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ÖN SÖZ
Nuh peyğəmbər üçün uca yaradanın seçdiyi yer, bəyəndiyi
ərazi uca dağlar qoynunda yerləşən Naxçıvan-Nuhçıxan oldu.
Onunla xilas olanlar uca qüdrət sahibinin istəklərinə əməl edən,
qəlbində Allah xofu olan, qüdrət sahibinə yaxın olanlar idi. Bəli, bəşər ikinci dəfə Nuh Nəbi və onunla xilas olan azlar – az
ərlərdən başlayırdı. Az ərlər ilk olaraq bu torpaqda artıb yayılmağa başladılar.
Naxçıvanın bir özəlliyi də var. Bura dəniz səviyyəsindən
çox-çox ucada, hündür dağ və qayalarla əhatə olunduğu üçün
yaz yağışları, hərdən-hərdən olan gurşad və leysanlar bu torpağı hər zaman yuyub paklayır. Ona görə də Naxçıvanın havasının, suyunun, ot-əcərinin, meyvəsinin özgə dadı var.
Burda min bir möcüzə
Min bir də hikmət yatır,
İnsanların inamı
Tükənməyən var-yatır.
Ocaqları möcüzə,
Batabatı möcüzə,
Yaradanın nəzəri
Bu torpaqla üz-üzə.
Dağı-düzü bir kitab,
Sözü qələm bu yerin,
Oxunur varaq-varaq,
Tarixi uzun, dərin!
Şad gününün nəğməsi
Haxıştada yazılıb,
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Qar qapını kəsəndə
Nağıllara düzülüb.
Ağır-qəmli günləri
Bayatıda, ağıda,
Hikməti də, dərdi də
Yalanı da, sağı da!..
Yol gəlir Nuh Nəbidən
Hər kəlmənin hikməti,
Uca tutulur burda
Sözün sehri-siqləti.
Naxçıvanlıların inamına görə Xızır Nəbinin onlara baş çəkməyə çıxdığı ərəfədə Nuh Nəbinin nəticələrinin əsasını qoyduğu Şahbuzda elin güvənc yeri olan bir ailədə – İbad müəllimin
ailəsində bir qız dünyaya göz açdı. Bu, ailənin üçüncü uşağı,
ikinci qız övladı idi. Bu ailənin sevimli üzvlərindən sayılan 16
yaşlı bibisi oğlu Yaşarın seçimi ilə uşağa sonralar eşidən hər
kəsin mənasının nə olduğunu soruşacağı Nafilə adını verdilər.
Nafi uca Yaradanın adlarından biridir. İlə isə birgəlik qoşmasıdır. Özləri də fərqinə varmadan balaca qızcığaza Allah ilə adı
verməklə onun boynuna təmiz, pak və şərəfli həyat yaşamaq
haqqı qoydular. Allahın seçdiyi peyğəmbərlərin həyat tərzinə
yaxın həyat yaşayan ata-anası bu ailənin övladlarına da bunu
təlqin edirdi. Düzlük, təmizlik, xeyirxahlıq, ehtiyacı olana əl
tutmaq, günahkarı bağışlamaq, təhsil, savad və zəhmətkeşlik bu
ailənin pozulmaz qanunları idi. Ailənin hər bir üzvü buna əməl
etməyə borclu idi. Rəhbər vəzifədə çalışan valideynlər çox vaxt
evi, böyük təsərrüfatı hələ məktəbli olan övladlarına etibar
edirdilər. Onlar isə bu etimadı doğruldurdular. Ən əsası isə
yaxşı oxuyurdular. Bu ailənin üçüncü uşağının qəribə halları
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tez-tez valideynlərin diqqətini cəlb edirdi. Gördüyü qeyri-adi
yuxular, yuxusuzluq, hamı kimi olmayan yemək-içməyi, sağlam səhhəti, tapşırılan işləri cəld və qüsursuz yerinə yetirməyi.
Yuxular beyinin oyanıqlığı ilə izah edilər, yeməməyi üstündə
danlanar, gördüyü işlər təriflənərdi. Qışda axşamlar şam yeməyindən sonra valideynlər uşaqlara bədii kitablar, xüsusilə Azərbaycan dastanlarını oxutdurardılar. Anaları da uşaqlara tez-tez
oxuduğu kitablardan, nağıllardan danışardı. Bəzi nağılların faciəli sonluqla bitməsi, “yeyib-içdi, yerə keçdi, siz də yeyiniçin, mətli-muradınıza çatın” sözləri ilə tamamlanmasının bu
zərif qızcığazın ürəyini necə ağrıtdığının heç kəs fərqinə varmazdı. O, yuxusuz gecələrdə bunları düşünər, nağıl qəhrəmanlarını yerə keçməyə qoymazdı. Dastan qəhrəmanlarını da ölümdən xilas edərdi. Bütün bunlar 6-7 yaşlı qızın zamanın gərdişinə qarşı üsyanı idi. Onun qarşısını saxlamaq cəhdi idi. Atalıanalı, nənəli-babalı dünyasını dəyişmədən saxlamaq ümidi idi.
Sonralar həvəslə böyük filosofların təlimlərini öyrənərkən düşüncələrinin bəzən onlarla üst-üstə düşməyi qızı ciddi şəkildə
təəccübləndirirdi. Bəzən belə ürəkağrıdan düşüncələrdən xilas
olmaq yollarını yuxusuz gecələrində nəsə quraşdırıb söyləməkdə görürdü. Dağa, çiçəyə, gülə, çaya, suya şeirlər qoşurdu. Bir
gün 9-cu sinifdə oxuyarkən 100 yaşını çoxdan adlamış babası
Ənnağı Məşədi Piri oğluna bir şeir yazdı. Çox illər sonra həmin
şeirlə tanış olan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Naxçıvan şöbəsinin o zamankı rəhbəri,H.İbrahimov onu çox yüksək dəyərləndirdi. Rəhmətlik həmişə deyərdi ki, çalış bu səviyyədə əsərlər
yaz. Yazdı, xeyli əsər yazdı. Amma özünün etiraf etdiyinə görə
bu əsərləri özü yazmadı. Hansı qüvvəsə ona yazdırdı. Çünki
ona bir neçə dəfə məsləhət görülən mövzularda nəsə yazmaq
istəyəndə dərk etdi ki, yaradıcılıq işi ilahi təlqini ilə olan bir işdir. Bunu nə tapşırıqla, nə məsləhətlə, nə də öz istəyinlə yaza
bilməzsən. Bilməzsən deyəndə yaza bilərsən, amma əsər ol7
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maz, özünün belə xoşu gəlməz, Onun sehri və təlqin gücü olmaz. Deyirlər ki, peyğəmbərlərdən sonra az-çox vəhylər şairlərə, yaradıcı adamlara gəlir. Nafilə xanım da bunu təsdiq edir.
Çünki yaradıcı adamlar da mənəvi tənhalıq içindədirlər. Bu
tənhalıq içində onlarla danışan, söhbət edən gözəgörünməz
kimsə var. Məhz onlar yaradıcı adamlara kömək edirlər. 4-5 il
bundan öncə axşam işdən evə qayıdan şair içəri gircək televizoru açır. Türkiyənin televiziya kanallarının birində Ramazan
ayı ilə bağlı əruz vəznində gözəl şeirlər oxunduğunu görür.
Çox gözəl ifa ilə də oxunurmuş. Birdən özündən asılı olmayaraq deyir: “Ey Allahım, mənə hər növdə yazmağı verdin, təkcə
əruzu vermədin”. Çünki o bir neçə dəfə buna cəhd etmişdi,
ancaq yazı alınmamışdı. Elə həmin anda ona hazır şəkildə “O
qəlbə ki şeytan girəcək, o qəlb nə qəlbdir” mətləli qəzəl verilir.
Onun yaradıcılığında qəribə öngörmələr də öz əksini tapmışdır. Hələ SSRİ-nin dağılma söhbəti yox ikən, sərhədlərdən
quş belə uça bilmədiyi vaxtlarda o, “Araz” şeirində yazırdı:
Duyuram o günün gül nəfəsini,
Arzular dumanı soyunasıdır,
Azadlıq yarası öz qəfəsini,
O tozlu körpülər yuyunasıdır.
Ömürdən düşərək hicran boxçası
Qatarın altına atılasıdır.
Onun qələmi haralara gedib çıxmadı? Gah kükrəyən-coşan,
gah da yatan-yatızdırılan tariximizin müxtəlif mərhələlərini bədii-publisistik üslubda canlandırdı. “Ağ quş, beş düha, yüz il”
poeması, “Alın yazısı”, “Qəlbi güllərə açılan qız”, “Dədə-baba
günü”, eləcə də “Heyrət, ey büt”, “Hüseyin Cavid”, “Sən yanan
günəş oldun”, “Türk oğlu”, “Şəhid Faiq” poeması qanla yazılan
tariximizin qanlı və şanlı bəlirtiləridir.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev Moskvada hakimiyyətindən
gedəndən sonra tarixi düşmənlərimiz ona qarşı çirkin kampaniyaya başladılar. İçimizdən də “anasının əmcəyini kəsənlər”
peyda oldular və onlara qoşuldular. Belə xainlərə ilk cavab sənətdə hələ kövrək addımlarını atan gənc yaradıcı xanımdan gəldi. “Sus, daha yordun bizi” adlı şeiri ilə onlara tutarlı cavab
verdi. Şeirdəki “Qarnı qeyrətinə komanda verən kişi” misrası
tez bir zamanda oxucuların dilində zərb-məsələ çevrildi.
“Ağ quş,beş düha, yüz il” poemasında şair sanki XX əsrə
“siyasi” qiymət verir, bir əsrlik tariximizdə azadlıq hərəkatının
başçıları Səttarxan, Xiyabani, demokratik cumhuriyyətin yaradıcıları və Pişəvərinin xidmətləri ön plana çəkilir. Vətənin ağır
günlərində dahi şəxsiyyət H.Əliyevin Azərbaycanı xilas edəcəyinə dərin inam hissi ifadə olunur:
Onların gücünü yığıb əlinə
Vətənə şan-şöhrət gətirib hər vaxt!
Ağır kilid olub düşmən dilinə,
Tək onun üzünə gülmüş qara bəxt!
Əliyev zəkası min qürur ilə
Yağını qoruqda ovlayacaqdır,
Bir əsr içində beş yara vuran
İblislər sürüsü ağlayacaqdır!
Yurddan kəsiləcək şərin ayağı,
Düşmən ürəyini dağlayacaqdır,
Səttarxan açdığı əsrin başını
Onun qalib əli bağlayacaqdır!
H.Əliyev mövzusu onun yaradıcılığında qızıl səhifədir. H.Cavidi Azərbaycana, öz doğma ocağına qaytaran, onların sönmüş
ocağını yenidən yandıran ümummilli lider belə tərənnüm olunur:
9
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Oğullar çiynində VƏTƏNƏ dönmək
Qəsb olmuş zəkanın,yanan idrakın
Qürbətdən qayıdan haqq nərəsidir!
Millətin çiynində durmağın özü
Dövranı haqq yola gətirməsidir!
Sığala yatırdı çox inadkarı,
Əliyev hifz etdi,
Qorudu, saxladı çox sənətkarı.
Dünyaya tanıdır Cavid kimliyin,
Aləmə yayır xalq müdrikliyin!
Doğulduğu yerdə dəfn olur nəşi,
Əcəmi yurdunun yeni günəşi!
Yetişir hər yana sənətin səsi,
“Mömünəxatun”a qardaş “Cavid” türbəsi!
Söyləyir sözünü Naxçıvan bu an,
Orta əsrlərdən qalxır
Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan!
Qüdrətli hökmdar açır dilini,
Salamlayır son əsrin son pilləsində
Sıxır, Heydər Əliyevin sıxır əlini!
Dayanır Əcəmi, Rasim yan-yana,
Min alqış deyilir
Tufanlar içindən dahi yetirən
Müqəddəs yurdumuz Azərbaycana!
H.N.Nafi 2001-ci ildə bir əsər də araya-ərsəyə gətirdi. “Şahbuzdan uçan qartal”. Bu əsər xatirə janrındadır. Hər bir azərbaycanlının fəxr edəcəyi bir soydaşımız haqqındadır. İman
İmanov. Bu azərbaycanlı igid vətəndaşımız 1956-cı ildə qırıcı
təyyarəçilik məktəbini bitirib bütün fəaliyyəti dövrü qüsursuz
uçuşlar həyata keçirib. Bu adam böyük mənəvi keyfiyyətləri,
insanpərvərliyi və yardımsevərliyi ilə də şöhrətlənmiş, örnək
10
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ola biləcək həyat yaşamış insanlardandır.
Nafilə xanım öz yaradıcılığında uşaqların marağını da diqqət mərkəzində saxlayır.
Onun 23 yaşında olarkən kukla teatrı üçün yazdığı “Hərflərin üsyanı” adlı pyesi 1987-ci ildə respublika müsabiqəsində III
yeri tutub. Eləcə də “Cənnət qızın nağılı”, “Gəlindaş əfsanəsi”,
“Rəqəmlər”, Turalın dərsi”, “Arılar sirri-Xuda” əsərləri uşaqlar
üçün nəzərdə tutulub. Zəhmətkeş şair son illər uca yaradanın
sevib-seçdiyi insanlar haqqında altı irihəcmli əsər yazmışdır.
Bu əsərləri yazmaqda onun məqsədi Allahın örnək seçdiyi insan həyatlarını olduğu kimi insanlara, xüsusilə gənclərə, məktəblilərə ibrət dərsi kimi göstərməkdir. Uşaqlar körpəlikdən anlamalıdırlar ki, uca Yaradan insanı yaradaraq ona müəyyən
missiya vermişdir. Yaradılanların ən şərəflisi insan bu vəzifəni
dərk etməli, öz missiyasını yerinə yetirməlidir. “Yusifin nağılı”
əsərində qəhrəmanın səbri, dözümü, ilahi göstərişlərə sədaqəti
onu böyük sınaqlardan keçirir, bəlalardan hifz edir və məqama
çatdırır. “Qurani-Kərim”-də 149 dəfə adı çəkilən Həzrəti Musa
peyğəmbərin də həyat və fəaliyyəti ustalıqla bədii ədəbiyyata
gətirilmişdir. Adəm peyğəmbərdən bəhs edən “Adamların atası” əsərində Allahın ilk insanı necə yaratması, ona tövsiyələri,
şeytanın asiliyi və insanları yoldan azdırması, ilk insan ailəsinin bərqərar olması, ilk insan cinayəti, ilk şəhid, ilk dəfn bədii
sözün gücü ilə əks olunur. Onun ardınca İbrahim peyğəmbərə
həsr olunmuş “Allahın sevimlisi” əsərində insan dözümlülüyü,
hətta yolunu azmış atadan imtina gücü, bütün ömrü boyu yaradanın əmrlərini həyata keçirmək əzmi ön plana çəkilir.
Son elçinin həyatından bəhs edən “İnsanlığın sultanı” əsərində ən ağır tale daşıyan, ən ağır həyat yaşayan peyğəmbərlərdən olan Məhəmməd peyğəmbərin ömür yolundan söhbət açılır. Daha yaxın tarixdə yaşamış, yaradanla yarananlar arasında
əlaqə yaratmış, vəhyləri insanlara çatdırmış, son qanun-qayda11
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ları öz həyatı ilə təsdiq etmiş, vəsiyyətlər söyləmiş, bir sözlə
bəşəriyyətə ibrət olacaq həyat yaşamış, ömür sürmüş insanın
taleyinin bədii əksi olan bu əsəri oxumaq hər bir bəşər övladına
hava-su kimi lazımdır.
N. Abuzərlinin son kitabı “Bəşərin beşiyi” adlanır. Əsəri
oxuyanda şahid olursan ki, müəllif nə qədər böyük zəhmətlər
hesabına bu əsəri araya-ərsəyə gətirib. “Bibliya”, “Bilqamıs”
dastanı, qədim tarix kitabları, Naxçıvan alimlərinin tədqiqatları, “Qurani-Kərim”də Nuh Nəbi haqqında verilən məlumatlar
əsərin canını-qanını təşkil edir. Bu əsərdə xalqımızın tarixi, dili, adət-ənənələri haqqında qiymətli biliklər əks olunb. Diqqət
dilimizə və dilimizdə olan yer adlarına, ümumiyyətlə, sözlərimizin tariximizlə bağlılığına çəkilir. Bəşərin ikinci dəfə bizdən
başladığı diqqətə çatdırılır:
Zalımların içindən
Seçilən az ərsiniz,
Bəşərin xas anası
Siz elə Azərsiniz!
Vaxt gələr sındırar baş,
Alim deyər Az, ər nə?!
Şah az, Qaf az, Xas az nə?
Şah ər, Baş ər, Bəşər nə?
Açar sonda, ”Quran”da Az da, ər də, şah da siz!
Haqqın iman bağında
İmanlı çiçəksiniz!
H.N.Nafi haqqında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fəridə
Hicranın da maraqlı fikirləri var. Şair-dramaturq haqqında o
yazır:
12
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“Nafilə Nafi imzası ilə 1970-ci illərdən sonra yaradıcılığa
başlayan Nafilə İbad qızı Həsənəliyeva qırx ilə yaxındır ki,bədii əsərləri ilə xalqımızın mənəvi dünyasının zənginləşməsinə
xidmət edir. Görkəmli publisist,dramaturq və şair kimi xalqına
xidmət edən mütəfəkkir, yaradıclığında daha çox tanrıya söykənərək üzə çıxardığı könül çırpıntıları ilahi duyğuların daşıyıcısına çevrilmişdir. N.Nafinin şeir yaradıcılığı daha rəngarəng
və çox çalarlıdır. Hər bir misrasında Allahı anan şairənin qəlbi
Tanrı nuru ilə doludur.Nafilə xanımın yaradıcılığında təsəvvüfi
baxışlar izlənilir.Onun poeziyası sanki Yunus Əmrə təsirindən
rişələnibdir. Mənən təmizlənməyin yollarını saf duyğularda görən şairə xanım nəfsi,tamahı,yalan və riyakarlığı insana xas olmayan mənfi xüsusiyyət kimi daim lənətləyir. Şairin “Xırdalanmaq qorxusu” şeirində onun lirik məni insanların istədiyi
hər hansı bir zirvəyə çatmaq yollarında mənəvi keyfiyyətlərin
itirilməsi qorxusundan nigaranlığını ifadə edir. Orada göstərilir
ki,xırdalanmaq yaşam tərzinin bir çox məqamlarında baş verir,nəyinsə xatirinə yalan danışmaq,kiməsə ümid vermək,kiminsə qəlbinə dəymək müəllifin düşüncəsində bütövlükdən
uzaqlaşmaqdır.
“Xəzinələr şəhəri” şeiri də ilk baxışdan Bakının gözəlliyini
vəsf etmək təsiri bağışlasa da,əslində əsərdə dünyagirlərin,nəfsə uyanların doğru yola gəlmələri tövsiyə edilir.Bu dünyanın
heç kimə qalmayacağı,yalnız sənət əsərlərinin əbədiliyi anladılır.
Şairin daha çox diqqət çəkən əsərləri arasında “Yalan” şeirinin xüsusi çəkisi var:
Yalana bax, yalana,
Ayaq tutub yeriyir,
Doğru onun əlində
Qara dönüb əriyir.
13
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Qapaz vurub doğruya,
Öz yerində dur deyir,
Qulaq burması verib
Qələtini qır deyir...
Nafilə Nafi yaradıcılığında Naxçıvan torpağına bağlılıq, bu
torpağın yetişdirdiyi insanların mənəvi dünyasını, düşüncə tərzini, leksikasını gündəmə gətirmək anlamı da qabardılır. Ən
maraqlısı da odur ki, Naxçıvanın bir çox ərazilərinin, hətta bəzən ən kiçik kəndlərinin belə əhəmiyyətli zəngin sərvətlərindən
söz açılır, gündəmə gətirilir. Elinə-obasına,dağına-daşına, torpağına laqeyd qalmayan şairə xanımın hər misrasında bir vətən
məhəbbəti,vətən sevgisi izlənir.
“Cavid Cavidlik zirvəsində”, “Xəlil Rza”, “Şeyx Şamil” kimi şeirləri də şairin yaddaşlara həkk olan mənzumələrindəndir.
Nafilə Nafi yaradıcılığına ümumi nəzər saldıqda isə daha
çox orada Yaradan, onun dərgahı, müqəddəslər aləmi geniş
yer alır”.
Şövkət ZƏRRİN HOROVLU
M.Kaşğari və R.Rza Beynəlxalq
mükafatı laureatı
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BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM

Vətən yanğısı
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ã
DUA-SƏNA
Ey qüdrət sahibi,
Ey uca Allah!
Gətirir möminlər
Tək sənə pənah!
Ey yoxdan yaradan,
Həm də öldürən,
Ard-arda peyğəmbər,
Elçi göndərən!
Yunusu balığın
Qarnına atan,
Onu qaranlıqda
Salamat tutan!
Ey yeri, göyləri
Qəzəblə yaran!
Torpağın bağrından
Saf su çıxaran!
Yusifi zindana
Özü saldıran,
Sonra da oradan
Geri aldıran!
Saili qapıdan
Boş qaytarmayan,
Verdiyi neməti
Heç qurtarmayan!
Yaradan, yaşadan.
Həm də güldürən,
16
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Məqamı yetəndə
Yıxan, öldürən!
Sənə yalvarıram
Açıb əlləri,
Rəhm elə, lalıtma
Qorxudan titrəyən,
Əsən dilləri!
İlahi, sən qoru
Ölkəni xalqı,
Sən qoyma tapdansın
Millətin haqqı!
Uzanan əlləri
Geri qaytarma!
Ürəyin zəhrini
Ürəkdə yarma!
Özün ver, İlahi!
Vətənə qüdrət!
Rəhbərimizə güc,
Sözünə qüvvət!
Kişilərimizə qeyrət,
Qadınlarımıza
Həya və iffət!
Qoyma ürəkləri
Didsin kin-nifrət!
Qocalarımıza ver
Müdriklik, təmkin,
Mükəmməl ibadət,
Nəsihət, saf din!
Gənclərimizə
Aydın düşüncə,
Tövbə və ağıl,
Körpə balalara
Şipşirin nağıl!
Şəhid oğullara
17

v Nafilə Nafi V

Tükənməz rəhmət,
Özün ver onlara
Nurlu axirət!
Əsgər balalara
Şanlı qələbə!
Günahkar dillərə
Tövbə, tövbə və tövbə!
Bu xalqa, millətə
Pak, xalis niyyət!
Tələbələrimizə
Ədəb-mərifət
Bağışla, ya Rəbbim,
Özün bağışla!
Şeytanın önündə
Dözüm bağışla!
Bağışla bilmədən
Olan günahı!
Tək sənsən qəlblərin
Ümid-pənahı!
Aç, yar köksümüzü,
Aç, özün genəlt!
Düz yol tək sənədir,
Oraya yönəlt!
Qoru fikrimizi
Xəta və səhvdən!
Əməllərimizi
Ziyan və ləğvdən!
Gözlərimizi
Göz günahından!
Nəfsimizi
İt tamahından!
Dilimizi böhtan,
Şər danışmaqdan,
Ara vurmaqdan,
18

v II cild V

Könül yıxmaqdan,
Ürəkləri pis-pis
Bəd arzulardan,
Cəhənnəmə aparan
Sərvətdən-vardan!
Əlləri harama
Tez uzanmaqdan!
Nahaqqa qul olub
Haqqı danmaqdan!
Qollarımızı zülmə,
Şərə qalxmaqdan,
Nəfsimizlə dağı,
Daşı yıxmaqdan,
Ayaqlarımızı zəlalət,
Günah yolundan,
Zəkamızı cəhalət,
Qələt halından!
Qəlbləri sıxıntı,
Qüssə, darlıqdan,
Ruhumuzu iyrənc
Bir murdarlıqdan!
Cəhənnəmin yanar,
Bəd odlarından,
İrinli, zəqqumlu
Bəd dadlarından!
Özün yaratmısan,
Sən çat dadına!
Atma cəhənəmin
Yanar oduna!
Qoru, ey İlahi!
Sən özün qoru!
Qaytar o atəşi
Bizlərdən geri!
Ucalar ucası
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Ulu yaradan!
Bu qanı-qadanı
Qaldır aradan!
Düşmənin ağzını,
Dilini bağla!
Nahaq qan tökənin
Sinəsin dağla!
Rəhm elə, İlahi!
Rəhm elə bizə!
Xofunu, nurunu
Sal qəlbimizə!
O xoş nəzərini
Əksiltmə bizdən,
Götürmə əlini
Sən üstümüzdən!
AZƏRBAYCAN
Azərbaycan!
Sözün ötkün,
Adın uca,
Sinən gülgün,
Yaşın qoca!
İmzaların
İçində var
İmzan sənin,
Yasa batıb,
Ağlar qalıb
Çox düşmənin!
Qədəm qoydun
Xoş günlərə,
Yüksəklərə,
Zirvələrə,
Çevrələrə!
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Söz keşirdin
Ölkələrə,
Bölgələrə,
Qurumlara,
Şuralara,
Cavab verdin
Sorğulara,
Suallara,
Xətlər çəkdin
Yalanlara,
Tülülərə,
Oğrulara,
İmza atdın
Həqiqətə,
Doğrulara!
Günəş kimi
Al şəfəqlə
Bu dünyaya
Doğdun, yurdum,
Mübariz tək
Əsgərlərlə
Qürurlanır
Mənim ordum!
Uğurları
Arta-arta
Gəlmir saya,
Yağı yanır,
Çəkir qıyya,
Basır küyə,
Durun deyir
Mənə yiyə...
Ağlar qalıb,
Haray-haray
Deyə-deyə
Nə gündədir?
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Azərbaycan
Zirvədədir.
Ucadadır,
Yüksəkdədir,
İrəlidə,
Lap öndədir!
XƏZİNƏLƏR ŞƏHƏRİ
Bakı-qeyrət qalası,
Xəzinələr şəhəri,
Könüllərin istəyi,
Ümidlərin səhəri,
Qocaman bir tarixin
Sinəsinin atəşi,
Qanlı qasırğalarda
Sönməyən haqq günəşi.
Açılır varaq-varaq,
Oxunur daş kitablar,
Müqəddəs torpağında
Müqəddəslər izi var.
Qeyrətli oğulları
Sığal çəkdi başına,
Canını qurban verib
Döndü “vətən daşı”na
Qanlarıyla yudular
Düşmənlərin izini,
Çatdırdılar aləmə
Qəsb olunmuş sözünü.
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Əsarət zindanını
Yıxdılar, dağıtdılar,
Əsarətin özünü
Zindanlara atdılar!
Yağılar gəldi-getdi,
Sinəsin dəldi-getdi,
– Bakı mənim! – deyənlər
Özünə güldü – getdi.
Gücüylə – qüdrətilə
Düşmənin qəddin əyir,
Bakı öz haqq sözünü
Əzəmətlə söyləyir!
BAYRAĞIM, UCA BAYRAĞIM
Bayrağım, uca bayrağım,
Qocaman, qoca bayrağım!
Ataların qanı-canı,
Uluların şərəf-şanı,
Dövlətimin güc-qüdrəti,
Millətimin şan-şöhrəti!
Sən Tomrisdən, Cavanşirdən,
Babəklərdən güc almısan!
Dalğalanıb-dalğalanıb
Yağılardan öc almısan!
Qorqud kimi dədələrin,
Göytürk kimi bir azmanın
Əllərindən su içmisən!
Döyüşlərsiz yox bir anın,
Üstündəki al rəngindir
Vətən üçün axan qanın!
Nəhs zamanın odlarında
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Yanıb-yanıb qovrulmusan,
Sən namusa çevrilmisən,
Sən qeyrətə çevrilmisən!
Sən bir örnək, göz olmusan,
Kül içində köz olmusan,
Köpürmüsən dəniz kimi,
Közlərindən od almısan!
Sayıqlığı itirəndə
Səntirləyib salxmısan sən…
Haqqın tutub ətəyindən
Yenə, yenə dikəlmisən,
Yüksəklərə qalxmısan sən!
Düşmənlərin başı üstə
İldırımtək çaxmısan sən!
Bayrağım, uca bayrağım!
Vətənim, Heydərim kimi
Qocaman, qoca bayrağım!
BAYRAĞIMIZI QALDIRANLARA
Azadlığın meyvəsidir bu çağım!
Azərbaycan,
Ey Qaf dağım, Şah dağım,
Könül səsin sehrlədi aləmi
Bayraqların üstə qalxdı bayrağım!
Qoy həmişə üzün gülsün,
Qələbələr sənin olsun
Bayrağını qaldıranlar
Gözündəki yaşı silsin!
Qürurlan sən, fəxr elə sən,
Belə oğul yetirmisən!
Söykənmisən sinəsinə,
Nəhs günləri bitirmisən!
Azərbaycan, Heydərin var,
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İlham kimi bir dağın var,
Olimplərin zirvəsində
Boy göstərən bayrağın var.
Məclislərdə yerin uca,
Söz üstündə öz sözün var,
Önündəki tarixlərdə
Bülbülləri cəh-cəh vuran
Gül-gülşənli bir yazın var!
Sənə canın qurban verən
İgid oğlun, mərd qızın var!
Şöhrətini nəzmə çəkən
Qandalını qırıb tökən,
“Cəngi” çalan bir sazın var!
Mənim kimi gözləri tox, ruhu uca,
Sinəsi nur, könlü ümman,
Haqqa yaxın,
Köhnə-küləş,
Qopqocaman tarixini
Çəkib-sökən,
Nəzmə çəkən
Bir qızın var!
XALQIM, DİLİM, VƏTƏNİM
Yurdum, doğmalarım, bir də ki dilim
Üç iri kök atıb sinəmə mənim.
Qəlbimin telləri o üç Kəbədən
Özünə ev yapıb, olub vətənim.
Ağaclar kökünü torpağa bələr,
Mənsə doğmaların sevgi pirinə,
Mişdobun hüsnündə çınqıl daşların
Ayağım altında ağrı ləprinə.
Mən qopa blmərəm, o çəkir məni,
Daşların cəzbindən çıxmaq xəyaldır
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Bülbül ki ah çəkib qara çalıda
Vətənini gördü, kamını aldı.
Vətənlər içində vətən dilimdi,
Dilimin özü də obam-elimdi.
Nənəmin ağzında bu dil badamtək
Tutulub noğıla, şəkərə, qəndə,
Nəhəng fikirləri bircə kəməndə
Sarıyıb şir kimi vurubdu bəndə.
O dil ki qəlbimdən axır nur kimi
O dili ipək tək dəstələyirəm.
O dil ki qolumda qüvvət deyirəm,
Yol verin! “bəylikdə” diş şaqqıldadan
Naşılar, gədalar şaqqın əyirəm!
ARAZ
Tənəyə-təhnizə bələnib Araz,
Dağdan ağır olub
Dağ ləngəriylə
Hüznlü-hüznlü uzanır Araz,
Baxıb için-için hey yanır Araz.
Danlayırıq adını qara tutub,
Ayrılıq kəhrində havalanıb uçuruq,
Papaq ki göz önündə,
Papağı unuduruq...
Biçarədə ar azdır,
Nə günahı Arazdır?
Kimdə təqsir çox isə,
Araz elə ar azdır!
1978-ci il
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ARZULAR DUMANI SOYUNASIDIR
Duyuram o günün gül nəfəsini,
Arzular dumanı soyunasıdır.
Azadlıq yarası öz qəfəsini,
O tozlu körpülər yuyunasıdır.
Ömürdən düşərək hicran boxçası
Qatarın altına atılasıdır,
Nisgilli qəlblərin ovunmasından
İblisin qaşları çatılasıdır.
Xalçanın belində nağıl tuşuna
Getdiyim yol ordan salınasıdır,
Divlərin əlində qalan almalar
Onlardan zor ilə alınasıdır.
1980-ci il

TƏLƏBƏ ÖMRÜ
Yenə də fikirli,
Yenə də kövrək,
Yenə də intizar,
Yenə də ürkək...
Anların böyüyüb illərə doldu,
İllərin qalanıb bir ömür oldu Tələbə ömrü.
Taleyin əmri,
Gəncliyin şah dövrütələbə ömrü.
Bu ömür həyəcan,
Bu ömür ümman,
İmtahan xofu, səksəkə, güman...
Bu ali məqamın hikməti dərin,
Dahini, fatehi qorxudan yoldan
Keçdin neçə kərə,
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Varmı xəbərin?
Dodaqlar quruyur, ürək döyünür,
Hardasa biri bikef görünür,
Hardasa biri qalxıb öyünür...
Acısı şipşirin,
Şirini də bal,
Bu ipək günlərdən
Gəl kamını al.
Ulduzdan nağıl dər
Ümmana göndər,
En dəryalar dibinə
Qoxmadan baş vur,
Qalx, gələcək günlərin
Zirvəsində dur.

QALDIR ÖZ HÖKMÜNÜ BAŞININ ÜSTӘ
Ağır olaylarda durdun dağ kimi,
Ulu Naxçıvanım, qәһrәman diyar.
Açdın nifrәtindәn yağıya atәş,
Eşqin, sәdaqәtin qeyrәtinә yar.
Türklәrin şәrәfi, elin namusu,
Övlad sevgisinin tilsimindәsәn.
Düşmәnin istәyi sönür gözündә,
Nurlu ürәyinlә yenә öndәsәn.
Dünyalar görmüsәn, ağırlamısan,
Köç yola salmısan saysız-һesabsız,
Arxa söykәnmisәn uca dağlara,
Yadlar ayağına yıxılıb tabsız.
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Sinәnin һәr yeri müqәddәs ocaq,
"Dәdә Maqsud" piri cәnnәtdәn guşә.
"Әһsabi-kәf" adı enib “Quran"la,
Açılır yol sәndәn gedir keçmişә.
O yolun son ucu qalxır göylәrә,
Gәldiyin yerlәrdәn verirsәn soraq,
Çәkib Tanrı әlin başına bir vaxt,
Sәn onun seһrindәn almısan yaraq.
Bәrk tut әmanәti, çoxdu borcların,
Bir vaxt ürәk idin Azәrbayçana!
Mәlһәmi sәndәdir yaralı yurdun,
Ümidlәri gәtir, sәn gәtir cana.
Dağlar çiçәyindәn, ana südündәn,
Gәrәkdi yoğrula yurdun dәrmanı.
Qaldır öz һökmünü başının üstә,
Bütövlük һaqqında sәn ver fәrmanı.
O SƏSLƏYİRDİ
Qarı qarğış qabı olan Arazın
Bəxtinə şəfəqlər saçıldı axır,
Həsrətli ürəklər sahilə qondu,
Tikanlı məftillər açıldı axır!
Bu necə hikmətdir, desin aqillər,
Sahilə enənin saçı qabarır?
Arazın dərdindən xəbərsizin də
Gözünün qan yaşı sahili sarır?
Getdi, həsrət getdi babam Şəhriyar,
Kədərin nəhəngin o bəsləyirdi!
29

v Nafilə Nafi V

Yanıb nə deyəsən belə qismətə?!
Axı bu günləri o səsləyirdi!
Tanrım, bir azacıq ömür möhləti
Səninçün nəydi ki, qıymadın ona?!
Görsəydi, elindən arxayın olub
Ömrün rahatca vurardı sona.
Qoy ruhun şad olsun, Şəhriyar babam!
Qovuşdu o tayla, bu tay vətənə!
Bilirəm nur ilə doldu məzarın,
Gözün aydın dedi mələklər sənə!
Tarixə nisgilli şair gərəkmiş,
Dərdə heykəl olsun, ucada dursun!
Yurdunu böldürən manqurtlarının
İbrət qılıncıyla boynunu vursun!
NUR ALIRIQ DÜHASINDAN
Qəlbimizdə bir şam yanır,
Elm nurundan işıqlanır,
Gəncliyimiz qanadlanır,
Babamızın sayğısından.
Yurduna quyu qazanlar,
Elinə ölüm yazanlar,
Düz yolda yolu azanlar
Qaçdı onun qorxusundan.
Bir oyanış, çiçəklənmə,
Qart ürəkdə ipəklənmə,
Daha yox bizə təklənmə,
Böyük insan qaygısından.
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Sildi axan göz yaşını,
Kəsdi qardaş savaşmı,
Ucaltdı yurdun başmı,
Oyatdı div yuxusundan.
Yaz gətirir ömrümüzə,
Daha zaval yoxdur düzə,
İndi yağı neylər bizə,
Tutub şərin yaxasından.
Sənətkara məhəbbəti,
Sənətə əsl qiyməti,
Yenə şərəfli zəhməti
Baha tutur bahasından.
Ana yurdun başında tac,
Hər dərdinə oldu əlac,
Düşmənlərə odur qırmanc,
Nur alırıq dühasından.
KÖLGƏLİ AĞAC
Kök-köməcli ağac oldu,
El sığındı kölgəsinə,
Qalxdı göyə günəş kimi,
Şəfəq yaydı ölkəsinə.
Köksünü bir dağ elədi,
Tufanlara gərdi sinə,
Aldı yurdu qucağına,
Qucağında keçdi önə!
– Göz dikməsin, – dedi, – kimsə,
Bu yurd mənim, vətən mənim,
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Torpağıma göz dikənin
Özünə mən ollam qənim!
Öz oğlunun kölgəsinə
Sığıb durdu Azərbaycan,
Qaranlıqlar sönüb getdi,
Yurd alnında ağardı dan.
Qoy kölgəli oğulların
Sayı-hesabı olmasın,
Vətənimin bağçasının
Gülü-çiçəyi solmasın!
ƏRİK AĞACI
Yolumun üstəki ərik ağacı,
Böyüdün, irildin, sən bara doldun,
Baharın boranı eylədi xətir,
Gəlinlik duvağın başına saldın.
Bəyaz paltarını apardı külək,
Göründü yamyaşıl meyvələr gözə,
Bar verən ağacın halı çox yaman,
İnsan tamahıyla durdun üz-üzə.
Sənin o meyvəni kal-kal dərdilər,
Qol-budaq eləyib həmən qırdılar,
Bar-bəhər gətirən şevkələrini
Alıb şalğam-şalğam yerə sərdilər
İndi yaman gündə görkəmin-halın,
Daha ayağına bir gələnin yox,
Meyvəli ağacın dünya halı bu
Dərdini soruşub bir bilənin yox!..
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Azadlıq

33
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ã
AZADLIQ
Sən məni doğma anamsan, azadlıq,
Mən sənin yad qapısında böyümüş balan!
Vaqif Səmədoğlu
Azadlıq, Azadlıq,
“Sən mənim doğma anamsan, Azadlıq”,
Mən sənin öz qapısında,
Yad qapazında böyümüş balan.
Sənsən məni iki əsr əsarətə atan-gedən.
Dönüb arxasına baxmayan,
Balasına sahib çıxmayan!..
Əsarət də əsarətdir,
Böldü yurdumu,
Taladı elimi,
Kəsdi dilimi,
Bağladı yolumu,
Zəncirlədi qolumu.
Bölünən yurdun ağrısı,
Talanan elin kini,
Kəsilən dilin nifrəti,
Bağlanan yolun hiddəti,
Zəncirlənən qolun göynərtisi
Gərilib-yığılıb sel gücünə çevrildi
Qırmızı rəngiylə tankları yendi,
Tank-topdan daha güclü.
Daha kinli başları yendi,
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İki yüz yaşında qoca tülkü –
Əsarəti yendi,
Küsüb getmiş Azadlığa:
– Dön! – dedi,
Azadlıq geri döndü!
AZADLIQ – NƏFƏSİMSƏN
Azadlıq, nəfəsimsən,
Varlığım, həvəsimsən,
– Dünyanın anası mən, –
Söyləyən gur səsimsən!
Azadlıq uğrunda mən
Nələr qurban vermişəm,
Dəhşətlərdən qorxmayıb
Tank altına girmişəm!
Qırğınları aşmışam,
Ölməyib yaşamışam,
Vətənimi çiynimdə
Bu günə çıxarmışam!
Dünyanın sözü üstə
Millətimin sözü var,
Ölkələrin içində
Azərbaycan özü var!
ÇANAQQALA ZƏFƏRİ
Türklər,
Türk dünyası,
Bəşərin anası,
Gücü-qüdrəti,
İnsafı-mürvəti,
Rəhmi-fəhmi ilə
Şanına şan qatan
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Ulu babalarım,
Qürur qalam, şöhrət dağım,
Dilim, canım, qanım,
Bayrağım, növrağım!
Günəşim, nurum, qürurum,
Qurub-yaradanım,
Torpağı qanıyla suvarıb
Vətən yapanım,
Taleyimə sökülən danım!
Atillam,
Tomrisim, Alp Ər Tonqam,
Bilgə xaqanım, Gültiginim!
Dədə Qorqudum, Salur Qazanım,
Qazi Battalım, Cavanşirim, Babəkim,
Şah İsmayılım,
“Döşəkdə ölən kişi murdar olur”- deyən
Tək qardaşla döyüşdə yenilən
Qazi Bürhanəddinim!
Dilim, dövlətim, dinim!
Göy Türk səltənətini yaradanlarım,
İmperiya quranlarım,
Yer üzünə,
İnsanlığa
İnsanlıq naxışı vuranlarım!
Çanaqqala,
”20 Yanvar” zəfərinə qədər
Vaxtı-zamanı çəkib uzadanlarım!
Qazi Mustafa Kamal zəkası,
Düşmənlərə elin hikkəsi,
Ürəyinin odu ilə düşmənlə döyüşənlərim,
Məhəmməd Əminlərim,
Heydər Əliyevlərim,
Haqqın qoşunu ilə birləşənlərim,
Haqla qovuşanlarım,
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Ruhu ilə döyüşənlərim!
Tankı-topu yalın əllə yenənlərim!
Günəşə dönənlərim!
Türklərim, azərlərim Millətim, xalqım, qüdrətim,
Yaradanla qovuşan illətim!
Dinim-imanım,
Ürək odum, qəlb çırpıntım,
Könül döyüntüm,
Türküm, ərkim, Türkiyəm,
Qanım, canım, Azərbaycanım,
Poladlaşan, çelikləşən,
Mübarizələrdə bərkiyən,
Azərbaycan-Türkiyəm!
Düşmənlərə göz dağı,
Baxışlardan silinməyən,
Dillərdən düşməyən
Yağı qanı donduran,
Düşmən canı yandıran
Çanaqqala, sınaqqala savaşı!
Türkün gücü-qüdrəti,
İzzəti-şöhrəti,
Ata kitabı,
Qəhrəmanlıq salnaməsi,
Düşmənə ibrət dərsi,
Çanaqqala savaşı,
“20 Yanvar” faciəsi,
Nifrətin silahı ilə,
Qeyrətin sursatı ilə döyüşə atılıb
Qələbə çalan qalibiyyət örnəyi,
1915-ci il 15 Martın ibrət dərsi,
Hərb elminin yeni səhifəsi,
Yeni xəritəsi!
İngilisin ingilis qürurunu qıran,
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Rusun bağrını yaran
Qeyri-bərabər döyüşdə
TÜRK QƏLƏBƏSİ,
Azadlıq!
Qırılan zülmün qəfəsi,
Haqqın haqq səsi,
Çanaqqala zəfəri!
“20 Yanvar” qırğını, faciəsi
Ürək odunun,
Qeyrətin qələbəsi,
İnsanlıq zəfərinin
Göylərə qalxan şöləsi,
Nifrətin, qeyrətin qalibiyyət örnəyi,
Qan ilə boyanıb
Bayrağa çevrilən şəhid köynəyi.
Babaların yazdığı
Zəfər bayramları,
Qəhrəmanlıq dastanı,
Əcdadlarımızın şərəfi, şanı,
Açdığı yol, cığır,
Qazandığı uğur,
Nur çeşməsi, gül bağı,
Millətin qürur mənbəyi,
Yüksəkliyi, ucalığı.
Qan yaddaşı,
Açıq alnı, uca başı!
Ey türk övladı, türk balası!
Çıxarma bunları yaddan,
Qorxma alovdan-oddan,
Sən Atatürk Mustafa Kamal nəslisən,
Heydər Əliyev,
Məhəmməd Əmin nəslisən!
Çanaqqalada baş əy,
Diz çök şəhidlər önündə,
38

v II cild V

Çanaqqalanın zəfər günündə.
Ruhuna döyüş ruhu qat,
Ucal, onlara çat!
Şəhidləri an!
Şəhid 57-ci alayı an!
Oğlunun başına,
Qurbanlıq xınası yaxıb
Vətənə qurban deyib göndərən
O ananı an!
Türk övladı, vətən balası!
Keçmişimiz, babalarımız,
Onların öyüdü,
Axan qanıdır
Vətənin xilas qalası,
Ey türk övladı,
Vətən balası!
AZAD ELƏ SOYADIMI
Azadlığım, iki yüz il
Qapaz vuran, qan ağladan,
Torpağımdan qan çağladan,
Bu dünyanı üzümüzə
Div əliylə bağladan,
Yağıları “böyük qardaş”
Fitnəsiylə “yağladan”
Bir düşmənin soy adından
Al adımı!
Qaytar mənə soyadımı!
Soy adımdan soy adını!
Bir düşmənin ov-yevindən
Al adımı!
Azad elə soyadımı!
Mənim babam Alp Ər Tonqa,
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Adlı-şanlı Dədə Qorqud,
El atası Bayandır xan,
Bamsı Beyrək, Salur Qazan,
Atillayla Bilgə xaqan!!!
Azadlığım, qoy hökmünü,
Al adımdan yad adını,
Azad elə soyadımı!
Ovdan-yevdən, zadələrdən,
Qurtar adı zədələrdən!
“ Lı-li”-dən də soyad olmaz,
Məkan olar, yer bildirər,
İnsan olan insanları
Əzəmətli soy güldürər!
Yad qapazı soy sonları
Var olduğun qaynaqları
Unutdurar, öldürər,
Torpağını, vətənini böldürər,
Düşmənləri sevindirər, güldürər!
İni-vini, zadələri,
Ovu-yevi, iskiləri
Tulla getsin!
Yaddaşlardan gedib itsin!
Azadlığım, azad elə soyadımı!
Düz adımı!
Köz adımı!
Öz adımı!
Qaytar mənə tarixlərin tufanında
Şahə qalxan soy adımı!
Boy adımı!
Qaytar geri soyadımı!
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ŞƏHİD MÜBARİZ
Vətən torpagı
Candan da əziz,
Keçdi hücuma
İgid Mübariz!
Açdın atəşi,
Qırdın yağını,
Verdin düşmənə
Sən göz dağını!
Qaldı arxasız
Hayın ilanı,
Əzdi başını
Yurdun aslanı!
Elin fəxr edir
Sən tək oğulla,
Adın Vətəndə
Döndü nağıla!
Verdi qeyrətin
Şəhid adını,
Aldın elindən
Ürək odunu!
Yurdun, məskənin
Tanrı məqamı,
Desin mübarək
Sənə el-hamı!
Şəhid “Quran”da
Diri sayılır,
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Cənnət sizlərin
Yeri sayılır!
Adın şərəfdir,
Şərəf bizlərə,
Təpər ürəyə,
İşıq gözlərə!
Dildə dastandır,
Adın Mübariz,
Qoydun tarixdə
Sən bir şanlı iz!
MÜHARİBƏ XAN KEFİ DEYİL
Oğlu Murova düşüb deyə
Dil-dodağı təpiyənlər
İndi olub müharibə istəyənlər!...
Nə qədər qışqırsaq da:
– VƏTƏN! VƏTƏN!
Nə sən vətənpərvərsən, nə mən!
Kənardan baxan!
Müharibə xan kefi deyil,
Fələyin sən vuran dəfi deyil!
Haram pul da deyil,
Yeyib-içib kor olasan arına,
Təpik atasan tanrına!
Nə sən vətənpəvərsən, nə mən,
Olsa-olsa sözdə sayıq,
Dil pəhləvanlarıyıq!
Dözüm yox bizdə qara-şaxtaya,
Nə qızmar yaya.
Qışda don vurur.
Yayda gün vurur.
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Di gəl ki dilimiz
İki qarış çıxır danışanda,
Qeyrətə gəlirik coşanda!
Əsil vətənpərvər Zeynəbdir,
Özü dul,
Zamanın, həyatın açdığı yoldu
Onun getdiyi yol.
Danışmır, car çəkir aləmə
Vətəni sevməyindən,
Müharibə istəməyindən...
Oğlu da qorxmur
Murovun şaxta-qarından,
Dözümü od alır ürəyinin qorundan!
Özü də bilmədən oğlunu,
Böyütdü, çevirdi Murovdan da sərt
İkinci Murov dağına!
Qəza-qədərin günahını yazdı
Bəxtinin ayağına,
Bir də adının Zeynəb olmağına...
Ərinin ehsanından
Bağlama düzəldib apardı
Əsgərlər yesin deyə,
Ağlına da gəlmədi ki,
Dura, özünü öyə,
Əsgərlərə yemək apardım deyə.
Nə müxalifət, nə iqtidar,
Nə yal üstə boğuşan
Xırım-xırdalar
Duymadı bir tikə çörəyə belə
Hərdən möhtac olan Zeynəbin qüssəsini,
O qısdı, içinə saldı səsini.
Vətəni qoruyan, ona dayaq duran
Vətənin əzizləmədiyi oğullardır,
İsti yataq, naz balış,
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Qışda kürk, yayda çətir,
Üç öynə növbənöv yeməyin nə olduğunu
Bilməyən qeyrətə qullardır!
Murovun şaxtasına nə sən,
Nə sənin oğlun,
Nə də dibçək gülü mən dözərdik,
Düşmənsiz, atəşsiz
Soyuqdan, ya istidən ölərdik.
Vətənin sahibi
Vətən sığalına həsrət nərlərdir!
Vallah, vətəni qoruyan, bizi qoruyan,
Vətən qarışıq “xanım oğlan”ları qoruyan
Özü-özündən xəbərsiz belə ərlərdir!
Vətəndən sığal görməyən,
Sığalı vətənin başına dəyən nərlərdir,
Özü-özündən xəbərsiz ərlərdir!
SƏRT HƏQİQƏT
Oğuz xandan,
Koroğludan,
Babəkdən,
Divləri öldürən
Məmmədməlikdən
Dərs verirəm uşaqlara
xəcalət çəkə-çəkə,
içimdə qorxu-səksəkə.
Bunlar gerçəksə,
Hardan minib tariximizin,
dilimizin boynuna
ərəblər, farslar?
Sonra da ruslar?
Harda ölmüşdü
o qəhrəmanlar?!
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Ərtürk Kərkük olub
iraq düşəndə?
Dərbənd
şimala sürüşəndə,
Hay Ərmənə yerləşəndə?
Gedəndə Borçalı?
Bölünəndə Azərbaycan,
Aman,
Hansı nağılda,
dastanda yatmışdı o qəhrəman?!
Vardısa,
Yoxdu indi niyə?
Batdılarmi yerə,
Çəkilib getdilərmi göyə?
Varmışsa,
İndi də olmalıdır,
Qəhrəmandan şəhid yox,
Qazi doğulmalıdır!
Harda öldü-itdi,
yerə batdı bunlar?
Nədir indiki oyunlar?
Baxıram,
Nəğmələrin,
nağılların,
dastanların,
söz-söhbətlərin başı-ayağı
Dəm vurmaqdı,
gop qurmaqdı
vurub-yıxmaqdan,
Misri əlində
Qırat belində,
Sel kimi gələn düşməni
qırıb-çatmaqdan...
Əgər torpağın bölünürsə,
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Qız-gəlin əsirsə,
Əsirlikdəkilər
Hay itin ayağını öpürsə,
Bir qoz Koroğluya,
Qaçaq Nəbiyə,
Babəkə, Beyrəyə,
Qaraca Cobana,
Salur Qazana,
Məmmədməliyə!
Tovlamayaq başımızı,
gizləməyək arımızı,
Yığışdıraq yalanlarımızı.
Yalan danışa bilmirəm
həqiqəti bilə-bilə,
İndinin uşağı
Mənim uşaqlığım deyil
Beynini cəfəngiyyatla
doldurasan gülə-gülə.
– Hayın arxası var,
Arxasının
hay kimi tulası var, –
Deyil çıxış yolu,
İki cüt bir təkin varsa,
Bizim niyə yoxdu? – deyə
uşaq verir sualı...
Aldanan aldanmışların
heykəllərini atmayınca,
Qanmaya – qanmaya
iş başına keçənləri
məhşərə dartmayınca,
nicat yox bizə...
Şuralar-muralar,
atətlər-matətlər
şeypur verəcək əlimizə...
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Həqiqət sadə-sərt,
Kökündən-kötüyündən
gəldiyi yerə atılmalıdır
hay-hert!
Onda paklanar Ərmən torpağı,
qalib gələr qeyrət,
Dünyanı sarar heyrət!
Qayıdar ruhumuza
Koroğlu, Qırat,
saysız dəlilər,
Yoxsa bizə
itlər baxar-gülər,
Ölüm dilər...
HAQQ GÜNƏŞİ DOĞACAQ
Vətənin sərhədləri
Qarnının hüdudu qədər,
Onun yurda sevgisi
Millətdən qopardığı
Haramla dəyərlənər.
Qoparanda məhəbbət,
Dayananda kin-nifrət,
Bağlayar sifətinə
Yetmiş min növdə sifət.
Qapıdan qovulanda
Təpilər pəncərədən,
Böhtanın mayasını
Yığır əlli dərədən.
Bilməz halal-haramı,
Dartar öz ciblərinə,
Elin ağır durumu
Yağlı tikə birinə.
Yalan loğazalarla
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Keçirir gör kimləri
Öz hiylə qarmağına?
Dolayır gör kimləri
O məlun barmağına?
Şər dediyi kimsənin
Dəyməz bir dırnağına.
Aldanan böyüklərin
Mərhəməti böyüksə,
Qəzəbi də böyükdür.
Tülkü yolu gedənin
Haqdan bəxti dönükdür.
Haqq nəzəri gələndə
Haqq günəşi doğacaq,
Vicdan möhtəkirini,
Öz murdar əməlinin
Pəncəsində boğacaq,
Pəncəsində boğacaq!
”QAVIM – QARDAŞ, NERDƏSƏN ?”
Kərkük şairi Əli Yaşara

Əli Yaşar, qavım-qardaş neyləsin?
Hərəsinin başında min qovğa var!
Taleyinə qar-qar, qar-qar qarğayan
Qara-qara, ala-qara qarğa var.
Qavım-qardaş özlərindən qopdular,
Birliyinə balta çalıb çapdılar,
Düz yolları itirdilər, sapdılar
Arasında min bir hiylə, qurğu var.
Türk dünyası parçalandı, bölündü,
Parçalanmaq ona gözəl göründü,
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Fəlakəti, dərdi-qəmi büründü,
Mirasına gözlər tikən oğru var.
Gültigini, Bilgə xaqan hardadır?
Birləşdirən, bir xalq edən gordadır?
Türkün adı yaşadığı yerdədir.
Yalan dünya içində də doğru var.
Qollar bağlı, öndə silah-sursat var,
Qəfəsdəyəm, yel qanadlı bir at var,
Sənə gələn yollarımda sərhəd var.
Necə gəlim, min bir sual-sorğu var?
Mən bilirəm türkün tarix yazmağın,
Şöhrətiylə göy üzündə süzməyin,
Xırdalanıb kiçilməyin, azmayın!
Dərd əlində yesir olan bağrı var.
Sən üz tutdun, mən üz tutdum qardaşa,
– Titrə, titrə, özünə dön, qalx başa!
Ümidləri çıxarma gəl sən boşa!
Yaraları sarımağa sarğı var.
Söz deməyə nə varmış ki, deyirik,
Tarix yazan əcdadları öyürük,
Düşmənləri nifrət ilə döyürük,
Ürəklərdə sağalmayan ağrı var.
Zaman-zaman ləngərlənib coşuruq,
Qardaş deyib, birlik deyib daşırıq,
Bənd-bərəni qırıb-töküb aşırıq,
Qələbəni çapıb-çalan qırğı var!
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ƏQİDƏN ATƏŞ GƏRƏK
Səni oda qoydular,
Nəsimitək dərini
Qiymə-qiymə soydular?
Çəkinə bələd idin,
Dilini dişləyərdin,
Dodağında qan izi,
Başı aşağı salıb
Düşmənə işləyərdin...
Azadlıq deyən kişi,
Dözüm gərək, daş gərək,
Dırnağında iynələr
Əqidən atəş gərək!
Polad əsəblər ilə
Düşmənə zərbə vuran
Amansız bir baş gərək!
Ürəyində, fikrində
Vətən yolunda şəhid
Eşqi əlataş gərək!
Çəkinə bələd idin,
Dilini dişləyərdin,
Dodağında qan izi
Başı aşağı salıb
Qarnına işləyərdin...
DİKSİNİB QAN İÇİNDƏ OYANDIQ
Başımı qarğa deşir, tıp-tıp-tıp,
– Bəsdir daha əl çək,
Beynimi deşdin, zəhlətökən milçək!
– Sus “Novruzəli”, bu hələ yatıb,
El-aləm yüksəlib
“iribuynuzlu qardaşlara” çatıb...
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Başımı qarğa deşir, tıp-tıp-tıp...
– Bəsdir aman, murdar milçək,
Cingildəyir beynim, əl çək...
– Sus, zırrama, alış, öyrəş ona,
Tıp-tıp deyil, həyat nəğməsidir,
Anlamasan, öldürəcək!
Öyrən-öyrən gecəni gündüzə qatıb...
Aman, bu qarğadır!
Yenə də tıp-tıp-tıp,
Deşir beynimi, sakitcə içir,
Öldürür,
Yaddaşıma ağ bir kəfən də biçir...
Susdurun yaramazı!
Təhqir edir bülbülü, o xoş avazı!
Görüb bu halı illərlə lalıyan,
Fürsət qapmayan
çaqqalın nəfsi uladı,
Daşı yardı tamahı,
hiyləsi meydan suladı...
Torpaq, torpaq, torpaq deyə bağırdı,
Başıpozuq dünyanın pozuq başlarını
haqqa tüpürməyə çağırdı
Hiyləyə qurşanan
başsız başlar da tapıldı,
Saxta tarix yapıldı,
Xəritələr də cızıldı,
Quyular da qazıldı,
Böhtan da atıldı,
Torpaq da satıldı...
– Sus dedilər, susduq.
– Yat dedilər yatdıq,
Bal yuxuya batdıq,
Oyananı qapıb zindanlara atdıq!
Səbrimizə qah-qah çəkib qarğa darıldı,
51

v Nafilə Nafi V

Haqqın-həqiqətin bağrı yarıldı
Fəlakətin kilidi qırıldı,
Tanklar üstümüzə sürüldü,
İnamın, etibarın od tökən dəhşət səsini
Sellənib axan qardaş qanının naləsini
“Tülkü siyasi”lərin hiyləsini, tələsini
Aşkar daddıq-daddıq,
İçimizdə boğulub, içimizdə yandıq,
Div yuxusundan diksinib
Qan içində oyandıq!..
DÖZÜMLÜ BAKI
Azəri yurdunun ürəyi Bakı,
Nədir sinən üstə o qara bayraq?
Azman igidlərin getdi əlindən,
Yenə də çəkdilər sinənə min dağ.
Qoynuna töküldü balanın qanı,
Etdilər sinəni cəllad oylağı,
Dözümün dəryaymış, ay anam Bakı!
Şəhid uyudursan, laylası ağı.
Səni al-qan görən göylər göynədi,
Yırtdı sinəsini, o, leysan tökdü,
Bir dəli nərəylə bulud kişnədi,
Kişnədi, başına qiyamət çökdü.
Köksündə od yanır, bilirəm, Bakı!
Sənin göz yaşını göz yaşlarımla,
Qəlbimin qanıyla silirəm, Bakı!
1990-cı il 20 yanvar
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DOST BİLDİYİM
Dost bidiyim,
Yad əllərlə, yad ürəklə
Torpağıma yad izləri salma görək!
Siz sizsiniz, siz varsınız,
Biz də bizik, biz də varıq!
Nəyə gərək oğruluqdan
Muzey yapaq, tarix hörək?!
Dayan görək!
Bu dünyanın sonu deyil,
Ömrümüzün üfüqündə gələcək var,
Günəş dönüb bizə baxar,
Ata malın,
ata mülkün,
ata kürkün qorumaqçın
Çəkər tamah dişimizi,
Ayıq-sayıq, bu əsrdən
neçə əsr o yönləri
Görə bilən ruh bağışlar.
Babaların incik ruhu
sakit-sakit nəfəs dərər,
Bu qeyrətli övladlara dua verər,
Keçənlərə güzəşt deyib,
Qəmin yeyib
Dönər səni alqışlar.
CƏLLADLAR CƏZASIZ QALMASIN GƏRƏK
Qan gördük, qan gördük, faciə gördük,
Namərdin qərəzi içində üzdük,
“Sapı özümüzdən olan baltanın”
Arxadan vurulan zərbinə dözdük.
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Dəryanı bürünüb atomla gələn
Bu yurda yel qədər toxuna bilməz,
Bir nimdaş satqının olmasa, Bətən,
İblis sürüsünün gözləri gülməz!
Salın yadınıza, xatırlayın bir,
Azmı barbarlara biz sinə gərdik?!
Bir vaxt düşmənə qapı açanın
Özünü götürüb qapıya hördük!
Axtarın cəlladı, tapın cəlladı,
Cəlladlar cəzasız qalmasın gərək!
İçində cəlladlıq gəzdirənləri
Dilinin ucundan asılmış görək!

1990-cı il

MƏN ŞƏHİDƏM
Vətən eşqi çəkdi dara…
Ana, indi mən şəhidəm,
Öz bəxtinə demə qara,
Ana, indi mən şəhidəm!
Sehri itib yurdumuzun,
Qan ağlayır Qorqud Dədəm,
Çeviribdi Tanrı üzün...
Ana, indi mən şəhidəm!
Qan içirib paklayıram,
Silinsin qoy üzündən qəm,
Öz canından can ayıran,
Ana, indi mən şəhidəm!
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Ölkəmizə göz dikiblər,
Şərəfimiz zədən-zədən,
Sinəsinə dağ çəkiblər,
Ana, indi mən şəhidəm!
Tanrı çəkir sınaqlara,
İgidləri elə müdam,
Mən dözmədim qınaqlara,
Ana, indi mən şəhidəm!
Yağıların tapdağında,
Sızıldayır torpaq bu dəm,
Şəhid gərək bu çağında...
Ana, indi mən şəhidəm!
Bığlarının damıb qanı,
Yağılara edib sitəm,
Ərənlərin budur şanı,
Ana, indi mən şəhidəm!
Baş götürüb düşmən qaçır
Torpağımdan qədəm-qədəm,
Məzarımda çiçək açır,
Ana, indi mən şəhidəm!
Haqq dərgahı çəkdi məni,
Şəfəqləndi axır vədəm,
Qırıb-tökdüm şox düşməni,
Ana, indi mən şəhidəm!
Xanım oğlan görəndə sən
Göz yaşları tökdün nədən?
Qeyrətimin kəhərində
Ana, indi mən şəhidəm!
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Ağartmışam şəhid yolun,
Qoy gizlənsin canın güdən,
Ər igidlər, möhkəm olun!
Ana, indi mən şəhidəm!
TӘBRİZİN
Xәlil Rza, göz yaşları axıtma,
Tәbriz balan gül Tәbrizim olubdur.
Tülkülüklә baş girlәyәn az deyil,
İgid Tәbriz kәsәn sözüm olubdur.
"Vәtәn" deyib bağıranlar çox idi,
Kürsü tutmaq һavasından dinirdi,
Açar, möһür keçәn kimi әlinә
Bir çoxları kilid vurdu dilinә.
Xәlil Rza, zindan gördün susmadın,
Millәtini ayağından asmadın,
Ciyәrparan gedәn yolu kәsmәdin,
Haqq sözünә möһür vurdu Tәbrizin.
İndi bildim yurdum xilas olacaq,
Xәlil Rza kәlmәsindәn od tökür.
Tәbriz kimi şirin candan keçәnin
Ölümü dә düşmәnә kәfәn tikir.
Mәn qәlbimi ata qәlbi elәdim,
Tәbriz dәrdin bölüşmәyi dilәdim.
Ey Ulutürk! Vüqarını sındırma,
Vәtәn darda, ümidimi yandırma.
Tәbriz gördü stol üstә davanı,
Tәbriz gördü ciblәr çalan һavanı,
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Xәlil oğlu susmadı bunlara,
Nifrәtini tuşladı quzğunlara.
Sәnin soyun özün tәsdiq elәdi,
Xәlil Rza, uca başın sağ olsun,
Şeirlәrin yağılara güllədi,
İgidlәrin üzü һәr vaxt ağ olsun.
Xәlil Rza, göz yaşları axıtma,
Tәbriz balan gül Tәbrizim olubdur,
Tәһlükәsiz postdan qorxan az deyil,
İgid Tәbriz kәsәn sözüm olubdur!
ŞEYX ŞAMİL
Şeyx Şamil adını saldı dillәrә,
İyirmi beş illik davası ilә,
Azadlıq eşqini yaydı ellәrә,
Odlu nәğmәlәrin nәvası ilә.
Qoca Dağıstanın sәrt qayaları
Onun qeyrәtini geydi әyninә,
Bir ovuc torpağa һәsrәt dağların,
Gör necә oğullar sığıb qoynuna.
Tanrı һikmәtindәn olmuşdu agaһ,
Dağların sәrvәti ürәyin odu,
Şamilin eşqinә yazıldı nikaһ,
Anadan, övladdan yurd әziz oldu.
Dörd para әsrin bir parasını
Sulayıb qanıyla bәslәdi Şamil,
Әbәdi sızlayan һәr yarasını
Nәğmә oxumağa sәslәdi Şamil.
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Özümü tapmışdım düşmәn sözündә,
Laylalar çalırdı dumanlar nәһri,
Ata qapısında, yad qapazında
Mәnim dә yurdumun itmişdi seһri.
Toqquşdu buludlar, yağdı yağışlar,
Açıldı göy uzu, çәkildi duman,
Söndü ilğım kimi yada alqışlar,
Gerçәk sifәtini göstәrdi zaman.
Tarixin tәkәri dönür geriyә,
İtirmәz һeç zaman mәrd öz әslini,
İstiqlal marşı ucalır göyә,
Ovunur nisgili Şamil nәslinin.
İşğalçı rusların verdi dәrsini,
Dudayev-Şamilin igid nәvәsi,
Çevirdi üzünün zaman tәrsini,
Dünyanı fәtһ etdi ÇEÇENİN sәsi.
SREBRENİTSA QƏTLİYAMI
Bu dərdin adı nə?
Bu dərdin dadı nə?
Bu dərdin odu nə?
Bu dərdin yaddaşı-yadı nə?
Allahım, Allahım,
Səkkiz min kişiyə qətl,
Ömrün baharına qədəm qoyan
Gənc qızlara təcavüz?..
Allahım, Allahım!
Nədir günahım?
Ədalətmi, rəzalətmi?
Allahım, Allahım!
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Hara dönüm, hara baxım?
Yaxım, yaxım ürəyimi
Mən hardakı oda yaxım?
Ey yarananların Allahı,
Yüksəlməsinmi göylərə
Bu fəlakətləri yaşayan insanın ahı?
Nədir onların günahı?!
Əsrin əvvəlində
Bütün Azərbaycan soyqırımı,
Şahidi Quba,
Sonra Xatın, Xocalı,
Ardınca Srebrenitsa qətliyamı!..
Açılsın-tökülsün
Qaniçən adamcılların
Adam övladı adına ləkə olan arı,
Onların faşist əlləri ilə
qırılıb-tökülür insanlığın vüqarı!
O soyqırımlar uzaqsa,
"Srebrenitsa",
"Xocalı" dünənin faciəsidir,
Bəşərə qadınların,
körpə uşaqların,
dizinin giri çəkilmiş,
nahaq qanı tökülmüş
qocaların rişxəndlə gülən səsidir!
Qaniçənləri Yer kürəsindən
Süpürüb atmağa
Sorğu-sualsız haqqı olan
vəkalətnaməsidir!
Yığılsın kinli başlar,
Cəllad ürəklər,
Qırğına qalxan əllər,
Ölüm püskürən beyinlər
Yandırılsın,
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dondurulsun!
Yandırılmasa,
dondurulmasa,
Yandıracaq,
donduracaq bəşəri,
Dartıb qınından çıxarıb
Meydana salacaq iblisi-şəri,
Məhv edəcək bəşəri!
SƏNLƏ QÜRURLANIR HƏR ZAMAN ELİN
(A.Cəlilovun məzarı önündə)

Bir uca dağ kimi sən əzəmətlə
Dayanıb durmusan məzarın üstə.
Düzülüb önünə şəhid çiçəklər,
Baş endirir sənə sakit, ahəstə.
Güllər şəhid qanı, sən özün şəhid,
Qalıb ürəklərdə söhbətin-sözün.
Yurdunu qorudun, eli qorudun,
Özünü qoruya bilmədin özün.
Dəhşətli günlərdə xalqın hayanı,
Elinlə yaşadın ağrı-acını,
Odların içindən keçirdin onu,
Başına endirdin şöhrət tacını.
Adını ananlar anır hörmətlə,
Qəvi düşmənlərə sonsuz nifrətlə,
Özün sağlığında yazdın adını
Xalqının qəlbinə bir qızıl xətlə.
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İşıqlı xatirən, o nurlu çöhrən,
Kimsənin qəlbindən çıxmayır bir an.
Adın çəkiləndə doğma yurdunda
Görünür hamının çöhrəsində dan.
Yurdunun tufanlı, ağır günündə
Qeyrətin odundan igid doğular,
Verər öz ömrünü Vətənə qurban,
Ya şəhid, ya qazi olar oğullar.
Haqqın dərgahında açıqdır alnın,
Min rəhmət söyləyir mənim də dilim,
Amalın yaşayır amalımızda
Sənlə qürurlanır hər zaman elin.
MİLLƏTİN QANINDA YATIB DİV KİMİ
Hardansa qəlbimə dolub sevdalar,
Duymuşdum bu günün gül nəfəsini.
Yuxuma girsə də şaxta, boran, qar,
Duymadım axacaq qanın səsini.
Millətin qanında yatıb div kimi
Yurda əsrlərcə dəyən badalaq.
Kim deyib xalqımız danıb kökünü?
Yaşayıb qəlbi qan, dili qadalaq.
Azadlıq nurudur gülün nəfəsi,
Barıtın qoxusu – şaxta, boran, qar,
Şəhidlər qanıyla yardı qəfəsi,
Tilsimli qapıya saldılar açar.
Qanadı, sinəsi didilmişsə də,
Yurdu qurd ağzından aldılar geri.
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Millətin içindən göyərib qalxdı,
Yağının məkrini qırmaq hünəri.
Torpağa qoydular qan qiymətini,
Ölümün gözünə baxıb qeyrətlə.
Şəhidə yenildi yolun çətini,
Bərəlir düşmənin gözü heyrətlə.
Xalqın oğulları öz canlarını,
Döyüş meydanında qeyb elədilər.
Ərşə qaldırdılar öz şanlarını,
Düşmənin başına od ələdilər.
Qan içən torpaqda çiçəklər bitər,
Milləti dəhşətlər çəksə də dara.
Barıt qoxusu da çəkilib gedər,
Azadlıq itərsə, sağalmaz yara…
HAQQ GÜNƏŞİ DOĞACAQ
Vətənin sərhədləri
Qarnının hüdudu qədər,
Onun yurda sevgisi
Millətdən qopardıgı
Haramla dəyərlənər.
Qoparanda məhəbbət,
Dayananda kin-nifrət,
Bağlayar sifətinə
Yetmiş min növdə sifət.
Qapıdan qovulanda
Təpilər pəncərədən,
Böhtaınn mayasını
Yığar əlli dərədən.
Bilməz halal-haramı,
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Dartar öz ciblərinə,
Elin ağır durumu
Yağlı tikə birinə.
Yalan loğazalarla
Keçirir gör kimləri
Öz hiylə qarmağına?
Dolayır gör kimiəri
O məlun barmağına?
Şər dediyi kimsənin
Dəyməz bir dırnağına.
Aldanan böyüklərin
Mərhəməti böyüksə,
Qəzəbi də böyükdür.
Tülkü yolu gedənin
Haqdan bəxti dönükdür.
Haqq nəzəri gələndə
Haqq günəşi doğacaq,
Vicdan möhtəkirini
Öz murdar əməlinin
Pəncəsində boğacaq,
Pəncəsində boğacaq.
XƏLİL RZA
Xəlil Rza bir möhtəşəm qala, dağ,
Nərələri millətimin qanında,
Əzablarla gözlədiyi həmin çağ
İndi daha gülümsəyir yanında.
EI yolunda şəhid oldu Təbrizi,
Ürəyində zərbələrin neştəri,
Haqq dilindən qopub gəlmiş hər sözü,
Atdan saldı at oynadan çox şəri.
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Ağarırdı nadanların hey dişi,
Əqidəsi üns tutmadı zamanla.
Düşmən oldu bu dünyanın gərdişi,
Adın yazdı yaddaşlara o qanla.
Dərk etmədi, dərk edəmməz çoxları,
Sinəsinə çəkdi niyə oxları?
O diriltdi, o var etdi yoxları,
Yuvarlatdı var üstündən toxları.
İlahi nur, ziya verdi üzünə,
Onun nəsli müqəddəslik qazandı,
Ağır xalqı axır gəldi özünə,
Qapaz altdan çıxan boyu uzandı.
Koroğlunun qeyrətini qaytardı,
Tamahkarlq tilsimini o yardı,
Satqın gözü haqq sözüylə oyardı,
Namərd ölüm onu çox tez apardı.
Zindanlara gətirsə də o tabı,
Təslim oldu tək fələyin oynuna.
Sağ əlində əməlinin kitabı,
Qolun açdı, behişt çəkdi qoynuna.
Xəlil Rza – bir möhtəşəm qala, dağ,
Nərələri millətimin qanında,
Əzablarla gözlədiyi həmin çağ
İndi daha gülümsəyir yanında.
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CAVİD CAVİDLİK ZİRVӘSİNDӘ
Pak duyğular, gözәlliyә çağrış
Onun һaqq işi,
Allahı ülviyyәt olan
Daһi bir şair Tanrı bәxşişi!
Könül rübabının һәr kәlmәsi
Oxuyurdu bәşәrә sәadәt,
gözәllik nәğmәsi.
Ali mәqamlara sәslәyirdi insanlığı
Cavid şeirinin qәlb atәşi!
İlaһi nәfәsdәn vuruldu
Ecazkar sözünün һәr nәqşәsi.
El sevgisi çәkdi onu öz nәһrinә,
Büründü dövrәsi şeirin mübһәm seһrinә.
Qondu çiyninә şöһrәtin şaһlıq quşu,
Dәydi buludlara Cavidin başı,
Nur aldı bir-birindәn neçә mәslәk yoldaşı.
Şeytanın – şәrin bağrı yandı, ağladı,
Fәlәyin çәrxi dolandı,
Zaman qara geyib, göy bağladı,
Vaxt İblis donu geyinib atdı Cavidlәri
Fövş, böһtan dәnizinә.
Napak әllәr toxundu
Eşq nurunun müqәddәs üzünә.
Salan saldı, yaman saldı
Bu ocağı fәlakәtin yağmuruna.
Nәһs qәdәmlәr һardan çıxdı
Sәnәtkarın uğuruna?!
On doqquz il adı yasaq,
Bağlamadı yaraları bir an qaysaq.
Yol gözlәdi Mişkinazı, Turan qızı,
Ümidinin dodağını qarsaladı,
yandırdı aһ,
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Әrtoğrulu әrşә çәkdi
qar-çovğunun sәrt ayazı.
İllәr yumaq, qәm bukulü,
Keçdi, getdi nisgil yüklü, kәdәr yüklü...
Yaxşılıqla xatırlandı bir gün adı,
Lakin әsil bәraәti o almadı.
Düz qırx dörd il "tәrәddüd"dәn,
"ziddiyyәt"dәn,
"Mәһdud dünyagörüşün"dәn,
"Geriyә yürüşündәn" deyәn
Tutuquşular ötdü dil-dil.
Gәldi, nәһayәt,
Min doqquz yüz sәksәn birinci il,
Gәldi sevgilәrlә, sayqılarla,
Göynәrtili xatirәlәrlә, ağrılarla...
Әsil qiymәtini aldı sәnәtkar,
Bağlı qapıların açılmağı var...
Bu sadә qiymәt deyil,
Dirilik suyu bәraәt idi,
Buz bağlayan od-ocağın
Donunu әridәn qüdrәt günәşi,
Hәyat çeşmәsi,
Ağlasığmaz bir һәrarәt idi.
Ölülәlәri dirildәn hәzrәti İsanın әli idi,
Quşları dindirәn Süleyman padşaһın dili idi.
Böyük qәlbi,
sonsuz sevgisiylә
Qopardı eşq-gözәllik şairini
nadanlığın pәncәsindәn
Heydәr Әliyevin qızıl zәkası.
Taxtdan endirdi, susdurdu
Çox namәrdi, xaini, nakәsi.
Qart imperiyada ilk dәfә o verdi
Repressiya şairinә belә şәrәf-şan,
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Yenә Әliyev düһasına söykәndi
Azәrbaycan!
Sәslәyib göndәrdi Sibir elinә
Qәlbindә Cavidә mәһәbbәt yanan
Hәmidi, Zakiri, Telmanı һaman.
Milli qeyrәtinin ay işığında
Aradı Cavidi el oğulları,
Buzlar ölkәsindә gözlәri yaşlı,
Tutdu qollarından
Divlәri yenәn xalq nağılları.
Seһrli xalçada uçub oraya,
Qondular kimsәsiz bir mәzar üstә,
Yubanıb doqquz il, gәlib һaraya
Qazdılar torpağı onlar aһәstә.
Külünglә Sibirin yarıb bağrını,
Geriyә aldılar Vәtәn oğlunu.
Çırpınmış şairim bir zaman darda
Düşünür üç oğul һәmin diyarda.
Şaxtada donmazmış odlu göz yaşı,
Enir önlәrindә Sibirin başı.
Kim idi çiynindә gedәn onların?
Dәyәri varmı belә anların?
Gülüşü qәsb olmuş Şaһ İsmayılmı?!
Dara çәkilәn Vaqif sәsimi?!
Dәrisi soyulan Nәsimi babam,
Nisgilli şairin cәnazәsimi?!
Oğullar çiynindә Vәtәnә dәnmәk
Qәsb olmuş zәkanın, yanan idrakın
Qürbәtdәn qayıdan һaqq nәrәsidir,
Millәtin çiynindә durmağın ozü
Dövranı һaqq yolla gәtirmәsidir.
Sığala yatırtdı çox inadkarı,
Әliyev һifz etdi,
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Qorudu, saxladı çox sәnәtkarı.
Dünyaya tanıdır Çavid kimliyin,
Alәmә yayır xalq müdrikliyin.
Doğulduğu yerdә dәfn olur nәşi,
Әçәmi yurdunun yeni günәşi.
Yetişir һәr yana sәnәtin sәsi,
Mömünә xatuna qardaş Cavid türbәsi!
Söylәyir sözünü Naxçıvan bu an,
Orta әsrlәrdәn qalxır
Atabәy Mәһәmmәd Caһan Pәһlәvan!
Qüdrәtli һökmdar açır dilini,
Salamlayır son әsrin son pillәsindә
Sıxır, Heydәr Әliyevin sıxır әlini!
Dayanır Әcәmi, Rasim yan-yana,
Min alqış deyilir
Tufanlar içindәn daһi yetirәn
Müqəddəs yurdumuz Azərbaycana!
Әliyev qeyrәti, şәrәfi-şanı,
Siyasi liderin şair ilһamı,
Qәlbinin odu,
Vәtәnin adı,
Millәtin varlığı,
Gәlәn nәsillәrә sәnәt örnәyi,
Әn ağır zamanda, әn dar macalda
Rәһbәrin sәnәtә can verәn sәyi.
Mәһәbbәt duyğusu, qәlb һәrarәti,
Könül yanğısı, sonsuz riqqәti,
Mәşһur Şekspirlә sәnәt yarışı,
Söz sәrvәtinin elә çıxışı!
Cavid işığına toplaşıb һamı,
Möһtәşәm mәqbәrә sәnәt bayramı!
Cavid Cavid oldu bu gündәn daһa
Әbәdi yer tutdu söz zirvәsindә,
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Bәşәri nәğmәlәr könül rubabı,
Oxuyur sәsindә, öz һәvәsindә.
Cavidin Cavid olmaq һaqqı
Tale yazısı, qismәtidir,
Vәtәnin Cavid dilindәn
Göyә yüksәlәn әzәmәtidir.
Cavidlik mәnәvi dәyәr,
Allaһa sәdaqәtdir,
Şәrә lәnәt һimni, töһmәtdir.
İllәr keçәr, gedәr,
Gedәrik biz dә,
Gedәnlәr iz qoyar tarixdә, sözdә.
Dәyişsә yenә dә zamanın üzü,
Qalar bu dünyada Cavid,
Cavidlik,
Ailә türbәsi,
Heydәr Әliyev, sözü, sәsi,
Әsrlәrdәn әsrlәrә işıq salan
Qәlbinin nur dәnizi!
HEY
...Rəsul əmi, sözünü saxla,
...Mən sənə ağlayım,
sən mənə ağla.
V.Səmədoğlu

Hey, kim su səpəcək çəkdiyin aha,
Rəsul əmi yoxdu daha,
Vaqif Səməd oğlu,
Fikir qardaşım,
Düşüncə odunda qarsılır
mənim də başım.
Qayaları yarıb gələn
Su məkrli fikirlərim,
duyğularım eşələnir,
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Eşələnir, şüşələnir.
Səsləyir dərinlər, dəryalar,
Himə bənd ki,
çəkib qoynuna ala
xülyalar.
Cox atıldım ümmanlara,
Kar aşmadı,
Ümid verdim umanlara,
Doğrulmadı mən umduğum,
qüdrətimə yaraşmadı.
Sənin dərdin dünya dərdi,
Dərən dərdi...
Damarında
Şeirin Olimp zirvəsindən
bir mələyin qanı axır,
Biri isə öz sehirli çubuğunu
toxundurdu sonra sənə,
çəkdi önə.
İçəridə ləngərlənən
Duyğulara qanad verdi,
dilləndirdi,
Gözlərindən mavi işıq,
ilahi nur selləndirdi,
O şəfəqdən keçənlərdə
o işığın izi qalar,
Tufanları yıxanlarda
tufanların sözü qalar.
Mələklərin əli dəysə saçlarına,
Mələklərin dərdi ilə dolacaqsan,
Sən bir mələk olacaqsan!..
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SURİYA KİŞİSİ
Başında çalma, boyu dirək qədər,
Əlləri dünyanı sıxıb
suyunu çaxaran gücündə,
Taleyinin açarı qalıb nədən
Dünyanın bicində?!
Biclərinin əlində?!
Kəsimə gedən heyvan sürüsünə çevrilib
Günahsızlar öz doğma yurdunda-elində...
Can hövrü ilə qaçaqaçda zərərdidələr,
Göz yaşlarıdır zülmə qarşı silahları,
Bir də harayları, ahları!
“Tülkü siyasilər” yenə köhnə tülkülərdir,
Dəyərdən düşən silahlarını
Boşaldır Şərqin qarnına,
Gəlib dirəniblər müsəlmanın burnuna!
Müsəlman da
yazıq deyə-deyə
Çəkib qoynuna aldıqlarının,
Çörək verdiklərinin
Dar ağacından asılanda
oyanır yuxudan,
Qaçqına-köçkünə çevrilir,
yurdunu tərk edir qorxudan...
Çaqqalların oylağı vətəni,
gorgahı,
Göyə dirənir ahı!
Gözləyir çaqqalların ipini çəksin
kələkbaz
kəndirbaz
ip oynadanlar,
Qazanın altına
köz qoyub qaynadanlar!
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İp çəkməz onlar,
boşaldar hələ,
Qalx ayağa, gəl dilə!
Qaçma, dön geri,
Öl, öldür, boğ ahını,
Azad elə gorgahını!
Qorxma terrordan,
Sən də terror əsdir,
Başının üstünü kəsdir,
Kəs, dayandır
göz yaşını, ahını!
Azad elə
dədələrin yatan torpağını!
Yurdunu,
gorgahını!
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Şirin sevdalar,
yüyənsiz eşqlər
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ã
ŞİRİN SEVDALAR, YÜYƏNSİZ EŞQLƏR
Səsin dağ çayının çilik-çilik gur səsidir,
Könüllərin selə dönmüş nəğməsidir.
Yağışlar yağır, dolular tökür,
Göydə buludlardır kəllə-kəlləyə,
Çevrilib leysana o dil-dil ötür,
Göylərin beləcə ürəyin sökür...
Dərin dərələri boğur sel səsi,
O nəhəng daşlara rəhmi gəlməyir,
Oynadır hökmündə, daş daşı yeyir,
Aparır-aparır üzüaşağı,
Yalayır, uçurur solu və sağı,
Qorxular içində titrədir dağı.
Qoy getsin, elə ki Araza çatar,
Səbrli suların səbrinə girib
Hirsi-hikkəsi də beləcə yatar.
Çox şirin sevdalar, yüyənsiz eşqlər,
Didərgin duyğular igidlər aldı,
Onları qoparıb ağıl evindən
Röyalar, xəyallar toruna saldı.
Qönçələr açmadı, soldu-saraldı.
Ömür ki payındı, şitlik eləmə,
Al götür gününü, ürəkdən yaşa,
Qoyma ki güc gəlib köpürə-daşa,
Cilovsuz duyğular sahili aşa!
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“İÇƏRİ ŞƏHƏR”
Oturmuşuq mən, sən, o –
şəxs əvəzlikləri üz-üzə,
Meydan sulayır dil şirinlikləri
ağızlardan zəhərqarışıq
bal süzə-süzə.
İkrahın çöhrəmizdə
təbəssüm suyuna çəkilmiş sarılığı,
Hesabın – bağa qını –
içəri oyunlarda
saç ağartmış qarılığı.
Sabit qayda,
özü yoxların qeybət dəmi...
İllərin yağışı
Yapıxdıra bilmədi məni,
Gücü çatmadı ala
əlimdəki qələmi.
Yenə fikrim rentgen şüası,
Görünür “içəri şəhər”lərin
ab-havası, ilan duası.
Yetmiş iki tülkü sənin qəlbində
Əli hiylə qəbzəsində
durub yanaşı,
Onun içini şeytan gəzir,
Əlində torbası
xəbərlik yığır –
qarışıb başı...
Nə mən naşı,
nə sən naşı,
nə o, naşı...
Ürəyimdə qabar-qabar
girdələnir
nifrətimin ağrı daşı.
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MƏMMƏD ARAZ DÜNYASI
Nə vaxtsa yolların bilinməz səmti
qəriblik ərzinə aparsa məni,
Araz kitabını vətənim kimi
Basaram bağrıma,
gəzərəm çöl-çəməni.
Sətirlərdən dağ çayının
cilik-cilik səsi qalxar,
Vəl üstündə
ayaqları qabar-qabar
uşaqlığın ətri gələr
buxar-buxar.
Elimizin qeyrətinin,
İzzətinin bu kitabda möhürü var,
Ölüm-olum vuruşunun meydançası,
Hidrogeni sinəsinə
sıxıb duran dünyamızdan
intizarlıq nohuru var.
İdrakının çevrəsində
yanıb-sönən işıq kimi
Müddət güclü bədxahların
bərəsi var.
Məmməd Araz şeirinin
Adam donlu tülkü-çaqqal heyətinə
Lərzə salan nərəsi var!
Bu kitabda dalandarın,
çobanların
Qayalarda səda verən
şöhrəti var, adı var,
Füzulinin əmanəti
bəlayi-eşq nağılının
Ovunmayan fəryadı var.
Məmməd Araz kitabında
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bir ömrün qırpımların
kərpicləyib öz adına
qala tikmək cürəti var.
Nağarası dünya tutan
duyumunun,
ilhamının əlləriylə
naxış vurmaq qüdrəti var,
Şeirimizin Olimpində yaşamağa
Milyon-milyon ürəklərin
işığında gülümsəyən
öz əbədi surəti var.
MƏCNUN, İSKƏNDƏR
Əsrlərin dağıntısı,
Təsəvvürlər yığıntısı Ehkam olan fikirlərin səddini
İdrakın dalğası yarıb keçəndə
Pas tutmuş ağıllar dil zənciriylə
Zəkanın yollar salar kəməndə.
Zamanlar çalxanıb aydınlaşanda,
Məcnunda hamletlik axtarışında
Qopar ağlın harayı Məcnun yaşında.
İskəndər kefliydi, şərab keflisi,
Yapışıb bu sözdən deyirik biz də
Şeyx Nəsrullah zəminli naçarlar kimi,
Mənəvi ölümə düçarlar kimi.
Şərab – İsgəndər üsyanı idi,
Keflilik
Boğulan zəkanın bəyanı idi,
Ölülər aləminə abi-kövsər gətirdi.
Daşı beyniylə yardı,
Bir bölük insanın avam libasın
Bu kefli İskəndər çəkib çıxardı.
77

v Nafilə Nafi V

İskəndər Mirzə Cəlil arzusu idi
O nə Hamletdi, nə Məcnun,
Böhranlar tufanından həyat dərdi,
İskəndər qalib İskəndərdi.
SEVGİ
İllərboyu bir-birini gəzən iki baxış
Bir nöqtədə görüşdü,
Baxabax düşdü.
Baxışlar toqquşdu,
Ürəklərə qor düşdü,
Yandı, alışdı,
Sevinc sevincə qarışdı,
Aşiqlərin dünyasını dolaşdı,
Dalğalanıb dənizləşdi,
Sevənlərçün məbəd oldu,
Taleyinə şəfəq axdı,
Əbədiyyət nuru doldu.
BİLİRDIM
Bilirdim səni itirəcəyimi,
Rahat ömrümü bitirəcəyimi...
Göz-göz qəlbimdən,
İtgili insanların halından,
Sənli günlərə sığınıb
Sevincimin üstündən
kədər tozlarının
hədəsini silirdim.
Leş qiyməti qoyub səadətimə
Qarğa-quzğunlar tökülüşdülər,
Tikə-tikə bölüşdülər,
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Caynaqlarında diddilər,
uddular.
Dimdiklərini o üz-bu üz
torpağa çəkib
Qəlbimin ağrısı şərəfinə
Şənlik qurub təbil vurdular.
BOŞLUQ
Qıvrılıb tullandı,
Vəzifə stoluyla çullandı,
Fırfıra başı sağa-sola yelləndi,
Qulaqları salam dilləndi,
İnsanlıq rütbəsindən endi,
Gözləri büküm-büküm vücudlara dirəndi.
Gəlhagəldi...
Doğanaqdan keçməyə
Aşılanmış dərilər gəldi,
“ Elastik” dillər qıcıqladı, incəldi...
Bunlar əsl onun malıydı,
Həmin boşluğu doldurmalıydı.
DEDİM BİR AH ÇƏKİM
Dedim, bir ah çəkim,
Üstünə gələn səadətin gözünü
Qəlbinin kini ilə oyan,
Dolu qaşığı çevirib
Arxasını yalayan,
Beyninin gözü kor
insanları oyandırım.
Bir ah çəkim,
Yalvarışlarımızdan doyan,
Qulaqlarını tutub
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Yaratdığı bəndələri
Şeytanın ümidinə qoyan
Səbri ümman Allahın
Ətəklərini yandırım...
Zalımı zalımlığı qədər məzlum,
Məzlumu məzlumluğu qədər
Zalımların halını
Təzədən bir ona andırım.
Tanrı susur,
Sakit-sakit baxır...
Quyu qazır günahkar bəndələr,
“Faraş” günahlarla yolunu azır,
Ev yıxır,
Yıxır, bir-birini yıxır,
Üstündə durduğu torpağı
Cəhənnəm odunun bağrına sıxır...
Tanrı susur,
Sakit-sakit baxır,
Susur səbrlə, istehza ilə,
Susur görə-görə, bilə-bilə,
Canilər at oynadır
Ölülərin qanını
Əllərindən silə-silə...
Nə dilər?...
Nə dilər?..
Fanilər, fanilər?..
Diri ikən içində fırtına,
Təkəbbürlü, iti dişli,
Kəfənə bürünəndə yazıqlar yazığı...
O daşı yaran tamahı belə
Ölüm sehrindən çirişli...
Tanrı əbəbi, sakit, təmkinli,
“Beş günlük” ömrə sığmış bəndələr
Günahkar, kinli...
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DAHA BİLMİRƏM SƏN, YA MƏNƏM HAQLI
Mən sənə inandım, elə inandım,
Nə qaldı etməyim mən sənin üçün?
Yolunda odlara düşüb də yandım,
Məni hifz etməyə çatmadı gücün.
Bir özgə aləmin adamcığıydın,
Dilindən daş atıb qəlbimi qırdın,
Riyakar olmağı şərəf bilirdin,
Məni hifz etməyə çatmadı gücün.
Özünün düşməni sən özün oldun,
İçinin çirkabı çatdı ellərə,
Öndəki günləri qəhər eləyib
Tökdün boğazına, düşdün dillərə.
Yanıb qovrulursan, günahkar özün,
Şər-şamatan da sənin iç üzün,
Suya çəkilməyə belə can atma,
İkrah oyadır sənin hər sözün.
İndi anlayıram, yaşayır necə,
Xəbislər kök atıb aləmi tutur,
Hər məqam onunçun yeni ciliddir,
Bütün təhqirləri rahatca udur.
Təki işi aşsın nə abır-həya?
Abırla həyatda udan var guya?..
İtirir hesabı insanın ağlı,
Daha bilmirəm sən, ya mənəm haqlı?
Cani yuvasında boynumu burub,
Mərhəmət umurdum özümü yorub,
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Günahkar dünyada günah etməyən
Tək mənəm, mən də ki haqqa yetməyən...
Üstündə nə qədər qarğış-nifrin var,
Taleyin bürünür dumana-çənə,
O qədər günaha batmısan ki sən,
Bu dünya cəhənnəm görünür sənə.
METASTAZ
Xain əməlində o, aydan-arı,
Haradan yol tapır çıxır araya.
Xalqı sürükləyir ölümə sarı,
Millətin bətnində dönüb yaraya.
Qoparıb tullasan, tapdanmış ilan,
Metastaz verəcək kəllə qutusu.
Şərdən-şamatadan yapacaq elan,
Meydan sulayacaq onun xatası.
Metastaz verəcək sinir şüləyi,
Haray qopardacaq atmayın onu.
Vətənin bəxtində əngəl-kələfi,
Başına sarıyır bu el bəlanı.
Daraşır, millətin alır canını,
Bu azar öldürür bu xalqı, vallah,
Sorur, zəhərləyir duru qanını,
Üzülür taqəti bu yurdun, Allah!
Tamahdan göyərən bu dərdlər haman,
Yurd sala bilməsin xalqın canında.
Metastaz tülküsü tapmasın aman,
Ləkəli beynlər donsun qınında.
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ABRINA BÜRÜNƏNLƏR
İt ağzında, qan içində
Daha yoxdur bir hayanı.
Öz abrına bürünənlər
Kor qoydular bu dünyanı.
Qanunların bazarlarda
Boynu indi qıldan nazik,
Azğınların hiyləsindən
Gizlinlərə qaçan bizik.
Cilov taxıb hay-küylərə
Saxlamadıq el nurunda,
Qıfıl vurduq ağzımıza,
Dayanmadıq haqq zorunda.
Ütülənmiş, əldə çiçək
Zəkamıza meydan seçdik,
Həyamıza sığınıraq
Bilə-bilə zəhər içdik.
Ölüləri yeyə-yeyə,
Diriləri dadsın deyə
Susmaq ilə "qızıl" dərdik,
Yaxasını bir kənara çəkmək ilə
Zalımlara meydan verdik.
İndi artıq başlamışıq
Gileylərə, hekayətə,
Çox müqəddəs dəyərlərin
İtməsindən şikayətə.
İztiraba, göz yaşına
Yuvarlanıb batırıq biz,
Təqsir yükün boynumuzdan
Bir tərəfə atırıq biz...
Günah kimin, günah kimin?
Özümüzdən tutdu zəmin,
Haqqımızı əlimizdən
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Şər-xatalar qapdı həmin!
Örtük çəkib abrımıza
Bir tərəfdə qala qurduq
Toxunulmaz qalsın deyə
Keşiyində möhkəm durduq!
Azğın insan dırmanaraq
Bu qalanı yıxdı həmin,
Ayıq-sayıq duranların
Axırına çıxdı həmin.
Zalımlara qoymaq olmaz
Bircə qaqrış addım yeri,
Şapalaqla zərbə vurub
Qaytarmalı onu geri!
Kökü getsə dərinlərə,
Umur ucu daha müşkül,
Bu dünyanın təpəsinə
Napaklardan ələndi kül!
Başı üstdən aşırmalı
Qulaqlayıb haqqı dartıb
Bazarlarda satanları,
Cəhənnəmin əzabının
Avazına yatanları,
Öz yurduna fəlakətlər,
Zəlalətlər əkənləri,
Bu dünyanın abırını
Öz abrıtək tökənləri
Qulaqlayıb itirməli,
Torpağında bənövşələr bitirməli!
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“İKİ” YAZA BİLSƏYDİK
Bir şagirdim düzgün yazısını səhv
hesab edib, üzərindən xətt çəkib özünə
“2”yazmışdı.

