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SÖZÜN İŞIĞI 
 

Onun atasını özündən çox-çox qabaq tanımışdım. Atam 
Qulu kişinin ömürlük dostu Cabbar əmini. Atamla onun baməzə, 
amma həddini aşmayan zarafatlarını eşidəndə gülməkdən özümü 
saxlaya bilmirdim. Atamın vəfatından sonra onun qoxusunu 
məndən almaq üçün mənimlə dostluq eləməyə başladı. O, tez-tez 
bizə gəlir, ordan-burdan söhbət salır, atamdan danışır, sonra da 
“şeir məclisinə” başlayırdı. Elə güclü yaddaşı vardı ki... Lap 
cavanlığında oxuduğu şeirləri, hətta, poemaları belə əzbərdən 
deyirdi. Klassik və çağdaş Azərbaycan şairlərinin şeir 
nümunələrini elə ürəkdən, şövqlə söyləyirdi ki, adam onun 
beyninin yaddaş tutumuna heyran qalmaya bilmirdi...  

Sonra oğlunu tanıdım. Tanıdım deyəndə ki, qardaşım 
Oqtayın sinif yoldaşı və dostu olan Haşımı onsuz da tanıyırdım. 
Amma bu tanımaq başqa bir tanımaq idi. Söhbət onun iç 
dünyasına baş vurmaqdan, könül duyğularına varmaqdan gedirdi. 
Bu yöndə onu lap yaxından isə təqribən bir il əvvəl tanıdım. 
Əmim oğlu hacı Əkrəm Haşımın ilham pərisinə qucaq açdığını 
deyəndə, təkidlə onun yazdıqlarını mənə göndərməsini xahiş 
elədim. Doğrudan da sözün işığında yuyunub, poetik dünyanın 
sirrini, sehrini ağ kağızların üzərinə həkk eləməyi bacarmışdı bu 
adam. Rəssam necə portret yaradırsa, Haşım da sözün şəklini 
çəkməyi bacarmışdı. İfadələri yerindəydi. Duyğuları 
düşündürücüydü. Ən əsası isə ilham pərisinin ona verdiyi zaman 
gedərliyində o, hisslərinə hakim olmağı, söz yığınından qaçmağı 
bacarmışdı. Şeir o zaman şeir olur ki, artıq deyimləri, yerinə 
düşməyən sözləri, mənasız ifadələri öz sətirlərinin boyuna biçmir. 
Və o zaman oxucu oxuduqlarından yorulmur, usanmır, bezmir, 
oxuduğu söz yığınından azad olmaq üçün kitabı qatlayıb bir 
kənara atmır.  

Haşım şair deyil. Otuz ildən artıqdır ki, hüquq-mühafizə 
orqanlarında çalışır. Bu sahədə insanların hörmət və etimadını 
qazanıb. Bir kimsə deyə bilməz ki, bu adam bir adamın haqqını 
yeyib, əlindəki imkandan istifadə edərək, hüquq və azadlıqlarına 
xələl gətirəcək işə imza atıb. Çünki bu adam Allah adamıdır, haqq 
yolçusudur. Allahı başının üstündə görən insan isə heç zaman 
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Allahsız işlər görmür. Bəs şair olmadığını niyə qeyd elədim? Ona 
görə ki, bu könül duyğuları bir peşəkar ədəbiyyat adamının əlinə 
düşər və həmin adam bu yazılanları sağa, sola çevirərək, 
“qaşınmayan yerdən qan çıxarar.” Lakin onu da demək olmaz ki, 
bu ilham pərisindən yaranan duyğular elə-belə boş hisslərdir, 
vəssalam. Adamı dəbərdən, yerindən oynadan poetik ifadələr də 
az deyil bu şeirlərdə.  

Ən çox da onun qələmə aldığı poema mənim ruhuma sığal 
çəkdi. Çünki söhbət mənim doğulduğum kənddən, onun dağından, 
daşından, bulağından, çeşməsindən, ağacından, budağından, 
yolundan, dalanından, döngəsindən, adamlarından gedirdi. Bu 
mənə tanış olan “obrazları” elə canlı, yerli-yataqlı vermişdi ki, 
hətta, mənim yaşımdan qabaq olan hadisələr də kino lenti kimi 
gözlərimin qarşısından keçdi. Elə bil, o dövrləri mən də yaşadım, 
o adamlarla üz-üzə, göz-gözə dayandım. Mənim vaxtımda olanlar 
isə şirin bir xatirə kimi yaddaşımın telindən süzülüb, qəlbimin 
döyüntülərinə qarışdı. Və çəkinmədən, çox da düşünmədən 
poemanın adını dəyişib “Gənzənamə” qoydum. Bilirdim ki, -
namələr ciddi mətləblərdən xəbər verir. Lakin bu məsuliyyətin 
altına girərək, fikrimi dəyişmədim. Bu da bir kəndin, bir yurd 
yerinin –naməsi idi. Düşündüm ki, o kəndin adamları üçün bu –
namə çox yerinə düşmüş olacaq, ruhani dünyalarına ayna 
tutacaqdı. Hələ bəlkə başqa yurd yerlərinin adamları üçün də 
maraqlı görünə bilərdi bu poema. 