Hərdən özümüzə
Biz böyüklər də
“İki” yaza bilsəydik...
Gördüyümüz işlərə
çalın-çarpaz xətt çəkib
üstümüzdən silsəydik.
Üfüqü əyri görən,
Hər yetənə bir badalaq borc verən,
Oğru yuxularını
ağıla-dastana hörən,
İzlərindən min bir cani göyərən
Qələm çəksə cinayətin üstünə
Bu olacaq Həccə gedən
o tülkünün qaydası,
Tülkülüyün kimə olub faydası?
Yaxşı əməl sahibləri buyursun,
Mələklərtək qüsursuzsa,
Önümüzdə qoy dursun!
Alqış deyək, sevinc yaysın dilimiz,
Gəlin onun təcrübəsin yayaq biz.
Kələ-kötür yaxşı işlər görənlər,
Heç qorxmayın, titrəməsin əliniz,
Bu şagirdin səsinə səs verin siz.
Namərdlərdən kimə haray olubdur?
Bağçamızdan onlar azmı çiçəkləri yolubdur?
Kələ-kötür yaxşı işlər görənlər,
Daha bəsdir, gəlin verək əl-ələ,
Oğrularla qoşa duran yollarımız var hələ.
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Ağır oldu, bizi boğdu bu səbir,
O yolların üzərinə çarpaz xətlər çəkək bir.
Yeni cığır başlayaq ki, təravətli, təzə-tər,
O izləri biz ürəklə suvarsaq,
Sinəsində işıq bitər, nur bitər.
"GƏL, GÖR MƏNƏ EŞQ NEYLƏDI"
Yunus Əmrəyə

Tanrı bürüdü sehrinə,
Gəl, gör, eşq mənə neylədi?
Köntöylərə gərdim sinə,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Hər ürək də eşqə yatmaz,
Qaldırsan göylərə çatmaz,
Şəri atmaz, nuru tutmaz,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Ürəyincə dünya ola,
Yol azanlar gələ yola,
Eşq həmişə başa bəla,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Hamı qonub leş üstünə,
Dimdik çalır öz şəstinə,
Yandım, büründüm tüstümə,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Baglayıb məni özünə,
Tanrı atdı yer üzünə,
Kəc görünür vaxt gözümə,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
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Sındı dünya, cilikləndi,
Könüllərin nuru söndü,
Eşq anlamır kimsə indi,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Dühası qarnına bağlı,
Gör insanın harda ağlı?
Unudulub eşq nağılı,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Şeytan harın, arxası çox,
Tamahları daş dələn ox,
Döyüşməyə köməyim yox,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
Niyə gəldi göydən yerə?
Sardı məni birdən-birə,
Çevirdi açılmaz sirrə,
Gəl, gör, mənə eşq neylədi?
MƏHƏBBƏT YALANMIŞ
Neçə il bir şama pərvanə ikən,
Məhəbbət yalanmış deyirsən indi.
Pöhrələr boy atır evində sənin,
Ruhuna iblislər haradan endi?
Odlu bir eşq idi aramızdakı,
Nəfəsi dünyanı isindirirdi.
Bu halal ömürdən biz zövq alırdıq,
Nurlu könlümüzü gül dindirirdi.
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O pak sevgimizin qanadlarında,
Səadət bəhrində qanad açırdıq.
Bir ulu inamın hökmü altında,
İşığa dönmüşük, şəfəq saçırdıq.
Bizə kim oxudu bu bəd duanı?
Xoşbəxtlik döndərdi evdən üzünü.
Natəmiz əl dəydi bu ülviyyətə,
Bizim ilk eşqimiz yumdu gözünü.
Bu imansız əsrin ağır nəfəsi,
Çürüdür saf qəlbdə o saf havanı.
Təmizi çirkabın içinə atır,
Dağıdır müqəddəs isti yuvanı.
Gözlərin xıltımı, ilan dilimi,
Aldadıb qəlbinə çirkab ələdi?
Sənin tək namuslu, zərif insanı
Necə də döndərib qəddar elədi.
Bu necə hikmətdir, a insan qəlbi,
Şeytana, iblisə tez aldanırsan.
Qabarır köksündə ilahi hisslər,
Bir nimdaş eyş üçün onu danırsan!
Bu imansız əsrin ağır nəfəsi,
Təmizi çirkabın içinə yıxır.
Çürüdür hər yerdə o saf havanı,
İyrənclər mələyin taxtına çıxır.
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ŞAİRANƏ ÖMÜR... LİRİK VİDA...
V. Mustafazadənin xatirəsinə

Açıb bu dünyanın qapılarını
Musiqi yüküylə təşrif gətirdi,
Ömrü nəğmə yumağıydı,
Akkord-akkord açılırdı,
Alqışlara toxunurdu,
Sərhədləri keçə-kcçə
Ürəklərə paylanırdı.
Gərilən beynin döyüntüsüydü,
Üfürülmüş ürəyin ritmiydi,
Təbiətin bəxş etdiyi sərmayəydi,
Barmaqların ovsunundan
süzülürdü, açılırdı.
O çalırdı,
Könülləri yuyub-yuyub yuxaldırdı,
İçin-için arıdırdı,
Nəhs duyğular ovum-ovum ovulurdu,
Yatağından qovulurdu.
Bilmirdi..
Heç kəs bilmirdi...
Səmadan ulduz gedirdi,
Asta-asta sevinclərə qar enirdi.
Bir ürəyin son səsiydi
Mahnı seli çağlayırdı,
Dünyamıza vidasıydı,
Öz əbədi yuxusuna laylasıydı,
Vaqif adda lirik ömür yaşadı o,
Lirik ölüm daşıdı o...
Həyatına mahnılarla vida dedi,
O özünü mahnıların sehrində
Sehrləyib dəfn elədi.
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TANRININ NURU
Dolub ürәyimә,
Çırpınır köksümdә
Tanrının nuru.
Allaһdan başqa kimsәyә
Açılmaz qәlbimin qapıları.
Hәmin kimsәlәr
Tamaһının bәlasından
Beһiştdәn qovulan,
Şeytana aldanan
İlk peyğәmbәrin övladı.
Yazıldı һәmin gündәn
Bәşәrin alnına günaһkar adı.
İblis taleyinin başı üzәrindә,
Unudan dәm Allaһı,
Girir insanın ürәyinә,
Cilov taxıb alır yüyrәyinә,
Çapır sağa-sola.
Peyğәmbәri aldada bir şey ki,
Çәkib sala istәdiyi yola.
Dünyada şeytana qapalı
Tәk bir ürәk olsun deyә,
Allaһdan başqa kimsәyә
Açılmaz qәlbimin qapıları.
Dolub ürәyimә dumduru,
Sayrışır orda tanrının nuru.
İnsanlar Günaһkar Adәm kişinin övladı,
Lәnәtlәyib Allaһ onu,
Beһiştdәn qovladı.
Beһiştәki bәdbәxt
Nә bilsin cәһәnnәm dә var,
Fikirlәşsin sabaһını,
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Saxlasın tamaһını.
Fәһminin yoxluğundan
Göründü Beһişt ona dar,
Onun günaһından
Zillәtә düşdü
Milyard illәrcә insanlar.
ALLAH HARA, İNSAN HARA
Azıb Allaһın yolundan,
Tutdu ağzını
Bir tәrәfә һәrәsi,
Nә Allaһ oldu insan,
Nә Allaһın zәrrәsi.
Qul oldu әzәldәn
Beyninin canavarı instinktlә,
İnsanı dumanlı şüurla
Quduz edәn bir damla seliyinә,
İşlәyib bu azar çoxdan
İnsanın iliyinә.
Allaһ һara, insan һara?!
Nәyinә gәrәkmiş,
Özünü çәkirdin dara?!
Dediyin tәk elә sәnlә mәnik,
Allaһdan qopmuş zәrrәyik,
Әlәnib Haqqa gedәn yolumuza
Günaһkar dünyanın günaһı.
Qaytara bilmәdi insanları
Dәrisi soyulmuş canının
"Ağrımaz" deyәn aһı.
Müqәddәslik qazana bilmәyәn
Dünyadan xilas olsun deyә,
Ruһun qalxıb çәkildi göyә.
Çırpınır mәnim dә ruһum
Alәmi saran qara niyyәtlәrin
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Qәrәzi içindә,
Görә bilmirәm özümü,
Nәsimi babam, sәnin gücündә.
Ruһum sınaqdan çıxıb
Xilas olsun deyә,
Әqidә yolunda
Nә soyan var dәrimi,
Nә qapayan dillәrimi,
Nә görәn var һünәrimi,
Nә eşidәn ünlәrimi...
SUS, DAHA YORDUN BİZİ

H.Əliyev hakimiyyətdən uzaqlaşdırılandan sonra
ona qarşı televiziyada cərənləyənlərə

Bu taylı yurd arada,
— Mәnim!- deyә çarpışır,
"Fәdai sevgisindәn"
Canı yanır-alışır.
Bunlar mələklər imiş,
Ağzında quş gәlirmiş...
Tutub quşun alıblar,
Bәşәri һifz edәcәk
Sirrini vә seһrini
Qәfәslәrә salıblar.
Çox görmüşük sizlәri,
Qarın davası edәn
İmansız, dinsizlәri.
Bir bezin qırağından
Biçilib amalınız,
— Yalın-yalımdan artıq Bax, budur һaqq davanız.
— "Can Vәtәnim, can elim,
— Ay mәnim şirin dilim", Deyәn o dillәrini
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Әt daşında döyәrdim,
Yığdığın var-yatırı
"Vәtәn" cәmiyyәtinә
Mәn nәzir elәyәrdim.
Bu olardı һaqq işi,
Elә Allaһın işi,
Sus, daһa yordun bizi,
A qarnı qeyrәtinә
Komanda verәn kişi!
XIRDALANMAQ QORXUSU
Yuxumun sәyyar limanı Cәmiyyәtdәn dörd mәrtәbә yuxarı,
Ömrün isti rәnglәrə bürünən baһarı.
Yataqxana,
Neçә-neçә arzuların
pәncәrәsi günbaxana.
Yolum 518-ci otağa,
Yollar dar, pillәlәr sökük,
Qapılar dәyişik,
Yoldaşlar illәrin itkini,
Bürünüb dumana һәr yer
başdan ayağa kimi.
Darıxır nәfәsim,
Quruyur,
Boğazıma tıxanır sәsim…
Yuxu kәndiri belimdә
Düşә bilmirәm ömrün o layına,
İdrakın biçim һay-һarayına.
Yer tutmur ayaqlarım,
Enirәm güc-bәla,
Sıxıla-sıxıla,
Sürünә-sürünә,
yıxıla-yıxıla.
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İnsan, ucalıq, genişlik...
Hәsrәt damarlanır sinәmdә,
Uyuşmur,
Bu günlәrin ritminә uyuşmur,
Daһa ilaһi duyğular
Mәnlә qanadlanıb uçmur
һәr durumda, һәr dönümdә.
Mәnәvi tәkamül, vaxt darlığı,
zәka ümmanında düşәrgә,
Tәlәbә ömrünün naraһatlığı –
Şirin xәyal,
Daһa çiçәk açmayacaq gül kolları
Düzülüb cәrgә-cәrgә,
Nәsillәrin yaş xaotikası,
Duman, yağış,
Fikrimdә mamırlamış.
Bu günlәrin çatlı-sınıq,
Yanıq-yanıq yuxusu,
Saldı һikmәtdәn
Mәn kedәn yoları
Xırdalıqlar,
Xırdalanmaq qorxusu…
İNSANLAR ÇAT-ÇAT,
İNSANLAR QIRIQ-QIRIQ...
İnsanlar çat-çat,
İnsanlar qırıq-qırıq…
İnsanın uca ruһu
Neştәrlә yarıq-yarıq.
İnsan qırıldımı?
Çat verdi ruһu?
Yaşayacaqdır.
Әgәr qırılmasa,
Süzülüb getmәsә
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Hәyatın ağır zәrbәlәri,
Odlana-odlana
Ürәyinin çiynindә
Bu yükü daşıyacaqdır.
Bu xaraba dünyada
Mümkünmü bütovlük?
Döşünә döyәn oğullar belә
Çat-çat, qırıq-qırıq, cilik-cilik.
Ruһunun qolunda gir yox
Fәrһad ola
Daşların bağrında oynada külüng.
Hardasa yarınmaq,
Hardasa daranmaq,
Hardasa xәyanәt,
Hardasa qüdrәt, dәyanәt,
Hardasa zalım,
Hardasa mәzlum.
Bütövlük gәrәk insana
Allaһın һüzurunda!
Yoxsa, bu xaraba dünya?..
Özünә divan tutma,
Üzülmә ilğımların zorunda.
Birinә allan, birini aldat,
Birini unut, birinә dәm tut,
Birini öldür, birini dirilt...
Qәm yemә, qızım, quzum,
Dünya uzun,
Yox sonu.
Birdir uzunu-eni,
Әti yeyilmәyәn,
Dәrisi geyilmәyәn,
İnsanı bәdbәxt elәyәn
Uca ideyalar
Bu xaraba dünya üçün
Deyil yeni.
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YAŞAMAĞA DӘYӘR
Unutma ki, dünya fani,
Verәn Allaһ alır canı.
Barış Manço

Haydı günaydın,
Barış Mançonun ruһu!
Oxu, göylәrdәn әlәnәn
Sәsinlә oxu.
Oxu, al mәni özümdәn,
Özünü düşünәn yer üzündәn
Qaldır ali ruһunun
Miçası çәkәn yerlәrә,
İsmarla pak mәqamdakı
Pak әllәrә!
Dәyәr caһana gәlmәyә,
Dәyәr, Barış Manço,
Dәyәr bu dünyada ölmәyә!
Yeddidәn yetmişә
Matәmә bürünüb һamının üzü,
Ağlayır uşaqların
Beһişt qәlbinin gözü,
Köz kimi alışıb yanır
Sәni sevәnlәrin dilindә sözü.
Milyonlar axışa üstünә,
Tutub işığını, sәsini,
Güllәrә bürüyә
Evinin çevrәsini,
Ürәyini qovuran kәdәrini
Yaza, qoya,
Ağlaya-ağlaya.
Ömrün günlәrini
Onlarla bölmәyә dәyәr,
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Ölmәyә dәyәr,
Barış Manço,
Ölmәyә dәyәr!
Qeybin alәmi
Kövrәldir, dağlayır,
Türk eli,
Gül yağışı, çiçәk seli
Axışıb yoluna matәm saxlayır.
Danışmaq, yatmaq,
Diş fırçalamaq
Öyrәtdiyin uşaq
Hәrarәtli sözlәr
gәtirir dilinә,
"Protesto" edir ölumә!..
Necә yatmayacağı,
Dişlәrini yumayacağı,
Maşında öndә oturacağı ilә,
Hәdәlәyir ölümü,
Boşaldır qәmli könlünü,
Mirvarilәr әlәyir
Körpә fidan
Gözlәrindәn gilә-gilә.
Tәmiz adın,
Bütöv nәfsinlә,
İşıqlı ruһun,
Aydın düşüncә tәrzinlә
Yaratdın özün öz adına
Ölümsüz sevgi mәbәdi,
Fani dediyin dünya
İndi әbәdi.
Yoxluğun
Ülvi mәһәbbәt yetirdiyin
Bir el qızının belini bükürsә,
Övladlarının ürәyini
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Qәfil zәrbәylә sökürsә,
İşığına yığılan
Milyonların düzümünü
qırıb tökürsә,
Belә bir eşq ilә sevmәyә dәyәr,
Dәyәr, Barış Manço,
Ölmәyә dәyәr.
Gәzdin, dolaşdın yer üzünü,
Ürәklәrә qazdın izini,
Açdın qәlbini,
Söylәdin alәmә, dedin sözünü.
Bu dünyanınkı da elә budu, vallaһ,
Nә xoşbәxt bәndәn varmış, Allaһ!
Sәni dinlәdi, duydu һәr bölgә,
Altı yüz sәnәdli film,
Әlli altı il ömür,
Yüz doxsan ölkә...
Günlәrә sığmayan,
Ovqatlara nur yayan illәr,
Sinәlәri yarıb çıxan
Qucaq-qucaq güllәr,
Diqqәt, riqqәt, tәbәssümlәr...
Cocuqların һamisi,
Zamandan, mәkandan,
Dünyanı mәngәnәsindә sıxan
Anlam tәrzindәn uca,
Barış Manço!
Oxudun,
"Gülpәmbә", "Dağlar",
"Haydı cocuqlar" oxudun,
Sәsinin seһrindәn
Ecazkar naxışlar toxudun.
Dillәri sardı kәlmәlәrin,
Son mәnzilә apardı özünü
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Qanadlarında öz nәğmәlәrin.
Getdin özün,
Qaldı sazın-sözün,
Adın, sanın, şanın,
Ölümsüzlәrin ölümü
Titrәdir çәrxini dünyanın.
İnsanlığın xanı,
Nağılcıqların xaqanı!
Getdi sәninlә axirәt evinә
İsti sevgilәrin bal dadı,
Yeddidәn yetmişin
Saf eşqinin odu.
Ülviyyәt nuru görmәyәn,
Ömründәn һalallıq dәrmәyәn,
Napakların qapazına
Boyun әy deyәn,
Barışı olmuş dünyada
Ali mәqamda yaşayıb
Gülmәyә dәyәr,
Ölmәyә dәyәr,
Barış Manço,
Ölmәyә dәyәr!
Yaşayıb
Bu fani dünyanın
Fanilik sәrһәddini
Aşmağa dәyәr,
İlaһi bir eşq ilә
Coşub-daşmağa dәyәr,
Ölümsüz nәğmәlәr qoşmağa dәyәr.
Dәyәr,
Barış Manço, dәyәr.
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BİR İLAHİ MӘHӘBBӘT VAR ӘLİMDӘ
Bir ilaһi mәһәbbәt var әlimdә,
Kimә geydirirәm gәlmir әyninә.
Nur dolu nәğmәlәr yanır dilimdә,
Yatmır, söylәyәsәn kimin şәninә?
Baxıram һamının görkәmi insan,
İçәrisi bәrbad, qapısı bağlı,
Bir әfi ilandı, qıvrılıb yatıb,
Dillәri bal-şәkәr, dәrisi zağlı.
Qәlpәlәnib, qәlpәlәrin varmı dәyәri?
Qanadlı bildiyim sürünәnlәrmiş.
Elә canlıların һamısı eyni,
Dәһşәtli әn yaxşı görünәnlәrmiş.
Nәsә umur elә һamıdan һamı,
Әn adi kәlmә dә umacaqlıdır.
Ölübdü belәcә, götürәni yox,
Göylәrә insanın yolu bağlıdır.
Cilovlayıb şeytan at tәk gәzdirir,
Şәr salır urvatdan sәni һәmişә.
İlaһi nur gәlsin üzünә deyә
İçinin xıltını göndәr keçmişә.
Qır, yandır sәrһәddi, adla çәpәri,
Heyrәtlәn, һeyrәtә gәtir bәşәri!
Ölümlü dünyada һalallıq ara,
Sәn tulla boynundan iblisi, şәri!
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BELӘ GӘLMӘ YUXUMA
Hәyat olmur oyananda, yanada,
Mәn üzüldüm, qurban olum,
belә gәlmә yuxuma.
Dәyişmә, dәyişmә,
Kövrәk-kövrәk,
suçlu-suçlu,
Peşiman-peşiman
Gözlәrindәn yalvarış yağışı tökmә.
Nazilmiş sәbrimi,
küsәnmiş qәlbimi didmә-sokmә,
Çәkmә daһa mәni
bu qәdәr bәrkә çәkmә.
İnlәmә,
Bağışla demә...
Onda sәnlikdәn çıxırsan,
Yad olursan, sınırsan,
könlümü yıxırsan.
Olan oldu,
belә pozdun ilqarını,
Mәğrur insan!
İndi qoru vüqarını.
Gizlәrdin zәrifliyini,
Okean ürәyini, һәlimliyini,
Belә alışdım,
belә duydum sәni.
Başqalaşanda
sәni tәkrar itirirәm,
İçimdә tәzә bir
nisgil ağacı bitirirәm.
Ey qanadlı insan,
qayıtma, get öz izinlә,
Gizlә, yenә gizlә,
içәri dünyanı gizlә
bir kәlmә sözünlә.
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Onsuz da, һәr şeyi bilәrdim,
Hardansa, Allaһ duyğusu ilә
qәlbinin әn mübһәm yerlәrini,
Sevginin dәrinliyini,
yuxa ürәyini görәrdim.
Bu dünyada sәnin adına
İlıq bir alәm,
dumduru sәadәt vardı,
Üzübaһara uçarkәn
Payıza düşdün,
yollarını xәzan sardı.
Dünyanın yeganә
günaһsızıydın, bәlkә dә,
Hәr nәydin, özün idin,
Bizim idin,
Qorunmadın bir an belә
һiylә dolu,
yalan dolu kölgәlәrdә.
Çox gözlәdim yuxuda,
... toya gәlmәdin,
Ümidlә, һәsrәtlә gözlәdim,
Gәlmәdin...
Dumanı silmәdin,
Sevinmәdin.
Sevinsәydin, sevinәrdim,
Yuxu dünyasında
şәnliyә bürünәrdim,
Şadlığıma qürrәlәnib öyünәrdim.
Yuxu da һәyatdı, ovqatdı,
Şirin yuxular
ömrә sovqatdı.
İnanırıq ayazgözlü һәyatın
soyuq parıltısına,
Bilә-bilә aldanırıq
bizi mәһvәrindәn qoparan,
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Dәrinliyә aparan
idrak qırıntısına.
Hisslәr, duyğular,
Zәka, әbәdiyyәt –
Müxtәlif tәlәlәr,
qurğular...
Hәr şey puç,
Torpaq!
Bir ovuc!
BİTİRMӘ QӘLBİMDӘ QIZIL QÖNÇӘLӘR
Bitirmə qəlbimdə qızıl qönçələr,
Daһa һәvәsim yox qayıdam ora,
"Ağ dünyam" buludlu, tutqun vә qara...
Tutma әllәrimdәn Əli deyilsәn,
İnanmaram sәnә, min dә әyilsәn,
İlaһi sevgilәr yan keçdi mәndәn,
Yaşarı mәһәbbәt bir lağlağadır.
Allaһsız ölkәdә, Allaһsız qәlbdә
Eşq dә susub durur, qarın ağadır.
Yaxşı ki, bir ömür yaşayır insan,
Ağırdır bunun da nazını çәkmәk.
Bir ömrü zәrbәdәn qorumaq olmur,
Qismәt yox һamıya orda gül әkmәk...
Bitirmә qәlbimdә qızıl qönçәlәr,
Xәbislәr qәlbindәn bәd nәzәr әlәr,
Kimsənin şad günün kimsә götürmәz,
Hamı öz bәxtinә sәadәt dilәr.
Qәlbimdә mәһәbbәt öz dustağımdı,
Hәr tәrәf qapalı, һәr yan bağlıdı.
İndi yolayrıcda qalan çağımdı,
Yolu Tanrı açsın, tәk o һaqlıdı.
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GӘLMİRSӘN
Әsir düşüb kәdәrә
baş әymişәm,
Gәlmirsәn,
Hәsrәt donu geymişәm,
Gәlmirsәn…
Niyә belә,
Niyә belә sәn,
qәmlә әlbirsәn.
Birdәn һәmişәlik,
һәmişәlik oldu
bu gәlmәzlik,
Bir ömrә-nağıla ikimiz şәrik,
Neylәrik, neylәrik,
bu dünyada neylәrik.
Uzanır, uzanır,
yolun uzanır,
Gözümdә һicran yanır,
Gәlmirsәn.
Birdәn һәmişәlik,
Hәmişәlik oldu bu gәlmәzlik,
Bir ömrә-nağıla ikimiz şәrik,
Neylәrik, neylәrik,
bu dünyada neylәrik,
Sәn mәnsiz,
mәn sәnsiz neylәrik.
DAĞ DİLİNİ ÖYRӘT MӘNӘ
Aç qoynunu, dağlar, mәnә,
Al bağrında gizlә yenә.
Qoy ucalım sәnә elә,
Nәğmә oxu gülә-gülә.
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Sәnin dilin mәnә aydın,
Tale mәnә nәlәr saydı...
Kaş mәn sәnlә tәn olaydım,
Sәn dә mәni qoruyardın.
Sәn mәnimlә şirin idin,
Mәn dә sәnin dirin idim.
Niyә çәkdin әllәrini?
Bir müqәddәs pirim idin.
Tez eşidәr tanrı sәni,
Dua elә mәnim üçün.
Dağ dilini aç göylәrә,
Hifz elәsin mәni gücün.
Dağ dilini öyrәt mәnә,
Al bağrında gizlә yenә,
Qoy ucalım sәnә elә,
Nәğmә oxu gülә-gülә.
ƏRK
Görkәmindә bir az һeybәt,
Sözlәrindә arxiv tozu,
bir az qeybәt,
Kәlә-kötür nitqin mәni lal elәdi,
Dağ ağırın dolbadolu ürәyimә
şәlәlәdi.
Gözlәrindәn sazaq әsir,
Ürәyindә qanın belә buza dönüb.
İndi fikrin zülmәtlәrin
zülmәtidi,
O ulduzlar çoxdan sönüb.
Mәnim isә işığa çox eһtiyacım,
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Bölünmәzdi ürәyimdә
müqәddәsdi ağrı-acım.
Tezdi һәlә,
Bu illәrin sığalına yatan sәnә
Baxa-baxa bu dünyaya deyәm gidi,
Niyә belә
Bir köpürәn dәniz olan
bu sığala tez әridi?..
Elә bu da sәadәtdi,
Qayda belә,
adәt belә bir adәtdi.
O karvanın һәlqәsindә görünürsәn,
Bu dünyanın dabanını cıranların
sәlqәsindә görünürsәn.
Öz qınında kündәlәnәn,
Nәzәrimә qaxac gәlәn
Dostum, mәndәn incik düşmә,
әrk edirәm,
Bu alәmi, ancaq, ancaq
Öz gözümlә dәrk edirәm.
Demә, demә, qoyma dişәm,
Zəmanəmin damağında laxlayıram,
İçindә mәn, sәnlәrsә dә,
Qaldırmışam bu dünyanı
Oz çiynimdә saxlayıram.
İTİRDİM MƏN SƏNİ
Hardasan, gözәlim, mәlәyim,
Bağlanıb, quruyub yoların,
Sәnsizәm, ağlayır ürәyim,
Xar düşür, saralır güllәrim.
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Toxunmaz qapıma qәdәmin,
Hәsrәtәm sәn tәki pәriyә,
O һәzin, sevdalı, xoş dәmin
Qayıtmaz bir daһa geriyә.
İstәyim odlanır könlümdә,
Naşıyla doludur sağ-solum,
Taleyin zәrbәsi alnımda
Getmәyә, qaçmağa yox yolum.
Dilbәrim bir bülbül qәfәsdә,
Çatmayır әllәrim oraya,
Oxuyur rübabım şikәstә,
Bir kimsә gәlmәyir һaraya.
Aylarım, illәrim apacı,
Arzular kömüldü mәzara,
Yox imiş dünyada әlacı,
Mәlһәmsiz yaraymış bu yara.
Odlayır zamanı qәmlәrim,
Çәrxini çevirә geriyә,
Qayıda o şirin dәmlәrim,
Qәlbimin һәsrәti kiriyә.
İtirdim mәn sәni, sevgilim,
Çiynimdә ömrümün qәm payı,
Tapmadım mәn sәni, ay gülüm,
Titrәtdi aһ-nalәm yer-göyü.
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HARDASAN
Gözəl təbib Qətibə xanım ölüm
yatağında olarkən

Gül-çiçəkli günlərimiz, hardasan?
Tar-kamanlı günlərimiz, hardasan?
Canım, qanım Nifti, Zəhra, hardasan?
Bir demirsiz niyə belə dardasan?
Mən düşmüşəm sizin yolun izinə,
Qalxın, məni qarşılayın, gəlirəm,
Əcəl gəlib, başım üstə dayanıb,
Ruhum canı tərk eləyir, ölürəm.
Atam-anam, siz də qalxın ayağa,
Əmim-bibim, xalam-dayım, gəlirəm...
Qətibəniz yataqdadır, can verir,
Dərmanı yox bu dərdimin, bilirəm...
Gül-çiçəkli günlərimiz, hardasan?
Tar-kamanlı günlərimiz, hardasan?
Canım, qanım Zəhra, Nifti, hardasan?
Bir demirsiz niyə belə dardasan?
SONA BÜLBÜLLƏR
Nə bülbüllər?
Nə sonası?
Bunlar örtükdür
Səsin bürünəsi...
Qədir səsiylə öldürür,
Çıxrır ruhu candan.
Alır aparır,
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Harasa qaldırır...
Öldürür bu dünyanın
Sevdalarını,
Qovğalarını,
Dövətini, varını.
Alır səsinin qanadlarına
Uçurur, aparır hara?!
Bir vaxt olduğum yerdi bura.
Burda nə inciklik,
Nə əymək, nə əyilmək,
Nə yanmaq, nə yandırmaq,
Nə gizli sirlər,
Nə gizli sirdaşım
Yoxdur, qardaşım!
Burda olmuşam nə vaxtsa...
Haçan, haçan?!
Nədir bu
Ağlıma gah gələn, gah qaçan?!
Ay Allah, çat dadıma,
Sal, sal bu sehrli dünyanın
Hara olduğunu yadıma!
Nəfəsi gül,
Həvəsi gül,
Səsi gül,
Nə dərd, nə əzab,
Nə kin, nə qəzəb,
Nə yerüstü tufan,
Nə yeraltı təkan,
Səfalı, sevdalı məkan,
Günlərim sevincli, şən,
Harasan axı sən?
Harasan, harasan?
Yaddaşımı çəkib-töküb
Ələk-vələk elədim, aradım,
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Aman Allah,
Axır ki, xatırladım,
Tapdım çarə.
Ana bətni kimi pak, gözəl,
Bu həlim, xoş yer hara?
Mələklərin şənimə
Tərif dediyi,
Baş əyib səcdə etdiyi,
O məlun meyvəni yemədiyim
Sevincli, bəxtəvər günlərim –
Taleyimin xoş anı,
Elə qüdrət sahibi
Allahımın öz yanı!..
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Əsli hu-u-u
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ã
AĞ İŞIQ, QARA İŞIQ
Ağ işıq,
Qara işıq,
“Rənglər”in
ürəyinin telləri,
kələfi pırtlaşıq,
bir-birinə dolaşıq...
Keçən əsrin
söz xəritəsi,
“Rənglər”lə
danışan səsi.
Bir insanın
yükləndiyi ömründə
döyüb-döyüldüyü,
Sovub-sovrulduğu
günlərin ləpiri
Başıbağlı
ömrün kürəyində.
Döyüntüsü dayanmayan,
Zaman-zaman
çırpınan ürəyində,
Yaşantıların
bərəlmiş gözləri
iri-iri,
diri-diri...
Yaddaşı qabar-qabar,
Ürəyi düyün-düyün,
Uzaqlaşır, qaçır bizdən
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yeyin-yeyin.
Tutub
çəkmək istəyirlər
“ruh çağıran”lar
o ağır çəkili
zamanı geriyə...
O da nə hay verir ölüyə,
nə də pay diriyə...
Quyruq da vermir ələ,
Təslim olmur,
ola bilməz də axı
giclərin zoruna,
Girməz onların toruna,
Atılıb-düşürlər
belədən-belə,
Keçən yüz ilin çölməyinə
döyürlər kəllə.
Doğulub vızıldaşırlar,
Dızıldaşırlar,
Sinirləri boşalmış
zaman içində
Cəhənnəmin “normativ”lərini
Üçqat ödəyib
həddi aşırlar.
ƏSLİ HU-U-U
Biz tərəfdə
bir arvad vardı,
Danışanda
söz tutub onu
mənim dərk etmədiyim
mətləblərə aparardı.
Danışardı həzin-həzin,
sızqov-sizqov,
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sızıldaya-sızıldaya,
Sözün dərisini soya-soya...
Vurardı əsilsizə,
nəsilsizə min töhmət!
Sağsa,
ona can sağlığı,
Ölübsə,
min rəhmət!
Sözünün baş-ayağı:
– ƏSLİ HU-U-U!
– ƏSLİ HU-U-U, – idi!
Salam-əleykümündə də
belə deyirdi...
Qız alıb-verəndə,
Birinin könlünü görəndə,
Dost olanda,
Saz çalanda,
Yıxılanı qaldıranda,
Onun ciblərini dolduranda,
Biri ilə yol gedəndə,
Ya ona hörmət edəndə
Deyərdi:
– Atalar deyib,
Çıx damın üstə,
Qışqır:
– ƏSLİ HU-U-U!!!
– ƏSLİ HU-U-U!!!
Cavandım,
Beyni qandım,
Anlamırdım
Nə deməkdir bu?
Ürəyimdə deyərdim:
– Ağ elədin ha,
Humay xala!
İnsan elə insandı,
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Sən yaxşı olsan,
O da yaxşı olandı!
Belə demişdilər
Kitabla yaşayan,
Kitab dilindən başqa
Dil bilməyən
Ata-anamız!
Kitablardan gəlirdi
butamız!
Humay xala
Həyatı bilirmiş,
Həyat alimiymiş!
Dəyişə bilməzsən
Əsilsizi,
Nəsilsizi!
İzi, sözü, gözü
Həmin-həmindir elə!
Dəyişməz üzü!
Şeytan kimi
Bildiyini bilər,
Arxadan-öndən gələr,
Yaranar, yaltaqlanar,
Xeyrini götürər,
Sonra sənə
Bir şıllaq da atıb
götürülər!
Nə utanmaz,
nə ölməz,
İçindəki şeytan
həzz alar ondan,
Hünərin var,
Gəz-dolan gendən!
Cilidini dəyişər,
Təzə sifətdə ortaya düşər!
Əsli qarışıb dünyanin,
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– Əsli hu-u-u, – deyib
Qışqırsaq,
Çəksək də qıyya,
Nə olacaq guya?
Dəyişəcəkmi dünya?
Belə gəlib,
belə gedər,
Şairlər baş agrıdar,
Zamanın dəyirmanı
elə bildiyini edər.
Baharı həmin bahar,
Qışı da həmin qış,
Sabahın lənətidir
Bu günün etdiyi alqış!
Adam neynəsin,
O da zamanın,
Vaxtın oğludur,
Şəraitin,
Mühitin,
Taleyin.
Qismətin,
Baxtın oğludur!
Göyə qaldıran,
Yerə endirən,
Selləri boğan,
Göylərə yağan
Yaxşı-pis
İnsan istəkləridir,
İstəklərinə
Ümidlərndən gələn
dəstəkləridir!
Sudan nur, fər alan,
Torpaqdan qan-can,
zəhər alan
Adamın
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Adam oğludur.
Adam da
Vaxtın oğludur!
Əvvəl atılır həyata
Açılan çiçək kimi,
Qolunda güc,
Ürəyində təpər,
Keçmişə üsyan,
Savaş!
Vaxtın,
Zamanın
Boğazının altındakı vəz
Salır aşağı
Həvəsi, nəfəsi,
Yavaş-yavaş
Tökür ləçək kimi...
Sevginin,
Məhəbbətin,
Ülfətin qulağını burdular,
Dabanını çırdılar,
Dərisini soydular,
Özlərinə bənzədib
İt gününə qoydular...
Dağlar aşa-aşa,
Qayalara dırmaşa-dırmaşa
Çatdığın istək,
Arzu-məqsəd
Arı tökülmüş,
Bərəkəti çəkilmiş,
İpini itirmiş,
Pak nəfəsini bitirmiş,
Kəkliyi azmış,
Rəngləri
Başdan-başa bozarmış,
Hay-hayı gedib,
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Vay-vayı qalmış
Bu yetim dünya!
Daha ehtiyaç yox
Əsli huya!!!
BU ÜRƏK NƏ ÜRƏKDİ?
Bu ürək nə ürəkdi, vermisən mənə?
Qurban olum, Allahım, mən sənə!
Öldürdü məni bu ürək,
Yandırdı məni bu ürək,
Düşmənimi güldürdü bu ürək.
Canımı aldı, gözümü çıxardı,
Özünün tellərini qırdı,
Yordu, yordu məni, yordu,
Xeyirxahlığım yordu,
Ürəyimin xeyir sifətinə
Tərs bir şapalaq vurdu...
Canımdan bezdirdi,
Özümü özümə əzdirdi...
Bu quduz dünyada
Belə ürəyə yer varmı?
Ey bu ürəyi mənə verən,
Bunda bir sirr varmı?
Varsa, aç mənə,
Qurban olum sənə!
Ya da dəyiş, it ürəyi qoy,
Qurd ürəyi qoy,
Lap razıyam, tülkü ürəyi qoy,
Çaqqal ürəyi qoy...
Çünki itə-qurda,
Tülkü-çaqqala aldanmaqdan bezmişəm,
Onları qaldırıb özümü əzmişəm...
Vallah, düzlükdən,
Düz həyatdan bezmişəm!
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Xeyir əməllərimin tərs qarşılığı
Qan ağladıb mənə,
Bağrımı kül eləyib
Sinə dağladıb mənə,
Qan ağladıb mənə
Dönə-dönə ...
MÜQƏDDƏS MƏKAN
Ürəklərin həsrəti,
Diləklərin üz yeri,
Şükür, istək-gileyin
Könul yeri, göz yeri.
Əlim açılır sənə,
Danışıram dərdimi,
Bu dünyada tapmadım
Mən həmdəmin mərdini!
Əməyim zay, ömrüm vay,
Mən qiyamət qopardım,
Tutub öz qollarımdan
Haqq evinə apardım.
Danış mənlə, Allahım!
Bir təskinlik ver mənə,
Dağ basılmış ürəyi
Qaytarıram mən sənə!
Mən orda səndən özgə
Yer verdim çoxlarına,
Sən də məni tuş etdin
Onların oxlarına!..
Bilirəm bəlaların
İçinə onda girdim...
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Haqla qovuşan ömrü
Quduz itlərə verdim!..
Sən mənə verdiyini
Payladım çaqqallara,
Bir ömrü kül edib
Xərclədim çuqqallara...
İndi sənin yanına
Mən gileyə gəlirəm,
Sağalt mənim ruhumu,
Dağ içində ölürəm...
Bu qədər inçə ruhu
Mən daşıya bilmədim,
Haramların oxundan
Sağ yaşaya bilmədim...
Ruhumu didim-didim
Didib dimdiklədilər,
Könlümü parça-parça
Doğrayıb təklədilər.
AĞLAYIN MƏNİ
Ölmüşəm, yoxumdur bir ağlayanım,
Şair bacılarım, ağlayın məni...
Əməyim zay olub, həyatım da vay,
Şair bacılarım, ağlayın məni!..
Bu qüdüz həyata gör hardan baxdım,
Gözümü aparıb ürəyə taxdım,
Özüm öz əlimlə özümü yıxdım,
Şair bacılarım, ağlayın məni!
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Əməyi zay deyin, ömrü vay deyin,
Söyün, siz söylənin, mənə key deyin,
Öz əli özünə verdi vay deyin!
Şair bacılarım, ağlayın məni!
Öz qızıl ömrünü namərdə verdi,
Dərd yığdı, canını bu dərdə verdi,
Ruhunu o təkcə Allaha verdi...
Şair bacılarım, ağlayın məni!
Qəm məni gücləyir, gözümdən axır,
Sökür ilmə-ilmə, sözümdən axır,
Dolub buludlanır, üzümdən axır...
Şair bacılarım, ağlayın məni!
Bəslədiyim gürzə ruhumu çaldı,
Zəhəri-zəqqumu içimdə qaldı,
Ürəyim peşmanlar köçündə qaldı,
Şair bacılarım, ağlayın məni!
Təsəlli verməyin, dərdim dərmansız,
Sinəmdə böyüyən gürzə amansız,
Özümə öz cəzam özü fərmansız,
Şair bacılarım, ağlayın məni!
Əməyi zay deyin, ömrü vay deyin,
Nələr varmış deyin, siz hay-hay deyin,
– Ey bədbəxt insan, heyyy! – Deyin!..
Şair bacılarım, ağlayın məni!
HAQQ QAPISI KİLİDLİ
Hey bəxtiyar ağüzlər!
Kəlamı kimi əli,
Ürəyi, dili dümdüzlər!
Kəlməsində hikmətlər
Közərir bir köz kimi,
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Keçib getmiş mətləbin
Sirrini nə aldırar,
Pərdəsin nə qaldırar
Köhnə-küləş söz kimi?
“Qanadlandım uçmağa
Haqq qapısın açmağa,
Haqq qapısı kilidli”...
Bu kilidi kim taxıb?
Dəcəlmi, ya məkirmi?
Taxıb, aradan çıxıb!
Ya elə Haqq qapısı
Bağlı idi əzəldən?
Nahaq yerə camaat
Özünü salır əldən?
Açar varsa, tapılsın!
Kilid gərək açılsın!
Zülmlərdən bezən var,
Haqdan əlin üzən var,
Batıb qana-qovğaya
Hələ haqqı gəzən var.
Haqq qapısın bağlayan!
İnamları dağlayan!
Haqq qapısı bağlanmaz,
Su bulanar, durular,
Haqq divanı qurular,
Biz dananı Haqq danmaz!
Mən düşüb uzaqlara,
Açarı axtarıram
Babamtək ikiəlli,
Söz deyən özü deyib,
Açarın yeri bəlli!
“Kilid babam elində”,
Haqq qapısın açmaqçün
Haqq duası dilimdə...
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O qapını tez ol, aç!
Haqq ilə bir uğraşaq!
Bəsdir daha gizlənqaç!
Dərd-sərimiz bilinsin,
Haqq da haqqına dinsin!
İnam ipi qolunda
“Babam Allah yolunda”
Can baba, çanım baba,
Dərbədərdir o yollar,
Meymun gəzər o yolda,
Qayıtmasan, ar olar.
Açar öz elindəsə,
Haqq qapısın bağlayan
Öz belindən olmalı,
Bütün fəlakətlərin
Qz dilindən olmalı
Bu xalqın hər xətası
Öz əlindən olmalı,
Yadlar sonra dil açar,
Ayaq alar üstünə,
Yadırar öz odunu,
Bürüyər öz tüstünə.
Yad elə yaddır inan,
Ayağının altını
Kiprikləriylə öpər,
İşi keçəndən sonra
Boğazından çıxarıb
Dərinə saman təpər!
Yada ayaq vermə sən,
Aç!Aç Haqqın qapısın,
Payla haqqı qanana,
Nə ağla, nə də ki sın,
Üz verməsən, aldanma,
Haqq-sayını danana!..
Açdığın o qapının
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Keşiyində sayıq ol,
Kimdən nəsə umma sən,
İndi daha ayıq ol!
Səni yada satanın
Sinəsinə özün çök,
Ağlar qoy anasını,
Dırnağınla bağrın sök,
Yurduna göz dikənin
Barmağınla gözün tök!!!
BİR GÖR MƏN KİMƏM
Qoca tülkü şeytan!
Haram cilidində
Hücum çəkirsən üstümə,
Kəmənd atıb dolursan qəsdimə!
Ay sən öləsən ki,
Qoca tülkü şeytan,
mənə bata bilərsən,
Məni də
qarnı qeyrətinə
komanda verənlərin cərgəsinə
qata bilərsən...
Ay-hay,
hələ bilmirsən
mən kiməm!?
Məni Yaradan sevib yaradıb,
İradəmə şərə əyilməzlik cövhəri qatıb,
Ruhumu arıdıb,
Tərtəmiz adam yaradıb!
İnsan yapısına qoyulan
Bütün zəif nöqtələrə hakiməm,
Bir gör mən kiməm!
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Ürəyim göy qurşağı
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ã
RƏSUL RZAYA
Çalışdın-vuruşdun,
Ağarda bilmədin dünyanı,
Ağarda bilmədi peyğəmbərlər də onu...
Ağaran deyilmiş dünya,
Nə qədər əlləşsə,
Göydəkilər göydə,
Yerdəkilər yerdə...
Şər də elə şərdə...
Bir üzü ağarmamış
Qara basır o biri yanını!
Belə gördünüz,
Belə görürük dünyanı...
Hərdən dəyişir üzü,
Görünür orda
Sənin sevdiyin rənglərin izü.
Tez də dəyişir,
Uyuşmur bir-birinə ahənglər,
Nəhənglər.
Axır, tökülür-gedir, qalmır ağlıq,
Meydan sulayır bayağılıq.
Bozarıb insanın içi, çölü,
Dünya sənin istəyinə ölü!
Boz boya çəkib üzünə,
Tərəzini əyənlər əyir yenə özünə.
Ordakılar – haqq dünyadakılar
Nə deyir, ustad, Qarabağ dərdinə?
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Sivil dünyanın sığal adı ilə
Günahsız quzunu parçalayan qurduna?!
Nə qərənfil xan çinarla tən oldu,
Nə də canavarı parçaladı quzu...
Tapıb dünya dolu adamdan birini
Deyə bilmədi dərdini,
Aça bilmədi dil,
Döşənib şəhid qanlarının üstünə
Şəhid gülü oldu qərənfil!..
ƏYİLMƏZLƏR
İçindən sınanların
Sındırmaq fəlsəfəsini
Sinirə bilməz əyilməzlər.
Əyilməzlər əyilməzlər,
Ölərlər,
Həlak olarlar,
Ölə-ölə ölməzlər,
Öldürə-öldürə ölərlər,
Şəhid olarlar!
Sınanlara,
Sınıqlara əyilməzlər,
Düyünlərə düyülməzlər!
Əyməz nə dəhşətlər,
nə qan-qada,
Əyilməzləri
əyə bilən güc yox
Bu sınıq-salxaq dünyada!
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NUR TANRI ƏTASI
O qəlbə ki, şeytan girəcək, o qəlb nə qəlbdir,
O qəlbə ki, şeytan girəcək, o qəlb özü qəlpdir!
Bağla qəlbin qapısın bərk-bərk şeytana-şərə,
Yaranışdan insanın qəlbi Allaha cəlbdir!
Əgər orda çiçəklər açmasa, tikan bitəcək,
Boş, kimsəsiz yerlər şeytan məluna zəbtdir!
Hər gün təzə-tər məhəbbətlər oyat ürəkdə,
Dayanıb dursa ibadət, görərsən hər tərəf ərpdir!
Danlama onları ki, bir zərrə nur yoxdu ürəkdə,
Nur tanrı ətası, Nafi, alsa kim zülməti sübhdü!
BABAM GEDİR
Babam gedir ağır-ağır,
asta-asta,
Əsr yarım bir yol keçib
usta-usta.
Babam gedir,
Arxasınca düşünürəm əl-ətəyin çəkib yığan,
hərarətin burda qoyan
Günəş asta qürub edir.
Hər ağır gün bir qırışla
qalıb üzündə,
Ağrı-acı əksin tapıb gözündə,
Ürəyini saran qübar
nəğməlınib sözündə,
Babam necə qocadır,
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Gözümüzdə ucalardan ucadır.
Cavanlığı ağır keçdi,
ömrü qaldı dağda-daşda,
Nəbi-Həcər oylağında,
Ürəyi qəm ovlağında.
Gəzdirdiyi sinə dağı,
Dilindəki nisgil-ağı
övladından son xatirə,
nişanədir,
Son davadan qayıtmayan
oğlu gəlsə möcüzədir.
Ömrü artıq bədir-bədir,
Əzabları, ümidləri
yenə-yenə işıq dadır,
Ürək hələ intizarda,
gözlər hələ yollardadır.
Gedir babam,
İstəyirəm
kömək üçün əl uzadam,
Acığı gəlir bu qayğıdan,
narazıdır qocalıqdan...
Babam gedir ağır-ağır,
asta-asta,
Əsr yarım bir yol keçib
usta-usta,
Öz cığırın itirməyib
qaçhaqaçda,
kəshakəsdə,
bashabasda...
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NURƏNGİZ GÜNƏ
Səsin,
Camalın,
gözəlliyin,
Qayaların gözlərindən qaynayan
Şahbuz bulaqlarına bənzər gözün,
Yaz gülləri açan,
Bahar günəşi saçan üzün...
Sehrli səsin...
Səsindən yağan qar dənəciklərini
Yığıb qartopu oynayardım,
Uşaqlara atardım,
Xoş duyğularla
Səsinin içində yatardım.
Sən gözəl,
Dünya gözəl,
Mən xoşbəxt...
Hələ ölümlə şəxsən tanış deyildim,
Yüzü keçmiş nənə-babam,
Ətrafa nur paylayan ata-anam,
Hər gün şüşə qutudan
Üzümə gülümsəyən,
Salamlayan,
Salamat qal deyən
Xoşbəxt bir mələk...
Başdan-ayağa puçur-puçur
Çiçəkləyən uşaqlığım,
Sinəyə sığmayan dilək –
Gəncliyim,
Rahatlığım, dincliyim,
Hər yan toy-düyün.
Üzündən,
Gözündən,
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Səsindən nur yayan,
Könüllərə nur paylayan
Nurəngiz Gün, –
Aydın günəş,
Nurlu ay,
Nur seli,
Səsi, siması, gözləri
Nurlatdı eli,
könülləri,
dili,
Nurəngiz səsinin
Üzünün, gözünün nur seli.
Səsindən yağan qar dənəciklərini
Yığıb qartopu oynayardım,
Qar adam düzəldib
Hərlərdim, böyüdüb diyirlədərdim,
Uşaq həvəsimi öldürüb
Qəlbimi güldürərdim.
Səsindən yağan qar dənəciklərini
Nə sən çevirdin bombaya, nə mən,
Ondan nəsibini almalıydı düşmən.
Şahbuz bulaqlarına bəzər gözlərinin lilparı
Sel olub boğmalıydı yağını,
Üzünün atəşi
Yandırıb yaxmalıydı nankorları,
Səsindən yağan qar dənəcikləri
Mərmi olub
Batmalıydı yağı gözünə,
Yox etməliydi qəlbi korları,
Yağdırmalıydı,
Zəfər müjdələri
Səndən gəlməliydi,
Yaymalıydı aləmə Nurəngiz səsi,
Çəkilib getməliydi
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qaçqınların qüssəsi...
Qar yağan,
Nur yağan
Səsini götürüb
Getdin Haqqın yanına,
Tələsdin,
Səbrin çatmadı,
Dözmədin
Yalançı dünyanın
Yalanlarına,
Olub-olanlarına...
SALAMAT QAL
Bütün Naxçıvan şairlərindən
“Salamat qal” adlı şeir yazmasını
xahiş edən və buna nail olan vayxırlı
taksi sürücüsü Rzanın xahişi ilə

Daha bu dünyaya bir də gəlmərəm,
Zaman, salamat qal, il, salamat qal.
İzim qalacaqmı yurd işığında?
Dövran, salamat qala, el, salamat qal.
Ömrümün illəri yox oldu səndə,
Saldı ilahi nur qəlbi kəməndə,
Bir ali məqamda yaşadım mən də,
Ey şəfəqli könül, gül, salamat qal.
Gəldim də taledən aldım payımı,
Nə yaxşı ki ömür deyil daimi!
Qeyrəti üstündə gördüm soyumu,
Məni qoruyası dil, salamat qal.
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Dünya – şeytana qul insanın arı,
Tanrının Adəmə cəza diyarı,
Kəsilməz üstündən möhnət azarı,
Dərk elə bunları, bil, salamat qal.
Sığalına yatmayanı dağlayan,
Dahiləri uşaq kimi ağlayan,
Lənğərlədib sonra vamda saxlayan,
Bu haqqdan gələndir, al, salamat qal.
Koroğludan miras bir uca hoydum,
Cahanın hikkəsin sözumlə soydum,
Dünyada bir-iki kəlməmi qoydum,
Nəğməmi oxuyan tel, salamat qal.
A dövran, nə alıb, nəyi satsan da,
Hikmətin mayasın nədən tutsan da,
Halalı harama harda qatsan da,
Namusu əmanət bil, salamat qal.
ŞEYTANI HARDA GÖRDÜM!!!
Allahdan başqa sevdiklərimin,
Hörmət etdiklərimin,
Canımı-qanımı,
Qızıldan qiymətli zamanımı
Verdiklərimin hamısı
Çevrilib şeytana döndü,
Bu dünyada cəhənnəmi yaşatdılar mənə,
Yaşatdılar dönə-dönə...
Mən də başımı alıb əlimə,
Özümü vurdum qoltuğuma,
Üzümü tutdum rüşvət, xəyanət,
Aldatma, nankorluq olmayan yerə
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Ümidinən, istəyinən, eşqinən...
Əclaflıqlara tuş olmamış kimi,
Dünyadan xəyanət görməmiş kimi
Döyünən bir ürəyinən!
Allahın hüzuruna gedirdim,
Yaddaşımı, ürəyimi silsin
Orada sıralanan dağlardan, ağrılardan,
Həmişə nifrət etdiyim peşmançılıqdan!
Qoymasın bəslənəm düşmənçilikdən!
Yenə də umidim qara geydi,
İstəyim daşa dəydi,
Dəstəbaşı şeytan çıxdı,
Bu müqəddəs yolun hikmətin yıxdı,
Allaha gedən yolu yaxdı,
Gözlər bərəlib şeytanın üzünə baxdı...
Əlacsız-əlacsız təkrar etdi sözlərini,
Şeytana bükdü dizlərini,
Təslim etdi özlərini!
Mat qaldım İblisə, onun gücünə,
Müqəddəs məkanı almadı vecinə...
MƏNİ BÜTLƏŞDİRMƏ
Məni bütləşdirmə, ay atam-anam,
Mən də sənin kimi adi insanam.
Nəyimə gərək axı büt olmaq,
Sadə bir insanam lap sizin kimi.
Qəlbimin ölkəsi arzu-diləkli,
Beş-üç isti söz umduqlarım da
Çox vaxt qasırğalı, çox vaxt küləkli...
Ürəyim sussa da, qəmli neyi var,
Onun da həsədi, min gileyi var.
Məni bütləşdirmə, diz üstə çökmə,
Başıma yalvarış yağışı tökmə.
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Bütlərə nə var ki, qupquru, cansız,
Min il də yaşayar ürəksiz, qansız...
Açılıb balina dodağı kimi –
Hələ o torpağın ağzına bir bax...
Qoyun öz ömrümü mən də yaşayım,
Girəvə gözləyir,
Məni də sizinlə birgə udacaq.
SEVİNƏ BİLƏYDİM
Ömrü az sevinclərim az deyil,
Hər xoş duyğu həyatımda yaz deyil,

Sevinə biləydim bir uşaq kimi,
Xalalar, nənələr səvələyərdi,
Dünyanın əzizi olardım onda,
Bu qonşu qadın da məni öyərdi.
Sevinə bilərdim ürək dolusu,
Sərçə cikkiltisi – mənim qəhqəhəm,
Cəviz yarpağında damla-damla su,
Bir nurlu səadət, könül arzusu.
Yeganə sevincim günəşin nuru,
Günəşi sevmişəm doğulan zaman,
Pas salır üfüqə onun qürubu,
Günəşi sevmişəm doğulan zaman.
Düşməyib ömrünə kədərin izi,
Uşağı bir həzin meh sevindirir,
Xatirə qalağı, işıq dənizi,
Qəm damsa içinə, bir ağır yüktək
Sevinci zirvədən yerə endirir.
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KİŞİLƏR AĞLAMASIN
Aləm sozalır, başıma dar olur,
Hər yanı qar alır, baharım solur,
Nəğmələrim dönur, haray olur
Kişilər ağlayanda.
Qılıncım pas tutur qında,
Titrəyir yer ayağım altında,
Kimsəsizlik alır məni,
Həmişə ürpəndiyim yazıqlıq
Kəməndə salır məni
Kişilər ağlayanda.
Başımda ildırım çaxır,
Gözümdən dünya axır
Kişilər ağlayanda.
Dara tuş olanda,
Varı od alanda,
Bağrı qanla dolanda
Kişilər ağlamasın!
Tufan qopsun,
Leysanlar sağılsın,
Dağılır, qoy dünya dağılsın,
Kişilər ağlamasın!
DƏNİZ
Dəniz bağçadır, ay gəzər,
Ürəkdir, haray gəzər,
Yoldur, günəş keçər,
Şəbnəmdir, göylər içər.
Meydandır,
Top-top oynar ləpələr,
Anadır, arxamca su səpələr.
Beşikdir, yırğalanar, gül açar,
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Çiçəkdir, ətir saçar.
Xəyaldır, uzanar-uzanar,
Hey düşünər, hey anar...
Səmanın aynasıdır,
Əslində insanın
Təlatüm dünyasıdır.
SELLƏRƏ QARŞI
Onda ki dünyanı atıb getmişdim,
Qayıdan yollarım əzablı oldu,
Bir yoxluq çulğadı ömür payımı,
O güllü həyatın ecazı soldu.
Qəlbimə yaxınım odlara düşdü,
Əlimdən bir qızıl balıq sürüşdü,
Mələyə döndüyüm bu illərim də
Gör necə bir nəhs məqama düşdü,
Şeytanla üz-üzə gəldi, görüşdü.
Mən ki zirvələrə qanad açmışam,
Nədir qanadımda ox yaraları?
Niyə mənim sinəm köksünü gərib
O quduz sellərin hayına sarı?...
TƏNHALIQ MAHNISI
Tənhalıq –
Sükutun bir otaq qədəri,
Yaddaşın kələflərindən
açılan ömrün sevinci-kədəri.
Qalmışam özümlə,
Boşaldıram yükünü
Nələr sığınıbsa qəlbimə,
Acı-şirin sözümlə,
Qəribə hövsələ-dözümlə.
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Qızına-qızına
min günəşdən odlu,
Milyon ocaqdan isti,
Bu daş divarları yarıb gələn
Sənin ürəyinin hərarətinə,
Bir də köklənib
Ömrümün əbədi simfoniyası
Ayaq səslərinin
Arxayınlıq vəd edən bəraətinə.
TOY YERİ
Görünür gözümə toy yeri hərdən,
Göyərir içimdə qorxular dən-dən.
Çal-çağır, şən səslər düşür daşlara,
Şur coşur damarda, axır başlara.
Köksünün altından günəş boylanır,
Bir mağar adamın içi toylanır.
Ortada süzənlər mələkləşiblər,
Hələ adamların üzünə baxın,
Səadət çulğayıb, kövrəkləşiblər.
Bir şirin ovsuna ovudub həmən
Fikrimi dolanır bir həzin qılıq,
Tünd çayın rənginə bürüyür məni
Çiçək dəstələri – nəfəsi ilıq...
Hanı o duyğular, hanı vurhavur?
Hanı o səs-səda, bəs hanı o şur?
Çiçəyin tərs üzü, siqar kötüyü,
Tumun qabıqları ağarır yerdə,
Meydana özünü həkk edən rədlər
Lalın harayıyla bağırır yerdə.
Stollar üstündə qablarda sümük,
Ütülü salfetlər bürmələnibdir,
Bayaqdan sındırıb-süzən adamlar,
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Özünü kökləyib üzən adamlar
Qayğılar içində sürmələnibdir.
Toy səsi qulaqda zəng çalır hələ,
Sabah əridəcək onu da belə...
Toy səsi məni də kövrəldir yaman,
İndicə bu şənlik varacaq sona...
Bu uzun ömrümüz bir saat toymuş,
Matəm örpəyini bükəcək ona.
Matəmin yeri də toy yeri kimi
Tanımır özünü – bu mənəm deyə?
Oyun havası da, ağı səsi də
Yükünü boşaldır neçə ürəyə,
Yağlı əppək olur, çəkilir göyə.
BU YALLI NECƏ YALLI
Bu qaydalı, bu hallı,
Bu yallı necə yallı?
Şitlik götürməz el rəqsi,
Atılıb-düşmə çox,
Hoqqa bitirməz el rəqsi.
Sığallayır, ovudur, coşur,
Adamı adamlar cərgəsinə qoşur...
Səsləyir önə,
Hər addımında dönə-dönə!
Ritmə bax, havaya bax,
Cağrışı, nidası – irəli, sabah!
La-a-ay-lalay,
La-a-ay-lalay.
Lay-la, lay-lalay...
Bu oyun deyil,
Xalqın hifz etdiyi,
Əsrləri udub gələn
Keşməkeşli, irəli-geri
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ömür yoludur,
Qopuz üstə bəstələnən
Harayların, öyüdlərin,
Hikmətlərin bir qoludur.
Qorunur bu rəqsdə, oyunda
tilsim, sehr, sirr...
Əllər çiyin bərabəri,
Barmaqlar çal-keçir,
İrəli-geri, el birliyi
dolanır ağır-ağır,
Halaylanır,
İllər il üstə qalanır.
Sümüklər qızışır,
Yallı gurlaşır,
Alnında puçur-puçur
tər damlası,
Görkəmində nur dolaşır.
Yorulan
Əllərindəki əlləri birləşdirib
qopur sıradan,
Dəstə kiçilir, kiçilir,
dağılır birdən,
Heç olur bahar,
çıxır aradan...
Beləcə, zirvədə
Yorğunluq yuxuya verir
bu xalqı,
Açılan çiçəklər saralır-solur...
Hər nə olursa bizə,
Min əziyyətlə qalxdığımız
zirvədə olur.
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SEHRDƏN DÜŞƏNLƏR
Hamıdan qüdrətli bildiyim,
Önündə diz çöküb
ibadət etdiyim bir insan
Çənəsi əsə-əsə hönkürürdü,
Ümidsiz gözləri
Ümidsiz yaşlar tökürdü...
Dünya parçalanır,
Dağlar sürüşürdü,
Gözlərim önündə
Sehrli insan
Beləcə, sehrdən düşürdü...
İnsan mələk, həm də fani...
Fikrimin məhkəməsində
Daşılaşan aldanışlar
Baş-ayaq,
həm də cani...
Biliyinə, qulağıma axan
Dumduru, göz yaşı nitqinə
Səcdə etdiyim insan
Həşəratlarla döyüşürdü,
Basılır, ləyaqətdən düşürdü...
Yepyekə nəhəng vücud
Allahın verdiyi nemətə ağ olub
Dahilik iddiasına düşmüşdü,
Xəbis əməllərə qurşanıb
Ar-namusdan küsmüşdü...
Zəncirində özünü yeyib-tökən,
hamının qarasına hürən
it kimi hücüm çəkirdi,
Girinə keçənin üstünə
Paxıl kininin zəhərini tökürdü.
Onun cılız dünyasından
varsa kənarda hər nə
qondarma olmalıydı,
141

v Nafilə Nafi V

Zaman da atdan enib
Ondan hərəkət üçün
icazə almalıydı,
İcazə olmasaydı,
Yolundan qalmalıydı.
Hərdən əsəbləşirdi,
Lap bağrı çatlayırdı,
Qan təzyiqi yüksılib
səddini adlayırdı.
Bir ömür yaşayıb
Yeyəcək qarnıtutana,
Daha nə istəyir, Allah, bu
Elə hey quyu qazır ona-buna.
Öyməsəydi özünü,
Əyməsəydi tərəzini gözünü,
O da insan olardı,
Öz sehrində qalardı.
Başı göylərə geyişən dağ,
Göylərə qalxan yolların
sinəsi hələ ağ...
Mən o yolun yolçuları köçündəyəm,
Nağılların içindəyəm.
Səyahətin ləzzətidir damağında,
Nağılların işığıdır
ulduzların yanağında.
Zirvələrə ayaq basdım,
Göylər qaçdı uzaqlara,
Nağıllarım yenə düşdü
boranlara, sazaqlara.
O yerdəki nağılların
sehri daha qurtarır,
Həyatın da ülviyyəti yox olur,
Boz ömrü də yaşamağa güc gərək,
Yoxsa elə hər bir tikan
Yaraları sağalmayan
bir zəhərli ox olur...
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ÜRƏYİM GÖY QURŞAĞI
Ürəyim göy qurşağı,
Yeddi boyalı hana,
Hansı rəngə toxunsan,
Bürünərsən sən ona.
Yağış yuyur-duruldur,
Günəş şəfəqin saçır,
Qəlbimin vərəqləri
Təzə-tər qatlar açır.
Qırmızısı işıq-nur,
Qırmızı həyat deyir,
Qırmızı axan qanlar,
İnsanlar qara geyir.
Yaşıl yaşaran dağlar,
Canlanan-qalxan həyat,
Yaşıllıq ruhumuza
Çiləyir abi-həyat!
Bənövşəyi səadət,
İsti duyğu, xöş baxış,
Çəhrayıdan aləmə
Çilənir sevinc-alqış.
Ağlığın bulud halı
Ağardır sinəmizi,
Buludların üstündə
Sehrləyir o bizi.
Ayrılıb bu dünyadan
Yeni aləm görürsən,
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Pambıq tayalarından
Xəyal-nağıl hörürsən…
Hər rəngin min nəfəsi,
Min bir çaları vardır,
Ömrü yüklənən anlar
Gah qış, gah da bahardır.
ÜZÜNDƏ
Busələrimin möhürü
Ay qalıb sənin üzündə,
Belə bir qaydası var
Yanağa dəyən közün də.
Nə onu ordan vaxt silər,
Nə yeni gələn baxt silər,
Düşünmə ki, əyləşdiyin
Qızıldan olan taxt silər.
Bu camalın de dərdi nə?
Yazıbdır hicran üzünə?
Bu yazıların açarı
Aşkardır təkcə özümə!
Tufan qopur, sellər coşur,
Qəmə orda qəm qarışır,
Ürəyin cıdır meydanı
Sevinc-kədərlə yarışır.
Nə onu oradan vaxt silər,
Nə yeni gələn bəxt silər,
Düşünmə ki, əyləşdiyin
Qızıldan olan taxt silər.
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DƏLLƏK QIZI
Gül bağına girmişəm,
Şah gülü mən dərmişəm,
Bir dəlləyin qızına
Ürəyimi vermişəm.
Qırmızı şalvar vız-vızı,
Ölürəm, a dəllək qızı!
Anan məni tovlayır,
Atan məni qovlayır,
Cin oynayan gözlərin
Gözlərimi ovlayır!
Qırmızı şalvar vız-vızı,
Ölürəm, a dəllək qızı!
Qız ölmüşün nazı çox,
Dəlləyin insafı yox,
Şeytan deyir bu gülü
Dər götür, aradan çıx!
Qırmızı şalvar vız-vızı,
Ölürəm, a dəllək qızı!
ALIŞMAQLIQ
Doqquz ayın hədəqəsi uçdu
günəşim-ayım,
İntizarın vaxt sistemində
Milyon illik harayım!
Hava toxunur dərinə,
Doldur ciyərlərinə...
Vətən həvəsidir,
Dünyayla alışmaqlıq davasıdır.
Səslər axışır qulağına,
Qışqırıq salma,
Dəm vermə gözünün bulağına!
145

v Nafilə Nafi V

Beynin qızışacaq,
Başının üstündən açacaq,
Bu əjdaha səs
Səninçün də sükutlaşacaq.
Əcaib-qəraib dəyir gözünə,
Əzab vermə özünə Bəşərdir, vətənin ilkinliyidir,
Rəngləri baxışını didir.
Sonra üstünə Günəş nur sağacaq,
Ulduzlar yağacaq...
Hələ ömrün sevinci-qəmi var,
Süddən savayı milyon təmi var.
“Qaba” əllər səni
rahatlamağa çalışar,
“Yumşaq” paltarlar arasında canın alışar.
Cod dünya,
Codluğun təması ağrıdır səni...
Düşün məni...
Oynaqların ağrıya-ağrıya alışacaqsan,
Böyüməyə çalışacaqsan
Ağrı duyğunu ovuda-ovuda,
Qəmləri tuşundan çovuda-çovuda.
Ağlayacaqsan, alışacaqsan,
Qayalartək codlaşacaqsan,
Sel olub daşacaqsan.
Bağrında planetlər qızdıran atəş,
Günəş, zərif ilıq qan,
Yaşıl həyat çağlayan
Ürək yaşadacaqsan!
AXTARDIM MƏN SƏNİ
Beynimin içindən girib
Düşdüm yollara,
Axtardım mən səni bir ömür boyu,
axtardım qışı-yayı.
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Bütün sevgilərdən üstün bir sevgi ilə,
inadla, ümidlə.
Hardasan deyə çağırdı səni
Əl-ələ verən ürək döyüntülərim,
bir də ki dilim,
Gedirdim aydınlığa,
beləydi yolum...
Özün görür, görünmürdün mənə,
Hay verirdin hayıma yenə...
Dilini verdin dağın-daşın,
ağacın-quşun, çayın-suyun,
ulduzun-ayın.
Sınadın məndəki,
sınadın dözümü,
gizlədin üzünü,
Azı çoxa, çoxu aza yaza-yaza
Dünyanın üstümə axan
his-pasını,
yasını qoğlatdın,
çevirdin toza!
Beynimi gəmirən duyğuları
elədin nərə,
Soyub insan cilidimi
dəyişdin məni işığa-nura.
Aldın yanına,
qoydun önünə...
Dünyayla haqq-hesab istəyimi
gücdən saldın bir anda,
Məni məndən aldın,
Yaşıl yurduna saldın o anda.
Tək mənim olan
yuxusuz gecələrin həmdəmi,
həmsöhbəti, rəhməti,
Sınağım bitməmişdi hələ,
İmtahanlar
quyruq vermirdi ələ!
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Tutub qolumdan
gah atdın tikanlığa,
gah çəkdin geri,
Canımdakı ağrılar
o iynələrin yeri...
Az-az açdın,
çox-çox kəsdin yolumu,
tutub-buraxdın əlimi,
açıb-bağladın dilimi.
Sevirdin, incidirdin,
Sevənlər bir-birbirini incidən kimi,
Qapı arasında qalan əli
qapı qıncıdan kimi...
Atırdın,
Sonra geri çəkib qoruyurdun
Dünyanın çirkindən,
hisindən, pasından,
nəhsindən,
murdar həvəsindən,
it nəfsindən.
Böyüdüm,
Girdi aramıza
Yalançı dahilər,
Ayırdı bizi ağ yalanları ilə.
Dünyanın olub-olanları ilə.
Oxudum onları,
Haqqı dananları,
Haqq bildim yalanları…
Susdun!
Sənin səbrin çox,
Ömür qısa,
Mənim dözümüm,
hövsələm,
dayanatım yox!
Döndüm-dolaşdım,
Dolaşıq kələfin içinə düşdüm,
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Öldüm,
dirildim,
yoruldum,
qovruldum,
sovruldum!
Darıldım,
yarıldım,
İçimdən vuruldum,
yenidən quruldum!
Hardasan, canım,
qanım, adım, özüm,
sözüm,
Tükəndi dözüm!
Gəzdim yeri-göyü,
Kainatı,
Hardasan,
qəlbimin arzusu-həyatı?!
Dörd açdım gözümü,
Hara baxdım,
gördüm özümü.
Gah azdım,
gah bezdim,
Gah şəkkə düşdüm,
Gah qaçdım,
Özümü çırpıb
dünyanın qapısını açdım,
İçəri keçdim...
Gördüm əyilənləri,
Əyənləri,
Küfürdə gördüm
Adəm kişidən törəyənləri!
Baxdım, baxdım,
İldırım olub çaxdım,
Selə dönüb axdım,
bənd-bərəni yıxdım,
Öz çiynimin üstünə çıxdım!
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Güvəndim
səngiyən-artan gücümə,
Yox olan suçuma!
Qapandım,
bağlandım,
Girdim öz içimə,
Orda əyləşdim.
Nə dindim, nə danışdım,
Nə soruşdum,
Nə də özümü yordum,
Qapısına iri bir qıfıl vurdum,
Dayanıb durdum!
Sınaq bitdi,
Açdın bəsirət gözümü!
Ürəyimin içində gördüm özünü,
Üzünü!
Gülümsəyirdin mənə,
Deyirdin:
– Sınaqdan sağ çıxdın!
Üzüağ çıxdın!
Əhsən sənə!
Nə sınaq?!
Əlli illik sınaqmı olur?
Əlli illik axtarış,
qınaqmı olur?
Əlli il yollar yorub axtardığım,
Bir ömrün belini qırıb axtardığım
Köksümdəymiş sən demə...
Nə yazıq özünü,
öz qəlbindəkini
Vaxtında görə bilməyən mənə!
Salamlar olsun,
Könlümün hakimi
Uca YARADAN!
Salamlar olsun sənə!
150

v II cild V

Tanrı qarğışı
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ã
TANRI QARĞIŞI
Öz əlinlə quyu qazdın özünə,
Bir urvatsız tale yazdın özünə,
Hey döysən də taleyinin dizinə,
Burdan daha o yana yol görünmür,
Görünsə də, ləyaqətə bürünmür...
O taleyin müsibəti fələkdən,
Əməlinin cəzasıydı çəkirdi,
Tale onu qarğımışdı, yıxmışdı,
Sən kim idin ona könül tikirdin?
Allahınmı qarşısına çıxmışdın?!
Namusunu, qeyrətini qorumaq,
Qorumağın yollarını aramaq,
Bu məluna hər vaxt yaman yad olub,
Doğan qadın qeyrətini öldürüb,
Öz elindən: – “Əskik gədə” – ad alıb!
O zənənə “doğan qadın” deyirəm,
Ana adı ona yaman ar gəlir,
Hamı qəmin anasıyla ovudur,
Bu bədbəxtin taleyinə baxın bir
Anasından ağu udur, dərd udur.
O taleyin müsibəti fələkdən,
Əməlinin cəzasıydı, çəkirdi,
Tale onu qarğımışdı, yıxmışdı,
Sən kim idin, ona könül tikirdin?
Allahınmı qarşısına çıxmışdın?!
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DƏLİ BAYQUŞ
Nə hönkürüb hıçqırırsan,
Bu dərədə, dəli bayquş?
Zəhr yarıb, qəlb qırırsan
Bu dərədə, dəli bayquş!
O bədbəxtin lap yanında,
Qulağının dibində sən,
Nədən yana söylə belə
Görkü böyük dərs verirsən?
Göndəriblər billəm səni
Bir günahkar rüh dalınca.
Əlli dəfə öldürürsən
Bircə canı sən alınca...
Kəndin üstə dar ağacı
Asıb dürüb səsin sənin,
Gözləyirlər tamam olsun
Son nəfəsi qara günün.
Can alırsan əzabla sən
Göz önündə burda hələ,
Qiyamətin dəhşətləri
Döndərəcək qara külə.
Nədir görən taqsırı ki,
Öldüm deyir, ölə bilmir?
Yas tutubdu bayquş ona,
Günahını silə bilmir?
Əmanətə əyri baxıb?
Kimsəyəmi quyu qazıb?
Şərmi deyib, evmi yıxıb?
Yoldan sapıb, haqdan azıb?
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Daha xeyiri yox bu anda,
Günahı çox, savabı az,
Günlərini yaşayanda
Tövbə sözün yada salmaz.
Can çəkişir neçə ildir,
Bayquş gəlib əzab verir,
Nə öldürür, nə dirildir,
Bayquş gəlib əzab verir.
GƏRƏK ANA EŞQİ TANRIDAN GƏLƏ
Axı bu bədbəxtlər niyə belədir;
Bir anda işığı söndürə bilir.
Qəlbində çırtlayan tumurcuqları
Sivirib budaqdan öldürə bilir.
Özünə açıqdı könül qapısı,
Əbədi hərarət onunçun vardır,
Anlamır, bərk çırpır onu üzünə,
Ürəyin şüşətək sınmağı vardır.
Nifrətdir sınmağın səsi, harayı,
Yamansa fərqi yox biri ikidir.
Viranə olubdu qeyrət sarayı,
Yad sözü kişidə söyüş yüküdür.
Hər kişi cilidi kişi deyildir,
Kişini KİŞİLƏR böyüdür elə,
Hər ana adlanan ana deyildir,
Gərək ana eşqi tanrıdan gələ.
Kimdə qüdrət var ki, kəssin yolunu,
Əlinə keçənin çoxu dardadır.
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Allahın zərbəsi qorxutmur onu,
Baxırsan hamısı həmin tordadır.
Onun yaşadığı illər ki vardır,
Oğlunun ömründən düşən yarpaqdır
İlan zəhəridir bir parça dili,
Çaldımı, əlacı yalnız torpaqdır.
ALLAHDAN XƏBƏRSİZ YARANIB BU QADIN
Bu məxluqun adı qadındır,
Dilində kin, zəqqum sözlər
Yanmaqdadır qındır-qındır!
Allahdan xəbərsiz yaranıb bu qadın,
Allahdan bir gün də oğurlayıb –
Qoruyanı var –
üzünə qalxan tutub ana adın.
Bir damla mərhəmət yox qanında,
Dağlamaq, dağlamaq,
qan töküb, öldürüb-basdırıb,
sonra oxşayıb ağlamaq
yazılıb alnında.
Bu qadın, bu qadın,
məkri, hiyləsi, kələyi
şeytanı mat qoyar,
iblisin dərisin soyar,
Dabanı deşik papış tikər,
Tikili papağın təpəsin sökər.
Zülmündən məhv olub
kimsəsiz bir ana,
Balaları qalıb
körpə qəlbləri
gizlicə yana-yana...
Beləcə, müsibət gəzir,
yaradır, səni də çəkir
oyundaş edir özünə...
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Allahın barmağı yox
soxsun gözünə,
Özündən çıxmışı gətirsin özünə!
Öldürdükləri ölü,
Sağ qalanlar da şil-küt,
sinəsi qəlpəli,
hərəsi bir yanda dəli.
Bu şeirim bir lənət himnidir
o şərəfsiz, qansız qadına!
Varlığı ağır bir ləkədir
Övlad dəlisi analarımızın adına!
TANRIYA QOVUŞMUŞLAR,
VƏHŞƏTƏ DÖNMÜŞLƏR
Qalxdım qarşı dağa –
Sal dilimlərin kəlləsinə,
Qulaq kəsildim əsrlərin dibindən gələn,
Hər an önümüzdə ucalan əcdadların:
– Qoruyun yurdunuzu,
Əslinizi-nəslinizi, – deyən səsinə!
Baxdım qədim qalaya,
Nərəli hərb meydanı göründü gözümə,
Təptəzə, isti alqanın ətri vurdu üzümə.
Flikrimdən o döyüşlərin
həlqəsinə qarmaq saldım,
Ağlını çaşdırıb bu elin üstünə
çəyirtkətək gələn düşməni
ot kimi biçən,
Cam-cam doldürüb qanını içən
Tanrıya qovuşmuşların qeyrətindən pay aldım.
Böyüdüm, nəhəngləşdim,
Müdrikləşdim, məhəkləşdim,
Orada səni gördüm,
qəlbini açdın,
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qeyrətini bayraq eləyib
göylərə sancdın,
aman eləyib and içdin...
– Qalx, – dedin, – qəlbimə qalx!
Qalxdım, kiçildim...
Biçim-biçim biçildim,
Tullantılar yığnağı qəlbində
üfunətlə görüşdüm,
Gör hardan-hara düşdüm,
Savılmış ləçək kimi bürüşdüm.
Bu qalxmaq enməyimiş,
Orada qalmaq
İtirib şərəfi əbədi sönməyimiş,
İnsanlığın ülviyyətinə tüpürüb
Vəhşətə dönməyimiş...
QORUYA BİLMƏDİN
Səadət gətirib, deyəsən, sənə,
Toxunur saçına Tanrının əli,
Açılıb üzünə bənövşə kimi
Bir həlim, bir nurlu ürəyin dili.
İçində incilər bərq vurur onun,
İlahi duyğular dirilik suyu,
Nuş elə, nuş elə, çilə ruhuna,
Uyu buta alan aşiqtək uyu!
Salma ayaqlara sən onu belə,
Tanrının payıdı, qoru, hifz elə
Qoruya bilmədin, nə deyim sənə...
O kövrək qapını, güzgü qapını
Özün öz əlinlə çırpdın üzünə...
Görünmə kimsənin daha gözünə,
Gəl döymə dizinə, döymə dizinə...
O nağıl dünyası tarimar oldu,
Lətif çiçəklərin bənizi soldu,
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Mələklər saçını yoldu, nə yoldu...
Oldu daha, olan oldu,
Göz yaşları axıtma sən,
Abi-həyat yalan oldu,
Bircə əzab, bircə kədər
Sənə, mənə qalan oldu.
Olanlardan nə vardısa,
Yalan oldu, yalan oldu.
GÜNAHKAR
Günahın var, al boynuna,
Boyaqlama sözlərini,
Yığıb əlli dərədən su
Pərdələmə gözlərimi,
Evə girən yarasatək
Oda-közə sən özünü
Çaxa-çaxa indinin yox,
Bir ömürlük təqsirləri
Ona-buna yaxa-yaxa
Suya çəkil, axır başı
Qoy ürəyin rəvac tapsın,
Bu səhvlərin ağrısını
Çəkənlərin halına
Kim əlac tapsın.
Sızqovların yığıntısı
kəhriz-çeşmə,
Günahları çərtən yerdə
Tez məhv elə, qoyub keçmə.
Damarlanıb gölə dönsə,
Batıb getsən,
Qüsurunu atsan belə,
Müqəssirlər tapsan belə
Yenə-yenə bəhanədir,
Daha bunun xeyri nədir?!
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Nağılcıqlar
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SEHRLİ BİR GÜL
Körpә toppuş әllәri
Qızılgülün qönçәsi,
Şәkәrbura ayağı,
Gözәllәrin incәsi.
Görәn görmәk istәyir,
Aysel qaçır gizlәnir,
Dilә sığmır oyunu,
Şirin-şirin nazlanır.
Sözü dillәr әzbәri,
Әmәllәri nağıldı,
Uşaq-böyük gül qızın
İşığına yığıldı.
Hansı yerdә satılır
Belә sular sonası,
Qonşu uşaq istәyir
Ondan alsın anası.
Çoxu bilirmiş elә
Körpәsin tay bu gülә,
Doğrulmadı ümidi,
Düşmәn oldu Ayselә.
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Uşaqlarla uyuşmur
Yoldaşlığı bu qızın,
Böyüklәrlә böyüklük
Hekayәti lap uzun.
Toxumağı öyrәnib,
Nağılları һәdsizdir,
Şeir bilir xeyli çox,
Arzuları һәdsizdir.
Haray salar alәmә,
Çәksәn bir az bәrkinә,
Qәlbindә kin bağlayar
Ona olan әrkinә.
Aysel belә Ayseldir,
Söz-söһbәti bir eldir,
Qızılgülün kolunda
O, seһrli bir güldür.
GÖZӘLLӘRİN GÖZÜ
Zәrif, nazlı bir çiçәk,
Nәnәsinin xan qızı,
Gözәl, göyçәk, sarışın,
Sevinc bir dan ulduzu.
Sözәbaxan, işgüzar,
Anasının körpәsi,
Baş bilmәsәn onu sәn,
Әrşә qalxar һәrb sәsi.
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Heç bir şeydәn dünyada
Qorxmur onun xalası,
Söylәyir ki, qorxduğu
Tәkcә Sevinc balası.
Saçlar sarı, dalğalı,
Bu qız ki, bir kukladır.
Yanağının işığı
Gecәlәri nurladır.
Mәtlәbini gizlәdәr,
Gәrәk özün qanasan,
Küsüb getsә qızcığaz
Barışmağı çox asan.
Bircә nağıl söylәsәn,
İncikliyi unudar,
Onun mәlәk güluşu
Bizi һaqqa tanıdar.
Bir vәd versәn sonraya,
– İndi! İndi! – söylәyәr,
Başqa günü sevmәz o,
Nisyәni nәqd eylәyәr.
Hamı ilә tapır dil,
Oyunları һay-küylü,
Sevir onu çoxları,
Yoldaşları bir xeyli.
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Al-şal geysә yaraşar,
Gözәllәrin gözüdür,
Özü kimi sevimli
Tәkcә onun özüdür.
KİŞİ OLMAQ İSTӘYİ
Nәnәsinin dәlisi,
Bu balaca Vәlisi,
İstәyir yaşa dolsun,
Böyüyüb atası tәk
Bir yekә kişi olsun.
Çöldә dana otarsın,
Ev tikib, odun yarsın,
Getsin zavoda işә,
Baş çәksin һәr gedişә.
Tez böyümәk sirrini
Xala dedi Vәliyә,
Gәrәk әlin vurmasın
Dәnәyә vә әriyә.
İki gün dözdü Vәli,
Bu “ziyanlı” meyvәyә
Dәymәdi onun әli.
Xala dedi baxın bir,
Vәlinin bığı çıxır,
Boya-buxuna dolub,
Bu Vәli qaqaşımız
Lap yekə kişi olub.
Üçuncu gün Vәlimiz
Gәlin görәk neylәdi,
Bu balaca gülümüz
Anasına ağlayıb
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Belә üsyan elәdi:
– İstәmirәm kişi deyin,
İstәyirәm әrik yeyim.
İndi һamı әrik yeyir,
Vәli qaqaş, sәnin kimi
Hamısı da belә deyir.
SEVİNCİN DİLİ
Xala soruşdu:
– İndi kim desin?
Acdı xalanız
Deyin nə yesin?
Bayıra tezcə
Üçcə dil çıxdı,
Xala onların
Dadına baxdı.
Ayselin dili
Yaman şirindi,
Vəlinin dili
Lap şipşirindi.
Sevincin dili
Acıydı yaman,
Xala yeyəndə
Elədi aman.
Dedi: – Ay Sevinc,
Ağlamısan sən,
Dilin acıdır,
Bundan bildim mən!
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TOYUN MÜBARƏK
Bir halal kiçinin ocağında sən,
Yenicə açılan nurlu səhərsən,
Müqəddəs bir soyun davamında sən
Qoynu şəfəq dolü bir ilk baharsan
Dövrəni bürüyüb sevgi dənizi,
Sənsən bibilərin gözü, əzizi,
Səninlə şənlənir, səninlə gülür,
Kişik toy günündə nənənin üzü.
Yaşa damağında həyatın dadı,
Böyü ürəyində günəşin odu,
Bir atəş sevdalı oğul ol ki sən,
İsindir istinə bu ana yurdu.
Bu toyun mübarək, a Nifti bala,
Yolların həmişə gül-çiçək ola,
Atalı-analı, nağıllı ömrün
Ucala-ucala duz dağı ola!
ÇİÇƏKLƏR
Çiçəklər qəlbini açır günəşə,
Düymələr çətrini tutur günəşə,
Qönçənin könlündə min sevinc-nəşə,
Ləçəklər tellənib qaçır günəşə.
Günün təbəssümü güllərə sindi,
Günün nəfəsindən güllər isindi,
Ömründən çiçəyin şəfəqlər keçdi,
Zəhmətkeş arılar, usta arılar
Güllərdən zər yığdı, şəkərlər içdi.
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MÜBARƏKDİR TOY GÜNÜNÜN
Mübarəkdir toy günün,
Mənim ağıllı Vəlim,
Fikri aydın, qəlbi nur,
Dili nağıllı Vəlim!
“Xara” deyən dillərin
İndi sevği söyləyir,
Ürək döyüntülərin
Aşiq olmuşam deyir.
Qurban sənə dünyada
Nə qədər xalalar var,
Eşqin sehrində qalsın
Sənin kimi balalar.
Mübarəkdir toy günün,
Mənim ağıllı Vəlim,
Nurlara qənşər önün,
Mənim nağıllı Vəlim!
Mübarək deyir sənə
Babalar, nənələrin,
Mübarək deyir sənə
Xalalar, bibilərin.
Əmilər, dayılar da
Alqışlayır bu toyu,
Yoxdu sevinclərinin
Ürəklərdə bir tayı.
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Xoşbəxt ol, hər vaxt sevin,
Şirinliklər payla sən,
Tezliklə tut xırdaca
“Vəlişqalar” əlindən!
Allah yarıtsın sizi,
Sevindirin siz bizi,
Sevinsin ata-anan,
Gülsün onların üzü!
Oğlun-qızın dadın gör,
Ocağında odun gör,
Şirin ömrün, həyatın
Köhlənin çap, atın sür!
Yaşa sən öz ömrünü
Həyatda dolu-dolu,
Xoşbəxtliyə çıxarsın
Səni bu ömür yolu!
ARAL
Aral, sənin dad əlindən,
Sən nə yaman qız olmusan,
Böyümüsən, böyümüsən,
Gül açmısan, yaz olmusan!
Axır ki, çatdın arzuna,
İndi məktəbə gedirsən,
Kitab-dəftər həmdəmindir,
Sevinib şadlıq edirsən!
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Sənin arzuların gözəl,
Sənin özün də gözəlsən,
Biliklərin sirlərinə
Gözəl-gözəl yiyələn sən!
Qəlbindəki odu qoru,
Damağında dadı qoru,
Elə yaşa, elə davran,
Haqqdan gələn adı qoru!
Mübarəkdir ilk addımın,
Elmin nuru varın olsun,
İşıqlansın körpə qəlbin,
Xeyir-uğur yarın olsun!
DADAŞ VƏ TUTU
Tutu bir dedi,
Dadaş beş dedi,
Dadaşın halın
Tutu sevmədi.
– Sən düzəl-, dedi,
Böyüyü dinlə,
Bir özünə gəl,
Sözümü anla!
Həvəslə çalış,
Oxu dərsini,
Böyük önündə
Alçalt səsini.
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Səhvini anla
Hay-haray salma,
Cavab qaytaran
Bir oğlan olma!
Şükür Allaha,
Boyun-buxunun,
Sənlə fəxr edir
Yadın-yaxının.
Ağlını sən yığ,
Topla başına,
Kəllən dəyməsin
Əhlət daşına.
Maşallah olsun,
Yekə kişisən,
Sözümü dinlə,
Bircə düşün sən!
BALAMIN BALASI
Sən balamın balasısan,
Gözlərimin qarasısan,
Körpə quzum, beçə balım,
Ürəyimin parasısan.
Adın babanın adıdır,
Qəlbində eşqin odudur,
Nənə deyir nəvələrin
Dadı elə bal dadıdır.
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Qədəmlərin mübarəkdir,
Bağında gül-çiçək əkdir,
İlham balam, bu dünyada
Dad-duzunda elə təkdir.
Qoy bəla görməsin başın
Çatılmasın heç vaxt qaşın,
Ana yurdu qoy qızdırsın
Bala, sənin qəlb atəşin!
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Gürzələr
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YALAN
Yalana bax yalana,
Ayaq tutub yeriyir,
Doğru onun əlində
Qara dönüb əriyir.
Qapaz vurur doğruya,
Öz yerində dur deyir,
Qulaqburması verib
Qələtini qır deyir...
Sinə gərmək istəsə,
Dönür bir tufan olur,
Şevkəni şalqam-şalqam
Qeyiziylə o yolur.
Elə bir dərs verir ki,
İtib gedir din-iman,
Doğru doğruluğuna
Min dəfə olur peşiman...
Yalan qalxır kürsüyə,
Nitq irad eləyir,
Bir az qeyrətdən deyir,
Bir az heyrətdən deyir...
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Yalanların önündə
Susub durur bəy babam,
Yalanın əlçimində
Əyrilir bu el-obam...
Bu qədər yalan olar,
Bu qədər yanlış naxış,
Qəzilləyir hey səni
Təpəsində hər yoxuş.
Aranı dağa yüklə,
Dağı arana yüklə,
Üst-üstə lavaşları
Təndir başında təklə.
Dünya buymuş, deməli,
Abırı-həyası yox,
Haqqa seçilənləri
Onun da duyası yox...
Yalanlar yalan olmur,
Yalanlar talan olmur.
Yalanın günü doğub
Yalanlar nalan olmur...
Yalanın sevdasına,
Yalanın gücünə bax,
Yalanın bayramı var
Dünyanın gəcinə bax!
Yalan kostyum geyib,
Qalstuk da bağlayıb,
Şərqin bu kədərinə
Təkcə yalan ağlayıb.
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Yalan mötəbər olub,
Yalan göstərir qəmzə,
Yalan yalan işlərə
Yalanla atır imza!
Yalan ayaq da tutur,
Yalan qaçır-yüyürür,
Yalanların önündə
Doğru susur, kiriyir.
Yalan bir dəhşət saçır,
Yalan min cəbhə açır,
Tüpürür dabanına
Doğru qaçdıqca-qaçır!..
– Ey doğru, qayıt geri!
– Dəliyəmmi, qayıdam?!
Bu ömrü, bu günü
Mən boş yerə üyüdəm?!
Hormonlar doğrunun da
Qeyrətini dəyişib,
Zaman ilə, dövranla
Qanı-canı uyuşub...
BƏSLƏDİYİM GÜRZƏYMİŞ
Mən gürzəni alıb sinəm üstünə
İyirmi il əmək verib böyütdüm,
Həyatımın gül-çiçəkli illlərin
Bir gürzəyə qurban verib uyutdum.
Dərs verdilər, dərs almadım keçmişdən,
Görüb-gələn əlli, altmış, yetmişdən,
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Haqqı-sayı suya dönüb itmişdən...
Öz ömrümü boş xəyala üyütdüm.
Mən çamura batmamışdım, iş biləm,
Çirkablarda yatmamışdım, iş biləm,
Haqqı-sayı atmamışdım, iş biləm...
Qaynar qəlbin odun nəyə soyutdum!
Örnəkləri düşüncəmə yad etdim,
Xoş günləri boş yuxuya ad etdim,
Haqqa aşiq bir ömrü bərbad etdim,
Qəbri üstə ağlamağa qayıtdım!
Qəlb atəşim, alın tərim, hardasan?
Haqq yanından bir soruşun:-Dardasan?!
Aç, özünü dardan düşür, dardasan! Örnək idim, örnəkliyi küyütdüm!
Gürzələri xonçalara qoyandım,
Zəhər dişin batıranda oyandım,
Külüm çıxdı, yandım, yandım, nə yandım...
Zəhmətim zay, xəyanətmiş, böyütdüm...
Arif müəllim, hey sorurdun sən məndən,
Heykəllərim qoyulacaq o gündən,
Gözüm kordu, görürmüşsən sən öndən...
Öz-özümü div yuxudan oyatdım...
Haram qanlı kal armudmuş, bilmədim,
Rəhmətimin boğazına tıxandı,
Malım-canım fəda oldu gör kimə,
Haqq itirmək bağır başı yaxandı.
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Lənətdən qaçmaq olmaz dünyada,
Haqq itirən xeyir tapmaz dünyada,
Namus, qeyrət, arı olsa bir zərrə,
İnsan oğlu Haqqdan sapmaz dünyada.
HARAM QAN TƏMİZLƏNMƏZ
Haram qan daşıyanlar,
Haram olub qalacaq,
Min suya çək, min çevir,
Haramdan zərrə varsa,
Elə haram olacaq!
Özünü aldatma sən,
Harama tumar çəkmə,
Haram tumun içinə
Ümidini sən əkmə!
Gəl təcrübə eyləmə!
Təcrübədən dərs götür!
Rəhmin gəlsin özünə,
Sınağı burda bitir!
Doğanın qanunların
Poza bilməzsən, inan!
İtirməz öz yaddaşın
Damarlarda haram qan!
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Poemalar
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MOLLA NӘSRӘDDİN
Әsrlәrin o tayından
Yeddi yüz il yollar yortan,
Dilindә alov tutan
Xoca Nәsrәddin,
Xacә Nәsrәddin,
Molla Nәsrәddim,
Nәsrәddin Әfәndi
Әlindә tikanlı gülüş boxçası
Türk dünyasını dolaşa-dolaşa
Zamanı yәһәrlәyib,
Kәһәrlәyib gәlir,
Qәlplәri qәlplәyib
Hәrәni öz dili ilә
Danışdırıb gülür.
Can, mal qorxusu başında tac
Meydan sulayanda,
Qәfәsdә vurnuxan ağıllar ulayanda
Molla Nәsrәddinin
Gülüş qırmancının şaqqıltısı
Alar alәmi başına,
Su qatar cibinә çәkәnlәrin
Bişmiş aşına.
Açar-tökәr sirri,
Oyadar yetim-yesiri.
Zalıma zalım,
Alimә alim,
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Nadana nadan,
Adama adam.
Qәzәbi, nifrәti,
Etirazı, məһәbbәti
Gülüş, mәsxәrә…
Böyüdülmüş әksini
Onun mizaһ aynasında görәr һәrә.
MOLLA NӘSRӘDDİN
Әlimdәn yanıqlılar,
Dilimdәn qınaqlılar
Tor qurdular mәnә,
Rişxәnddә keçәlәr mәndәn önә.
Susduralar Molla Nәsrәddini,
Açmayam çirkin әmәllәrini
bürüyәn pәrdәni.
Papağımı qapardılar,
Eşşәyimi apardılar,
Qazılar, "quzular"
Hay-küy qopardılar.
һәdәf seçdim azanları,
Bu dünyanın mizanını pozanları,
Düz yuxunu
Şәr yönlәrә yozanları.
XOCA NӘSRӘDDİN
Harda türk var, ruһum orda,
Harda türkün nәfәsi dar,
Ruһum darda.
Qәbrim varsa neçә yerdә,
Ölmәmişәm!
Sona kimi gülmәmişәm!
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Sinәsindәn gur bulaq tәk
Çıxdım xalqın,
Teymur kimi caһangiri
Mәzaһımla yıxdım, xalqım!
Harda susdun, orda varam,
Harda ağır günlәrin var,
Gülüşümlә sәnә yaram.
XACӘ NӘSRӘDDİN
Әsrlәrin һәr qatında
Hәr vaxt sağam,
Hәrki-һәrki olan yerdә
Mәzlumları һifz elәyәn
Uca dağam!
Tarixlәrin һәr yönündә
Tәrsә-uvand sözüm vardır,
Şәr әmәlә meydan açan
Hәr bir kәsdә gözüm vardır.
Öz xalqına qәlp pul kәsәn!
Nәsrәddinin һәr vaxt sağdır,
Nәsrәddinin gülüşünün
Alnıaçıq, üzüağdır.
NӘSRӘDDİN ӘFӘNDİ
Bir qasırğa һökmü ilә
Ölkә basdı Әmir Teymur,
Qan içindә çalxaladı,
Çoxlarını
Boğazından asdı Teymur.
Tir-tir әsdi
Teymur adı çәkilәndә,
O çağların budağından
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İnsanlığın taleyinә
Kin-küdurәt tökülәndә.
Qorxu minib öz atını
Susun deyә çox sәyirtdi,
Qәһrәmanlıq cövһәrini
O illәrin pәncәsindә
Çox bәyirtdi.
MOLLA NӘSRӘDDİN
Fәlakәtin lallığından
Vulkan kimi qopdum һәr an,
Mәzaһ oldu üsyanımı elә yayan.
Mәnәm, mәnәm mәmlәkәtdә
İblislәrә yurd verәnin
Gözün oyan,
Sarsıntılar qarşısında,
Ey millәtim, mәnә söykәn,
Möһkәm dayan!
Danışdırdı һәr bir kәsi öz dilindә,
Yandı güldü, güldü yandı öz elindә.
Әyәn dәmdә qardaşları öz qәlbini,
Saldı işә Nәsrәddin söz qәlibini.
Kәlmә dedi közә bәnzәr,
Yox cavabı,
Gәtirmәdi һәdәflәri ona tabı.
Adın qoydu bu dünyada,
Zәkasının odun qoydu bu dünyada.
“MOLLA NӘSRӘDDİN”
Nәһs zamanın nәһs әllәri
Kilid vurur zәkalara,
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Düşüncәyә,
duyğulara yaxır qara.
Dar ağacı
Yüz illәri çәkir geri,
Hey bağırır anlayana:
– Kiri, kiri!
Orda durdum, ora vardım,
Rişxәndimin neştәriylә
Lallığın daş bağrın yardım.
Axmaq dedim mәn Teymura,
Adamdırsa,
Adamların arasında
Adam kimi o otura.
Gaһ elәdim üzün qara,
Gaһ qoymadım düşә dara.
Hәr nә dedim,
Öz sözümü mәn һaqq bildim,
Gözlәmәdim sına dövran,
Mәqamında gülüşümdәn
Söküldü dan!
Töküldü qan!
MİRZӘ CƏLİL
Baxmış müsәlmanlara
Qәm pәncәrәsindәn,
Boğulur fikrim
Cәһalәtin kәsif qoxuyan
Bәd nәfәsindәn.
Әbalı, әmmamәli şeytanlar
Zamanın һökmdarı,
Zülmәtә gömmәkdә müsәlmanları...
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Bir uşaq ona yaxınlaşıb şəkilli jurnal verir.
O, heyrətlə jurnala baxır.
Xudaya, bu yalanmı, ya gerçәk,
Oturdub Nikolay padşaһı
Satira һәdәfindә xoruz tәk,
Ona gülmәk?!
Bir damla nәfәs genliyi
Qaldırıb әrşә
Sinәlәrdә boğulan sәs-küyü.
Niyә susmaq, niyә durmaq?
Fürsәti fövtdә yandırmaq...
Son vermәk Novruzәlinin
avamlıq günaһına,
Zeynәblәrin
Dağları yandıran aһına,
Bir әlindә od, birindә alov
Girmәk, girmәk
Azәrbaycan matәmgaһına!
ÖMӘR FAİQ
Nә deyәk, necә deyәk?
Qardaşım Cәlil,
Öyәk, ya söyәk?
Oyadaq müsәlmanları
Qәflәt yuxusundan.
Necә qorunaq qul sәdaqәtinin
Başımızı yaran kölәliyi
İtirmək qorxusundan.
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MİRZӘ CƏLİL
Öymәk yox!
Öyәnlәr, onsuz da, çox,
Döyәk!
“Söyәk”!
Alıb әlә gülüş qırmancını
Müsәlmanları oyanınca döyәk!
Onsuz da, yox millәtin һayanı,
Oyadaq qәflәtdә yatan dünyanı.
Çalınıb,
Çalınıb artıq
On yeddi oktyabr suru,
Azacıq nәfәs genliyindә gәrәk
"Molla Nәsrәddin" mәzaһının nuru!
ÖMӘR FAİQ
Bundan gözәl ad tapmaq çәtin,
Çıxarıb tәndirdәn kündәnin kütün,
Millәtә ruһ ruzisi bәxş etmәk,
Tikanlar üzәrindә ayaqyalın getmәk.
MİRZӘ CƏLİL
Hәr yan tüstü, tüstü,
Boğanaq, isti,
Ruһun, qәlbin dilini uzun illәr
Kәsafәt tüstüsü kәsdi.
"MOLLA NӘSRӘDDİN"
Gülmәk, mәsxәrә mәnim peşәm,
Ey müsәlman qardaşlarım!
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Sizi deyib gәlmişәm.
Mәzaһdır bu dünyada
Yeddi yüz illik varım,
Ey mәnim müsәlman qardaşlarım!
Üzünüzü çevirmәyin o yan, bu yana,
Gәlmişәm qaһ-qaһ çәkib gülәm,
Diksinib sәsimdәn yatanlar oyana.
Qaçmayın abi-güşti yeyib
Hamamda yatmağa,
Xoruz döyüşdürüb
İt oynatmağa.
Keçmәyin gendәn,
Qurtulan varmı
"Molla Nәsrәddin"dәn?
Hәdәfi sәrrast vurur
Onun һәr kinayәsi,
Sözü çox
Kürkü çırıq qardaşlarına deyәsi.
MİRZӘ CƏLİL
Necә olmalı millәtin dili?
Bu sual gәzirdi eli.
Alim kәslәr düşünmәkdә ikәn
Vurub cәsarәtlә keçdi Kürü
"Molla Nәsrәddin" dәli.
"Elminin azlığı" sәbәbindәn
Açdı ağzını, yumdu gözünü,
Yetәnә, yetmәyәnә daş atdı,
Söylәdi ana dilindә һәr sözünü.
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"MOLLA NӘSRӘDDİN"
Ey mәnim müsәlman qardaşlarım!
Eşidib sözlәrimi
Güldükcә gülәcәksәn,
Gözlәrinin yaşını
Kirli әtәklәrinlә silәcәksәn!
Al aynanı, bax camalına,
Gör kimә gülürsәn?
Al ayna əlinə
Bax camalına,
Sonra ağla öz һalına.
Qırdı-tökdü
Qaranlıq dünyanın sәddini,
Dәrd söylәtdi "Molla Nәsrәddin"i.
Yazdı şaһdan, sultandan,
Bәydәn, xandan,
Millәti satandan,
Una torpaq qatandan.
Qeyrәti dayazdan,
Arvadbazdan,
İstanbuldan, Teһrandan,
Tәbrizdәn, o yan-bu yandan.
Yazdı sadә, dәrin,
Müsәlmanların zülmәt adlı kәdәrin
Faş elәdi alәmә,
Güldürdü özünü-özünә,
Gizlәtdi göz yaşını,
Gülüşdәn pәrdә çәkdi üzünә.
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MİRZӘ CƏLİL
Yazanı yazır qeyrilәrin
Ulayan qurdundan,
Yazmır öz matәmgaһ yurdundan.
Kәrbәla meydanı
Vәtәndir bu gün,
Vәtәn sevgisinin kәfәni gülgün.
Axıtmalı qan,
Vermәli eһsan,
Ürәk parçalayan yurd – Azәrbaycan!
"MOLLA NӘSRӘDDİN"
Titrәdi dünya,
Fәlәklәr qarışdı,
İnamlar, ümidlәr
Kәllә-mayallaq aşdı.
Millәtlәr ayıldı,
Millәtlәr içindә
Adı sayıldı.
Bәs һardasan sәn,
Ey biçarә Vәtәn?!
Sәni kim qarğımış?
Ruһundan xәbәrsiz
Millәt başçımız
Vәtәndәn yadırğamış.
Beşikdә әmmiş o,
Yad millәtin südünü,
Yadlara vermiş qәlbinin odunu.
Gün ağlayan yox sizә,
Yaylıq alın әlinizә,
Ağı deyin bir-birinizә,
Ey mәni döyәn, söyәn,
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Lüt-üryan,
Keçәl-küçәl qardaşlarım!
Dәrdinizdәn ümman
Yanıqlı göz yaşlarım!..
MİRZӘ CƏLİL
Düz iyirmi üç il
Ötdü jurnalımız, ötdü dil-dil,
Göz yaşı içindә gülә-gülә,
Rişxәndlә, kinayә ilә.
Onu yaratdı tәbiәt, zәmanә,
Yaratdı millәtin dәrdi,
Әn ağır kәdәrdi
Anlamaq dәrdi!
Çatdı gözlәdiyimiz gün,
Qaһ-qaһ çәkib
Güldü "Molla Nәsrәddin",
Diksindi fil qulağında yatanlar,
Qәflәtdә xumarlanıb
Bal yuxuya batanlar.
Fövş, böһtan yaydılar bol-bol,
Ölüm fitvası verdilәr üç yol.
Tutub әtәklәrindәn
Çәkә bilmәdilәr geri,
"Molla Nәsrәddin"in
Üzüqara, bəsirәtibağlı,
Gözü pәrdәli tәnqid һәdәflәri.
İşıq az, qaranlıq zil,
Dedi sözünü, dedi Mirzә Cәlil.
Mәzһәkәsi tonqal çatdı,
İşıqlatdı,
Yuyub cәһalәti,
Qaldırıb millәti
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Min illәr önә atdı.
Zeһinlәri parlatdı,
Duyğuları nurlatdı.
ӘLİ BӘY HÜSEYNZADӘ
Türklükdәn yoğrulub ruһum, әslim,
Var sәslәr içindә mәnim dә sәsim...
Ey acı һәqiqәtlәri deyәn
"Molla Nәsrәddin"!
Mәn sәnә tәslim!
Qayәniz, amalınız düz, yaxşı,
Qoca naşir deyir bu alqışı.
Açıq danışmağı bacarmaq,
Çevirib neştәrә dili
Yaralamaq, yarmaq,
Axıtmaq qan,
Tәki ayağa qalxa Azәrbaycan!
Eşq olsun sizә,
Tanrı tәpәr versin qüdrәtinizә!
MӘHӘMMӘD ӘMİN RӘSULZADӘ
"Molla Nәsrәddin" ki, var.
Dil kәsәridir,
Azәrbaycan mәzaһının
Şaһ әsәridir!
Dilimiz bal dadır bu sadә donda,
Azәri türkcәsi parladı onda.
Gülüşü dilindә acıdan-acı,
Dilindәn açıldı rişxәnd qırmancı!
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ANAR
Hansı vaxtın durumunda
İnildәsә zindanlarda el nәfәsi,
Möһürlәnsә xalqın sәsi,
Qalib kimi
Taxta çıxsa şәr cәbһәsi,
Aman vermәz, zilә qalxar
Molla Nәsrәddinin
Qәlp zamana
Qәlp pul kәsәn kinayәsi.
O gülәcәk, güldürәcәk,
Hәdәf seçib
Mizaһıyla oxlar atıb öldürәcәk.
Ölümsüzdür mәsxәrәsi,
Әsrlәrin һәr küncündәn,
Bucağından gәlir sәsi,
El dayağı,
Ağır günün söykәndiyi ümid dağı.
Keçmiş günün, gәlәcәyin
Bir әrköyün, dilixәncәr balasıdır,
Şaһı ölmüş mәxluqatın
Ümid, pәnaһ qalasıdır.
Hansı çağın sәsi yandı,
Qәlbi dondu,
Zülm, әsarәt һәddin aşdı,
Külli-alәm şeytanlaşdı –
O günlәrdә, o zamanda
Qaranlıqdan işıq kimi
Nәsrәddinlәr doğulacaq,
Şәr dünyası
Saf gülüşün pәncәsindә boğulacaq.
Nәsrәddinin neştәr olan,
Qırmanc olan gülüşündәn
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Aydın sәһәr doğulacaq.
"Molla Nәsrәddin" –
Keçib gedәn o günlәrin zәkasından
Bu dünyada qalan bir iz,
Gülә-gülә uzaqlaşan keçmişimiz,
Milli qeyrәtimiz, dumduru dilimiz.
"Molla Nәsrәddin" –
Qaranlıqda parlayan nur,
Öldürücü satira,
Göz yaşıyla yoğrulan yumor.
"Molla Nәsrәddin" –
Mәnәvi pasportumuz,
Tozu yuyulan ruһumuz,
Qamçı altında can verәn qorxumuz,
Qeyrәti ölümünә fitva verәn oğlumuz!
Mәsum ilһam pәrimiz,
Döyülә-döyülә
Kötәklәrdәn doğulan qüdrәtimiz,
Sınan, ovulub tökülәn
Kin-küdurәtimiz,
Yenidәn doğulan qüdrәtimiz!
30 may 1996.
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AĞ QUŞ 1, BEŞ DÜHA VӘ YÜZİ
Bismillaһir-rәһmanir-rәһim!
De ki, Pәnaһ aparıram sübһün Rәbbinә!
Yaratdıqlarının şәrindәn;
Zulmәtә bürünmәkdә olan gecәnin şәrindәn;
Düyunlәrә ufürәn qadınların şәrindәn;
Vә bir dә paxılın şərindәn!
("Qurani-Kәrim". "Fәlәq" surәsi)
Yaramız indi dә göynәdir sәni,
Azәri davası bitmәyib һәlә,
Yenә dә deyәn yox o sәn deyәni,
Tamaһın tәlәsi itmәyib һәlә.
O başlar yenә dә gәlmir bir yerә,
Kürsüdәn xalq deyәn vәtәni satır.
Әbәdi var olan gedir düşmәnә,
Fani xilas olur, sevincә batır.
Torpaq qayçılanır, Vәtәn doğranır,
Mәzarın sızlayır, qәbrin inlәyir,
Darda çırpınanlar adını anır,
Xainlәr cibinin һimnin dinlәyir.
Hamı küyә gedir mәzlum vәtәndә,
Dәstәlәr, bandalar içindәn yeyir,
Laçınlar, Şuşalar әldәn gedәndә
Hamı bir-birinә günaһkar deyir.

1

M. Ә. Rәsulzadә Azәrbaјҹanı qәfәsә salınmış “Ağ quş” adlandırmışdır.
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Xainlәr qudurub һәddini aşır,
Torpağı satana edam yaraşır.
Necә inlәmәsin mәzarın sәnin,
Düşmәnin tapdağı olub Vәtәnin.
Doğma balaların quduz caynaqda,
Dilindә göynәdi Vәtәnin adı,
Xalqın kürәyinә xәncәr saplayan
Beş nәsil o yana sәrvәt topladı.
İstiqlal eşqiylә dövlәt yaratdın,
Oğrunun, quldurun kәsildi әli.
"Yan"ları, "ov"ları kәnara atdın,
Neftә özün dedin millәtin malı.
Neftsiz Rusiya!Qırıldı beli,
İmperiya mәkri mәnfur qanında,
Xәyanәt püskürdü iblisin dili,
Aldanmaq һәmişә türkün canında.
Özünә gәlmәkdәn aldanmaq asan,
Çingiz İldırım da һayqırdı belә:
– Dövlәti tәslim et! – Sözlәri o an
Ölüm çağrışıydı vәtәnә, elә…
Hökumәt başına o gәlsin deyә
Külünü sovurar Bakının göyә.
Türklәri tutdular bir qızıl felә,
"Yardım alayı"nı aldılar әlә.
Bәsirәti bağlı bu aldanmışlar
Xalqın taleyini һara bağladı?
Milli duyğuları dandı o başlar,
Xәyanәt dil açdı, millәt ağladı.
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O kişi һaqq dedi, düz dedi sözün:
– Kәllәnә sıxanda güllә yoldaşın
Bunları xatırla, xatırla özün,
Hәlә çox müsibәt çәkәcәk başın!
Lenin fitnәsinә xilaskar donu
Biçdilәr, tikdilәr, geyindirdilәr –
Guya xalq çağırıb qızıl ordunu,
Onları belәcә öyündurdulәr.
Leninә şәkәrli müraciәti
Xalqının qanını tökdü min kәrә,
Yüklәyib varını tez gәmilәrә,
Tulladı, payladı һavayı yerә.
Neftin һifz elәdi o ölkәni ki,
Yurdunu boğurdu illәrdәn bәri.
Ayırıb o taya, bu taya һaman
Әsrin yürüşündәn qoymuşdu geri.
Apardı varını, apardı düşmәn,
Bunu şan bildilәr, şәrәf bildilәr.
Leninin kommunist salamlarını
Yaylığa çevirib tәr dә sildilәr.
Xaһişi bu idi һümmәtçilәrin –
Yox olsun һәyatdan Mәһәmmәd Әmin.
Duyurmuş xatasın onlar әvvәldәn,
Onunçün düşürmüş ayaqdan-әldәn.
Stalin qorudu, qorudu onu,
Çalışdı qurtarsın xeyirlә sonu.
Әqidә düşmәni olsa da belә,
Xәyanәt etmәdi, uymadı felə.
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Mini, milyonları qana boyayan
Kәsdiyi çörәyi müqәddәs bildi,
Terroru Allaһın qanunu sayan
Boynunda göynәyәn o һaqqı sildi.
Taladı evlәri, gәzdi gecәlәr,
Әqidә düşmәni oldu Mikoyan,
Bakının ürәyin sökdü o әllәr,
Olmadı türklәrin qanından doyan.
Hakimiyyәti kim, kimә ötürdü?
Millәtin başında kimlәr oturdu?
Doldurdu Bakıya ermәnilәri,
Xalqına buyurdu çәkilin geri.
Gәncәnin һaqq sәsi boğuldu qanda,
Nәriman mәrkәzә yazdı bu anda:
"Zabitlәri һәbsdә milli ordunun"!
Әzraili oldu azad yurdunun.
O vaxt ki nizәnin ucunda göyә
Qalxan uşaqların batırdın qanın,
Verdin taleyini özün güllәyә,
Bağrını yandırdı öz alışqanın.
Sonralar gördün ki, kor imiş fәһmin,
Haqq әlin tuturmuş Mәһәmmәd Әmin...
Sәһvlәrin sәrt olar açılan sirri,
Yansan-yaxılsan da qayıtmaz geri.
Qürbәtdә әridi xilaskarımız,
Ürәyi yaralı "AĞ QUŞ"u andı,
İstiqlal davası yapdı nurumuz,
"AĞ QUŞ"un oduna әbәdi yandı.
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İdrakı kor olan millәtә lәkә,
Alar ovxarını zәkadan zәka,
Bağıran, һay salan, söylәyәn şüar,
Vәtәn taleyinә çox yağdırdı qar.
"AĞ QUŞ" inildәdi qanadları qan,
Olmadı "AĞ QUŞ"un qanından doyan.
Qovuldu yurdunu kürsüyә satan,
Güllәyә tuş oldu millәti danan.
"İÇİMİZDӘKİ DENİKİNLӘR"…
Özündәn düşmənin qorxusu qat-qat,
"İçdәki Denikin" fәlakәtimiz,
Yağlı gedişidir, bizi qoyur mat,
Pozulur var olan işıqlı һәyat.
Yadın әmrilә verdi o fәrman,
Cumһuru yaradan çıxsın aradan.
İşğalçı ordunun xariqәsiylә
Fәxarәt elәdi һәkim Nәriman.
Zәngәzur gedәndә dondu Nәriman,
Düşmәn kәmfürsәtmiş, vermәdi aman.
– Biz belә demәdik, demәdik, – dedi,
Sәçdә etdiyindәn şapalaq yedi.
İtirdi һәr şeyi, itirdi naçar,
Özü bağlamışdı, tapmadı açar.
"Bәrabәr millәtlәr" toruna düşdü,
Әlindәn yaralı "AĞ QUŞ" sürüşdü.
Sәnin dә mәzarın inildәdimi?
20 Yanvarın qәtliam günü?
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Özün öz әlinlә taxmışdın möһkәm
Xalqın taleyinә kölә düyünü.
Heç kәsә bәraәt vermәz aldanmaq,
Yadı qucaqlayıb özünü danmaq,
Özgәni yurduna xilaskar sanmaq,
Sonra xәcalәtdәn gözünü yummaq.
Qarayev düşmәnin vuran bir әli,
İldırım kimilәr danışan dili,
Sultanov, Axundov dirçәlәn beli,
Azәri yurdunun nәһs gәlәn ili.
Yenicә yaranan bu türk dövlәti
Çәkmişdi dәrdinә bir isti ütü.
"İçdәki Denikin" kәsib üstünü,
Başından çıxarır acı tüstünü.
Lenin kәlәyini qurşanıb һaman,
Notalar vermәyir kimsәyә aman,
Aranı qatmışdı ermәni-urus,
İçindә Qarayev milli bir casus.
Tutdu Sәfikürdlü onu danladı,
Dedi şәrәfidir millәtin adı,
Qorumaq qeyrәtdir bu gәnc dövlәti,
Yadlara axmasın onun sәrvәti.
İçindәn yeyirdi "AĞ QUŞU" qanlar,
Leninin һiylәgәr dişiylә onlar,
Al dilә tutdular, ilan diliylә,
Yıxdılar qardaşı qardaş әliylә.
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Zәka saһiblәri getdi aradan,
Mikoyan boylandı uca sıradan.
Saldı başı dara Nәriman ağa,
Gileyli gözlәri dirәndi dağa.
Ordun yox, gücün yox, nәsә yarada,
Dumanlı başıyla qaldı arada.
Dünәn һakim olan, bu gün bir mәһkum,
Sәsin alınıbdır, tez ağzını yum!
Kәnara atılan bir paslı silaһ,
Özünü yandırır o çәkdiyin aһ.
Siyasәt әjdaһa udacaq һәlә,
Dişlәrin ağardıb gülәcәk belә.
Aldanmaq bәraәt deyil һeç kәsә,
Aldanan özünün bәxtindәn küssün,
Tanrı yaradana kim qәsd elәsә,
Әlini Allaһın әlindәn üzsün.
Elә ki müsavat qırılıb batdı,
Növbәsi yetişdi qarayevlәrin,
İntiqam anları onlara çatdı,
Açıb buraxdılar ölüm divlәri.
Fәlakәt saçırdı onun qırımı,
Aldı caynağına tez İldırımı,
Hamı һeyran idi cәsarәtinә,
Bir vaxt salam vermiş әsarәtinә.
Düşdü şәr deyәnlәr şәrin içinә,
Qarışdı onlar da xain köçünә.
Yenә dә, yenә dә millәt yaşadı,
Yaratdı, ucaldı yenә dә adı.
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Qürbәtdә dolaşır o һalal kişi,
"Azәri davası" onun һaqq işi,
Milli istiqlalın işğalı günü
Bürüyür alәmi sәsi vә ünü.
Yazır yaddaşlara itmәsin deyә,
İmperiya adı çürüyәnәdәk,
Göyәrib içindәn duracaq yiyә,
O mәnfur cәsәdi sürüyәnәdәk.
Taleyin yüküydü fәdai olmaq,
Bilmәdi ağlıçaş qardaşı bunu,
Xalqın yaddaşında әbәdi qalmaq
Әzablar içindә qovrultdu onu.
Göyә daş atırdı ona daş atan,
Qayıdıb başına düşdü daşları.
Hardadır millәtin başını qatan?
Azacıq rәһmәtlәr qazandı barı?
Qürbәtdə Hitlerlә gәldi döş-döşә,
İstәdi Vәtәnә bәxş edə nәşә.
Fateһ tanımadı belә ölkәni,
Kişi rәdd elәdi һәr cür kölgəni.
Dünya dövlәtlәri tanımış onu,
Üç rәngli bayrağı, himni vә gerbi...
Matәmlә qurtardı bu işin sonu,
Uçurdu sarayı xәyanәt zәrbi!
Qәsbkar söylәdi Hitlerә bәrkdәn,
Rumınlar alqışı dedi ürәkdәn.
Azadlıq sevәni sevdi o candan,
Eşqini almışdı Azәrbaycandan.
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Dәrk edә bilmirdik һәlә çoxumuz,
Düşmәn әlindәdir tale oxumuz,
Başımız, beynimiz bulanıq vә lil
Düşmәn һeykәllәrә qoyurduq әklil.
Görürdü yalanla һey dolur başı,
Qorxurdu gәnclәrin itә yaddaşı,
Qorxurdu aldanıb yenә yadlara,
Yenә dә mәһv edә qardaş-qardaşı.
Әridib MUĞAMA tökdü qәmlәri,
Bu torpaq yetirdi biçilәnlәri.
Yabançı tarixi öyrәnәndә biz
Düşdü yadımıza öz tariximiz.
Bir qaydış başladı millәt özünә,
Qadağan mövzular dәydi gözünә.
Manqurtluq yolları açdı pәrdәni
Özünә mәһәbbәt qondu sözünә.
Cibini güdәnә Haqq olur qәnim,
Vaxt özü ayırır һalal-һaramı,
Hәr tarix yazıram deyәn kimsәnin
Zaman söyləcәyәk nәdir mәramı.
Peyğәmbәr taleyi gәlmişdi ona,
Tanrı yazısıydı yazılan yazı.
Mürtәce qüvvәlәr girdilәr dona,
Qovdular Vәtәndәn bәxti ayazı.
Peyğәmbәr muqәddәs olur ki, yәqin
Әzablar içindәn görünür gözә,
Zalımla döyüşür mәzlumlar üçün,
Tanrı һәlqәsindәn o baxır bizә.
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Yaralar qurşadı ömürlüyünә,
Evi-ailәsini һeç düşünmәdi.
"Qapayın söһbәti" dedi qürbәtdә
Vәtәn davasından yerә enmәdi.
Qızıl Moskvanın terror maşını
Bilirdi udacaq övladlarını,
Gәtirdi nәslinә ölüm qışını,
Bir kimsә çәkmәdi gül adlarını.
Göründü gözünә qan gölәklәri,
Güllәyә gәlәndә Rәsul balası,
Yanıb qovrulmadı һaqq dilәklәri,
Qəlbindә ucaldı Vәtәn qalası.
Әn böyük qurbanı verdi o kişi
Doğma Vәtәnin istiqlalına.
Bu gün һakimiyyәt qapanın işi
Tamaһı düşmәkdir dünya malına.
Bunlardı içdәki Denikin elә,
Zәrbәlәr vurmaqdı millәtә, elә,
Bәslәnir yurduna qatı kin ilә,
Oğurluq onları bağlayır felә.
Kürsüdәn qopanda çәkir nәrәlәr,
Siyasi sırtıqlıq meydan sulayır,
Yabançı ellәrә söylәyir nәlәr,
Amanı xalqdan yox, yaddan dilәyir.
Xalqa qayıtmağa һanı sәndә üz?
Yurdundan әlini birdәfәlik üz.
Daһa qollarını bağlayıb kimsә
Demәz millәtinin boğazını üz.
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Dolandı һәr zaman bir lirә ilә,
İmtina elәdi dünya malından,
Vururdu düşmәnә mәnәvi sillә,
Qorxmadan fәlәyin qeylü-qalından.
Stalin duyurdu onun tәkanın,
Azadlıq yolunun qırdı tikanın.
Aldı әsirlәri cәllad әlindәn,
İstiqlal günәşin asdı dilindәn.
Onun kәlamları indi şüardır,
Keçdiyi yollardan keçir vüqarla,
Nәsillәr fikrinә zәkası yardır,
İstiqlal ağacı yüklәnib barla.
HEYDӘR ӘLİYEV
Bir ayrı qәlәmlә yazdı taleyi,
Aldatmaq olurmuş һәrdәn fәlәyi.
Yaratdı әsrin son zәkasını,
Yusun millәtinin әli içindәn.
Xәyanәt, aldanmaq, qan lәkәsini,
Bir әsri geyinir beş böyük düһa.
Biri yıxılanda qalxır o biri,
İtirilәn azadlıq olur çox baһa.
Tilsimin açarı şәһidlik sirri,
Sәttarxan qan tökdü һürriyyәt deyә.
Xiyabani durdu һaqqına yiyә,
Mәһәmmәd Әminin һaqq әmәllәri.
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Pişәvәrinin dә susan dillәri...
Yaşayır millәtin duru qanında.
Üzә çıxmalıdır öz mәqamında,
Әliyev belә bir millәt rәһbәri.
Oxşamır özündәn әvvәlkilәrә,
Qurub o, yaradıb nә vaxtdan bәri.
Ağzına gәlәni desә dә һәrә,
Ziyalı ordusu, zavod-fabriklәr.
Böyüyәn şәһәrlәr, mikrorayonlar,
Çәkilәn yollar, yonulan diklәr,
Sibirdәn buraya daşınan yüklәr,
Әlinә milyonlar yığanlar ki, var.
Onun aldığını satır, әridir,
Metallom elәyib çox dәzgaһları,
Çevirir dollara, cibdә kiridir,
Kişiyә atılan böһtanların da.
Zәrbәsi xalqımın başına dәyir!
Onlar içimizdә yağı әlidir,
Hәr zaman, һәr yerdә işlәri әyir.
Gәdalar nә dedi bu xilaskara?
Saçı ağ xәyanәt vurdu bir yara:
– Elә bir şәxsiyyәt yoxdur ki, bizi
Edam kötüyündәn qaldıra sözü,
Әlәyәz külәyi deyirdi belә,
Xәyanәt etdiyin o bilә-bilә,
Sarsılıb “Olimpə” qayıtmadı o,
Gözü bağlıları ayıltmadı o,
Qәnim kәsilmişdi әyri әllәrə.
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Kilidlәr taxmışdı xain dillәrә,
Onu da qovdular, yıxdılar һaman,
Bir qәdәr әllәrә düşәndә imkan,
Yadların bağrını tamam yarmışdı.
Vәtәnә dönәndә onun gәlişi,
Dünya yayınını yalan sarmışdı,
Guya ki, keçmişi qaytarar KİŞİ!
Onlara xalqların sәadәti yox.
Didərgin olmağı gәtirir sevinc.
Şəbәdә axtarır yazsın qәzetә,
Kimisә elәsin gülüncdәn gülünc...
Qәzetdә yazılan cәfәngiyyatdan.
İçdәki yağılar ilһam alırdı,
Özünü qoyurdü özü ürvatdan.
Yazısı yazanı itdәn salırdı,
Yazanlar özünü rüsvay elәdi.
Keçmiş әmәllәri töküldü çölә,
Yenidәn başlayıb aһ-vay elәdi,
Yırtıq-yamaqları söküldü belә,
Ona şәr deyәn sәnәtkar, alim!
Sizi ki, görmüşәm qәddar vә zalım!
– Hardadır istedad? Çıxarın verin!
Çağırıb sizlәrdәn o soruşanda
Xәbislik ulardı o mәnfur qanda.
Kimdә parlasaydı Allaһ vergisi,
Başından tez basıb ruһdan salardın,
Üstünә qoyardın qәbir һörgüsü,
Mәqamı gәlәndә müdrik olardın.
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Dünyaya sәs salan sәnәtkarının
Әtini didәrdin caynaqlarında.
O KİŞİ qorudu bilir çoxları,
İblis sızıldayır oynaqlarında.
Millәt vәkillәri, gördük biz sizi,
Çәkib irәliyә sәriştәsizi,
Dövlәtin başında eksperiment,
Gәtir bir nadanı, gәtir pirim et.
Tanrı görk elәdi һamıya bunu,
Gör nәlәr göstәrdi fәlәk oyunu.
Daş atsaq, qovsaq da, sәcdә elәdik,
Qorxudan qәlblәrә biz nur әlәdik.
Sevirdi xalq onu, bilirdim bunu,
Xeyir әmәlindә tapmışdı onu.
Dualar qorudu ağzıyamandan,
Adamlar pay verir ona canından.
Bir әsrlik goz yaşı, aydınlıq sonu,
Qayıtdı xalqına peyğәmbәr kimi,
Allaһın nәzәri qorusun onu,
Kәsilsin yurdumdan yağı oyunu.
Tanrımız ucaltsın һey bayrağını,
Qaytarsın Vәtәnin xoş növrağını.
Yığılsın güclәri bircә yumruğa,
Çevrilsin duşmәnin başında dağa.
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YÜZ İL – SON ӘSR
Bu әsri elәdik biz әriş-arğac,
Başından ayağa baxdıq һeyrәtlә,
Kiminin gözlәri riyasәtә ac,
Can fәda elәyib kimi qeyrәtlә.
Açıb qapısını bu qanlı әsrin
Sәttarxan döyüşdü xalqın әzmiylә,
Yarada bilmәdi AZADLIQ qәsrin,
Onu mәһv elәdi bir mәlun һiylә.
Boğulan һәsrәtin yanğınlarından
Xiyabani adı yüksəldi göyә,
Azadlıq eşqinin tәşnәlәrindәn
Od qopdu, od düşdü һәr bir bölgәyә.
Bu oddan göyәrdi Mәһәmmәd Əmin,
Azәri türkünün dövlәtin qurdu.
Nadanlar aldanıb yağı sözünә,
Әl atıb dövlәtin boynunu vurdu.
Millәtimi bölüb qan soranları,
Pişәvәri faktı qorxuya saldı.
Düşmәn yığnağının çoşdu qanları,
Qәlәbә sevincin qaparaq apdı.
Onların gücünü yığıb әlinә,
Vәtәnә şan-şöһrәt gәtirib һәr vaxt.
Ağır kilid olub düşmәn dilinә,
Tәk onun üzünә gülmüş qara baxt.
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Әliyev zәkası min qürur ilә
Yağını qoruqda ovlayacaqdır,
Bir әsr içindә beş yara vuran
İblislәr sürüsü ağlayacaqdır.
Yurddan kәsilәcәk şәrin ayağı,
Düşmәn ürәyini dağlayacaqdır.
Sәttarxan açdığı әsrin başını
Onun qalib әli bağlayaqdır!
Qәfәsi sökülüb "AĞ QUŞUMUZUN!
Şәninә nәğmәlәr deyәcәk qızı!
Qovaçaq başından dumanı, çәni,
AZADLIQ nәğmәsi çapacaq sazı!
1990
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HÜSEYN CAVİD
(ədəbi-bədii kompozisiya)
İştirak edirlər:
1. Cavid
2. Mişkinaz xanım
3. Ərtoğrul
4. Turan
5. Seyid Hüseyn
6. Rəhbərcik
7. I Alimcik
8. II Alimcik
9. I Şaircik
10. II Şaircik
11. I aparıcı
12. II aparıcı
13. Cavan məhbus
14. Nəzarətçi
15. Nəzarətçi
16. Qonşu qadınlar
17. Səlma
18. Murad
19. Peyğəmbər
20. Mələk
21. Xəyyam
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İşıqlar sönür. Musiqi başlayır. Səhnə işıqlanır. Bir tərəfdə
Cavidin böyük portreti, bir tərəfdə isə məqbərəsinin əksi görünür. Səhnənin arxasından kor ərəbin mahnısı eşidilir. Sonra
özü əl havasına səhnəyə daxil olur. Yavaş-yavaş, oxuya-oxuya
səhnədən keçib gedir. Aktyorlar mahnının sözlərini ifa edirlər.
I aparıcı
Nə eşq olaydı, nə aşiq, nə nazlı afət olaydı,
Xəlq olaydı, nə xaliq, nə əşki-həsrət olaydı.
II aparıcı
Nə dərd olaydı, nə dərman, nə sur olaydı, nə matəm,
Nə aşineyi-vüslət, nə bari firqət olaydı.
I aparıcı
Nə könlümdə nuri-məhəbbət, gözümdə pərdeyi-zülmət,
Nə nur olaydı, nə zülmət, nə böylə xilqət olaydı.
II aparıcı
Nədir bu xilqəti-bimərhəmət, bu pərdəli hikmət?
Bu zülmə qarşı nolur bir də bir ədalət olaydı.
I aparıcı
Tükəndi taqəti səbrim, ədalət! Ah ədalət!
Nə öylə səadət, nə böylə zillət olaydı.
II aparıcı
Ah Ədalət! Ədalət!
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I aparıcı
Çalxanıb dağılır dünya,
Uçur fəlakət göy üzündə,
Çəkir qıya!
Yer üzündən kim silər qanı,
Edər mərhəmət!
Ah ədalət! Ədalət!
II aparıcı
Vətəndə qətllər, qırğınlar...
Meydanda “tülkü siyasilər”,
Düşmən damğası altında
Millət inlər, inlər...
I aparıcı
Adəm atanın günahından yaranan
Yer üzündə yox ədalət!
Çırpınır zülmətdə
Haqq ararkən
İblisə tapınan xilqət!
II aparıcı
Min səkkiz yüz səksən ikinci il...
Molla Abdullanın evində
Doğuldu bir oğul.
Tanrıya,
Tanrının verdiyi gözəlliyə, sevgiyə
Könüllü bir qul.
Qədim Naxçıvan şəhərində
Doğuldu bir oğul!
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I aparıcı
Böyüdü qəlbini nurlada-nurlada,
Zəkasını ovxarlayıb parlada-parlada.
Öyrəndi ərəbi, farsı,
Saldı sehrinə onu
Sahilsiz türklər dünyası,
Açdı qanadlarını
Qəlbini lərzəyə gətirən
İlham pərisi,
Şöhrətinin haləsində
Bir yığın paxıl, nadan qəm hərisi...
II aparıcı
Sənətin saf havasına çıxardı
Tarixi faciələrin ibrət dərsini,
Qovuşdurdu məzhəblərin
Bir-birinə lənət oxuyan gur səsini.
I aparıcı
Baxır tarixə, ehkamlara,
Şərq dünyasına,
Türk dünyasına başdan-başa,
Hələ güvənir necə dosta-tanışa.
Yazır-yaradır ulu Cavid,
Sevgi, gözəllik qulu Cavid.
Paylayır insanlara köksündən
Aydın, dumduru
Məhəbbət nuru.
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II aparıcı
Dünyanı vəhşətin caynaqlarından
Qoparsın deyə oğul qatilini
Xilas edirdi ana,
Ana qəlbi kədər qılıncına
Doğrana-doğrana...
Murad
(diz çökür)
“Doğrayın məni riştə-riştə!
Əvət, doğrayın, məhv olmalı zalım!
Ah, bir alçağa mərhəmət nə lazım?
Qanlı bir canavar sağ buraxılmaz;
Mən bir xainəm, öldürün!”
Səlma
“Get, namərd qonaq, get! Alçaq mültəci!
Get, miskin hərif, get! Cəllad, yırtıcı!
Get, vicdansız! Özünü qurtar, yaşa!
Ancaq vicdansızları bəslər dünya!”
(daha qızğın və sinirli)
“Get, gözüm göməsin! Uzaqlaş, dəf ol!
Nə haqsızlıq etdinsə, Allahdan bul!
Get, çəkil get! Dinsiz, Allahsız xain!
Murdar izin bu torpaqlardan silinsin!
Oğlumu söndürdün, yandırdın məni,
Get, kamə irdirməsin Allah səni!”
(göyə doğru titrəyərək)
212

v II cild V

“Mərhəmət! Ya rəb, mərhəmət, inayət!
Təhəmmül ver! Qalmamış məndə taqət,
Ah, qəlbim az qalır partlasın, Allah!
Allah, nə bədbəxt ana oldum... Eyvah!
Həsrəti könlündə can verən övlad!
Ah, qəhrəman oğul, nakam Qanpolad!”
I aparıcı
“Şeyda” əsərində sevirdi Şeyda
Bir xaçpərəst qızını,
Eşq bəlası üstə kökləyirdi sazını.
II aparıcı
Daha cəsarətlə atıldı səhnəyə,
Qırıb tökdü bəşəri ayıran
Məzhəb zəncirlərini,
Göstərdi aləmə
Şeyxi Məcnuna çevirən
Könül sirlərini.
İlham pərisi üz tutdu “Şeyx Sənan”a,
Sevgiyə, gözəlliyə əks nə varsa,
Cavid düşməndi ona!
I aparıcı
Müqəddəs şeyx, Cavid qələmində
Qovuşdu ilahi məhəbbətə,
Düşsə də dillərdə söz-söhbətə,
Çaldı əbədi eşq surunu,
İçdi müqəddəs sevgi nurunu.
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II aparıcı
Üsyan edirdi Cavid
Azad duyğuları buxovlayanlara,
Yer üzündən məhəbbəti oğurlayanlara!
Üsyan elədi, üsyan
Fədakar aşiq “Şeyx Sənan!”
I aparıcı
“Uçrum” gəldi ərsəyə,
Pak duyğuları danan,
Çirkin zövqlərə adlanan,
Qaba insanları döyə-döyə
“Uçrum” gəldi ərsəyə.
II aparıcı
“Hər yanda bir göstəriş, bir vəlvələ...
Hər çöhrədə bir dəsisə, bir hiylə.
Hər addımda bir xəyanət, bir fəsad,
İştə qarşında içdiyin zəhər də,
Anlatdığın faciədən bir pərdə...”
I aparıcı
Bax, beləcə İblisə uya-uya,
Fəlakət törədir insanlar:
– Əfv edin, suçum çox, – deyə-deyə.
II aparıcı
Namərd zaman
Qılıncını sıyırır qından,
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Cavid qələmi yenə keçir
Bəşərin eşq qovğasından.
I aparıcı
İblis, bu ad nə qədər calibi-heyrət,
Ya Rəbb, bu nə dəhşət, nə fəlakət?
Ya rəbb, bu nə vəhşət, nə zəlalət?
Yox kimsədə insafü mürüvvət,
İblisəmi uymuş bəşəriyyət?!”
II aparıcı
“Bir fəzilətsə ölüb-öldürmək,
Canavar bizdən əşrəf olsa gərək. ”
I aparıcı
“İştə bu söz büsbütün yanlış,
Yaşamaq istəyirmisən, çarpış,
Hərbə qoş, ya vuruş, ya əz, ya əzil!
Onsuz irmək murada çox müşkül. ”
II aparıcı
“Heyhat, o mələk qəhr edilirkən,
Layiqmi durub seyr eləyim mən?
Yox getməliyəm, həm də bu saət...”
I aparıcı
“Get, lakin o hörmət və məhəbbət,
Bir gün doğurar qanlı ədavət.
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Get, bəllidir insandakı xislət!
Sizlərdəki ülfət; sonu vəhşət,
Sizlərdəki şəfqət; sonu nifrət,
Sizlərdəki rəhmət; sonu lənət!...”
II aparıcı
Qəhr edənə İblis deyə
Nifrət yağdırırdı Cavid çirkinliyə,
Bəşəri səslərdi gözəlliyə.
Ən uca Tanrı – mənəvi saflıq,
Daxili ucalıq,
Sevgi və gözəllik üzərində
İnsandı ən ali varlıq!
I aparıcı
Cavid Cavidlik zirvəsində,
Millət, qövm sözünün hüdudu dar,
Onun hikmət dənizində
İnsanlığın haqqa qovuşmaq yolu var.
II aparıcı
Çağlayır köksündə yenə kövsər,
Gəlir səhnəyə bir yeni əsər.
Cavidi əzabdan alıb
Əzaba salan “Peyğəmbər”.
I aparıcı
At oynatdı zülmü-şər,
Daş-qalaq edib peyğəmbəri
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Dişlərini qırdı bəşər,
Bir əsr öksüzlük taleyini
Dahi yaşar.
II aparıcı
Vaxt gələr
Zaman kədərlə süslənər,
Bu kəlam Cavid fəlakətinin
Himni kimi səslənər...
Peyğəmbər
“Tanrı əmridir, əzizim,
Alim-cahil eşitməli.
İştə vəzifəmiz bizim
Hər acıya səbr etməli.
Mənə az tən edin, ey əhli-fəsad!
Ən böyük düşmənimiz cəhlü-inad.
Yetişir zövqü səfa, cəngü rübab,
Yetişir içdiyiniz qanlı şərab.
Ayılın, qəflət ölümdən də betər...
Ayılın, bir baxın aləmdə nə var?
Sizi məhv edəcək şürbü qumar.
Sonu heçdir, uçrumdur bu yolun,
Haqq şərabı ilə bir az sərxoş olun!
(yerdən bir ovuc torpaq götürüb havaya sovurur)
Sən nəsən? İştə bir ovuc torpaq!
Bax düşün! Kibri at, qüruru burax.
Əyri yoldan çəkil, fəsadı unut!
Əvət, ancaq düşün də haqq yolu tut.
Mən gözəllərdə gözəl ruh araram,
Ruhu düşkünləri çirkin sayaram.
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Mələk
Ey ulu Tanrı elçisi!
Göydən sənə müjdələr var,
Yüksələn mələklərin səsi
Həp burdan səni alqışlar.
Böyük dahilərin payı
Həp olmuş mızraq, qılınc, ox,
Onlardakı fırtınayı
Susduramaz daş, tikən, yumruq.
Qorxma, söylə!Şəfəq sökər,
Bir gün qaranlıq sıyrılar;
Hər gün qarşında diz çökər.
Zəfər istərmisən, bu şəhri burax,
Keç!.. Həmən başqa yurda keç!.. Ancaq
Hər dəha başqa bir cahan istər,
Kimsə olmaz evində peyğəmbər.
Peyğəmbər
Ən gözəl, Tanrı nə istərsə, odur,
(əshabələrinə)
Get, saqın, olmayın əsla məğrur.
Ediniz əfvi-ümumi elan.
Tökməyin qan, veriniz xalqa aman”.
I aparıcı
“Kəssə hər kim tökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur yer üzünü”.
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II aparıcı
Gətirdi kirimiş köhnə əyyamları dilə,
Türkün şanlı-qanlı tarixinin
Qaranlıq yönlərinə saldı şölə.
Söz açdı Əmir Teymurdan,
Dedi Bəyaziddən,
Türkün fəlakəti başlayır hardan, nədən?..
I aparıcı
Düşünür şair...
“Məhəbbətlə çırpınan çoban qafası
Kin püskürən, sultan qafasından
Daha şərəfli” – deyir.
Bu axan qanlar
İlahi eşq doğurmayacaqsa,
Nifrət olsun həyata,
Kainata,
Gərək insan yüksələ,
Tanrısına çata!
Məhəbbət bəşəri xilas edib
Bir vaxt tərk edib
Yerə endiyi behiştə ata!
II aparıcı
İnsan ömrü gah boran, gah yaz,
Gəldi səhnəyə, gəldi “Knyaz”.
I aparıcı
Əsilzadələr səadət içində məsti-xumar,
Behiştin bir anda qeyb olmağı var.
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Dünən dayəli nazlı bir qız,
Bu gün bir tikə çörək üçün rəqs edib
Sərxoşları əyləndirən ulduz.
II aparıcı
Düşməndir belə fikrə şair
Ki, zəngin ola təhqir,
Fəqət, zəngin olsun deyir
Hər binəsib fəqir.
I aparıcı
Düşündürür Cavidi
Yenə bir tarixi ibrət,
Arayır hikmət.
Alır mövzunu yenə
Əsrlərin yaddaş varağından
Bu günün aydınlığına çıxarır
Qılınc kimi qından.
II aparıcı
Başında Kəyan tacı Səyavuş,
Qəlbində nur,
İşıqlı zəkası
Səhərin al şəfəqində yuyunur.
Ürəyində sədaqət, məhhəbbət,
Xoş niyyət,
Sındırdı onu min üzlü dünyada
Xəyanət, xəyanət!
Ata dayazlığı,
Qadın iftirası,
Dayı qurnazlığı
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Məhv etdi bir anda
Səyavuş yazığı.
I aparıcı
Cavidin ilham pərisi
Buta alır sehrili camdan,
Yenə inci gətirir keçmiş əyyamdan.
Söhbət açır şair, filosof,
Kəlamı könül həmdəmi,
Sözü dillər əzbəri ulu Xəyyamdan.
Zamanın qırmancı döydükcə döydü onu,
Xəyyam dünyada hikmət arayan
Əbədi məhəbbət, gözəllik vurğunu...
II aparıcı
Zəlalətə üsyanı şərab piyaləsi,
İnsanı ali məqama səsləyir
Hər zənguləsi
Xəyyam
(özünə işarə ilə)
“Dinləyin, bir də bulunmaz Xəyyam,
İştə məndən gələcək nəslə pəyam.
Xilqətin şənliyi, hər rəngi sizin,
Parlayıb, gurlayan ahəngi sizin.
Gömməyin heçliyə fürsət dəmini,
Xoş görün zövqü səfa aləmini.
Dün bir əfsanə, yarındır xülya,
İki heç... Hər biri müzlim röya.
Geri dönməz bu şətarətli zaman,
Qıyaraq bir gün əcəl verməz aman.
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Bir nəfəsdir bu sürəksizcə həyat,
Bir nəfəs!... Getdimi? Gəlməz... ”
I aparıcı
Tanrı kəlamı –
“Şeytan açıq düşməndir bəşərə”,
“İblisin intiqamı”nı yazaraq
Nifrət söylədi yenə şərə.
Yazdı siyasi İblisdən,
Xeyir mələyindən,
Yazdı İblis-insanların
Yer üzündə min bir kələyindən.
II aparıcı
Yazdı ərəbdən, İrandan,
Doğma yurdu Turandan.
Yazdıqları həqiqət,
Dünyanı xilas edəcək iksir,
Yeganə qüvvət –
Gözəllik və məhəbbət!
I aparıcı
Gözllik, məhəbbət deyən şairin,
İnsanları gözəlliyə səsləyən şairin
Söz-söhbəti sazda,
Xətri-hörməti, ad-sanı xoş bir avazda!
II aparıcı
Qəlbi cılızların,
Könlü dayazların
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Hirsi-hikkəsi coşub-daşdı,
İlan kimi qıvrılıb
Cavid şöhrətinin ayaqlarına dolaşdı.
Gözə soxmaq üçün özlərini,
Yağdırdılar dünyanın
Ən çirkin sözlərini,
Yağdı qərəzlər vermədən ara,
Açıldı Vətənin bağrında
Cavid adında sağalmaz yara.
I aparıcı
Qalxdı Seyid Hüseyn,
Qeyrətinin zirvəsində durdu,
Qart vicdanların qaba səsinin
Zəncirini qırdı,
Tənqid selinin tünlüyün yardı.
Seyid Hüseyn:
Sönük görünür
Cavid dühası haqda hər nə deyiriz,
Onu təhlilə cəsarət etməyiriz.
Cavid oduna yanmaq üçün
Cavid zirvəsində Cavid gərəkdir,
Onu şairin öz dühası yetirəcəkdir!
II aparıcı
Qopdu tufan,
Döndü zaman...
Millət lal,
Bu necə məlal?
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Zəmanə şeytana qul...
Döndü zəhərli tikana
Bağlarda çiçək-gül...
I aparıcı
Gəldi otuz yeddinci ilin yayı,
Nərə çəkdi dühaların
Böhtan bürküsündə boğulan harayı...
Cavidə qara yaxdı zaman,
Neçə-neçə cılız insan,
Cılız alim, cılız şair, cılız rəhbər,
Boğdu Azərbaycanı bu acı qəhər!..
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda Cavid və bir neçə başqa
şəxs.
Rəhbərcik:
(Cavidə hücum edərək)
Cavid əfəndi,
Hanı şeirində traktor,
Yeni həyat, gurultulu motor?
Cavid
Ey rəhbərcik!
Nə axtarırsan, nə qoyub?
Niyə divarından
Traktor şəkli asılmayıb?
Ordakılar gül-bülbül,
Mey-məzə, kuzə, gözəl qadın,
Süsən-sünbül...
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Rəhbərcik
Bunlar bədii lövhədir, a kişi!
Traktorun burda nə işi?!
Cavid
Bədi lövhə deyilmi mənim şeir aləmim?
Sən divara traktor şəkli vuranda
Traktordan yazacaq mənim qələmim!
I alimcik
Şeir bizimsə, peyğəmbər nədir?
Teymur, Xəyyam,
Səyavuş kimi istilaçılar
Yeni həyatı çökdürməyə bəhanədir!
Hələ İblis!..
(Cavidi göstərir)
Bu Turan agentidir,
Beyni duman, sis.
Pozucu ideyalar yayır,
Bilmirsən nə sayıqlayır...
Cavid
Sus, alimcik, sus sən!
Baş var ki, biləsən?
İki nəcib heyvanın yemini böləsən?
Nədir bu qeybətlər,
Ara sözləri, fövş, böhtan?
Haqq tərəzisinin
Lənətindən qorx, utan!
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Cavid əks tərəfə çevrilir, qarşısını şaircik kəsir.
I şaircik
Aydınlaşdırsın özü,
Görək axı nədir məramı, sözü?
Cavid
Ey şaircik, dondurub beynini
Cahilliyin ayazı,
Baş üçündür, boş üçün deyil
Cavidin yazdığı yazı!
Sənətdə çərçisən,
Yeri gələndə mahir pinəçisən...
Bəsdir cən Allah,
(üzünü göyə tutur)
Allahım, sənə pənah,
Yaratdığına şükür,
Zaman olub kür,
İnsan cildində heyvanlar,
Cavidi bunlarmı anlar?!
Yana çevrilib getmək istəyir. Qarşısında ikinci şaircik peyda
olur.
II şaircik
Sənəmi deyirlər dahi sənətkar?!
Xəyanətdən başqa sənətinmi var?!
Sovet şairi olsa da adın,
Şahlar qapısında sini yaladın!
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Cavid
Ah, nadan şaircik!...
Nədir?
Nədir, bu qərəzli cik-cik?
Haradan yığmısan
Bu qədər kini, acığı?
Peyğəmbərinə daş atanların törəməsi,
Şər dağarcığı!!!
Viranə bayquşu sevərmi, deyin,
Çiçəkli, bübüllü, nərgizli bağı?
Yenə də çevrilib getmək istəyir, qarşısını ikinci alimcik kəsir.
II alimcik
Pantürkist, panturanist,
Yeniliyə yabancı,
Tısbağa yürüşlü,
Əhvalı bədbin, süst,
İdeya topalı aramıza girmiş,
(istehza ilə)
Hələ bizimlə yaşamaq istəyirmiş...
Yasaq! Yasaq olunsun adı,
Qırılsın qanadı!
Cavid
“Ey cahilləşmiş beynlər,
Sizi əqrəblər didir,
Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir.
Gözəl sevimlidir, cəllad olsa da;
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Uğrunda mənliyim bərbad olsa da,
Son dildarım gözəllikdir, sevgidir!”
Başqa istiqamətə dönür. Yenə qarşısı kəsilir.
I şaircik
Xırda burjuaziyanın saray şairi!
Hara yüyürürsən, addımı iri?!
Nə inqilabdan yazır,
Nə sinfi düşməndən,
Nə kolxozdan yazır,
Nə mübarizə dolu şərəfli gündən!
Əks qüvvələr sıxlaşıb Cavidi araya alırlar.
II alimcik
Gələcək nifrətlə yad edib səni
Atacaq tarixdən hər bir kəlməni.
Gəncliyi çəkirsən ardınca nahaq,
Səndən intiqam almaqdadır Haqq.
Bəsdir nazıyla oynadıq onun,
Dayandırın Cavidin səhnə oyunun!
Seyid Hüseyn
Heyhat, dünya, heyhat!. .
Fələyin oyununa mat qalmışam, mat!
Tarix yetirərmi belə dühanı?
Qüdrətdən doğulan romantikanı?
Min illər əvvəli gördüyü kimi
Min illər sonranı görür ilhamı,
Salmayın araya nahaq qan-qada,
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Səhnəni gətirən odur vücuda,
Aktyor nəslini yetirən odur,
Şeytan götürməyən bir axar sudur.
Tarixdə qalacaq hər yaxşı-yaman,
Gün bu gün deyil, qurtarmaz zaman.
Bəsdir, yetər, az quyu qazın,
Cavidi duymağa
Cavid zirvəsində bir Cavid lazım!
Bu cılız ürəklə yolunuz hara?
(üzünü Cavidə tutur)
Darıxma, darıxma, Cavid əfəndi!
Bunlara səbəb
Fani dünyaya tez gəlməyindi...
II şaircik
(Seyid Hüseynə)
Sənin də işlərin indi yaman yaş,
“Gizli Müsavat”da Cavidə yoldaş...
Bağlanıb kitabın, Seyid Hüseyn,
Danışma daha,
Sizinki qalıbdır indi Allaha!
Ölən müsavata sən bir ağısan,
Bəllidir hər kəsə, hi-hi, hi-hi,
Məhəmməd Əminin bacanağısan!..
Budur məhvinə ən böyük fitva,
Qoy çıxsın başından o köhnə hava.
Cavidi araya alıb aparırlar. Səhnə qaranlıqlaşır, sonra
işıqlanır.
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II aparıcı
Böhtanın əlinə keçdi yaxası,
O yatan yatdı qara çuxası,
Mart qırğınından çıxan bəxtini
Saldı əzablara nadan fitvası.
I aparıcı
“Peyğəmbər”i yazdı,
“İblis”i yazdı,
“Allah” əsərini yazmaq qismətin
Amansız fələk alnıdan pozdu.
Susdu bir anlıq şeirin nəri,
İtdi aralıqda altı əsəri...
İşıqlar sönür. Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Həbsxana. Mişkinaz xanım, Ərtoğrul və Turan. Nəzarətçi Cavidi gətirir. Cavid
bir qolu ilə Mişkinaz xanımı, bir qolu ilə Ərtoğrulla Turanı qucaqlayır.
Cavid
Şərə saldılar nahaq,
Sevgili Mişkinaz, bax!
Məhvərindən çıxmış haqq...
De görüm hələ,
Yazılarımdan qalanı varmı?
Ya o gecə hamısı keçdi ələ?
Bir dəftər vardı ha, qalın, qara,
Bütün əsərlərim toplanmış ora.
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Mişkinaz xanım
Aparıblar, qalmayıb heç nə,
Nə varsa keçdi düşmən əlinə...
Cavid
Qəm yemə, yorular şərin də divi,
Qoru sən şərəflə ocağı-evi,
Ağır günlərdi...
Söz deyən qəvi...
(Ərtoğrula)
Oğul! Sən mənim şah qanadım!
Anan və ” nənəsim” amanatım!
(Mişkinaz xanıma)
Fələk saydı, yaman saydı,
Ah, ayrılıq olmasaydı...
Yapma xəyanətlə oynayır oyun,
Özü xain olan axtarır xain.
İçinin paxırın çıxarır üzə,
Ağ yalan oxuyur durub göz-gözə.
Vüqarlı Cavad sözünü demiş,
Kişilər içində o, kişi imiş.
Bir-iki satqının deyim adını,
Agah olun, kimdir söndürən
Cavid odunu?
Mişkinaz xanım
Cavad da qayıdar,
Sən də, inşallah,
Sizi sağ-salamat yetirər Allah.
Gələcək xatirinə hər acını ud!
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Cavid
Umulmaz umud...
(Mişkinaz xanım yaylığını gözünə basır)
Yox, yox, ağlar görməyim səni,
Göz yaşın qürbətdə dağlar sinəmi.
Bilirəm günlərin ağırdan-ağır,
Üstünə kin yağır, ədavət yağır.
Döz, sevgili Mişkinaz,
Sınaqlara döz,
Cavidin adıdır hər şeydən təmiz!
Ölsəm, mərd ölərəm,
İnan buna sən,
Bir gün görərsən ki,
Gəlirəm həmən.
Nəzarətçi yaxınlaşır. Üzündə əzab ifadələri görünür.
Nəzarətçi
Tökülsün fələyin gözü,
Fəlakətə saldı sizi.
Niyə qıydı, deyin niyə,
Tale Cavid əfəndiyə?
Nəzarətçi onu aparır. Pərdə enir. Səhnədə tək Mişkinaz xanım qalır.
Mişkinaz xanım
Dəyərli bir evin şən sahibəsi,
Oğul-qız anası,
Böyük Cavidin xoşbəxt sonası –
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Bəxtəvər qadındım...
Güc elədi fələk mənə,
Əyilmədim, amma sındım...
Eh, dünya, dünya,
İndi Mişkinazı kim dinlər?
Sinəndə minlərlə Mişkinaz inlər...
Yayınır baxışlar,
Qaçır dostlar, tanışlar.
Kin-küdurət yağır üstümüzə,
Özümüz boğuluruq öz tüstümüzə.
Qaraya büründü xoş taleyimiz,
Dövrün zülmünə baş əyirik biz.
Qopmadıq ümidin haqq ətəyindən,
Küsməliyik zalımın axı nəyindən?!
Pərdə enir. Aktyorlar irəli çıxırlar.
II aparıcı
Gəlləm dedi,
O gəlmədi,
On doquz il adı yasaq,
Mənzil uzaq...
Tale döyür qırmancıyla Cavid soyun,
Azərbaycan susub durur,
Parçalayır qeyrətini qorxunc oyun.
I aparıcı
Respublika devriləndən
Şər tanıyıb yaxasını,
Öz əliylə Azərbaycan
Məhv eləyir dühasını.
Mirzoyanlar,
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Pankratovlar qan hərisi,
Çarmıxdadır yurdumuzun zəkasının
Eşq pərisi.
Azərbaycan türklərinin
Türk yaddaşın öldürməkçün
Ən kəsə yol belə biçim...
II aparıcı
Gəldi Cavid ilğım kimi Vətəninə
Son şeirinin qanadında,
Axır sözün söylədi o
Böyük Tanrının adında.
I aparıcı
“Ey bütün xilqətin Rəbbi!
Məni, anlat görüm nədir səbəbi?
... O neçin hakim oldu, mən məhkum?
O neçin zalim oldu, mən məzlum?
Onda bir özgə eşq, özgə həvəs,
Məndə bir başqa ruh, başqa nəfəs.
Əqlə qarşı qoyuldu qanunlar,
Qanlı qələ, yeraltı zindanlar.
II aparıcı
...Söyləmək istərəm, kəsər dilimi,
Əl açarsam, yəqin qırar əlimi.
Başqa bir aləmi sevib getsəm,
Verdiyin bu ayaqla seyr etsəm,
Deyəcək bu böyük cinayət imiş,
Həbs edər – sərhəddi ötüb keçmiş.
Haqqımı istəyib edəndə qiyam,
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Məhvimə bir sual edər iqdam.
... Məni sən xəlq elədin də tamam
Nə üçün özgələr edər edam?
İştə bax, bu cahan olur dəhşət,
Bu necə məmləkət, nasıl hikmət?”
I aparıcı
Sürgündə söyləyib bunları şair
Əsrinin öksüzü özünə dair.
Allaha yaxınlar ağır sınaqda,
Onlara fövş deyən indi qınaqda...
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda stol arxasında əyləşib nəsə
yazan Ərtoğrul görünür, onun daxili səsi eşidilir.
Ərtoğrul
Həyəcanlarım içimdə
alovlanır, sönür,
Səadətimin dan ulduzu,
Qaynar qəlbim donur.
Uğursuz gecə,
pərişan mənzərə...
Öz odasına sığınır hərə.
Partlayan duyğularımın
hər qəlpəsində qırıqlıq.
Anamın ahında hıçqırıq...
Səssiz ağlamağı öyrədən dünya
Gözümdə ovum-ovum, qırıq-qırıq...
II aparıcı
Ürəyincə olmadı bacıya qardaş,
Ata-anaya oğul,
Otuz yeddinin buzlarını əridəcək
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Böyük dühası,
Qəlb hərarətiylə
Nisgilli vida nəğməsi oxudu
Ruhunu küsdürən dünyaya Ərtoğrul!..
Səhnə qaranlıqlaşır. Qatar səsi eşidilir.Səhnəyə vaqon
qapısı kimi qapı açılır. Hiss olunur ki, Cavid düşə bilmir.
Nəzarətçi onu təpiklə vurub yerə salır. Cavan bir məhbus
özünü onun üstünə atır, qaldırmağa calışır.
Cavan məhbus
Kor olsun gözlərin fələk!
Şeir bütü
cahilliyin caynağında
olur həlak...
Taxta çıxıb şər, xəyanət,
Yaraşmadı bu dünyaya
eşq-məhəbbət!..
(üzünü göyə tutur)
Ey uca göylər,
uç, yerə tökül,
Al Cavidi ağuşuna, ərşə çəkil!
(gözlərindən yaş axır)
Cavid
(ağzının qanını silərək)
Darılma sən, bu dünyadı...
İşdəkləri növbənöv,
Xeyirlə şər yarışırlar qovhaqov!
Sizin Cavid peyğəmbərdən yeydimi?
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Dişlərini qırıb tökdü,
İnildətdi cahil insan gör kimi?
Dözüm gərək,
Haqq yerini tapacaq!
Gün gələcək,
Cavidləri döyən əllər
Məqbərini məhəbbətdən yapacaq!
Sil gözünü, sən ağlama,
Yetmək olmaz son mərama
Gözündən yaş dama-dama!
Cavan məhbus
Ağlamıram dərd əlindən,
Ağlayıram ona görə
Qüdrətim asılıb dilimdən...
Qolumda güc, qəlbdə təpər,
Meydan açıb, at səyirdib,
Qılınc çalıb leşi-leşə söykəmirsə
Qeyrətimdə coşan hünər,
Ağlamayım, bəs neyləyim?
Səssiz-küysüz necə şərə boyun əyim?
Nəzarətçi yaxınlaşıb onu təpikləyir.
Vur, vur, haqqınadır,
Olmasaydı Azərbaycan əsir, nökər,
Gəncədəki selə dönən qan içinə
Qarışsaydı qanım əgər,
Bu gün mənim mənliyimi tapdamazdın
Vətənimin mənliyi tək!
Eşq-məhəbbət tərcümanı
Cavid darda, Cavid düşmən,
Düşmən dönüb olub mələk...
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Səhnə qaranlıqlaşır. Musiqi. Kor ərəbin mahnısı. Səhnə
işıqlanır. Cavid və cavan məhbus əlillər evində.
Cavan məhbus
Qarlı Sibirə atdılar
Azərbaycanın başından
alıb söz tacını,
Şeir-sənət,
eşq-məhəbbət əlacını...
Kim inləyir zindanlarda?!
Cavid harda, qələm harda?
Cavid darda, sənət darda!
Cavid
Uzun olmaz şərin ömrü,
Gələr bir gün haqqın əmri!
Mən yazıram, yaradıram,
Sonra da cırıb atıram.
Dərdim mindir, bir deyil ki...
Tələ qurdu mənə tülkü!
Balalarım qaldı orda,
Ataları yandı darda.
Divan tutur onlara da indi zaman,
Kəmfürsətlər vermir aman!
Oğul, bala,
İndi mənim halım yaman,
Gözlərimin önü duman...
Hərəkətsiz ayaqlarım,
Yoxdu burda söykəncəyim,
dayaqlarım...
Sınar bir gün şərin hökmü,
Vaxt dəyişər, gedər qəvi,
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Can çəkişər mənim kimi
Qan püskürən ölüm divi.
Hansı yerdə dəfn olsam mən,
Bir kağıza qeyd elə sən!
Qürbətdə qalmasın nəşim,
Əgər doğsa bəxt günəşim...
Cavan məhbus
Sizi sınan görəndə mən
Ümidlərim sönür həmən,
Qərq oluram qaranlığa,
Bir işığa qalmır güman...
Cavid
Mən qoca, sən gəncsən hələ,
Ümidin tut ətəyindən.
Yaraşmayır sənə nalə,
Küsək düşmənin nəyindən?
Gözəl günün qabaqdadır,
Mən xəstəyəm, baxma mənə,
Məni dərd yox, şaxta udur,
Sən çıxacaqsan ağ günə!
(kədərlə)
Ərtoğrulum babasını qoymaz burda,
Öz çiynində çatdırar o, doğma yurda.
Sən get daha, nəzarətçi görər səni,
İndi dövran belə... dəni...
(cavan məhbus gedir)
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“Hey fələk, keçdi zaman dalğa kibi,
Öylə bir dalğa ki, qorxunc, əsəbi.
Dəyişib soldu sənin gül yanağın,
Mən də bir atəşi sönmüş yanğın.
Mən istəməm yaşamaq, hər ümidim oldu tabah,
Ürəkdə qaldı bütün dərdü həsrətim, eyvah!..
Əvət, bu nəmli, işıqsız, bu kirli zindanlar
Yerim deyildi, fəqət kəndim ixtiyar etdim,
Mənim bu iştə vəzifəmdi. Əlvida!..Getdim.
Məni boğmaqda qaranlıq bir hal...
Gəmirir beynimi min dürlü xəyal.
Qaradır gördüyüm əlvan əşya...
Qaradır yer-göy, qaradır rəngi-ziya.
O fəzalar belə müzlim pərdə,
Bir ədəm dalğası var hər yerdə.
Həp qaranlıqdır, əvət, sirri-həyat,
Qoca xaliq də qaranlıq, heyhat!..
Cavid hərəkətsiz halda çarpayıya yıxılır. Kor ərəbin mahnısı
eşidilir. Səhnə dəyişir.Mişkinaz xanım öz darısqal otağında
matəm içərisində. Qonşu qadınlar ətrafına toplaşıb ağlaşırlar.
Mişkinaz xanım
Ah, oğul, harda qaldın?
Niyə məni, qurnaz dünya,
Əzabdan-əzaba saldın?!
Ah, oğul, müsibətdən nə tez doydun?
Sən də bizi yetim qoydun...
Göyləri yandırar qəlbimin ahı,
Şükür kərəminə, böyük ilahi!
Dövran mənə zalım oldu,
Saralıb güllərim soldu!
Nə yaxşı ki, olan mənə orda oldu...
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Naxçıvanda elim-günüm,
Burda tənha,
Od tutardı səsim-ünüm...
Dəfnə gəlməzdi bir kimsə,
Dərd canımı üzə-üzə
Yerdə qalardı cənazə.
Naxçıvanda ağır-əziz oldu balam,
Oraya çatmır ah-naləm...
II aparıcı
Gedər-gəlməz yollarının ağır xofu
Yasaqlamışdı yolları,
Ərtoğrulun matəmindən
Gizli-gizli ağı deyib
Ağlamışdı bir çoxları.
I aparıcı
Gözlərindən yaş axıdıb
Damla-damla, gilə-gilə,
Dost-qohumun əvəzindən
Cavid oğlun layiqincə
Yola saldı huri-mələk
Haqq yanına, son mənzilə!
Mişkinaz xanım
Çoxdur fələkdən gileyim,
Azalmaz söyləyim-deyim!
Aldı başımdan tacımı,
Kəsdi mənim əlacımı.
Evimdən saldı çöllərə,
Dərdimi verdi dillərə.
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Dost-tanışlar düşdü iraq,
Qohumlarım gözdən qıraq.
Dağlar çəkdi ürəyimə,
Zəhər qatdı yeməyimə.
Aldı əlimdən balamı,
Uçurdu ümid qalamı...
Belə, dünya, belə hara?
Mişkinaza vurdun yara!
Dərd tanıdı yaxasını,
Ələm tutdu boxçasını...
Turan daxil olur, ağlayan qadınları görüb qışqırır, qaçmaq
istəyir, onu tuturlar.
Turan
Ah, yalandır! Yalandır!
Ömrümün hər bir anı
Əzab dadır, zəhər dadır!
Bu dünyanın sitəmləri,
Məhzun tale yordu məni,
Əl çəkməyir bizdən niyə
İblislərin dəvə kini?..
Fələk girdi min bir dona,
Mənim ömrüm vardı sona!
Axın gedir önə sarı,
Mən geriyə yol alıram,
Əzizlərim duran vaxtın
Mənzilində mən qalıram!
II aparıcı
Zamanın sindanında
Döyülmüş iradəsi dəmir,
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Turan ömrü
Ataya-qardaşa
Sədaqət möhrü vurulmuş ömür.
I aparıcı
Fəlakətin hər dəmində hikmət ara,
Yaxşıların yaxşısını seçmək üçün
Bir qüvvə var, insanları çəkir dara!
O illərin ləngərindən
Çox paxırlar çıxdı üzə,
Böhtanların qələmindən
Yazılırdı ağır cəza.
Ötdü illər, qalxdı duman,
Xas olanla, qəlp olanı
Seçdi ZAMAN!
Səhnə qaranlıqlaşır, kor ərəbin mahnısı eşidilir, sonra işıqlanır.
II aparıcı
Qovuşur vaxtın
On doqquz kədərli qışı, yazı,
Cavidə verilir bəraət kağızı.
Qurtulmur yenə adı
“Tərəddüd”dən, ”ziddiyyət”dən,
“Sosializm binəsib”dəki ciddiyyətdən.
Bitib-tükənmir fələyin nazı,
Pozusu olmayan yazıymış
Cavidə yazılan yazı!..
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I aparıcı
Zövqünün gönüqalın
Sözükeçən biri
Bəyənmir “Peyğəmbər”i...
Biri də “İblis”i bəyənmir,
İblisin cəhalət atından
Enmir ki, enmir...
II aparıcı
“İmam kimi pak” Cavidə
Paklıq ölçüləriylə yanaşmağa
Qüdrəti çatmırsa kimsənin
“Dəli”nin atdığı daşı
Quyudan çıxaranı yoxsa Vətənin,
Onda elə öksüzük hamımız,
Öksüzdür babalardan qalan
Şövkət-şanımız!
I aparıcı
Şahı ölmüş dərya kimi
Məlul-müşkül Azərbaycan!
Zərərdidə övladına deyə bilmir
Bütövlükdə bir kəlmə can!
Boynubükük, gözüyaşlı
Cavidsizdir Azərbaycan!..
Musiqi səsləri eşidilir, səhnədə Turan görünür.
Turan
Verdi Cavidə yeni şan
Heydər Əliyev zəkasına
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Söykənən Azərbaycan!
Min doqquz yüz səksən birinci il
İyirmi bir iyul qərarıyla
Adının zülməti silindi,
Cavid göylərdən yerə endi!
İncik ruhu, didərgin ruhu
Təsəlli tapdı, ovundu bu an,
Nigaran ruhunu ovudan
Oğul oldu Cavidə
Heydər, Həmid, Zakir, Telman!
Səhnə qaralır, Turan görünməz olur, sonra işıqlanır.
II aparıcı
Əridib oduyla Sibirdə qarı,
Üç qardaş üz tutdu Tayşetə sarı.
Fələk quyruğunu vurdu belinə,
Yenə öz məkrini aldı aldı əlinə...
Su qatdı bir anda bişmiş xörəyə,
Telmanı qaytarsın yoldan geriyə...
Əl çəkmir insandan tale acısı,
Telmanı çağırır bir bacı yası...
Deyir yola verər yası qohumlar,
Orada elimiz-günümüz ki var...
Gəlmişik buraya qəlbimizlə biz,
Qayıda bilmərəm sizsiz, Cavidsiz!
I aparıcı
Tükənmişdi artıq hamının səbri,
Axtarıb tapdılar, axır ki qəbri!
Diz çöküb önündə hüzünlü, yavaş,
Selə-suya döndü gözlərində yaş!
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Hər şeyi donduran Sibir şaxtası
Göz yaşı önündə endirirdi baş!..
II aparıcı
Tabutu qaldırıb çiyinlərinə,
Vətən oğulları açmışdı qanad!
Fələk də yorulub dayandı, heyhat,
Qoymuşdu üç oğul o torpağı mat!
I aparıcı
Dayanıb gözləyir Bakı müntəzir,
Qəlbini Cavidin həsrəti üzür.
II aparıcı
Enir təyyarədən, enir sənətkar,
Onun taleyinin min nisgili var!
Şairin sözləri özün salamlar:
I aparıcı
“Ey böyük sənətkar!
Sarmış ətrafını şən yıldızlar.
Kəhkəşan saçların əsrarı nihan,
Açdı ürfan ilə bambaşqa cahan.
Onu duymaz, duymaz hər şaşqın Bir dəniz şişəyə sığarmı? Saqın!
Suç deyil bu günəşçin, yarasa
Ürkərək batsa qaranlıqda yasa.
Gün dəyişdikcə o həp gənc olacaq,
Hər könüllərdə pərəstiş bulacaq”.
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II aparıcı
Yurduna atırdı beləcə qədəm,
Cavid qonaq idi Bakıda bu dəm.
I aparıcı
Bu nə qayıdış, bu nə fursət,
Bu nə sevda?..
Gecələyirdi o,
Qırx il öncə
Mişkinazlı, Ərtoğrullu qoyub
Qayıdıb onlarsız gördüyü evdə!..
II aparıcı
Oğul həsrəti od saldı canına,
Üz tutdu sənətkar Naxçıvanına.
Belə görüşdürdü tale onları,
Bu da Cavidlərin “xoşbəxt” sonları...
I aparıcı
Qalx məzardan, Ərtoğrul, qalx!
Şimşək kimi çax!
Fələk çəkib bərkə, salıb çətinə,
Xilaf çıxmısan ata vəsiyyətinə...
İndi soracaq səndən niyə,
Niyə tənha qoyub ana-bacını
Boyun əymisən gərdişə,
Niyə çəkilmisən ərşə?
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II aparıcı
Yarımçıq idi Cavidsiz Vətən,
Yetimlik dərdiydi qəlbini didən.
Yarımçıq gəlirdi qışı, qarı da,
Yarımçıq gəlirdi yaz-baharı da.
Ağlayan ananın göz yaşları da,
Körpə uşaqların gülüşləri də
Yarımçıq-yarımçıq, para-paraydı,
Cavidi Vətənə qaytaran duyğu
Vətənin qəlbindən qopan haraydı.
Səhnədə Cavidin yarımçıq qalmış məzarı canlandırılır.
I aparıcı
Yenə də çevrildi çərxi fələyin,
“Öksüz”taleyinin sədaqəti çox...
Yetmədi yerinə yenə diləyi,
Dolanan dövranın ibrətinə bax!
II aparıcı
Cavid ucaldanı ucaltmaq üçün,
Gör necə gərdişlər yaratdı qismət?!
Əliyev Vətəni tərk edən kimi
Cavid taleyinə sarıldı möhnət.
I aparıcı
On dörd il şairin ruhu pərişan,
On dörd il Turanın sinəsi şan-şan
Susdu bu illərdə təqvim yarpağı,
Susdu on dörd il Cavid torpağı...
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Uzaqlaşdı yenə Haqqın nəzəri,
Həsrətdə Cavidin sökük məzarı...
II aparıcı
Cavıdə bir oğul, Turana qardaş,
O açdı kilidi Haqqın dilindən,
Şairə həqiqi qiymətin verib
Qopardı dühasın nadan əlindən.
Qaytardı Cavidin bütövlüyünü,
Açdı iri-xırda bütün düyünü!
Dahinin qiymətin dahilər verər,
Dahi zirvəsinə dahi yüksələr!
I aparıcı
Əliyev zəkası, Əliyev soyu,
Millətin göylərə ucalan boyu!
Prezident Əliyev, memar Əliyev
Turan nisgilini ovudan xilqət,
Cavidin ruhunu şad edən qüvvət!
II aparıcı
Əliyev dühası və cəsarəti
Cavid zirvəsində şanlı səhifə,
Əliyev qüdrəti bəxş etdi yenə
Öz doğma yurduna misilsiz töhfə!
Səhnədə məqbərənin əksi canlanır.
I aparıcı
Ona bir vətəndi Türkiyə eli,
Nur alıb oradan qəlbinin teli...
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Türklər dünyasının hikmət dənizi,
Bəşər tarixinin ən şanlı izi
Cavid qələmində çatır bu günə,
Dünya baş əyirmış bir vaxt hökmünə!
Bir yumruq kimi düyünlənməyən
Şahı, hökmdarı çəkdi məhşərə,
Türkün fəlakəti başladı onda
Məğrurluq taxtına oturdu hərə!
II aparıcı
Harda söykəmədi kürək-kürəyə,
Dura bilmədilər Vətənə yiyə!..
Onda əsir oldu yağıya-yada,
Azadlıq eşqiylə gəldi fəryada!..
Birlik, birlik idi Cavid məramı,
Türklüyə zərbənin yoxdur aramı.
Dağınıq olsa da türklərin eli,
Cavid sənətində birləşdi dili!
I aparıcı
Üç türk oğlu
Cavidin adına verib qəlb odun,
Cavid kitbına yazdı öz adın!
Soyuq mərmər deyil,
Qaynar məhəbbətdən yarandı türbə,
Sənət dünyasında yeni bir Kəbə!
II aparıcı
Dahi sənətkara məqbərə yapan,
Ey türk oğlu, türklüyə qapan!
Şairə türklüyü olmuşdu düşmən...
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I aparıcı
Öz adını atmadı,
Milləti alçaltmadı!
Yazdı türklərin şərəf-şanından,
Yazdı Atilladan,
Türkün yenilməyən ad və sanından!
II aparıcı
Daha səmum yeli toxunmaz yurda,
Türklərin birliyi yapıldı burda!
Zaman keçib gedər,
Gedərik biz də,
Qalar bu məqbərə şəhərimizdə!
Gələcək bu günə söyləyər rəhmət,
Bu gündən üstündən silindi töhmət!
Səhnədə Turanın böyük portreti canlanır.
I aparıcı
Turanı yaşayır, yaşadır onu,
Turan əzabının yetışdi sonu!
Turan sədaqətin bir zirvəsidir,
Cavidin çağlayan qeyrət səsidir!
Cavidi qoruyub saxlayan odur,
Söz-söz, misra-misra toplayan odur.
Əzablar içində keçdi ömür, bəxt,
Onlarla birgədir həmişə, hər vaxt!
Kəlməsi qorunur hər sözlərinin,
Canlı heykəlidir çox izlərinin,
Ad günü yaşının sayları qədər
Şam yanır önündə əzizlərinin.
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Səhnədə Cavidin portreti və məqbərənin əksi canlanır.
II aparıcı
Nəsildən-nəslə qalar məqbərə,
Xeyir qalib gəldi axır ki şərə!
Arazdəyəndən çəkir Koroğlu nərə,
Oyansın, qurşasın qeyrətin hərə!
Musiqi səsi eşidilir, səs həzinləşir, davam edir.
I aparıcı
Olmasaydı ömür yolu
Keşməkeşli, əzab dolu,
Olmazdı belə şöhrət,
Belə izzət, belə hörmət!
Oxuyub əsərlərinin özünü,
Yubleydən-yubleyə
Hərə sakitcə deyərdi sözünü,
Cavid də çoxu kimi
Fəxri xiyabanda saxlardı izini...
II aparıcı
Acıların, fəlakətin qiyməti kimi,
Göylərin yerə neməti kimi,
Millətin tufanlara, qasırğalara
Sinə gərən qeyrəti kimi
Ucaldı şərəfinə möhtəşəm məqbərə!
Əlli doqquz illik işgəncədən sonra
Qələbə çaldı Əliyev dühası
Cavidi pəncəsində saxlayan şərə!
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I aparıcı
İndi daha öz adında, öz səsində
Cavid görünür Cavidlik zirvəsində!
Ona əl qaldıranlar,
Söz atından saldıranlar
İnləyir, inləyəcək
Xalqın əbədi lənət oxuyan hikkəsində!
Cavidi Cavidlik məqamına qaldıranlar
Duracaq Tanrının nur həlqəsində!
Pərdə enir
1996-cı il iyul
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VƏTƏNİ ÇİYNİNDƏ
SAXLAYAN OĞUL
Vətən oğullarının
Alıb soraqlarını,
Qaldırıram yenə də
Vaxtın varaqlarını.
Qanla, ah-nalə ilə
Yazılıb o şan sənə,
Hönkürür keçmişlərim
Qaldırıb başın yenə...
Nə qədər kədər düşər,
Əzab düşər taleyə,
Çəkilər çarpaz xətlər
Könüldəki diləyə?!
Düz bir əsr qara bəxt
Qovdu, vətənim, səni,
Qovdu hey dabanqırma,
Soldurdu gülşənini.
Qova-qova Balkandan
Hay-haynan hayları,
Atdılar Türk yurduna,
Göyə qalxdı vayları.
İsti qucaq gördülər,
İsti ocaq gördülər,
İian kiıni çoxalıb,
İlan kimi vurdular
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"Yersiz gəldi, yerli, qaç"
Oynunu oynadılar,
Bir əsrdə beş dəfə
"Yurd" deyib göynədilər.
Yurd sahibi oldular,
Yurd içində yurd salıb,
Qudurub qurd basdılar
Arxalı köpək olub.
Düşmən boyunduruğu
Keçdi xalqın başına,
Haqqı çıxdı əlindən,
Su qatdılar aşına!
Qayçılandı, doğrandı,
Parça-parça bölündü,
Uçmağa qoymadılar,
Qanadları yolundu.
Dərdi birmi?- Deyəsən
Bu torpağın, bu yurdun?
Parçalanmış bədənlə
Yenə ayağa durdu.
Torpağa nə vardı ki,
Bir vəfasız gəmidir!
Saxlayır öz içində
Ona hər kimsə mindi!
Torpağımı zəbt edib:
– Torpaq mənimdir, – dedi,
Çəkinmədi heç nədən,
Ən böyük yalan yedi!
255