 
Qulaq as, gəl sən mənə hövsələylə, təmkinlə, 
Bu kənd adi bir kənddir dağlar əhatəsində, 
Amma qeyri-adilik var hər nişanəsində. 
Təbiəti mülayim, insanları ağıllı, 
Halal-haram axtarar burda hər kişi oğlu. 

 
Haşım Haşımlının poetik dünyası ilə tanış olanda görürsən 

ki, o, zorla yazmır, qafiyə xətrinə özünü dağa-daşa vurmur. Ancaq 
ilham pərisi gəlib utancaq-utancaq qapısını döyəndə, könlünün 
pəncərəsini taybatay o pərinin üzünə açır və öz iç dünyası ilə baş-
başa qalaraq, söz aləminin Məcnununa çevrilir. 
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Söz dünyasının Məcnunu olmaq yolunda ona uğurlar 
arzulayır, ömrünün müdrik çağında ondan hələ neçə-neçə gözəl 
şeir nümunələri gözləyir, hər zaman sözün işığına doğru getmək 
istəyi ilə ağappaq dünyanın yolçusu olmağını uca Tanrıdan 
diləyirəm.  

 
                             RASİM GƏNZƏLİ, 

                                                             yazıçı-publisist 
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Müəllifdən 
 

Ordubadın Gənzə kəndində doğulmuşam. Burada yaşayıb 
orta məktəbi bitirmişəm. Gənclik illərində hərdən təbim gələndə, 
əgər onlara şeir demək mümkünsə, bəzi şeirləri qələmə almışam. 
Əfsuslar olsun ki, onların hamısını toplayıb bir yerə cəm edə 
bilməmişəm. Müxtəlif səbəblər üzündən bəzilərini özüm məhv 
etmişəm, bəziləri kənar əllərə düşüb məhv olmuşdur. 

Ömrümün otuzuncu ilində ailə həyatı qurdum və bunun 
ardınca həyat qayğılarım birə-on artdı. Ailəmin ehtiyacı üçün 
Gənzə kəndindən köçüb rayon mərkəzində yaşamağa və burada 
işləməyə başladım. 

Gənzə kəndini çox sevirəm. Ondan uzaqlaşdığım otuz ildən 
artıq zaman kəsiyində bu kəndə məhəbbətim daha da artmışdır.  