v Nafilə Nafi V

İt yesəydi yalanı,
Gözləri ağarardı,
Neyləyəsən, yalanlar
Gerçəyin belin qırdı.
Əsrin lap əvvəlindən
Nəhs gətirdi taleyi,
Ələndi tərsə-məssəb,
Ələndi bəxt ələyi.
Yazıldı tariximə
Qırğınlar, soyqırımlar.
Fəlakətin Qubatək
Məsum qurbanları var.
Didildi Azərbaycan,
Sovruldu Azərbaycan,
Düşmənin qazanında
Qovruldu Azərbaycan!
İtirdi yarısını,
İtirdi yaylaqları,
Sinəsinə vuruldu
Yağıların oxları.
Məhv olmadı bu millət,
Təpər tapdı canında!
Yetişdi oğulları,
Durdu yenə önündə!
Artdılar, çoxaldılar,
Ata yerin aldılar.
Qəsb olunmuş vətəndə
Yurd yerində qaldılar.
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Kommunist qasırğası
Çıxmamış ölkələrdən,
Faşistlərin taunu
Əsdi-keçdi çox yerdən.
Vətənin oğulları
Atıldı döyüşlərə,
Od püskürən cəbhədə
Döndü pələngə, nərə!
Həzisi, İsrafili,
Mehdisi bir Koroğlu,
Ölməzlər məktəbini
Yaratdı vətən oğlu.
Oğulları döyüşdə,
Qadın-uşaq arxada,
İşlədi gecə-gündüz,
Özünü vurdu oda.
İşlədi, əkdi-biçdi,
Döyənək oldu əllər,
Qurtardı müharibə
"Mükafaf”aldı ellər.
"Mükafaf”sürgün idi,
Adı deportasiya,
Salmadılar millətin
Sözün heç yerdə saya!..
Min nağıllı, nəğməli,
Dağ-qayalar, təpələr,
Qaynar gözlü bulaqlar
Qaldı arxada nələr?..
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Sinələrdə qaynayan,
Xeyir-şərdə oxunan,
Sevinci-kədəriydi
İlmə-ilmə toxunan.
Cilalanıb yaşardı
Nağıl, nəğmə, bayatı,
Çevirərdi dastana
Yaşadığı həyatı.
Hər dağın, hər dərənin
Öz zümzüməsi vardı,
Hər çayın, hər bulağın
Sehrli səsi vardı.
Göylər təbil vurardı,
Külək mizrab çalardı,
Ağaclar rəqs edərdi,
Yarpaqlar oxuyardı.
Toy başlardı payızda,
Dağlar halay tutardı,
Unudardı dərd-qəmi
EI murada yetərdi.
Sevinərdi elliklə,
Ac qalardı elliklə,
Ağlayardı elliklə,
Tox olardı elliklə.
Arpaçayın başında
Belə bir el yaşardı,
Arxalanıb özünə
Hər möhnəti aşardı.
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Sıldırım qayaları,
Qartallara anaydı,
Gül-çiçəkli çəmənlər
Bülbüllərdən yanaydı.
Məcun idi havası,
Loğman idi otları,
Sədaqətli yoldaşdı
Həm atları, itləri.
Olmadı yallananlar
Bu yurdun iti qədər,
Qanmadı haqqı-sayı
Bu yurdun atı qədər...
Mozdokdan Berlinədək
Döyüş yolu keçdilər,
Canını qurban verib
Düşmənləri biçdilər.
Qayıdanda düşdülər
Düşmənlərin girinə,
Yenildilər içdəki
Faşistlərin şərinə...
Köçürüldü bir anda
Bir yurdun adamları,
Bayquş oldu qırx doqquz,
Bəd gəldi qədəmləri...
Boşaldı Dərələyəz,
El-oba sürgün oldu,
O an yurdun üstünü
Bir qara bulud aldı.
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Tutuldu göyün üzü,
Yer-göy qovuşdu birdən.
Gedənlər agah idi
Belə ilahi sırdən...
Yerin günahlarına
Göyllər dözə bilmədi,
İldırımlar oynadı,
Sözü leysanlar dedi!..
Gedənlərin içində
Bir uşaq da gedirdi,
Onun da ürəyini
Bu fitnələr didirdi...
Didirdi bu haqsızlıq,
İncidirdi xəyanət,
Tapmalıydı köksündə
Xəyanətə dəyanət.
Düşüb-çıxmalıydı o
Sınaqdan-sınaqlara,
Dözməliydi fələkdən
Vurulan bu dağlara.
Altı yaşda vəl sürən,
Ata-qardaş itirən,
Abbasəli idi o,
Uşaqlığı tez bitən.
Uşaqlıq görmədilər
O vaxtın uşaqları,
Sinəsinə vuruldu
Faşistlərin dağları.
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Dərələyəz dağ gördü,
İki faşistdən dağı,
Sağaltmadı zaman da
Erməni vuran dağı..
Sürülüb diyar-diyar,
Atıldılar Arana,
Düşmənlər dağ çəkirdi
Bax beləcə Turana.
Cənnətdən-cəhənnəmə
Düşdü dağ adamları,
Dözmədi istisinə
Yazıqların canları.
Doğma yurd həsrətimi?
Ağır, qızmar istimi?
Yoxsa qırdı onları
Düşmənlərin qəsdimi?
Aldı balalarından
O faşistlər atanı,
Bu faşistlər ananı,
Qalmadı bir hayanı.
Zərbə vurdu dalbadal
Yatmış tale onlara,
Əzrail də dayanıb,
Durub vermədi ara.
Qabağına keçəni
Süpürüb aparırdı,
Cavan-qoca demədən
Həyatdan qoparırdı.
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Bir dağ yenə dağ üstdən
Vurdu bu həyat ona,
Bacısı bir qəzada
Ömrünü vurdu sona.
Sahib durdu onlara
Xasay adlı bir qadın,
Alıb qanadı altda
Verdi ürək, can odun.
Burlaxatun, Tomrisin,
Qanındandı o xanım,
Milli qeyrət deyilən
Eşqdən yoğurmuş canın.
Doğma balalarından,
Ayırmadı onları,
Abbasəli unutmur
Həyatda o anları.
Şıxsalahlı beləcə
Qaldı onun qəlbində,
İki əziz adamı
Bu torpağın qəbrində...
Doğulanda bəxt döydü,
Heç gülmədi üzünə,
Qane oldu həmişə
Bu dünyanın azına.
Qaragünlü bu ailə
Köçdü kənd Qaragünə,
Xala ocağı üstə
Qurdular yeni binə.
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Verdiyi hər bir şeyi
Tale geriyə aldı.
Təkcə güclü yaddaşı,
Aydın zəkası qaldı.
Oxudu gecə-gündüz,
"Sərvət" yığdı beyninə,
Silahlanıb biliklə
Elm geydi əyninə.
Elm Zeytə deyil ki,
Düşmənləri qopara.
Elm ana deyil ki,
Əzrail tez apara.
İrəliyə yüyürdü,
Aşdı çilləkənləri.
Qorxmadı, qalxdı-çıxdı
Ağır pilləkənləri.
Neftçi olmaq üçün
Ali məktəbə girdi,
Kasıblığa kəsirli
Yenə imtahan verdi...
Sınayırdı taleyi,
Divarlar aşmalıydı,
Dərs alıb olanlardan
Döngələr keçməliydi.
Görməliydi dünyada
Həyatın hər üzünü,
Doğruldaydı gərək o,
Vaxt gələndə özünü.
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Qalmağa yoxdu yeri,
Cibində yoxdu pulu,
Vətənin paytaxtı da
Açmadı ona yolu.
Kasıblıq, yetimliyin.
Üzü belə bir üzdü,
Qaça bilməz yazıdan,
Yazanı belə yazdı.
Yarımçıq qaldı dərsi,
Getdi o, əsgərliyə,
Kişilik məktəbini
Şərəflə keçsin deyə!
Neftçi olmasa da,
Örnək sərhədçi oldu,
Yurda uzanan əllər
Elə uzalı qaldı.
Tale aldı, apardı.
Vətəndən uzaq saldı,
Taledən o, payını
Qərib ellərdə aldı.
Savadı, intizamı,
Davranışı, mənliyi,
"Ağlayan" həyatında
Başlatdı bir şənliyi.
Dünya xali deyilmiş,
Yaxşılar da var imiş,
Yatan-batan taleyin
Bir gün sənə yar imiş.
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Bildirdi öz fıkrini,
Komandirə bildirdi,
Razılıq aldı ondan
Ürəyini güldürdü.
Başladı şanlı yolun,
Başladı ilk addımı,
Dərd-kədərlə başlayan
Dövran sona yetdimi?!
Öyrəndi hərb işinin
Ən dərin sirrlərini,
İtirmədi qəlbində
Nə imanı, nə dini.
Qazandı xətir-hörmət,
Tanındı adı-sanı,
Düzlüyü, bacarığı
Göyə ucaltdı onu.
Millətimin kökünün
Sapsağlam rişəsi var,
Nə qədər boğsalar da,
Gurlayan nərəsi var!
Hər işində yetərli,
Hər işində düz oldu,
Qalxdı o, pillə-pillə,
Seçilən ulduz oldu.
Ağıl-təfəkkürünü
Haqq işinə xərclədi,
Ən ağır məqamda da
Öz sözünü o dedi.
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Çətinlikdən qorxmadı,
"Dərd məktəbin"keçmişdi,
Əskərlikdə kişilik
Məktəbini o seçdi.
Savad, zəhmət, tərbiyə
Cəm oldu bir araya,
Qaldırdı vətən oğlun
Qoydu lap ön sıraya.
Oxudu Moskvada
Öyrəndi hərb işini,
Vaxt gələndə verəcək
İrəli o, döşünü.
Millətinin adını
Qaldırdı o, ucaya,
Bax elə bu dəyərdi
Nəyə desən də, nəyə!!!
Göndərdilər vətənə
O, təyinatla gəldi,
Doğma yurdun, torpağın
Canından əziz bildi.
Sovet sərhədlərinin
Ən çətini buraydı,
Abbasəli Novruzov
Burda bir imza qoydu.
Göytəpə zastavası
İlk addımıydı onun,
Qısa zaman içində
Fəxri oldu rayonun.
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Görmüşdü o, həyatın
Çox amansız üzünü,
Məqamında deyirdi
Gərək olan sözünü.
Tez qaynadı, qarışdı,
Dilin tapdı hər kəsin,
Demədi xatakarı
Tez olun, asın-kəsin.
Sakitcə dinlədi o,
Hər dərdlinin dərdini,
Verdi hər vaxt sakitcə
Qərarların mərdini.
Xeyir-şərdən qalmadı,
Hər adamı tanıdı,
Arxa çevirənləri
Başa saldı, danladı.
Hər yönünü öyrəndi,
O, Talış dağlarının,
Sevdi gülün-gülşənin
Yardımlı bağlarının.
Sıfırların önünə
Düzdü rəqəmlərini,
Yondu, düzəltdi həmən
Var olan kəmlərini.
Ən çətin zolaqları
O, qüsursuz qorudu,
Tikanlı məfitillərin
Üzərinə yeridi.
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Tək getdi ən qorxulu,
Ən ağır kəşfıyyata,
Güvəndi öz gücünə,
Bir də sevimli ata.
Atla it sərhədçinin
Ən yaxın dostlarıdır,
Onların xidmətləri
Əsgərlərlə yarıdır.
Nə çətinlik vardısa,
Qaldırdı o, aradan,
Bircə nəfər narazı
Getməmişdi buradan.
Hər əsgərin, zabitin
Dərdin-dilin bilirdi,
İçindəki kədəri
Xoş sözlərlə silirdi.
Ruh verirdi hamıya,
Yüksəldirdi ruhunu,
Bədbinlikdən qurtardı,
Xilas etdi çoxunu.
Öyrətdi çoxlarına
Dərdə qalib gəlməyi,
Qudurub səddi aşan
Selə sinə gərməyi.
Həyatın dərsləriydi,
Oxuyub bitirmişdi,
Tufanlar öz içindən
Mərd oğul yetirmişdi.
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Yaratdı Göytəpədə
Nümunəvi komanda,
Təhlükəni yox etdi
Elə yaranan anda.
Xalqına xor baxışı
Hərbi işdə çox gördü,
Yerində sağlam fıkir,
O, bir inam əkdirdi.
Qalxırdı at belinə,
Qalxırdı zirvələrə,
Yada düşürdü yenə
Zeytədəki dağ-dərə.
Dərənin sinəsiylə
Sürünüb gedən duman,
Qarmaq atıb çəkirdi
Keçən günləri həmən.
Meşənin xışıltısı,
İtburnu, yemişanı.
Salxım-salxım zirinci
Ovsunlayardı onu.
Min bir gülün-çiçəyin
Bihuşdarı nəfəsi,
Yerin, göyün, suların
Nəğmə oxuyan səsi.
Alırdı qanadına,
Zeytəyə uçururdu.
Dönürdü uşaqlığa,
Orda binə qururdu.
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İşi, zəhməti ilə
Fəth etdi o bölgəni,
Qaldırdı millətinin
Üzərindən kölgəni.
Həm sərhəddi qorudu.
Təsərrüfat yaratdı,
Sərhədçi ailəsini
Ərzaqla təmin etdi.
Hər əsgərin, zabitin
Ürəyin, qəlbin gördü,
Onu tanıyanların
Könlündə qala qurdu.
Bütün Talış bölgəsi
Qürurlandı onunla,
Gördüyü hər bir işi
Gördü yalnız qanunla.
Ürəyini fəth etdi
Bir gözəl vətən qızı,
Bu dağlara səs saldı
Aşıq Səyyubun sazı.
Quruldu gözəl ailə,
Örnək oldu hər kəsə,
Meydan oxudu hər vaxt
Nanıqırıq, nakəsə.
Nə qədər kimsəsizi
Çəkib qanadlarına,
Ata-analıq edib
Çatdılar dadlarına.
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Daddırmışdı taleyi
Həyatın hər acısın,
Ona görə ki, yəqin
Talesizə acısın.
Acımadı, köks açdı,
Verdi ürək odunu,
İnsanlıq dəftərinə
Yazdırdı öz adını.
Rəğbət, mərhəmət onun
Həyat amalı oldu.
Dövlətdən, millətindən
Yalnız təşəkkür aldı.
Sərhəddi möhkəm idi,
Quş da uça bilməzdi,
Düşmənə qənim idi,
Ondan qaça bilməzdi.
Öz xalqından yetirdi
Mətin sərhədçiləri,
Vətənə gərək olan
Cəsur igidi-əri.
Bütün Talış dağları
Əsgəri oldu onun,
Hazırdı qurban versin
Hər biri qanın-canın.
Ovxarladı hər kəsin
Dondurulmuş hisslərin,
Oyatdı gözü batmış,
Susdurulmuş səslərin.
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Otuz yeddi dəhşəti,
Əlli üç zəlzələsi,
İldırımtək vurmuşdu,
Sönmüşdü elin səsi.
Davasız məğlubiyyət,
Elliklə sürgün millət,
Bir əsrdə beş dəfə
Yaşandı belə zillət.
Bağışlamırdı heç vaxt
İmperiya xislətin,
Didərginə çevirmiş
Onun doğma millətin.
Torpağı zəbt etdilər,
Yiyəsin məhv etdilər.
Susdurub, səsin alıb
Gözünü qorxutdular.
Mayası saf millətim
Yeni pöhrələr verdi,
Yandırılmış meşələr
Yeni çinar yetirdi.
Üçrəngli bayrağımı
Göylərə qaldıranlar,
Azadlığı qan ilə,
Can ilə aldıranlar.
Çingizlər, Salatınlar,
Təbriz, Məmməd, Əliflər,
Minlərlə vətən oğlu
İgid, qəhrəman bir ər.
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Soyuq baş, isti ürək,
Təmiz əl, təmiz vicdan
Bu millətin alnında
Əbədi sökülən dan.
Abbasəli də belə
Vətəndaşdı vətənə,
Göz dağıydı marıqda
Məqam pusan düşmənə.
Apardılar Tiflisə,
Çəkdilər irəliyə,
Turazov, Qamziyanlar
Düşdülər haya-küyə.
O baxmırdı heç nəyə,
Görürdü öz işini,
Əməliylə millətin
Ucaldırdı başını.
Bölgənin xarakterin,
Öz işini bilirdi,
Riskli əməliyyatlar
Həyata keçirirdi.
Paxılın qısqanclığı,
Düşmənin fıtnələri
Qazıdı asta-asta
Ayağı altda yeri.
"Qarı düşmən dost olmaz"
Kəlamı gerçək oldu.
Tale onu sınaqdan Yeni sınağa saldı.
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Axır ki, göndərdilər
Onu Əfqanıstana,
Gördü ki, bələyiblər
Əfqanları al qana.
Olan-qalan inamı
Sarsıldı, çökdü yenə,
Ağrılı həyəcanlar
Doldu onun qəlbinə.
İnandığı dövlətin
Əməli çıxdı üzə,
"Dost" adında ölümlə
Orda qaldı üz-üzə.
Ən qaynar nöqtələrdə
Nələr gördü, o, nələr?..
Sovetin silahları
Əfqana ölüm ələr.
Qayıdıb gəldi geri,
Başladı öz işinə,
Qamzıyanlar Filyuru
Keçirmişdi dişinə.
General-mayorun da
Beyni yeyilmiş idi,
Qorbaçov tək haylara
O da əyilmiş idi.
Onlar bir imperiyanı
Öz içindən çökdürdü,
Qanlı əlləri ilə
Kərpic-kərpic sökdürdü.
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Ən böyük fəlakəti
Azəbaycan yaşadı,
Qarabağ, Xocalıydı
Bu dərd-kədərin adı.
Onlara baş qoşmadı,
Pozmadı təmkinini,
Vidalaşdı sərhədlə,
Yendi düşmən kinini.
Qayıtdı vətəninə,
Doğma Bakıya gəldi,
Qüsursuz xidməti də
Ona bir dayaq oldu.
Polkovnik rütbəsində
O getdi ehtiyyata.
Düşmənləri edirdi
Başından böyük xəta.
Tale yazısı idi
Onun geri dönməyi,
Qarşıda düz on il var,
Bir də şərin sönməyi.
Şər gələndə fəlakət,
Yıxıntılar gətirir,
Gedəndə də yerində
Xarabalar bitirir.
Vətəndə də düşmənin
Hər üzünü gördü o,
Qanunu pozanları
Qanun yazan gördü o.
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Vəzifələr satılmış,
Dədəmalı bölünmüş,
Vətən-xalq düşünən kim?!
Ürəklərdə od sönmüş...
Saldılar çək-çevirə,
Başdan da elədilər,
Doğulduğu yeri də
"Şübhəlir”dir dedilər.
Vətəndə də çoxunu
Yoldan azan gördü o,
Qanunu pozanları
Qanun yazı gördü o.
Əsil ağsaqqalığı
İsa müəllim elədi:
– Düşmən təmiz kimliyi
Bizdə qoyubmu, – dedi.
– Birinə əksinqilabçı,
Birinə kulak deyib!
Birini varlı sayıb,
Səsini alaq deyib.
Belə kadr tapılmaz,
Qəbul edin siz işə,
Alçaqlığı etməyin
Özünüzə bir peşə.
Düşmənlərdən öyrənin
Özünə məhəbbəti,
Düşmənlərə saxlayın
Badalağı, töhməti.
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Elimin ağsaqqalı
Çəkdi qanadlarına,
"Əsil azərbaycanlı"
Adını verdi ona:
– Əməkdar hüquqşünas,
Xalqa-millətə bağlı,
Ulduzları göstərir
Kimdir bu vətən oğlu!
– Əmrini verin, – dedi,
– Gərəkdir bu vətənə,
Güvənirəm, güvənin
Mənim kimi siz ona!
Ədliyyə nazirliyi
Təmiz nəfəs qazandı,
Dəmir iradəli bir
Şərə qəfəs qazandı.
Üzərində işlədi,
Çətinliyi dəf etdi,
Göstərdi nöqsanları,
İntizamı yüksəltdi.
Əsas tutdu qanunu,
Doğrultdu o, öziinü,
Millətinin xeyrinə
Dedi hər vaxt sözünü.
Təklif verdi dil haqda:
– Bəsdir, – dedi, – rus dili,
Başqa dildə danışmaq
Göstərir hansı yolu?
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Qalxın, ayılın, – dedi,
– Dövrənizə baxın bir,
Görün bu vaxt-bu zaman
Sizi hara aparır?
Şikayət məktubuna
Cavabı rusca alır,
Ucqarlarda yaşayan
Bu dili hardan bilir?
Dəyişdilər naziri,
Orucov təyin oldu,
Vətənpərvər insanın
Axır ki, üzü güldü.
Onun təkliflərini
Nazir də dəstəklədi:
– Millətə xeyir versin
Görülən hər iş, – dedi!
Cəbhə dövründə belə
Dayandırmadı işi,
Həmrəyliyə, birliyə
Səslədi vətəndaşı.
Naşıların ziyanlı
Təklifini rədd etdi,
Tamam zərərli fıkri
O, özünə dərd etdi.
Məsləhətin versə də,
Eşitmədilər onu,
Postu qoyub qaçmaqla
Bitdi bu işin sonu!
278

v II cild V

Gəldi yurdun sahibi,
Aldı Azərbaycanı,
Qurtuldu naşılardan
Ana yurdumun canı!
Verdi dahi şəxsiyyət
Çörəkçiyə çörəyi,
Özü, sözü, əməli
Vətənimin gərəyi.
Tapdı, yığdı bir yerə
Hər sənətin ustasın,
Ulu öndər yaratdı
Xaslardan komandasın.
Çağırdılar onu da
İstirahət anında,
O şahmat oynayarkən
Sahil parkı yanında.
Lap Yusif Sərrac kimi
Tez alıb apardılar,
Prezidentin yanına
Həyəcanla vardılar.
Dayandı kabinetdə
Xas insanla üz-üzə,
Kimliyi önündəydi,
Öndər başladı sözə.
– Maraqlıdır, nə üçün
Dönməmisən orduya?
– Gəlməyibdir xoşları
Doğulduğum yer guya?
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Qərbi Azərbaycanda
Dünyaya gəlmişəm mən,
Qırx doqquzda çıxmışıq
Doğma Dərələyəzdən...
– Aydındır, – dedi dahi, –
Peşəkar sərhədçisən,
Əməkdar hüquqşunas,
Həm də vətənpərvərsən!
– Sərhəd qoşunlarının
Yubileyində almışam,
Cənab prezident, sizə
Mən minnətdar olmuşam.
– Yadımdadır, Novruzov,
Həmin günlər yadımda,
Təqimata baxanda
Durdum sənin adında.
– Çox sağ olun, həmişə
Göstərmisiz qayğı siz,
Qeyrətli oğulları
İrəliyə çəkmisiz!
– Çox böyük istedadı
Olur bizim millətin,
Keçsə istedadsızın
Caynağına çox çətin!
İstedadlı harda var,
Hər uğuru bizimdir,
Onları paxıllardan
Xilas etmək lazımdır.
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Sərhəd qoşunları da
Çətin, şərəfli xidmət,
Hər vaxt sərhədçilərə
Göstərmişəm mən rəğbət.
Siz də böyük yol keçmiş,
Mətin sərhədçisiniz!
Gedin, ümidlərimi
Doğruldun yenə də siz!
Yenə də unutmayın,
Sərhəd ağır sahədir,
Birgə tarix yazırıq,
Bu günlər ağ lövhədir!
Amansızdır, vaxt, zaman,
Bağışlamır qüsuru,
Çırpır xalqın başına
Yüz il sonra kəsıri!
Verildi, gözlətmədi
Prezidentin fərmanı,
Sudan çıxmış nəhəngdi,
Suya qaytardı onu.
Çırmaladı qolunu,
Tez girişdi o, işə,
Naşılar ordusuyla
Gəldi yenə döş-döşə.
Onun yaratdığından
Əsər-əlamət hanı?
Olubdur qaçaqmalçı
Sərhəddin komandanı.
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Vay halına, ay ölkə!
Hökmdar olub kimlər?!
Hər yerdə əqidəsiz,
Əliəyri hakimlər.
Abbasəli atıldı
Çox ağır imtahana,
Etibar edilmişdi
Ən şərəfli iş ona.
Tez aldı raportları,
Öyrəndi vəziyyəti,
Bərbad gördü hər şeyi,
Addım atdı o, qəti.
Gərək olan işlərin
Göstərişi verildi.
Mətin sərhdçilərin
Hazırlığı görüldü.
Bağışlanmaz səhvləri
Bircə anda düzəltdi,
Sərhədə peşəkarlar
Ordusunu yönəltdi.
Saf, təmiz zabitləri
Gətirdi iş başına:
– Vətən sizə möhtacdır!
Dönün vətən daşına!
Yaradan fürsət verib,
Göstərin siz qeyrəti!
Boğsun qoy özlərini
Düşmənlərin heyrəti.
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Hər birimiz işini
Görməliyik dəqiq, düz,
Qorumalıyıq yurdu
Yatmadan gecə-gündüz.
Qəlbində vətən odu
Yananlar qalsın burda,
Onlar can qurban verər,
Qoymazlar yurdu darda.
Onun başı çəkəni
Çoxu yaşamamışdı,
Hər anı ağı deyən
Tale daşımamışdı.
Vətənsizlik zərbələr
Vurmuşdu hər gününə,
Bir bağlı qapı kimi
Çıxmış hər an önünə.
İndi vətən çağırır,
Ananız darda deyir!
Verməyin bu məqmı
Quduza-qurda deyir!
Lideri ayaqdadır
Kömək gərəkdir ona!
Etibarlı çiyinlər
Dirək Azərbaycana!
Qurdu-yaratdı cəsur
Sərhədçi ailəsini,
Öyrəndi ölkələrin
Sərhəd təcrübəsini.
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Dəniz, hava, quruda
Qorudular sərhəddi,
Qısa zaman içində
Ucaldı yurdun qəddi.
Məkrli siyasətlər
Elə məkrində söndü!
Vaxtın, zamanın üzü
Dahi əliylə döndü!
Sivil texnika ilə
İndi sərhəd qorunur,
Azərbaycan ölkəsi
Nur içində görünür!
Polkovnik rütbəsində
Getmişdi ehtiyyata,
Gözü götürməyənlər
Etmişdi böyük xəta!
Öyrənib bildiyini
Azad vətənə verdi,
Yurdun sərhədlərinə
O, öz möhrünü vurdu!
Polkovnikdən yüksəlib
General-mayor oldu!
Dəyərini, haqqını
Dahi insandan aldı!
Düşünmədi özünü
Həyatda o, bircə an,
İstədi ki, parlasın
Vətəni Azərbaycan!
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Çıxış hazırlayırdı
"Respublika" gününə,
Prezident köməkçisi
Birdən zəng vurdu ona.
– Cənab general-mayor!
Asmayın siz dəstəyi,
Danışmaqdır sizinlə
Prezidentin istəyi!
Düşündü, sıxıntısız
Qoruyur doğma yurdu!
– Allo, – eşidən kimi
O da tez raport verdi:
– Sərhəd xidmətindədir
Sərhəddin qoşunları!
– Novruzov, mən əminəm,
Bilirəm də bunları!
Söylə görüm sən bu gün
Neçəsidir bəs ayın?
Təəccübləndi o, bir az:
– İyirmi beşidir mayın...
– Bəs nə ilə məşğulsan?!
– Xidmətində vətənin!
Hər şey qaydasındadır!
Keşiyindəyik onun!
– Sən bu gün doğulmusan!
Öz yerində xidmətin,
Dayanmısan ölkənin
Keşiyində sən mətin!
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60 yaş tamam olur,
Ad gününü qeyd elə!
Yarım əsrlik ömrü
Verməmisən sən yelə!
Otuz ildən çoxunu
Sərhədə həsr etmisən!
Çox şərəfli bir işin
Arxasınca getmisən!
Peşəkar kəşfiyyatçı,
Təbrik edirəm səni,
Əməkdar hüquqşunas,
Fəxri çekist insanı!
Ömrün bu illərini
Hədər yaşamadın sən,
Qoru can sağlığını
Vətənə çox gərəksən!
– Sevindirdiniz məni,
Ali Baş Komandanım!
Xalqıma, dövlətimə
Qurbandır mənim canım!
Qeyd etmədim heç zaman
Həyatımda bu günü,
Sizin bu diqqətiniz
Sevindirdi lap məni!
Dəstəyi asan kimi
Onu həyəcan aldı,
Vaxt darlığı içində
Necə də yada saldı?
286

v II cild V

"Matəmgah" bir vətəni
Qoydular öhtəsinə,
İçdən-çöldən düşmənə
Dağ kimi gərdi sinə.
Milyonlarala sıxıntı
Həllini gözləyirdi,
Vaxt tapıb komandanı
O, təbrik eləyirdi...
Bu təkcə təbrik deyil,
Məhəbbət, diqqət idi,
Ruhu göyə yüksələdən
Sevgiydi, riqqət idi,
Bəli, xalqın lideri
Vətənlə qoşa durur,
Əsgəri öz canını
Uğrunda qurban verir.
Həm özü fədaidir,
Həm də ki komandası,
İnsanı ucaltması
Əsir edir hər kəsi!
Örnəkdir o, zamana,
Örnəkdir o, cahana,
Canlı akademiya
Öyrənənə, qanana!
Baxıb öz liderinə
Naziri, komandanı
Göylərə qaldırdılar
Doğma Azərbaycanı!
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Qısa vaxt arasında
Sərhəddi bərpa etdi,
Dövrün tələblərinə
Bu xidməti yüksəltdi.
Odlardan keçsə belə
İnsan möhtac diqqətə,
Dahinin bircə zəngi
Onu saldı riqqətə.
Bir xoş duyğu dolaşdı
Damarında, qanında,
Yeni bir can yaratdı
Dağlar görmüş canında.
Tərk elədi ömrünü
Keşmişdən gələn ağrı,
Nurla, işıqla doldu
Bir anda onun bağrı.
Minnətdarlıq hissləri
Çuğladı ürəyini,
Onun savablarının
Kimsə bilməz sayını.
Ağır, böyük işlərdən
Vaxt tapıb təbrik edir.
İlahi yaradıbdır
Onu hər işə qadir!
Şərəfdir birgə xidmət
Belə bir rəhbər ilə,
Sinədəki ürək də
Sevincdən gəlir dilə!
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Köhnə SSRİ-dən
Təbriklər axır gəlir,
Ona olan məhəbbət
Sərhədlər yıxıb gəlir.
İnsan gərək adların
İçində bir ad qoya!
Əbədi məşəl kimi
Ürəklərdə od qoya!
Abbasəli millətin
Adın göyə qaldırdı,
Düşmənləri urvatdan,
Hörmətdən çox saldırdı!
Vətəni qucaqladı,
Şərin yolun bağladı,
Yurduna göz dikəni
Ürəyindən dağladı!
Vətən oğullarının
Qəlbini körüklədi,
Çevirdi qoru oda:
– Bir atəşsiz siz, – dedi!
Beləcə gecə-gündüz
Can verdi öz canından,
Qoymadı düşmən çıxsın
Gizləndiyi qınından
O qurdu, o yaratdı
Sərhəd qoşunlarını,
Əsirgəmədi kimsə
Vətənə canlarını!
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Sərhəd xidmətini o,
Belə qurdu, yaratdı,
Ürəyini, canını,
Bir şam kimi əritdi!
Bayram tədbirləri də
Razı saldı hamını,
Ağır zəhmət qaldırdı
Rəisin ad-sanını!
Ən ağır bir bölgədə
Özü quran-yaradan,
Qaldırır belə oğul
Çətinliyi aradan!
Vətənə sipər edir
Sinəsini, canını,
Öz yerinə komandan
Məsləhət bildi onu!
İki böyük nəslin o,
Daşıyırdı qanını,
Qoruyur tarix özü
Onların ad-sanını.
Cavan olsa da belə
Qüsursuzdu xidməti,
Vətənə gərək idi
Bu oğulun qeyrəti.
Elçin idi bu oğul,
Doğrultdu ümidləri,
Sönməz oda çevrildi
Qəlbinin odu-qoru.
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Halal süd, halal əsil
Nur doldurdu qəlbinə,
Heyran qaldı ürəkdə
Yurd salan iman-dinə.
Baxdı şəxsi işinə,
Bəyəndi ulu öndər,
Təyin etdi komandan
Sərhədə dahi rəhbər!
Vətənin xidmətində
Doğrultdu ümidləri,
Sönməz oda çevrildi
Ürəyin odu-qoru!
Unutmadı komandan
Müəllimi komandanı,
Sonsuz sədaqətiylə
Heyrətə saldı onu.
Halallıq istədilər,
Verdi qəlbdən, könüldən,
Bu uca ruh gəlirdi
Haqqa bağlı bir eldən!
Bu millətin ruhuna
Baş əymək yenə azdır
Vətənin gələcəyi
Gül-çiçəkli bir yazdır!
Abbasəli bir ömrü
Qoydu vətən yolunda,
Adı şanlı tarixin
Səslənəcək dilində!
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Zamanın ayazında,
Vaxtın tufanlarında,
Şərəfli bir yol keçdi,
Dayandı-durdu öndə!
Şanlı sərhəd xidməti
Etibarlı əldədir,
Ölkəmin şan-şöhrəti
İndi hər bir dildədir!
"Doğur bir günəş kimi
Azərbaycan dünyaya",
Gəlmir zəfərlərinin
Haqqı-hesabı saya!
Belə oğullarıyla
Fəxr edir ana yurdum!
Onların çiyni üstə
Qalxıb vüqarla durdu!
Şanlı sərhəd xidməti
Etibarlı əldədir,
Ölkəmin adı-sanı
Yenə də lap öndədir!
Onun da səsi vardır
Azadlığın səsində,
Əksi vardır vətənin
Şan-şərəf lövhəsində!
"Abbasəli məktəbi"
Vətənə xidmətdədir,
Onun şəxsi heyəti
Yenə də lap öndədir!
292

v II cild V

SƏNİN YERİN HAQQIN YANI
Şah azların məskənidir
Doğulduğun Şahbuz adlı bu diyar,
Nuh Nəbinin bu torpaqda
Nəfəsi var, həvəsi var, səsi var,
Öz soyundan gələnlərə
Xeyir-dua söyləyən,
Ucalarda dayan deyən
Heç susmayan bir dəli nərəsi var,
Xilqətinə, görkəminə
Min əfsanə qoşulan
Uca dağlar, sərt qayalar
Keşikdəki əskərdir,
Beşiyində mışıl-mışıl yatan körpə
Sabahı gün döyüşlərdə
At oynadan, qılınc vuran bir ərdir!
Boz çölləri yaz olanda
Xəzinədir, xəzinə!
Şükürlüdür insanları
Həm çoxuna-azına.
Payızında sular dönər
Kövsər olar,
Ayarbazlar dillərində
Gülməli bir məsəl də var:
Guya elə belə deyib varlılar:
– Hayıf payız suyuna ki,
Boş-boşuna axıb keçər,
Hayıf payız suyuna ki,
Kasıb-kusub ondan içər...
Havasının, torpağının adı olan
Kövsər kimi sularının
Damaqlarda dadı qalan
Bir məkanda doğuldun,
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Qeyrətinlə həm qız idin,
Həm də elə oğuldun.
Atan sənin el atası,
Anan sənin el anası,
Nurlandırdı ürəyini
Bu dağlarda məskən salan
Nuh Nəbinin öz nəfəsi.
Dərs oxudun, elm öyrəndin,
Heyran etdin sağ-solunu,
İşıqlatdın öz yolunu,
İnci kimi, gövhər kimi
Sehrlədin nəzərləri,
Öz evində-ocağında
Görmək istər
Hər bir insan belə zəri.
Göz baxışdı, qəlb tutuşdu,
Bir gəncə verdin könlünü,
Yanılmadın həyat boyu,
El yanında açıq gördü
Görənlər sənin alnını.
Bu dünyanın hər nemətin,
Hər ləzzətin tale verdi
Sən tək halal bir qadına.
Əməllərin, savabların
Yaraşırdı daşıdığın
Müqəddəs Zəhra adına.
Böyüklərin duasıyla,
Elin-günün alqışıyla
Çalındı gənclərin toyu,
Dağlarda əks-səda verdi,
Qulağında qaldı səsi,
Unutmadı öyüdləri
Həyat boyu, ömür boyu.
Öz könlünün sirdaşıyla
Ömür-həyat yoldaşıyla
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Sağ-solunda alqış-dua
Gəldi gənclik şəhərinə,
Sumqayıtda qurdu yuva.
Tək xanım yox,
Ana oldu, bacı oldu,
Qardaş oldu öz ərinə,
Adın tutub gələnlərə
Qapısından girənlərə
Açıq idi mərd əlləri,
Yaralara məlhəm idi
Duaları, xoş dilləri
Bilən bilir,
çətinlikdən qorxmadı o,
Heç geriyə çəkilmədi,
Biləkləri bükülmədi,
Bu əllərdən alan bilir,
Gedən bilir, gələn bilir.
Şükr elədi Yaradana,
Qane oldu çoxa-aza,
Ana oldu üç oğula,
Özü kimi mərd bir qıza.
O qalmadı oxumaqdan,
Çəkinmədi əziyyətdən-ağrılardan,
İlhamlandı doğrulardan!
Aldı ali təhsilini,
Yorulmadı bir an belə
İnsanı insan eyləyən,
Qəlb evinə nur çiləyən
Böyük, ali duyğulardan.
Ziya verdi, nur çilədi,
Sinəsinin odun verdi,
Halal südlə bəslədiyi
Evindəki körpələrə
Nazim, Akif, Elçin,
Leyla adın verdi,
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Nurlandırdı ürəyini,
Balaları itirmədi
Onun halal çörəyini,
Böyüdülər
Necə arzu elədisə,
Çiçək açdı, bəhər verdi
Haqdan hər nə dilədisə!
Oğulları öndə gedən,
Seçilənlər, el atası.
Sərt çiynində yurdun qəhri,
Vətən yükü.
Önlərində qələbənin xoş butası,
Hər üç oğul xidmətində
Bu ölkənin,
Ürəyinin odu ilə
İsidirlər qəlblərini yenə sənin.
Deyirdin ki, qoy yaşasın
Vətən üçün, el üçün,
Buna görə mən ad verdim
Öz oğluma – Elçin-el üçün!
Niyyət hara, mənzil ora,
Dedi dilin, gördü gözün,
Gerçək oldu sənin sözün!
Doğma yurdun sərhəddini
Etibar etdi Elçinə,
Ulu öndər,
Böyük insan,
Dahi rəhbər
Ağır yük qoydu çiyninə,
Çəkdi önə!
Daşıyır o ləyaqətlə
Bu şərəfli vəzifəni,
Ürəyində ürəyinin odu-qoru,
Hər məqamda, razı salır,
Hər addımda sevindirir elə səni!
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Arzuların sonsuz idi, tükənməzdi
Ağlagəlməz savabları
Öz adına qəlbin yazdı.
Bir arzun da oxumaqdı
Yaradanın "Quran"ını,
Nəsib etdi, qismət etdi
Edənlərin ən ucası
Sənə onu,
Çin elədi bu arzunu!
Həyatında bircə dönə,
Xilaf çıxdın öz vədinə,
Nifiti balanın toyunda
Dedin mənə:
– Gələcəyəm sizlər ilə görüşməyə,
Qəlbimdəki fıkirləri
Sizlər ilə bölüşməyə...
Mənim də var azdan-çoxdan
Şeirlərim, hikmətli kəlmələrim,
Nəsihətim,
Qoy düzəlsin bir səhhətim...
“Yallı” getdin sən orada,
Biz çaşırdıq, sən çaşmadın,
Biz dolaşdıq, dolaşmadın.
Yazıçılar gözlədilər,
– Gəlləm, – dedin, sən gəlmədin,
Sinəndəki xəzinədən
Bizə pay verə bilmədin.
Yol aldın Haqqın yanına,
Yəqin yerin Behişt olar,
Hara getsən, harda olsan.
Bu dünyada,
Ürəklərdə-yaddaşlarda
Nur içində xatirən var.
Əməlinlə bu dünyada
Sən Cənnəti satın aldın,
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Satın aldın, bütün aldın.
Nə yazıq ki,
bu dünyanı
tez tərk etdin,
Yaradanın dərgahına
Erkən getdin...
Ürəklərdə göy gurladı,
Şimşək çaxdı,
Göz yaşları yağış oldu,
Leysan oldu,
Sular səpdi yollarına,
Ağı qondu çiçəklərin dillərinə,
Güllər qucdu məzarını,
Bürüdülər üzərini!
Savab işin mükafatı
Yəqin elə belə olur,
Behişt yolu gedənlərin
Son mənzili başdan-başa
Əklil olur, güllər olur.
Yola salan, uğurlayan
Ellər olur, ellər olur!
Altmış beş illik ömrüylə,
Əməlləri, savabıyla
Paxıllığa, xəbisliyə,
Var-dövlətə,
Şan-şöhrətə, hərisliyə
Meydan açır
Belə ana, belə qadın!
İnsan gərək
Umanların üzərinə
çəksin deyir
Əgər mərdsə,
mərd qanadın!
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HEYRӘT, EY BÜT!!!
1988-ci ildə məlum hadisələrdən sonra
Şahbuz rayon KP-nın plenumunda məftillə
tavandan asılmış rəyasət heyətinin arxasından görünən Leninin kəlləsinə baxarkən
qəlbimə axan duyğular

Heyrәt, ey büt, surәtin gördükdә lal eylәr mәni,
Surәti-һalım görәn surәti-xәyal eylәr mәni.
(Məhəmməd Füzuli)
İclas salonuna çәkiblәr ütü,
Çәһrayı ipәyi qırçın-qırçındır.
Asıblar üstündәn o kәllә-bütü,
Buyur bu meydana, һünәri olan,
Yetmiş il daşlaşan inamı sındır!
Körpәmiz әksini döşünә taxır,
Әn әziz babası bilirlәr sәni.
Gözlәrin һәr yerdәn gözümә baxır,
Hәqiqәt cod әllә tutub qolumdan
Sağ sözü demәyә sәslәyir mәni.
Dünyaya gәlmәyin әziz bayramım,
Dünyadan getmәyin xatirә günüm.
"Novruzәli" sәnә alma gәtirib,
Tarixә yazmışam, gәrәk öyünüm.
Yazdığın, dediyin sözlәrin ki, var,
Gәrәkdir ölsәm dә, әzbәrdәn deyәm.
Dostluq-qardaşlığı sәn buyurmusan,
Vacibdir әqrәbi dost deyib öyәm.
Geriyә baxmağı qadağan edib
Keçmişә bir qara pәrdә çәkdilәr,
Ulu bir tarixi yaddaşdan silib,
Yalanı dillәrdә nәzmә çəkdilәr:
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"O Lenindir çıxarıb bizi gözәl günlәrә,
Çox mәһәbbәt bәslәyir bütün ellәr rәһbәrә,
Yenicә azadlıq tapan ölkәni,
Tufandan sıyrılıb qopan ölkәni
Alıb әlimizdәn yağlı tikә tәk,
Endirdi üstünə qatı kölgәni.
Quldarlıq dövrünü görmәyәnlәrin
Saldı boğazına bir qul noxtası,
"İri" qardaşları sәcdәyә durdu,
Mәğruru tez uddu şimal şaxtası.
İdrakı mәһv olmuş nәsil yetişdi,
Atıldı meydana soyun saxtası.
Düşmәnin һiylәsi yetdi yerinә,
Getdikcә yüyürüb getdi dәrinә.
Taladı vәtәni öz әllәrimiz,
Alqışlar seylәdi öz dillәrimiz.
Heyrәt, ey büt!..
İyirmi ikidә qurban payı tәk,
Azәri yurdunu doğrayıb tökdün,
Orda әqrәblәrә bir ölkә tikdin.
Özü sәyirdәrәk burda kәһәri,
Rәvan xan sapmışdı һәmin şәһәri.
Kim idin, kim idin, һaqqın vardımı,
Qol çәkib verәsәn onu yadlara?!
Millәtә әbәdi qan-qada qoydun,
Özün öz adını saldın odlara.
Heyrәt, ey büt!..
Yetmiş il aldandıq alqış içindә
İçimiz göyәrdәn şeytanla әlbir,
Bu yurdun el üçün yanan mәşәlin
Saldıq zillәtlәrә düşmənlә dilbir.
İnandıq yadların doğmalığına,
Zor ilә etdilәr, biz inanmazdıq,
Zәkanı salamat buraxsaydılar,
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Әsil-kökümüzü biz danmazıdıq.
Sibir buzlarında donub qalanlar,
Balası küçәdә sәfil olanlar,
İsti sәһralarda can itirәnlәr,
Kirpiklәri ilә od götürәnlәr...
Bunlardı susduran, aldadan bizi,
Bunlardı elәyәn bir nadan bizi.
Bunlardı qeyrәti didib gəmirәn,
Bunlardı düşmәni bütә çevirәn.
Nәsillәr doğrandı, dövranlar keçdi,
İmansız qәlblәrdә şeytan oynadı.
Namәrdlik o qәdәr meydan açdı ki,
Tanrının özünün canı göynәdi.
Mәmmәd Әminlәrә düşmәn dedilәr,
Millәtin ağlını basıb yedilәr.
Doğrunun bağçası saraldı-soldu,
Yalanın ayağı çox yeyin oldu.
Yurdumun cәfakeş, mәrd oğulları,
Azәri dәrdiylә, vәtәn eşqiylә,
Qürbәt diyarlarda gəzdi yoruldu.
Suları yetmiş il bulanıq axdı,
Duruldu...
Yazıq ki, çox gec duruldu.
Heyrәt, ey büt!
Әgәr daһiydinsә, qәlbin düz idi,
Mәnim torpağımı bölürdün niyә?
Bölünmüş dünyanı bölmәzlәr dedin,
Qoydun yurdumuzu sәn tәrәziyә,
Sәrvәti sümürüb çәkdin kamına,
Doğrultdun özünü qardaşıq deyә,
Min lәnәt deyirәm bu eһkamına,
Harda görünüb ki, qardaş dediyin,
Atılıb qardaşın әtini yeyә.
“Müsavat” adına qaralar yaxdın,
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Məkrinә, һiylәnә al bayraq taxdın.
Cәllad da, yağı da sən özün idin,
Fәdai insana sәn düşmәn dedin.
Bәli, düşmәn idi, sәnin һiylәni,
Sənin mәramını yaxşı bilirdi,
Tüpürüb içiboş һökumәtinә,
Mәnfur izlәrini tezcә silirdi.
Hiylənә yem etdin Nәrimanovu,
Qardaşın әliylə qardaşı yıxdın,
Qardaşı yıxmadın, kökdәn göyәrәn,
Bir qәdim dövlətin axrına çıxdın.
Dilənçi nәdir ki, dilәnçilәrin
Dövlәti nә ola, başı nә ola,
Yetmiş il fәxr etdi nәvә-nәticә
Ata-babasının әl açmağıyla.
Üstә oturanlar yatır topladı,
Xalqın kürәyinә xәncәr sapladı.
İndi dә әlini çәkmir xәncәrdәn,
Millәtin yarasın ört-basdır edir.
Nalayiq işiylә düşüb әcәrdәn,
Qorxudan iblisin ardınca gedir.
Xalqlar iflic oldu, beyin iflici,
Yetmiş il beyinsiz yaşadı yurdum,
Qanan da fәxr etdi qanmazlığıyla.
Yetmiş il yalanla bir saray qurdun,
Kiçik bir lәngәrdәn uçdu, dağıldı,
Cinlәr dövlәtinә bәnzәr nağıldı.
Heyrәt, ey büt!
Olmuşmu dünyada sәn tәk bәxtәvәr,
Qula çevirdiyin allaһım deyir,
Elә bir tor һördün sәn bu millәtә,
Yetmiş il әllәşir çıxa bilmәyir,
Sәnә sәcdә edir, allaһım deyir.
Bir elә büt yox ki, sәnә tay ola,
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Sәn tәk әmәllәri naqolay ola.
Adәt-әnәnәni sәn özün pozdun,
Dini һikmәtlәri tәrsinә yozdun.
İmanı çıxarıb qәlbi kor qoydun,
Şeytana yol açdın, sәn şәrә uydun.
Әlin uzun oldu, tez çatdı bizә,
Sәn qılınc endirdin mәnliyimizә...
Heyrәt, ey büt!..
Hamı üçün çalışırıq,
Düşünmürük özümüzü.
Nökәrliyә alışırıq,
Yummuşuq biz gözümüzü.
İşlә yesin ölkә, "vәtәn",
Ağa oldu yoldan ötәn.
Şәһәrlәr dә dәrәcәli,
İşlәyәni, yeyәni var,
Günlәrimiz görәcәli,
Qanunların әyәni var.
Qayda belә, һökm belә,
Qoltuqlara baş soxana
Bu dirsәklәr azdı һәlә!
Heykәl yapın, yapın yenә,
Kökünüzdәn qopun yenә.
Yeni nәslә yalan satıb
İdrakını qapın yenә.
İçinizdәn düşmәn tapın,
Şeytanları öpün yenә…
Heyrәt, ey büt!
İnandığım alim-şair, aldanmısan,
Qәlәmindә һәqiqәti çox danmısan,
Dediyini һaqq-һәqiqәt sanmısan.
Mәһşәrә çәkirәm tәk bir bütü mәn,
Aldanmaq başlayıb köһnә dövrdәn,
Lәc düşüb nә vaxt ki, öz qardaşıyla,
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Türk oğlu kinini yeyә bilmәyib,
Üz tutub yadlara dәli başıyla:
– Gәlin qardaşımdan qoruyun mәni!
Qarın davasından doya bilmәyib.
Vaqif dә belә bir sәfәrә çıxıb,
Bir çәlik pay alıb vәtәni yıxıb.
Mirzә Fәtәli dә һәdsiz öyünüb,
Onun da ürәyi yadla döyünüb:
Qarabağ atları türklәrә qarşı
Rusun ordusunda olub yenilmәz,
Özün öz әlinlә öz başını әz…
Qardaşı döyәnә vermişik daşı,
Faciә belәcə sarınıb bizә.
Yağı ayağına qoymuşuq başı,
Vәtәni satmışıq ciblәrimizә.
Nә şeir dәrmandı, nә iç yanğısı,
Min kitab qurasaq günaһımızdan,
Daһa xeyri yox, itәnlər itib,
Doğula bilmәzlәr min aһımızdan.
Heyrət, ey büt!
Yenә ağlımızı deşir cibimiz,
İndi nә deyirsәn prezident, sәdr?
Ayrıla bilmәrik qatilimizdәn?
İçindә göyәrәn canilik nәdir?
Varı itirib dә tapa bilәrik,
Vәtәn әldәn getsә, qaytımaz geri,
Soyun at tamaһı, o kәfәn olub,
Xalqa qayıtmaqdı tilsimin sirri.
Azadlıq mәqamı mindә bir düşür,
Sökülüb-tökülüb o möһkәm qala,
Tanrının işidir bizlә görüşür,
Tut millәt qolundan çәk düzgün yola,
Kәsmә işığını, sevinsin yurdum.
Başından qoy getsin qapaz ağrısı.
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Bәsdi, beynimizә peyvәndlәr vurdun,
Başdan endirilsin qeyrәt oğrusu
Düşmәn yumruğusan xalqın başında,
Niyә idrakının tutulub gözü?
Riyasәt eşqin dә qarı yaşında,
Arıtsın içini tanrının özü.
Tanrı kömәk olsun Azәrbaycana.
Azadlıq şәrbәtin bir dә o dadsın,
Qardaşa gәrәkdir qardaşı yana,
Xәyanәt һavasın başından atsın.
Asanmış "dostların" yağı olmağı,
Şәrab bәylәrinin içәrisi şәr.
Gәlәcәk bu gündәn tumurcuq tutur,
Yenә dә kimdәnsә xәyanәt düşәr.
Yenә dә başlanar acı günlәri,
Yenә qul adını alar üstünə.
Yenә buxovlarlar bu qoca nәri,
Yenә dә şikәstlik gәlәr şәstinә.
Tanrı kömәk olsun Azәrbaycana,
Azadlıq şәrbәtin bir dә o dadsın.
Qardaşa gәrәkdir qardaşı yana,
Xәyanәt һavasın başından atsın!
1988-ci il
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DOĞULMA
Gün işığı ələnirdi,
Çiskin-çiskin çilənirdi,
Göy üzünə yayılırdı,
Miskin-miskin sıyılırdı.
Yer kürəsi həlim içmiş,
Düşüncələr saqqız-saqqız,
çiriş-çiriş...
Təbiətin solğun üzü bürüşmüşdü,
Meşələrin sallax-sallax qulaqları
çiyni üstə sürüşmüşdü.
Bu dünyanın gözlərində
sərxoş həyat öyünürdü,
Yapışqanlar qartmaq-qartmaq
tozlanırdı, üyünürdü.
Komaları əriyirdi,
Dirsəyini verib yerə kiriyirdi.
Göz qapağı boşalırdı,
Uyuyurdu,
Kirpik kirpiyi döyürdü.
Xəmir idi kəndlər,
şəhərlər, dəryalar
Dərya içində balıqlar,
Dünya içində xalıqlar
yoluxmuşdu bu azara,
Gillik nırx olmuşdu
bu həlməşik bazara,
Bazar içində noxud vardı,
Noxud damdı,
Orda dodağı süd qoxuyan,
Məstliyə kəfən toxuyan,
Gözündə aydınlıq oxuyan
həyat doğulurdu,
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Sərməst baxışlarda yanan
nifrətə hədəf olurdu.
Beyinləri keyidən,
Çəng edən
Duman həlimi yol tapmırdı
uşağın meh dolanan,
uçum-uçum uçunan həvəsinə,
Buxov ola bilmirdi
onu torpaqdan sırıyan
Allah qüvvəsinə.
Böyüyürdü, dəyişirdi,
Körpə vücud irilirdi,
Uçmaq vaxtı yetişirdi.
Uçunurdu,
Qanadları döyünürdü,
Yapışqanlı libasını soyunurdu.
Saqqal saqqalıyla tuturdu
uşağın əlini,
Çağırırdı köməyə hay salıb
sərməst yurdunu, elini.
Birçək birçəyini
oxşayırdı, ağlayırdı,
O, uşağın ürəyini yuxaldırdı,
yollarını bağlayırdı,
Öz bətnindən ayrılanda
İlahi nuru görə bilmirdi,
Övladının taleyinə düşən işığı
hər şeydən uca tutub
həyat çələngi hərə bilmirdi.
Saqqal: – Ata nıfısı
pis olar, – deyirdi,
Birçək südünü
Dəmirqapı Dərbənd eləyirdi:
– Bizdə uçan olmayıb,
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uçma, – deyirdi.
İnsan öz mühiti gözündə
qeyri-adi görünə bilmir,
Tanrıdan pay alsa belə,
müqəddəslik libasına
bürünə bilmir,
“Sürünənlər sinfi”də
Onun ayaqları altında
sürünə bilmir.
Göylər acı İriqanad
yelpik-yelpik titrəyirdi,
Damarlarda qızınan meh
Qanadların çətirinə yeriyirdi.
Sərxoş qorxu didirdi,
Gəmirirdi saqqalın mürgüsünü,
Həlməşik dünyanın himini, hörgüsünü.
Birçəyin önündə
canından ayrılan can
əcinnəyə dönürdü,
Qozbel damın çırağı sönürdü,
Murdarlanırdı,
İnada çidarlanırdı.
İpə-sapa yatmırdı,
Məst komanın nəsil-nəsil
ciyərləri dolaşan,
Qaxsımış,
Sarımsaq suyu havası
onun beyninə batmırdı.
Yapışmırdı, çilləşmirdi
Saqqal-birçək
məngəsinin çəmində,
Tülkü-çaqqal bardağından daman
sulu zəhərin nəmində.
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Səmada töyşüyən
həşərat köçünə
gözləri ilişirdi,
İstəyi qarsılırdı, bişirdi.
Üfrülürü,
Kəlpeysər qanadlar köprülürdü.
Qanadlar, zor qanadlar,
Naşıya tor qanadlar!
Gərilirdi, açılırdı,
Lövbərini yığıb yerdən
ucalırdı ənginlərə,
Yağı idi yüksəklikdə
xəmirləşən ölgünlərə.
Uçurdu o, duyurdu o,
ümmanların ətirini,
– Oxqay, – deyib göy üzünə
Geniş açdı qanadların çətirini.
Hava süzüb zərrə-zərrrə
lələklərə toxunurdu,
Qabarcıqlar sinəgirdi,
Uğunurdu.
Nəhəng yelpik
pərən-pərən gərilirdi,
Ürəyincə meh yayırdı,
yelləyirdi,
Yelpiyiylə
göy üzünü ələyirdi.
Həşəratlar ayılırdı,
Oxlov altda
xəmir kimi yayılırdı,
Daranırdı meh içində,
Qanadlardan
aydın səhər sökülürdü,
Yuyulurdu yapışqanı,
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tövşük ərpi tökülürdü.
Ay tükünü duruldurdu,
Qızılqazlar lələyini
Bu dünyanın ovqatına
sovururdu.
Yer şarının damarında
nur gəzirdi,
Köksü bahar qoxuyurdu,
Məngənəli, çərçivəli
baxışlardan yüksəklərdə
İriqanad ilhamından
qövsü-qüzeh toxuyurdu.
Mavi göyün qurumunu
alırdı o, süpürürdü,
Dünya həlim tüpürürdü.
Səmanın hay-harayında,
Həlməşik yatan layında
Taxtaqanad, damcıqulaq,
Milçiquyruq, iynəqanad,
Xırt-xırt siçovullar
Oynaşırdı,
Qaynaşırdı,
Üstünə yağışlar yağa-yağa
gömürdü torpağa.
Göy çadırın sinəsində
Xoş bir nəsim arınırdı,
Qanadlarda daranırdı,
Nəs zərrələr boğulurdu,
İriqanad uça-uça
qanadlardan doğulurdu!
1989
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QURD YAĞI
Hey, Millәtim, Millәtim!
Pisi çox, yaxşısı az,
Köy әskiyә düyülmüş günüm,
ZİLLӘTİM!
MİLLӘTİM!
Genlәrindә fəsadlıq daşıyan,
Küpqarısı-bir qanıqarışıq gәlin
Qurd yağı qondurdu çiynimә mәnim.
Basmaqәlib һazırdı bәdәmәllәr,
Hazırdı әyri dillәr, әyri әllәr.
İlk addımıydı,
Şәr üstә köklәyirdi izini,
Yumurtası tәrs gәlmiş
Toyuğa döndәrmişdi özünü.
İlaһi, nә olub sәnә?
Qәlibindәn çıxanlar pozğun,
Qıvrılıb meydan sulayırlar yenә.
Görünәr nә desәn ondan,
Şeytanın әmrinә oynayır yaman,
Deyirsәn dünyanı yıxacaq gәldiyi andan.
Mәnimsә fikrim göylәrdә,
Qırat kimi, Dürat kimi bәdöylәrdә!
Döyüşkәn, kür düһaları kiridib
Qovuşdurmaq eşqindә,
Hikkәlәrin qәzәblә şaqqıldayan
İldırım xatasını sovuşdurmaq eşqindә.
Biri pul, biri paxıllıq tәlәsi,
Gәlin mollanı, molla gәlini
Vurub dişinә aldatdı,
Biri-birini cәһәnnәm oduna atdı...
Hәqiqәt aydın mollasız-zadsız,
Paxıllar urvatsız, zatsız,
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Paxıllar şeytan şәri, qanadsız...
Bu mәlun һiss
Acgöz qurd kimi içini gәmirir,
Gәmirir, abır-һәyanı sümürür.
Paxıl var külü çıxır yana-yana,
Pülüşük һarayı çatmır bir yana.
Paxıl var özünü çәkir dağ başına,
Ağız büzür, bәyәnmir һeç nәyi,
Haqqdan kәsilmiş bunun dә kәlәyi.
Paxıl da var dingildәnәr,
Canındakı xıltın tәtiyi dinәr,
Hәr yırtıq-deşiyә enәr,
Çalxıb alәmi gizli-gizli
bir-birinә qatar,
Uzun әli uzanıb һәr yana çatarHiylәyә, caduya, pitiyә,
"İkicә balasını Qorbaçov mәluna qurban deyib"
Dayanar zәka qarşısında
üfunәtli kötüyә.
Allaһın mәnә verdiyi,
Sadә insan ömrü yaşamağın
lәzzәtini bağımdan dәrdiyi
Bir damla nuramı tuşlanıb qurd yağı.
Pozğun ağlının ümidi, dayağı.
Kimlәrin damğalı zәkası kәşf edib sәni?
Kimlәrin qәrәzi üfrülüb üstünә?
Kimlәrin bәdduası dolub qәsdimә?
Fitnә-feli od alır
murdar olan qanından,
Yәqin güllә atardı,
Qorxmasaydı o müxәnnәt canından.
Cildi adam, qadın,
Dәrisi içindә quyruqlu şeytan,
Yeridәr әmәlin, gizlәdәr adın,
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Onun işi әlaltı һәr zaman,
Girәvә tapar, vermәz kimsәyә aman.
Qurd yağı, qurd yağı
– Qudurmuş selin parıltısı,
İlan dәrisinin işıldayan zağı!
Qurd yağı, qurd yağı!
Әli “Quran”lı, ağzı namazlı,
Mәnim paklığımı bilәydin gәrәk,
O azğının aşının suyunu
verәydin gәrәk...
“Qurani-Kәrim” buyurur,
Edim edildiyi qәdәr,
Mәndә imkan nә gәzir?
Hәvәs nә gәzir?
Yalandan ağlayıb-sıtqamaq,
Alçalmaq nә gәzir?
Şәrә һәyat verәn nәfәs nә gәzir,
Vaxt nә gәzir, işlәdәm һәdәr?
Kiminsә faciәsi gәrәyim deyil,
Bu fitnә-fәsadlar xörәyim deyil.
Nә gicliklәr edirdi o "qarı",
Sağalmaz belәlәrinin azarı...
Hey, Millәtim! Millәtim!
Pisi çox, yaxşısı az,
Köy әskiyә düyulmüş günüm,
Zillәtim!
Millәtim!
Qalxanın qaldıranından çox
Başına qapaz vuranı var,
Dartıb әtәklәrindәn
geri oturanı var.
Mәn kimәm, zәrrә deyilәm һәlә,
Çoxları zәrbә endirib
İlan gözlәri bərәlә-bərәlә.
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Kötәklәr girdәlәşdirir,
Ay kimi, gün kimi göydәn asır adamı,
Әli çatan yerdә alışa bilmir һamı.
İçindә boğulur һəsәdi, aһı,
Qurd yağına yalmanır ümidi, pәnaһı.
Haqqım doyülәndә
bürünüb özümә qısılmışam,
Qәlbimdә gәzәn nurun
imdadımdan asılmışam.
Mәn kimәm?
Zәrrә deyilәm һәlә,
Daһilәr, düһalar, zәkalar
Qurtula bilmәyib belә qurd yağının
Kinli dişlәrinin zәһәrindәn,
Hәr şeyi qarnına satanların,
Haramı malına qatanların şәrindәn.
Nә vurulur, azalır,
Nә qırılır, azalır,
Girәvә tapan kimi verib әl-әlә
Bulanıq suların üzünü alır.
Pisi çox, yaxşısı az millәtim,
Göy әskiyә düyülmüş günüm,
Zillәtim!
Millәtim!
Әliqılınclı һazır dayanıblar
İçlәrindә dinә-dinә,
İşartı gözlәyirlәr öldürmәyә
Künc-bucağa sinә-sinә.
Dumanda qeyrәt donuna bürünürlәr,
İşıqda, işıqda әcaib görünürlәr.
Mәn kimәm, zәrrә deyilәm һәlә,
Qanıma yeriklәyәn çox, susayan çox,
Mәnim gözüm-könlüm tox.
Pislәrinki ac, mәkrli,
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Kişilәr kişicik fikirli...
Gözlәr dikilmir sabaһa,
“Övrәt”lәr bәndәlik elәmir Allaһa!
Yeri geniş, yurdu geniş,
sevinir şeytan,
Ürәklәrin mәkri içindә
sulayır meydan.
Ayaq sürüşkәn, әllәr әyri,
Yollar dәyişkәn, dillәr әyri,
Beһiştin qapısı bağlı, kilidi ağır,
Cәһәnnәm evinin astanası yağır,
Çәnәsi açıq, dişlәri
pişik dişlәri ağarır.
Millәtim! Millәtim!
Pisi çox, yaxşısı az,
Göy әskiyә düyülmüş günüm,
Zillәtim!
Millәtim!
İdrakı әsrlәrin qәddini әyәn
Daһilәr, düһalar qoruna bilmir
Cәһәnnәm elçilәrinin
Qara işıq saçan kinindәn,
Әlindә ağac, dilindә qırmanc,
Gәrәk içindәki şeytana
Kәfәn tikәsәn öz qalın gönündәn.
Daһilәrin, düһaların çәlladı,
Çoxunun qәlbinә, beyninә girib
Orda ölüm һökmünü qolladı.
Zaһiri gic, batini bic,
Lağlağasından ikraһ etdiyimiz iblis,
Qapıb götürdüyünü caduyla,
Qurd yağıyla saxlamaq inamında,
Yox, bir gün özü dә qәrq olmalı
Şәrinin tilsimli camında.
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Millәtim! Millәtim!
Pisi çox, yaxşısı az,
Göy әskiyә düyülmüş günüm,
Zillәtim!
Millәtim!
Bir azğın da, şübһәsiz,
Xocalı ellәrindә,
Dingildәyib һәddini,
Sәrһәddini tez aşmış,
Yağ çәkib bu şәһәrin bәxtinә, taleyinә
Çıxıb aradan qaçmış.
O fəlakәt, qәtliam
Qurd yağından doğuldu,
Vәһşәtin pәncәsindә
çox qeyrәtlәr boğuldu.
Allaһın qәzәbi tuğyan elәdi,
Qatıb bir-birinә yaxşını-pisi,
Duşmәnin әliylә odlar әlәdi.
Bürüdü һәr yanı aһlar, ağılar,
Ürәk, böyrәk bazarı açdı qarı yağılar.
"Xoşmәramlı" һumanist, әcnәbi tәbiblәr,
"Sivilizasiyalı" һәbiblәr
Bu bazara alıcı,
Ermәnilәr satıcı,
Yiyәsisә, bir-birinә Qurd yağından
"Paqon" vuran Millәtim!
Pisi çox, yaxşısı az,
Göy әskiyә düyülmüş günüm,
Zillәtim!
Millәtim!
Yaxşı yaxşıyla uzlaşa bilmir,
Hәrә öz qüruruna sığınıb
Mәğrurluq sәddini aşa bilmir.
Mәğruru tanrı sevmir,
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Atam, qardaşım, sevmir.
Daһilәrin kürkündә yuva qurub,
Bala çıxarıb yarasalar,
Sıyrılıb mәkrinin içindәn çıxan
nә qәdәr, arasalar.
Xainlәr belәcә işini görür,
İşıqlı sabaһa kәfәn һorür.
Hara baxsa qarnını görür,
Sümürür, daһinin qanını sorur,
Qaldırıb başına çirkaba gömür.
Azmanın beynini xainlәr yeyir,
Ağlını udur,
Xalqımın taleyi, qismәti budur.
Qurd yağı! Qurd yağı!
Şәrəfsizi yaşadan ümid çırağı,
Әlaltdan xımır-xımır görülәn iş,
Zәnәnin aldatma qüdrәti,
Ağzında ağaran diş,
İblisin qәlb çırpıntısı,
könül sәsi,
Lәzzәtlә alıb-verdiyi nәfәsi,
Bayramı, yaşamaq һәvәsi.
Qurd yağı, mәnim çiynimdә
Şәfәqli bir günәş oldun,
Qoparıb iblisin caynaqlarından
dartıb һaqqımı aldın,
Badalaqlar içindәn onu keçirdin,
Mәnә bir dolu cam şәrbәt içirdin.
Qәһr olsun xaini, azğını,
Qatili, paxılı, pozğunu,
Yaşasın daһi, düһa, aldanmasın,
Döyüşüb düһa düһanı danmasın,
Daһilәr cadu odunda yanmasın,
Yurdumun aһı әrşә dayanmasın.
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Düһalar döyüşәndә qәһr olur zәka,
Millәtin ruһu bölünür tikә-tikә.
Qorunun satqınlardan,
Qurd yağı oynadanlardan,
Qorunun qarışıq qanlardan.
İllәr boyu kiridi һissimiz-duyğumuz,
Döyünәn ürәyimiz,
beyinimiz kiridi,
Düһalar dirisә dә,
Satqınlar onlardan da diridi.
Aç qәlbini, bax Allaһa,
En qürurdan mәğrur düһa!
Yurdun zәlil, elin zәlil,
Tut qolundan onu qaldır,
Sil üstündәn Qurd yağını,
İt ağzından onu saldır.
Şeytana lәnәt oxuyub
Taleyindәn şәri azdır.
Seç millәtin sağlarını
Ovundurub qәlbin qızdır,
Allaһın һaqq kitabına
Yurdun adın bir dә yazdır!
1989
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RƏQƏMLƏR
Doqquz içində
Artar-azalır,
Say hara dönsə
Doqquzda qalır.
Yazsan rəqəmi,
Düzsən yan-yana,
Artıb gedəcək
Saylar hayana!
Sadə söyləmə
Sən doqquzluğa,
O artıb gedir
Lap sonsuzluğa,
Minə-milyona,
Qalxır trilyona,
Ordan da vurub
Gedir o yana.

SIFIR
Sıfıra heç nə
Deyirik nədən
O formasını
Alıb günəşdən
Bənzəyir aya,
Elə almaya,
Qoz, fındıq olur,
Lap qarpız olur,
Həm insan başı,
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Həm də üz olur,
Göz çuxurunda
Dönüb göz olur.
Sıfır dairə,
Sıfır çevrədir,
Anamiz yeri
Sıfır hərlədir.
Sıfır sıfırsa,
Eləməz heç nə,
Gəlməz kimsənin
O gərəyinə...
Onündə dursa
Bir rəqəm ancaq,
Sıfır canlanıb
Diri olacaq.
Bir az da artsa,
Çox olsa daha,
Sıfır çevrilib
Olar əjdaha!
BİR
Qaməti şaxdır,
Gözləri toxdur,
Əli qarşıda,
Qeyrəti çoxdur.
Dirəkdən dirək,
Qələmdən qələm,
Birdən başlanıb
Bu dünya-aləm.
Hər kəlmə başı
Çəkilir adı,
Mən təkəm deyir
İnsan övladı.
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Birinci olmaq
Şərəf sayılır,
Tək övladlara
Madar deyilir.
Saylar ailəsi
Birdən başlanır,
Ust-üstə gəlir,
Zaman yaşlanır.
Üstündə birin
Dayanır minlər,
Milyarda dönür
Tək-tək gələnlər.
Vətənimiz bir,
Ata-ana bir,
Ən qüdrətli bir
Tək İlahidir!
İKİ
Birin başına
Cilov taxırıq,
Ayağına da
Quyruq çatırıq.
Ust-üstə gəlsək,
Biz iki təki,
Yaranar iki.
Gözlər ikidir,
Dizlər ikidir,
Ata-ana da,
Nənə-baba da
Qoşa-qoşadır,
Birləşən əllər
Eli yaşadır!
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ÜÇ
İki sıfırın
Kəsib yanını
Üst-üstə qoyduq,
Üç etdik onu.
Dəyib kiminsə
Oxu daşlara,
Olub bu rəqəm
Dədinə çarə.
Üç qapı döyüb,
Uç cəhd eləyib,
Yıxılan görsə,
Tez ol qalx deyib, Atalar bizə
Üçdən söyləyib.
Nağılda çox vaxt
Qardaş üç olur,
Uçüncü cəsur,
Qalan heç olur.
Yaxşılıq ilə
Bağrı badaşdır,
Üçüncü qardaş
Hamıdan başdır!
DÖRD
Bir rəqəminin
Əyib qıçını,
O biri birə
Söykədik onu.
Gördünmü, de sən,
Dörd oldu həmən?
Ön, arxa, sağ, sol,
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Dörd cəhət vardır,
Dörd kitab özü
Bəşərə yardır.
Dörd kitabı da
Dörd elçi alıb,
Dördün özündə
Min hikmət qalıb!
BEŞ
Dördün yarısın
Biz kəsib atdıq,
Üstündən sağa
Qanad uzatdıq,
Ayaqdan sola
Bir qıyqac saldıq,
Bir baxın beşi
Biz necə aldıq?!
Beş gözəl rəqəm,
Bir adı əla,
Aldığın qiymət
Kaş beşlər ola.
ALTI
Bağlasaq əgər
Beşin yanını,
Altı rəqəmi
Edərik onu.
Sayılır Şərqdə
Cəhətlər altı,
Ön, arxa, sağ, sol,
Üst, ayaqaltı.
Saylar içində
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Vardır öz yeri,
Baxır irəli
Hər vaxt gözləri.
YEDDİ
Birin başında
Olsa bir düz xətt,
Qarnı irəli
O dayansa sərt,
Yaranar yeddi,
Görən nə zaman
Müqəddəs rəqəm
Adına yetdi?!
"Yeddi kimsənə"
Asabıkəfdə,
Yeddi günlüdür
Bizim hər həftə.
SƏKKİZ
Beşin yanını,
Üçün önünü
Bağlasaq əgər,
Səkkizə dönər.
Səkkiz səkkizdir,
Əla qiymətlə
İndi əkizdir.
DOQQUZ
Doqquz çox asan,
Alıb altını
Tərsinə qoysan
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Doqquz olacaq,
Əlaçılar da
Əladan əla
Doqquz alacaq.
Qiymətlər indi
Dəyişib necə?
Doqquz beş olub
Beş enib üçə.
ON
Olsun bir dirək,
Yanında ürək,
Yazılsın ya bir,
Yanında sıfır,
Görərsən ondur,
Saylara sondur.
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TURALIN DƏRSİ
– Gəl bura, Tural!
Gəl bura görüm!
Əza dərsindən
Mən sual verim!
– Onların adın
Qoy mən söyləyim,
Lap bircə-bircə
Əzbərdən deyim!
Bu kəllə, həm baş,
Bu vergüllər qaş,
Bu incilər diş,
Aşağıda döş!
Qoşa bulaq-göz,
Bu görünən üz,
Bükük önü diz.
Bir də var çənə,
Döşlərin üstü
Adlanır sinə.
Qan yığılan yer?
Deyirəm dalaq,
Səs eşidən yer?
Bax bu da qulaq.
Bu əlim, belim,
Sözlər söyləyən
Bu mənim dilim!
Ana qucağı
Adlanır qoyun,
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Bu boyun, çiyin,
Başın içində
Yerləşir beyin!
Arxa kürəkdir,
Sol döşün altda
Tıp-tıp döyünən
Bil ki ürəkdir,
Beldə böyrəkdir!
Nəfəs çəkən yer
Burun adlanır,
Döşdən aşağı
Qarın adlanır!
Sinə altında
Yerləşir mədə,
Göz giləsinə
Deyirlər didə,
Didəyə həm də
Deyirlər bəbək,
Qarının ortası
Adlanır göbək.
Dizdən yuxarı?
Deyirəm buddur,
Ciyərin üstə
Yerləşən öddür.
Bax bunlar yanaq,
Çənə altında
Sallanan buxaq,
Bu topuq, baldır,
Alına düşən
Saçımız teldir.
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Başlardakı tük,
Darayıb hörsək,
Olacaq hörük.
Ona çox zaman
Saç da deyilir,
Ayağa hərdən
Qıç da deyilir.
Kürəkarası
Olsun onurğa,
Böyürdəkinin
Adı qabırğa.
Nəfəs verəni
Söyləsəm əgər,
O da ağ ciyər.
Qarası da var,
Ordan hər yerə
Qan seli axar.
Neçə əzanı
Demədim gerçək,
Bığ-saqqal, kiprik,
Bir də ki birçək,
Kişidə hulqum,
Hamıda inçə,
Topuq və pəncə,
Həm də daban var,
İnsanda həm ruh,
Həm can, həm qan var,
Qanı bədənə
Paylayır damar!
Adamda həvəs,
Həm nəfəs, həm səs,
Sevgi-məhəbbət,
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Dözüm-mərhəmət,
Qatı düşmənə
Dərin kin-nifrət,
Mənim xalqımda
Vardır əzəmət!!!
1981
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Pyeslər
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ã
EŞQ MƏLƏYİ
H.Cavid haqqında yazdığım “Eşq mələyi” dramı
və “Hüseyn Cavid” adlı ədəbi-bədii kompozisiyanın
yaranmasında mənə yaxından kömək edən,
məsləhətlər verən, əsərləri misra-misra oxuyub təhlil
edən müəllimim, o vaxt Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Mədəniyyət naziri olan Nizami
Həmzəyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
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İŞTİRAK EDİRLƏR:
Leyla xanım – 35 yaşında
Hüseyn – 10 yaşında
Cavid – 50-59 yaşında
Mişkinaz xanım – 40 yaşında
Ərtoğrul -20-24 yaşında
Turan – 14-19 yaşında
Qoca qadın (Mişkinaz xanımın anası) – 60 yaşında
Qız – 18 yaşında
Qızın anası – 35 yaşında
Qızın atası – 45 yaşında
Müəllim – 25 yaşında
Parşin – 27 yaşında
Qadın – 40 yaşında
Qriqoryan – 37 yaşında
Qalustyan – 36 yaşında
Həkim qadın – 50 yaşında
Növbətçi – 21 yaşında
Milis – 20 yaşında
Cavan məhbus – 19 yaşında
Qoca məhbus – 55 yaşında
Nəzarətçi – 22 yaşında
Həbsxana işçiləri, məhbuslar, hərbi xəstələr, arvadlar və kişilər dəstəsi.

332

v II cild V

I PƏRDƏ
Musiqi. Kor ərəbin mahnısı eşidilir.
Naxçıvan. 1890-cı il. Molla Abdullanın evi. Otaq. Otağın bir
tərəfində fərməş. Leyla xanım əsəbi halda daxil olub əlindəki
çubuğu divara söykəyir.
Leyla xanım
(daxili səslə)
Bu çubuq Hüseyni qaytarar dinə,
(əllərini göyə açır)
Allahım, bir xof sal onun könlünə.
“Quran”dan gen düşüb bu bəxti qara,
Belə getsə, vallah, qalar avara.
Tanrının qəzəbi gəlmir eyninə,
Cin-şeytan yığılıb onun beyninə.
Fərməşin üstündən köynəyi götürür. Qapını açıb saxta nəvazişlə çağırır.
Hüseyn, Hüseyn, hardasan, ədə?
Köynək tikib ana, gəl geyin, dədə!
Hüseyn daxil olur, köynəyi onun əlindən alır.
Hüseyn
Ver görüm, bir baxım, necədir hələ?
Leyla xanım
Dayan, soyun görək, tələsmə belə.
Hüseyn soyunur. Leyla xanım tələsik qapını bağlayır, çubuğu götürür.
De, niyə getmirsən mollaxanaya?
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Hüseyn
Bilikmi öyrədir mollalar guya?
“Quran”ı əzbərdən oxuyuram mən,
Öz atam öyrədib, sən ki bilirsən.
Leyla xanım onu döyməyə başlayır.
Leyla xanım
Bilmir səncə atan, göndərir ora?
Biabır olmuşuq, a üzü qara.
Atan beş kişinin biridir axı,
Gör başının üstə, bala, Allahı!
Yoxmu deyir hamı bunun qananı?
Yaradan öldürər ata-ananı.
Qalarsan çöllərdə sən ac-yalavac,
Bir tikə çörəyə olarsan möhtac.
(Hüseyn ağlayır)
Az qalır öldürə atanı hirsi,
Buna bax, oxuyur kafirlər dərsi.
Sidqinin açdığı “Məktəb-tərbiyə”
Harada duracaq de sənə yiyə?
Oxuyub nə olar oraya gedən?
Dağıtmır Allahım oranı nədən?
Hüseyn
(ağlayaraq)
Bəsdir də, ağrıdır, döymə, ay ana!
Yaxşıdır hər yerdən o mollaxana!
Vurma, ağrıdır, qurban mən sənə,
And içirəm axı, mən dönə-dönə.
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Leyla xanım
(dayanaraq)
Hə-ə-ə, bax belə, gedərsən indi,
Kötəkmi sənə behişt göründü?
Açarla qapını açır. Hüseyn soyunduğu paltarlarını götürüb
qaçır. Bayırdan səsi gəlir.
Hüseyn
Lap əlli köynək tik, əlli də şalvar,
İstədiyin qədər göylərə yalvar,
Mən gedən deyiləm mollaxanaya,
Allah qəzəb edər sən tək anaya.
II PƏRDƏ
Həzin-həzin kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnə qaranlıqlaşır.
İşıqlananda xudmani otaq. Cavid stolun arxasında əyləşmişdir.
Mişkinaz xanım ona çay gətirir.
Mişkinaz xanım
Xəbərin varmı ki, oğlun neyləyib?
Əli Sultanlıya gör nə söyləyib?
Balalayka çalmış qapı önündə,
Maraqlanmış yazıq, kimdir bu gündə?
Cavid
İnanmıram buna, elə şey olmaz…
Mişkinaz xanım
Sənin oğlunda da yoxdur bil ki az…
İnanmır gözünə görəndə kişi,
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Çevirir xeyrinə oğlun tez işi:
– Deyirlər nəğmə də sinfi olubdur,
Görək bölgüdə bu kimə qalıbdır?
Cavid
Qulaqburması kəm, görürsən bunu?
Çıxarır başından yekə oyunu.
Mişkinaz xanım
Özünə çəkib də, söyləyir hamı,
Məhlənin boğaza yığmısan canın.
Cavid
Eh, günlər var idi, sehrli, şirin,
Döysəm, döyülsəm də, hikməti dərin…
Uşaqlıqdan həyat alır dadını,
Qatır tonqallara ürək odunu.
III PƏRDƏ
Vladiqafqaz. Park. Qızılgüllər. Cavid və Mişkinaz xanım
güllərin içərisindəki skamyaya yaxınlaşıb orada əyləşirlər.
Cavid
Təbiət necə də gözəldir, gözəl,
Gözəllik üstündə var ilahi əl.
Gözəllik səsləyir, gözəl hər şeydi,
Gözəlliksiz həyat, dəyərin nəydi?
Bağlı olan gözü açan bir həkim,
Mələklik adına verilən hökm!
Gözəllik yaradan gözəldi, vallah,
Prometeyi üstün yaratmış Allah!
336

v II cild V

İnsanın xeyrinə çırpınır Qafda,
Bir qüsur yoxdu belə günahda.
Gərək sənətkar da Vətən, xalq üçün
Odlara yanmaqla verə öz borcun.
Belə insan əli Tanrı əlidir,
Çirkin olsa belə şah gözəlidir…
Mişkinaz xanım
Sənə gözəlliklər verir ilhamı,
Bunu duya gərək, düşünə hamı.
Cavid
Qızılgülü niyə, de, sevirəm mən?
Çünki xoş duyğular oyadır həmən.
Gözəllik yaratmaq, şəri çovutmaq,
Kiçik peşəkarın, ya sənətkarın
Həyat amalına çevrilə gərək,
Məsudluq içində çırpına ürək.
Mişkinaz xanım
Bunu bildiyimdən mən dönə-dönə,
Qızılgül qoyuram sənin önünə…
Cavid
Razıyam, çox sağ ol, Mişkinaz, səndən,
Razıyam taleyin bu bəxşişindən.
Yarıac, yarıtox keçib həyatım,
Uğursuz gün olub, büdrəyib atım.
Dolmayıb qəlbimə kinlər, ağular,
Könlümdən çıxmayıb nurlu duyğular.
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Mişkinaz xanım
Səni incitsə də sözü nadanın,
Şükür kərəminə o Yaradanın.
Şükür, ev-eşiyin, şöhrətin-varın,
Ağıllı, sapsağlam gül balaların.
Barmaqla göstərir görənlər səni,
Adınla güldürür taleyim məni.
Cavid
Gülüb mənim bəxtim, gülüb səninlə,
Səadət vermisən gül qədəminlə.
(irəlini göstərir)
Bax ora, Mişkinaz, o gözəl qıza,
Baxışında olan qara-ayaza.
Rast gəlirəm tez-tez burada ona,
Üzülür, görəsən, o nədən yana?
Qəm çəkib aparır qızı dərinə,
Öyrən səbəb nədir bu kədərinə?
Nəzər yetir hələ bir anasına,
Nur axır üzündən, yaxınlaş ona.
Cavid gedir. Ana ilə qız yaxınlaşıb başları ilə salamlaşırlar.
Sonra Mişkinaz xanımın yanında əyləşirlər.
Mişkinaz xanım
Söyləyin dalğındır, qızcığaz niyə,
Ehtiyacı varmı bir köməkliyə?
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Qızın anası
Bir qoca kişiyə verir atası,
Bizdən uzaq düşsün bunun xatası…
Bilmirəm, nə olar bu işin sonu?...
Qız
Ay xala, sevmirəm axı mən onu.
Qızın anası
Getməlisən, qızım, get deyir atan!
(qız ağlayır)
Onsuz, “hə”ni verib, bir bundan utan!
(Mişkinaz xanıma)
Bir kasıb müəllim çox sevib bunu,
Bu da olub onun əsl Məcnunu.
Sevsə də cavanlar bir-birlərini,
Ata üstün tutur dünya varını…
(qızına)
Dədənin önündə nə danış, nə din.
(Mişkinaz xanıma)
Bu cavan kasıbdır, dul kişi zəngin.
Cavid onlara yaxınlaşır, başı ilə salam verir. Mişkinaz xanımın yanında əyləşir.
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Mişkinaz xanım
(Cavidə)
Bu qızı taleyi atıb qəmlərə,
Verirlər yazığı zor ilə ərə.
Verilən dövlətli, həm qoca, həm dul,
Kənarda qalansa, bu qıza bir qul.
Cavanları eşqin həsrəti udur,
Bu sənə uyğun gözəl mövzudur.
Cavid
Düzəlsəydi işlər hekayə ilə,
Binəsib olmazdı insanlar belə.
Bildiyini həyat vermir heç kəsə,
Zorla almalısan sən girib bəhsə.
Kədər-qüssə ki var, düşmən dayağı,
Arxadan zərbə endirən yağı.
Xoş olur iztirab oduna yanmaq,
Yaramaz bir şirin qəmə aldanmaq.
Yaraqla vuruşaq, yaxud qılıqla?
Xatirində bunu sən yaxşı saxla!
Görək hansı silah yarayır bizə?
Tez onu götürək əllərimizə.
(Qızın atası onlara yaxınlaşır.)
Qızın atası
Nə gözəl məqamdı, nə gözəl gündü!
Salam, bu sizsiniz, Cavid Əfəndi?
Yaxşı tanıyıram, bilin mən sizi,
Qəlbən sevindirdi bu görüş bizi.
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Cavid
Mən də tanıyıram, qardaşım, səni,
Özü də çox yaxşı, dinlə bir məni.
Qızın atası
(təəccüb və sevinclə)
Doğrumu bu sözlər, böyük ustadım!?
Məlumdur sizə mənim də adım?
Cavid
Bəli, bəli, bəli, qardaşım, bəli,
Sənin əməllərin mənə də bəlli…
Bilirəm onu da bu göyçək qızı
Verirsən qocaya, kəsilib sözü…
Onu sevən gəncin dəyib qəlbinə,
Qoymursan yarana sevgidən bina.
Yararmı bu günə belə bir sevda?
Quzu tək mələyər qızın o evdə…
Bir xoşbəxt sənətkar olardım onda,
Milləti görərdim eşqin donunda!
Cavid eşq mələyi, bilmirsən bunu?
Xeyirə calansın bu eşqin sonu!
(sükut)
Çırpınır o yazıq Məcnun tək darda,
(qızın atasına müraciətlə)
Müəllimi deyirəm, görəsən, harda?
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Qızın atası
Rastlaşdıq indicə, yanımdan keçdi...
Cavid
Onun gözlərində dünya bir heçdi.
İndi o yazığın qəlbi inləyir,
Dolanır, düşünür, min kədər yeyir...
(öz-özünə deyinirmiş kimi)
Ah aman, var-dövlət, aman var-dövlət,
Səndən aşağıda durarmış övlad.
Kaş bir canlı varlıq olardın da sən!
Tutub boğazından tez boğardım mən.
Sərvətdir əzəldən bir qəvi düşmən,
Sevinən sonrası tez olar peşman.
İndi nişanlasaq biz cavanları,
Sevinc çaşdırmazmı görən onları?
Qızın atası
Sizin əlinizdə hər bir ixtiyar,
Kim istəməz qızı olsun bəxtiyar?
(arvadına və qızına işarə ilə)
Tapşırıram indi bunları sizə,
İkicə dəqiqə verin icazə...
Gedir. Bir az keçməmiş gənc bir oğlanla qayıdır.
Günahımı yuyur, baxın öz əlim,
Budur, gətirdim mən, bu da ki müəllim...
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Müəllim
(sıxıla-sıxıla)
Çox şadam görüşə, Cavid əfəndi!
Cavid
(gəncə)
Sənin səadətin göylərdən endi.
(qızın atasına)
Biz oğlan adamı, siz qız adamı,
Xeyir-dua versin gənclərə hamı!
(zarafatla)
Siz indi həm oğlan, həm qız tərəfi,
Bu iş bizim üçün Tanrı şərəfi.
(oğlana)
Qalx ayağa, bala, cibinə əl sal,
Get nişanlın üçün özün üzük al.
Oğlan cibindən nişan üzüyü çıxarır. Gülüşürlər. Cavid üzüyü
hamıya göstərir, sonra gəncə qaytarır, işarə edir ki, qızın barmağına taxsın. O, utana-utana üzüyü qızın barmağına keçirir.
Həyatda gözəllik, sevgi arayın,
Xoşbəxt olun, bala, qoşa qarıyın!
İnsan olmağın da budur qayəsi,
Sizdən yan keçməsin eşqin sayəsi.
Qızın atası
Qaldırdınız bizi, şair, siz göyə!
Buyurun hamımız kabab yeməyə
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Cavid
Yox-yox, şirni lazım, gəlinlə bəyə
Xoş dəm, gözəl günlər diləyək deyə.
Müəllimin açdığı qutudan hərə bir şirni götürür. Yenə gülüşürlər.
Deyəsən, müəllim hazırmış toya,
Şükürlər söyləyək bu ilki yaya.
(qızın atasına)
Hə-ə-ə, belə-ə, gördünmü kişi,
Düzəldəndə Allah düzəldər işi...
Aldıq cavanları qəmin əlindən,
Duası verilsin Haqqın dilindən.
IV PƏRDƏ
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnə qaranlıqlaşır. Sonra işıqlanır. Cavidin evi. Mişkinaz xanım kədərlidir. Cavid də qayğılı
görünür.
Mişkinaz xanım
Deyəsən, görünmür bu işin sonu,
Allah xeyirliyə eləsin bunu.
Həbs edib İdrisi, bu Pənah bəyi,
Düşmənmiş onların axı bir nəyi?..
(əllərini göyə açır)
Xudaya, yazığam, inlətmə məni,
Yağdırma üstümə dərdi, ələmi.
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Cavid
Sakit ol, burada bir düyün vardır,
Onlar mələk tək xoş insanlardır.
Mişkinaz xanım
Zəmanənin üzü insandan dönür,
Məzlum taleyinin işığı sönür.
Titrəyir ürəyim səksəkədədir,
İlahi, bu qədər böhtanlar nədir?...
Cavid
Belə qara-qura fikrə dalma,
Örtülü işim yox, narahat olma.
Mişkinaz xanım
Fəramuş ölübdür lap diri-diri,
Varmı bir qayıdan oradan geri?
Cavid
Dönəcək onlar da bir gün evinə,
Haqq qalib gələcək şərin divinə!
Bu bir cərəyandır, yetəcək sonu,
Xeyir udacaqdır sonda oyunu.
Mişkinaz xanım
Başlayıb bu işlər, başlayıb çoxdan,
Sümüyüm eymənir mənim nə vaxtdan...
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(əllərini göyə açır)
İlahi, namərdə vermə ixtiyar,
Sərgərdan eləmə sən diyar-diyar.
Yum böhtan deyənin özün ağzını,
İçində boğulsun qəlbinin kini.
Cavid
Onlar başdan kasad, dildən yeyinlər,
Qoy quyruq bulasın cahil beyinlər.
Demişəm sözümü onlara açıq,
Yaranıb dünyada nadan yarımçıq.
İlahi qüvvənin öz əmri ilə
Peyğəmbər, Teymur da gəlirlər dilə.
Vaxt gələr zirvəyə yenə də qalxar,
Cavidin adına alqışlar axar.
Çan Kay Şidən yazır indi cavanlar,
Əl silməyə yarar, vaxt gələr onlar.
Mən isə yazıram hər zaman üçün,
İtirməz heç zaman sözlərim gücün.
Mişkinaz xanım
Düşmür də çoxları sənəti başa,
Qoy tale oxumuz dəyməsin daşa.
Cavid
(nəvazişlə)
Narahat olma sən, dəyişər zaman,
Aqillər cahilə verməzlər aman.
Nadanlıq artanda qopur fəlakət,
Yüz illər geriyə düşür məmləkət.
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İkicə heyvanın yemin bölməyən
Olubdur sənətdən bizə dərs deyən.
Mişkinaz xanım
Sən də ki tənqidə çox hövsələsiz...
Cavid
Gərək tənqid ola qərəzsiz, həm düz...
Başqa söz desələr, yenə dərd yarı,
(istehza ilə)
Burjuaziyanın mən sənətkarı?. .
(fikirli)
Bir tufana dönüb bu gün siyasət,
Haqqın belin qırır indi xəyanət.
Əldə bayraq tutmaq yoxsulun kinin,
Talamaq varını hər bir zənginin
Tarixin ən böyük cinayətidir,
Bunun cəzasının hökmü qətidir.
Zamanın köhlənin cilovlayar kim?
Vaxtdır bu dünyada qüdrətli hakim.
Mişkinaz xanım
Mühit böyükdürsə, sənətkar böyük,
Mühitin darlığı dühaya bir yük...
Abbas Mirzə haqda öz sözlərindir,
Bu fikrin mənası indi dərindir...
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Cavid
Sulasa siyasət meydanı harda
Sözsüz ədəbiyyat susacaq orda.
Mişkinaz xanım
(pıçıltı ilə)
Salmanla rastlaşdıq, Əzizin oğlu,
Az qala başından çıxırdı ağlı.
Söylədi əvvəldən deyib atası,
Dəyəcək ona da günün xatası.
Deyib, alnıaçıq, ağappaq üzlə,
Yalnız Stalinin ölümün gözlə.
O zaman qurular haqqın divanı,
Qaldırar aradan qanı-qadanı
Cavid
Gərəkdir hər şeyə olasan hazır,
Hökmdar qələmi fəlakət yazır.
Saxlamaq mümkünmü namərd fələyi,
Yetirməz bir daha vaxt Əziz bəyi...
Türk tarixinin canlı kitabı,
O da gətirmədi bu günə tabı.
Nə qədər dil bilir bu böyük alim,
Onunla türklüyü batırır zalım.
Mişkinaz xanım
(kədərlə)
Sağalmaz, sızıldar hey narın-narın,
Kəsilməz ağrısı bu yaraların...
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Cavid
Dahilər, dühalar haraya dönsə,
Sınaqlar yan ötmür ondan nədənsə...
Mişkinaz xanım
“Dahilər əsrinin böyük öksüzü” Hər an öndə durur özünün sözü...
Cavid
Yer üzündə olan ən ali insan
Peyğəmbər deyilmi dişi qırılan?..
Rahatlıq tapıbmı həyatda bir an,
Edibdi daş-qalaq onu çox nadan.
Könüllər həmdəmi Füzuli nuru!
Zamandan-zamana məhəbbət piri!
Qıymayıb beş axça öz vaxtı ona,
Tanrı özü yazmış bu baxtı ona.
İbrətsiz görünür zamanın işi,
Tərsinə fırlanır çərxin gərdişi.
Sürgündə çürüdüb zəngin zümrəni,
Çıxıblar aradan “Quranı” – dini.
Sonu yox hələ ki, bu qasırğanın,
Kimin gümanı var qoruya canın?
Gömən də gömülür, ibrət almayır,
Gömənin özü də xilas olmayır.
Mişkinaz xanım
Əl də tuta bilməz kimsə bir kimə,
Hamı donub qalır bu günkü hökmə.
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Cavid
Nə olsa, Allahdan, Allahdır kərim,
Bu işlərin kökü dərindən-dərin.
Siyasət şah verir, matdır camaat,
Ölüm fərmanını yazır hər saat.
Yetişər zamanı, açılar düyün,
Qəfildən yox olar bu alçaq oyun!
(saata baxır)
İndi mən gedirəm o film üçün,
Yəqin ki çatacaq buna da gücüm.
Cavid gedir. Mişkinaz xanım qeyri-iradi dizləri üstə yerə çökür, əllərini göyə açır.
Mişkinaz xanım
Fəlakət dayanıb indi göz-gözə,
Xudaya! Xudaya! Rəhm elə bizə.
Sən şeytan şərindən, bəy qəzəbindən,
Paxılın məkrindən, son əzabından
Uca pərvərdigar! Nicat ver bizə,
Xoş günlər görürük biz təzə-təzə.
Yazma taleyimə sən qara yazı,
Salma möhnətlərə mən qərib qızı!..
Fikrə gedir, əllərini sinəsində çarpazlayır. Birdən diksinib
başını qaldırır.
Geyir otuz yeddi, geyinir qara,
Xəyalıma gələn getsin dağlara!
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlanır. Qapı döyülür. Mişkinaz xanım gedib açır. Cavid daxil olur.
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Cavid
(sevinclə)
Nə istəyir könlün, de alım sənə?
Birinci razı ol özüm deyənə!
Mişkinaz xanım
Qulağa yapışan bahalı sırğa?
Deyil altun, inci ruhuma ağa.
Olmaz Mişkinazın var-dövlət acı,
Sən təki ləldəndir başımın tacı.
Pudlarla brilliyant gül balalarım,
Bunlardır mənim dövlətim-varım.
Xeyir ola, hardan səndə bu sərvət?
Bizə qarşı kimdə görünüb mürvət?..
Cavid
“Koroğlu” filmindən çatandı mənə,
Çəkilişdən sonra olacaq yenə.
Mişkinaz xanım
Yaxşı, qalx ayağa, əllərini yu,
Yemək ye, yorğunsan, sonra da uyu.
Cavid əllərini yumağa gedir. Mişkinaz xanım stolun üstunü
düzəldir. Yemək gətirir. Cavid yeyir. Mişkinaz xanım yenə də
qəmlidir.
Cavid
Yoxdur kefin sənin, yemirsən niyə?
Gəmilərin batıb dəryada guya?
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Mişkinaz xanım
Elə bu gün yaman darıxıram mən
(daxili səslə)
Qara qanlar axır indi qəlbimdən...
Cavid
Darıxma, mənim də işlərim çoxdur,
Yazmağa da elə həvəsim yoxdur.
Bu kağızlar sabah çatmalı ora.
Dur gedək gəzməyə, yazaram sonra.
Mişkinaz xanım
Yox-yox, gərək deyil, yorar səni yol,
Dur uzan azacıq, qalx, işində ol.
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnə qaranlıqlaşır. Cavid masa arxasında işləyir. Qapı döyülür. O diksinir, qalxır ayağa.
Saata baxır.
Cavid
Çağrılmamış qonaq, gecə saat bir,
Xeyir ola bu vaxt, görəsən kimdir?
Qapını açır. Üç nəfər daxil olur. Biri orderi təqdim edir.
Parşin
Bizlə getməlisiz, bu da orderi,
Yoxlamaq gərəkdir indi hər yeri.
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Cavid udqunur. Rəngi ağarır. İçəri qapıya yanaşır. Azca
aralayır.
Cavid
Mişkinaz, dur geyin, tez ol sən bir az...
(daxili səslə)
Sənin də qəlbini dondurar ayaz.
Dünən su dəymədi sənin dilinə,
Yazığın gəlirdi Qubaydulinə.
Qapıda Mişkinaz xanım görünür. Dəhşətlə gələnlərə baxır.
Başı hərlənir. Az qalır yıxılsın. Cavid onun qolundan tutub sıxır, stulu göstərir.
Ələ al özünü, otur, sakit ol,
Taleyimdə varmış belə də bir yol.
Gələnlər evi ələk-vələk edirlər. O biri otaqdan qucaq-qucaq
kitab gətirib ortalığa tökürlər. Sonra digər otağa keçirlər. Oradan Ərtoğrul çıxır, dəhşətlə ata-anasına baxır.
Təmkinli ol, oğul, tələbəsən sən,
Gərək hadisəni başa düşəsən...
Axtarış aparanlar qucaqlarında kitablar çölə çıxırlar. Cavid
susur.
Pavlov
(Parşinə)
Qızın otağına qoymursan nahaq,
Axtarış aparaq, əməlli baxaq...
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Parşin stolun arxasına keçib nəsə yazır. Cavid siqaret yandırır. Parşin də çıxarır. Cavid odu ona tərəf tutur. O isə kibrit
çəkib yandırır, Cavid Mişkinaz xanıma baxıb udqunur. Odu
söndürür.
Parşin
(yazır)
Pasport, fotoşəkil, əlyazmaları,
Yığın çamadana indi bunları.
On səkkiz ədəd yarımmanat pul,
Bir də altı manat, qoy bura bir qol.
Cavid qol çəkir. O birilər kitabları və əlyazmaları çamadanlara yığırlar.
Cavid
Qalsın hər nüsxədən, mümkünsə, biri?
Parşin
Narahat olmayın qayıdar geri.
Götürün yatacaq, dəyişək də siz,
Buraya tezliklə dönməyəcəksiz.
Mişkinaz xanım ağlayır. Ərtoğrul dişlərini bir-birinə sıxır,
yumruğunu düyünləyir.
Cavid
(Mişkinaz xanıma)
Örtülü işim yox, sən çox üzülmə,
Tale zərbəsinə sən bax əzilmə!..
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Mişkinaz xanım
(gözünü silərək)
Təzə kostyumunu gətirimmi mən?
Cavid
Bu günə yaraşan qaranı ver sən.
(daxili səslə)
Fəlakət dolaşır yurd sinəsində,
Matəm zilə qalxır millət səsində.
Mişkinaz xanım
Sən də kədərlənib çox da üzülmə...
Cavid
Bir-iki gün çəkər, gözlə dözümlə.
Görək nə göstərir fələyin çərxi,
Nə də ola bilər? Bilirsən axı!..
Heç bir işim yox mənim örtülü,
İnanma, nə desə düşmənin dili.
Yanaşıb içəri qapını açıb uzun nəzərlərlə qızına baxır. Kor
ərəbin mahnısı eşidilir. Çevrilib Mişkinaz xanıma nəzər salır.
Gələnlər çamadanları götürüb gedirlər. Biri qayıdıb yorğandöşəyi götürür. Cavid qapıdan çıxarkən çevrilib Mişkinaz xanıma və Ərtoğrula baxır. Ərtoğrul sonsuz həyacanla nəsə demək
istəyir. Cavid əlini yuxarı qaldırır.
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Cavid
Yox! Yox! Kişi dözər, fəğana gəlməz,
Zəmanə sındırsa, sınar, əyilməz!
Qapıdan çıxır. Mişkinaz xanım hönkür-hönkür ağlayır.
Ərtoğrul
(onun boynuna sarılır)
Qız durar yuxudan, özünü saxla,
Əgər ağlayırsan, sakitcə ağla.
Mişkinaz xanım səksəkəli baxışla oğluna baxır. Elə bil qayıdıb onu da aparacaqlar. Kor ərəbin mahnısı həzinləşir.
Mişkinaz xanım
(sonsuz kədərlə)
Əlini çəkdin bizdən niyə, Allahım?
Yox dərdimə həmdəm bircə pənahım...
(birdən ayılan kimi olur)
Bax, bilməsin bacın hələ düzünü,
Yeri, bala, sən bir yu əl-üzünü.
Get söylə əminə olan işləri,
Ərtoğrul
Qaytarar babanı o saat geri.
Mişkinaz xanım
Varmı ondan əziz babanın dostu?
Kəsir də yanını hər axşam üstü.
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Harada itrilsə də, tapılar burda,
O qoymaz Cavidi bir an da darda...
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnə bir an boş qalır. Sonra
Ərtoğrul keçib gedir. Mişkinaz xanım Turanın otağının qapısına yanaşır. Qapını açır.
Mişkinaz xanım
Yubanırsan, qızım, dur görək, bala,
Gecikərsən, vaxt az, dur, ye, düş yola.
Turan
(qapıda görünür)
Sabahınız xeyir! Bəs baba hanı?
Mişkinaz xanım
Yollanıb həkimə, xəstəydi canı.
Turan
(evə işarə ilə)
Köçünüz haradır? Ev belə niyə?
Mişkinaz xanım
(çətinliklə)
Sənəd axtarırdıq, tələsdik deyə...
(Turan çiyinlərini çəkir)
İşıq sönür. Uzaqdan kor ərəbin mahnısı eşidilir. Gecədir.
Mişkinaz xanımın buludlu, Turanın xəbərsiz, rahat çöhrəsi
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işıqlanır. Bunları tez-tez Ərtoğrulun qəzadan çaşmış, bozarmış
sifəti əvəz edir. Onun daxili səsi eşidilir.
Ərtoğrul
Uğursuz gecə...
Uğursuz,
Ruhu əzən mənzərə...
Odanın məzar soyuqluğu...
Ölüm sükutu dəyir nəzərə.
Kitablar, dəftərlər yerdə,
Döşəklər yarıqatlanmış,
Arzular odlanmış...
Hər şeydə, hər yanda ümumi qırıqlıq,
Anamın ahında hıçqırıq...
Sükutu pozan quşların səsi,
Mışıl-mışıl uyuyan bacımın nəfəsi...
Boynuburuq arzular bir küncə qısılmış,
Ümid, inam boğazından asılmış...
Fikrim, duyğularım əlataş,
Mənimmi, ya zamanınmı ürəyi daş?
Həyəcanlar içimdə alovlanır,
İçimdə sönür,
Səadətin bizdən üzü dönür...
Neçin? Nə olmuş?
İblismi bəşərin qəsdinə dolmuş?..
Neçin? Neçin?
Həyatım zəhər badəsi –
Bir qurtum, bir içim...
Baba harda?
Sənət aləminin şahı harda?
Çırpınır zamanın qüdrətli şairi darda...
Gedərkən gülüş qonmuş sifətinə,
Gülümsəyirdi baba
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Təzə başlayan möhnətinə,
Gülümsəyirdi Eşq mələyi
Dövrün diş ağardan töhmətinə.
Ağlasaydı, daha yaxşı,
İlahi, nələr söyləyirdi onun
Acı gülüş içindən sıyrılan baxışı!
Hikməti ağır bu gülüş
Ürəklərin kinini əridər,
Dənizi qurudar,
Atəşləri söndürər,
Cahanı yandırar...
Fəqət zaman, dövr qəvi,
Heç bir qanun, heç bir fərman
Əfv edə bilməz bəşər tarixində buraxılan
Bu günkü səhvi.
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda yenə həmin otaq. Qapı döyülür. Mişkinaz xanım diksinir. Gedib qapını açır. Turan daxil olur.
Turan
Salam, ana, hanı? Gəlmədi baba?
Mişkinaz xanım
Təmkinli ol, qızım, deyilsən bəbə.
Çiyninə yükləmə gəl bu qəmləri,
Qırılsın onların nəhs qədəmləri...
Hökumət adamı aparıb onu,
Xoşluqla qurtarar, inşallah, sonu.
(Turan hıçqırıb ağlayır)
Anlaşılmazlıq var burada, vallah,
Tezliklə yetirər babanı Allah!
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Turan
Hanı? Buraxdılar İdris əmini?
Yoxdu heç bilən də onun yerini.
(öz otağına keçir)
Mişkinaz xanım diz üstə yerə çökür. Əllərini göyə açır. Daxili səsi eşidilir.
Mişkinaz xanım
Bu da qəm yükünü qoydu çiyninə,
Matəm libasını geydi əyninə...
Xudaya, rəhm elə balalarıma!
Salma bu dünyanın bəlalarına!
Bağrıyanıq lalə eləmə bizi,
Söndürmə, amandır, çırağımızı!
Yamanın dilini bağla sən özün,
Süründürmə məni hey dizin-dizin,
Ağu qatılmasın sabahkı günə,
Səni and verirəm böyüklüyünə!
Qapı döyülür. Mişkinaz xanım diksinir. Tez gedib qapını
açır. Ərtoğrul daxil olur. Ananın gözləri onun üzünə dikilir.
Oğlu onu qucaqlayır, kədərlə ona baxır.
Ərtoğrul
Güvəndiyim dağlar püskürür vulkan!
Zamanın çayları söyləyir qan-qan!
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Mişkinaz xanım
(saralmış)
Zəhrimar tökülür vaxtın üzündən,
Qorxur indi hamı, qorxur özündən.
Babanla tutulub gör bir neçəsi,
Qara dörd iyunun məşum gecəsi!
Əsnədi üstünə hansı bədniyyət?
Qəlblərdən silinir bu gün ülviyyət...
Səhnə qaranlıqlaşır. Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnə işıqlananda Mişkinaz xanım görünür. Qapı döyülür. İki kişi, bir
qadın içəri daxil olur.
Qadın
Gəlmişik aparaq ev əşyasını,
(Mişkinaz xanım hönkürtü ilə ağlayır)
Başlama yenə də köhnə yasını!
Mişkinaz xanım
Bu hansı səbəbdən, bir məni qandır?
Qadın
İki ay əvvəldən sizə aydındır!
Sıxma gözlərinin bir qorasını,
Edirsən xoş günün sən korasını!
Düşdün xanımlığın uca taxtından,
Elə hey gileylən qara baxtından!
Xüsusi lojalar həsəd nöqtəsi,
Gündə bir qonaqlıq, şənlik həftəsi...
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Kurortlar bəsləmiş bu xanımları,
Mey-məzə istəyir yenə canları!
İri ev əşyalarını bayıra daşıyırlar. Mişkinaz xanım quruyub
ortada dayanmışdır. Əşyaların boş yerlərinə baxır. Artıq onlar
getmişlər.
Mişkinaz xanım
İnsanlar kinlidir bir iblis kimi,
Səni də yıxar fələyin hökmü...
Haradan tapılıb çıxırlar üzə,
Cəhənnəm elçisi durur göz-gözə.
Nə gedir, qoy getsin mənim evimdən,
Onlar artıq deyil xan Cavidimdən.
Nə çulğayıb məni bilmirəm bu qəm,
Növbəyə durmağa mən gecikirəm.
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Əlini qapıya uzadır, o açılır.
Turan və Ərtoğrul içəri girirlər. Təəccüblə ətrafa baxırlar.
Mişkinaz xanım
Verdim əşyaları mən mağazaya,
Köçürərlər bizi, düşərlər haya...
Turan
Bu nədir, nə deyər gələndə baba?
Mişkinaz xanım
Satmıram, ay qızım, mən pul səbəbə.
Qaytararıq geri gələndə baban,
İnan sözlərimə, düz deyir anan.
(Turan öz otağına keçir)
Ərtoğrul
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(pıçıltı ilə)
Dediklərin düzmü, inanım, ana?
Mişkinaz xanım:
(əzabla)
Yox, bilməsin bacın, qurban canına...
Ərtoğrul
Gözləməyək deyirsən babanı hələ?
Mişkinaz xanım
Yox, haradan, nədən, gedirsə belə?..
Ərtoğrul
Sarıb Azərbaycanı ölüm qorxusu,
Bizim müəllimlərin gedib çoxusu.
Babaya Şekspir demişdi bir vaxt,
Əziz bəy özü də olmadı sərvaxt...
Deyibmiş Salmana gedəndən qabaq:
“Məni də gözləyir bu bəla nahaq,
İtməsin, ay oğul, haqqa inamın,
Sönməsin qəlbində yanan o şamın.
Stalin ölən günü gözlə səbrlə,
Deyilən böhtana sən döz tədbirlə.
Deyib, tapar bir gün öz yerini haqq,
Qazdığı quyuya tez düşər nahaq”.
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Mişkinaz xanım
Mənə də demişdi Salman bunları,
Dondurur onu da qəzanın qarı...
Düz demiş Əziz bəy, yorular cəllad,
Qırılan könüllər bir gün olar şad.
Tarix qiymət verər nahaq qanlara,
Şanlı heykəl yapar yurdu onlara.
Başlayar vaxt özü bir gün tövbəyə,
Gecikə bilərəm bu gün növbəyə.
O gedir. Ərtoğrul dərin fikrə dalır. Gözləri məchul nöqtəyə
dikilir. Daxili səsi eşidilir.
Ərtoğrul
Xoş günün dostları saldılar gözdən.
Hamı yan keçir, xoflanır bizdən.
Onlarda təqsir yox, günahkar zaman,
Kinini qısqırdır, verməyir aman.
Tale göylərində söküləndə dan
Kəsdi yolumuzu bu qara duman.
Sahmanlı həyatın pozdu nizamın,
Qələmi qırıldı tale yazanın.
V PƏRDƏ
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Həbsxana. Böyük həyət. Bir neçə skamya. Hərəsində bir məhbus əyləşmişdir. Cavid əllərini
dizinin üstünə qoymuş halda gözlərini qapıya zilləmişdir. Mişkinaz xanım, Turan və Ərtoğrul ona yanaşırlar. Cavid qalxıb
qollarını açır, üçünü də birdən qucaqlayır. Sonra uşaqları birbir sinəsinə sıxır.

364

v II cild V

Cavid
Saraldı gözümün lap kökü dünən,
Həsrətlə gözlədim burda sizi mən.
(arxadan bir nəfər skamyaya söykənir)
Unutdum sözümün hamısın birdən,
Fələyin də başı çıxmaz bu sirdən...
Bir azdan həmin adam uzaqlaşır. Mişkinaz xanım əlindəki
pulu tələsik onun ovcuna qoyur. Cavid qaytarmaq istəyəndə
onun ovcunu yumur.
Alacaqlar, onsuz, indi əlimdən,
Yayınarmı bir şey heç gözlərindən.
O gecə gördün ki, aydınca özün,
Bir də ki pul mənim nəyimə lazım.
Mişkinaz xanım
Yaman qələminə verib sözünü,
İnsanlar çevirdi bizdən üzünü.
Cavid
Tapa bilmədilər məndə bir ləkə,
Getmədi başımdan yenə təhlükə.
Sürgün cəzasını yazdılar axır,
Hələ ki, bəxtimdə ildırım çaxır...
Tutacaq yerini gələcəkdə haqq,
Bağışlanmaz səhvlər üzə çıxacaq.
Görünər hər gün gedənin yeri,
Qaytaran tapılar bizləri geri.
Bu nəhs cərəyan da keçib gedəri,
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Zaman uda bilməz belə kədəri...
İtrilir dalbadal, səngimir ara,
Sağalmaz bu dərdlər, sağalmaz yara.
Söz çox, vaxt az, belə... Rahatam sizdən,
Siz muğayat olun bir-birinizdən.
Nəzarətçi
(yaxınlaşır)
Qurtardı, tez qalxın, bitdi vaxtınız!
Cavid
Heyf... Nə tez... Heyf, bu da baxtımız...
(qalxırlar ayağa)
Yuxuma girməzdi bu yola dəvət,
Görünür, söz indi qəvinin, əvət...
Kor ərəbin mahnısının həzin melodiyası eşidilir. Cavid onların üçünü birdən qucaqlayır. Sonra bir qolunu oğlunun boynuna salır, o biri əli ilə Mişkinaz xanımla Turanı göstərir.
Arxayın oluram bunları sənə,
Bax, darıxma, mətin ol, bu gərək mənə.
Bunlar keçib gedən bir cərəyandı,
Düşmənin ölümü mənə əyandı.
(ana ilə oğula qızı göstərir)
Nə var ki vaxta, uçurar atın,
Eşidin, ”nənəsim”- qız amanatım!
(dodaqlarını dişləri ilə sıxır, daxili səslə)
Ömrün günləri coşan bir çaydı,
Ayrılıq daşqını kaş olmayaydı.
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Çırpıldı taleyim, vuruldu daşa,
Doğmalarla ömrü vurmadım başa.
Bu nə dəhşət, ya rəbb, bu nə fəlakət,
İblisə tapınıb, ah, bəşəriyyət!
Onu aparırlar. Mişkinaz xanım və uşaqlar ağlayırlar.
Mişkinaz xanım
(daxili səslə)
Qoyub tənha məni gedən, Cavidim,
Gül balalarını necə ovudum?
Məlunlar dərslikdən silir izini,
İnsanlar döndərib bizdən üzünü.
Ərtoğrul
(daxili səslə)
Görəsən, qismətmi, görüşmək, baba?
Bizdən uzaq qaçır qohum-əqraba.
Sən mənim qanadım, qırdılar səni,
Dəf edə bilmədim mən bu zərbəni.
Sarsılır, içində yanır bu oğlun,
Bəs necə yaşasın yolları bağlın?
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Pərdə enir. Bir azdan qalxır.
Yenə həmin yer. Mişkinaz xanım təntimiş içəri daxil olur. Növbə az olan pəncərəyə yanaşır. Nəsə deyir. Keçib bir kənarda
dayanır. Qapı səsi eşidilir. Mişkinaz xanım diksinir. Cavid
görünür.
Cavid
(qorxmuş halda)
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Nə yaxşı, Mişkinaz, uşaqlar hanı?
Düzü, gözləməzdim mən heç bu anı...
Mişkinaz xanım
Gərək gətirəydim bu gün onları,
Rahatlıq tapardı, bəlkə, canları.
(qorxu ilə skamyaya söykənən gözətçiyə baxır)
Cavid
Elə baxma, neyləsin, vəzifəsidir,
Məhbəs qaydasıdır, zindan səsidir...
Gəl biz qane olaq yenə də aza,
Bilirsənmi nədir ən böyük cəza?
Tərtəmiz adına vurulan ləkə,
Şəri şah taxtına çıxaran ölkə.
Anlatmaq haqqının yandırılması,
Xeyir həlqəsinin dondurulması.
(susur)
Sizə baş çəkirmi qardaş deyənim?
(Mişkinaz xanım susur)
Aldım cavabını, sussan da sənin.
Cavad kişi imiş, qeyrətli kişi!
Tək onu əymədi dövrün gərdişi!
Bircə kəlmə mənə yaxmadı qara.
Mişkinaz xanım
Ayırd edərsən də gələndən sonra!
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Cavid
Umulmaz bir ümid, yazıq mələyim...
(Mişkinaz xanım ağlayır)
Yaxşı da, ağlama ürək-dirəyim,
Görmək istəməzdim mən ağlar səni,
Taleyim iki yol ağladıb məni.
Bilirəm günlərin ağırdan-ağır,
Üstünə kin yağır, zəhrimar yağır.
Başını uca tut, olsan da harda,
Həqiqi sədaqət bilinər darda.
Ləkəli olmayıb üstümdəki ad,
Şükr ki, getsəm də, mən gedirəm şad.
(fikrə gedir)
Heç evdə qalmayıb əsərlərimdən?
Mişkinaz xanım
Gördün, axtardılar necə dərindən.
Qalıb xırda-para əllərimizdə,
Bir də nə qalıbsa, dillərimizdə.
Cavid
Bir dəftər vardı ha, ümumi, qara,
Bütün əsərləri yazmışdım ora.
Mişkinaz xanım
O gecə nə vardı, onlar apardı.
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Cavid
(kədərlə)
O qalsaydı, demək, hamısı vardı.
Deyir, qaytararlar gələndən sonra,
İndiki vaxt hara, o illər hara?
Sən də, uşaqlar da elə o adda
Əsərlərin adın saxlayın yadda.
“Gözəl Eida”dır indi “Atilla”,
Qarışıq düşməsin bunla “Otello”
“Çingiz”lə “Telli saz” gedibmiş, demə,
Üzülmə bunlara, daha qəm yemə.
Harda olsa, bir vaxt çıxar aşkara,
Pərgarımı pozan geyinsin qara.
(fikrə gedir)
Məktəbi bitirib qoy versin ara,
Ali təhsil alsın Turan da sonra...
Mişkinaz xanım
Üzülmə, hər yerdə sən üzüağsan,
Özün gəlib onu oxudacaqsan!
Cavid
Qismət olacaqmı o günlər bizə?..
Bir də durarıqmı belə üz-üzə?
Eh, nə qədər işlər, arzular qaldı,
Namərdlər qələmi əlimdən aldı.
Mişkinaz xanım
Belə ümidsiz hal yaraşmır sənə,
Bir ürək-dirək ver burada mənə.
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Çox şükr, sən sağsan, qarşımda varsan,
Qayıdıb ağrını tez unudarsan.
Cavid
Ah, zavallı yavrum, sonsuz acılar,
Umulmaz ümidin nisgilləri var.
İblisin əlində itir oğullar,
Daha rübabımdan qopmur nağıllar.
Mişkinaz xanım
Dili qandallı, can Cavidim, can,
Qəlbimdir sənin tək odlara yanan.
Cavid onun saçlarını sığallayır. Növbətçi onlara yanaşır.
Mişkinaz xanım diksinir.
Vay-vay! Aman Allah! Yenə bitdi vaxt.
Cavid
Bir də güləcəkmi üzümüzə bəxt?
Ağrılı ömrümə sən oldun şərik,
Qismətsə, yenə də biz görüşərik.
Satqınları deyim, bil adını sən,
Cavid nələr çəkdi İblis əlindən!..
Növbətçi
Gözləyirəm sizi, bax gedib hamı.
(şaşqın nəzərlərlə ona baxırlar)
Kaş ki, gecikərdim mən bu axşamı!..
371

v Nafilə Nafi V

Mişkinaz xanım
İnsafsız içində insaflısı var,
Fələyin özüdür əsl günahkar.
(Cavid onun əllərini sıxır)
Cavid
Bax, Mişkinaz, eşit, bir ərsən özün,
Uşaqları qoru, sən göstər dözüm...
Salamlar deyərsən yaxın dostlara,
Darıxmayın, dözün çovğuna-qara...
Bax boyun əyməyin namərdə-yada,
Sağlıqla qalın siz, indi əlvida...
Mişkinaz xanım
(ağlayaraq)
Yox-yox, yox! Hələlik, görüşənədək!
(daxilli səslə)
Bəxtəvər günlərim, oldunuz gödək...
Cavid təəccüblə ona baxır, dodaqlarını dişləyir.
Cavid
Yaxşı, hə, nə olar, sən deyən olsun,
Bulud tək dolan gözlərin gülsün.
Mişkinaz xanım
Bizi şərə salan, gözün tökülsün,
Mənim tək sənin də belin bükülsün.
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Cavid gedir, dönüb baxır, əlini yelləyir.
Mişkinaz xanım
(daxili səslə)
“Gəldin də, neçin pəmbə buludlar kimi axdın,
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın?
Şimşək kimi çaxdın da, neçin könlümü yaxdın.
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın?”
Mişkinaz xanım getmək istəyir, sustalır. Cavid gedən tərəfə
baxır. Əlləri ilə başını tutub müvazinətini itirmiş kimi fırlanır.
Cavidin səsi onun qulaqlarında əks-səda verir. Gözlərindən ixtiyarsız yaşlar axır.
Cavidin səsi
“Səpildi alov ruhuma süzgün baxışından,
Saraldı da həp mənliyim, ey afəti-dövran.
Gəl, gəl, olayım səndəki hər cilvəyə qurban.
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın?!”
Həzin-həzin Kor ərəbin mahnısı eşidilir.
Mişkinaz xanım
(daxili səslə)
Ürəyi qəm yeyir, qəlbimi yara,
Mən dada gedirəm, qapısı hara?
Əridər ahlarım quru daşları,
Boğar səni, dünya, gözüm yaşları.
Saldılar zillətə mən tək qadını,
(əllərini göyə açır)
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Ey qüdrət sahibi, batır adını!
Ruhum küskünləşib, sinəm dağlanıb,
Dilimdir danışan, könlüm bağlanıb.
Kimin günahından geyindik qara,
Çəkilir hər gün min Cavid dara.
Haranın külünü töküm başıma,
Ağular qatdılar bişmiş aşıma.
Gələr bir sahibi, gələr dövranın,
Qisası alınar hər axan qanın.
Qaytara bilərmi keçən illəri?
Bəs susan qəlblərin bu nisgilləri?..
VI PƏRDƏ
Kor ərəbin mahnısı daha da güclənir. Səhnə qaranlıqlaşır.
İşıqlananda yarı qaranlıq daxma görünür. Ərtoğrul və Turan
əllərində kitab gözləri məchul nöqtəyə dikilmişdir.
Mişkinaz xanım içəri girir. İkisi də sual dolu nəzərlərlə ona
baxırlar.
Mişkinaz xanım
Ümidsiz-ümidsiz keçdim içəri,
Yalvardım Allaha, qaytarma geri...
Sizi də oraya aparardım kaş,
Xeyli söhbət etdik biz yavaş-yavaş.
(Ərtoğrula)
Sən oxuduğuna sevinir baban,
Qayıdan gününə demişəm qurban.
Gedərik rayona, Əshabi-Kəfə,
Ziyarət etmişəm mən neçə dəfə.
Bərqəsdən elə bil aralanıb dağ,
(əllərini göyə açır)
Yetir, pir sahibi, Cavidimi sağ!
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(Ərtoğrula)
Kömək elə yazaq yaxşı ərizə,
Sonra da yollayaq biz də mərkəzə.
Bəlkə, xeyri oldu, Allah kərimdi,
Onun səbri böyük, ədli dərindi.
Bəlaya düçardı çox tanış-biliş,
Tək mənim başımda deyil ki bu iş...
Gedibdir binəva Şükriyyə xanım,
O dörd balasına odlanır canım.
Bilinmir Cavadın, Müşfiqin yeri,
Həbs ediblər deyir yazıq Dilbəri.
Kəsib yer üzündən Tanrı alqışı,
Keçib yer üzünə Haqqın qarğışı.
Dözümlü davranın, balalarım, siz,
Dərsinizdə olsun bütün fikriniz.
Ərtoğrul
Dözüm hardan olsun bizdə, ay ana?
Layiqmi babaya sürgün, həbsxana?
Məhəbbət butası verən şairi
Sibir buzlarına gömürlər diri...
Mişkinaz xanım
Tək sənin babanmı buna mübtəla?
Əziz bəyin başı çəkmirmi bəla?
O ki aydan arı, sulardan duru,
Əsrləri geyinir beyninin nuru.
Türklər tarixinin məşhur atası,
Çatladı başında şərin xatası.
Taleyimiz gülər, sən çox darıxma,
Bu qəfil xatadan, oğul, karıxma.
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Ərtoğrul
Dünən babaya salam göndərən
Lal olub, daha yox məni dindirən...
İndi kəmfürsətin yoxdur aramı,
Bu gün nöqsan tapır Caviddə hamı...
Mişkinaz xanım
Bu nöqsan dövranın nöqsanıdır, bil,
Hələ ki, bəd gəlir il dalınca il.
Bu da bir cərəyan, fikir verməyin,
Heç kəsə bir kəlmə söz də deməyin.
Səhv üstə köklənib zamanın sazı,
Çox xaric gedəcək hələ avazı...
Cavid bir günəşdir bulud dalında,
Qayıdar o bir gün işıq halında.
(Ərtoğrula)
Sən ehtiyatlı ol, verməzlər aman,
Dağ uçar üstünə, qalaram nalan.
Ərtoğrul
Biləkdə güc çatmır, bu tərsə gedən,
Neçə qəlb sındırıb qan-bağır edən
Zamanın yüyənin mən çəkəm geri,
Ölürəm içimdə bax diri-diri.
Mişkinaz xanım
Ümidsiz danışma, qurbanın olum,
Bu dərdə düçardır həm sağın, solun.
Hələ çox üzü var namərd dünyanın,
Birdən enən kimi qalxacaq şanın.
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Ərtoğrul
Alışa bilmirəm məkrlərinə,
Can deyən dillərin indi şərinə...
Mişkinaz xanım
Deyərlər, ağır gün bir məhək daşı,
Dəyərin göstərir insanın başı.
Düşmənlər önündə əymə qəddini,
Hələ ki, fəlakət qırıb səddini.
Allah dözüm versin, səbr edək biz də,
Bir kölgə qalmasın könüldə, gözdə.
Allah düzəninə çəksin bu işi,
Yaddan çıxaraq biz ağır keçmişi.
(əllərini göyə açır)
Bunları çox görmə, xudaya, mənə,
Rəhm elə, rəhm elə, şükür bu günə...
VII PƏRDƏ
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnə qaranlıqlaşır.
Pərdə açılır. Müstəntiqin otağı. Qalustyan əyləşmişdir. Qarşısındakı qovluğa baxır. Qriqoryan içəri daxil olur. Qalustyan
tez qalxıb onun qarşısına gedir. Qucaqlaşıb öpüşürlər.
Qriqoryan
Görürük işləri qaydasında, düz,
Biz bir-birimizi qanırıq sözsüz.
Veriblər məhbuslar sizdən ərizə,
Guya çıxacaqmış həqiqət üzə.
Görünsə hansında bircə damcı nur,
Fürsəti itirmə, təpəsinə vur!
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Elə hazırla ki, sənədləri sən,
Onları gülləyə tez yönəldəsən!
Qalustyan
Hər günkü oyundan usanmıram mən,
(özünü çəkərək kinli bir səslə)
De hansı bandanın liderisən sən?
Panislam, pantürkist, yoxsa müsavat?
Sor hansı ölkədə almısan savad?
(rişxəndlə)
İranda, Turanda hazırdır qəlib!
Demək ki, düşməndir, oradan gəlib!
Qriqoryan
Qorxmayın heç nədən, kələk bizimsə,
Ad başqasının, bilməz bir kimsə.
Çıxdıq varlıların biz axırına,
Atdıq müsavatı qan axarına.
Rəsulun 1 başına çaxdım gülləni,
Qazax çöllərinə saldım ailəni.
Nərimanı 2 boğduq millətçi kimi!
Əyyubu 3 məhv etdi erməni hökmü!
Zamanın çərxi gətirir xeyir,
Türkləri millət tək yox edin deyir!

M. Ə. Rəsulzadənin oğlu
N. Nərimanov
3
Əyyub Xanbudaqov. 1922-24-cü illərdə AK(b)P-nın katibi olmuş, rəhbər
vəzifələrdə azərbaycanlıların olması tələbini irəli sürmüşdür.
1
2
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Qalustyan
Alimi, şairi gözlərində kin,
Ayağım altında sızlayır miskin.
Əlli şallaq dəyir bir misrasına,
Öləndə gəlmirlər onun yasına.
Siyasətçilərin silirəm tamam,
Bir düşünən başa gətirməz güman.
Pak mələk sayırlar özünü onlar,
Deyirlər, tökülür günahsız qanlar.
Mikoyan
(hirslə)
Günahsız?! Günahı elə türklüyü,
Ömürlük yanacaq türkün sümüyü!
Gərəkdir bu millət məhv olsun tamam!
Varkən əldə fürsət, verməyək aman!
Yerlərdə tutulur onlara divan,
Gecə silah atır, qaldırır şivən.
Göz verir Asatur 4, işıq verməyir,
Dayanıb durmadan türk başı yeyir!
Kürdmaşı kəndində qaldırıb dava,
Ölüb təpiyində bir Həsənova.
Özü də hamilə, adı Zərəfşan.
Avam qadınları aldadır hər an Yazsalar evində olan silahdan,
Qurtular ərləri o saat dardan.
Milləti süpürüb atır Sibirə,
Onları yollayır qara qəbirə!

4

Asaturov– 1937-ci ildə Azərbaycan XDİK-nın müvəkkili olmuşdur.
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Qalustyan
Min afərin deyək belə oğlana!
Allah sağlıq versin onu doğana!
Əllicə beləsi olsaydı burda,
Çoxdan sahib idik bu varlı yurda!
Qriqoryan
(cibindən məktub çıxarıb oxuyur)
Bizə də süd verib qeyrətli ana!
Qulaq as yazmışam atam İvana:
“Fəxr edə bilərsən doğma oğlunla,
Alır intiqamını tökdüyü qanla.
Gülləyə vermişəm məğrur alnını
Yüz seçmə türkün alıb canını.
İçində boğmuşam alıb səsini,
Gözləyir beş yüzü öz növbəsini!”
Necədir mövqeyim, bir söylə, səncə,
Verəndə onlara ağır işgəncə
Şərəf məqamını bir an unutma!
Qalustyan
Eh, Xoren, sən məni bir əlli tutma...
Xalqın xoş günlərin mən də anıram,
Sənə, Mailyana arxalanıram!
O biriləri də demirəm hələ,
Biz ki işləyirik verib əl-ələ.
Qriqoryan
Min illər keçər, qayıtmaz şanı,
Qalmaz ziyalısı, söz danışanı!
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Qarışıb başları, didişir bunlar,
Cəfərdən yuxarı vardır yazanlar.
Yol açır bizlərə onların əli,
Özündən qırılır türklərin beli.
Fürsəti fövt etmək, dayanmaq olmaz.
Əsas vəzifəmiz Bakını tutmaq,
Dənizdən-dənizə dövlət yaratmaq.
Çar yıxılan zaman Şaumyan bunu
Atmışdı ortaya, puç oldu sonu.
O vaxt Nərimanın böyük nüfuzu,
Yerə vurdu bizi onun da sözü.
Qalustyan
O zaman Nəriman şahlıq taxtında,
Aradan gedəydi gərək vaxtında...
Qriqoryan
Nüfuzu lazımdı, onunçün dözdük,
Müsavat boğazın əliylə üzdük.
Məqamı gələndə atdıq aradan,
Kiçik bir təkanla çıxdı sıradan.
Cəfər də gərəkdir hələ ki, indi,
Bir də görəcəksən çırağı söndü.
Qalustyan
Türkün Şekspiri indi şikarım,
Hələ görməmişdim belə şən durum!
Keçən il şanıydı o millətinin,
Alqışlar sarardı hər gələn günün.
İndi bir nişana qalmayıb ondan,
Adında ləkəsi, yuvası zindan.
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Heç bir günahı da almır boynuna,
Biçdiyim libası geymir əyninə.
Qriqoryan
Vur, döy, ayaq altda qoy çıxsın canı,
“Pantürk xülyasının dahi sultanı”.
Məhv elə qalmasın ondan nümunə,
Vaxt gələr, kiminsə keçər əlinə.
Qalustyan
Düşünmür Cavidlər bizim tək axı,
Dönəcək deyirlər zamanın çərxi.
Tanrıya bağlayır üzdə niyyətin,
Şairiyəm deyir bəşəriyyətin.
Qriqoryan
Bilirik nə deyir, gəlir ucadan,
Bizi bilirlər savadsız, nadan.
Qalustyan
Yazdığı türklərin keçmiş şöhrəti,
İstəyir dirilsin ölən qeyrəti.
Yazır Əfrəsiyab, Topal Teymurdan,
Atilla adlı türk xaqanından Enib Avropanı, qazanıb ad-san,
O deşib çıxarır bunları gordan.
Pantürkizm həsrəti gör gəlir hardan,
Asmalı onların hamısın dardan.
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Qriqoryan
Eləsə, nə lazım, bir söylə sənə,
Öz əli qol çəkib ölüm hökmünə.
Tez qurtar, xitam ver onun işinə,
Bir qızıl güllə çax qızıl başına.
Doqquz ay istintaq çoxdur onlara,
Dörd dəyqə məhkəmə! Verməyin ara!
Qırın qollarını, oyun gözünü,
Silin yer üzündən hər bir izini.
(fikrə gedir)
Zəif tərpənirsən, dostum çox zəif,
Qalustyan
Caviddən sən qorxma, gözləri mayıf,
Göndərdim Sibirə, az qalır vaxta,
Özü qoca, cansız, udacaq şaxta.
Qriqoryan
Qorxum yox, amma ki, dəyişər zaman,
Vaxt varkən kimsəyə verməyək aman.
Tapşırıq vermişik irsləri batsın,
Hamı kitabları evindən atsın.
Qalmaz yer üzündə onlardan heç nə,
Qalustyan
Cavidlər inanır tək öz gücünə.
Cahil beyinlərdən görür bu işi,
Deyir belə qalmaz çərxin gərdişi.
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Qriqoryan
Xeyirli məqamdır, olmayaq naşı,
Qisməti başına salıbdı daşı.
Tarazla hər işi göndər yuxarı,
Ordakı döndərir bizə axarı.
Cavid, Cavad rusun nəyinə gərək,
Qol çəkir sayını fikirləşərək.
(rişxəndlə)
Tutduğu əməldən olublar peşman,
Əsası odur ki, onlar bir düşmən.
Turan dövləti tək planları var,
Gizli təşkilatda birləşib onlar.
Rəsulzadə onun ilhamverəni,
Azəri davası deyil ki yeni...
(susur, birdən nifrələ)
Zindana düşmüşəm onun dövründə,
Ən ağır günləri görmüşəm onda.
Girəvə düşəndə qırdım belini,
Mən göyə sovurdum onun külünü.
Elə ki Rəsulu keçdi əlimə,
O saat beyninə çaxdım bir güllə.
Qalustyan
(istehza ilə)
Günahsız sayır da çoxu özünü,
Moskvaya yazır ürək sözünü.
Qriqoryan
Bizə qayıdacaq yazılan yazı,
Günahlı edərik çox günahsızı.
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Türkün adındakı qorxulu buzu,
Əridən kimsənin bükülməz dizi.
Tale fürsət verib əllərimizə,
İntiqam bağırın siz əzə-əzə.
Andronik paşanı unutma bir an,
Qoy ruhu şad olsun tökülən qandan.
(Qalustyanın əllərini sıxır)
Salamat qal indi, gedirəm daha,
(göyə işarə ilə)
Səni tapşırıram göydə Allaha!
(gedir)
Qalustyan
(daxili səslə)
Deyirsən, geriyə bir yol saxlama,
Mən də gic deyiləm, basıb-bağlama.
Bizi də gözləyir hardasa bir dar,
Bu işin sonu var, gələcəyi var.
Eşidilmir burda zülmümün səsi,
Üzdə incitmirəm mən heç bir kəsi.
Hər ağır durumdan çıxarıram baş,
Yeridirəm xətti mən yavaş-yavaş.
Dustağın cibini soyan Xorensən,
Dabbaqda gönünə bələdəm ki mən...
Dolanıram belə sakit, arxayın,
Harda dayanacaq bu min bir oyun?..
Kimləri süpürüb atar səhnədən,
Fələyin belədir işi köhnədən.
Andronik, Şaumyan itdilər harda?..
Birincinin başı həmişə darda...
İş bərkə düşəndə görünməz adım...
Buyurun qabaqda siz atın addım...
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Qalmadı gözümdə mənim muradım,
İmkan olan kimi xalqa yaradım.
VIII PƏRDƏ
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Gah həzinləşir, gah da güclənir.
Qatar səsi. Səhnəyə açılan vaqon qapısında Cavid durmuşdur. Hissi olunur ki, o düşə bilmir. Bir neçə cavan məhbus
atılıb yerə düşürlər, ona kömək etmək istəyirlər. Yerdəki milis
tüfəngin qundağı ilə onları vurub yerə yıxır. Qatardakı milis təpiklə Cavidi vurub aşağı atır. Çəliyi bir tərəfə düşür. Burnundan qan açılır. Eynəyi gözündən düşüb qırılır. Əllərini yerə
sürtə-sürtə eynəyini axtarır. Əvvəl düşən məhbuslar bir təhər
ona tərəf atılırlar. Milis bunu gördükdə Cavidi təpikləməyə
başlayır. Məhbuslar onu qucaqlayırlar, təpiklər onlara dəyir.
Hamısı birdən
Ölümə gedərik Cavid adına,
Qoy yansın canımız onun oduna!
Tanrısı gözəllik olan insanın
Axıtmazlar belə müqəddəs qanın!
Milis
Belə bir möcüzə mat qoyur məni,
Məhbus günahsızsa, günahkar hanı?!
Gör necə qonublar başına onun,
Sinələr sipər tək kəsibdir önün...
Bir anda milis nəfərləri tökülüb gəlirlər. Qarma-qarışıqlıq
düşür, hay-küy, fit səsləri eşidilir. Hamı bir-birini itələyir. Milislər məhbusları tüfəng qundağı ilə vururlar. Səhnə qaranlıqlaşır. Qatar səsi uzaqlaşır. Səhnə işıqlanır. Cavid çarpayıda
uzanmış halda. Yanında cavan məhbus.
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Cavan məhbus
(daxili səslə)
Zülm-şər taxt üstə, hakim xəyanət,
Yaraşmır dünyaya indi məhəbbət...
(əllərini göyə açır)
Ləngərlən, uca göy, uç yerə tökül,
Cavidi al bizdən, sən ərşə çəkil!
(gözlərindən yaş axır)
Cavid
(son gücünü toplayaraq)
Darılma bu qədər, oğul, dünyadı,
Hər üzü var, bala, qoru pak adı.
Yadında bərk saxla, eşit sözümü,
Bu da bir sınaqdır, göstər dözümü.
Cavan məhbus
Ağlamıram, ustad, beynimdir duman,
Söz bütümüz dustaq? Bu necə zaman?
Cavid
Peyğəmbərdən sizin Cavid yeydimi?
Cahilin daşları qəddin əydimi?
Gün gələr yetişər, sular durular,
Həqiqət qayıdar, divan qurular,
Bu gün Cavidləri döyən o əllər,
Onun məqbərinə səpəcək güllər.
Hələ kəmfürsətlər söyləyir qan-qan,
Oğul, dinlə məni, bax halım yaman...
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Gözlərim qaranlıq, ölüdür yarım,
Hərəkətdən düşüb bu ayaqlarım.
Bir gün dönər üzü bu sərt zamanın,
Sinəsi yarılar qatı dumanın.
Harada dəfn olsam, bir kağıza yaz,
Atasın Ərtoğrul burada qoymaz.
Cavan məhbus
Ümid verirsiniz mənə özünüz,
Ümidsiz görünür hər bir sözünüz...
Cavid
Mən qoca bir xəstə, sən gəncsən hələ,
Yaraşmayır sənə çəkəsən nalə.
Məni inan, bala, udan şaxtadır,
Ağ günlərin sənin lap qabaqdadır.
(kədərlə)
Qoymaz Ərtoğrulum mən qalam burda,
Çiynində çatdırar o, doğma yurda!
(susur, daxili səsi eşidilir)
“Hey fələk, keçdi zaman dalğa kibi,
Öylə bir dalğa ki, qorxunc, əsəbi.
Dəyişib soldu sənin gül yanağın,
Mən də bir atəşi sönmüş yanğın.”
“Mən istəməm yaşamaq, hər ümidim oldu təbah,
Ürəkdə qaldı bütün dərdü həsrətim, ey vah!. .
Əvət, bu nəmli, işıqsız, bu kirli zindanlar
Yerim deyildi, fəqət kəndim ixtiyar etdim.
Mənim bu iştə vəzifəmdi. Əlvida!... Getdim.”
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(sükut çökür araya)
“Məni boğmaqda qaranlıq bir hal...
Gəmirir beynimi min dürlü xəyal.
Qaradır gördüyüm əlvan əşya...
Qaradır yer-göy, qaradır rəngi-ziya,
O fəzalar belə müzlim pərdə,
Bir ədəm dalğası var hər yerdə.
Həp qaranlıqdır, əvət, sirri-həyat,
Qoca xaliq də qaranlıq, heyhat!..”
Cavid gözlərini yumub hərəkətsiz qalır. Cavan məhbus irəli
atılır. Həyəcanla onu silkələyir. Ağlayır.
Cavan məhbus
Yurduna od düşsün, ay namərd fələk,
Dünyanı tərk etdi ülvi bir dilək,
Bir də Cavid gəlməz, cavidlik gəlməz,
Sənət aləminin gözləri gülməz...
Alqışlar salonu yıxardı bir vaxt,
Kimə ayaq verər sənətdəki taxt?
(əllərini göyə açır)
Ləngərlən, uca göy, uç yerə tökül!
Al götür Cavidi, tez ərşə çəkil!
(hönkürtü ilə ağlayır)
Ölüm yatağında yox bir kimsəsi,
Yastığı yanında yox övlad səsi...
Nə ata deyən var, nə saçın yolan,
Matəmdə qəmlənib gözləri dolan.
Nə də şöhrətindən onun danışan,
Gözəllik eşqindən görünmür nişan...
Durum haray salım qarlı Sibirə,
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Əridim dağları, qovuşsun dərə!
Gərək hamı bilsin bu ölən kimdir?!
Gözəllik tacına tək o hakimdir!
Bayırda hay-küy qalxır. Bir dəstə məhbus içəri girir. Cavidin cənazəsinə baxıb hönkürürlər. Kişi səslərinin hönkürtüsü
qəribə, kədərli bir melodiya yaradır. Nəzarətçi içəri daxil olur.
Onların üstünə qışqırır.
Nəzarətçi
Rədd olun buradan, bu hay-küy nədir?
Bu dəstə bu halla haraya gedir?
Qoca məhbus
Əmmisən sən də bir ananın südün,
Bu böyük şairin çəkilməz dərdin
Duy öz dərdin kimi, imkan ver bizə,
Toxunma gəl bu gün ürəyimizə.
(gözlərindən yaş axır)
Allaha xoş gedər sənin bu işin,
Hələ bilmək olmaz dövrün gərdişin...
Cavid də şah idi sənət taxtında,
Bu günü görməzdi kimsə baxtında...
Salonlar titrərdi alqış səsindən,
Möcüzə qopardı hər kəlməsindən.
Dillərdən düşməzdi Cavid əfəndi,
Şərin əli ilə göylərdən endi.
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Nəzarətçi
Hamısı belədir bizim dustaqlar,
Çox az-az içində sadələri var.
Bu şöhrət onlara az olub deyə,
Əlləri uzanıb de Türkiyəyə?
Qoca məhbus
Gözəllik, məhəbbət Tanrısı onun!
İblislər biçibdi indi bu donun...
İzn ver dəfn edək adətimizcə,
Dəfn edək qurtaraq bu işi tezcə.
Nəzarətçi
Bu işi əsgərlər görməlidirlər,
Torpağın altına sürməlidirlər.
Qoca məhbus
Cavidə yaraşmaz sürməli sözü,
Aparar tabutu mələklər özü.
Nisgili qalar da mənim sinəmdə,
Səni də ağrıdar vaxt çevriləndə.
Bir gün qayıdacaq şöhrəti ona,
Dönəcək ürəyin o zaman qana.
(məhbuslara)
Qaldırın şairi başınız üstə,
Aparın məzara sakit, ahəstə.
Özü incisə də, şad olsun ruhu,
Boğsun belə dövrü şairin ahı!
(cənazəyə xitabla)
391

v Nafilə Nafi V

Zaman bu dünyaya gətirməz səni,
Tapmaz, boğa bir də dünyanın kini.
(məhbuslara)
Qaldırın şairi başınız üstə,
Aparın məzara sakit, ahəstə...
Məhbuslar hönkürtü ilə cənazəni qaldırıb aparırlar.
Kimsəsiz yad eldə qərib ölümü,
Dağlayar dustağın sınıq könlünü.
Ölməyə dedilər yaxşıdır Vətən,
Bu haqqı aldılar mələk Caviddən.
Torpağı od tutar, göz yaşı tökər,
Ruhunu mələklər göylərə çəkər.
Yerdən günah yağır göyün üzünə,
Çiynimdə qayıdır haqqın özünə!
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Səhnədə təkcə nəzarətçi qalır.
Nəzarətçi
(sarsılmış)
Günahkar-günahsız seçilmir indi,
İnsandan göylərin üzü tez döndü...
Hönkürüb ağladı dəstə ürəkdən,
Şairə vurulub zərbə kürəkdən...
Dövlətin özündə, bəlkə də, təqsir,
İçindən xoflanıb, qorxudan əsir.
Öz fikrindən özü də səksənir. Əli ilə öz ağzını bərk-bərk
qapayır. Səhnəni tərk edir. Kor ərəbin mahnısı eşidilir.
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IX PƏRDƏ
Tiflis. Hərbi xəstəxana. Qarşıda xəstələr gəzişir. Mişkinaz
xanım əlində bağlama daxil olur. Xəstələrdən birinə yanaşır.
Nəsə soruşur. Sustalır. Divara söykənir. Xəstə onun qolundan
tutub həkimin kabinetinə keçirir. Özü geri qayıdır. Ağsaçlı,
yorğun gözlü həkim qalxıb onun qolundan tutur. Mişkinaz xanım qeyri-iradi ağlayır.
Həkim
Yox, yox-yox, bu nədir? Toxtayın bir az,
Belə oğul anası, vallah, ağlamaz.
(onu stula əyləşdirir)
Nə qədər mədəni, nurludur üzü,
Tanıyır baş həkim atasın özü.
İncidir bizi də onun bu halı,
Çalışırıq gülsün ömrünün yolu.
Mişkinaz xanım
(daxili səslə)
Hörmət qazanmısan, adına qurban,
İndi yataqdasan, od içində, can!..
Həkim
Özünü möhkəm tut, ağlama, bacı,
Ancaq sakitlikdir onun əlacı.
Həkim qapını açır. Mişkinaz xanım içəri keçir. Oğlunun çarpayısının yanında tibb bacısı dayanmışdır. Ərtoğrul solğun sifətlə başını qaldırır. İstəyir dikəlsin, bacarmır. Mişkinaz xanım
onu bağrına basır.
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Ərtoğrul
Mikrob keçər sənə, öpmə ağzımdan,
Azar tutub məni lap boğazımdan.
Mişkinaz xanım
Adam xəstələnər, sağalar yenə,
Burax bu sözləri, azarın mənə.
Ərtoğrul
Nə yaxşı sən gəldin, yetirdin, ana,
Əzablar əlindən yığıldın cana?...
Mişkinaz xanım
Yox-yox, rahat gəldim, sakit ol bala,
Kaş bunların sonu aydınlıq ola.
(oğluna diqqətlə baxır)
Uzanıb nə yaman saçların sənin,
Xeyirə açılsın hər gələn günün.
Onun saçlarını sığallayır. Ərtoğrul onun əllərini tutub uzun
nəzərlərlə barmaqlarına baxır, birdən sarsılır.
Ərtoğrul
Bəs üzüyün hanı, satmısan, ana?
Qalan bir o idi baba adına.