Gənzə kəndinin öz spesifik xüsusiyyətləri vardir: 
xeyriyyəçilik, el üçün çalışmaq, islami dəyərlərə yüksək dərəcədə 
hörmət, övladlarin gələcəyi haqqinda narahatliq duyğuları, 
qohumcanlılıq və başqa müsbət xüsusiyyətlər... 
        Bir dəfə kəndin meydanında oturmuşdum, 2002-ci ilin yaz 
ayları idi. Yaşlı insanların bu kəndin dünyasını dəyişmiş sakinləri 
haqqında duzlu, məzəli söhbətlərini dinləyirdik. Rəhmətlik 
Məşədi Bəşirin, oğlu Hacı Rəşidin, dəyirmançı  Yaqub kişinin, 
onun kürəkəni – "Zərb-məsəllər ustası" Müseyibin,  "Şəmili" 
Mamedin, "Şeyx" Qulunun, "Kərəməli"  Həsənin, “İban  "Ovçu" 
Aslanın və qeyrilərinin olduqca yaddaqalan, baməzə 
sərgüzəştlərini eşitdikcə   məndə  fikir yarandı ki, Gənzənin, onun 
füsunkar təbiətinin, gəzməli, görməli yurd yerlərinin,  
sakinlərinin, xüsusən mərd və baməzə insanlarının haqqında 
düşüncələrimi nəzmə çəkim, qoy onları tanımayanlar tanısın,  
tanıyanlarsa  xatırlasın.  
        Gənzə kəndini tanıyanlar üçün agahdir ki, mənim mərhum 
atam güclü yaddaşa malik olan bir  şəxs olmuşdur. Niyyətimi ona 
bildirəndə sevindi və mənə bu işdə hər növ yardım edəcəyini 
söylədi. Bir də təəssüflə dedi ki, onun özü də bir vaxtlar belə bir 
fikrə düşmüş, lakin ailə-məişət qayğıları imkan verməmişdir ki, 
niyyətini həyata keçirsin. Sağlığında atam həqiqətən də mənə bir 
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xeyli mövzu verdi, onlarla əhvalatı mənə danışdı və onlarin 
hamısını da qələmə almağı tövsiyyə etdi.  
        Təbii ki, atamın və mənim birgə arzularımızın gerçəklənməsi 
istiqamətində beləcə bu «Gənzənamə» poeması yarandı. Poema 
on üç il ərzində ərsəyə gəlmişdir, bu dövrdə sağ olmuş  neçə-neçə 
insanin haqqında indiki zamanda qələmə aldığım yazılar, əfsuslar 
olsun ki, poemanin birinci hissəsinə (vəfat etmiş gənzəlilər 
haqqinda hissəyə) keçirilmişdir. Taleyin hökmünü pozmağa heç 
kimin cürəti çatmaz və mən də əcələ qarşı üsyan edə bilmərəm. 
Əsas odur ki, bu adamlar haqqında yazdıqlarim gənc nəsillərə 
çatdırılsın. 
       Dindaram. Əhli-beyt və on dörd məsum ziyarətinin aşiqiyəm. 
Bir neçə dəfə Xorasan sultanı (səkkizinci İmamımız) İmam Rza 
(ə)  ziyarətində olmuşam. Uzun illər boyu Seyyidüş-şühəda  - 
İmam Hüseyn (ə) ziyarətinin həsrətini çəkirdim. Şükürlər olsun 
Allaha ki, imamın altıguşə məzarini ziyarət etmək səadəti mənə 
nəsib oldu və bu ziyarətin məqamlarını da nəzmə almışam. 
       Bu kitaba onları, eləcə də mənim ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə 
aldığım başqa şeirləri də cəm etmişəm.  
       Əslində optimist adamam. Etiraf etməliyəm ki, tale məni 
dəfələrlə sınağa çəkmiş, bəzən bədbinlik hisslərinin məngənəsində 
qalıb əzilmişəm, amma Allaha asi olmamışam, çıxış yolunu yalnız 
öz-özümə giley etməyimdə tapmışam. 50 yaşımla söhbətimdə də 
məhz belə bir əhval-ruhiyyədə olmuşam. Çox şükürlər olsun 
Allaha ki, ömrümün altıncı onilliyində tale mənə fürsət verdi oğul 
toyu da gördüm, üstəlik şipşirin nəvə dəcəlliyi də. Belə bir 
xoşbəxtlikdən sonra taleyimdən giley etməyə sadəcə "ixtiyarım" 
yoxdur. 
        Duyğularımı qələmə alıb nəzm formasında bu kitabda 
toplamışam.   
       Əsas qiyməti oxucu verəcəkdir.  Elin  dəyərli oxucusunun 
qərara gəldiyi hər hansı qiymət mənim üçün əhəmiyyətlidir. 
Kiminsə zövqünü oxşaya bilmişəm, kimisə düşündürə 
bilmişəmsə, bu mənim üçün iftixardır. Yazmağıma peşiman 
deyiləm... 
 

                                            Kərbəlayı  Haşım 
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Əlli yaşımla söhbətim... 
 