394

v II cild V

Mişkinaz xanım
Yox-yox, dilənsəm də, satmaram onu,
Evdədir, gözləyir sənin toyunu.
Ərtoğrul
Turan nə hallıdır, yoldaşları kim?
Mişkinaz xanım
Yoxdur rəfiqəsi, sən tutma bərkin.
Hamı uzaq qaçır, qorunur bizdən,
Qorxurlar, düşələr onlar da gözdən.
Ərtoğrul
Mən əsgər gedəndə dedim ki, səni,
Göylərə qaldırım, açım qəlbini.
Düşmüşəm yatağa, olmuşam xəstə,
Sağalmaz dərd gəlir dərdinin üstə.
İşıqlı arzular saralıb sönür,
Tale də dönəndə hər yandan dönür.
Mişkinaz xanım
Çətinə düşən kəs ümidsiz olmaz,
Vaxt keçər, dəyişər, belə də qalmaz.
Ərtoğrul
(dərin kədərlə)
Dərd üstə dərd gəlir, yaman bihalam,
Əzrayıl əlində çırpınır balan...
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Mişkinaz xanım tutulur. Tibb bacısı əli ilə onu bayıra çağırır. O, oğlunu tələsik öpüb bayıra çıxır. Hiss olunur ki, özünü
saxlaya bilmir. Həkimin otağına keçir. Həkim yerində əyləşmişdir.
Mişkinaz xanım
(həkimə)
Ona əlac edin, saralıb üzü,
Balam əldən gedir, qırılıb dizi.
Həkim
Mən də bir anayam, arxayın olun,
Sabaha qədər də burada qalın.
Qara-qura fikri xəyaldan atın,
(taxtı göstərir)
Bu da yorğan-döşək, burada yatın.
Həkim çıxır. Mişkinaz xanım qeyri-iradi diz üstə çökür, əllərini göyə qaldırır.
Mişkinaz xanım
Nədir günahımız sənin yanında?
Nələr yazılıbdır mənim alnımda?
Pis əməl sahibi deyiləm, xuda,
Əzablar öldürür məni dünyada...
Səpib darı kimi dağıtdın bizi,
Acı yel önünə sən atdın bizi...
Xudaya, yanıram, qaytar balamı!
Qaldırma göylərə ahı-naləmi!
Sinəmi hədəfə alıb dağ-düyün,
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Başıma tökülür ələmi göyün...
Heç kəsə dərd vermə çəkdiyi qədər,
Bala itkisidir hər dərddən betər!
(hönkürtü ilə ağlayır)
Cavidim dilbilməz önündə qalan,
Balası xəstəlik əlində nalan...
Xoş gündən nişanə qaldı haramda?
Nə dövrdə mərhəmət, nə də vərəmdə...
Ana-bacı gərək ağlaya mənə,
İlahi, göstərmə bir dağ da yenə.
(gözlərini silib pəncərəyə baxır)
Aman, Allah, budur, açılır səhər,
Mişkinaz gecəni içmişdir zəhər...
(ayağa qalxır)
Bəsdir sızıldadım, gedim yanına.
(palataya keçib Ərtoğrula yanaşır)
Sabahın xeyir, qurban canına!
(Ərtoğrul xışıltılı-xışıltılı öskürür)
Ərtoğrul
Tapşırmışdı baba sizləri mənə,
Mən kimə, mən kimə, söylə, ay ana?
Mişkinaz xanım
(özünü ələ alaraq)
Üzür qara-qura fikirlər səni,
Bu nə sayaq sözdür, incitmə məni!
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Ərtoğrul
Arzu etmədiyim sözlərdir, ana!
Mişkinaz xanım
(ondan Cavidin kitabını alır)
Bir dincəl, rahatlan, bənd olma buna!
Ərtoğrul
(pəncərəyə işarə edir)
Bəs ordan görünən Şeyx Sənan dağı?..
O da burda olub mənə göz dağı.
Mişkinaz xanım
Demirəm tam unut, sağal bir sonra,
Hara tələsirsən, bilmirəm hara?
Ərtoğrul
Otursam önündə mən pianonun,
Musiqi hissəsi hazırdı onun.
İki ay arası vaxt gərək mənə,
Qəlbimin həsrəti ucadan dinə!
Sağalar könlümün hər bir yarası,
Səs salar “Şeyx Sənan” – eşq operası!
Fələk möhlət verə bircə yol mənə,
Drijorluq edəm, bu yanğım sönə.
Nə olur, olsun da fərqi yox sonra...
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Mişkinaz xanım
Nə sonra, bu nədir? Xəyalın qara...
Söz tapıb salmısan yenə çənənə,
Özünü ələ al, nə olub sənə?
Ərtoğrul
(daxili səslə)
Əzrayıl başını qoyub sinəmə,
Bürünüb dayanıb oğlun kəfənə!..
(fikrə gedir)
Əgər vaxt versələr, olarmı, ana,
Çıxanda yollanım mən Naxçıvana?
Mişkinaz xanım
(fikirdən ayrılır)
Nə dedin, canına qurban bu ana?
Ərtoğrul
Deyirəm, gedimmi mən Naxçıvana?
Mişkinaz xanım
Yəqin eşidiblər olmusan xəstə,
Saxlar qohum-qardaş gözləri üstə.
Onlara toy-bayram sənin gedişin,
Dağılar fikrin, açılar başın!
Əminin oğlu da iş başındadı,
Dilində əzbərdir babanın adı.
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Ərtoğrul
Köhnə hörmətlərə əvəz arama,
O da cavab vermir məktublarıma...
Mişkinaz xanım
Elə şey olarmı? Səhv var arada,
Buna inanmaram, vallah, dünyada!
Ərtoğrul
Adı dəyişməyib, ünvanı bəlli,
Qorxur yəqin indi, o, vəzifəli...
Mişkinaz xanım
(düşüncəli)
Ola bilməz, sənə cavab verməsin,
Ayaqyalın gələr, çatsaydı səsin!
Ərtoğrul
(yorğun)
Bəlkə də, haqlısan mən sənə şərik.
Qismətsə, Turanla biz görüşərik...
Mişkinaz xanım
Əlbəttə, inşallah, görüşəcəksiz,
Qayıdar xoş günlər yenə də şəksiz.
Çalış ürəyini özün diri tut,
Azarı-bezarı tezliklə unut!
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Vaxtdır yaraların əsil məlhəmi,
Səni sağaldacaq qəlbin ilhamı.
(onu bağrına basır)
Ərtoğrul
Gözlərin Turanın üstündə olsun,
Ata ocağını özü qorusun...
Mişkinaz xanım
Yenə nəhs gətirmə, qalma nigaran,
Heç narahat olma, uşaqmı Turan?
Ərtoğrul
Uçsun, tərsə dönsün çərxi fələyin,
Kəfənə büründü mənim diləyim...
Mahnı misrasıdır, xalqdan toplanmış,
Kiminsə qəlbidir, odlanmış, yanmış...
(Mişkinaz xanım dərin fikrə gedir)
Niyə fikrə getdin, bir söylə, ana?
Hardasan, ayıl gəl, qayıt yanıma.
Bilirəm dərd səni qoyub yəhərə,
Qamçılar endirir indi kəhərə.
(Mişkinaz xanım diksinir)
Turana iş verib Üzeyir əmi?
Qəsdinən deyirsən, düzü beləmi?
Çəkir Bülbül əmi öz qanadına,
Məhəbbət bəsləyir baba adına.
Biləndə xəstəyəm pul göndərdilər,
Cavid balasının qəlbin gördülər.
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Mişkinaz xanım
Dünya xali deyil, var yaxşıları,
İlahi qorusun barı onları.
Ərtoğrul
(saata baxır)
Vaxtdır, gecikərsən, hazırlaş, ana,
Götür bu məktubu, yazdım Turana.
(Mişkinaz xanım onu bağrına basır.)
Mişkinaz xanım
(daxili səslə)
Qəlbimi, canımı qoyuram burda,
Cavid, sən də darda, balan da darda!..
Görə biləcəyəm bir də üzünü?
İlahi, balamın qoru özünü!
Ərtoğrul
(daxili səslə)
Fələk səni qoyur bil yana-yana,
Mən kəfən içində, gedirsən ana?
Ağladar daşları harayın sənin,
Silinməz sinəndən dağın-düyünün...
X PƏRDƏ
Səhnə qaranlıqlaşır. Kor ərəbin mahnısı eşdilir. Səhnə işıqlanır. Naxçıvan. Balaca qaranlıq otaq. Yataqda əldən düşmüş,
arıqlamış Ərtoğrul əzablar içində çırpınır.
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Ərtoğrul
(əllərini göyə açır)
İlahi, qovruldum əzab odunda,
Qızına bilmədim Cavid adında.
Nə qədər arzular, ümidlər qaldı,
Nə qədər ümidin bağçası soldu.
İlahi, çatsaydım bircə özünə,
Üzümü söykərdim sənin dizinə.
Dərdimi deyərdim mən ağı ilə,
Kimsəsiz qəlbimin çox dağı ilə.
Səni də ağladıb hönkürdərdim mən,
Yerə bir ədalət endirərdin sən.
(ətrafa baxır)
Qardaş qardaşını tanımır indi,
İnsanlığın niyə çırağı söndü?. .
Mənim sənət düham gedir məzara,
Taleyim də məni salıb azara.
El susur, xalq susur, olub bir kölə,
Yumur günahını dönüb gur selə.
Faciə həmişə susmaqdan doğur,
Taxta çıxan kimi milləti boğur.
(yenə əllərini göyə uzadır)
İzin ver üzümü qoyum dizinə,
Mən özüm ağlayım indi özümə...
Əsrarı göyləri fəth edən gücəm,
Bir parça çörəyə indi möhtacam.
Çıxıb məhvərindən bu dünya yaman,
Onu kim qaytarar yerinə haman?
Günü-gündən, Allah, pisləşir halım,
İntihar günahın boynuma alım?
Ya divar dibində dilənimmi mən?
Cavidlər adını salım hörmətdən?
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(başını yelləyir)
Bir qoca arvada gətirdim pənah,
İyirmi dörd yaşın kədərinə bax.
Bircə yol qalır, ancaq intihar,
Gülməz ömrümdə bir daha bahar...
(dərman şüşəsini əlinə götürür)
Nə Allah, nə insan etmədi xilas,
(şüşəyə müraciətlə)
Məni dardan qurtar, özün də tələs!
Bütün əzablara son qoy, a dərman,
Dünən məlhəm idin, bu gün bir fərman.
(düşünür)
Bir əzrayıl kimi çök boğazıma,
Əbədi kilid vur mənim ağzıma.
Axır ki, yetişdim alın yazıma,
Özüm xilas yolu tapdım özümə.
İlahi duyğular, hisslər, arzular,
Bəsdir ağladınız mənimlə zar-zar!
Baxın, son qoyuruq aha-amana,
Daha gəlmərik bir də fəğana.
Hamı kənar gəzir, tənhalıq ağır,
Əl uzadan olmaz, oda düş, bağır.
Ölülər dünyası mərhəmdir mənə,
Səsləyir, gedirəm mən o aləmə.
İndi canım mənim qarışqaya yük,
Kimsədə günah yox, taleyim dönük.
(əlacsız-əlacsız)
Gedirəm, əlvida, əzablı dünya,
Əlvida deyirəm ana-bacıya!
Onsuz da, ölürəm xırıldamaq nə?
Bircə çıxış yolu bu imiş mənə...
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Yanarsan, beləcə qalarsan, ana!
Gözündə yaşların dönər al qana!
Yuxuda görərsən bir də oğlunu,
İndi də itirdin Ərtoğrulunu!..
Stəkandakı suya kiçik şüşədən nəsə tökür. Başına çəkir.
Yalvardım, gəlmədin, qardaş əvəzim,
Qurtarıram səni əzabdan özüm!
Mən ağır daş idim, asdın ürəkdən,
Sən də öz zərbəni vurdun kürəkdən!
Nə deyim, beləymiş tale yazımız,
Matəm çalmalıymış bizim sazımız...
(susur)
Kədər girdabına salıram səni,
Bağışla, ay ana, bağışla məni.
Turan, əziz bacım!Sən başımda tac,
Bağışla, əfv elə, tapmadım əlac...
Özündə qüvvə tap, yaşat əslini,
İrəliyə apar Cavid nəslini!..
Kor ərəbin mahnısının sədaları altında halsızlaşır. Hərəkətsiz qalır. Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda Ərtoğrulun tabutu.
Dörd nəfər qaldırmaq istəyilər.
Qoca qadın
(nalə çəkir)
Susdu Naxçıvan, susdu böyük el,
Coşub, ləngərlənib olmadı bir sel.
Çatmadı qeyrəti gələ özünə,
Cavidin adından qəlbi qızına.
Qorxunu örpək tək çəkib üzünə,
Hərə gün ağlayır indi özünə.
Cavidin balası düşdü bu günə,
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Yox onu aparan son mənzilinə.
Qırılıb milləti, yox olub eli,
Gedib bağçasından ən gözəl gülü.
Nə bir haray salan, nə saçın yolan,
Nə də xalqım deyib canı od alan...
Qorxu kilid vurub insan ağzına,
Qurğuşun tökülüb vaxt boğazına!
Daha əlac yoxdur bu ağır dərdə,
Allah göydə susub, adamlar yerdə...
Hönkürtü ilə ağlayır. Kor ərəbin mahnısı güclənir. Adamlar
cənazəni aparırlar. Səhnə qaranlıqlaşır.
XI PƏRDƏ
Bakı. Mişkinaz xanımın kiçik otağı adamla doludur. Səhnə
işıqlanır.
Mişkinaz xanım
Ümidsiz can verən peşiman balam,
Qardaş neştərindən bağrı qan balam.
Göndərin bir xəbər siz Naxçıvana,
Onu dəfn etməyə gələmmir ana!
O öldü, Turanı öldürə bilməz,
Taleyi yatanın heç üzü gülməz...
Qapı açılır. Turan daxil olur. Quruyur. Bir neçə dəqiqə belə
qalır. Çevrilib qaçır. Onu tuturlar.
Turan
Yalandır, yalandır, yalandır, yalan!
Hər şey yalan üstə köklənir bu an!
Onun haqqı varmı indi ölməyə?!
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Bizim naləmizi qaldıra göyə?!
İnanmaram bircə dünyada buna,
Ölümü Ərtoğrul qoya yaxına!..
Hönkürtü ilə ağlayır. Sonra gözləri bir nöqtəyə dikilir. Onun
daxili səsi eşidilir. Bunlar fırlanan göy, göy gurultusu, sel-su,
dolu, başını əyib yerə vuran, yarpaqları titrəşən, yerə tökülüb
küləyin qabağına qatılan yarpaqların fonunda verilir. Ara-sıra
kəsik-kəsik kor ərəbin mahnısı eşidilir.
Ah, qurtardı hər şey, mən vardım sona,
Baxmaz bir daha gözlərim ona.
Dondu zaman, qurudu, əriməz daha,
Bizə kədər yükü satıldı baha.
Dönər qoca tarix, çevrilər illər,
Yumuldu qəlbimdə, açılmaz güllər.
Yan keçdi dünyanın sevdası məndən,
Ay atam, qardaşım, tutun əlimdən!
Taleyin zülmündən gəldim fəryada,
Canlı heykəliniz mənəm dünyada.
Yoxluğunuz məni saldı o taxtdan,
Qocaldım, min yaşa çatdım bu vaxtdan.
Necə də zəhərli taleyim varmış,
On doqquz yaşında ömrüm qurtarmış!..
Kor ərəbin mahnısı eşidilir. Tamaşa boyu görünən adamlar,
vəziyyətlər bir-birini əvəz edir.
1996
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DƏDƏ-BABA GÜNÜ
(dram)

İŞTİRAK EDİRLƏR:
Qorqud – 27 yaşında
Rövşən – 27 yaşında
Aysel – 22 yaşında
Həcər – 60 yaşında
Kərəm – 65 yaşında
Həsən – 70 yaşında
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I PƏRDƏ
Səhnə qaranlıqdır. Kimsə görünmür. Balta, mişar, məftil
doğranması səsləri eşidilir. Cavanlar mahnı oxuyurlar.
Sökül, sökül,
Qop tökül,
Sərhəd dirəyi,
Saplandığın yer
Xalqın kürəyi,
Qoymusan qardaşı
Qardaşa həsrət,
Yetişir nəhs ömrün
Başa nəhayət,
Tapır bir-birini
Qardaş-bacılar,
Məftillə doğranır
Ağrı-acılar.
Sökül, sökül,
Qop-tökül
Sərhəd dirəyi.
Saplandığın yer
Xalqın kürəyi.
Ananı balaya
Qoydun tamarzı,
Gömüldü torpağa
Neçə min arzu,
Sökül tökül
Sərhəd dirəyi,
Saplandığın yer
Xalqın kürəyi
Uzaqdan qarmaqarışıq səslər eşidilir.
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Səslər... Ah, Araz, can Araz, sinəsi şan-şan, ürəyi alqan
Araz...
Səslər... Suya girməyin, xəstələnərsiz...
Səslər... Qorx-m-m-mayın, su od kimidi...
Səslər... Su yox, sizin canınız odlanıb yanır.
Səs... Əli, Həcər, Məmməd, qardaşı Həsən axtarır.
Səs... Manaf, Səriyyə, atası İbrahim axtarır.
Səs... Həsə-ə-ən, bacısı Həcər axtarır.
Səs... He-e-e-y, eşidirsiz? Süleyman, Cəfər, ataları Tağı axtarır.
Səs... Əli, Həcər, Məmməd, qardaşları Həsən axtarır.
Səs... Həcər mənim anamdı, Allahverdi qızı Həcər.
Səslər... Yazıq qoca... Özünü atdı suya, batacaq ...
Səslər... Cavanlar, kömək eliyin, batır...
Qorqudun səsi. Rövşən, kömək elə, bəlkə, mənim dayımdı?
Rövşənin səsi. Əmi, ver əlini, qorxma. Aha, çıxdıq. Amma
yaman islandıq.
Səhnə işıqlanır. Qorqud, Rövşən və yaşlı bir kişi islanmış
halda sahnəyə gəlirlər.
Həsən. Ağa, qurban olum, hansınız Həcərin familisiz? Yox,
dayan, mən özüm taparam (diqqətlə onların üzünə baxır, Qorqudun üzərində nəzərlərini saxlayır). Sən şirin dəyirsən gözümə.
Qorqud. Anamın adı Həcərdi. Dayılarım Əli, Həsən, Məmməd müharibədən dönməyiblər.
Həsən. Anan gərək otuz dörd təvəllüd ola?
Qorqud. Hə, atası da Allahverdi...
Həsən Qorqudu qucaqlayıb ağlayır.
Həsən. Mənim bacım... Hər gün Araza bir pud göz yaşı töküb
gedirəm, oğul! Qocaldıqca daha çox öz yuvama can atırdım.
(Əllərini göyə qaldırır.) Xudaya, şükür böyüklüyünə, ölmədim
bu günü gördüm. Kim var bizlərdən? Kim ölüb, kim qalıb?
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Qorqud. Nə bilim, kimləri deyirsiniz?
Həsən. Dədəm-nənəm qalmazlar indiyə... Bacı-qardaşlarım,
əmiuşaqlarım?
Qorqud. Öləni də var, qalanı da, gedək özünüz görün.
Rövşən. Dayan görək. Bunu ora aparmaq olmaz, axı müharibədən dönməyib. O saat (yuxarıya işarə edir) tökülüşüb gələrlər qarğa-quzğun kimi. Kişini apararlar, biabır olarıq. Mən
aparım bizə, sən get ananı gətir, görüşsünlər, sonra qaytaraq
geri. Sabahı gözləmək olmaz. Hələ bizi də aparacaqlar, zarafat
deyil, sərhəd sökmüşük!
Qorqud. Qorxma, elə olsaydı, qoymazdılar sökək-dağıdaq,
onlar silahlı, biz əliyalın... Yaxşı, mən getdim. Sən evə çatan
kimi dayının paltarını dəyişdir, xəstələnər.
Rövşən. Oldu. Siz də çox yubanmayın...
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda səhnədə əlləri qoynunda,
gözləri bir nöqtəyə dikilmiş Həcər görünür. Onun gözlərindən
damla-damla yaş axır.
Həcər. (Daxili səsi eşidilir.) İlahi, görən sağdılarmı? Deyir
o vaxtlar şəkillərini çəkib hər yerə göndəribmişlər ki, hər gün
sərhəddə yaxınlaşanların kim olduğunu öyrənsinlər. Görənlər
deyirmiş ki, Həsəni tanıyıblar. Amma danıblar ki, bizi incitməsinlər. Əvvəllər hey falçılara baxdırardım. Həmişə də deyərdilər ki, sağdır, elə ata-ana xiffəti çəkir.
Uzaqdan maşın səsi eşidilir. Qorqud içəri girir.
Qorqud. Axşamın xeyir.
Həcər. Hər vaxtın xeyir, hardasan, a bala? Gəl çıx görək
də...
Qorqud. Nə olub?
Həcər. Bala-a-a, sən də eşitdin? Deyir sərhəd xarabanı söküblər. Nə qədər adam öz bacı-qardaşını tapıb. Məni də apar
(ağlayır) Arazın qırağına, bəlkə, dayılarını tapdım...
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Qorqud. Mən də ordaydım da... Əşi, o qədər Əli, Həsən,
Məmməd var ki... Nə biləsən kim kimdi?
Həcər. Görsəm, oxşadıb tanıyaram. Nənəm rəhmətlik deyirdi ki, Həsənin çeçələ barmağı yanıbmış, bir az bükülü qalıbmış.
Qorqud. Əcəb əlamət tapmısan...
Həcər. O gedəndə mən nə qədər uşağıdım ki? Cəmi yeddi
yaşım vardı. Elə də yadıma gəlmir. Yenə oxşadıb tanıyaram da.
Qorqud. Nə bilim, Rövşən birini qonaq gətirib, istəyirsən
dur gedək, soruş qardaşlarını. Ta sən olasan əzizlərinin canı,
orda da hoqqa çıxarma!
Həcər. Hoqqa nədi ə, ağlın qaçıb?
Qorqud. Nə bilim, ağlamaq, özündən getmək...
Həcər. Əşi, özümdən niyə gedirəm, təki tapılsınlar, təki canları sağ olsun, sağ sadaları gəlsin.
Qorqud. Birdən xalxın kişisini öpüb-eləyərsən ha, ta əlimdən qurtarmazsan! Hə, onu da deyim, o tayda kişiyə ağa deyirlər, sən də ağa deyərsən (ikisi də evdən çıxırlar).
Səhnə dəyişir, Rövşənlə Həsən daxil olur səhnəyə. Rövşən
həyətdə qoyulmuş stolun arxasına Həsəni dəvət edir.
Rövşən. Dayı, siz əyləşin, mən çay gətirim. (Çıxır, az keçməmiş çayla qayıdır.) Birdən-birə Həcər xalaya qardaşı olduğunuzu deməyin...
Həsən. Bəlkə, Qorqud ağa deyib?
Maşın səsi eşidilir, az keçməmiş Qorqudla anası daxil olur
içəri.
Qorqud. Axşamınız xeyir, qonaq istəmirsiniz?
Rövşən. (zarafatla) Səni yox, amma Həcər xala kimi qonağı
kim istəməz ki?.. (Həcər onu öpür.) Həcər xala, necəsən? O taydan (qonağı göstərir) qonaq gətirmişəm. Gəl söhbət elə, gör ordakı bacı-qardaşlar necə dolanırlar? (Həcər Həsənə yaxınlaşır).
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Həcər. Salam, qardaş, buranın ha tərəfindənsən?
Həsən. Çuxur məhlədən.
Həcər. Kimlərdənsən?
Həsən. Dədəm Allahverdi Rüstəmov idi, indiyə qalmaz, yəqin?
Həcər. Mənim də dədəm Allahverdi Rüstəmov idi. İki ildi
rəhmətə gedib. Elə hər gün oğlanlarını soruşurdu ki, gəlmədilər?
Anan kim idi, a qardaş?
Həsən. Ağır seyidlərdəndi anam. Eh, anama gözəllik ilahəsi
deyərdilər, adı Mina idi.
Həcər özündən gedir.Ona su verirlər.Ayılır, Həsənlə qucaqlaşırlar. Hər ikisi ağlayır.
Qorqud. (anasına) Yaxşı, sakitləş!
Həsən. Can bacım! Şükür ki, sən sağsan, ölmədim bu günü
gördüm.
Həcər. Can qardaş! Hər gecə yuxuda görürdüm səni. Necə
də dədəmizə oxşayırsan. Kişi ölən günü deyirdi ki, neçə gündü
Həsən gəlib durub gözümün qabağında, getmir ki, getmir!
Həsən. Yazıq kişi, (ağlayır) nə biləydi ki, sağam?
Həcər. Hamımız bilirdik sağsan. Əllinci illərdə şəklinizi çəkibmişlər Araz qırağında. Bayaq elə Qorquda deyirdim bunları.
Bir neçə adam tanımışdı, amma danmışdılar ki, bizi incitməsinlər.
Həsən. Sağ olsunlar! Bacım, bir de görüm kim var, kim yox
bizlərdən?
Həcər. Köklü adamlar hamısı gedib, qalanlar tör-töküntülərdir, çır-çırpılardır. Onları da ki sən tanımazsan, qardaş!
Həsən. Dayıqızı mənə deyikliydi, o durur?
Həcər. Hə, durur. Nəvə-nəticələri var.
Həsən. Müharibə, müharibə... Hər şeyi tərsinə çevirdi, bacım! Anamız da sağ olmaz, hə?
Həcər. Atamızdan on il qabaq o, rəhmətə gedib.
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Bayırdan səs eşidilir, Rövşən çıxır, tələsik geri qayıdır.
Rövşən. Həcər xala, bağışlayın, şükür, görüşdünüz! Tapdınız bir-birinizi! Hökumət xəbər tutub. Uşaqlar xəbər verdi. Gələnlərin hamısı qayıdır. Biz də aparaq dayını yola salaq, Arazı
keçirək getsin. Yoxsa gəlib apararlar, biabır olarıq.
Həcər. Allah, Allah! Doğma qardaşınla görüşməyə də qoymurlar... Qanunları başına dəysin belə hökumətin (ağlayır).
Dadar-doymaz bu görüş yəqin öldürər məni (Həsəni qucaqlayır).
Həsən. Buna da şükür (o da ağlayır), bacım, şükür, çox şükür. İndi ölsəm də, dərdim yoxdur.
Həcər. İnşallah, görüşərik (gedirlər).
II PƏRDƏ
Polis idarəsi. Kiçik otaq. Stol və stullar. Stolun üzərində telefon aparatı. Qorqud və Rövşən saqqal basmış vəziyyətdə.
Rövşən. Başımızı bəlaya saldıq da... Neçə gündü burdayıq,
bir itirib-axtaran da yoxdur. Əclaflar bundan da istifadə edib
camaatı soymaqdadırlar. Elə bil bunların vətəni deyil Azərbaycan?..
Qorqud. Rüşvətxorun vətəni olmaz, yadında saxla. Vətən
getməyə heç bir yeri və imkanı olmayanlarındır. Vətən kütlənindir.
Rövşən. Sən olasan o qaynananın əziz canı, yığışdır bu gurultulu sözləri. (Başlayır oxumağa.) Qardaş olub Hayıstan, Az-ə-r-b-ay-can! Yiyəsi ölmüşlərnən belə qardaş olduq?!
Qorqud. Bəs, eşitməmisən, qardaş yaxşı olsaydı, Allahın da
qardaşı olardı (gülür).
Rövşən. Səni arsız deyirdilər, ta bu dərəcədə olduğunu güman etməzdim.
Qorqud. Ə, kişi qorxaq olmaz (yenə gülür).
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Rövşən. Kimdi qorxaq, mən?
Qorqud. Bəli, sən Rövşən, qorxaqsan!
Rövşən. Qorxaq olsaydım, olanları lentə köçürməzdim, sərhəd sökməzdim.
Qorqud. Bəs onda qoca qarılar kimi nə azaylanırsan?
Rövşən. Məni bir tərəfdən də sən təbdən çıxarma ha, hamının acığını tökərəm sənin üstünə.
Qorqud. Özünü boğma görək, nəyini əlindən alacaqlar, ə?!
Vəzifəni, stolunu? De görüm nəyimi? Açıb buraxacaqlar da...
Rövşən. Ay buraxdılar, ha!
Qorqud. Deyirsən iki yüzillik qadağanı dağıdaq, bizə güldən ağır söz deməsinlər, hə? Bəs, onda Əli ilə Bəxtiyar neyləyərdi? İki nəfər tək getdilər ermənilərin üstünə, canlarını qurban verdilər. Bu, bütün Azərbaycana çağırış idi. Onların ardınca gedən olmadı. A Koroğlunun adını daşıyan Keçəl Həmzə!
Mən o məqamda orada olsaydım, gedərdim, ölümün gözünün
içinə dik baxardım!
Rövşən. (gülür.) Heç iki cüt-bir tək milisin üzünə dik baxa
bilmirsən, harda ola ölüm?! Sənin rəhbərin də “iri buynuzlu”
qardaşlara daha çox elegiyaya oxşayan dostluq nəğməsi oxuyur. Kişilikləri çatır, durub desinlər: ə, İvan, nə istəyirsən bizdən, qatıq satmısan, bahası qalıb? Deyə bilər? Deyə bilməz! Nə
üçün? O saat palanını-uşqununu alıb buraxarlar. Onlara da palan-uşqun lazımdı, Vətən yox!
Qorqud. Daha o dədən öldü! Zaman başqa hava çalır, onların sadəcə bəsirətləri yoxdu durumu duymağa. Aləm qarışıb
bir-birinə! Çökdürülən millətlər ayağa qalxanda meydan sulayanlar özlərinə yurd axtaracaq! Çünki nəhr çalxalanır, dibə
çökdürülənlər üzə qalxır və qiyamət qoparır...
Rövşən. Əşi, sən hələ xülyalardan danışırsan, mən bu gündən danışıram. Avara olub qalmışıq burda. Bayırda olsaydıq,
yenə bir işin qulpundan yapışardıq. Hadisələri nizamlayardıq.
Beş-üç gədə düşüb ortalığa, bilmirlər nə etsinlər...
Qorqud. Narahat olma, buraxacaqlar.
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Rövşən, Bayaqdan elə buraxacaqlar-buraxacaqlar salmısan,
hanı buraxırlar axı?!
Qorqud. Sənə dedim buraxacaqlar, deməli buraxacaqlar.
Bura Naxçıvandı, ağlın başqa yerə getməsin!
Rövşən. Naxçıvan neyliyib axı bilmirəm? Qaş qondarıb, ya
göz çıxarıb?!
Qorqud. Elə çox şey eləyib, eləyəcək də! Hadisələr başlayandan bizdən fəal yer olmayıb. Blokadada çox şey eləmişik.
Bunların qiymətini gələcək verəcək.
Rövşən. Hələ Allahına yalvar, repressiya başlamasın, sonra
gələcəkdən xəbər ver.
Qorqud. Dostum, deyəsən yaman qorxursan? Repressiya
başlasa, bu dəfə haylardan başlayacaq.
Rövşən. Sən onlardan yana narahat olma, hay sudan quru
çıxmağı bacarır.
Qorqud. Oğurluğnan o biri işin müddəti qırx gündür deyiblər. Onların da axırı çatacaq.
Rövşən. Onların axırı hələ çatacaq, sənlə mənimki isə artıq
çatıb.
Qorqud. Səni deyə bilmərəm, mənim axırım çatmayıb.
Rövşən. Çatmayıbsa, ziyanlıq mal kimi niyə doldurublar
bura? Buraxsınlar da. Milisdi, rəisdi, görmüllər bizimkiləri adı
batmışların elə sistem işçiləri qarət eləyib qırır? Özünlə çəkirdik də qaçqınları. Hamısı qan içində gəlmişdilər. Burdakı ermənilər qaçdı getdi ora, xoşlarına gəlmədi, təzədən ədəb-ərkanınan qayıdıb əylədilər burda. Hamısı da vəzifədə, yaxşı işdə...
Qorqud. Bunlar həqiqətdi, bəli həqiqətdi. Hələ ki üstünlük
ermənilərdədir. Çox çəkməz, çox çəkməz, yadında saxla bunu...
Rövşən. Hadisələr başlayandan biz də çıxdıq mitinqə. Naxçıvanın rəhbərliyi hərbçiləri tökdürdü şəhərə.
Qorqud. Həmin gün də qaçmağa məcbur oldu.
Rövşən. Camaatın sözünü deməyən hələ çoxları başını götürüb biabırçılıqla qaçacaq.
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Qorqud. Ay sağ ol, gəldin mən deyənə? Hadisə hadisədən
doğur. Gərək bu onu vura, o buna cavab zərbəsi endirə ki, bir
nəticə hasil ola...
Rövşən. Nə nəticə gözləyirsən?
Qorqud. Son yüz ildə bu millətin altıncı oyanışıdır, dörd
dəfə məğlub olub. Səttarxan, Xiyabani, M.Ə.Rəsulzadə, Pişəvəri, 1979-cu il hadisələri... Bu əsrin başını kiminsə qalib əli
bağlamalıdır. Həmişə fikirləşirəm, görək bunu Allah kimin taleyinə yazıb.
Rövşən. Sən çox nikbinsən, mən, vallah, nikbin ola bilmirəm. Hələ çox qanlar axacaq haqq öz yerini tapınca. Bədbəxt
Azərbaycanı nə gözləyir, bu hələ sual altındadır. Beşi irəli çəkirsə, yüz beşi geri dartır!
Qorqud. Elə bir şəxsiyyət, elə bir gediş olmalıdır ki, irəli
aparanı da, geriyə çəkəni də sıraya düzə bilsin. Başqa çıxış yolu yoxdur. Cumhuriyyət niyə yaşaya bilmədi? De görüm?!
Rövşən. Şablon bir cavab: Tarixi şərait yetişməmişdi...
Qorqud. Elə əsil tarixi şərait vardı. Sadəcə yurdun ən güclü
siyasətçiləri iki cəbhəyə bölündülər və əks cəbhədə dayandılarl
Başqalarını demirəm, təkcə Nərimanovla Çingiz İldırım Rəsulzadəylə birləşsəydilər azadlıq əldən getməzdi. Bolşeviklərin
yanacaqla təmin olunmasında Çingiz İldırım bir nömrəli rola
malik olub...
Rövşən. Hə, onun haqqında bir neçə kitab oxumuşam, hər
şeyi yazıblar, təkcə otuz səkkizdə güllələnməyindən başqa...
Qorqud. İyirmi yeddi apreldə Həmid Sultanov təslim aktını
ortaya qoyanda Rəsulzadə ona belə deyib: "Həmid, yaxşı oğlansan, amma bolşeviklər səni güllələyəndə məni yadına salarsan".
Rövşən. Min rəhmət ona, az deyib, təmiz deyib!
Qorqud. Əlbəttə, min rəhmət!
Rövşən. Görən, güllələnənlər yadına salıbmı Rəsulzadənin
sözlərini?
Qorqud. Onlar kommunist ideologiyası uğrunda canlarını
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qurban verdikləri üçün özlərini xoşbəxt hesab ediblər çox yəqin
ki...
Rövşən. Yaxşı, Qorqud bəy, ayıb olmasın, biz bunları oxuyub öyrənirik, sərhəd sökürük. Bəs bizim bu döşünə döyən ziyalılar harda yatıb, nümunə üçün biri bizə qoşulmur?
Qorqud. Yenə başladın demaqoqluğa! Milli şüurumuzu
oyadanlar elə onlar deyilmi?
Rövşən. Leninə şer, mahnı yaza-yaza?
Qorqud. Dövrünə görə o da lazım idi, bu da. Leninə şerlər
yazılmasaydı, o birilər də yazıla bilməzdi. Camaatı ayağa qaldırıb qırğına verəsi deyildilər ki...
Rövşən. Elə hamının tərəfini saxlayırsan! Gözlə, elə bu saat
güllələdim onları!
Qorqud. Söhbət güllələməkdə deyil, amma belə-belə danışıb xalqın zənnini azdıranlar çoxdu. Manqurdluq haqqında ilkin
olaraq kimdən eşitmişik? Əlbəttə ədiblərdən! Ali təhsil alanda
yadımdadır "Gülüstan" poemasını hamımız köçürmüşdük. Özü
də müəllimlərimizdən almışdıq. "Bölüb vətənimi siqaret kimi
hərə bir tərəfdən tüstüləndirir". Bundan artıq neyləməliydilər
ki... Ziyalılar beyin işi görüblər, indi biz qol və can işləri görməliyik ki, azad olaq!
Rövşən. Nolur, urusun müharibəsində hamısı müsəlləh əsgər olur, özümüzə gələndə... Ona görə ki, rus tapançanı dirəyirdi alınlarına. Azərbaycanın sahibi yoxdu, axı!
Qorqud. Bu saat sən deyəndir, sahibsizdi, yetimdi, zavallıdı. Nə sözünü deyən var, nə dediyini eşidən!
Rövşən. Heç olmayacaq da!
Qorqud. Olacaq, olacaq, Rövşən bəy, olacaq. Söz deyənin
öz çəkisi olanda olacaq!
Rövşən. İvan da eləsinin kəkilindən tutub otuzdurub ki, başımız üstə öz çəkisi olmasın da...
Qorqud. İvan yetmiş illik hakimiyyətiynən çox da öyünməsin, türklərin neçə min illik dövlətçilik tarixi var. Qarşıda bunu
dərk edib bizə qapaz atanları ayaqlarımız altına salanlar var.
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Rövşən. Yaxşı ki, Don Kixotluğumuz var... Gopa basır, öz
gopumuza da inanırıq beyni zədələnmiş xəstələr kimi!..
Qorqud. Cəhd çarıq yırtar deyiblər. Beş dəfə sən deyən
olanda, bir dəfə də mən deyən olacaqdır, amma zor olacaq!
Rövşən. İstəmiyənin balası ölsün (Qorqud şaqqıldayıb gülür). Kimdi o qəhrəman ki, heç kəsin bacarmadığını o bacaracaq?
Qorqud. Kim? Əliyev! Neçə illərdir muzdlular ona qara yaxır. Biri deyir Brejnevə saray tikdirib, biri deyir ermənini incidib xalqlar dostluğuna xələl gətirib... Tez-tələsik səhvləri düzəldərək Qarabağ ermənilərinə əlavə güzəştlər verirlər. Bizimkiləri isə ermənilər görürsən də nə kökə salıb göndərirlər üstümüzə?
Rövşən. Çox şey yalan olsa da, saray ki yalan deyil?
Qorqud. A bədbəxt millətin Novruzəlisi, kaş Brejnevin adına min elə saray tikərdilər... O rəhmətlik özüynən qəbrə apardı
onu, ya ivanlar yükləyib bellərinə aparacaq? Millətə qaldı da...
Rövşən. Hər şey çox mürəkkəbdi, torpaq məsələsi adamı elə
çaşdırır ki, hər şeyə pis nəzərnən baxırsan.
Qorqud. Olanlara ayıq gözlə baxmaq lazımdı. Elə bilirsən
yuxarıdakılar bunu qanmırlar? Hamıdan yaxşı başa düşürlər.
Qəsdən camaatın nəzərini yayındırırlar ki, hakimiyyətlərinin
müddətini uzatsınlar...
Rövşən. Çıxsaydıq, yenə bir-iki qəzet buraxardıq, camaatı
ayıldardıq.
Qorqud. Camaat ayıqdı, sən narahat olma!
Rövşən. Nə olsun, amma nəticə ki yoxdu...
Qorqud. Sadəcə iş görmək, hadisələri nizamlamaq lazımdı,
vəssəlam!
Rövşən. Bunun üçün ağıllı başçı gərəkdi ki, o da yoxdu.
Qorqud. Var! Vətən sahibsizlikdən yanır, sahib isə Vətənsizlikdən.Milləti Ermənistandakı dədə-baba torpaqlarından
qovsunlar-qovsunlar, dəhşət burasındadır ki, Xankəndindən də
çıxarırlar!
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Rövşən. Bu əclaflar da bizi saxlayıblar burda. Əllərindəki
silahı alıb bir-bir köpəkuşağını qırasan!
Qorqud. Milis işçiləri hələ ki yeganə silahlılarımızdır, onlardı Naxçıvanı qoruyan. Erməninin qorxusu bunlardandır. Bizdə heç ov silahı da qalmadı, yığdılar.
Rövşən. Bunlardan bizə haray yoxdu.
Qorqud. Yenə səhv edirsən, postda biz əliyalın, onlar silahlı
dururlar.
Hay-küy səsləri eşidilir.
Qadın səsi. Rədd olun o yana. Hünəriniz var, gedin erməniyə cavab verin. Yerə soxum boyunuzu, gül kimi uşaqları tutub
salıblar bura. Siz olan yerdə düşmənə ehtiyac yoxdu. Çəkil o
yana, neçə ki buranı dağıtmamışam, çəkil o yana!
Qorqud. Bu ki anamdı! Rüsvay eliyəcək məni, ağzına gələni danışacaq, ölülərini qəbirdən çıxaracaq.
Rövşən. Bunların qənimi qoy elə Həcər xala olsun, Sən niyə
qorxursan?
Qapı şaqqıltı ilə açılır, Həcər içəri girir. Qorqudla Rövşən
ayağa qalxır.
Həcər. Ədə, deyin görüm burda nə qələt eləyirsiniz? Neçə
gündü harada itib-batmısınız. Xarabanıza niyə gəlmirsiniz?
Hökumətlə hökumətlik eliyəcəksiniz?
Qorqud. Əşi, hökumət-zad nədi? Bir dayan görək, aləmi
qatma bir-birinə!
Həcər. Aləmi siz qatırsız bir-birinə, mən yox! Deyin görüm
sizi niyə tutub salıblar bura?
Qorqud. Onu kim deyir? Milis işçilərindən material hazırlayırıq qəzet üçün.
Həcər. Yalan deyirsən, gözünün içinə kimi. Bəs məni niyə
buraxmırdılar içəri?
Qorqud. Sən də jurnalistsən? Bura dəyirman deyil ki, hər
gələn yuxarı başa keçə!
Həcər. Düzəlin düzünü deyin görüm niyə tutublar sizi?
Qorqud. Əşi, tutulanı kabinetdə saxlayırlar?
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Həcər. Mən bilmirəm harda saxlayırlar. Yığış gəl otur evdə,
gözümün qabağında.
Qorqud. Ağ elədin, ha! Yox bir başıma da bir ləçək bağla,
sox bucağa! Yekə arvadsan, eli güldürmə üstümüzə. Mən iş
adamıyam, hər yerdə olacam, sən də düşəssən ardımca?
Həcər. Uzun danışma, ikiniz də düşün qabağıma. Elə eləməyin ki, burda tufan qoparım.
Qorqud. Qopararsan, qopararsan, gör bir sən kimsən!
Səhnəni tərk edirlər.
III PƏRDƏ
Park. Sıx kolların önündə oturacaq. Qorqud əyləşib gözlərini bir nöqtəyə dikmişdir. Birdən gənclərin səs-küyü eşidilir.
Qorqud tez qalxıb həmin istiqamətə gedir. Az keçməmiş Ayselin
qolundan tutub çəkə-çəkə səhnəyə gətirir.
Qorqud. Aysel, bir qulaq as!
Aysel. Burax qolumu (qolunu onun əlindən çıxarmaq istəyir). Burax demirəm?
Qorqud. Buraxmıram!
Aysel. Sənə deyirəm burax mənim qolumu!
Qorqud. Bir dayan, söz deyirəm.
Aysel. Sənin sözün mənə lazım deyil, burax qolumu, mərifətin olsun!
Qorqud. Elə görürük sənin mərifətini...
Aysel. Bu nə oyundu çıxarırsan?
Qorqud. Oyunu mən yox, sən çıxarırsan!
Aysel. Mən səni dartıb gətirmişəm bura?
Qorqud. Yox, məni məcbur edirsən ki, belə danışım səninlə. Deyirəm dayan, dayanmırsan. Elə bil mən səni yeyəcəm...
Aysel. İstəmirəm, dayanmıram.
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Qorqud. Özbaşınasan, dayanmayasan?
Aysel. Qəribə danışırsan...
Qorqud. Bəs necə danışım deyirsən? Bir həftədir səni dayandıra bilmirəm.
Aysel. Dayanmıram, demək belə lazımdı. Xahiş edirəm qolumu burax!
Qorqud. Səsin özünə xoş gəlməsin! Buraxacam, eşit məni,
sonra...
Aysel. İndi burax, tez ol!
Qorqud. Qoy sözümü deyim, sonra hara cəhənnəm olursan,
ol!
Aysel. Çox sağ ol, mərifətinə beş.
Qorqud. Elə sən də sağ ol, sənin də mərifətinə doqquz.
Adamı bezdirirsən, sonra da mərifət tələb edirsən!
Aysel. Mən səndən heç nə tələb etmirəm, heç nə gözləmirəm,
heç nə də ummuram. Başa düşdün, ya bir də təkrar eləyim?
Qorqud. Yox, başa düşmədim, səbəbini izah elə, sonra səni
saxlamayacam.
Aysel. Nə səbəb? Səbəbi-zadı yoxdu.
Qorqud. Hə-ə-ə, görünür, burda çox dayanmaq fikrin var,
onda gəl əyləşək, söhbət eləyək (onu oturacağa tərəf çəkir, Aysei geri dartınır).
Aysel. Qurtar, nə deyirsən de, mən tələsirəm.
Qorqud. Tələsirsənsə, lap yaxşı, mən də tələsirəm. Belə
olanda tez anlaşa bilərik. De görüm niyə belə edirsən, sonra sənə yaxşı yol!
Aysel. Əvvəl sən özün hərəkətlərinin səbəbini göstər, sonra
məndən tələb elə!
Qorqud. Hansı hərəkətimi deyirsən?
Aysel. Bir ildi ilim-ilim itmisən. İndi peyda olmusan, başlamısan məni məşhər ayağına çəkməyə...
Qorqud. Əstafürüllah, məşhərə adamı ancaq Allah çəkə bilər, mən kiməm ki?..
Aysel. Yenə cavabdan yayınırsan.
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Qorqud. Yayınmalı bir şey yoxdu.
Aysel. Yoxdusa, cavab ver.
Qorqud. Hakimsən (gülür)? Nə vaxtdan yoxam?
Aysel. Keçən ilin fevralından.
Qorqud. O vaxtdan nə baş verib?
Aysel. Onun buna nə dəxli?
Qorqud. Müəllim ki müəllim! Uşaqların evini yıxanın biri
də artdı...
Aysel. Zarafata salma.
Qorqud. Bəli, vətən üçün çalışırıq. Hələlik başqa söz deyə
bilmərəm. Naxçıvanın müdafiəsini təşkil edirik. Özü də tək o
ermənilərdən yox, əsas içdəki ermənilərdən.
Aysel. Demək, mənə etibar eləmirsən?
Qorqud. İndi də psixoloji təsirə keçirsən? O barədə qurtardıq! Anam da sənin kimi küsmüşdü. Məni görcək arxasını çevirirdi, aldım qucağıma atdım-tutdum, qonşular zorla əlimdən
aldılar. Bayır olmasaydı, sənə də elə dərs verərdim.
Aysel. Yenə şirin dilini işə salma…
Qorqud. Hamı nişanlı vaxtı şirin dilini işə salır da. Evlənəndən sonra başlayır acı dil, nə başlayır!
Aysel. Yayınırsan yenə əsas məsələdən.
Qorqud. Yayınıb eləmirəm, xoşuma gəlir məndən ötrü narahat olmağın.
Aysel. Sənə xoş gəlir, amma mən əzab çəkmişəm. Bir xəbər
də eləyə bilməzdin?
Qorqud. Xəbər göndərirdim ki, ezamiyyətdəyəm. Bircə bilərdin ki, neçə dəfə öz ermənilərimiz alnıma tapança dirəyiblər,
onda belə danışmazdın...
Aysel. Yeddi milyonun dərdini tək sən çəkirsən?
Qorqud. Yeddi milyonun hamısının nişanlısı sənin sualını
verirsə?
Aysel. Başa düşə bilmirəm, sən rəhbərsən, rəissən, milissən,
nəsən axı özünü atmısan ortalığa? Jurnalist babasan, jurnalistliyini elə də...
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Qorqud. Mən elə jurnalistliyimi eliyirəm. Tək mən yox,
yurdun qeyrətli oğullarının hamısı mənimlə birgədir.
Aysel. Lotu-potuların hamısı indi vətənpərvər olub düşüb
ortalığa.
Qorqud. Düz danışmırsan, üstəlik də bilmədiyini danışırsan. Əksəriyyət həqiqi vətənpərvərdir. Hər yerdə olduğu kimi
onların da içində avaraların olması təbiidir. Nə deyək onlara,
qova bilmərik ki... Sən belə işlərə qarışma. Qadınlar qadınlığını
eləsə yaxşıdır.
Aysel. Meydana çıxanların içərisində qadınlar da az deyil.
Qorqud. Heç gör qadınlar fürsəti fövtə verərlər (gülür)?
Aysel. Məni cırnadırsan?
Qorqud. (əllərini yuxarı qaldırır) Yox-yox, güclə barışmışıq, daha mənim dava eləyəsi halım yoxdu. De görüm çoxmu
darıxırdın məndən ötrü?
Aysel. Heç damcı da.
Qorqud. Darıxmasaydın küsməzdin...
Aysel. Nə deyim, bilmirəm. Sən bütün sulardan həmişə quru
çıxırsan.
Qorqud. Su-zad yoxdu, inan mənə. Vətən, yurd var. Mən
kənardan durub baxa bilmirəm. Bəlkə, başqaları baxır, mən baxa bilmirəm. İncimə, Vətən hər şeydən yüksəkmiş. İş gördüyümüz zaman heç nə yadıma düşmürdü. Allah qismət eləsə, nələrdən keçdiyimizi bir vaxt olar danışaram. Onda tanıyarsan sənin Qorqudun kimdir. Ona da inanıram ki, yuxarıda oturan satqınlar bir gün cəzasını alacaqlar. O zaman mən özüm tapançanı
öz əlimlə onların alnına dirəyəcəm. Heç olmasa bunların xatirinə mənimlə belə soyuq davranma (qolunu onun boynuna salır).
Aysel. Belə çıxır ki, işləriniz düzəlib ki, bizi yada salmısan.
Qorqud. Ən əsas məsələ hələ qarşıdadır. Azərbaycanın sahibini gətirmək! Ondan sonra hər gün səni dərsə aparıb-gətirəcəm...
Aysel. Sağ ol, özüm tanıyıram yolu. Birdən-birə səssiz-küysüz yoxa çıxmağın adamı şübhələndirir. Mən elə eləsəm, ney424
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niyərsən?
Qorqud. (gülür) Heç nə, başını kəsib göndərərəm dədənə.
Aysel. Hər şeyi zarafata salırsan.
Qorqud. O qədər baş yoran işlərnən məşğulam ki, indi azacıq zarafat mənim üçün hava-su kimi lazımdır. Sənnən anam da
elə öz ürəyinizdən danışırsınız. Heç mənim qəlbimdən danışanı
görmədim. Umu-küsülər də adamı lap bezikdirir. Adamın günahı olanda da üzə vurmazlar, üzə dirənməzlər...
Aysel. Nə vaxt sənin üzünə dirənmişəm?
Qorqud. Elə bu dirənmək deyil, bəs nədir? Söz ağzımdan
çıxmamış bozarırsan. Dərsindən danış, yoldaşlarından danış,
qan qaraldan şeylərdən uzaq olaq. Bir də gördün bir güllə məni
səndən həmişəlik ayırdı. Onda heç olmasa, məni təbəssümlə
xatırlayarsan. Yoxsa deyəcəksən ki, üç il nişanlı olduq, itnən
pişik kimi yola getdik.
Aysel. Dur gedək, otursaq, hələ çox bəd-bəd danışassan.
Qalxır, Qorqud onu əyləşdirir.
Qorqud. Otur, ancağınan bir damcı vaxt ayırmışam, hara
gedirsən? Gecə uçuram.
Aysel. (məyus-məyus) Yenə gedirsən?
Qorqud. Aysel, başa düş, Naxçıvanın vəziyyəti ağırdı, blokadadayıq, hərbçilər erməniləri müdafiə edir. Biz vaxt itirmədən başımıza çarə qılmalıyıq, ancaq etibarlı oğullarnan. Yuxarıda oturanlar Naxçıvana o qədər nifrət edirlər ki, hər an ölüm
hökmü verə bilərlər. Ümidimiz özümüzədir, bir də “Qars” müqaviləsinə, vəssalam!
Aysel. Nə deyirəm ki? Təki can sağlığı olsun.
Qorqud. Qismət Allahdandır deyiblər. Şəhidlik yazılıbsa taleyimə, şəhid olacam. Yazılmayıbsa, qayıdacam, bizim balalarımız Azad Azərbaycanın vətəndaşları olacaq, xoşbəxt yaşayacaqlar!
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IV PƏRDƏ
Qaranlıq bir gecə. Hərdən səhnə işıqlanır. Uzaqdan atəş
səsləri eşidilir. O tərəf, bu tərəfə qaçan camaatın hönkürtülü
hay-küyü ətrafa dəhşətli bir görünüş verir. Həcərlə Kərəm təntimiş halda səhnəyə daxil olurlar.
Həcər. Gördüm deyən yoxdu (əllərini göyə açır). İlahi, mənə yazığın gəlsin, balama rəhm elə! Tanıdığım ocaqların hamısına qurban aparacağam, uşağı salamat yetir mənə.
Kərəm. Dəhşət, dəhşət, nə müsibətli günlərin varmış, Allahım?!
Həcər. Kərəm, ölən hansı anası ölmüşdü?
Kərəm. Milisdi bədbəxt...
Həcər. İlahi, cavanlara qıyma, yazıqdır analar-bacılar. Heç
anaya (ağlayır) oğul dağı göstərmə. Dədə olan bəndə bir dəfə
demədin ki, ay oğul yigış otur evdə...
Kərəm. Yekə kişidi, ayaqlarını bağlayacaqdım?
Həcər. Gərək elə bağlayaydın. Belə yaxşıdı?
Kərəm. Ağzını xeyirliyə aç, qismət Allahdandı. Heç kəs
onun altından qaçmayıb ki, biz də qaçaq.
Həcər. İlahi, dərdini əsirgə. Kafırların yolunu bağla. Nə
dəhşətli gecədir! Əsil dədə-baba günüdü. Bütün millət ayaq üstədi. Bilinmir ki, kim qırılıb, kim qalıb? Elə bir tərəfdən meyit
daşınır (ağlayır). Analar ölsün, bu günü görməsin!
Kərəm. Sən gəl eşit məni, qayıt evə, gecənin xeyrindən,
gündüzün şəri yaxşıdır deyiblər. Mən bir xəbər bilsəm, sənə
çatdıraram.
Həcər. Bağrım çatlar, evdə otura bilmərəm Qorqudsuz. Bir
öyrən gör qırğın ha tərəfdədi? Bilək də bir...
Kərəm. Bütün sərhəd boyu. Ölüm ən çox Sədərək tərəfdədi.
Həcər. Ya Allah, bu qırğını törədənlərin öz balasını oda sal!
Dağılasan belə hökumət, dağılasan! Sən ölmüsən, ermənilər at
oynadır...
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Kərəm. Eləyən elə hökumət özüdü də! Saat üçə işləyir, gecəni dirigözlü açmaq istəyirsən? Cəhənnəm ol, get xarabana,
mən də görüm neynirəm də. Aləm qarışıb bir birinə, it yiyəsini
tanımır. Bəlkə, bir kömək lazımdır? Sənə görə bağlanıb qalmışam burda.
Həcər. Hara istəyirsən get. Mən elə burda gözləyəcəm. (Qadın qışqırtısı eşidilir, Həcər əlləri ilə başını tutur.) Analar ölsün, bala dağı görməsin. Allah kafıra lənət eləsin. Erməniyə də
kafır deyirlər, canavara da... Kərəm, yeri gör ölən kimdi?
Kərəm. Əşi, mən nə bilim? Camaatın elə o hayıdı ki, gedim
soruşum kimin ölüb? Bu gün ölən hamının balasıdı (ağlayır).
Allah, rəhm elə bu cavanlara. Biz günümüzü görüb, dövranımızı sürmüşük. Bunlar hələ dünyanın quyruğundan da baxmayıblar.
Həcər. Allahım, məni itinə-pişiyinə hesab elə, dişinən-dırnağınan oğul böyütmüşəm, alma əlimdən. Qüdrətinə qurban
olum, xudaya, xudavəndi-aləmin!
Kərəm. Səhər açılır, artıq yanvarın iyirmisidir. Gəl inad eləmə, sən get evə. Bəlkə, Qorqud evdədir? Mən də nə xəbər olsa,
sənə çatdıraram.
Həcər. Elə hey get deyirsən (ağlayır), ayaqlarım getmir axı.
Balam od içindədir. Yarəb, yazığın gəlsin mənə. Ey qüdrət sahibi! Bu odu törədənlərin öz balasını oda sal, biz yazığıq. Göz
yaşından başqa əlimdən heç nə gəlmir. İlahi, bu gecənin müsibətləri, əzabları sona çatacaqmı?
Rövşən. (Əl-ayağı qan içində səhnəyə daxil olur). Həcər xala, sən burda neynirsən?
Həcər. Rövşən, qurban olsun sənə Həcər xalan (ağlayır),
Qorquddan mənə bir xəbər, ta ölürəm.
Rövşən. (özünü itirmiş halda) Narahat olma, gördüm onu,
sağ-salamatdır. Gəl sən get evə, biz yaralı daşıyırıq.
Həcər. Düzünü de, aldatma məni.
Rövşən. Bax (şappıltı ilə əlini üzünə vurur) bu ölsün, oğlun
salamatdır. İki saata kimi evə gələcək. Bilirik də evdəkilər na427
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rahatdır. Deyirsən ki, dədə-baba günü gəlib evdə gizlənək. Get
evə, yemək hazırla, mən də Qorqudla gələcəyəm. (onu səhnədən çıxarır, özü geri qayıdır.) Kərəm dayı, qorxma, Qorqud belə... Yüngül yaralanıb, palataya qoymuşuq. (Kərəmin beli qatlanır, Rövşən tez onu tutur.) Ozünü ələ al, Kərəm dayı, dünyagörmüş kişisən.
Kərəm. Düz de, sağdı, ya yox. Kişi sözü!
Rövşən. Sağdı, gedək özün gör. (Kərəm ağlayır, birlikdə gedirlər).
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda Qorqudun qoyulduğu palata. Qorqud ayağı sarıqlı halda uzanmışdır. Kərəmlə Rövşən
içəri girirlər. Kərəm başına döyür, Rövşən onu tutur. Qorqud
əlini yuxarı qaldırır, əli ixtiyarsız düşür.
Kərəm. Niyə bizi bədbəxt elədin, bala?!
Rövşən. Sakit ol, Kərəm dayı, qan itirib, ona görə halsızdır.
Həyətdəki adamların əksəriyyəti yaralılara qan verməyə gələnlərdir. Bayaqdan neçə adam qan verib.
Kərəm. (ağlaya-ağlaya.) Qorqud, Qorqud! Heç özünü bilmir ki...
Rövşən. Sakit ol, Kərəm dayı. Dünyagörmüş kişisən! Yaralıların ən yüngülü Qorquddur. İynə vurublar, sakitləşdirici iynə,
ona görə yatır.
Kərəm. Elə atıb bura gediblər?
Rövşən. Həkimlər xəstələrlə məşğuldur. Mən burdaydım.
Sizi pəncərədən gördüm, endim aşağı.
Kərəm. Camaat danışırdı ki, xarici radiolar xəbər verib ki,
Bakıda daha dəhşətli qırğın olub. Deyir camaatı qırıb töküblər
dənizə! Göylərdən bəla gəlir üstümüzə, vallah! Bədbəxt oldu
millət...
Rövşən. Kərəm dayı, narahat olma, Qorqudun vəziyyəti
yaxşıdır, sən də burdasan. Bir şey lazım olsa, həkimi çağırın.
Mən istəyirəm, gedim döyüş mövqeyinə, uşaqlara köməyə.
Qorqud. (Gözlərini açaraq qalxmaq istəyir.) Rövşən, dayan
mən də qalxım gedək. (Rövşən onu tutur).
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Rövşən. Sən bir az istirahət elə. Mən hələ getmirəm. Siqaret
çəkməyə çıxmaq istəyirdim. (Qorqud yenə qalxmağa cəhd
edir, üz-gözünü qırışdırır.)
Qorqud. Ayağım yaman ağır gəlir mənə...
Rövşən. Ayağından bir balaca yaralanmısan.
Qcrqud. Deyəsən, balacaya oxşamır... Hara kimi gəliblər
əclaflar?
Rövşən. Heç hara. İtki verib geri çəkilirlər.
Qorqud. Nə pis yerdə yaralandım (çətinliklə danışır). Kim
çıxardı məni?
Rövşən. Mənimlə bir yerdəydin də...
Qorqud. Necə gətirdin o uzun yolu?
Rövşən. Uşaqlar da kömək elədilər. O qadın vardı e, Nəzirə,
halal olsun ona. Təkbaşına nə qədər yaralını xilas elədi. Canavar kimi özünü atırdı irəli, qorxu-hürkü bilmirdi. Özü də üç
uşaq anasıdır deyirdilər. Vallah, halal olsun ona!
Qorqud. Ölən çox oldu?
Rövşən. Dəqiq bilmirəm, amma oldu, neçə polis şəhid oldu.
Qorqud, sən ayağından yaralanmısan. Həkim deyir, hələ qalxmaq
olmaz sənə, özü də qan itirmisən. Sən borcunu ödədin, mən qaldım. Gedirəm, ara sakitləşən kimi gəlib sənə baş çəkəcəm.
Qorqud. Rövşən, əclaflara bir qarış da torpaq verməyin!
Rövşən. Arxayın ol! Darıxma, yastığın yüngül olsun (çıxır).
Səhnə qaranlıqlaşır, işıqlananda yenə həmin palata, Qorqud
ayağı sarıqlı halda çarpayının üzərində oturub qəzet oxuyur.
Sonra qəzeti büküb qoyur yerə.
Qorqud. Əclaflar, gör Bakını nə kökə salıblar e... Xalqın
gücü hələ ancaq qərənfilə çatır... Azadlıq, azadlıq, sən bizdən
qaçırsan! Biz də dönmüşük başıqapazlı yetim cücəyə (qapı açılır, Aysel girir içəri, Qorqud diksinir. Qız uzun nəzərlərlə ona
baxır).
Qorqud. Aysel... (Aysel dinmir, elə diqqətlə ona baxır.) Niyə dinmirsən? Keç gəl yaxına. (Aysel gəlib onunla üzbəüz da429
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yanır.) Nə olub, niyə dinmirsən?
Aysel. (soyuq bir tərzdə) Nə vaxt yaralanmısan?
Qorqud. İyirmisinə keçən gecə (Aysel başını bulayır).
Aysel. Demək belə...
Qorqud. O gecə gördün də nə müsibətlər oldu, qan su yerinə axdı. Vətənə zərbələr vurdu düşmənlərimiz.
Aysel. Zərbəni təkcə düşmən vurmur ki...
Qorqud. Niyə susdun, davam elə, dostlar da vurur, hə? Dost
vuran zərbə gələcəkdəki faciənin qarşısını almaq üçündü. Aysel, mən invalidəm, ayağımda sinir qırılıb. Tullana-tullana yeriyirəm. Sən də... Belə gözəl, gənc, ziyalı qız... Özünə uyğun bir
adamla ailə qura bilərsən.
Aysel. Müharibə hələ çox invalidlər meydana gətirəcək, hamıyamı belə məsləhət verirsən?
Qorqud. Mən kiməm ki, kimlərəsə məsləhət verim. Ancaq
özümə ərkim çatır...
Aysel. Çox ziddiyyətli adamsanmış, səni tanımamışam. İçərin xıltnan doludur.
Qorqud. Səhvin var, həyata real gözünən bax. Sən hələ hisslərin ağlıynan dərk edirsən. Təsəvvür elə toyumuzda, ya elə həyatda mən sənin yanınca axsaya-axsaya gedirəm, sən bundan xəcalət çəkirsən, mən də bunu duyuram... Bir gün də dəli bir məhəbbətlə sevdiyin adama nifrət edirsən. Ona görə ki, fiziki şikəstliyi ailə qayğılarının altına çiynini verməyə imkan vermir. Birdən
ucadan üzümə deyirsən ki, kaş indiki ağlım onda olaydı!..
Aysel. Mənim babam da müharibə əliliydi, nənəm ona bir
söz demək istəyəndə, anamgil aləmi dağıdırdı!
Qorqud. Mən düzgün düşünürəm, görürsən?
Aysel. Sümük qırılmasının ağrısını mən bilirəm, o məqamların heç birində yadına düşmürdüm? Ən çox sevdiyin adam
yanında olanda, elə bil adamın ağrısı azalır.
Qorqud. O qədər yanıma gəlib-gedən vardı ki, kimsəni yada salmağa heç vaxt olmurdu.
Aysel. Söhbət kimdənsə getmir, özümü deyirəm. Bakı qırğı430
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nında həyat yoldaşını itirən cavan qadın intihar elədi, eşitmiş
olarsan.
Qorqud. Türk qardaşlar demişkən, istisnalar qaydanı pozmaz.
Aysel. Elə bizim nənələrimiz, anamız olan nə qədər mətin
qadınlar olub.
Qorqud. Elə onların təcrübəsinə görə mən bu qərarı vermişəm. Müharibədə olan nişanlısının ailəsini çəkinmədən aclıqdan xilas edən gənc qız beş-altı uşağın anası olandan sonra ərinin başına nə oyunlar qalırdı açmasın. Elə bil o, pis əməllərini
müharibə dövründə göstərdiyi qeyrəti ilə sığortalamışdı. Hər
halda camaat elə danışırdı. Mətinlər azdı, lap azdı.
Aysel. Həyatı nə bilmək olar. Bu mənim də başıma gələ bilərdi. Elə avtomobil qəzasında. Belə görünür ki, məni atarmışsan.
Qorqud. Yəqin onda sən özün məndən əvvəl bu barədə fikirləşərdin.
Aysel. Mən sənin kimi çoxbilmiş deyiləm, belə qərar verəm.
Qorqud. Bunun üçün çox bilmək lazım deyil, az bilik də kifayətdi. Mən hər şeyə dözərəm, sevdiyim adamın məndən bezməsinə yox. Bütün qəlbimlə bağlanmadığım olsa, bu başqa şey.
Birtəhər yaşayaram. Lap elə özüm kimi bir invalid qızla evlənərəm.
Aysel. Allah arzularına tez çatdırsın səni, lap tez... (palatanı
tərk edir).
Qorqud. (dərin kədər içində.) Valideynləri ilə də üz-göz
olur. Onlar invalid kürəkən istəmirlər. Bəlkə də, düz edirlər.
Təzə yaralananda atası gəlmişdi yanıma. Ayseldən gizlədiblər.
Axır ki, başa salmaq üçün xəbərdar ediblər. Əşi, yaxşı ailəsi
olandan sonra min dəfə şükür edəcək ki, nə yaxşı mənimlə evlənməyib.
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V PƏRDƏ
Kabinet. Stol və stullar. Divarda kiçik kitab rəfi. Qorqud
başdakı stolun arxasında əyləşib nəsə yazır. O kədərlidir. Radioda həzin bir musiqi çalınır. Rövşən içəri girir. Əlindəki kameranı və kasetləri stolun üzərinə qoyur
Rövşən. Salam, Qorqud!
Qorqud. Salam, bir şey gətirə bildin?
Rövşən. Hə, xeyli çəkdik. Düz sərhədə çıxmışdıq. Əksər
kəndləri də gəzdik. Camaat kişini bir təntənəynən qarşılayır ki,
gəl-görəsən! Pörtdənmiş yeniyetmə qızlar da onu qucaqlayıb
öpürdülər.
Qorqud. Sənin də paxıllığın tuturdu, hə?
Rövşən. Bəs nə? (yazıq görkəm alaraq) deyirdim, kaş məni
də belə öpə bu qızlar!
Qorqud. Ürəyini sıxma, hamısı öpməsə də, biri öpər (gülüşürlər).
Rövşən. Kənddə-kəsəkdə heyvan qoymadılar, hamısını yıxdılar Əliyevin ayağının altına, kəsdilər.
Qorqud. Vəzifədə olanda gərək elə işləyəsən ki, xalqın içərisinə qayıtmağa üzün ola. O birilər qaçdılar, urusun qoltuğuna
girib gizləndilər. Amma Heydər Əliyev camaatı yaşadıb, dolandırıb deyin alnıaçıq gəzir hər yeri.
Rövşən. Elə adamlar da onu deyirdi. Hamı deyirdi ki, nə
gün görmüşük, sənin vaxtında görmüşük.
Qorqud. Gədələri neynədiniz?
Rövşən. Hansı gədələri?
Qorqud. Bakıdan ikinci cəbhə açmağa gələnləri deyirəm
də.
Rövşən. Camaat az qaldı boğsun onları!
Qorqud. Qardaş, dərdimizə-odumuza bax, bizə silah veriblər, canlı qüvvə veriblər ki, indi də ikinci cəbhə açırlar? Məqsədləri ancaq Naxçıvanı da Xocalının gününə salmaqdır!
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Rövşən. Elə sən deyənləri camaat da dedi. Sözü sillə kimi
vurdular onların həyasız sifətinə. Dedilər ki, gedin, satdığınız
qadınlarınızı geri alın, sonra cəbhə açın. Şahbuzlular onlara
ağızlarını açmağa imkan vermədilər. Arvadların əlindən zorla
aldıq onları. Sonra rədd olub getdilər. Neynəsinlər şahbuzluların qaçmağa çıxış yolları da yoxdu. Onları ağsaqqalları İbad
müəllim çıxış elədi. O, avtobus tutub camaatı yığıb gətirmişdı.
Şahbuzluların Əliyevin arxasında olduğunu bildirdi. Onu da
dedi ki, Azərbaycanı Əliyevdən başqa kimsə qurtara bilməz!
Qorqud. O kişini çoxdan tanıyıram.Bir dəfə qonşumuz Yeqiş yox idi, erməni?Onun oğlu Vova məni başdan çıxartdı, getdik Şərurdan 50 yeşik şaftalı götürdük, vurduq qatara, apardıq
birbaş Moskvaya.Kopoğlunun gədəsi nə elədisə, neynədisə, hər
şeyimizi əlimizdən aldılar.Qaldıq dəmir yol vağzalında. Birdən
Vova yoxa çıxdı.Qaldım devikmiş halda aya-çaya baxa-baxa…Birdən bu kişi yaxınlaşdı, dərdimi soruşdu. Dedim.Biletimi aldı, yeməyimi aldı, gətirib Naxçıvanda buraxdı. Həmin bu
kişi idi!
– Bəs demədi ki, bir də belə qələt eləmə?
– Dedi, deməz olarmı?
– İndi tanıdı səni?
– Hə, dedi ki, bala, indi daha üzə çıxıblar göstəbəklər… Nə
isə… Nehrəmlilər də kişi çıxdılar, yəni elə naxçıvanlılar qüdrətini göstərdi.Zarafat deyil e, gör neçə peyğəmbərin ruhu burdadır?! (dayanır, birdən hərarətlə) Bayaq satqınlardan dedik axı.
Elə Gəncədə hərbçilərdən pulla silah alıb gətirəndə mənim alnıma tapançanı dirəyən də o əclaf idi. Tətiyi çəkdi, heç tükümü
də tərpətmədim. Demə, silah boşmuş, məni qorxuzurmuş yaramaz!
Rövşən. Camaat siyasətçilərdən daha dəqiq qiymət verir
olaylara. Bizdən də bir-iki yaramaz düşmüşdü onların qabağına, meydan sulamaq istəyirdilər.
Qorqud. Əşi, onlar Əliyevin vaxtında həbsdə olanlar, ya da
vəzifə stolunu itirənlərdir. Onlar heç...
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Rövşən. Burda da dağıdıcı qüvvələr var...
Qorqud. Narahat olma. Bizim camaatın üstün cəhəti hadisələri düzgün qiymətləndirmələridir. Kimin ardınca getməyi onlar yaxşı bilirlər. Yanvarda Afiyəddin müəllimin ətrafında, indi
isə Əliyevin dövrəsində birləşməyi bacardılar. Camaatımızın
siyasi savadı çox yüksəkdir, kim nə deyir-desin.
Rövşən. Həm blokada, həm müharibə, çörək də belə ucuz.
Bakıda deyirlər çörək növbəsində camaat bir-birini qırır. Kimin
hesabına? Əlbəttə, Əliyevin nüfuzu və bacarığı sayəsində. Bunu qanmayanın Allah başına daş salar.
Qorqud. Allah naxçıvanlıların üzünə baxıb ki, elə çörək
ucuzdu!
Rövşən. Yadında, yanvarda əsir götürdüyümüz dığa da onu
deyirdi. Saqqallıların ardınca saqqalsız quldurlar maşınları ilə
gəlirmişlər ki, camaatı qırandan sonra ev-eşiklərini soymalasınlar. Atəşləri öz başlarına tökülüb, alışıb yanıblar. Dığa deyirdi
ki, sizi Allahınız saxlayır. Dedim, saxlayar da. Sizin kimi haram tikə yemirik, Allaha xoş getməyən işləri görmürük ki!
Qorqud. Lap anam kimi deyirsən. O da deyir ki, Allah buranı biz qadınlara görə qoruyur. Ona görə ki, həmişə Allahın
yolunu tutmuşuq. Başqa yerin arvadları kimi kişilərlə içki məclisində oturmuruq. Anam deyir e bunları. Dediyinə də inanır!
Rövşən. Sən onun sözünü qəribliyə salma, iyirmi yanvarda
mən buna inandım. Elə bil Allah bizə qüvvət verir ki, hər şeyi
düzgün başa düşək. Bakı hələ öz yolunu tapa bilmir, ölümün
pəncəsində çabalayır,
Qorqud. Bakı köhnələrin üstündən qələm çəkib, yenisini də
yaratmağı bacarmır. Hələ bu qədər elementar savadı olmayan
adamlara mən rast gəlməmişəm. Hər şeyi buraxıblar başlı-başına. Elmi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı. Dövləti hansı bağlarla idarə edəcəklər, məlum deyil. Azərbaycanı iflic edirlər.
Rövşən. Aləmi qatıblar bir-birinə. Bir gəlişi gözəl sözü də
alıblar ağızlarına saqqız kimi çeynəyirlər: "Vətən uğrunda ölən
varsa, Vətəndir" Deyən yox, camaatın balalarını stol tutmaq eh434
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tirasınıza qurban verirsiniz, bəs öz oğullarınız niyə vətən uğrunda ölmürlər?
Qorqud. Vətən onlara prezidentlik üçün lazımdı, ancaq prezidentlik üçün ha! Başqa vəzifəni heç biri istəmir! Hamı prezident olmaq istəyir!
Rövşən. Bakıda ancaq tapançalar dinir indi, oğurluq baş alıb
gedir. Bütün qazanılanlar da itirilir. Tarixən həmişə belə ölub.
Qorqud. Azərbaycana sağalmaz yaralar vururlar.
Rövşən. Köpəkoğluların hamısını dirəyəsən divara, qırıb tökəsən! Yurdun canını qurtarasan onların məlun əllərindən.
Qorqud. Elə pisi odur ki, biz bunu eləyə bilmirik. Amma
onlar bacarır. Naxçıvan kimi balaca şəhərdə sui-qəsd təşkil etdilər, əclaflar! Daha axırları çatıb. Üç yerdən hökumətə şah verirlər. Hərənin də bir xəyanətkar məqsədi-məramı...
Rövşən. Onların da kökləri gedib çıxır başqa-başqa dövlətlərə...
Qorqud. Əsil Dədə-Baba günü indidi. Bir tərəfdən sadvalçılar, bir tərəfdən Muğan-talışçılar, o biri tərəfdən qoşun gəlir
Bakıya! Kül başına, Azərbaycan!
Rövşən. Azərbaycan ölüm hökmü ilə pəncələşir, hələ ki
ölüm olumu üstələməkdədir.
Qorqud. Xalq da gözləyir ki, görsün bu "naşı bağbanlar" nə
vaxt yardan doyacaqlar.
Rövşən. Əşi, doymaq nədi, gərək onları o birilərin ardınca
qovasan.
Qorqud. Mən orda olanda danışırdılar ki, ziyalılar gəlib
Əliyevi aparmaq istəyirlər.
Rövşən. Nə vaxt aparacaqlar? Erməni gəlib Bakıda oturanda?
Qorqud. Hər halda bu günlərdə.
Rövşən. Elə bu günü gözləyirdilər? Bəs nə yatıblar?
Qorqud. Abırlarına qısılıblar.
Rövşən. İndi abır vaxtıdır?
Qorqud. Ziyalıların da içində əngəl-kələflər var, parçalayı435
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cılar var...
Rövşən. Kişini gətirdik, hakimiyyəti verdik, sağ olsun o da
elə əsil kişi kimi bayrağı qaldırdı, torpağı qorudu, camaatı yedizdi! Hə, təcrübədi də istifadə etsinlər, ziyalısı da, ziyasızı da!
Qorqud. Dədə-Baba günü hamının içini çölünə çevirir. Hələ çox sirlər açılacaq, çox mənəm-mənəm deyənlər susacaq...
Rövşən. Yenə nikbin danışırsan, təki sən deyən olsun, ürək
açıqlığıynan sənin toyunda bir doyunca süzək. Şükür ayağın
sağalıb, qız da dövlət imtahanı verir, hə?
Qorqud. Bilmirəm.
Rövşən. Sağ ol, vallah, nişanlın dövlət imtahanı verir, sənin
xəbərin yox?
Qorqud. Biz onunla qurtarmışıq.
Rövşən. Sən nə danışırsan? Nə vaxt?
Qorqud. Çoxdan.
Rövşən. O, yaxşı qıza oxşayırdı, axı! Axsadığına görəmi
oldu?
Qorqud. Yox, axmaqlığıma görə... Mən elədim ayrılmağımızı. İstəmədim invalidlə ömrünü keçirsin.
Rövşən. O da razılaşdı?
Qorqud. Yox, xeyli incidi, sonra, deyəsən, məndən zəhləsi
getdi.
Rövşən. İndi ki ayağın yaxşıdı, get barış.
Qorqud. Bir-iki dəfə getdim, sivişib aradan çıxdı. İndi də,
deyəsən, sizin məhəllədə olan bibisi oğlu ilə gəzir. Uzaqdan
görmüşəm, qol-qola gedirlər.
Rövşən. (ucadan gülür) Elə sənə əcəb eləyir, dərs verir.
Qorqud. Mənim ürəyimdən qara qanlar axır, sən gülürsən?
Rövşən. Gülməli hoqqa çıxarana gülərlər də...
Qorqud. Günah məndədir ki, sənin kimi köntöylə qəlb söhbəti edirəm.
Rövşən. Köntöyün yekəsi özünsən ki, gül kimi qızın qəlbini
qırırsan, əzilib-büzülürsən. Heç bilirsən, o oğlan kimdi? Ayselin doğmaca qardaşı. Bibisinin övladı olmadığından lap körpə436
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likdən onu götürüb saxlayır. Aysel sənə acıq vermək üçün onun
qoluna girib gedir.
Qorqud. Bəs onda Aysel niyə bunu deməyib mənə?
Rövşən. Heç kəsə demirlər, mənim anam onun bibisiynən
uşaqlıq dostu olduğuna görə bilirəm. Sən belə elə, necə ki gec
deyil, get günahlarını yu, sonra uduzarsan, ha!
Qorqud. Sən nə danışırsan? İnanılası deyil.
VI PƏRDƏ
III pərdədəki səhnə görünür. Qorqud narahat halda var-gəl
edir. Birdən iti addımlarla səhnədən çıxır. Az keçmiş Ayselin
qolundan tutub çəkə-çəkə səhnəyə gətirir. Qız onun əlindən
çıxmağa çalışır.
Aysel. Burax qolumu, oyun oynuayar mənimlə yenə (onu
itələyir).
Qorqud. Dayan, bir dəyqə… (Aysel üzünü çevirib gedir,
Qorqud cəld hərəkətlə onun qollarından tutub üzünü özünə çevirir.) Dayan sözümü deyim, sonra get.
Aysel. Sözünü demisən, mən də eşitmişəm, bəsdir daha!
Qorqud. İndi ayrı söz demək istəyirəm.
Aysel. Təzədən eşq elan etmək istəyirsənsə, nahaq, özü də
çox nahaq, ha! Aç qulağını eşit, mən oyuncaq deyiləm, gündə
bir hava çalma, dediyin sözün üstündə dur. Səninlə qurtarmışıq! Özü də məni tutub saxlamağı tərgit, bildin?
Qorqud. (yazıq-yazıq) Nə olur, o biri sözümü eşidirsən, bunu yox?
Aysel. Ona görə ki, o sözün hər şeyi həll edib, nöqtə qoyub.
Qorqud. İndi mən tamam sağalmışam, onda ümidimi itirmişdim.
Aysel. Sənə elə gəlir sağalmısan, əksinə sağ idin, indi mənim üçün ölmüsən! Sənin adın çəkiləndə əsəbiləşirəm, eşidirsən, əsəbiləşirəm.
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Qorqud. Əsəbiləşməliydin də, neçə illik məhəbbətin məhv
olmuşdu. Bu gün sevinməlisən ki, dirilib.
Aysel. Sənə qarşı ürəyimdə ancaq kin var.
Qorqud. Düz demirsən, arıqlamağından bilirəm.
Aysel. Arıqlayıb-eləməmişəm, əksinə kökəlmişəm. Özümü
də lap yaxşı hiss edirəm. Yaxşı ki, vaxtında məni ayıltdın, içinin çirkinliyini göstərdin.
Qorqud. Yaxşı olsaydın, belə acı bibərə dönməzdin (qız
getmək istəyir, Qorqud yenə onu dayandırır). Dayan, hara gedirsən? Bütün zəhərini tök bayıra ki, içərin təmizlənsin.
Aysel. O zəhəri sən vermisən mənə, ilana ağu verən!
Qorqud. Onun qurtaran günü olacaq, ya yox?
Aysel. Sənə qarşı heç zaman! Daha səndən qaçmayacam,
beləcə zəhərləyəcəm.
Qorqud. Qaçmağındansa belə xoşdu mənə.
Aysel. Elə mənə də xoşdu!
Qorqud. Sənə xoş, mənə xoş, ta nə istəyirik ki?..
Aysel. (kinlə) Bəs nə? Heç bir şey...
Qorqud. Aysel, belə zəhər tuluğu olma. O vaxt valideynlərin də səni incidirdi. Deyirdilər ki, onu toyda adam içinə necə
çıxaracağıq. Hesab elə ki, onda sənə kömək elədim, səni dardan qurtardım. İndi də sağlamlığımla sənin həyatına qayıtmaq
istəyirəm.
Aysel. Lazım gələndə mən onlara cavab verməyi bacardım.
Amma sən məni onların da qarşısında alçaltdın. Başa düşdüm
ki, sən özün də məni uf demədən atarmışsan. Həyatda adamın
başına çox şey gələ bilər, bunu yadından çıxarma. Tutaq ki, evləndik, yenidən sən zədələndin, onda nə olsun?
Qorqud. Onda geriyə yol yoxdu. Həyat yoldaşı yükü gərək
sona kimi çəksin.
Aysel. Eləsə, niyə məni sındırdın? Sənin sağalmağını arzulamırdım. Əlil kimi gəlsəydin, bəlkə də, günahından keçərdim,
amma indi yox!
Qorqud. Məcbur edəssən, ayağımı özüm vurub qıracam...
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Aysel. Heç ikisini də qırsan xeyiri yoxdu. Hər şey qurtarıb.
Qorqud. Qurtarıb-eləməyib, hələ indi başlayırıq ki... Birinci
mərhələ, hər halda, yaxşı qurtardı. İndi toy haqqında düşünmək
lazımdı.
Aysel. Sınaqdan yaxşı çıxmısan, deyəsən?
Qorqud. Mən yox, əlbəttə sən. Qadınlar həmişə kişilərə nisbətən əqidəli, sədaqətli olurlar. Kişiləri də Allah belə mənim
kimi yazıq yaradıb da...
Aysel. O yazıqların da birincisi yəqin sən olarsan, hə?
Qorqud. Sən rişxənd elə. Yazıq olmasaydım, imtahan verən
tələbə kimi gözlərimi döyməzdim.
Aysel. Son dəfə deyirəm, bir də mənim qarşıma çıxma! Mənimlə söhbətə can atma! (iti addımlarla gedir, səhnədən çıxanda Rövşənlə toqquşur, Rövşən onun əlindən tutub geri qaytarır).
Rövşən. Aysel, mən şad xəbərlə gəlirəm, həyəcanlıyam, sənə nə olub? (Qolunu Ayselin və Qorqudun boynuna salır.) Şad
xəbər gətirmişəm, bir şey boyun olmasanız, demərəm. Tez
olun.
Qorqud. Xeyir ola?
Rövşən. Bir şey boyun olmasanız, demərəm. Aysel, bacım,
mənə nə verəcəksən, deyim?
Aysel. Ürəyin nə istəsə.
Rövşən. Nə istəsəm, razı olassan?
Aysel. Heç gör bacın sənin qəlbini sındırar?
Rövşən. Sözündən qaçmayacaqsan ki?
Aysel. Söz verirəm, de görək nə olub?
Rövşən. Razılaşdıq ha?
Aysel. Mənə inanmırsan?
Rövşən. Sənə Tomris anamıza olan qədər inamım və hörmətim var. İndi şərtimi söyləyimmi?
Aysel. Ancaq nəzərə al ki, təqaüdüm əlli altı manatdır!
Rövşən. Narahat ölma, qardaşın elə şey istəyəcək ki, hamımız üçün xoş olsun. Hə, Qorqud, razısan?
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Qorqud. Razıyam, ta ürəyimizi tökmə, de görək.
Rövşən. Sizdən istədiyim şey bir gözəl toy ki, doyunca oynayım. (Aysel onun qolunu boynundan çıxarmaq istəyir. Rövşən imkan vermir, onların başlarını bir-birinə yaxınlaşdırır.)
Aysel, bacım, qaçmaq yoxdu, söz vermisən qurtarıb! İndi eşidin! Azərbaycan xilas oldu! Bu saat Əliyevi Bakıya yola saldıq. Azərbaycan xilas oldu! İndi toy eləmək olar. Bunu gərək
tezliklə sizin toyunuzda qeyd edək!
PƏRDƏ
1994
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HÜVEYL İTLƏRİ
(faciə)
İŞTİRAK EDİRLƏR:
Nural (cavan qadın) – 34 yaşında
Südeyib (onun əri) – 39 yaşında
Dilarə (Nuralın qonşusu) – 32 yaşında
Gülgez (Südeyibin anası) – 60 yaşında
Sənəm (Nuralın anası) – 58 yaşında
Roza (cavan qadın) – 35 yaşında
Dadaş (Südeyibin qohumu) – 25 yaşında
Kişi (cavan kişi) – 45 yaşında
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I PƏRDƏ
Payız. Arxa planda qalın meşədən bir görünüş. Qıpqırmızı
görünən itburnu və yemişan kolları. Nural süfrə arxasında
yanpörtü əyləşib əlindəki yumurtanı soya-soya uzaqlara baxır.
Məlahətli səslə oxuyur.
Burda itirdiyim şirin nağılım,
Qayıt harda qaldın? Qayıt yanıma.
Qayıt bir dərdləşək, bir halallaşaq,
Qayıt, girmə belə sən öz qınına..
A dəcəl günlərim, görürəm sizi,
Göz yaşı ələyib gedən buludda.
Çevrilib torpağın xəz dərisinə
Qonub çiçəklərə qalmısız yadda.
Köksümü qabardan ilıq duyğular
Duyulur səhərin tər nəfəsində,
Titrəyən güllərin gözündə yanan
Sübh vaxtı görünən şeh dənəsində.
Saysız bulaqlarla qaynayan günlər,
Dumduru su kimi axın qarşıma.
Ruhumu oxşayın, qəlbimi alın,
Gəlin siz tac qoyun mənim başıma.
Zamanın gərdişi batmır beynimə,
İndiki sevdalar yatmır meylimə,
Əllərdən uçulan şahlıq quşu tək
Gəlin, qızıl günlər, qonun çiynimə.
Aşağıdan Dilarə əllərini ətəklərinə silə-silə onunla bərabər
oxuyur.
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Sonra süfrənin arxasında əyləşir. Bir parça lavaş göturüb
Nuralın soyduğu yumurtalardan birini arasına qoyur, yavaşyavaş yeməyə başlayır.
Nural. Dilarə, aşağı baxırsan, yolun dolaylarına? Biz uşaq
olanda hər yay atamı göndərirdilər bura işindən. Bizi də gətirirdi rəhmətlik. Kef çəkirdik. Buranın hər dağına, dərəsinə, daşına, cığırına, bulağına bələdəm. Sübh təzdən gəlib dayanırdım
burda, baxırdım aşağıdan gələn maşınlara. Elə bil dolaylarnan
qarışqalar dırmaşırdı yuxarı. Axşamçağı da eləcə geri qayıdırdılar. Ləzzət verirdi mənə onları seyr eləmək. Qəsdən süfrəni
bu yamaca saldım ki, o günləri xatırlıyım. Bir dəfə (başlayır
gülməyə)...
Dilarə. Nə oldu genə? Qəlbinə şeytan girdi?
Nural şaqqanaq çəkir, Dilarə də ona qoşulur.
Nural. Hələ gör neylədim? Uşaq ki, uşaq. Uşaqlar dedilər,
heç kəs əlini on beş dəqiqə Zor bulağın suyunda saxlaya bilməz. Dedim, mən saxlaram. Dedilər, saxlayammazsan. Dedim,
mən saxlayım, siz də baxın. Düşdüm inada, saata baxdılar, düz
on beş dəqiqə saxladım. Sudan çıxardanda əlim əməlli-başlı
donmuşdu. Hay düşdü, camaat töküldü, başladılar ovxalamağa.
Biri dedi, əti töküləcək, sümüyü qalacaq. Biri dedi, nə bilim nə
olacaq. Mənimsə qorxum başqa şeydəndi. Evdəkilərdən. Anam
özünü yetirdi, məni elə elədi, elə elədi, yağmamışa-bitməmişə
döndərdi. Ta iti elə döyməzdilər ki, döydü məni. Elə döyülməyim də həyatımın ən işıqlı, əziz günləriydi, qalıb burda.
Dilarə. Hə, nə deyirsən, indi də gələk sənin işıqlı günlərini
axtaraq? Keşdi-getdi, ta gəlməz, çörəyini ye. İndi də qaraçı ömrü yaşayırıq da, neyniyək. Allah belə məslahat bilib da, Allaha
qurban olum. Çörəyini ye, narkom olmıyacaydıq ki...
Nural. Oxusaydıq, bəlkə də, olardıq, kim bilir?
Dilarə. Bu əllərnən, adam əlinə də oxşamır. Kələ-kötür, korkobud...
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Nural. İşdəməkdən bu kökə düşüb də, çox kişinin görə bilmədiyi işləri görürük, ta nə deyirsən, əllərimiz belə olar, olar
da. Mən ki bu müsibətləri görürəm, qızları oxutmamış ərə vermiyəcəm. Qoy əlləri təmiz çörəyə çatsın.
Dilarə. Hə, sənin, maşallah, ərdəmin var. Burdan da gedib
uşaqların dərsinə baxırsan. Mən heç vecimə də almıram. Evə
çatan kimi kəlləni atıb yerə xoruldayıram. Dədələri-anaları
oxuduğundan balaları da oxuyacaq...
Nural. Sən də, eh, qoca arvadlar kimi danışırsan... Elə oxuyanların hamısının dədəsi-nənəsi oxumuyub ki... Mən, bacı,
oxudacam hamısını Allahın köməyi ilə. Boynuma torba salıb
dilənsəm də, oxudacam. Eh, bilirsən, necə oxuyurdum? Riyaziyyatı beş barmağım kimi bilirdim. Hayıf ki, girə bilmədim!..
Dilarə. Hardan girəcəydin? Dədən yox, pulun yox!
Nural. Yox, günah özümdə oldu. Bir köpək qızı konspekt
verdi yazıdan, köçürdüm. Hiss elədim ki, səhvləri çoxdu, Allah
ağlımı aldı, yazdım. Elə özümdən yazsaydım, indi mən də beş
adamın biriydim. Kəsildim. Bir yandan da bu yetim çıxdı, verdilər buna. Gənc qız, arzular sonsuz. Fikirləşirdim məni oxudar.
Dilarə. Ağzın isti yerdəydi, hə?
Nural. Hə-ə-ə, sən öl, xəyalımda saray yaratmışdım, içərisində xanımlıq edirdim (gülür). Ta nə bilərdim ki, bir tikə çörəyə möhtac olacam.
Dilarə. Möhtac niyə olursan? Hamı elədi də, kimin varı
aşıb-daşır? Şükür Allaha, acından ölmürük ki...
Nural. Söhbət acından ölməkdə deyil ki… Söhbət bəxtdə,
taledədir! Ərə getməkdə də lotereyası udan bəxtəvərlər var. Bir
qəpiyə dəyməyənlərin süd gölündə üzməyindədir. Elə bizim o
qapı qonşu! Haram olsun ona ərinin, qaynana-qaynatasının elədikləri. Yadında deyil, həmərsin yemişan, kollarının başında
dərisi getmişdi it qızının? İndi xanım olub, tarısına şıllaq atır.
İlin dörd fəsli əynində bir tiyə don olardı,
Dilarə. Hə, hamı onu deyir. Dədəsinin xarabasında it dirliyindəydi.
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Nural. Vallah, paxıllığım yoxdu, amma belə görəndə dünyanı dəli oluram. İt qızının bir vidi-fasonu da yoxdu. Özü də
əyrimçənin biri. Yeriyəndə elə bil qaz yeriyir. Axsaya-axsaya o
qapı qalmır ki, gəzməsin ləçər.
Dilarə. Bütün kənd onu deyir. Hamı məəttəl qalır ki, əri niyə qurumsaxlığı boynuna götürüb. Babalı dədəsinin boynuna,
deyirlər köpək qızı yolunu da azıb.
Nural. Cəhənnəmə azsın. Əri eşitməyən arvaddan bundan
artıq nə gözləmək olar? Danışanda boynuyoğun dədəsinin, qardaşının ağzına çullu dovşan sığışmır. Namusdan, qeyrətdən danışırlar. Qaynanası hərdən mənimlə dərdləşir. Yazıq arvad oddan köynək geyir. Küçüklərinə boğulmuşuq deyir.
Dilarə. Əşi, deyir də... Bu qədər boşayanların guya uşağızadı yoxdu. Elə bəzi adamlar biqeyrətliyi boyunlarına götürüblər. Gəlin ölmüşün anasının əlləri elə cadu-pitikdədi. Nəsilləri
kəsilsin, onlardan qaçıb qurtarmağı asan sanma. Onların dərin
getmişləri mənim nənəmin başına nə oyunlar qalıb açmasınlar.
Səksən yaşında arvadın yadına düşəndə indi də tütünü təpəsindən çıxır.
Nural. Tü-tü-tü (qulağını çəkir). Allah bizdən, qız gəlindən
uzaq eləsin. Tü-tü, biz elə adı üstümüzə götürə bilmərik. Allahdan bircə təmiz ad, təmiz çörək istəyirəm. Elə qoy əllərim belə
kələ-kötür, dərim çat-çat olsun.
Dilarə. (arxaya çevrilərək) Az, ora bax, bu bayquş buralarda neynir?
Nural. Canına azar eliyir. Kişicik ərin də belə arvadı olar
da. O sədrlərnən, briqadirlərnən oturub-durur. Bizim kimi "rəiyyət"lərnən işi yoxdu.
Dilarə. Yavaş, eşidər...
Birdən it hürüşməsi eşidilir. Nural başını tutur.
Nural. (qorxmuş halda) Eşidirsən? Birdən çoban itləri olar,
parçalayar bizl...
Dilarə. İt nədi, az-z? Hanı it?
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Nural. Doğrudan, eşitmirsən? (Dilarə başı ilə yox işarəsi
verir) Bilirsənmi necə gəldi qulağıma it səsləri? Yəqin Hüveyl
itlərinin səsləridir...
Dilarə. Hüveyl iti-zad nədi? Sənnən də sözlər çıxır e, xoruz
səsi eşitməmiş...
Nural. Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər (salavat çevirir) bir
gün arvadlarına deyir: "Bircə bilsəydim Hüveyl itləri hansınızın üstünə hürəcək..." Peyğəmbər ailəsinə xəyanət edənlərə
yardım göstərən həmin qadınlardan biri it səsləri gələn yerin
Hüveyl adlandığını biləndə dəhşətə düşür. Mənsə, hər it səsi
eşidəndə min üç yüz il əvvəl olmuş həmin əhvalatı xatırlayıram. Elə bilirəm ki, hardasa, kimsə bir ailənin şərəfini ayaqlar
altına atır. Özü də yüksək bir ailənin...
Yaxşı geyinmiş kök bir qadın onlara yaxınlaştr. Nural susur.
Dilarə. Az, ey, yaxın gəl, çörək ye.
Qadın. Yeyin, nuş olsun (onlara lap yaxın gəlir). Nə maral
quzusu kimi döşənmisiniz yerə? Bunların əlinə bax hələ (gülür). Taxtaya dönüb, az, əlləriniz. Başınızda cıqqa bitirəcəklər,
a yetimlər!
Dilarə. Neyniyək deyirsən? Acından ölək? Şapalaqnan üz
qızardırıq da…Külfət dolandırırıq...
Roza. Ərləriniz ölmüyüb ki, dolandırsınnar da küçüklərini...
Dilarə. Səninki dolandırır?
Roza. Bəxtəvər başıma (gülür). Qoyunları qabağına qatmağına baxmayın, sən öl. Mən olmasam, boynuna torba salıb dilənər. Özüm elə qəsdən, yandığımdan belə deyirəm. İndi hansı
kişi ev dolandırır ki?!
Nural. Bizə də yox da... Əllərin xanım əlinə oxşayır.
Roza. Sən öl, Nuruş, sənin mənə andın yoxdu, hələ görməmişəm öz xarabasına əlində bir kilo bir şey alıb gətirsin. Çölbacadan gətirdiklərini də mən bir yanlıq eləyirəm. Bax danışanda dərdim açılır, yanıb tökülürəm. O günləri biz tərəfdə
dörd-beş nəfərin işıqları keçib. Qonşu kişilər beş dəqiqənin
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içində yanan xətlərdən çəkdilər evlərinə, oturdular işıqda. Yanıb tökülmədim? Dedim, ədə, bu da şəhərdən, bazardan alınmalıdır, gedim alım, vurum qoltuğuma gətirim? İndi də işıq dirəyinə dırmaşacam? Kişisən, bir cəhd elə də. Qonşularda üz
qoyub ki, birinə ağız aça?
Nural. Bir ay şam işığında oturmuşam, kişiyə bir söz deməmişəm, Roza!
Roza. Deyərəm də, canın da alaram! Ona görə atkrıtka kimi
qız bu kökə düşmüsən də... Sənə baxanda ağlamağım gəlir. Bir
vaxt mən də sənin kimi idim. Namus-qeyrət adamı yedizdiribgeyindirmir, belə şeylər axmaqlar üçündür. Ərin də bir fərri kişi ola, adam yanmaz.
Nural. (tutularaq) Gül axıdırsan, deyəsən?
Roza. Gül də axıdıram, bülbül də...
Dilarə. Ətin ərisin, Roza, kefin yuxarıdır, kabab yeməkdən
gəlirsən, bilirəm.
Roza. Yox, bir, sənin kimi kartofnan lavaş gəvələyəcəm.
Kabab da yedim, bozpört də yedim, Qurddu bulağın qurdsuz
suyundan da içdim.
Nural. (istehza ilə) Nuş olsun, nuş olsun. Mən hələ balalarımsız bir tikə fərri yemək yeməmişəm.
Roza. Elə yeyirəm ki, birini də üstəlik. İllah da ki, (gözlərini
yumur, başını yırğalayır) cızhacız cızıldayan quyruq kababı,
barmaqlarından axan yağını da yalaya-yalaya vurasan bədənə.
Dilarə. Bəh-bəh, halal olsun, a Roza. Vallah, halal olsun,
behişti bu dünyada görürsən ki...
Roza. Bə neyniyəcəm, a yetim! Ölüb qarışqalara yem olacam da!
Nural. (kinayə ilə)Yox, biz öləndən sonra quş olub göylərdə
qanad çalacağıq. Sən Allah, yum ağzını, qız-gəlinin yanında
belə danışma, öz evində də qızların var.
Roza. Nə olsun? Yoxsa siz elə mələksiniz?
Nural. Bu gün yaman ağzını dağıdırsan ha. Yox, şeytanıq,
adamları düz yoldan çıxarırıq. Az, bayaq da deyirsən fərri ərin
var. Bax, Roza, yalan deyirəm o beş balam ölsün, elə bilirəm,
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elə bilirəm o fərsiz, keçəl Südeyib göy yarılıb göydən düşüb.
Əlimizə, ayağımıza döyüb dolanırıq. Heç kəsin nə ərində, nə
varında gözüm yoxdur. Bir xırda da az yeyərəm, qaranlıqda
oturaram, pis geyinərəm, amma abırnan yaşayaram. Öləndən
sonra da goruma söyməzlər. Gördün Məmmədin oğlunu? Əsgərlikdən gələn kimi doğma bacısının başını kəsdi? Haqqına
kəsdi. Adı gələndə hamı lənət oxuyur. Belə ad yaxşıdı?
Dilarə. Roza kefdən gəlir, biz yorğunuq. Qoy bir tikə çörəyimizi yeyək. (qarşıya baxır) Odu ha maşın gəir, (Nurala) yığışdır-yığışdır, yolda yeyərik. Bax bir, tayların yanında dayandı.
Nural. Ayrı maşın olar e, birdən aparar tayları o dəfəki kimi. (əlini yuxarı qaldırır) Sağ-salamat, həmişə kefdə-damaqda,
Roza!
Onlar təlsik süfrələrini götürüb gedirlər. Ağacların dalından ləngər vura-vura bir kişi çıxır.
Kişi. Nə oldu? Niyə getdi o qancıqlar? Demədin?
Roza. Birbaşa demədim, axı həyasızdı onlar, adamın dədəsinə od qoyarlar. Dolayı dedim, məni ələ saldılar. O Nuruş, o
Nuruş, onu görüm elə günü-dirriyi belə olsun. Şor kartof yeməkdən dişləri tökülsün.
Kişi. Yalan demə, özün də ifritəlik eləmə! İstəsəydin, çəkib
gətirərdin yanımıza. Qadın deyillər. Qadın pişikdir! Kim tumarlasa, ona sığınar, onun qucağına girər, yadında saxla. Ələ
gətirdiklərimin hamısını kababnan aldatmışam.
Roza. Öz arvadın necə?
Kişi. Arvad arvaddı elə... (onu qucaqlayır) Allah evini yıxsın, niyə bişirmədin onları?..
Roza. Evini də yıxsın, balalarını da öldürsün. Elə qoçaqsan,
zəhmət çək, get özün razı sal,
Kişi. Öz payını başqasına verməzsən, anan ölsün sənin! Ciblərini doldururam, axı! Evinə kimi tikdirdim!..
Roza. Elə olmasaydı, mən burda nə qələt eləyirdim dədəmnən?
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Kişi. Eliyərdin, canında var... Gəl gedək, yandı kabablar...
Roza. İkincisinə qalanda, elə ev tikdirənsən, özünə də tikdir
də! Bir çətən külfət möhtacsınız bir qarğa yuvasına neçə illərdi.
Kişi. Sənin kimilər qoyur bir özümüz də yada düşək (hırıldayır). Əşi nə ev, beş günlük dünyadı da. Yeyək-içək, kef çəkək. Hər kəsin ki əri bığ oynatdı mənə, o saat arvadını kababa
qonaq edirəm.
Roza. Çox özündən demə, hər arvada da yaxın düşəmməzsən! Elə od qoyarlar ki dədənə, goru gözünlə görərsən. Ancaq
mənim ərim kimi avaralara sataşarsan! Amma dünyanın da
quyruğu uzundu, hamı bir-birindən nəyinsə qisasını ala-ala qiyamətə gedir. Qır qazanında bişəndədi tamaşa (hırıldaya-hırıldaya səhnəni tərk edirlər).
II PƏRDƏ
İt xılının həyəcanlı hürüşməsi eşidilir. Sonra pərdə açılır.
Geniş, işıqlı eyvan. Bir tərəfdə cəhrə, yun əlçimləri və ip
dükcələri var. Nural ip əyirir. Südeyib içəri girir.
Südeyib. Nə dırhadır cəhrə fırladırsan? Az, sən heç yorulmursan? Dur o yana.
Nural. Niyə yorulmuram? Neynim, yun tökülüb qalıb. Yun
yığanlar da ucuz götürür, xeyri nədi bizə? Əyirirəm də... Sənin
evinə gələndən on xalça toxumuşam. Beş uşaqdı da, hərəsinə
ikisini verəcəm. Bundan sonra toxuduqlarım da biznən hansı
qalsa onundu.
Südeyib. Əh, indi xalçaya baxan kimdi? Hamı stolda oturur.
Nural. Baxma, xalça xalçadı, evin yaraşığıdı. Qışda adamın
evini, canını qızdırır. Bir şey qalmayıb, iki kilo da əyirsəm, hər
şey hazırdı. Həyət-baca işinin əl-ayağı yığışandan sonra hananı
quracam.
Südeyib. Yaxşı, toya getmirsən? Ayıbdı eldən. Qohum to449
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yudu, sən də cəhrəni buraxmırsan.
Nural. Hər işlərinə kömək eləmişəm. Dolmanı da gecə bükəcəklər. Gələcəm. Uşaqlar gedib, sən də get. Mən də toyuqcücəni, mal-heyvanı rahatlayım, gəlim də. İndidən nəyə gəlim
kəsim oranı axı! Pul götür, uşaqları oynat, şabaş ver.
Südeyib. Varımdı. Yaxşı, mən gedirəm (çıxır).
Nural ip əyirməyində davam edir. Daxili səsi eşidilir.
Nuralın daxili səsi. Gedim boş-boşuna nəyə oturum orda?
Nə vaxt lazımam, gedərəm də... Arvadlar bezib evlərindən, yer
axtarırlar oturmağa. Mənim işim-gücüm. Gərək çalışıb-vuruşasan ki, dolana biləsən. İnsanın xeyri-şəri var. Bir var qonşulardan xalça-palaz, qab-qacaq gətirəsən, bir də var hamısı özündən çıxa. Bircə o iri qazandan yoxumdu. Ondan da üçünü alsaydım, dərdim olmazdı.
Qapı açılır, Dilarə daxil olur. Dilarəni görcək Nural gülür
və başlayır oxumağa.
Nural. A həndi-həndi cəhrə,
Ayağım bəndi cəhrə,
Vuram səni sındıram,
Dolanam kəndi cəhrə.
Dilarə. İşin irəli. Nə şirin cana qəsd eləyirsən yenə?
Nural. Az qalır, dedim qurtarım, aparaq ipləri boyadaq. Hazır olsun qışa. Ta bir də onda dəm-dəsgah açmayaq.
Dilarə. Hə, mən də elə indi qurtardım. İki kilo da artıq əyirdim. Hansımızınkı görməsə, borc verərik bir-birimizə. Mənimki axırıncıdı, ta toxumayacam. Qansalar, bəsləridi.
Nural. Hər dəfə elə deyirik. Sonra yenə dünyagirliyimiz tutur. Vallah, canımızda nə qədər can var çalışıb-vuruşacağıq.
Dilarə. Yox, ta qollarım tutulub, gecə səhərə kimi keyiyib
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yanımda oduna dönür. Bu günümüzə də bağrı çatlayanlar çoxdu, a başına dönüm. Deyirəm, əməlimiz bir əməl deyil e, vallah. Bayaq bekar Tutu məni tutub, nə tutub. Deyir ki, bəxtəvərdi Nuruş, belə əyirir, belə toxuyur. Oddu, pul qudurdub, ta nə
bilim nələr... Dedim, nolub az-z-z, daldaya düşəndə də məndən
deyirsən, hə? Dedim, sən öl dilini çəkib yerindən çıxararam,
köpək qızı, mənə də Diloş deyərlər. Aradan elə sürüşdü ki, heç
bilmədim yerə batdı, ya göyə uçdu!
Nural. Dedin, sənə də Diloş deyərlər? Elə (gülür) hansı həyasızlığı eləmisən ki, bekarı da qorxuzurdun (şaqqanaq çəkib
gülür).
Dilarə. Bəs nə deyəydim? Elə işi-peşəsi camaatı pusmaqdı.
Elə bil KQB-nin agentidi evi yıxılmışın qızı. Hər şeynən maraqlanır. Ali məktəblərə girənləri çeynəyir, ərə gedəni, evlənəni
çeynəyir, rüşvət yeyənlə əliynən beli qabar olana da fərq qoymur, elə çeynəyir, dilə-dişə salır, köpək qızı.
Nural. Kül onun səfeh başına. Bizi desin, balalarının başını
yesin. Ondan da paxılları var, amma belələri içlərini gizlədə bilir. Bu elə it kimi hamının üstünə hürür. Bir qananı da yoxdu
ki, ipini çəkə. Onu görəndə yolumu dəyişirəm ki, üz-üzə gəlməyim. Ondan danışmağa dəyməz.
Dilarə. Bilirsən nəyə gəlmişəm? Toya niyə getməmisən?
Nural. Əşşi, nə var indidən. Mal-heyvanı rahatlayım, gedəcəm.
Dilarə. Dedim, getmək istəsən, tövləni mən rahatlayaram.
Nural. Sağ ol, özüm evdəyəm. Toya gedəndə burdan məni
də səslə.
Dilarə. Yaxşı, mən getdim (gedir).
Nural. (öz-özünə) Bircə uşaqları oxutsaydım, əllərini çörəyə
çatdırsaydım, dərdim olmazdı. Uşaqların müəllimlərindən neçəsi mənlə oxuyurdu. Mən hamısından güclüydüm. Atam ölməsəydi, bəlkə də, oxuyardım. Məktəbdən çox özüm öyrədirəm uşaqlara dərsi. Riyaziyyat müəllimləri lap zırıdı. Min şükür ki, özümün riyaziyyatdan başım çıxır. Böyük gərək həkim
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olsun, heç kitabın üstündən qaldırmaq olmur. Biologiya müəlliminin də Allah balasını saxlasın, yaxşı öyrədir. Kimyadan gərək müəllim tapam. O gic nə öyrədəcək? Özü iki eşşəyin arpasını bölə bilmir. Qalannarnan da özüm məşğul olacam. Hər gün
dərslərini soruşub göndərirəm məktəbə.
Nə bilim, vallah, qismət Allahdandı. (əllərini göyə açır) Ya
Allah, mənə, balalarıma kömək ol, ulu pərvərdigar. Hər biri
instituta girdikcə Asabı-kəfə qurban aparacam. Ya Allah, muradımı gözümdə qoyma, qurban olum sənə! Allah qoysa, sonra
da gözəl toy eliyəcəm balalarıma. Belə bütün dəm-dəsgahıyla –
cürbəcür kabablar, salatlar, növbənöv içkilər. Qoy dildə-ağızda
deyilsin. Qızlara yaxşı cehiz verəcəm. Qoy rahat yaşasınlar.
Mənim əzabımdan onlar çəkməsinlər. Əl-ayaqları təmiz ömür
sürsünlər. Ya qismət, İlahi, görəsən, bunları mən görəcəmmi?
(asqırır) Çox şükür, Allah, sənin böyüklüyünə. Ya Allah, səbrin xeyrin ver, şərindən sənə sığınıram, sənə pənah gətirirəm.
Tək Allahın adıdır, inşallah, yaxşı olar.
Bayırdan yenə it səsləri eşidilir.Şaqqıltı ilə qapı açılır. Dadaş içəri girir.
Dadaş. Az-z-z, o şey hardadı? Dur gəti görüm, uşaqlar istəyir!
Nural. Malades qanacağına! Ə, salamın hanı, bala? Az
nədi? Əmcanı dedin, yoruldun?
Dadaş. Az-z-z, sən hardan oldun mənim əmcanım? Əmim
var ki, əmcanım da olsun? Zornan özünü əmcanı eləmisən, elə
mən-yaşdasan da-a-a (sırtıq-sırtıq gülür).
Nural. Səndə günah yoxdu, içinə atdıqlarındı səni belə dingildədən. Onsuz, hər toyda səni aparırlar. Aç qulağını eşit, bu
dəfə Südeyibi qoymayacam dalınca gəlməyə. Bəsdi, bizim qazandıqlarımızı ona-buna yedizdirdin!
Dadaş. Uzun danışma, dur görək.
Nural. Hə-ə-ə, aşna-aşna, çıxdın ocaq başına? Yavaş dinirəm deyin, deyəsən, qudurursan! Kəkliyin azır! O nə danışıqdı
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mənnən danışırsan, a eşşək?! Yoxsa, ananın yerinə basdın
məni? Sən öl, iki gözünü bir deşikdən çıxararam! Özü də, mən
nə bilim ki, o zibil hardadı? Südeyibə əlli dəfə demişəm ki, bunun axırı yoxdu, mənim xarabama gətirmə onu. Aç qulağını
eşit, mən bilmirəm.
Dadaş. Südeyib deyir evdə basdırıb torpağa.
Nural. Südeyib? Südeyib də oldu sənin uşağın? (kinayə ilə)
Yaşıd olarsınız... Get özünü gətir versin.
Dadaş. Bir də gedib çıxacam ora? Bir az vardı, çəkdim, az
oldu.
Nural. Az olmuyub, hələ artıq düşüb. Deməli, ona görə belə
şirə dönmüsən, hə?! Sənə analıq eləmişəm. Atan öldü, anan uydu indiki ərinə, qaldın ortalıqda. Sənə yiyə duran olmadı. Südeyibin yazığı gəldi, dedi ki, Allaha da xoş gedər, bunu qohum
yox, balamız bilək...
Dadaş. Elə mən də səni çox istəyirəm. (Nuralı qucaqlayıb
öpməyə başlayır)
Nural. Ədə, neynirsən? Rədd ol burdan, oğraş (var gücü ilə
onu itələyir) burax məni, it oğlu, yetimçə! Aləmi tökərəm bura.
Küçə qadınının qarnından çıxan da sən olassan da. (Dadaş onu
sürüyə-sürüyə içəri aparır. Ordan Nuralın qışqırtısı eşidilir.) İt
oğlu, burax məni! Başını kəsdirəcəyəm, şərəfsiz! Ləçərdən süd
əmən. Pozğunluq ananın qanıyla keçib sənə. Malımı yedin,
özümə düşmən oldun, köpək oğlu!
Musiqi, Nuralın qışqırtısı gəlir. Bir az keçəndən sonra Dadaş içəridən saçı dağılmış, üzü didilmiş halda çıxır. Əl yaylığı
ilə üzünün qanını silir.
Dadaş. Qancıq, gör üzümü nə hala saldı? Guya elə mələkdi,
it qızı, çöllərdə qalan bu deyil elə bil (gedir)…
Nural saçları dağılmış, pal-paltarı cırılmış halda özünü döyə-döyə atılır eyvana. Ağlaya-ağlaya əllərini göyə qaldırır.
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Nural. İlahi, günahım nəydi mənim? Saldın zillətə! Bu ölmüş hardan gəldi çıxdı? Yetim, malımı yedi, ilan oldu, çaldı
məni. İndi neliyim, Allah (hönkür-hönkür ağlayır)? Pozuldu
həyatım, ailəm. Yazıq balalarım, yetim balalarım. Ta yaşaya
bilmərəm! Yox, bilmərəm! Neyniyim, öldürüm oğraşı? Gizlincə bir gecə başını əzim ilan başı kimi?.. Bunu gizlətmək olar?
Sonra məhkəmə, türmə... Yox, qadınlığınan ora tutmaz! Nəsilbənəsil baş taqqıcı, biabırçılıq. Neyniyim, Allahım, yol göstər
mənə! Neyniyim, özümü odlayım, asım? Hər ikisi balalarıma
baş taqqıcı, dillərə söz... Hamı səbəb axtaracaq, min yerə yozacaq... İlahi (başlayır saçlarını yolmağa). Neyniyim, yol göstər,
əlimi tut! Gorbagorun oğluna niyə gücüm çatmadı? Bir küçə
qadınının oğlu gəlsin səni rüsvay eləsin. Öl, Nural, yaşama! Allahım, dəli olacam, üz örtüyü ver mənə. Dəli olacam, balalarımdan da hamı qaçacaq, ələ salacaqlar, dəli Nuruşun küçükləridir deyəcəklər. İlahi, al canımı, kimsənin üzünü görməyim!
Qaranlıq düşdü, indicə dalımca gələcəklər! (bayırdan ayaq səsləri eşidilir). Ah, gələn var. Kaş uşaqlardan olmasın. Südeyibin
səsi gəlir.
Südeyibin səsi. Az-z-z, harda ölmüsən? Mal-heyvan həyətbacanı viran eliyib! Oho, eyha, qırılasınız! Dolun yerinizə, qırılmışlar! Ey-y-y-ha, hara gedirsən? Batıb da, batıb, batmasaydı, bir çölə çıxardı...
Nural. (ağlayır) Dərd elə bağ-bostan dərdi olaydı kaş!
Südeyib əlində iri bir ağac içəri girir, cumur Nuralın üstünə, onun halını görür, ağac əlindən düşür. Dəhşətlə geri çəkilir, başını tutur.
Südeyib. (bağırır) Nə olub? Bu nə gün-dirrikdi? Hardan gəlirsən? Üzünü niyə didmisən? Kim ölüb, niyə susursan? Danış,
ürəyim partladı axı!
Nural. (göz yaşı içində) Kaş elə dünya-aləm bada gedərdi!
(birdən qışqırır) Neçə yol dedim o zibili bu xarabaya, dağılmı454
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şa gətirmə?! Mən dedim, mən eşitdim! Yetimçəni göndərmisən
nəşə dalınca!
Südeyib. Nə çərənləyirsən? Yetimçə kimdi, nəşə nədi? Ağlını itirmisən?
Nural. İtə deyirəm. Atalar ağıllı kişi olublar, yaxşı deyiblər
ki, harda gördün yetim başın kəs, olmasa al satın, kəs. Belələrinə baxıb deyiblər.
Südeyib. Mən heç kəsi göndərməmişəm. O küçük toyda şuluqluq salırdı, bir şillə vurmuşam. Burda da nəşə-məşə yoxdu,
bildin?
Nural. Yedizdirdim-içizdirdim südü murdarı, gör məni nə
kökə saldı?
Südeyib. (qışqırır) Neliyib axı, o it südü əmən? Bir əməlli
de görüm neliyib?
Nural. Neyniyəcək? Nəşələnib gəlib o zibildən istədi. Dedim, bilmirəm. Elə içəri girəndə yekə-yekə danışırdı. Elə bil
mən bunun uşağıyam. Ölmüşə gücüm çatmadı, ölmüşə!!! (dizlərinə döyür) Ölmüşə gücüm çatmadı!..
Südeyib. (sarsılmış halda bağırır) Sən nə danışırsan? Başın
xarab olub, nədir? Az-z-z, bura bax, düz gözümün içinə, de görüm nə sayıqlayırsan? (onun boğazından tutub boğmağa başlayır. Nural xırıldayır. Südeyib barmaqlarını boşaldır, var qüvvəsi ilə onu yerə çırpır. Nural bayılır) Arvad tayfasının kökü
kəsilsin!.. Hamınız birsiniz! Özün sərilmisən onun altına, qancıq! Beş uşağın anası, namussuz! Tüpürüm sənin fahişə sifətinə, yaramaz qadın! (dəli kimi bağırır) Hamınız birsiniz! Namusu itə atıblar, it itliyiynən yeməyib. Ax siz qadınlar yeyirsiniz!
İkinizin də bu dünyadakı ömrü qurtardı, ta yaşamayacaqsınız!
Gərək bunu namussuzluğa başlamamışdan fikirləşərdiniz! Yaşamayacaqsınız, öldürəcəm ikinizi də! (birdən yuxudan ayılmış
kimi sarsılır) Ah, fələk, yuvan dağılsın. Özündə günah olsaydı,
belə eləməzdi axı! Heç bildirməzdi də! (hönkür-hönkür ağlayır. Nural özünə gəlib bayıra qaçır. Südeyib bunu hiss etmir).
Allahım, bu nə müsibətdi mənim başıma gəlir. İsti yuvam dağı455
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lır. Balalarım çöllərə tökülür. Daha həyat yoxdu mənə! (birdən
bayırda şaqqıltı səsi eşidilir. Südeyib eyvandan bayıra baxır)
Vay, evin yıxılsın, Nural, özünü asdı. (Özünü itirir, bilmir hara
getsin, birdən özünü eyvandan aşağı atır. Az keçməmiş qucağında Nuralı gətirib yerə uzadır, ağlayır) Nural, məni rüsvay
eləmə el içində. Camaata nə cavab verərik, ay evi yıxılmış! Balalarına yazığın gəlsin. Özünü niyə asırsan? Adını qızlarının
üstündə möhür eləmək istəyirsən? (Nural gözlərini açır)
Nural. (ətrafa baxır) Nə olub? Hə, yadıma düşdü. Niyə qoymadın günahlarımı yuyum? Əzrayıl da mənə sahib durmadı. İri
bir ağ quş kimi uçub gəldi, qanadlarını doladı boğazıma, boğdu. Amma ölmədim, ölmədim. Yəqin ruhum murdarlandığına
görə onun da gücü çatmadı. Ta gözümə övlad-zad görünmür.
Uca dağ başında olsaydım, atardım özümü, pak ruhumla o
dünyaya təşrif aparardım. İndi lənət içində gedirəm. Elə lənətə
gəlsin belə dünyanı...
Ocağımızı murdarlamışıq, Südeyib, onnandı hamısı. Birinci,
südü xarabı bəsləməknən, sonra da o xaraba nəşəynən. Camaatın balasının başını xarab edəndə belə olacaqdı da, bəs nə bilmişdin? Allah göydən baxır! Mən nəşənin zavalına gəldim! O
ölmüşün ağlı başında olsaydı, belə qələt eləməzdi əbəjdadıynan. Nəşə bizim həyatımızı pozdu, tufağımızı dağıtdı. Bu da bizim həyatımız…
Südeyib. Məni müsibətə salma. Səni başa düşürəm, günahsızlığına inanıram. O ölmüşü doğrayacam! (Nural başını bulayır)
Nural. Yox-x-x, o, elə qələt eləyib qırılanlarıynan ki, açıbbükə bilmiyəssən... O sənə də, balalarıma da göz dağı ola-ola
yaşayacaq. Siz də baxıb-baxıb yanıb-töküləcəksiniz.
Südeyib. Danışma, üç qız anasısan, oğlanlar cəhənnəmə!
Nural. Heç nə fikirləşə bilmirəm. Bir gədanın məni rüsvay
ələməyindən başqa. Sinəmdə ilan bəsləmişəm. Taleyə bax, qismətə bax... Mən bədbəxtin qismətində töhmətə bax... Dul arvad
olan anam tütün sahələrində özünü də, bizi də əsir-yesir elədi,
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kimsəyə əl açmadı. Namusla böyütdü bizi. Bu da bu xaraba
dünyada həyatımın sonu, sonu, sonu (ağlayır).
Südeyib. Sakit ol, gələn var... (Nural bayılır)
Bu ara Südeyibin anası Gülgəz arvad içəri girir.
Gülgəz. Harda qaldız, a bala? Gələn sizi soruşur. Dedim,
bunlar bu hövsələnin yiyəsi deyillər, görüm niyə yubandılar...
Qaranlıqda yıxıla-yıxıla gəlmişəm, sənin canına.
Südeyib. Sən yıxılmamısan e, mən yıxılmışam...
Gülgəz. İraq canından, a bala, elə demə. Savaşmısız? Bu niyə yatıb?
Südeyib. Qancığın qarnından çıxanı qapımda yalladım ki,
kürəyimə bıçaq saplasın. Gör bunun başına nə oyun açıb? Xaraba qalsın belə dünyanı. Belə ki görürəm, ta qardaşa da etibar
yoxdur.
Gülgəz. A bala, nolub? Bir açıq de, neliyib o köpəkoğlu.
(Südeyib nəsə deyir ona. Onun səsi eşidilmir. Gülgəz arvad
dizlərinə döyür) Onu qara gülləyə gəlsin... Cavan canından xeyir görməsin!
Südeyib. Dayan, sən də bir tərəfdən hay-küy qaldırma. Mən
gedim bunun anasını gətirim, cəhənnəm olsun. Qanını bizim
başımıza tökməsin. Özünü asmışdı, yaxşı ki, ağacın budağı davam gətirməyib qırıldı.
Gülgəz. Dayan görüm, səs-küyə salma. Səssiz-ünsüz, ara
yatınca dolan, sonra rədd eliyərsən gedər. Ta bu əhvalatdan
sonra neynəmək olar?..
Südeyib. Bəs bir sürü qırılmışları neyniyim?
Gülgəz. Camaat necə, sən də elə. Gündə yüz sənin kimisi
arvad boşayır. Əlacın nədi? Qurban olum kərəminə, işdi də gəlib başınızal
Südeyib. Yox, buna ehtiyac olmayacaq, o özünü öldürəcək,
qoy gedim itini-pişiyini əvvəldən gətirim, sonrasını özləri bilər... (öz-özünə) Dünyanı dördəlli tutmuşdu, gərək bu evdə tək
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oturub ip əyirərdi! O əhvalatdan bir az qabaq mən evdəydim.
Dedim, dur gedək toya. Dedi, indidən nəyə gedim? Getmədi ki,
ip əyirir, nə bilim nə qələt eliyir. Nəyinə lazım idi bu qədər xalça, bilmirəm? Goruna aparacaydı elə bil. İndi də elə hala düşdük ki, çıxış yolu yox. Yaxşı, mən getdim. Ayılsa gözün üstündə olsun. Anası gəlincə salamat olsun, ta sonrası mənlik deyil.
Neyniyim, gedim öldürüm, rüsvay olum? (gedir)
Gülgəz arvad durub su gətirir, onun üzünə çiləyir. Nural
ayılır. Öyüməyə başlayır.
Gülgəz. Sakitləş, bala, görək başımıza nə gəlir. Uşaqlar gələndə onları da qan-bağır eləmə.
Nural. Onsuz da, sabah qan-bağır olacaqlar!
Gülgəz. Yekə gəlinsən, belə sözlər danışma. Allahın işidi,
qismət beləymiş... Göydən nə yağıb ki, yer qəbul eləməyib?..
Nural. (hönkürür) Mən Allahın qarşısında nə pis iş tutmuşdum ki? On beş ildi evində gəlinəm, bir mərifətsizlik, xayınlıq,
ifritəlik görmüsənsə, dur tüpür üzümə.
Gülgəz. Yox, bala, adamın üstündə Allah var, ölüb bir qarış
yerə qoyulacam, Allah səndən razı olsun, Allah sənə səbr versin. Arvadıq da, bala. Tanrının məzlum bəndələriyik. Kişi olsaydın, qolunda güc olardı, tutub boğazından boğardın tünbətün oğlunu. Toxta görək.
Nural. Nə toxta? Toxtamaq olmur, ana! Olmur, vallah!
Gülgəz. A qızım, qurban olum, xalxın arvadları könüllü gedir axmaq işlər tutur, heç veclərinə də almırlar. Bəlkə, də heç
nə olmayıb, sənə elə gəlir, təpəsindən güllə dəysin onun.
Nural. Yox, belə ki görürəm, heç pis yola gedən qadın yoxdu. O yolun çirkabı boğar adamı. Kim olsa, ölər, yaşamaz, inan
mənə, ana!
Gülgəz. Müharibə vaxtı uşaqları da aparırdılar arpa yolmağa. Onda maşın yox idi, əlnən yolurdular. Orda çox əhvalatlar
gördüm, bala. Çox binamusluq eləyən qadınlar oldu. Südnən
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gələn sümüynən çıxar deyiblər. Canında, nəslində olanın elə
üstündə də qiyamətə qədər gedəcək. Nəsil-nəsil təzələnəcək.
Sözümü sizə gətirirəm. Bax o vaxt mən sənə də dedim, ərinə də
dedim ki, bu yetimin südü haramdı. Doğma ana küçəyə atandan
sonra sizə nə gəlmişdi? Südeyib dedi ki, anama bax e, öz qohumnarınnan olsaydı, belə deməzdi. Ağzımın üstündən daşınan
vurdu onun bu sözləri.. Yazığız gəldi, saxladız, böyütdüz, əli iş
tutanda ləçər gəldi apardı. Adı batmış analı oldu. Allah onun bəlasını versin. Verəcək də, bu köhnə Allahdı, özün öz gözlərinlə
görəcəksən, nə azarlara düşəcək, nə bəlalar çəkəcək!..
Nural. Bunun mənə nə xeyri, ana? Heç nə ürəyimə vurulan
yaranı sağaltmayacaq. Mənim həyat yollarım bağlandı. Qızlardan muğayat olun. Ən böyük arzum onnarı oxutmağıdı.
Gülgəz. İnşallah, oxudassan da, toylarını da eliyəssən, nəvə
də oynadassan. Ağlını başına yığ, ağıllı ol. İş adam başına gələr
də, dağ-daş başına gəlməz ki!
Nural. Məni yandıran odu ki, çöl-biyaban gəzdim, dağdadaşda gün keçirdim, bu biabırçılıq başıma öz doğma xarabamda gəldi. Axı hardan biləydim, ölmüşün belə fikri var?! Əlimə
bir şey götürərdim, təpəsini deşərdim. O zəhrimarı bu evə gətirəndən xeyir-bərəkətimiz qaçdı. Oğluna dedim, eşitmədi. Südeyib də ona qoşuldu. Nəşəli olmasaydı, belə olmazdı. Gözləri
hədəqəsindən çıxmışdı.
Gülgəz. Kaş elə çıxıb yerə düşəydi, divarlar dibində sürüncəkli qalaydı. Özünü üzmə, olub-keçib, çıxar yadından. Məni
oda salma. Bu barədə fikirləşmə, ayrı şey barədə düşün, a qızım.
Maşın səsi eşidilir. Az keçməmiş Nuralın anası daxil olur.
Nuralı görüb dizlərinə vurur.
Sənəm. Can bala, bu nə biabırçılıqdı başına gətiriblər (onu
qucaqlayıb ağlayır). Anan ölsün, anan. Dədənin qəbri od tutub
yanar. Dedim, bəlkə, toya aparır məni. Həyətdə sızdı ki, bəs
belə! Qulaqlarım kar olaydı, eşitməyəydi belə sözü. Qardaşla459
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rın gərək onun sağ tikəsini qulaqları boyda eləyə.
Gülgəz. Yekə arvadsan, gör bizi el içində dəsgah eliyə bilirsiniz, ya yox?
Sənəm. Dəsgah olunmuşun nəyini dəsgah eliyəcəm?.. Kipriyimlə od götürdüm, balalarımı tər-təmiz, gül kimi böyütdüm.
Bir qarın çörəyə namusumu satmadım. Balalarımın belində od
qaladım, gecə-gündüz işlətdim, kimsəyə əl açmadım (ağlayır).
Allahım, necə rəva bildin ki, gül balamın gül bədəninə naməhrəm əli dəysin? Allah, Allah! Nə günahım vardı qarşında (ağlayır)?!
Nural. (zəif səslə) Ana, sakit ol, eşit məni. Dünya bu saat
gözümə çirkab içində görünür. Hamınız da o çirkabın içindəsiniz... Yaxşı oldu gəldin. Ah-nalə eləmə. Eşit məni, bir azdan
danışa da bilməyəcəm. Hə, onu deyirəm, eh nəsə deyəcəydim...
hə, yadıma düşdü. Yaşasam, dəli olub küçələrə düşəcəm, hamı
sizə güləcək... Allahınıza şükür eləyin ki, ölürəm... Dayan, sözümü kəsmə, uşaq deyiləm, bilirəm nə danışıram. Eşit, qızlarım
amanatı. Oxumağa qoymayın. Evdən eşiyə buraxmayın. Evdə
tək qoymayın, qurban olum sizə... Bacım bacara bilsə, öz oğullarına alsın. Yadlara verməyin. Yadların nəfəsi murdar olurmuş... Uşaqları aparsınlar sizə. Yasa buraxıb dəli eləməyin balalarımı. Camaata deyin balıqdan zəhərlənib. Günorta balıq təmizləyəndə qonşular görüb (öyüməyə başlayır)...
Sənəm. Qızım, sən nə danışırsan (onu yaş boğur)? Sakit ol,
gör bir saatın içində nə kökə qalmısan?.. Bir Allah şahiddi ki,
anası mələr qalmış zor işlədib. Sakit ol, daş yağacaq göydən,
vallah, yağacaq. Göylər götürməz gül kimi gəlinin başına bu
oyunu açasan.
Gülgəz. Sənəm, dünyagörmüş arvadsan. Sakitləşdirmək
əvəzinə bilmirsən nə danışırsan... (üzünü Nurala tutur) Dur
ayağa, qızım, özünə gəl, bir çıx havaya. Belə yaramaz axı...
Nural. Məni atamın yanında basdırın...
Sənəm. Can, bala (ağlayır). Gör nə fikirləşir, yazıq balam?..
Ölüm mənimdi. Az, ölüm nədi? Ölüm mənimdi, sənin yox!
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Ürəyimə dağ çəkmə. Düşmənin ölməlidi!
Nural. Yox-x-x, ana, heç kəsə deməyin. Qoy siz üçünüzün
qəlbində gor evinə getsin bu bir sirr kimi, sizi and verirəm mənim bədbəxt canıma. Eşitdiz, balalarım da bilməsin (yenə öyüyür).
Südeyib içəri girir, çaşıb qalır. Həyəcanla gah Nurala, gah
da anasına baxır.
Südeyib. Ana, bu bayıra çıxıb mən gedəndən sonra?
Gülgəz. Yox, bala, arxayın ol.
Südeyib. Bəs, niyə öyüyür? (Nurala) Evin yıxılsın, neynəmisən? Nə içmisən?
Nural. Sirkə.
Südeyib. Nə vaxt içdin (onu tutub silkələyir)? Nə fəlakətli
gün oldu bu gün, İlahi! (yenə onu bərk-bərk silkələyir, bağırtı
ilə) Nə vaxt içdin?!
Nural. (kəsik-kəsik) Kəndiri bo-boynuma ke-çi-rr-məzdən
qa-qabaq...
Südeyib. Evin yıxılsın, fələk, evimi yıxdın (hönkürtü ilə ağlayır).
Nural. (nəfəsi kəsilə-kəsilə) Hüveyl itlərinin səsi gə-gəlir...
Mə-ə-nə hü-hü-rür-lər, mə-nə-ə...
Sənəm. Can, bala, yetim bala, köməksiz bala. Başı bəlalı bala! Niyə ürəyimə dağ çəkirsən, Nural? Nural deyib mələrəm,
bala! Dəli olub çöllərə düşərəm!..
İt səsləri eşidilir. Nuralın gözləri böyüyür, birdən Südeyibin
qolları arasına düşür. Hay-küy qopur. Pərdə enir
SON
1998.
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SINIQLAR
(komediya)
İŞTİRAK EDİRLƏR:
Məmməd – direktor
Bənövşə – onun arvadı
Əhməd – onun oğlu
Yasəmən – Əhmədin sevgilisi
Elvira – direktor müavini
Bəyim – qapıçı-müəllim
Əli – müəllim
Valideyn
Qadın
Cavan kişi
Müdir
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I PƏRDƏ
Məktəb. Direktorunun otağı Katibə. Məmməd müəllim
pəncərədən bayıra baxır.
Məmməd
Necə geyindirib arvad-uşağın,
Deyəsən, tüklənib dünənki mağmın!
Qəribə zamandır, gəlir gülməyim,
Onlardan əskikdir mənim də nəyim?!
Bir vaxt yalvarırdı çatım dadına!
Pullanan zaman gör salır yadına?!
İnsan belədir də, lənət zatına,
Dilənçilər minib sərvət atına!..
(fikrə gedir)
Çağırım, görüm neynəyir bunlar?
Əlləri altında neçə uşaq var?
Diddirib salsınlar oğlun cəngimə...
(başını yelləyir)
Gətirərəm, gələr bircə zəngimə.
Götür uşağını apar deyərəm.
Yığdığından verər, mən də yeyərəm.
Bacarsan, yoxdan da yeyə bilərsən.
Qanmasan, acından ölə bilərsən.
Elvira içəri girir. İşarə edir ki, əyləşsin. Özü də keçir
yerində əyləşir, əlini sinəsinə vurur.
Bax burdan, içimdən çəkirlər dara!
(qışqırır)
Sənin çıxmışların baxmaqda hara?
Oturduğun kürsü gedəcək bada!
Onda gələcəksən dada-fəryada!
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Üzəngi parladır, xal yığır yaman,
Belə getsə, bizə o verməz aman...
Görün neynirsiniz? Fikirləşin bir!
Hazır çörəyiniz ağızdan gedir!
Elvira
Söz demək olmur ki ona bir kəlmə,
Dürlü faktlarla dəyanır elmə.
Ordan da söz tapır, burdan da həmən,
Başı bilgisayar, kəlməsi mən-mən!
Məmməd
Nəyi gözləyirsiniz? Tutun bir sözdən,
Cəhd edin, onu da tez salın gözdən.
Çəkir misqal-misqal o sözlərini?
Yerə vurmaq olmaz heç dizlərini?!
Elvira
Niyə ki, eləcə canın alarıq.
Onu da zurnayla yola salarıq.
Məmməd
Nəyi gözləyirsiniz? Dayanmayın siz,
Bizə küt lazımdır, qanmaz, dəyərsiz.
Lazım gələn anda bir şeydən tutaq,
Şər deyək, şərlə də buradan ataq!
Bizə lazım olan bir cəhət də var,
Abırlı adamlar abrından qorxar.
(gülüşürlər)
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Köpək oğlu dünya belədir hər vaxt,
Gərək yemək üçün olasan sərvaxt.
Elvira
Narahat olma heç, görərik tədbir,
Xəbərdarlıq, töhmət əlimizdədir.
Verdiyi qiyməti pozdun ki sonda,
Müəllimin nüfuzu düşür o anda.
Çatladaq, partladaq, yox olsun xofu,
Div etmisiz onun nəyini axı?!
Məmməd
(əsəbiləşərək qışqırır)
Mənmi div etmişəm o yaramazı?!
Qıpqırmızı olmaz adamın üzü!
Sən yıxa bilmirsən bircə nəfəri,
Hanı qadın məkrin, şeytanın şəri?
Eləsini gərək salasan felə,
Özündən yaxşını atasan çölə!
Özünün bilirəm var məharətin.
Əprimiş kişini məcnun elədin!
(ikisi də gülür)
Bacımsan, bilirəm acığın gəlməz!
Sevgisiz insanın heç üzü gülməz!
Anladın məni də, həqiqət budur,
İnsanlar yal üstə bir-birin didir.
Dur sən get işinə, gəlsin qapıçı!
(o gülümsəyə-gülümsəyə gedir)
Mənim silahımdır bunların üçü!
Cibimi dolduran qadının məkri,
Yalandır qadınlar avamdır fıkri!
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(qapıçı içəri daxil olur)
Harada itmisən, batmısan belə,
Sinfini tamam atmısan çölə!
Qapını Məmmədə açıb-örtürsən,
Gərək olanda da gedib itirsən.
Bəyim
Əstəfurullah! Nə? Hansı Məmmədə?!
Məmməd kimdi? Söylə! Günahım nədə?
Məmməd
(şəhadət və baş barmağını bir-birinə sürtür)
Sən yaxşı bilərsən, Məmməd, nə Məmməd!
Ürəyinə düşən vərəm, azar, dərd!
Günah səndə yox, it oğlu məndə,
Qıçın qınlardı bura gələndə!
Bəyim
Nə olub? Sən Allah, hirslənmə görək,
Vallah, bu qəzəbə dözəmməz ürək.
Məmməd
Elə partlayardı, hər bir qəlpəsi
Gözünə batardı, a it şəlpəsi!
(Bəyim başlayır ağlamağa)
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Bəyim
(daxlli səslə)
Yenə itin başın aldı ağzına!..
Qızıl güllə dəysin bunun gözünə!
Məmməd
Aldığın gözündən gəlsin-tökülsün,
Günün göy əskiyə sənin bükülsün!
Göz yaşı açıbmı bircə düyünü?!
Axıtma gözünün sən hüdüyünü!
(Bəyim bir az da uçadan ağlayır)
Direktora sadiq işçi gərəkdir,
Vəzifə kürsüsü yaman kövrəkdir!..
Bəli, döyüb-söyüb susdurmasam mən.
(qapıya işarə edir)
Od qoyar bunlar dədəmə həmən!
Gətirib elədim mən səni müəllim,
Dedim, olarsan burda sağ əlim!
Sənə diplom aldım, hanı əvəzi?
Necə qırmızıdır sizlərin üzü!
Bəyim
Nə vaxt, nə demisən, eləməmişəm?
Ən gizli sirrini mənə demisən...
Məmməd
Demək-danışmaqla doymayır qarın,
Valideynlərlə siz işlər aparın.
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Sən özün başa sal, yazdır ərizə,
Yığılıb uşaqlar dursunlar üzə.
Sular bulanmasa, tutulmaz balıq,
Şeytanı bəyənir göydəki xaliq.
Bəyim
Baş üstə, dediyin yetər yerinə!
Məmməd
Qarışdır aləmi qat bir-birinə!..
Bəyim
(daxili səsi)
Ax əstəfurullah, əstəfurullah...
Başına bir daşı salacaq Allah.
O çıxır. Valideyn özünü hirslə atır içəri, hücüm çəkir onun
üstünə.
Valideyn
Bəsdir, diləndiniz dilənçilər tək!
Bura məktəbmidir? Gətirirəm şək!..
Barmağı göstərdin, kəsirsiz qolu,
Bu deyil, bu deyil məktəbin yolu.
Məmməd girir stolun altına. Valideyn onu dartıb çıxarır,
vurmaq istəyir. Məmməd uşaq kimi əlləri ilə üzünü örtür.
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Məmməd
Ə, kişisən, dayan, aləmi qatma!
Xətiri-hörməti aradan atma!
Danışaq adam tək durub göz-gözə,
Xəcalət tərləri çökməsin üzə.
Valideyn
Sən təki oğraşda var utanan üz?
Bərkə düşən kimi diz çökürsən, diz!
Beş min sifət var sən qurumsaqda,
Udduğun hava da saxtadır, saxta!
Gəldiyin yerləri geyərdi qara,
Sənin qarnın bizi çəkməkdə dara!
Məmməd
Qarın süfrə deyil, açıb tökəsən,
Gələnlərin xərcin necə çəkəsən?
And olsun qızımın bil namusuna.
Rüşvət nədir, əlim dəyməyib ona!..
Valideyn
Bəsdir diləndiyin, bəsdir, ayıbdır,
Bağlayıb zəncirlə kim saxlayıbdır?
Məktəbə, təhsilə, elmə ləkəsən.
Bəlkə, üzüsulu itib gedəsən!
Boynuna torba sal, düş küçələrə,
Ə1 tutsun, rəhm etsin qoy sənə hərə.
Əlini atır yenidən onun yaxasına. Məmmədin paltarları
çəkilir yuxarı. Altda didik-didik maykası görünür. Valideyn
acı-acı gülür.
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Kül sənin başına, nədir bu halın?
Ölüm olsun sənə, bir halal ölüm.
Bir mayka nədir ki, onu almırsan?
Əriyib dərinə necə dolmursan?
Dilənçi gəlmisən, gedəssən elə,
A bədbəxt, qabına qoyulub belə!
Məmməd
Məzlum görkəm alır, maykasını göstərir, bir az da
ağlamsınır.
Bax günüm-dirriyim belədir mənim,
Elə bilirlər ki, qalındır gönüm...
Millətin dərdidir burda saxlayan,
Qarabağdır qəlbi deşən-dağlayan...
Mən getsəm, bu məktəb olacaq viran,
Tapılmaz mənim tək sinəsin gərən!
(sifətini göstərir)
Buraya vurulan hər belə zərbə,
Özümə də, vallah, gəlir qəribə.
Eşşəyi minmək də, düşmək də ayıb,
Yarımçıqmı gedim beləcə qoyub?
Halal olsun, elə oğullar da var,
(stolu göstərir)
Atır buraya dəstəylə dollar.
Əlimizdən tutur, məktəb it gündə,
Başımı əyirəm qanan önündə...
Valideyn
Söhbət onda deyil, verərəm mən də,
Lap ondan da çox yeri gələndə.
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Pisikdirmək nədir körpə uşağı?
Burdan qaçaq düşüb onun ayağı..
Məmməd
Yox-yox, sizdən yox pul almaq fıkrim,
Yox fıtnə-fəsadım, nə də ki məkrim...
Gərək verən özü ürəkdən verə!
Halallıq başqa şey, düşərəm şərə...
Valideyn dərin fıkrə gedir. Yumşaldığı hiss olunur.
Valideyn
Sən necə də yaxşı, gözəl insansan,
Halaldır deyirəm könüldən-candan.
(çıxarıb bir dəstə pul atır onun qabağına)
Gətirdim bunları, göstərəm ki, mən
(gülür)
Öldürüb, üstünə səpərəm həmən..
Bağışla səhvimi, qeyrətli insan!
Məni bağışlamaq deyildir asan.
Vur məni, yox olsun xəcalət təri,
Günahı yumağa yolum yox geri.
Məmməd
İşimiz budur da aram-qərəmsiz,
Qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz...
(könülsüz pulu geri itələyir)
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Götür pullarını, qoy öz cibinə,
Görürəm, gəlir bu təəccübünə.
Valideyn
Ölsəm, qaytarmaram, sındırma məni,
Ayda bircə kərə görəcəm səni.
Götür beş yüz dollar vardır burada...
Məmmədin gözü işıqlanır, cəld masanın siyirməsini çəkib
pulları oraya ötürür.
Məmməd
Götürməzdim, vardır "Quran" arada.
Səni and verirəm qoşa "Quran"a,
Kini-küdurəti gəl at bir yana!
Valideyn ayağa qalxır, ona əl uzadır. Məmməd onu
qucaqlayıb öpür, qapıya qədər yola salır. Sonra geri qayıdır
Masanın siyirməsindən güzgü çıxarıb sifətinə baxır.
Nahaq divan tutdum tezdən arvada,
(maykasına baxır)
Xlorda yanmağı nə çatdı dada!
Ağlatdım anasın, kəsdim səsini,
Od qoyub yandırdım lap dədəsini.
(çıxarıb pulları öpür, sonra qoyur gözünün üstünə)
Bir illik maaşım etməzdi bunu,
"Quduram" mən, vallah, uddum oyunu!
Yalandan and içsə kimsə "Quran"a.
"Quran" qənim olar deyirlər ona.
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Nə qədər düz idim, pis idi işim,
Evimdə olmurdu fərri bişmişim...
(təkrar güzgüyə baxır)
Gözümün yanları kəsib göy-ala,
Ər də arvadını salmaz bu hala.
Borc olsun, gör hardan daş dəyər sənə,
Lələşin od qoyar sənin nəslinə.
Gör nə hala salıb sir-sifətimi,
Mən də gözləyərəm öz fürsətimi!
Məsumun əlimdən çıxar bir cani,
Qiyamətə qədər yandırar səni!
Nə edim, bir kimsə görməsin məni?
Lənətə gələrdi səni əkəni!
Zəngi basır, katibə gəlir. Başını aşağı salıb özünü məşğul
kimi göstərir.
Burada yoxam mən, vacib işim var,
Kimsəni buraxma axşama qədər.
Pərdə enir, açılanda Məmmədin evi görünür, ana ilə oğlu
dayanmışdır, Məmməd içəri girir, kimsənin üzünə baxmadan
gedib divana yıxılır.
Əhməd
(xısın-xısın anasına)
Nə olub, dərd vurub yenə içinə?
Yetimlərini əclaf almır vecinə!
(onun qolundan çəkir)
Sus, bala, sakit ol, nə olur görək?
Qalmadı ta bizdə nə ürək-böyrək.
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Həmişə hamıdan olur narazı,
Qurd donunda görür o, hamımızı!
Əhməd
Bu gün də deməsən, qız çıxar əldən,
Adam baş da tapmır sizin əməldən.
Süründürmə məni, pis olar sonu,
Dayandırın daha belə oyunu!
Bənövşə
Bala, öz "itimə" yaxşı bələdəm!
İstəyirsən deyim, qarışsın aləm?!
Qoy görək nə zaman bir adam olur,
Mürdəşir yumuş sifəti güllir.
Əhməd
Başımı götürüb gedirəm evdən,
Görməzsən üzümü bir də mənim sən.
Kaş yetim olaydım, olmazdınız siz,
Gedin cəhənnəmə elə ikiniz!
(əl-qolunu ölçməyə başlayır)
Atasız-anasız? Adamsmız siz?
Görüm sizi elə yerə girəsiz!
Bənövşə
Səni vurulasan, evə qan salma,
Yox yerdən davanı gəl satın alma!
Mən gedib o qızı tikələyərəm!
Mənim ölmüşümdən əl çək deyərəm!
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Əhməd
Plovmu yeyəcək onun əlləri,
Səni plov kimi yeyər dilləri.
Adın qulağına dəyməsin belə,
Gəl az sən özünü biabır elə.
Bənövşə
Elə həyasızdı o ləçər, demək!?
(öz-özünə)
Bu da son günümdür mənim görəcək...
Məmməd
(xırıltılı səslə)
Donquldaşırsınız orda nədən?
Bu qir-vır canımı saldı lap əldən!
Düşmən bəsləyirəm öz ocağımda,
Gör bunlar neynirlər yaman çağımda!
(başına döyməyə başlayır, onlar aradan çıxırlar)
Rədd olun, itilin tez cəhənnəmə,
Gör çörək verirəm mən bədbəxt kimə?!
İtilin, görməsin gözlərim sizi,
Göylərə sovursun Haqq külünüzü!
(qalxıb güzgünün qabağına keçir)
Yaxşı, əclaf, yaxşı, görərsən özün,
Səni süründürrəm mən dizin-dizin.
Yetimin yollarda olar sərgərdan,
Bilməzsən bu daşlar toxundu hardan.
Yenə də cəhənnəm, çəkilir-gedir,
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(başını bulayır)
İnsanlar beləcə bir-birin didir...
(düşünür)
Qoy girim yerimə, deyim xəstəyəm,
Qoy elə bilsinlər lap can üstəyəm.
Görüm bir vecinə alan var məni?
Ölməmiş biçirlər yoxsa kəfəni?!
O biri otağa keçir, ana-oğul səhnəyə gəlirlər.
Əhməd
(hirslə)
Mən sənə deyirəm bax son sözümü!..
Bənövşə
Gəl həyasızlığa qoyma özünü.
De mən kiməm axı bu xarabada?!
Gəldiyim gündən düşmüşəm oda.
Gəl get, gir yanına, söylə sözünü,
Al sən cavabını, öldür özünü!
Əhməd
Xalxın da görürük dədə-nənəsin,
Hər işdə qabağa verir sinəsin.
Ərin bir şərəfsiz, qaraçı özün,
Yoxdu daha sizə mənim bir sözüm.
Bənövşə
Səndə də günah yox, əməlim belə,
Öz qarnından çıxan tərsə çevrilə.
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Küçə avarası bir qızdan yana,
Gör nələr eşidir oğuldan ana?!
Əhməd
Küçələrin qızı olmusan özün,
Öyrəşib görünür yumulmuş ağzın!
Bənövşə
Haqqa tapşırıram sənlə-dədəni,
Bayram edəcəyəm siz ölən günü!
(çıxır bayıra)
Əhməd
İndi mən neynəyim, nə deyim qıza?
O da ki qudurub, lap durub üzə...
Deyərəm, kəfənə bürünüb dədəm,
Anam da ağlayıb düşübdü əldən!
II PƏRDƏ
Açılanda park. Qız gözləyir. Əhməd gəlir, onun qolundan
tutur, qız qolunu çəkir
Yasəmən
(soyuq səslə)
Əlini çək geri, dayan bir rahat,
Görürsən ki, baxır bizə camaat?!
Əhməd
Özün tutardın ki mənim qolumdan,
Utanan olmusan indi sən bundan?!
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Yasəmən
Bilmirəm, işim var... Gedirəm evə,
(göyə baxır)
Dəyəsən, yağacaq, tutulub hava...
(getmək istəyir)
Əhməd
Bir yağış söhbəti deyil bu söhbət,
Görürəm gözündə mənə çox töhmət.
Başa düş, bir anla, deyil əlimdə,
Sənə söz deyirəm axı dilimdə.
Kişi xəstələnib, yıxılıb yerə,
Dərdə-qəmə batıb bir yanda hərə.
Belədir əməlim, belədir bəxtim.
Dalaşıb anamla mən evdən çıxdım.
Yasəmən
(kinayə ilə)
Acığın, sən Allah, tutmasın mənə,
Nə olub yanağı qanlı dədənə?!
Əhməd
İtin xəstəliyi keçib canına,
Sən də ki salmısan lap inadına…
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Yasəmən
Get, ədə, deyəsən, başqadır fıkrin...
Bax indi görünür içdəki məkrin.
(getmək istəyir, Əhməd onu tutur)
Əhməd
Nəyə inanırsan, and içim ona,
Bəsdir, daha məni gətirdin cana.
Gərək, elçi gələ elə bu saat?..
Bu fıkri gəl hələ sən başından at!
Qız onun əlindən çıxmaq istəyir, Əhməd rişxəndlə.
Küllükdə vurulur bu qızın toyu,
Gözləri görmür də nə yeri-göyü!
(susur, birdən kədərlə)
Yaxşı, eşidərsən intiharımı,
Axtarıb tapmazsan bir də yarını.
Yasəmən
(gülür)
Gör daha nələrə əl atmadın sən?
Necə də, necə də sən ifritəsən!
(Əhmədin qırışığı açılır)
Əhməd
Gülürsən, eybi yox, gül qadan alım,
Denən, ölürsən, öl, qadan alım.
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Yad oğlu deyiləm, nə olar ölsəm,
Vecinə də olmaz gülləyə gəlsəm...
Yasəmən
Bu qədər danışdın elçi yerinə,
Gəl məni sən çəkmə belə dərinə.
Elə söz deyərəm, itərəm həmən,
Bir də barışmağa qoymaram güman.
Əhməd
Gəl məni mindirmə sən cin atına,
Deyirəm, ölür də, lənət zatına!
Yasəmən
Söyüşü yığışdır, ağzını saxla,
Mən dava etmirəm qismətlə-baxtla.
Barışmır səninlə mənim ulduzum!
Bax sənə bu idi axırda sözüm...
(getmək istəyir, Əhməd onu tutub saxlayır)
Əhməd
Qoymaram gedəsən, burda ölsəm də,
Dədəmin öldüyün görüb-bilsəm də.
Dayan, getmə, dayan, dinlə sözümü,
Öldürəcəm, vallah, burda özümü.
(birdən qışqırır)
Cəhənnəm ol, çıx get, it gözlərimdən.
Xəyanəti gördüm əzizlərimdən...
(Yasəmən gedir, o, öz-özünə danışır.)
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Əhməd
Yığ rüşvət pulların qəbrinin üstə,
Qoy məni öldürsün indi qəm-qüssə.
Neynim? Qaçırımmı? Qovacaq evdən,
Qurtarmaq mümkünmü bu od-alovdan.
(fikrə gedir)
Ərdən ötrü ölür bu itin qızı,
Qışa döndəribdi gözümdə yazı.
Bilirəm, neynərəm sənə də bir gün,
Zəhər dadı verər həyatın, ömrün.
Edərəm gülüşü haram özünə,
Təbəssüm yad olar sənin üzünə.
İt kimi gəbərər bu ana-dədə,
Onda bilərlər ki, kimdir bu gədə.
PƏRDƏ
Pərdə açılanda Məmmədin evi görünür. Əhməd içəri girir. O
tərəf-bu tərəfə baxır. Qapını çırpıb gedir. Məmməd gözü qaralıb
şişmiş halda səhnəyə daxil olur. Bənövşə bir əlində kartof, birində
bıçaq o biri qapıdan girir. Hiss olunur ki, yemək hazırlayır.
Bənövşə
Səni vurulasan, ay belə övlad!
Varmıdır, vermirəm, ay evi bərbad?!
Məmməd
(əsəbi)
Uşaq ki yekəldi, həmin bilinər,
Çuvallar gözünə xortdan görünər...
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Nə olub, qudurub? Göz görmür yeri...
Hələ pul qazansın oğraşın biri...
Gəzir bir qancıq da salıb yanına,
Kimə fors eləyir batmış qanına!
Çağırıb verməsəm polis əlinə,
Mən itin oğluyam, bax əməlinə!..
Bənövşə
Evlənmək istəyir batmış qanına,
Belə ölümlər olsun onun canına.
Məmməd
Elə qudurub ki, gəlibdi dilə,
Nəylə saxlayacaq bu qoduq ailə?
(birdən qışqırır)
Tapşır oğluna da, qızına da sən,
Yol pulu da belə yox daha məndən.
Qoy gədə yapışsın varlı qızından,
Qızın da bir ibrət alsın sözümdən!
Namus da, qeyrət də qanmayan üçün,
Gedin, özünüzə yol tapın, seçin!
Avanes veribdi bu dərsi mənə,
Ölübsə, çatsın haqq rəhmətinə.
Altını-üstünü bilirdi yerin...
Bənövşə
Belə getsin onu dərindən-dərin!
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Məmməd
Deyirdi, qananlar yeyər dünyanı,
Qanmazlar gözləyər dini-imanı.
Gərək mən deməyəm, öləsən ana!
Özün yeridəsən ağıllarına.
Bənövşə
Mən qıza deyim ki, get düş pis yola?
Məmməd
Sən təkin anaya ölümlər ola!
Mən elə dedim, qanmazın qızı?
Guya ki, az aşın olmusan duzu.
Biri yol pulunu verərdi sənin,
Geyim də, yemək də elə həmçinin.
Məni düz başa düş, qərar ver özün.
Namus da, qeyrət də pul üstündədir.
Xətir də, hörmət də pul üstündədir.
Fahişəyə verilir mələyin baxtı,
Caniyə, qatilə mötəbər taxtı.
Bunları çox yaxşı bilirsən özün,
İndi niyə sənin yumulub gözün?
Bənövşə
Qarğışı mənədir yerlərin, göyün,
Başında çatlasın qurduğun oyun!
Məmməd
Bu dədən oğraşın təcrübəsidir,
Sənin nəslin-kökün bu yolu gedir.
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Bənövşə hirsindən qışqıra-qışqıra öz saçlarını yolur.
Bənövşə
Bəsdir, bəsdir, bezdim, a itin oğlu,
Sənin öz dədəndir şərəfsiz, oğru!
Yadımdan da çıxıb daha öz adım,
Buraya gələndən od ayaqladım.
Qoymadın mən çatam öz istəyimə,
Nə dağlar çəkmisən sən ürəyimə!
Məmməd
Namus sərhəddini çoxdan yıxmısan,
Mənim papağımı yerə soxmusan!
Burada de nəyə qaldın tamarzı,
Boynuyoğun, əclaf, heyvanın qızı?
Bənövşə
(qışqırır)
Dədəm yaşındasan, a qoca kaftar!
De ala bılmirsən, məndə nəyin var.
Bir gün əzəcəyəm ilan başını,
Anan qucaqlasın qəbir daşını!
Lənət atasına səni sayanın,
Gətirib məktəbə müdir qoyanın!
Ona bağırırsan, bunu söyürsən,
Min ürək sındırıb, qəlbə dəyirsən.
Əlinə mən dönüm səni döyənin,
Gözünün altını fənərləyənin!
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Məmməd onun üstünə cumur. Qadın içəri keçir, qapını
arxadan tutur. Məmməd qapıya təpikiə zərbə endirir.
Məmməd
Aç qapını, tez ol, həyasız qadın,
Sənin qulagına dəyibdi adın!
Qapı gözlənilmədən açılır, Məmməd yıxılır. Bənövşə onun
üstündən aşıb səhnəyə gəlir. Məmməd qalxıb irəli cumur,
gicəllənib yıxılır. Bənövşə gedib tez döşəmə siləni gətirir, onu
döyməyə başlayır.
Bənövşə
Haqqa tapşırmışam, bacarsın özü,
Mənim tək göynəsin qəlbinin gözü!..
Məmməd
(qışqırır)
Bircə bu qalmışdı, döymək ərini...
Soymasam, oğraşam, sənin dərini!
Məmmədin başı yarılır, qan axır. Bənövşə qaçır. Məmməd
mətbəxə keçir. Əlindəki pambıqla yarasını tutmuş halda geri
qayıdır.
Çox əcəb elədin, yardın başımı,
Sənin qarnın üçün tutdum arşını...
Acından öldürüm, siz köpük qusun,
Diliniz tutulsun, daş kimi susun...
"Ordakı"lardan da birini allam,
Onda kaftar deyil, lap cavan ollam!
(güzgüyə baxır)
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Bunu alanda da döydülər məni,
Sındırdı gədələr o vaxt çənəmi.
Olsaydı indiki ağlım o zaman,
İndi yox, keçmişdə çəkərdim aman!
(yenə güzgüdə yarasına baxır)
Qovacam hamısın, qovacam evdən,
Çıxacaq əlləri mən təki ovdan.
Təpəmə tökülsün göylərin daşı,
Yeyib harınlayıb, yarır ər başı!
Müftə pul qudurtdu dilənçi qızın!
Günahkar özüməm, təkcə mən özüm.
Birinə alçalıb yaltaqlanıram,
Birini əzərək haqqı danıram.
Girirəm min cildə bunlardan yana,
Gəlin ölmüş məni boyayır qana...
(acı-acı gülür)
İtib beş-altı gün, batıb öləcək,
Yanına bir seyid salıb gələcək.
Yo-ox, daha bir də qorxan deyiləm,
Seyidə-meyidə baxan deyiləm.
Get, köpəyin qızı, qal küçələrdə,
Xan kefi görməzsən ömründə bir də!
Pərdə enir, açıanda yenə direktorun kabineti. Məmməd,
Elvira və Bəyim.
Məmməd
(Bəyimə)
Maaşı alanda yığ qəzet pulu,
Denən, hər kəs versin üzləri sulu.
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Elvira
İki yüz müəllim, bəs qəzet neçə?
Məmməd
(tutulur)
Əşi, mən nə bilim, beşə-üçə...
Qiyməti gör neçə soruşursan tez?!..
Görünür vermişəm mən sizə çox üz.
Qızına vermişəm “super” sinifı,
Dollardan yığır o, göydədir kefı.
Heç demir bir kəlmə quru sağolu,
Pislikmi etmişəm mən itin oğlu?!
Mən çörək vermışəm, bu deyil hesab?
Burnunu soxursan, eləmirsən tab!
Elvira
Hər sözün başına siz ip atmayın,
Canım, qanınızı tez qaraltmayın...
Məmməd
Mən atmıram e, siz atırsınız,
Keçi qiymətinə ləl satırsınız!
(onlar gülür)
Gülərsiniz, bəli, niyə gülmürsüz?
Mən axmağın oğlu hürürəm yersiz...
Elvira
Özünü söyməyə yığmısan bizi,
Bir dəfə deyərlər hər hansı sözü!
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Bəyənmirsən, söylə, yazaq ərizə,
Niyə gələk axı burda söz-sözə?
Məmməd
(hirslənir)
Üzr istəyirəm, başa düş məni,
Nahaq danlamıram burda kimsəni.
Yoxlama gələndə vermir amanı,
(barmaqlarını bir-birinə sürtür)
İndiki zaman da bunun zamanı.
Biri orda yığır, biri bu yanda,
Dəli olmayımmı bunu duyanda?
Nə qədər yığıblar mənim adıma,
Bu qədər yanmazlar tamah oduna.
Qoysunlar ortaya dinməzcə pulu,
Yenə də deyirəm bax üzüsulu!..
Elvira
Vallah, nə deyim ki, yoxdu xəbərim,
Nəsə almamışam, sənə də verim...
Məmməd
(daxili səsi)
Eh, südünə lənət, Dubay qadını,
Dünyanın təkçə sən gördün dadını!
(uca səslə)
Sözü at ortaya deyib atalar,
Sahibi tez duyar, payını alar.
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Bəyim
(zarafatla)
Vergidir, bilək də, gəlirin sonu,
Dövlətdən gizlətmək olmaz ki onu.
Bizim dövlətimiz bax bu kişidir!
Vergini toplamaq onun işidir.
(Məmmədə işarə ilə)
Dədəni, özünü söymək nə lazım?
İnsana gərəkdir səbrlə dözüm.
Zəng səsi. Elvira qalxıb gedir. Məmməd ardınca qaşgözlərini oynadır.
Məmməd
Necə səbr edəsən bu neçə ayı?
İngilisə pul yığıb, saxlayıb yayı...
Almana düşəcək, bilsin hamısı,
Bax onda çıxacaq bərk zırıltısı.
Bəyim
Darıxma, düzəldər səhvini özü,
Saxlar özünə də bir azca, cüzi.
Qalanın keçirər məktəb fonduna,
Bir qədər möhlət ver yenə də ona.
Məmməd
Axı sən bilmirsən o, nələr yeyir?
Hamıya mənimçün yığdığnı deyir.
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Yaxşı sinif üçün yaxşı pul alır,
Müəllimi sinfə güya bu salır.
Bəyim
Doğrudan, o, heç nə göstərmir sənə?
Məmməd
Olsun qoşa "Quran" qoy qənim mənə.
Demə ki, yal üstə edirəm dava,
Adamın başına gəlir lap hava!
Möhkəm ətəkdədir onun əlləri,
Üstümə uzanır bir bax dilləri.
Ətəyin özü yox, qalıb tək adı,
Söndürüldü dünən onun da odu.
Palanın-uşqunun alıb əlindən,
Bir təpik vurdular onun dalndan.
Keçdi daha getdi onun dövranı,
Kif qoxusu verir can alan canı.
Bəsidir it payı, qurd payı daha...
Dur get, şükür elə sən də Allaha!
(Bəyim çıxır, qapının arxasından katibənin səsi)
Yox-yox, olmaz, dayan, deyim içəri...
Səs
Rədd ol bir o yana, çəkil sən geri.
Vurub dağıdaram burda aləmi,
Lap cana-cəzana gətdilər məni!
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Məmməd
Burax, qoy gəlsin, nə olub orda?
Yığışır başıma dəli var harda...
(içəriyə hirslə cavan bir qadın girir)
Qadın
Niyə bezdirirsən balalarımı?
Xalq düşməniyəmmi, de azarını?!
Leyləklə tülkünün məsələsidir,
Çirkin işlərinin çirkin səsidir!
Hər il çəkilirəm rüşvət oynuna,
Sən torba salmısan yoğun boynuna.
Hər il zəif sinfə salırsan qızı,
Əllicə dollara düzəlir azı...
Məmməd
Kəs orda səsini, şər atma mənə,
Əlim pula dəyib, deməz kimsənə!
Qadın
(əlini sinəsinə döyür)
Mən! Mən! Mən vermişəm sən şərəfsizə!
Bəsdir, sırıq çəkdin beləcə bizə.
Gündə pul yığırsan, verirəm mən də,
İngilisə verdim, sinifə həm də.
Yenə keçirmisən bir başqasına,
Yığdığın verilsin belə yasına.
Sən tülkü, mən leylək, lənət atana,
İnsanı yığmazlar bu qədər cana.
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Pul verib basdıraram mən səni dama,
Batırma əlimi gəl murdar qana.
Məmməd
Qadınsan, qadın tək danış, a bacım!
Ağzını açanda qabardı saçım.
Azəri qadını belədir niyə?!
Girirsən içəri sən söyə-söyə...
Qadın
Qadında qadınlıq qoymusan daha?
Mən asi olmuşam indi Allaha!
Bacına qurursan dəsgahlı mağar,
Demirsən, göylərdən qara daş yağar!
Yetim böyüdürəm, qardaş gücünə,
Sən boynu yoğunun gəlməz vecinə!
Məmməd
Söyüşsüz, a bacım, danış söyüşsüz,
Hirs keçib gedəndə qızarmasm üz!
Qadın
Arvadın mən günə düşsün dünyada,
Yandırdın, gətirdın məni fəryada.
Məmməd
(rişxəndlə)
Yox, mənim arvadım düşməz bu günə,
Tədarük görmüşəm əlli il önə!
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(susur, sonra birdən)
Olsun qanacağın, tərbiyən sənin,
Sonu var mənim də bu hövsələmin.
Dərdini söylə gəl, tapaq çarəsin,
Otağı başına götürüb səsin!..
Qadın
Nə qeyrətin qeyrət, nə başındır baş,
Sinəndən asılan ürək yox, bir daş...
Məmməd
Vaxtında gələrdin, qoyardıq yola,
Gələn il qoymaram orada qala.
Sən dur get evinə, açılsın kefın,
Öz sağlamlığına gəlsin heyfın.
Bir pedaqoq kimi deməyim ayıb,
Hansı övlad nə vaxt böyüyün sayıb?!
Qadın
Yox, yox, o sinifdə qoymaram qızı,
Gündə bir sinfə öyrəşməz üzü.
Qaytar öz yerinə, aldatma məni,
Odsuz-ocaqsız odlatma məni.
Gedirəm yuxarı, dirənəcəyəm,
Səni yensə əgər, mən yenəcəyəm!
Qadın qapını çırpıb gedir, Məmməd zəngi basır, katibə gəlir
Qaç, bir tap, yeyin ol, gətir Əlini,
(o çıxır, tələsik Əli daxil olur)
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Tez ol, get işə sal ilan dilini.
O qancıq gedər birdən yuxarı,
Bunun da pis olar bir gün axırı.
Yeridin beyninə, inandırın siz,
Nazir də, müdir də məndən imansız!
Əli
Kimə deyim axı, necə deyim mən?
Məmməd
Canına azar de, canmı çəkirsən?
Sənin ciblərinəm, heç zıqqıldama,
Bilirsən neynərlər onda adama?
Aşağıdan yuxarı gəlirlər sənə
Hazırlıq adıyla, deyimmi yenə?
Çıxmaq istəyirsən indi aradan?
Kimdi xan kefini sənə yaradan?
Mən itin oğluyam, yalanmı, söylə?
Əli
Qızışma, sən Allah, dədəni söymə.
Qələt eləyir o, gedəcək hara?
(daxili səsi)
Gəlibdi camaat əlindən zara.
Nə bircə çıxarıb atalar burdan,
Canımız qurtara sən tək azardan.
Qurumsaq, bəsdir də saqqal salladıq,
Gələni-gedəni biz dəsmalladıq.
Cibini dolduran sən şərəfsizsən!
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Məmməd
Nə oldu, duruxdun, qorxdun yoxsa sən?
Əli
Yox, əşşi, gedirəm, danışım özüm...
Məmməd
Qoy kəsərli olsun sənin hər sözün.
(Əli çıxır, o, öz-özünə)
Qarğaya tay olmaz bunların yüzü,
Şəri düzənləyir tək onun özü.
On nəfər qadının saçını yoldu,
Zurna-balabanla o, yola saldı.
Can qurban belə bir kifir qadına,
Üzdə söysəm də mən, borcluyam ona!
Neynirəm gözəli? Evdə varımdı,
Başımdakı ağrı, həm azarımdı...
(gülür)
On nəfər yenidən işə götürdüm,
Mən "beş-üç" qəpikdən cibə ötürdüm.
Səhnə dəyişir. Əli və qadın.
Əli
Bir adam yoxdur da vura-öldürə,
Gedə kişi kimi türməyə girə.
Tutub bu əclaflar bütün dünyanı,
İnsana bir sahib tapılan hanı?
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Qadın
Tapılar, tapılar, vallah, tapılar!
Əli
İnanma, a bacım, bağlı qapılar...
Güdür, vallah, hərə, güdür qarnını,
Oğrular dik tutur indi burnunu.
Gəl yenə özüylə sən dil tap, danış,
Şikayətə getmək xuduru, yalnış.
Haraya getsən də, bax sözün düzü,
Yenə həll edəcək əclafın özü.
Ölümü batırdı, qalmadı izi,
Əclafın hər yerdə keçir də sözü!
Qadın
Deyirsən, bu lotu div olub belə,
Nəyi istəyirsə, edəcək elə?!
Əli
Nə istəyirsən axı, şikayətin nə?
Qadın
Uşqunun, palanın vermək əlinə.
Əli
Gəl belə danışma, tanıyıram mən,
Çox razıyam, vallah, sənin ailəndən.
Görünür, bir kübar nəsildənsiniz,
Əsli gözəl olan əsildənsiniz.
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Ona baş qoşmayın, gəlib meşədən,
Çıxmır başı, vallah, onun heç nədən...
Belə ölümlər olsun onun canına,
Sən gəl get evinə, girim yanına.
Görüm, qandırıram qanmaz ayını?
Bitirsin uşaqla kinli oyunu!..
Qadın
Allah köməyində olsun həmişə,
Ürəkdən deyirəm, yaşa, çox yaşa.
Qadın çantasından pul çtxarıb ona verir, o isə etiraz edir.
Qadın zorla pulu onun cibinə basır.
Səhnə dəyişir. Yenə direktorun kabineti. Məmməd əyləşib.
Əli içəri girir.
Əli
Sakitləşdi bir az, həll elə getsin,
Uzatma, qoy burda məsələ bitsin.
Məmməd
Süründürəm gərək onu qarşımda,
Görmədim beləsin mən bu yaşımda.
Əli
(ürəyində)
Super həyasızmış it oğlu özü!
Bundan görməmişdir dünyanın gözü!
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Məmməd
Niyə fıkrə getdin, razısan mənlə,
Həyasızlığa qarşı məndəki kinlə?!
Əli
Əlbəttə, əlbəttə, çox haqlısan sən!
(ürəyində)
Dərsini almısan sən Avanesdən...
Məmməd
Get çağır, tez gəlsin Şəfıqə kaftar!
Başını stolun siyirməsinə salıb orda nəsə axtarır. Əli ona
baxaraq əlini oynadır, sonra bayıra çıxır. Məmməd başını
qaldırır.
Puluna yer tapmır yetimi Səftər.
Bir dəfə görünüb verməz də salam.
Qorxur pullarını əlindən alam.
Yığ, a köpək oğlu, sox lap gözünə,
Yığdığın olmasın qismət özünə!
(Şəfiqə çəkinə-çəkinə içəri girir)
Büzüşüb durma gəl, elə hərəkət,
Qocalarda qalıb xeyir-bərəkət.
Amma... Müəllimə, bədzatdır zaman,
Xətirə-hörmətə qalmayıb güman.
Şəxsən mən gedərdim lap üzüsulu,
Özünə hörmətin bax budur yolu.
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Şəfiqə
Şər-şamata deyib heç düşmə əldən,
Dabbaqda gönünü tanıyıram mən.
Tək səni istəmir burada heç kəs,
Yekə-yekə hürmə, kəs, səsini kəs!
Artistlik eləyib durub mənimçün,
Alassan cəzanı, gələcək o gün.
Ölkə başsız deyil, görərsən bunu,
Elə əzəcəklər bir gün burnunu!
(qapını çırpıb gedir)
Məmməd
(yalancı təəccüblə)
Həyasızlığa bax qadında, Allah,
Boğub öldürəsən beləsin, vallah!
Get, cəhənnəmə get, taparam bir fakt,
Edərəm səni də tezliklə infarkt.
Bu qapını çırpır, saymır adamı?!
Mənim əlimdədir onun edamı!
"Cini" götürmürmüş, deyirmiş məni,
Belə qalın olmaz adamun gönü.
Xaraba dövlətin qanunları var,
Ərizəsiz işdən çıxmaz adamlar.
A qanun yazan, lənət atana,
İxtiyar verərlər belə adama?!
Yığmışam sinfınə mən dəliləri,
Qazıyıb tökürəm getdiyi yeri.
Necə davamlıdır, hələ ki, ölmür,
Mənə lağ edənlər heç ona gülmür.
Qapı şaqqıltı ilə açılır, cavan bir kişi içəri atılır. Cumur
onun üstünə, baş-gözünə zərblər endirir.
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Cavan kişi
Əclaf, qudurmusan, sən kimsən elə,
Dəstə bağlayasan şərəfsizlərlə.
Körpəcə bir qızı incidib burda,
Yığmısan başına əyyaş var harda.
Düşdü Kanadada dəhşətə hamı!
Sahibsiz görmüsən mənim balamı?!
Telefon xəttində ağladı qızım,
Qan vurdu beynimə, qaraldı gözüm!
(dişlərini qıcayıb onu rəhimsizliklə döyür)
Söz yox bu sifətdə olan kişiyə,
Bənzəyir qovurma yemiş pişiyə.
Məmməd
(qorxmuş)
Ə, dayan, görək də, bir eylə səbr,
Axı nə olub ki? Tökək bır tədbir.
Cavan kişi
(onu döyə-döyə)
Ən yaxşı tədbiri görürəm özüm.
Yeyib qudurmusan, qızıbdı gözün.
Hələ dayan deyir, dayan nə demək,
Sənə çox yaraşır eşşəkcə kötək!
Torba sal boynuna, otur yollarda,
Dastanın söylənir sənin dillərdə.
Məktəbi etmisən pozğunxana sən,
Buranı salmısan özün hörmətdən...
Hardan müəllim oldu eşşək doxturu,
Ona da gözüylə gördürdüm goru.
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Sən kökə salmışam o oğraşı da,
Göy-ala kəsilib gözü-başı da...
Eldən-evdən uzaq qazanım orda,
Sənsə şirin-şirin tıxasan burda.
(ironiya ilə)
Azərbaycan belə, qeyrət də belə,
Sevgi-məhəbbətdən qalxırlar zilə...
(ona birini də ilişdirir)
Vətənin balası deyilmi bu qız,
Demək, görmüsünüz onu atasız!
(yumruğunu nifrətlə onun alnına qoyub geri itəliyir)
Sənin gözlərini oyub-çıxarram,
Qızını evindən gəlib aparram!
Get sabah yubanma, yaz ərizəni,
Gör necə əzən var sən tək gürzəni!
Mən pulu sənə yox, verrəm ağana,
Lənətlər deyirəm səni doğana!
Onda da olsaydı həya-abırdan,
Gərək baş götürüb qaçardı gordan.
(yenə döyür)
Bir gün vaxt verirəm, budur son sözüm,
Səni buralarda görməsin gözüm!
Məmməd
(onun qarşısında diz çökür)
Səni and verirəm qoşa "Qurana",
Əlini batırma bu qədər qana!
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Cavan kişi
Sənə qənim olsun mqəddəs "Quran",
Tülküyə dönürsən gələndə boran.
(Məmməd nəsə demək istəyir)
Danışma, danışsan, pis söyəcəyəm,
Çıxarıb bayırda mən döyəcəyəm.
Olub bu məktəbin şöhrəti-şanı,
Hanı o hörmət, o qeyrət hanı?
Sənin bağırsağın üyüdüb onu,
(acı-acı gülür)
İndi gəldi-çatdı bunların sonu!
(birdən təəccüblə yerə baxır)
Qorxudan islatdın, a əclaf, yeri!
Kaş ki gələ görə uşağın biri!..
Əzazillik ki var, çox olur dərdi,
Mametçik! Bəyliyin bura qədərdi!
Adam ki dünyada qanmadı her-hes,
Gərək olur ona beləcə pampers!
(çıxır)
Məmməd
Kül olsun sənin də kişi başına...
Fələk də su qatsın bişmiş aşına!
Kanada haradır, buralar hara?
Pulu səpib yola geyinmiş qara.
Əllicə dolların gör əvəzinə
İtirdi nə qədər, ölmüş, xəzinə.
Gəlirin-çıxarın bilməyən oğraş,
Düşsün gic başına mən boyda bir daş...
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Döydü məni guya, nə olsun, ax, nə?
Düşdü it oğlunun nəsə əlinə?!
Heyf o pullara, heyf pullara,
Səpdi qanmaz eşşək, səpdi yollara.
(fikrə gedir)
Xaraba qalardı günüm-dirriyim!
Gedim mən dərdimi kimlərə deyim?!
Çıxdı-getdi oğraş, pul da atmadı,
Qulağına dəyib, deyəsən, adı!
Mərifətli imiş o biri bundan,
Gəlsin-tökülsün qanı ağzından.
Gör nə hala saldı qan qusmuş məni,
Bu halda nə edim, tapım kimsəni?
(əsəbləşir)
Az qalır yıxılam, gedəm özümdən,
Belə qazanıram, gəlsin gözündən
Şərəfsiz övladın, nankor arvadın!
Kimsənin gözündə yoxdu urvatım!..
(ağlayır)
Nə zaman yuxuda görsəm dədəmi,
Başıma ələnir dünyanın qəmi.
Bu qədər ki onu söydürürəm mən,
Sözsüz ki, olacaq o, mənə düşmən!
(öz-özünə təskinlik verir)
Təslim olma, olar bu tənə-töhmət,
Yenə Avanesə oxuyum rəhmət...
(fikrə gedir)
Yox-yox, mən görmüşəm dilənçiliyi,
İtirdim o zaman qızıl gəncliyi!
Nə olsun, vurdu da bir- iki kötək,
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Qalmayacaq burda o, salıb ətək...
O, bir-iki günə itib gedəcək,
Görsün onda "Mamed" nələr edəcək?...
Ölsəm, bu kürsüdə mən öləm gərək,
Budur mənim üçün bir parça çörək!
Qoyan yoxdu bir vaxt itin yerinə,
İndi sirdaş edib hamı sirrinə...
Elvira, Bəyim və katibə içəri girirlər. Təəccüblənirlər.
Bəyim qucaqlayır onu. Katibə pambıq isladıb üz-göziinə qoyur.
Elvira özünü ağlayan kimi göstərir. Məmmədin də gözlərindən
yaş axır, daxili səsi eşidilir.
Yox-yox vermək olmaz bunları əldən,
Bunlara vurğunam qəlbdən-könüldən.
Qadınlar öndə qalıb gülüşürlər. Lap uğunub gedirlər. Səhnə
yenə dəyişir.
III PƏRDƏ
Məmmədin evi. Yasəmən və Əhməd. Əhməd ona qələm
verir.
Əhməd
Al bu qələm-kağız, cəld ol, otur, yaz,
Birdən gələn olar, eləmə sən naz.
Yasəmən qələmi alıb stolun arxasına keçir. Qapı döyülür.
Əhməd açmağa gedir. Qız o biri otağa qaçır. Məmməd içəri
girir. Əhməd təəccüblə ona baxır.
Məmməd
Sən niyə çaşırsan, düşdüm qəzaya,
Dedi-dediyə saldız, çatdım cəzaya...
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Çıxar paltarımı, qalmayıb halım,
İtlərə nəsibdir bir həftə yalım...
Əhməd onu hamama keçirir. Qayıdıb ona paltar aparır. Bir
az keçmiş atasını qaytarıb yataq otağına ötürür. Özü səhnəyə
gəlir.
Əhməd
Mənim qismətim də acıdan-acı,
Talesizliyin də yoxmuş əlacı.
Nə bilim, nə olub bədbəxtə yenə,
Yer-göy də, deyəsən, gəlmir eyninə.
Mənim qarğışlarım tutbdu onu,
Olacaq bundan pis, görəcək sonu...
Kaş əzib keçərdi bunu o maşın,
Saxlaya bilməzdi üstündə başın.
Mən də vurdurardım toy ürəyimcə,
Sevinib oynardım lap gərəyimcə.
Lentə aldırardım, xoşbəxt olardım,
Bəy olub bəylərə mən qoşulardım.
(üzünü göyə tutur)
Ya Allah, kömək ol, qovmasın evdən,
Nələr desən, çıxar bu qəddar divdən...
(gedib qızı gətirir, əyləşdirir stolda)
Yaz: "Zor olmayıb, doğrudur sözüm,
Mən öz istəyimlə gəlmişəm özüm."
Yasəmən
Niyə zor olmayıb, zor eləmədin,
Tutub qolumdan sən gətirmədin?!
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Əhməd
Sən zor elədin e, əlacsız qaldım,
Özünü mənimlə bəlaya saldın...
İndi gör qopacaq nə tufan burda,
Yadından çıxacaq qalmısan harda!
(telefon zəng çalır, Əhməd qaldırır)
Eşidirəm, evdə, düşüb qəzaya.
(dəstəyi asır)
Çatdırdı, deyəsən, Allah cəzaya...
IV PƏRDƏ
Açılanda təhsil şöbəsi müdirinin otağı. Müdir düyməni
basır. Katibə gəlir.
Müdir
Məmmədi buraxın gəlsin içəri.
(öz-özünə)
Göstərim, gözüylə görsün o, goru!
Məmməd içəri daxil olur. Müdirlə əl tutur. Müdir yer
göstərir, o əyləşir.
Bir məsəl var, deyim, düşsün yadına.
Dəli olan gedir molla yanına.
İndi molla dəli, o getsin hara?..
(qışqırır)
Bəsdir, camaatı gətirdin zara!
Bir-iki qarğanı yığıb başına,
Əlinlə su qatdın bişmiş aşına.
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A bədbəxt, qanmırsan olmaz bu qayda,
Camaat nə hayda, sizlər nə hayda?..
(qarşısına kağız qoyur)
Götür, yaz ərizəni, rədd edim səni,
Rahat buraxsınlar, yoruldum, məni.
Məmməd
Niyə yazıram ki, pis işləyirəm,
Mənə tor qurublar, düzün deyirəm!
Müdir
Ə, nə tor? Gicsən? Çaşıbdı ağlın?
Yerini dəyişib başla-ayağın?!
Kanada hara, bu şəhər hara?
Səni ordan gəlib çəkməyə dara!
Körpəcə bir qızı incidib Məmməd,
Özü öz başma açıbdı min dərd!
Məmməd
Əşı, nə danışırsan? Çıxmaq asandı?
Sənin sözlərindən lap qanım dondı.
Toxuna bilməzsən heç vaxt sən mənə!
Müdir
Lap od da qoyaram sənin dədənə!
Diktatorsan?! Söylə, yoxsa ki, quldur?
Dinin-imanın pul, yenə də puldur!
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Məmməd
(lağla)
Bağışla, sevmirsən, deyəsən, pulu?
Pulla açılmırmı Allahm dili?
Müdir
Rüşvətmi vermisən yoxsa sən mənə?
Kənardan baxardın kaş sifətinə.
Vəzifə yaraşır sənin harana,
Yalan and içəsən qoşa "Qurana"!..
Məmməd
Qızımın içirəm and namusuna,
Ana-bacımın da mən hamısına,
Dəyməyib bu əlim rüşvət puluna,
Gözüm də yox, baxam yadın malına!
Müdir
Fikir ver şərəfsiz içdiyi anda !..
Qənim olsun sənə qoşa "Quran" da!
İndi də namusu qoydun hərraca,
Namusu tutublar hər şeydən uca!
Atalar-babalar belə deməyib,
Atıblar namusu, it də yeməyib!
Ə, nə biçim şeysən! Şeytana lənət!
Ölsən belə, yoxdur sənə mərhəmət!
Keçmək olmaz sənin günahlarından,
Öləsən gərək sən həya-abırdan!
Ata qız namusun qoyar hərraca?!
Qız adı ucadır, ucadan-uca!
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Sənlə danışmağa var gəlmir dilim,
Əlacın ölümdür, bir ucuz ölüm!...
Özün öz xoşunla al yaz ərizəni,
Atıram təhsildən sən tək gürzəni!...
Məmməd
(diz üstə çökür)
Sənə yalvarıram, bağışla məni,
Alma əllərimdən bu vəzifəni!
Alçağam, görürsən, alçaqdan alçaq...
Getsəm, ayağından bu yer qaçacaq!
Min böhtan deyərəm, min şər-şamata,
Ağada kərəm var, qulunda xəta!
Sənə də şirindir tutduğun stol,
Mənə qarşı yenə mərhəmətli ol!
Müdir
“Quran”a and içdin, aldatdın məni,
Lənətlərə görüm gələsən səni.
Savadı olanlar çırpınır darda,
Çox çirkin işlərlə məşğulsan orda...
Yığmısan başına beş-üç qadını,
Danmısız məktəbdə namus adını!
Açıqca soyursuz gəlib-gedəni,
Özün də yığışdır mənə hədəni!
Qalmadı örtülü nəsə arada,
Söhbəti qurtaraq elə burada!
Məmməd
Biri durub mənim başımı əzə,
Yenə də yazmaram, sən bil, ərizə!
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Müdir
İt quduran yerdən gəlibdir kişi!
Deyirsən, nə olsun bəs onun işi?!
Məmməd
Bircə damcı qeyrət olsaydı onda,
Elə yol xərcini verərdi fonda...
Müdiri od gütürür. O başına döyə-döyə qışqırır.
Müdir
Deyəsən, sən məni edəssən dəli!
(yana-yana)
Qırılardı səni əkənin beli!
De, hansı dildə düşürsən başa?
Sənə diplom verən dönərdi daşa!
Məmməd
Gedib qarşısında diz çökərəm mən,
Razılıq alaram ondan da həmən...
Müdir
Get, şərəfsiz, bir də görməyim səni,
Görməyim nə səni, nə də kölgəni.
Məmməd
Yazıb hər yana haray salacam,
Ölsən də, ölsəm də, işdə qalacam.
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Avropa şurası, insan hüququ Hər yerə yazaram, sözüm həqiqi.
Be-em-te-dən belə gələcək səsim,
Sən özün olassan axırda təslim!
Avanesin özün gətirrəm bura,
Sizin hamınıza geydirrəm qara!
Müdir
(təəccüblə)
Avanes kim ola, söylə görək kim?
Məmməd
Filosof, bir dahi, mənim müəllimim!
Müdir
(rişxəndlə)
Onunçün danmısan öz qeyrətini?
İdeal seçmisən yağı itini?
(zəngi basır)
Burda bir dəli var, gəlin-aparın,
Təhsilin canını ondan qurtarın!
Məmməd diz üstə çökür, hönkürtü ilə ağlayır. Polislər içəri
girib onu aparırlar. Tək qalan müdir kədərlə öz-özünə danışır.
Nə ağıl, nə qeyrət yoxdur azacıq,
Nə üçün yaranıb belə insancık?!
Adamları edib əlində alət,
İnsan olmağımdan çəkdim xəcalət!
Gör kimin noxtası kimin əlində?
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Kim oturub çapır kimin belində.
Ver mənə, İlahi, bir damla dözüm!
Bu iti yaratmaq nəyinə lazım?!
Demirəm alma sən, al insaf ilə,
Verən adam versin qoy gülə-gülə...
Gör nələr törədir alçaq-avara,
Dirəyir adamı bunlar divara.
Bu dünyanın malı qalar dünyada,
Alçaldıb acgözü o salar oda.
Cəhənnəm suyundan yoğrulub qanı,
Getsin, gözlərindən qoy çıxsın canı!
(başını bulayır)
İçindən sınıqlar sındırar həmən,
Millətin zəkasın dondurar həmən.
Onlar bu milləti yeyir içindən,
Xəbərsiz oluruq bəzən gücündən.
Onlara nə qanun, nə də ki qayda,
Bir də baxırsan ki, oldular peyda...
Cəmiyyət içindən tapırlar dəstək,
Nədir insanlarda bu xəstə istək?!
PƏRDƏ
SON
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HƏRFLƏRİN ÜSYANI
(Bu əsər Azərbaycan Lenin Komsomol Gənclər İttifaqının Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqının birgə keçirdiyi uşaqlar
üçün dram əsərlərinin Respublika müsabiqəsində III yeri tutmuşdur)