Xoş gəlmisən əlli yaşım!  
Mənim sevinc, qəm sirdaşım... 
Ortaq oldun taleyimin həm qəminə, kədərinə, 
Şahid oldun sən ömrümün çox az olan xoş gününə. 
Bətnindəcə qoruyursan mehriban bir ana kimi 
Ömür payı qısa olan o analı günlərimi. 
Ağlı kəsən bir uşaqdım itirəndə o məxluqu. 
Vəfalısan, mənlə birgə yaşadıq biz o yoxluğu. 
Yaşadırsan bətnində sən yeniyetmə günlərimi, 
Üzdə xoşbəxt və firavan, batində qara ömrümü. 
Çəkəmmədim o möhnəti, sirr açmadım mən heç kimə 
Qəlbimi döndərib daşa, qəsd etdim ulu hissimə. 
Uca Allah şahiddir ki, nə tamaha, nə də nəfsə, 
Uymadım mən bu dünyada düşərkən mənfur həvəsə. 
Sərxoş oldum, xumarlandım elə bilmə o zəhərdən, 
Zahirdə o bais oldu, məst olmuşdum, bil,  kədərdən. 
Sən ey mənim əlli yaşım, utanmadan, çəkinmədən 
Sil o sərxoş günlərimi mənim əzablı ömrümdən. 
Həyatımın o anları zərbə vurdu səhhətimə, 
Əldən getdi sağlamlığım, ləkə düşdü məsləkimə. 
Mənə yaxın olanlar da doğru yola çəkmədilər, 
Məhkum edib günahlara, sağlığıma tost dedilər. 
Otuzumda tale məni azad etdi o girdabdan, 
Tövbə etdim, bağışlasın, bir arzum var allahımdan. 
Əlli yaşım, haqq yoldayam, artıq haqqa tapınmışam, 
Sənə şükürlər olsun ki, ibadətə qatılmışam. 
Sən bilirsən, itirdim mən iki nakam cavanımı, 
Bu iki dərd odlandırdı, yandırıb-yaxdı canımı. 
Olmaram  asi Tanrıma, verən də o, alan da o, 
Çətin anda bəndəsinin qayğısına qalan da o. 
Əlli yaşım, sil ömrümdən o anlarda yaşadığım, 
Taleyimə möhürlənmiş bir ağrıyla daşıdığım 
Nisgil dolu günlərimi azalt ömrümdən, razıyam,   
Sən bilirsən, xoş rəftara və qayğıya tamarzıyam. 
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Səhralarda ilğım kimi lap yaxında görünürkən, 
Səadətə qovuşmaqçün hey qaçıram, qaçıram mən. 
Fəqət mənə yaxın olmur səadətim, xoşbəxtliyim, 
Məşəqqətlər çevrəsində keçir əzablı günlərim. 
Ocağımda üç övladı bəxş elədi mənə tanrım. 
Bu övladlar arxam mənim, dövlətimdir, həm də varım. 
Qayğıkeş bir ata kimi əzizləmədim onları, 
Hey çalışdım, çapaladım, öndə oldu başqaları. 
Yaşıdları arasında seçildilər, xar oldular, 
Onlar kimi nə geydilər, nə yedilər, nə doydular. 
Əlli yaşım, sil ömrümdən övladlarım qarşısında  
Utandığım o illəri bir-birinin arxasınca. 
Aç önümdə yeni tale, yeni ömür yollarını, 
Dolandır mənim boynuma səadətin qollarını. 
Əlli birə qədəm qoyum xoş günlərlə, uğurlarla, 
Qoy dayanım bəxt önündə alnıaçıq, iftixarla. 
Əlli yaşım, bilirsənmi, nələr keçir ürəyimdən? 
İstəyirəm bir toy səsi ucalsın qoy həyətimdən. 
İstəyirəm gəlin görüm, baba olub nəvə görüm. 
Mən də bu fani dünyada firavan bir ömür sürüm. 
İstəyirəm hamı kimi dövrə vursun nəvələrim 
Sağ-solumda qaçışsınlar mənim o gülüzlülərim. 
Ülvi və saf diləklərin say-hesabı yoxdur bu gün, 
Əlli yaşım, vurma mənim taleyimə daha düyün! 
Çoxlarının nəzərində üzügülər bir insanam, 
Çoxlarına elə gəlir laqeydəm mən, unutqanam. 
Deyiləm mən əsla belə, çox kövrək bir ürəyim var, 
Inanın, qəlbim üşüyür görəndə dərdli adamlar. 
Göydəki bircə buluddan ürəyim, vallah, nəm çəkir. 
Yalnız dərdlilər bilər ki, dərdli insanlar nə çəkir... 
Əlli yaşım, sil ömrümdən imkanım olduğu anda 
Kiməsə əl tutmadığım məqamları bu cahanda. 
Şahidim tək Allahdır ki, etmişəm hörmət, ehtiram 
Məndən yaşlı insanlara, birinci növbədə atam 
Vermiş mənə xeyir-dua, daim məni alqışlamış, 
Bəlkə məni haqq yoluna ata duası çıxarmış? 
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Əlli yaşım, sil ömrümdən düşünmədən kimlərinsə, 
Ürəyinə toxunduğum o anları bircə-bircə. 
Zəhləm gedir birisini yersiz tərif eləməkdən, 
Istəyirsən təsadüfən, yoxsa ki, lap bilərəkdən. 
Nifrətim var yaltaqlığa, məddahlıqla yoxdur aram, 
Harada var səmimiyyət - bil ki, mən də orda varam. 
Mənə qarşı xoş rəftarı unutmuram bircə an da, 
Mənə qarşı bəd rəftarı unuduram həmin anda. 
İstəyirəm yaddaşımda qalsın təkcə yaxşılıqlar, 
Silirəm tez ürəyimdən mənə qarşı hər nəsə var. 
Əlli yaşım, sən şahidsən amalıma, xislətimə, 
Pislik etmək uyğun gəlməz bir an belə adətimə. 
Budur səşıəöndən tək diləyim, mənə təpər əta elə, 
Verməyim qalan ömrümü səmtsiz əsən qara yelə. 
Qoru məni öz nəfsimdən, nəfsimə olmayım qurban, 
Məni şeytanın şərrindən hifz elə, ulu yaradan! 
Şükür sənə, Ulu Tanrım, çatdırdın məni əlliyə, 
Yoxdur artıq ehtiyacım   xoş sözə və təsəlliyə. 
Qara saça möhtac qalıb çox əzablar çəkən başım, 
Daha mənə deyən olmaz: "Cavan qalmısan, ay Haşım!"  
 
                                                                  fevral-mart 2005-ci il 

 
Acı   həqiqətlər 

 
İtlər bağlanıbdır atlar yerinə, 
İndi yerdən göyə yağır yağışlar. 
İxtiyar verilir gicin birinə, 
Önündə əyilir ağıllı başlar. 

Elm əhli görünmür mötəbər yerdə, 
Rütbələr satılır pulu olana. 
Eşşəklər belində zərli yəhərlər, 
Dəvə möhtac qalıb yırtıq palana. 

Münsif heyətində gör nə bölgü var: 
Bülbül yaddan çıxıb, qarğa dəbdədir. 
Kişilər don geyir, xanımlar şalvar, 
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Dünyanın nizamı pozulub, nədir? 
Qarışqa yol döyür öz yuvasına, 
Qışa ruzi yığmaq olub peşəsi. 
Daha cırcırama əl açmır ona, 
Gəlir yuvasına qış azuqəsi. 

Udur ədaləti, haqqı hər hiylə. 
Güllüklər yerinə qanqal əkilir, 
Bəzi fərsizlərin  tövsiyyəsiylə  
Fərsizlər ordusu önə çəkilir. 

Doğruya "oğrusan" deyən nakəslər 
Əl atır oyunda min fırıldağa. 
Halal zəhmətiylə çalışan kəslər 
Önündə buxovdur qanun-qadağa. 

Zəhmət adamına bir tikə çörək 
Daşdan çıxır desək, yanılmarıq biz. 
Müftəxor olubdur hamıdan zirək, 
Qamarlar o saat varsa nəyimiz. 

Harın ailənin bakirə qızı 
Toy gecəsi doğur bicin birini. 
Kürəkən əfv edir bu namussuzu 
Təki qaynatası bilsin yerini. 

Yadlar əlindədir  indi ixtiyar, 
Düşmən at oynadır Cıdır düzündə. 
Namus əldən gedib, ana-bacılar 
Girovdur Vətənin elə özündə. 

Doğma Bakımızsa hələ də yatır, 
Yaddaşından silib olub keçəni.   
Qeyrətsiz kişilər, odur, bar açır, 
Bakirə qızlarla sovur  gecəni. 

Gör nə günə qalıb bu gün dünyamız, 
Günəş işığı da zərər yetirir. 
Günahımız üçün yəqin tanrımız 
Bü yer kürəsini sınağa çəkir. 
 
                                            11 iyul 2007-ci il 
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Ana həsrətinin yanğıları 
 