Məktəb. Müəllimlər otağı. Otağın yuxarı başında qapı. Qapının üstündə "Direktor" yazılmış lövhə vurulub. Bir tərəfdə divardan ümummilli lider H.Əliyevin şəkli asılmışdır. Onun yanında respublika prezidenti İ.Əliyevin portreti, bayraq və gerbimizin əksi görünür. Həmçinin divarlara müxtəlif cədvəllər
vurulmuşdur. Otaqda şkaflar var. Stolların yuxarı başında telefon aparatı qoyulmuşdur.
Məktəb zənginin səsi eşidilir. Az keçməmiş bir neçə müəllim
içəri daxil olur. Dərs hissə müdiri öz yerində əyləşir. Direktor
otağa daxil olur.
Direktor. Müəllimlərə tapşır, proqram-gündəliklərini qaydaya salsınlar. Sinif rəhbərləri sinif iclaslarının protokollarını
hazırlasınlar, özün də iş planını qaydaya sal.Yoxlama olacaq.
Ta elə olsun ki, sonra abrımız getməsin. (telefon zəng çalır, direktor dəstəyi qaldırır) Bəli, bəli, eşidirəm.
... Məktəb direktoru lazımdır. Təcili!
Direktor. Eşidirəm sizi. Buyurun...
...Cənab direktor! Sizin məktəbi cinayətkarlıqda təqsırləndiririk. Şagirdləriniz quldurluqla məşğul olur, siz isə susursunuz!
Direktor. Bilmək olarmı mən kiminlə danışıram ?
...Bağışlayın. hirsimdən özümü təqdim etməyi yadımdan çıxardım. Siz ABC federasiyasının prezidenti general-mayor A
ilə danışırsınız.
Direktorun rəngi saralır.
Direktor. Cə-ə-nab general-mayor, bizim təqsirimiz nədir ?
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A. Bizim dəstə artıq hazırdır. Gəlirik! Orada bilərsiniz!
Direktor. (müavinə baxır). ABC federasiyasının bizimlə nə
işi? Quldurluq?..
Müavin. Aman Allah, batdıq! Yəqin əlifba məsələsidir. Yadınızda olar? O illəri ki, hansısa rayonda belə bir əhvalat olmuşdu ha-a-a ! Məktəbi elnən bir elədilər!
Elə bu vaxt maşın səsi eşidilir. Hiss olunur ki, dayandı, qapı
açıldı. Az keçmir leytenant L qapını açır, general-mayor A,
onun ardınca polkovnik P, podpolkovnik D, mayor M, kapitan
K içəri daxil olurlar. Direktor və müavini hərbi salam verirlər.
Müəllimlər isə həyəcanla ayağa qalxırlar. A əsəbi halda vargəl edir. Sonra üzünü direktora tutur:
A. Cənab direktor, kənddəki ABC tibb məntəqəsindən şikayət məktubu almışıq. Orada göstərilir ki, əlifba üzvlərinin hüquqlarına təcavüz edilir. Hətta cismani xəsarət də yetirilir. Siz
gərək ki, hərflərlə iş prinsipini bilməmiş deyilsiniz...
Direktor. Cənab A, özünüzün imzanızla gəlmiş təlimata görə ibtidai siniflər üçün təcrübə materialı vermisiniz . İbtidai siniflərdə həriflərin kəsilib-doğranması təbiidir.
A. Beşinci sinif necə? Bu da təbiidir? Hələ lap yuxarı sinifləri demirik. Sizin xəbəriniz yoxdur ki, onuncu sinif şagirdiniz
mərkəzi mətbuata məktub yazıb, məqalə göndərib. Müxbirlər
belə o məktubdan baş açmayıblar. Göndəriblər bizə ki, hansı
əlifba sisteminə mənsub olduğunu müəyyən edək.
Direktor. Ola bilməz!
A. Sizin, deyəsən, öz məktəbinizdən xəbəriniz yoxdur. Müavininiz isə sızdən də fərasətsiz görünür. Yoxsa bilməliydiniz ki,
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həriflərin başına turp əkirlər. Siz nankorsunuz. Axı ən gözəl
sözləri bizim vasitəmizlə bir-birinizə deyirsiniz, ananızın könlünü alırsınız, körpələrinizi əzizləyirsiniz, kiminsə bayramını
təbrik edirsiniz, hirslənəndə acığınızı boşaldırsınız. Sonra da,
babam, doğrayıb tökürsünüz, hərfləri təhqir edirsiniz!..
Müəllimlər bir-birinin üzünə baxırlar. Çaş-baş olduqları
görünür.
Direktor. Biz zədə alan hərifləri tez bir zamanda sağaldırıq.
Bacarıqlı əlifba həkimlərimiz var. Otuz iki variantda çarpayı
düzəltmişik. Təmiz, işıqlı, səliqəli palata yaratmışıq. Gedək tanış olun.
A. (əlini yuxarı qaldırır) Orada gərək yuxarı siniflərdə zədələnən olmasın. Gəlin beşinci sinifdə yoxlama aparaq .
Bu zaman müəllimlərdən biri tir-tap yıxılır. Yoldaşları onu
ayıltmağa səy edirlər. Dərman və su verirlər.
A. Müəllimə, heç narahat-zad olmayın. Sizin sinfmizdir, hə.
Yoxlama dəftərlərini də götürün. Cinayət səbəb, cəza isə nəticədir. Narahat olmayın... (üzünü özü ilə gələnlərdən birinə tutur) Leytenant L, hər şeyi lentə alacaq, səsləri yazacaqsınız.
L. Arxayın olun, cənab general-mayor!
Müəllimlər otağını tərk edirlər .
Beşinci sinif. Üç sıra parta düzülüb. Yazı taxtasında gülməli
şəkil çəkilib, aşağısında "Nu poqadi" sözləri yazılıb . Divara iri
hərflərlə yazılmış "Sinif guşəsi" və "Ağ yol" divar qəzəti vurulub. İri hərflər zövqlə yazılmışdır. Şagirdlərin hamısı qalstuk
bağlamışlar, məktəbli formasındadırlar.Qapı açılır. General515
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mayor A, ardınca o birilər daxil olurlar . Şagirdlər öz yerlərini
tuturlar. Hamı ayaq üstədir.
A. Salam, uşaqlar.
Uşaqlar. Sa-a-lam!
A . Əyləşin! Sinif nümayəndəsi, qalx ayağa, adın nədir ?!
Uzun saçlarına mavi lent bağlanmış qız ayağa durur.
Qız. Adım Aynurdur.
A. Hamı dərsə gəlibmi?
Aynur. Xahiş edirəm, əvvəlcə özünüzü təqdim edin.
A çox pərt olur.Təəccüblü nəzərlərini direktora dikir.
Direktor. Cənab general-mayor, peşəniz sizi çaşdırmasın.
Məktəbin iş üsulu belədir. İcazə verin sizi mən təqdim edim.
A. Buyurun.
Direktor. Uşaqlar, tanış olun, yoldaş A həriflərin ali təşkilatı olan ABC federasiyasının prezidentidir. Qalan cənablar isə
həmin idarənin işçiləridir. Aynur indi sən cavab verə bilərsən.
Aynur. Bəli, bütün şagirdlər dərsdə iştirak edirlər.
A. Onda başlaya bilərik. Leytenant L, hazırsınızmı? Müəllimə, siz də buyurun paylayın dəftərləri.
Müəllimə dəftələri tələsik paylayır.
A. Elə birinci sıradan başlayaq. Sənin adın nədir? (şagird
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qalxmaq istəyir, A əli ilə onu otuzdurur). Qalxma, dəftərində
yazılıb ki, Ceyhun. Ceyhun, sən nə üçün hərifləri zədələmisən?
Bax "B" və "O" həriflərini deyirəm, böyrü batıb. Müəllimə, yaxın gəlin, "4" yazmısınız, nə ücün? Hec olmasa, sizin peşə dilinizlə desək, kaliqrafıya qaydaları pozulub axı? Ceyhun, daha
hansı hərfləri eybəcər hala salmısan? Hə de görüm?
Ceyhun. "R", " F", " K"...
A. Bəs sən bizim milis işçilərimizdən qorxmadınmı? Bilirsənmi ki, siz vətəninizin keşiyində möhkəm durduğunuz kimi,
biz də hərfləri və səsləri qoruyuruq (o, Ceyhunun yanındakı şagirdlərin dəftərlərinə baxır). Elşad, sənin həriflərin yaxşıdır.
Amma çap hərifləri kimi aralıdır. Müəllimə, gözünüzü yumub
"5" yazmısmız.Arxadakı partaya yaxınlaşır... Bura baxın, müəllimə, "J" hərfinə üçbucaqdan quyruq qoyub, eləcə də, "D"
və"Y" həriflərini gülünc hala salıb. (o biri şagirdlərə yanaşır)
Xanım, özün zərif qızsan, amma kobud səhv etmisən, "L" və "
I", "M" və "N" hərfləri bir birindən seçilmir. Cinayətdir bu ...
(o biri şagirdlərə yanaşır) Nurlanə, səndən ayrıca şikayət yazılıb. Sən hərifləri doğrayıb baş-ayaq etmisən. A1 qələmi, yaz
görüm: "Mən həriflərin başını kəsmişəm!" Aha ver görüm! Deməli, müəllimənin və özününün səhlənkarlığı üzündən sən belə
cinayət eləmisən . Görürsünüzmü, necə gözəl yazdı. (kağızı
L-ə verir). Hə görək bu oğlan nə edib? (Zaura yanaşır) Sən bütünlükdə sözləri təhqir edirsən. Elə bil hərfləri hop eləyib udursan.Günəş sözündə "N" hərfı yoxdur. Udmusan? Nə üçün? (səs
eşidilir: acıbmış).
Uşaqlar gülüşürlər. Direktor işarə edir ki, sakit olsunlar.
A. Doğurdan da, acıbmış (digər şagirdə yanaşır). Aman Allah, Elnur hərifləri qarışdırıb bir-birinə. Quyruğu düyülən həriflərlə düyülməyənləri seçmək olmur. Təhqir üstündən təhqir.
Direktor, müəllimə, bəsdir, ya davam edək?
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Direktor. Bu sizdən asılıdır. Daha bizdə sağ-islahat qalmadı.
A. Elə həriflərdə də sağ-islahat qalmayıb. İndi isə xahiş edirəm, bir tərəfə çəkilin, zədələnmiş yoldaşlar irəli çıxsın. Bir daha elm, təhsil ocağında baş verən dəhşətlə tanış olaq .
"O" hərfı əlini batıq böyrünə dirəmiş halda zarıya-zarıya
irəli çıxır. Kiçik " 1" hoppana-hoppana gəlib qarşıda dayanır.
"D" beli şişmiş halda ikiqat gəlir. " K" və "Q" düyülmüş quyruqlarını qaldırıb qoltuqlarına vurmuşdular. "J", "G" və "Y"
üçbucağın üstündəymiş kimi tullana-tullana gəlirlər . Orağa
oxşar bir fıqur da gəlir.
A . Oraq, dayan görək, sənə nə lazımdır ?
...Oraq nədir? Mən vergüləm. Görün məni nə kökə salıblar?
A. Durğu işarələri belə sizdən dad çəkir! Ürəyinizdə rəhm
yoxdur. İntizam, gözəllik, səliqəli olmaq sizə yaddır. "O", sənin
yaran çoxmu incidir ?
O. (gözlərindən şıppır-şıppır yaşlar axıdır, ağlar səslə) göynədir (burnunu çəkir).
A. Ağlama, sakit ol, sakit ol bir görək. İgid olmaq lazımdır!
Həkimlərimiz sizi sağaldacaqlar. (Üzünü tutur o biri hərflərə).
Sizi də bu xatakarlar çıxarıblar dağın başına. Özünüzü necə
hiss edirsiniz dağ başında?
Y. Elə bil dağları çəkmə kimi geymişik ayağımıza. Ağırdı...
A. Bizə aid daha nə sözünüz var ?
Y. (ağlayır). Bizi də aparın. Burada bizi boğurlar. Çolaq eləyirlər. Baxın bir, "Q"-nin qarmağını qırıblar, "G"- nin başını
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yeyiblər."F"-nin başını çəkib uzadıblar. "E"- ni ikiqat eləyiblər... Aparın bizi (ağlayır).
A. Aydındır hər şey. Çarə taparıq sevimli "Y" bala, (onun
başını sığallayır). Çarə taparıq. İndi tibb məntəqəsinə getməliyik. Hər şeyi özümüz yoxlamalıyıq.
A iri addımlarla çıxır. Qalanlar da onun dalınca gedirlər.
Müəllimə tələsik dəftərləri yığıb çıxır. Hərflər zarıya-zarıya gedib şagirdlərin çantalarına dolurlar. Dəcəl uşaqlar başlayırlar
hərfləri lağa qoymağa.
Elşad. "O" belə eləmişdi: (əlini qoyur böyrünə, zarıya-zarıya), göynədir. Belə qəşəng də burnunu çəkir ki, gəl görəsən.
Bizi satmağına bax! Futbol oynayacağıq. Bir zərbəylə qapıdan
keçirəcəyik, hi-hi-hi...
Zaur. Bu quyruğu uzun həriflərə bax, dağ başında rəqs edirlər.
Elnur ayağından ağır bir şey asılmış kimi hərəkət edir, yamsılayır. Hamısı gülür.
Fuad. Vergülə baxın, vergülə! Elə bil qarışqa buynuzudur
(o sözləri uzada-uzada danışır).
Elşad. Hə-ə-ə, elə arı buynuzuna da oxşayır, xortumuna da.
Adamı sancar, yandırar.
Nurlanə. Nida işarəsi də dirəkdi. Başına yaylıq bağlasan
bayraq olar.
Xanım. Onda "Bayraq qaçırtma"oynayarıq, hə-ə-ə, uşaqlar.
Elşad. (tulana-tullana oxuyur) Qorxu, həyəcan bildirən
cümlələrə nida cümləsi deyilir.
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Aynur. Dirək deyilir. Sonunda da dirək qoyulur.
Zəng səsi. Hərə öz yerinə çəkilir.
Səhnə dəyişir. Tibb məntəqəsinin qapısının önü. Oturacaqlarda xəstə hərflər əyləşmişlər. Ayaqları sarıqlı olanların yanında qoltuq ağacları vardır. Bu zaman bizə tanış olan ABC federasiyasının işçiləri, onların ardınca da məktəb direktoru,
müavin, müəllimə səhnəyə daxil olurlar.Qapıya yanaşırlar, qapıçı X onlara xalat verir. Növbətçi həkim S qapıya yanaşır.
A. Salam, cənab növbətçi həkim! Salam! Biz axır ki, gəlib
çıxdıq. Ağır xəstələr çoxdurmu?
S. Bəli, çox. Əməliyyat otağı boş qalmır, elə hey bir ucdan
şil-küt olmuş hərfləri gətirirlər. Bu məktəb əsil müharibə meydanı olub, hərfləri qırırlar.
A. Elə bu məsələ ilə də məşğul olacağıq.Müəllim yoldaşlarla birlikdə xəstələrə baş çəkəcəyik. Buyurun, yol göstərin.
Palataya daxil olurlar. Orada kiçik xanalar – çarpayılar
düzülmüşdür. Xanaların içində xəstə hərflər uzanmışlar.
A. Salam, cənab xəstələr! Biz sizin məktubunuzla əlaqədar
gəlmişik. Xəstə A, deyəsən siz bir balaca yaxşısınız. Nə sözünüz-sovunuz varsa, deyin, çəkinib eləməyin.
Xəstə A. Cənab general-mayor, görürsünüz də nə kökə düşmüşük. Biz ərizəmizdə də yazmışıq, daha bu məktəbdə qalmaq
mümkün deyil. Biz şikəst olduq, keçdi, gələcək nəsillərimizin
qayğısına qalmaq gərəkdir.
A. Sizcə, nə üçün belə hal yaranıb?
Xəstə. Heç nə. Şıltaqlıq. Şagirdlər axmaqdırlar, pintidirlər.
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Zövqləri yoxdur. Gözəllik nədir, bilmirlər. Onlar üçün lornan
şora fərq yoxdur. Elə bir-birləri ilə də bizimlə olduğu kimi davranırlar. Cırmaqlayırlar, şüşələri qırırlar, paltarlarını cırırlar.
Quldurlar, bizi lap kobud sözlərə işlədirlər .
A. (keçir o biri xananın yanına) Hə, ə, bala, zərif qızcığaz,
sənə nə olub, gözəl? Haran xəstədir?
Ə. Sətəlcəm olmuşam, həm də qripəm.
A. Nə üçün?
Ə. Yasəmən adlı qız məni dəftərinin içində atmışdı çölə.
Gecə qaldım, dondum (burnunu çəkir).
A. İndi yaxşısan?
Ə. Hələ yox.
A. Darıxma, sağalacaqsan (gedir arxaya). Hə-ə-ə, ı və ğ, nə
üçün ikinizi bir yerdə yatırdıblar sizin?
ı. Qorxuruq tək qalmağa, axı ikimiz də balacayıq. Uşaqlar ğnin quyruğunu kəsiblər, məni də İ şəklinə salıblar. Bir də qayıtmaq istəmirik o məktəbə.
F. Mən də istəmirəm. Baxın bir uşaqlar mənin ayağımı neçə
çəkib uzadıblar? Hamı gülür, topal F deyirlər mənə.
E. Məni də görürsünüz də, cənab A? Uşaqlar deyir sən yaltağa oxşayırsan. Elə hamıya baş əyirsən. Məni yazanda ikiqat
eləyirlər. İndi üç aydır yatıram. Hələ belim düzəlməyib.
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Ş. Mənim də quyruğumu düyürlər.Yaman incidirlər (zarıyır).
K. H ilə məni çox eybəcər hala salırlar. Kəsib-doğrayırlar,
Allah göstərməsin, özümüz də özümüzü tanımırıq. Müalicənin
nə faydası?..
A. Polkovnik! Təcili ekspert təşkil edin.Ən kiçik cəhətləri
belə gözdən qaçırmayın, sənədləşdirin.Gərək bu məktəbin atasına od vuraq!
PƏRDƏ
Müəllimlər otağı. ABC federasiyasmm nümayəndələri əyləşmişlər. Bütün müəllim kollektivi də iclasda iştirak edir.
A. (ayağa qalxır) – Yoldaşlar, bildiyiniz kimi bir aydan artıqdır ki, bu məktəbdə yoxlama işi aparırıq. Yeni cinayət hadisələri meydana çıxarılmışdır. Məlum olmuşdur ki, yeddi min
yeddi yüz yetmiş yeddi milyard ABC vətəndaşı şagirdlərdən
ciddi xəsarət almışlar. Bu halın qarşısının alınması üçün ən ağır
cəzanı tələb etmişik. Başqa çıxış yolu yoxdur. Artıq tələb etdiyimiz cəza təsdiq olunmuşdur. ABC qoşun kontingenti son nəfərinə qədər bu məktəbdən çıxarılmalıdır. Bir azdan siz kitabxanadakı kitabların, sinif jurnallarmın, dəflərlərin, arxiv sənədlərinin sətirlərini bomboş görəcəksiniz. Mərkəzi ABC federasiyasından aldığımız məktubu oxuyuram: "Orada baş verən quldurluq hadisəsini nəzərə alaraq əmr edirəm: ABC qoşun kontingenti təcili olaraq həmin məktəbdən çıxarılsın!
Qeyd. Beynəlxalq ABC federasiyasına tapşırılsın: Heç bir
əlifba federasiyasına icazə verilməsin ki, bu məktəbə tədris
üçün hərf kontingenti buraxsınlar!
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Məktəb rəhbərləri və müəllimlər stolların üstünə yıxılırlar.
A. (davam edir) – Cənab bizim işçilər! Mən danışıb xəstə
həriflərin rahat daşınması üçün dəmir yol idarəsindən yumşaq
vaqonları olan qatar almışam. Nəzarət eləyin həriflər sıra ilə,
əlbəttə, birinci əlillər olmaqla öz yerlərini tutsunlar. Buyurun,
yolçu yolda gərək!
Dekorativ qatar dayanmışdır. Hərf seli irəliləyir. Əllərində
"Əlvida" sözü yazılmış bayraqlar dalğalanır. Hərflər yavaş-yavaş içəri doluşurlar. Şən səslə oxuyurlar:
Qoy camaat quldur desin
Baxıb sizə gülə-gülə,
Şadlıq ilə qovuşmuşuq
Gözümüzü silə-silə.
Çıxdıq bu gün azadlığa,
Biz ölümdən xilas olduq,
Sətirlərdən qaçıb gəldik,
Vaqonlara axıb dolduq.
Ay hərflər, yığılın,
Nəğmələrə dağılın,
Mahnılarla uçaq biz,
Şəfəqləri qucaq biz.
Səsi birik, sözü birik,
İndi sizi tərk edirik,
Bizi sevən uşaqların
Görüşünə tələsirik.
SON
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ŞAHBUZDAN UÇAN QARTAL
(xatirə)
ELİM-OBAM
Şahbuz rayonu Naxçıvan şəhərindən 30 km aralıda, Dərələyəz və Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamacında yerləşir.
Onun 32 kəndi içərisində yerli camaatın Kənd Şahbuz (əsil
aborigen əhali burada yaşayır milyard illərdir) dediyi Şahbuz
kəndi – Ana Şahbuz özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir.
Bura ən qədim yaşayış məskənlərindən olub, Oğuz məzarlarından tutmuş milada aid qəbirüstü abidələrədək nümunələr
qorunub saxlanılır.
Kənd dörd tərəfdən uca dağlarla əhatə olunub. Ön tərəfində
sınanmış ziyarətgah olan Dəmirri pir və onun söykəndiyi Şapur qala yerləşir. Bir dəfə şagirdlərim məni də oraya aparıb
çıxarmışdılar. Qalanın üstünə çıxmaq üçün hər iki tərəfı boşluq olan 4 sm enində iki metrlik daş divarın üstü ilə getməli
olursan. Pirin göyə dırmanan sərt, nəhəng sıldırım qayaların
meydan şəklində olan üstündə bir otaq qədər yeri ev şəklində
yonublar. Yanında da, yəqin ki, su saxlamaq üçün dərin təndir
yonublar. Allah bilir, haçan, hansı düşməndən qorunmaq üçün
bunu ediblər. Deyilənə görə, çox aralıda olan Daşqalaya gedən üç yoldan biri də hardasa, buralardan başlayır.
Kəndin qəribə yer adları var: Səlik, Qaradannı, Xıdırinək,
Qırqom, Gülüd, Qaramalıq, Mişdob, Dünütapı, Başkaha, Başgen, Sal, Qapılı quzey, Keyir çuxuru, Əşgab, Pələddin və s.
İctimai formasiyalar bura toxunmadan Şahbuzun başının
üstdən keçib. Zəhmətkeşi də, ağası da özləri olub. Uzaqbaşı
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yay aylarında nəfəs təngidən istidən Naxçıvan xanları baş götürüb bura istirahətə gəliblər. Vəssalam. Elə o səbəbə görə də
buranın camaatı xeyli dikbaşdır. Amma həqiqi zəhmətkeşdirlər. "Çörəyi daşdan çıxır" misalı elə bu adamlar haqqında söylənilib. Buranın adamları ayıq və hadisələrdən tez baş çıxarandılar. Özləri belə deyir: "Bura gülüm Şahbuz deyərlər".
Mən bu "gülüm" sözü haqqında çox düşünmüşəm. Mənə elə
gəlir ki, onun mənası gülməyə adam axtarıram deməkdir.
Kəndin nəinki kişiləri, hətta qadınları da düzgün siyasi
proqnozlar verməyi bacarırlar. Onların yaratdıqları lətifələr
heç də Şəki lətifələrindən geri qalmır.
Məscid də, mədrəsə də, rus-tatar məktəbi də ilk dəfə Şahbuz kəndində olub. Sovetləşmədən qabaq buranın cavanları
təhsil üçün Şərq ölkələrinə gedirmişlər. Sonralar isə Peterburqa yol alıblar.
1941-ci ildən sonra isə nə qədər şahbuzlu qərib ellərdə faşizmə qarşı vuruşmuş və həlak olmuşdur.
Müharibədən az keçmiş bu dağlardan bir bala qartal uçdu.
Şahbuz üçün nağıla bənzəyən qırıcı təyyarəçilik məktəbinə
qondu. Həmin gənc atasını müharibədə itirmiş İman İmanov
idi.
İMAN AQA 1 - ata tərəfdə ondan kiçiklər hörmət əlaməti
olaraq ona "aqa" deyə müraciət edirdilər.
Əvvəl özündən 8 yaş kiçik bacısı Zərnişan ona "aqa" deyib, sonra 11 yaş balaca olan rəhmətlik Yaşar, sonda isə biz –
dayılarının uşaqları...
Gözümüzü açan gündən İman aqanı heyrətli baxışların hədəfi kimi görmüşük. Onun hərbi təyyarəçilərə məxsus geyimi,
nişanları, düz qaməti və uca boyu adamlara qeyri-adi təsir bağışlayırdı. Qohumların kiçik oğlan uşaqları onun köhnəlmiş
baş geyimlərini əldə etmək üçün növbəyə dururdular.
1

Şahbuz tərəflərdə hörmət nişanəsi kimi işlənir.
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Bir neçə ildən bir məzuniyyətini doğulduğu kənddə keçirərdi. Bizlə yaşıd uşaqlarının gəlişinə daha çox sevinərdik. Bir
yerdə oynayar, çaya çimməyə gedərdik. O da yadımdadır ki,
İman aqa "Kazbek" çəkərdi. Siqareti hər iki əlinin şəhadət və
baş barmaqları ilə qəribə tərzdə sıxıb sonra alışdırardı. Biz
uşaqlar da qəzet parçası götürüb, kiçik boru düzəldib eləcə siqaret şəklinə salmağa çalışardıq.
Gözəl və ilıq günlər idi min illərə qarışıb gedən o dəmlər.
Hər halda mənim uşaq yaddaşımda xoşbəxt anlar kimi yaşayır
həmin dövr. Çünki hamı sevinir, yeyib-içir, qonaqlıqlar təşkil
edirdilər. Bazardan heç yerdə görmədiyim, nağıllardakı səhəng yekəlikdə qovun alıb gətirərdilər.
İman aqa bibimin böyük oğlu idi. Əslində bibimin ilk uşağı
balacaykən ölmüşdü. Həmin körpə atamla yaşıd imiş.Bundan
yeddi il sonra 29 dekabr 1930-cu ildə İman aqa dünyaya gəlib.
İman aqadan söhbət edəndə bibimlə atamdan danışmamaq
mümkün deyil. Onlar bir-birinin ayrılmaz hissələri idi. Bu birlik heç kəsə bənzəməyən həyat tərzi keçirib, bir-birinə dayaq
olublar. Həyat amalları həmişə düzlük, mənəvi və əxlaqi təmizlik olub. Balalarına da həmişə bunu öyrədiblər.Burada insanların çox sevdiyi "bazara girdin gözü qıpıq, sən də ol gözü
qıpıq" kəlamını nə özləri qəbul ediblər, nə də övladlarına öyrədiblər.
Bibim Minanı lap uşaq ikən 7-8 yaşlarında ərə veriblər.
Deyirdi: “Mən ərə gedəndən sonra altı-yeddi il qayınanamla
baş-ayaq yatdım”. Onun bəyənilməsinə də düzgünlüyü, gözütoxluğu səbəb olub. Bu qızın yaşıdları qonşunun həyətindəki
küçəyə əyilən ərik ağacının altından keçərkən yerə tökülmüş
meyvələrdən götürüb yeyirlər. Bibim isə gözünün ucu ilə baxmadan oradan keçib gedir. Heç demə, onun gələcək həyat yoldaşının əmisi buna göz qoyurmuş. Qızı bəyənir və elçi düşüb
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evlərinə aparır. Bibim orada öz iradəsi, dözümü ilə baş çıxarır. Üç uşaq anası olur. Müharibə onu da milyonlarla qadın kimi tək-tənha qoyur. Üç uşaqla qardaşlarına sığınır. Nə ataana, nə qardaş-bacı, nə həyat yoldaşının itkisi, nə də müharibə
dövrünün amansız dəyirmanı bu qadını əzib, üyüdüb istədiyi
şəklə sala bilmir. Atamın zəhmli adı da onun üzərində az rol
oynamayıb. Rəhmətlik danışırdı ki, biləndə ki, İbad müəllimin
bacısıyam, mənə hörmətlə yanaşırdılar.
Bibim xalça ustası idi. Şahbuz kəndində nə qədər xalça toxuyan varsa, hamısı bu sənəti bibimdən öyrənib. Bibim toxuyan xalçaların arxası da adamın üzünə gülürdü. O, hər işin çətinindən yapışırdı. Özünə də əziyyət verirdi, bizə də. Başqalarının 15 günə toxuduğu xalçanı bibim 40 günə toxuyardı. Bir
iş də vardı ki, onları müqayisə etmək özü gülünc olardı. Bu
haqda hətta arvadlar zərb-məsəl də yaratmışdılar: "Mina xala
da xalça toxuyur, biz də."
İndi hana qurulan hər evdə ilk gündən-son günədək bibimə
rəhmət oxunur. Sənətinin sirlərini həvəslə qızlara öyrədən bibim bu işi bacımla mənə zorla öyrədirdi: "İşlə mənim üçün,
öyrən özün üçün" deyirdi.
Sonralar bir gün ona dedim ki, bu xalçaların üzərində mənə
çox əziyyət vermisən... Cavab verdi ki: "Nə bilərdim ki, ali
təhsil alacaqsan. Deyirdim, əlində bir sənətin olsun da, bala".
İman aqa məktəbə 6 yaşında gedib. Müharibə qurtarandan
3 il sonra orta məktəbi bitirib. Hələ məktəbdə oxuyarkən müəllimləri onu yuxarı siniflərə aparar, onların həll edə bilmədiyi məsələ və misalları yerinə yetirdər və bu az yaşlı oğlanı tərifləyərdilər. Təsadüfı deyil ki, orta məktəbi bitirəndən sonra
o, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun riyaziyyat fakültəsinə
daxil olur. İman aqa müəllim olmaq istəyir. Sadəcə riyaziyyat
müəllimi. Lakin qismət başqaymış. Bir il oxuyandan sonra
onu Şahbuz kəndinə kin bəsləyən riyaziyyat müəllimi məktəb527
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dən xaric etdirir. İş elə gətirir ki, hamının dərdinə yanan, tif
xəstəsini yatağından qaldırıb qiymət yazdıran dayısı İbad müəllim də Naxçıvanda olmur. Qardaşının dörd yaşlı oğlu Abazərin İrəvanda müalicəsi ilə məşğul imiş. Ona görə də İman
aqa müəllim olmaq arzusuna çata bilmir.Doğrudan da, hər pis
işdə bir xeyir varmış. Nə yaxşı ki, belə olur. Onun ömür yolu
şərəfli qırıcı-təyyarəçilik sənətinə doğru uzanır.
Özünə qarşı olan ədalətsizlikdən bu insanın qəlbində dərin
bir insaf doğmuşdu. Yəqin ki, pisliyin doğurduğu acıları daddığı üçün ona pislik edənə həmişə xeyirxahlıq etmişdi. Ya
bəlkə, özünün həqiqi ucalığından irəli gəlirdi bu münasibət.
Amma bu pisliyə qarşı yaxşılıq əslində onların genlərində var
idi. Atam da bibim də belə idi. Baxmayaraq ki, o vaxt korpeşman kəndə qayıtmışdı. Yəqin bibim də çox sarsılmışdı.
Evdə xeyli qanıqaralıq olmuşdu. Nə bilsinlər ki, müəllimlikdən daha çətin və şərəfli qəhrəmanlıq məktəbi olan bir peşə
onu gözləməkdədir.
Bəli, o, kəndə qayıdır və ət tədarükü məntəqəsində çoban
olur. 1950-ci ilin payızında əsgərliyə gedir. Vladiqafqazda,
Qafqaz stansiyasında elə hərbi xidmətinin başlanğıcındaca komandirin diqqətini cəlb edir. Onu hərbi təyyarəçilik məktəbinə göndərmək istəyirlər. Evə məktub yazır. Anası heç vəchlə
buna razılıq vermək istəmir. Son söz ycnə də dayısı İbad müəllimin olur. Bacıoğlusunun attestatını Vladiqafqaza göndərir.
İman ağa qıncı-təyyarəçilik məktəbinə daxil olur.
Dərin biliyi, tapşırıqları dəqiqliklə yerinə yetirməsi müəllimlərini heyran qoyur. Hətta tez-tez onları da əvəz edə bilir.
Təlim uçuşlarını qüsursuz həyata keçirməsi gənc azərbaycanlıya olan inamı daha da artırır. Onu taqım komandiri təyin
edirlər.
1956-cı ildə məktəbi bitirən İman aqanı Arxangelsk vilayətinə göndərirlər. Orada çoxlarının həyatına son qoyan hərbçi528
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lik fəaliyyətinə başlayır. Bir ilin tamammda məzuniyyət alır
və doğma kəndinə gəlir. Anası onu yeniyetmə qızların toplaşdığı yerlərə göndərir ki, özünə həyat yoldaşı seçsin. Hər dəfə
evə qayıdanda İman aqa deyir: "Öz qızımızdan yaxşısını görmədim."
Doğrudan da, bacısı Zərnişan gözəllər gözəli idi və indiki
yaşında da o öz gözəlliyini saxlayıb.
Amma kəndin yeniyetmə qızları İman aqanın həm özünə,
həm də hərbi geyiminə vurulubmuş. Bunu indi 60-65 yaşlı qadınlar mənə danışır. Hətta "evlənəndən sonra ondan acığımız
gəldi" deyənlər də var.
Bacısı Zərnişan da ona bir neçə qızı məsləhət bilir. Lakin
anasının arzusuyla kənd qızlarından biri ilə evlənib, Arxangelskə qayıdır. Bu vilayətin müxtəlif bölgələrində yaşayıb işləməli olur. Öz sadəliyi ilə hamının rəğbətini qazanır. O, əsgərlərə də başqa zabitlərdən fərqli olaraq rəğbətlə yanaşır. Qızı Sima xatırlayır ki, əsgərlər də təkcə onım uşaqlarını keşik
çəkdikləri yerə buraxardı. Bəzən başqa hissənin əsgərləri də
hansısa işdən ötrü məhz İman İmanova müraciət edərmişlər.
İman aqanın Arxangelskdə dörd uşağı oldu. Dörd dəfə də
ən yüksək vəzifə və rütbədən imtina etdi. Çünki həmin işlər
onu ailəsindən üç ilə qədər ayırmalı idi. İman aqa həqiqi
Azərbaycan kişisi kimi ailə şərəfini hər şeydən üstün tuturdu.
Sima Arxangelskdə keçirdikləri günləri belə yadma salır:
"Biz orada müxtəlif yerlərdə yaşamışıq; meşəlik də görmüşük,
düzəngah da. Dəniz kənarında da yaşamışıq, dağlıq yerdə də.
Ona görə də hər cür təbiət bizə doğmadı.
Atam ova getməyi xoşlayırdı. O, şimal kəkliyi, qaz və ördək vurardı. O da yadıma düşür ki, yayda meyvə və yumurta
gətirəcək ilk gəmini necə həsrətlə gözləyirdik. Atam məni oğlan kimi böyüdürdü. Mənə tüfəng atmağı öyrətmişdi. İdmanın
müxtəlif növlərini öyrənməyi bizə tövsiyə edirdi. Həm də de529
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yirdi ki, insan bir sənəti əla biləndən sonra, hər şeydən də bir
az bilməlidir.
Qardaşım Fətəliylə mənim hərbi idman oyunlarında qazandığımız uğurlar onu hədsiz sevindirirdi."
***
İman aqanı doğma yurd özünə çəkirdi. İlk imkan düşən kimi bir rus zabitiylə yerini dəyişib 1971-ci ildə Naxçıvana qayıdır. Burada Hava Sərhədlərinin Müdafıəsi stansiyasında komandir işləyir. 47 yaşında mayor rütbəsində ehtiyata buraxılır.
Mütəxəssis yoxluğundan bir neçə il işini dayandıran Naxçıvan aeroportunu da o, işə saldı. Gözəl bir kollektiv yaratdı
və ona başçılıq etdi. Bir gün hava limanının enerji blokunda
yanğın baş verir. İman aqa montyorları oraya buraxmır. Özü
içəri girir və qəzanı aradan qaldırır.
İman aqanın sürücüsü Mantaf adlı bir kişi idi. İman aqa öyrənir ki, Cənubi Azərbaycanda onun qardaşı var və anası uzun
illərdir ki, onun üzunə həsrətdir. Qanun-qaydanı yaxşı bilən
rəis ərinmədən lazım olan yerə yazmaqla ana ilə balanın görüşünə nail olur. Yadımdadır, o zaman Naxçıvanda hamı ondan
danışırdı. Yəqin ki, çoxu bilmirdi ki, bunun səbəbkarı kimdir?
Manafın anası İrandan qayıdandan sonra bibim də onun
görüşünə getmişdi. O da bibimə möhür, təsbeh və canamaz
bağışlamışdı.
Hansı işdə, hansı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq
İman aqa həmişə fiziki işlə də məşğul olurdu. Torpaqla əlləşməyi daha çox sevirdi. Doğulduğu kənddə özünə gözəl bir ev
tikmişdi. Səliqəli bir bağ salmışdı. Özü də hara qonaq getsəydi, öncə bağ-bağçanı gəzər, ağaclarla tanış olardı. Xoşuna gələn meyvələrdən öz həyətində də bitirməyə çalışardı. Həmin
ağaclar cırlaşan kimi yenisi ilə əvəz edərdi. Özü də heç kəsin
işini bəyənməzdi, amma hamı bir iş görəndə onunla məsləhətləşərdi. Cavan qadınlar belə çəkinmədən ondan hansısa bir işi
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görməyi xahiş edərdi. Hərdən buna mənim acığım tutardı. Deyərdim:
– Onlar niyə sən ağsaqqal kişiyə iş gördürürlər? Nahaq gedirsən.
Cavabı bu olardı:
– Eh, ay bala, ağız açırlar da. Neynim?
Heç demə, o, özünə rəhmət qazanırmış. İnanmıram elə bir
adam tapıla ki, onun adını rəhmətsiz dilinə gətirə.
Körpə uşaqlardan ötrü də bilmirdi neyləsin. Qardaşım Rəfailin qızı Cənnət körpə olanda İman aqadan qorxurdu. Bir balaca şarla uşağı qibtə ediləcək hövsələ ilə özünə elə alışdırdı
ki, qızcığaz bundan sonra hər gün onlara getməyi tələb edirdi.
İki dəfə infarkt keçirmişdi. Amma özündə yaşamağa qüvvə
tapa bilmişdi. Üzdən cavan və sağlam görünürdü. Heç ona 70
yaş vermək olmazdı. Dişləri də özününkü idi. Amma ürəyi
ona vəfalı olmadı. Kiçik qardaşı Yaşarın qırxından bir gün qabaq birinci infarktı keçirdi. Qohum-qardaş başına yığılmışdı.
Həkim gətirdilər. Gecə isə dəhşətli hallar keçirirdi. Deyirdi:
"Sinəmdə elə bil təndir yanır, tüstüsü boğur məni."
SSRİ-nin en yaxşı xəstəxanalarında müayinə olundu. Ona
ancaq fiziki iş və hərəkət məsləhət olunurdu. Onsuz da, İman
aqa zəhmətkeş idi. O gah mal-heyvan, gah da toyuq-cücə və
qaz saxlayırdı. Bunlara elmi şəkildə qulluq edirdi. Kitablar
oxuyur, başqalrının təcrübəsini öyrənirdi. Sonra öz müşahidələri əsasında yeni şeylər kəşf edirdi, təzə qənaətlərə gəlirdi.
Özünün arıları da vardı. Arılara mənimlə birlikdə qulluq
edirdi. Bir dəfə onlara getmişdim. Gördüm ki, qısaqollu köynəkdə arıya baxır. Qolları da şişib-qızarıb. Dedim:
– Sən gəl bu tərəfə, mən baxaram.
Dedi:
– Yox, narahat olma, qollarımı spirtlə silmişəm.
Məni gülmək tutdu:
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– İman aqa, mən uşaqlıqdan bilirəm ki, ətir, spirt iyi gələn
yerə arılar topalaşır. Sən də spirtlənib girirsən arıların içinə.
Dedi:
– Mən hardan bilim?
Rəhmətliyin son işi də arıya baxmaq oldu. Ürəyinin son
ağrısı da orada tutdu.
Ömrünün sonlarında oruc tutub, namaz qılırdı. Axırıncı ilin
orucunu tutmadı. Mən bunu biləndə gülə-gülə dedim:
– Hə-ə-ə, İman aqa, deyəsən, tuta bilmədin?
O isə heç vaxt üzündə görmədiyim bir kədərlə:
– Dərmansız dayana bilmirəm, – dedi.
Üzündəki kədər tək ona görə deyildi ki, o öz həyatından
narahat idi. Mənə elə gəlir ki, o hər işdə nümunə olmağı özünə borc bildiyindən idi. Çünki oruc tutmaq adamdan iradə tələb edirdi. O isə iradəsiz görünmək istəməzdi.
Üzə vurmasam da, dediyim sözdən peşman oldum. Həm də
qəlbim ağrıdı. Deməli, o, son mənzilə yaxınlaşır.
Amma bir iş vardı ki, İman aqa namazı da hamı kimi qılmır, orucu da adi qaydada tutmurdu. Çoxlu kitab oxuyur, vaxtı günəşin hərəkəti ilə dəqiqləşdirirdi. Danışırdı ki, orucun
niyyətini günəş görünənədək başlamaq lazımdır.
Bir neçə gün çöldə müşahidə aparmışdı. Deyirdi ki, dan
yeri ağarmağa başlayanda birdən-birə hər tərəfə qatı zülmət
çökür, göyün üzü qaranlıqlaşır, sonra birdən-birə də günəş
maraqlı şəkildə tülu edir.
Namaz zamanı da əlavə dualar oxuyurdu.
Heç kəsdən də incimirdi. Qandıra bilmədiklərinə əhəmiyyət vermirdi. Xala-bacı söhbətləri heç eyninə deyildi. Həyatda
ibadət etdiyi varlıq anası və quş kimi qanadlarını qardaşinin
iki balasının və bacısı uşaqlarının üstünə gərmiş dayısı İbad
müəllim idi. O dayısı ki, doğma balanı ananın şərindən belə
qorumağa Allah ona cəsarət və ərdəm vermişdi. 1941-ci ildən
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atasını itirmiş bacıuşaqlarını da kimlərin şər-şamatasından qorumuşdusa, çoxundan onların özlərinin də xəbəri yox idi. Bir
özü, bir də Allah bilirdi. Ömrünün səksənə yaxınlaşan ilində
atam hərdən müəyyən səbəblərə görə təkdən-tükdən mənə danışardı olub-keçənləri.
Beş-altı il bundan əvvəl İman aqa dayısına deyir:
– Dayı, filankəs həmişə mənə deyirdi ki, dayın pis adamdır, ondan uzaqlaş. Amma sən həmişə deyirdin: "Onun sizə
pislik etməyinə baxmayın, salam verin. Qoy o pis olsun, siz
yaxşı olun." Hərdən fikirləşirdim ki, sən də onun kimi desən,
səndən də zəhləm gedəcək. Ancaq bir dəfə də olsun, sən elə
sözü ağzına almadın.
Dayı belə dayı idi. Lakin dayı qəlbində bacısıoğlunun bu
sözlərindən azacıq incimişdi də. Ancaq həmişə olduğu kimi
yenə də üzə vurmamışdı. Çünki əks mövqedə durmağa və günahlandırılmamağa özünün haqqı olduğuna əmin idi. Dayı bir
şeyi yaddan çıxarırdı ki, onun bildiklərini, elədiklərini, nələrin
qarşısını aldıqlarını çox vaxt bacısı Mina da bilmirdi. O Mina
ki, qardaşı İbad müəllimlə birlikdə insanı əsəbiləşdirəcək dərəcədə düz, təmiz və xeyirxah idi. Amma bir şey də həqiqətdi
ki, balacaboy, ağbəniz, xırdaca bir qadın olan bibim mənəvi
keyfiyyətlərinə görə nəhəng görünürdü. O, həyatın hər üzünü
görmüşdü. Ağlı, bacarığı, düzlüyü, mənəvi saflığı ilə sağlığında hörmət, öləndən sonra isə rəhmət qazanmışdı. Nə müharibə, nə sarsıntı, nə çoxlarını çaş-baş salan maddi ehtiyac, nə də
zamanın tufanı onu əyə, sındıra bilmədi. Ümumiyyətlə, bu qadını dünyada əyəcək bir qüvvə yox idi. Həyata soyuq ağılla,
ayıq başla, açıq gözlə baxmağı, ölənə təəssüflənməməyi, qalanın qeydinə qalmağı, ən ağır məqamda özünü ələ almağı bacarırdı. Hər anı Allahla idi. Bu insan hər şeyə qadir idi. Təkcə
Allaha xoş getməyən əməllərdən başqa. O harda vardısa, orda
kələk, yalan, qeybət və fırıldaq uzağa qaçmağa və ya susmağa
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məcbur olurdu. Qadınlar kişilərdən necə yaşınırdılarsa, bibimdən də elə yaşınırdılar. Bibimin ikiüzlülükdən zəhləsi gedirdi.
Bəziləri nəyinsə xatirinə sübut etməyə çalışırdı ki, kimisə
doğma anasından artıq istəyir. Bibim kəsəsinə deyirdi ki, bu
yekəlikdə yalan olmaz.
İman aqa əsgərlikdə olanda o, əziz qardaşı İbada deyib:
"Mən elə bilirdim ikinizi də eyni cür istəyirəm. Amma indi
görürəm ki, İmanı bir köynək səndən artıq istəyirəmmiş." O,
düşündüyünü, hiss etdiyini deyirdi.Bunu doğmalarından gizlətməyi özünə rəva bilmirdi.
Bibim qohumların yanaşı dəfn edilməsindən qorxurdu.
Qəbr üstünə getməyi məsləhət bilmirdi. "Bizə düşmür" deyirdi. Özü də vəsiyyət etmişdi ki, onun məzar daşına yalnız "Allah rəhmət eləsin" cümləsi yazılsın. İman aqa bu vəsiyyəti yerinə yetirdi. İndi Şahbuz kəndinin "Gülüd" qəbristanlığında
adsız bir məzar var. Baş daşında "Allah rəhmət eləsin"dən
başqa heç nə yazılmayıb. Bu, bibim Minanın qəbridir; İmanova Mina Abazər qızının. O insanın ki, yadların belə sirrini yeganə qızı Zərnişana da deməzdi. Hamı ona etibar edərdi. Bir
dəfə qonşuda bir ev yanırdı. Ev əşyalarını çıxararkən tapılan
pulları hamı bibimə verirdi. O isə bir yerə toplayırdı. Adamlar
bilirdi ki, pul bibimin əlində olsa, heç kəs şübhəyə düşməz.
Bibimin qəribə də andı vardı: "Məni İmanın canı". Oğlu
təyyarə idarə etməyə başlayan ilk gündən o, nəzir eləmişdi ki,
onun canı həmişə sağ olsun, ömrünün sonuna kimi hər il nə
qədərsə nəzir versin. İman aqa da axıra qədər o nəzirini verirdi.
Bir dəfə də hansısa xatadan qurtaranda anası onu möhkəm
danlamışdı: "İman, adam bütün qazandığını özü yeməz, bir
ehtiyacı olana, yetim-yesirə də əl tut."
Yazıq kişinin o zaman yaşadığı yer hərbi şəhərcik, görüşdüyü adamlar da hərbçilər idi. Orada ehtiyacı olan nə gəzirdi?
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Bibim Mina xanımın həkimliyi də vardı. Onun Bəşə nənəm
dediyi ata nənəsi Bənövşə xanım da təbibliklə məşğul olurmuş. Özü hazırladığı "vaksina" ilə çiçəyə qarşı peyvənd aparırmış. O, çiçək keçirmiş uşaqların qaysaqlarının qabığını şüşəyə yığıb, üzərinə su əlavə edirmiş. Şüşədəki məhlul laxtalananda uşaqlı ailələrə xəbər verirmiş. Onlar da qızları yox, oğlan uşaqlarını gətirərmiş. Nənəmiz də körpələrin dərisinə həmin məhluldan damızdırıb qom tutduğu tikiş iynələrini oraya
batırarmış. Qız uşaqları isə taleyin ixtiyarına buraxılarmış.
Bibimgilin anası Havva arvadın da qadın həkimliyindən
başı çıxarmış. O qədər övlad həsrətində olanları sevindirib
ki... Elə son vaxtlaradək həkim dərmanlarından xeyir görməyən gəlinlər də bibimin yanına gələrdi.
Havva nənə bir gün doğma bacısı Leylanla küsülü qadının
doğuşunu qəbul edirmiş. Arvad həyatla ölüm arasında çırpınırmış. Belə vəziyyətdə küsülülərin barışmasının çıxış yolu
olduğuna inanan nənəmiz xəstənin qızına bir qab su verib bacısı Leylanın yanına göndərir.İnadkar qadın barışıq vermək istəmir. Bunun üçün o, ətəyini suya silkələməli imiş. Kor-peşman qayıdan qızcığaz Havva xanımın hökmü ilə qarşılaşır:
"Get ona de ki, məni ora aparmasın!"
Yəqin ki, bu əmrin nə olduğunu yaxşı bilən Leylan arvad
hikkəylə əlini suya vurub deyir: "Di, apar!"
İman aqanın qəribə xasiyyəti vardı. Heç kəsi heç nəyə
məcbur etməzdi. Elə öz uşaqlarını da. Dayısı ilə dayısının həyat yoldaşı tamamilə onun əksi idilər. Balalarına öz iradələrini
nəyin bahasına olursa-olsun qəbul etdirərdilər. Amma İman
aqanın sözü bacısı Zərnişan və anam üçün qanun idi. Anam
kimləsə olan narazılığını ona danışardı. O isə deyərdi: "Ə,
Cənnət, belə şeylərə baş qoşmayın." Vəssalam. Bir də həmin
məsələdən söz düşəndə anam deyərdi: "Görmədiniz İman nə
dedi? Qurtarın getsin." Eləcə də Zərnişan deyərdi: "Aqamın
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xoşuna gəlmir." Vaxtı ilə atamdan çəkinərmişlər: "Dayım eşidər, dayım bilər. Dayım buna nə deyər."
Əslində İman aqaya və atama həm qohumlar, həm də yadlar səcdə edirdilər. İndi də edirlər. O qədər yaxşılıq etdikləri
adamlar onlara etibarsız çıxıb ki... Bunlar da həmin adamları
bağışlayıb, yenə də yaxşılıqlarını davam etdiriblər. Müqəddəs
"Qurani-Kərim"in bütün müddəalarına inanılmaz dərəcədə
dəqiq əməl ediblər. Təkcə "Sənə pislik edildiyi qədər sən də
et" ayəsindən başqa. Onlar "yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir" atalar sözündəki ər
kişi olublar. Bu insanların malına heç vaxt haram qatılmayıb.
Haram hesab etdikləri hər şeydən imtina ediblər.
Atamla İman aqa ən mürəkkəb hesablamaları bir anda fikrən hesablayıb deyə bilirdilər. İman aqa təhsil illərində 60
tonluq çənin həcmini elə dəqiqliklə hesablayıb ki, müəllimi
belə ona heyran qalıb.
Bibimgilin qəribə oğlan evləndirmə adəti vardı. Atam, bibim, anam, İman aqa bir yerə yığışıb evləndiriləcək oğlanla
birlikdə tanıdıqları qızları yada salar, məşvərət edərdilər. Onların içərisindən əslini-kökünü nəzərə almaqla bir neçəsini seçərdilər. Sonra evlənəndən hansını bəyəndiyini soruşardılar.
Amma aldıqları qızlar da, qız verdikləri oğlanlar da onların
həyat və düşüncə tərzindən çox fərqli olurdular. Öz balalarına
qarşı çox tələbkar olan bu adamlar özgələrinə qarşı inanılmaz
dərəcədə mülayim idilər. Buna görə də bu ailələrə öz qızlarını, qızlar isə özlərini salmaqdan ötrü dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Hətta bibimin yanına gəlib "sənin oğlun məni istəyir, elçi gəlməlisən" deyənlər də olub.
Bibim evin sözünü bayıra çıxaran qadınları yelbeyin adlandırırdı. Yersiz danışan, iki danışanın böyrünü kəsən, pintilik
edənlər haqqında deyirdi: "Elə bununla onun ağlını yoxladım". Bir dəfə qonaq olduğu evdəki qız onun baxışlarına uy536
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ğun gəlməmişdi. Ömrünün sonuna kimi yeri düşdükcə danışıb
həmin qızın hərəkətlərini tənqid edərdi. İndi də o qızı anam
tez-tez nəvələrinə xatırladır.
Bibim ləyaqəti və əxlaqi təmizliyi yüksək qiymətləndirirdi.
Böyüyün yerini bilən və onlara qayğı göstərən, yüz sözdən birinə cavab verən, illah da ki, təmizkar qızları bəyənirdi. Ümumiyyətlə, qızlara qarşı qəddarcasına tələbkar idi.
İman aqa bir dəfə dayısı İbada demişdi: "Dayı, kaş məndən
sonra gələn uşaqlar sənin hörmətini elə mənim qədər saxlasınlar, artığını istəmirəm."
SSRİ-nin hər tərəfıni gəzən bacıoğlanları kəndə gələn kimi
ilk növbədə dayıları ilə görüşə tələsərdilər. Söhbətləri isə
uzun-uzadı çəkərdi. Bəzən gecə səhərə qədər oturardılar. Ailə
qanunlarına görə biz uşaqlar söhbətdə iştirak edə bilməzdik.
Nə yazıq ki, bunu heç ağlımıza da gətirməzdik. İndi mən onların haqqında bir az uzaqdan baxan adam kimi danışıram.
Çox heyf ki, onların keçdiyi həyat yollarının xatırlanmasından
ibarət olan söhbətlərini mən uşaq yaddaşıma köçürə bilməmişəm. Mənim bildiklərim də xalça üstündə onun ana nənəmlə
(onun da adı Mina idi) söhbətlərindən öyrəndiklərimdir. Kaş
onları çəkinmədən dindirib dinləyəydim. Lap deyəydim ki, sizin haqqınızda yazacam...
Amma məni silkələyən İman aqanın ölümüdür. Onun yoxluğu ilə barışmağı bacarmamaq hissidir. Ölüm sanki insanı tamamlayıb son nöqtəni qoyur. Yoxsa mən hardan bilərdim ki,
bu dünyada yaşaya-yaşaya haqq dünyasını abad edən xeyir
mələklərinə bənzəyən insanlar haqqında nəsə yazacağam.
Bibimlə atam hərdən təəccüblənərdilər ki, həmişə onlara
pislik edən adamlara necə də yaxşılıq etməyi bacarırlar. Çünki
həmin insancıqlar iki gün keçməmiş yenidən quyu qazır, bunların qarşısına sədd çəkirdilər.
Anam həmişə deyir ki, atamgil heç vaxt bir-birindən nara537
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zılıqlarını üzə vurmazdılar. Süfrə arxasında onlar yaxşı tikələri bir-birinə verərdilər. Atam dözülməz ağrılar içərisində olarkən (o içərisində müharibədən qalan qəlpə daşıyırdı) bibimin,
yaxud İman aqanın gəlişi ilə qalxıb oturar, hətta ağrısı da kəsərmiş. Bu insanlarda bir-birinə qarşı dərin məhəbbət vardı.
Onlar ətraflarındakılara iradlarını məsəllərlə, atalar sözləri
ilə çatdırardılar. Zaman keçdikcə eyhamı başa düşənlərin sırası da seyrəlirdi. Bibim belələri haqqında deyirdi: "Gönü dana
gönüdür", yaxud "qabırğası qalındır".
Ailənin qızlarına qarşı tələbkar olmalarına baxmayaraq,
onlara dərin inam və etibar vardı. Heç vaxt qadınlara "niyə
belə etdin", "niyə belə dedin" deməzdilər. Bu barədə İman aqa
daha da irəli getmişdi. Hərdən ona bacısı Zərnişandan söz çatdırmaq cəsarətində olanlar da tapılırdı. Hamının inandığı "sən
öl" andı ilə özünü müdafıə etməyə çalışan bacısına bir dəfə
acıqlanmışdı: "Deməmişəm yox, yaxşı eləmişəm de". Özü isə
"Zərnişan deyibsə, lap düz deyib", deyərdi.
Ümumiyyətlə, Zərnişana, dayılarının üç qızına və həyat
yoldaşı Cənnət müəlliməyə dostun da, düşmənin də etibarı
vardı. Belə etibarı ancaq yüksək əxlaq, saf əməl və xeyirxahlıqla qazanmaq olar.
Bir dəfə məvacib alanda direktor əmək haqqımdan iki dəfə
çox mənə pul verdi. Saydım və iş yoldaşlarımın gözü qarşısında artığını qaytardım. Hamı təəccüb qaldı. Bu hallarla dəfələrlə atam da qarşılaşmışdı və mənim kimi etmişdi. Əslində mən
onu təkrar etmişdim. Bütün bunlar bizi ətrafdakıların nəzərində ideallaşdırmışdı.
Bir dəfə anam xalça üçün ərişlik ip almışdı. Satan ona tapşırmışdı ki, evdə çəksin və artıq gələrsə geri qaytarsın. Anam
çəkdi və artığını qaytardı. Onda biz hələ məktəbli idik. İndi
başa düşürəm ki, onlar bizi tək sözlə, nəsihətlə deyil, öz real
əməlləri ilə də tərbiyə ediblər. İndi biz, bizi aldadanları, bada538
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laq gələnləri belə aldada bilmirik.
Bibim – atam – İman aqa, bibim – anam, İman aqa – anam
arasında dərin bir etibar vardı. Bibim İman aqaya, Zərnişana
demədiyi sirrini anama deyərdi. Anam isə doğmalarına aça
bilmədiyi ürək sözünü bibimə bildirərdi. Dayısının ailəsi, xüsusən, xanımı Cənnət müəllimə İman aqa üçün müqəddəs
ocaq kimi idi. O, bibimə demişdi: "Yaşara kimi alırsan, al,
amma Cənnət kimi olsun".
Bibimin ailəsi də anam və bizim üçün pir idi. Atam kimi
qəliz adamın gözündə yüksəlmək də hər adamın hünəri deyildi. Bu zirvəyə ilk olaraq bacısı Mina gedib çatmışdı.
Bibimlə atamın xoşumuza gəlməyən bir cəhəti vardı. Heç
vaxt nəyisə bizə sakitcə öyrətməzdilər. Üstümüzə hirslənərdilər. Yəqin ki, bu ərkdən irəli gəlirdi. Amma hər halda belə
münasibət adamı həmin işdən uzaqlaşdırır. Lakin əksinə, başqalarını həvəslə, mehribanlıqla başa salırdılar.
Mən hələ ikinci elə bir qadın tanımıram ki, balaları onu bibim qədər yüksək tutsun. Həyat yollarında dediyilə oturubdursunlar.
Mina xanım həmişə dünyadan gedənlərinə "Quran" oxutdurardı. Özü "Quran" oxumağı bilsə də, amma kiməsə oxutdurmağı üstün tutardı. Bir dəfə “Quran” oxumağı bacaran
adam ona demişdi ki, əlin yüngüldü, səndən sonra yanıma çox
adam gəlir. Bibimin acığı tutmuşdu. Daha həmin adama "Quran" oxutdurmurdu. Elə bilirdi ki, kişi adamların ölümünə sevinir.
Ahıl adamların öz övladlarıyla narazılığının çox şahidi olmuşuq. Yad qapısında ölən qocalar haqqında da eşitmişik. Lakin bizim böyüklərimiz yaşa dolmuş yad adamlara hörmətlə
yanaşardılar. Onlara kömək etməyi savab bilərdilər. Hətta onlara ürəkləri istəyən yeməkləri də bişirtdirib göndərərdilər.
Olduğum kollektivlərin hamısında yaşlılar məndən razılıq
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edib, məni hətta başqalarına nümunə də göstəriblər. Məhz bu
kitabı yazanda başa düşdüm ki, mənim qocalara rəğbətim valideynlərimdən irəli gəlib. Axı onlar bizi sözlə yox, davranışlanyla tərbiyə ediblər.
Bir dəfə bibim yuxuda görür ki, rəhmətə getmiş bir qadını
polislər aparır. Bununla da o bir daha əmin olur ki, bu dünyadakı əməllərin o dünyada həqiqətən haqq-hesabı çəkilir.
Bu qadının savadı da vardı. Ömrünün axırlarına yaxın
"Atalar və oğullar" əsərini oxuyub başa vurmuşdu. O, uzun,
keşməkeşli, lakin şərəfli, qeyrətli ömrünü də insanı heyrətləndirən bir tərzdə tamamladı. Axşamçağı qonşuya deyir ki, qızı
Zərnişanı çağırsın. Özü isə qayıdıb çarpayıya uzanır. Zərnişan
gəlir. Bibim deyir: "Nəzir de, rahat ölüm, sənə əziyyət verməyim". Vəssalam. Gözlərini yumur.
Adamları belə heyrətləndirən təkcə onun ölümü deyildi.
Gecə səhərə qədər özünü pəncərələrə çırpıb içəri girməyə
cəhd edən bir quşun inadı idi. Kimsənin onu içəri buraxmağa
cəsarəti çatmadı ki, görələr Allahın bu quşcuğazı nə istəyirmiş
axı!
Deyirdilər ki, yəqin oğlu Yaşarın ruhudur, quş olub gəlib
anasını son mənzilə yola salsın. 1898-ci ildə onu dünyaya gətirən gözəllər gözəli anası Havva xanımınmı, atası Abazər kişininmi, qardaşları Musa və Gəncəlininmi, bacısı Xədicəninmi, ya bəlkə elə, doğrudan da, Yaşarın ruhuymuş o quş? Yaxud yaşlıların dediyi kimi haqq dünyasından namus heykəlini
seyr edən, balaca cüssəsi ilə zamanın firtınalarına sinə gərməyə özündə qüdrət tapan sədaqətli zövcəsindən məmnun olan
həyat yoldaşı Fətəlininmi ruhu idi? Kim bilir... Amma quşun
hərəkəti göz qabağındaydı. Adamları xoflandıran da elə bu
idi.
Kiçik qardaşım Rəfailin toyunda yenə bir quşun hərəkətinə
camaat mat-məəttəl qaldı. Cavanlar toy çadırında işığı çəkib
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qurtardı. Toyun ilk sədaları eşidilən kimi bir quş mağar dolu
adamdan çəkinmədən özünü ortaya saldı, dövrə vurdu, süzüb
getdi.
Amma mən gecə səhərə kimi qapısında qarğalar qarıldaşan
insanlar da tanıyıram. Hətta qovmaq üçün onlara atəş açılmağının da şahidiyəm. Qarğalar da üzə durub, getməyib. Mən bu
barədə şeir də yazmışam.
Bəzi natəmiz adamlar bibimin, atamın ailəsinin mənəvi-əxlaqi təmizliyini, gözütoxluğunu həzm edə bilmirdi. Onlara ziyan yetirməyə, bəzi adamlarla əlaqələrini qırmağa çalışırdılar.
Bibim o qədər belə hallar görmüşdü ki...
Bibimlə atam həyatı boyu nələrlə rastlaşmayıblar? Qardaş
kəşfiyyatçı kimi işləyib, bacı da ona yardımçı olub. Onlar, xüsusən atam öz balaları hesab etdiklərini xoşagəlməz işlərdən
həmişə uzaqda saxlayıb. Bu yolla təmiz ürəkli, kinsiz, xeyirxah nəsil böyüdüblər.
İman aqa dörd övlad atası idi. Beş nəvəsi var. Böyük qızı
Sima ali təhsilini Voronejdə alıb və orada da yaşayır. Onun
oğlu Macarıstanda təhsil alır. İkinci qızı İrina uşaq həkimidir.
İman aqanın atasının adını daşıyan oğlu Fətəli isə mühəndisdir. İman adlı oğlu, Mina adlı qızı var. Kiçik oğlu İlqar Rusiyada yaşayır. Həyat yoldaşı Solmaza biz "gülbacı" deyirik. O,
anamdan başqa ikinci bir qadın olub ki, mən onun bişirdiyi
yeməkdən yemişəm. Doğrudan da, ləzzətli xörəklər bişirir.
Onun səliqə-sahmanına hələm-hələm adamın qabiliyyəti çatmaz. Bu evin qapısı hamının üzünə açıq olub.
İman aqa insanın dərdinə, kədərinə şərik olmaq bacarığı ilə
də seçilirdi. 1982-ci ildə qardaşım Nafil kiçik bir qəza nəticəsində həlak oldu. Biz heç cür təskinlik tapa bilmirdik. O zaman İman aqa aeroportun rəisi işləyirdi. İşi çox və ağır idi.
Buna baxmayaraq hər axşam bizə gəlir, ilk dəfə olaraq öz
risqli həyatından söhbət açır, fikrimizi dərddən yayındırmağa
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çalışırdı. Qohum da, dost da dar gündə sınaqdan çıxarmış. O
illər bizə çox şeyi həqiqi görkəmində göstərdi və həm də gözümüzü açdı. Daha ətrafa valideynlərin deyil, öz nəzər-nöqtəmizdən baxmağa başladıq.
Atamgil yeni ev tikdirmək istəyəndə anamla hərəsi ayrı-ayrı çertyojlar çəkmişdilər. İman aqa haxıb, anamın layihəsini
bəyəndi. Evi həmin layihə əsasında tikdilər.
İman aqa ilə bağlı bir xatirə də yadıma düşdü. Sovetləşmə
zamanı sökülmüş məscidi on ilə yaxın idi ki, bərpa etmək istəyirdik. Hər dəfə də kimsə kiməsə toxunan söz atırdı ortalığa,
hərə çəkilirdi bir yana.
İki il əvvəl anam yuxuda görür ki, çoxdan rəhmətə getmiş,
müxtəlif yüksək vəzifələrdə çalışmış, Şahbuzun qeyrətli, təəssübkeş, elcanlı, qohumcanlı, namuscanlı oğlu Bayram Qurbanov ona deyir: "Nə üçün oğlanlarını göndərmirsən?"
Anam təəccüblə soruşur ki, hara?
– Mənim oğlanlarımın yanına, məscid tikməyə, – cavabını
eşidir.
Səhər anam Cənnət müəllimə beli verir kiçik oğlu Rəfailin
əlinə və göndərir məscidin xarabalıqları üstünə. Cavanlar da
Rəfailin başına yığışır. Anam yuxusunu İman aqaya da danışır. O da məscidə gedir. Görür ki, gənclər məscidi dördkünc
tikmək istəyirlər. Çünki əvvəllər də elə olubmuş. İman aqa altıkünc layihə təklif edir. Məscid o cür də tikilir. İndi insanlar
daha açıq havada, qar və yağış, yaxud qızmar günün altında
ibadət etmirlər. Məscidi bərpa edənlərə hamı dua-səna edir.
2000-ci il mayın 29-da atamla İman aqa dayı-bacıoğlu bir
iş üçün vədələşir. Heç vaxt səbirsiz dayısına verdiyi sözə xilaf
çıxmayan İman aqa gəlib çıxmır. Atam deyinir: "Bu da belə".
Uşaqlara İman aqaya zəng etməyi tapşırır. Dəstəyi qaldıranlar bizimkilərin səsini eşidən kimi yerinə qoyur. Kənd-kəsəkdə adamlar rəhmətə gedənin yaxın adamlarına bəd xəbər
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verməkdən çəkinir. Atam kiçik bacımı göndərir, qayıtmır,
qardaşım gedir, ondan da səs çıxmır. Anam gedir, yenə də elə.
Bir neçə saatın içində İman aqa yaxın və uzaqda olan əzizlərini başına yığır. Təskinlik tapa bilməyənlərə qızı Sima belə deyir: "Ağlamaqla onu getdiyi yerə gecikdirir, həm də incidirsiniz. Hamınız özünüzü düşünüb ağlayırsınız. Bu düzgün deyil.
Ölən yerdəki həyatını başa vurub yeni həyata başlayır. Ölümdən sonrakı həyata. Ona mane olmaq olmaz. Bu cinayətdi."
Oxuduğu kitablar onda bu qənaəti yaradıb.
Rəhmətliyin özü deyirdi ki, həyatda nə olursa-olsun, təkcə
ölüm olmasm. Bunu o, cavanlar haqqında deyirdi.
Onun yoxluğuna necə dözəsən ki, hər an, hər yerdə onun
veri görünür. Nəyisə onunla məsləhətləşmək istəyirsən.
Oğlu Fətəli deyir: "Onun son istirahət günü idi. Axşam
mən şəhərə qayıdırdım. Qapıdan çıxanda arxadan səsləndi:
– Ta bizi də yaddan çıxarma...
Çevrilib narazılıqla ona baxdım. Mən, onsuz da, boş vaxtlarımı onunla keçirirdim. Əlbəttə, atamın heç kəsə ehtiyacı
yox idi. Əksinə, biz hər cəhətdən ondan asılı idik. O, Naxçıvanda ən yüksək təqaüd alan iki nəfərdən biri idi.
Heç demə, son günlərini yaşadığını hiss edibmiş. Yəqin istəyirmiş ki, son mənzilə mənim çiynimdə getsin.
Ömrünün son anında anam yanındaymış. Ürəyinin ağrısı
tutur. Evə keçir, dərman istəyir. Həmişə onu xilas edən dərmanlar bu dəfə aciz qalır”.
İman aqa elin haqq dünya dediyi heç kəsin geri qayıtmadığı bir məkana qovuşur.
Deyirlər, özünün bütün yas tədarükünü görübmüş. Mərəkədə işlənəcək odunları həmişəki kimi səliqə ilə doğrayıb yığıbmış. Çadrın qurulacağı boyda yerin yoncasını biçibmiş. Həyat
yoldaşına da "ikimizdən birimiz öləcəyik", deyibmiş. Yenə də
camaat onun bu işlərinə məəttəl qalıbmış. Həyatları kimi bu
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adamların ölümü də heç kəsə bənzəmir.
Görəsən, o dünya sakinləri bizi görürmü? Əgər görürsə,
İman aqa mütləq mənə nədəsə kömək etməyə çalışır. Nə iləsə
razılaşmır, nəyisə əlavə etdirmək istəyir.
24 avqust 2001-ci ildə Bakı səmasında türk hərbi qırıcı təyyarələrinin uçuşu Azadlıq meydanına toplaşanların qəlbini qürur hissi ilə doldurmuşdu. İnsanların gözü yaşarmışdı. Mən də
təsirlənmişdim. Ürəyimdən keçirdi ki, kaş İman aqa ilə birlikdə onları seyr edərdim. Çox yəqin ki, nəyisə izah edəcəkdi,
nəsə söyləyəcəkdi.
Bir dəfə ondan soruşdum ki, sərnişin təyyarəsini idarə edə
bilərmi? Dedi ki, "manevr etməyə alışdığım üçün mənə çətin
olar". Amma bir dəfə rəis olanda “Naxçıvan-Bakı” təyyarəsini
göyə qalxandan sonra o idarə etmişdi.
Meydanda camaat danışırdı ki, Sovet hökuməti belə sənətlərdən bizim milləti uzaqda saxlayıb. Amma mən şahidiyəm
ki, o zaman iki nəfərin uşağını kosmonavt məktəbi üçün seçmişdilər. Valideynləri onların balaca vaxtı ağacdan yıxıldığı
haqqında saxta sənəd çıxarıb uşaqlarını Rusiyadan geri gətirdilər...
Mən orada iş yoldaşlanma İman aqa haqqında məlumat
verdim. Dedim ki, mənim bibim oğlu hələ 1956-cı ildə Ali
Hərbi Təyyarəçilik məktəbini bitirib. Azərbaycanın ən ucqar
kəndi olan Şahbuzda dünyaya göz açmış İmanov İman Fətəli
oğlu öz cəsarəti, qabiliyyəti, dözümlülüyü və dəqiqliyi sayəsində nümunəvi uçuşları ilə komandirlərini heyran edib.
Yetmişinci illərdə bizim kəndin Başgen deyilən ucsuz-bucaqsız ərazisini hərbi obyektə çevirmək istəyirdilər. Oranın
münasib olub-olmamasını yoxlamağı İman aqaya tapşırmışdılar. O həmin yerin yararsızlığı haqqında mərkəzə məlumat
verdi. Atama o zaman belə deyirdi: "Dayı, istəmədim ki, əsgərlər burada məskən salsın. Qız-gəlin çölə-dağa gedir.
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Doğrudan da, bizim camaat çölə xəzinə deyib yaz gələndən
payızın sonunacan qarışqa kimi oradan nəsə daşıyıb qışa tədarük görürlər.
Bəli, düz-dünyanı gəzən İman aqa indi Şahbuzun “Gülüd”
qəbristanlığında anası, qardaşı, böyük dayısı və kiçik dayısının oğlu ilə birlikdə uyuyur. Onlar bizi də unutmur. Hərdən
yuxumuza gəlib bizdən razılıq da edirlər. Mən də hər cümə
axşamı onları yada salır, ruhlarına dua oxuyur, Allahdan rəhmətlər diləyirəm.
Bibim kiçik bacım Tünzalənin yuxusuna gəlib demişdi:
– Bala, sizdən razıyam. Elə ki, şeyximiz gəlib deyir "Mina
Abazər qızı, sənə Tünzalə İbad qızından, Nafilə İbad qızından
hədiyyə var, elə şad oluram, elə xoşbəxt oluram ki! Çox sağ
olun, bala!"
Deməli, bibim o dünyada da seçilir. Onu fərqləndirən həm
də bu dünyada onu unutmamağımızdır.
Deyirlər, bəzi ölülər insanların yuxusuna girib onlara ziyan
verir. Amma bizim dünyadan gedənlərimiz kimin yuxusuna
girirsə, özlərinin dediyinə görə, nə problemləri varsa, həllini
tapır. Sağkən necə xeyirxahdılarsa, ruhları da eləcə onları tanıyanların yanına gəlib həmin missiyanı yerinə yetirir. Onlara
insandan çox xeyir mələkləri demək daha düzgün olardı.
Məhz xeyir mələkləri!
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