Dünən televizorda bir veriliş gedirdi. 
Tamaşaçı zəngləri səslənirdi dalbadal. 
Cavan gəlin zəng vurub aparıcıya dedi: 
- Bir "Ana" mahnısıyla bizləri edin xoşhal. 
Aparıcı soruşdu: - Mümкünsə, deyin, xanım, 
- Kimin şərəfinə bu mahnı səsləndirilsin? 
Cavabında: - Həyatım, ruhum, dinim-imanım 
Anam Zərifə üçün - dedi o cavan gəlin.  
Aparıcı yenə də sual verdi gəlinə:  
- Ananız haradadır, yaxındadır, uzaqda? 
Dedi: - Qurban olaram anamın gözlərinə, 
Mənim yanımdadır hər ikimiz  bir otaqda. 
İinci tamaşaçı zəng edib mərifətlə 
Ana haqqında mahnı sifariş verdi o da. 
Aparıcı yenə də xüsusi bir diqqətlə 
Eyni suallar verdi və bunun cavabında: 
- Qonşu kənddə yaşayan anamın şərəfinə 
Səsləndirin -  söylədi - Rica edirəm sizdən.  
Növbəti zəng edən şəxs sifariş verdi yenə: 
- Anaların haqqında  mahnı istərəm sizdən, 
Qürbətdə olan anam dinləsin bu mahnını. 
Aparıcı, xanəndə, bir də tanınmış tarzən  
Rəğbətlə qarşıladı hər üç tamaşaçını. 
Gözəl mahnı səsləndi ana haqqında. Əhsən!.. 
Təbii ki, qızının yanında qalan ana, 
Qonşu kənddə yaşayan, bir də qürbətdə olan 
Analar da dinlədi və mahnı çatdı sona. 
Amma ki, bu mahnıdan təsirlənən, odlanan 
Bir nəfər də var idi – mahnıya qulaq asdı. 
Həzin "Ana" segahı xanəndənin dilindən, 
Qoparaq ürəyində nisgil yarası açdı. 
Çünki onun anası nə özünün yanında, 
Nə qonşu kənddə, nə də uzaq, qürbət məkanda 
Yaşamırdı,  əlli il olardı ki, bu ana 
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Dəyişib dünyasını ömrü vurmuşdu sona. 
Əfsus ki, ömür payı qısa olmuşdu onun, 
Otuz il yaşamışdı, nə qızı, nə oğlunun 
Fərəhli günlərini görmədən köç etmişdi, 
Övladlarına "Yetim" adını "bəxş etmişdi". 
Bu – mənim anam idi. Qoy o məşhur xanəndə 
Bir "Ana" segahını istər zildə, ya bəmdə 
Vəfat etmiş analar şərəfinə oxusun! 
Mənim nakam anamın bəlkə ruhu şad olsun... 
Deyərlər ki, anadan əziz bir insan olmaz. 
Ana qədər mehriban, hər dərdə yanan olmaz. 
Eşitmişəm analar övladının başına 
Gecə-gündüz dolanar, baxmaz onun yaşına. 
Bunları eşitmişəm həm yaddan, həm yaxından. 
Nəvaziş görməmişəm əfsus ki, mən anadan. 
Düz əlli ildir bizi zalım fələk ayırmış, 
Adımızı dəyişib "anasız" adlandırmış.   
Anam öz övladını dünyaya gətirərkən 
Bu dünyadan köçünü çəkdi bir səhər erkən... 
Paxıllıq, xudbinlikdən uzaq olan adamam. 
İmkanlıya, varlıya heç həsəd aparmaram. 
Amma düzünü deyim: anası sağ olana 
Baxıram qibtə ilə, qınama məni, ana! 
Məşhur xanəndə "Ana" mahnısı oxuyanda 
Dönüb körpə oluram, beşiyimin yanında 
Surətini görürəm, qoxunu alıram mən. 
Altmış yaşımda "Ana!" deyib  çırpınıram mən. 
Bu gün anadan yetim qalan körpələr üçün, 
Belə acını dadan yeniyetmələr üçün 
Ana nə qədər əziz, anasızlıq acıdır, 
Bu yaşda anasızlıq  məni elə  sarsıdır... 
 

                                                       12 avqust 2015-ci il 
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Dərdsiz bilməz dərdlilərin dərdini... 
 

Dərdsiz bilməz dərdlilərin dərdini, 
Dərd əhli deyilsən, sorma dərdimi. 
Çox qovmuşuq bu dünyanın mərdini  
Cəzamızı bir gün vərəcək Allah. 

Bu dünya haqsızlıq üstdə doğulub, 
Neçə "Haqq" deyəni haqsız boğulub. 
Haqqa nahaq deyən özü "Haqq" olub, 
Haqq sözünü bir gün deyəcək Allah. 

Mərdi qova-qova namərd etdilər, 
Namərdlər dünyanı bərbad etdilər. 
Çaqqallar tülküyə cömərd dedilər, 
Mərdə dəyanəti verəcək Allah. 

Təzadlar içində doğulan dünya, 
Həm xeyir, həm də şər doğuran dünya. 
Xəmiri yalanla yoğrulan dünya, 
Kəndirini bil ki, kəsəcək Allah. 

Gəldi, kişi kimi getdi dədələr, 
Dünyanı firavan etdi dədələr. 
Elə ki mənsəbə yetdi gədələr 
Dünyanı tar-mar edəcək, Allah. 

Ac olub, kişi tək yaşamaq üçün 
İnsana insan tək yanaşmaq üçün 
Bu qədər möhnəti daşımaq üçün  
Haşıma səbr əta edəcək Allah. 
 

                                                     24 dekabr 2003-cü il 
 

Qırx altı il nədir ki?..  
 

         
Mənim rəisim olmuşdur, ailəliklə yaxın olmuşduq. Bir dəfə 

dedi ki, gəl bu yaxınlığı daha da möhkəmlədək, mənim işimi nə 
vaxtsa dəyişdirəcəklər, Allah bilir ki, harada işləyəcəyəm,  elə 
edək ki, ailələrimiz həmişə bir-biri ilə əlaqə saxlasın, razılaşdım 
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və kiçik oğlum Nahidin kirvəsi oldu. Amma zalım fələk  bunu 
bizə çox gördü, cəmi doqquz il çəkdi onun fəxrlə "Haşım kirvə" 
deməsi....  

Ölümünün yaxınlaşmasını qabaqcadan duymuşdu və Sədi 
adlı doctunu  ana vətəni olan Püsyan kəndinə aparib: "Məni  bax, 
burada dəfn edərsiniz!"- demişdi…  
 

Səni ilk dəfə gördüm noyabr doxsan üçdə, 
Adicə adamlardan seçilmirdin sən heç də. 
Girdin ürəyimizə qısa müddət ərzində. 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Beynəlmiləl borcunu verdin Əfqanıstanda, 
Dua-səna eləmiş sənə anan, atan da. 
Buna görə savaşda dönməmisən şəhidə! 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Körpəykən ad qoydular, çağırdılar Namizəd. 
Bəlkə də ürəyində tutmuşdu atan Əsəd 
Yüksək vəzifələrə namizəd ol hər yerdə. 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Ordubad torpağında on iki il can qoydun, 
İnsanlara sevgidən nə yoruldun, nə doydun. 
Sən getdin, başqa kim var qəlbimizə isidə? 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Böyüklərlə böyükdün, uşaqla uşaq idin. 
Mənim övladlarımı hər zaman əzizlədin. 
"Kirvən həyatda yoxdur!" - necə deyim Nahidə? 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Düz dörd il dörd ay çəkdi Goranboydakı işin. 
Özün gözəl duymuşdun bu taleyin gərdişin. 
Sədiyə nişan verdin Püsyandakı qəbri də. 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Sevimli ata oldun üç oğul övladına, 
İnşallah, bu balalar ləkə salmaz adına. 
İbrahim, Tahib, Rahib sızlayırlar hələ də.  
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Ölümün yandıracaq hələ neçələrini, 
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Yığmışdın ürəyinə dünyanın kədərini. 
Çoxları: "Bəxtəvərdir bu Namizəd" - dedi də... 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Bəzən qəlbindəkini gətirərdin dilinə, 
Deyərdin ki, vəzifə gərəklidir nəyinə? 
Adam kaş çoban ola, dağda qoyuna gedə... 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

İnanmıram həyatdan sən tamam üzülmüsən. 
İki ildən çox  çəkdin bu əzabı, zülmü sən. 
Məğrur insan olmusan, gizlətmisən dərdi də... 
Qırx altı yaş nəydi ki sən kimi bir igidə? 

Haşım kirvən ağlayır, içim-içim göynəyir. 
Sənə olan rəğbətim gör sənə nə söyləyir?  
Özün getdin, surətin yaşayacaq qəlbimdə... 
Qırx altı yaş nədir ki sən kimi bir igidə?  
                                                               

24 oktyabr 2009-cu il 
        

Dünya həmin dünyadır... 
                     

                      Əli Göydağlıya 
                                                      
Bəzən dərd əlindən zara gəlirik,   
Bax, onda dünyadan gileylənirik.       
Dünya qocalsa da, həmin dünyadır, 
Nəmrudlar, Fironlar yola salandır. 
Dünyanın günahı deyildir daha... 
"İti bazarında atından baha!" 
Ruhuna min rəhmət  Məmməd Arazın, 
Verdi qiymətini hər natarazın. 
O yazdığı dünya hibridləşibdir,  
Bir az kobudlaşıb, ya sərtləşibdir. 
İtin atdan baha satılmasına, 
Halalın harama qatılmasına, 
Namus ucuzlaşıb, abır yox olub, 
Vicdanın kölgəyə atılmasına 
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Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Gəlinin qaynataya dil deməyinə, 
Oğulun atanı incitməyinə, 
Fahişə bacının danlaq üstündə  
Şahid qardaşını öldürtməyinə 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Ağsaqqal atanın cavan gəlinə, 
Ağbirçək ananın kürəkəninə 
Şəhvət yetirərək hallanmasına, 
İsmətin, həyanın yox olmasına 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Bakirə bir qızın bir şirin dilə, 
Aldanıb namusu verməsi yelə, 
Bunlara qoynunda  yer versə belə 
Yenə də günahı yoxdur dünyanın. 
Dəmirçinin zərgər, yaxud əksinə, 
Oğrunun şah təyin edilməsinə, 
Hambalın general, nalbəndin həkim, 
Hər yoldan ötənin hökmverən, hakim 
Rütbə, pilləsinə yüksəlməyinə, 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Dılğır bir gədənin bilmədən eyib, 
İmkanından xaric hər istəyinə, 
Ailə yükünü çəkə bilməyib 
Dünyanı idarə etmək səyinə 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Oğrunun doğrunu tapdamasına, 
Suçlunun suçsuzu danlamasına, 
Haramın halala qarışmasına, 
Halalın haramla barışmasına 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Dünən qapılarda dilənənlərin 
Bu gün sərvətiylə öyünməyinə, 
Bir qarın çörəyə işləyənlərin 
Bir qarın çörəyə baş kəsməyinə 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
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Həyata qarnının gözüylə baxan, 
Özündən acizi dörd əllə boğan 
Birinin anbaan qələbəsinə, 
Sərvət zirvəsinə yüksəlməsinə 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın.  
Tüpürüb vicdana, namusa, ara, 
Başıuca gəzib dolananlara, 
Hər cür alçaqlığa, əskikliklərə, 
Nələrə, nələrə, daha nələrə 
Zərrəcə günahı yoxdur dünyanın. 
Nahaqdan küsəni çoxdur dünyanın. 
Belə ki başlayıb gərdişi onun, 
Çox davam edəcək bu hava, oyun. 
İti yox, milçəyi sabah bəlkə də 
Satılar atından baha qiymətə. 
...Zərrəbin dəmirçi, çəkicsə zərgər 
Əlindəsə... dünya zəlalət çəkər. 
Vicdan ucuzlaşan bir məmləkətdə 
Əriyir buz kimi kişilik özü. 
Özündən böyüyü tərif etməkdə 
Dünyada birinci olmuşuq düzü. 
Tərif edə-edə gedirik -  hara? 
Bu tərif, məddahlıq adiləşibdir. 
Dünən aldığımız bir aylıq para 
Neçə borc yerinə nisbətləşibdir. 
Deyərlər: "Dünyada yaxşı kişilər 
Yaxşı atlarını sürüb getdilər." 
... Bir vaxtlar var idi  kişi və sözü. 
Kişi olmayanda keçərdi sözü. 
Hərdən qocalardan çox eşidirik: 
"Yüz pud məhsul vermiş bir il bu dirrik.  
Vallah göyə qalxıb bərəkət-xeyir, 
Torpaq əvvəlki tək bəhər verməyir " 
Torpaq həmin torpaq, şum həmin şumdur, 
Əkin həmin əkin, pərşum pərşumdur. 
Günah nə torpaqda, nə də sudadır, 
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Günah kişiliyin qıtlığındadır. 
Harın yekəpərin bir göbək üçün 
Bir gecə çəkdiyi xərc və tədarük, 
Yoxsulun, məzlumun bir il büsbütün 
Qazandığı zəhmət haqqından böyük. 
Bilinmir nə böyük, nə kiçik yeri, 
Ağsaqqal çəkilib arxa plana. 
Nüfuzu olmayan, naqisin biri, 
Başdadır, güvənib haram puluna.  
... Dünyadan küsməyə, Göydağlı Əli, 
Tələsmə, səbr eylə, vaxt vardır hələ. 
Bu dünyanın səbri böyukdur, böyük, 
Nə qəhərdə boğul, nə də  çək ah-zar. 
Kim ki qürrələnir yəhərdə dimdik 
Nə vaxtsa atından bu dünya salar. 
 

1 iyun 2005-ci il 
           
Ürəyim üşüyür... 

 
Səhər sübh azanında 
Həyətə çıxıb evdən. 
Baxıb gördüm hər yanda 
İlk qar yağmış gecədən. 
Allahın nemətidir. 
Nə deyə bilərdim mən? 
Ruzi - bərəkətidir, 
Nə sevinir çöl-çəmən! 
Deyim: niyə sevinir? 
- Qayğıdan azad olur, 
Axı, üç ay dincəlir. 
Toxunan yox, şad olur. 
Hər fəslin öz hüsnü var. 
Qışınki şaxta, qardır. 
Sevinəcək uşaqlar, 
Dəcəlliyə yer vardır. 
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Qonşum hasardan baxdı, 
Dedi: - Nə fikirdəsən? 
Söylə,  nə qaşqabaqdı 
Tökülür sifətindən? 
Şükr Allaha, qaz gəlir, 
Nə  lazım odun-ocaq? 
Elektrik verilir, 
Fasilə olmayacaq!.. 
Dedim: - Doğru söylədin. 
Məişət üçün bunlar 
Əsas şərtdir, düz dedin. 
Hər evdə işıq yanar, 
Şölə saçar mavi qaz. 
Bundan qızar evimiz. 
Qızınaydı kaş bir az. 
Üşüyən ürəyimiz. 
Ürəyi isitməyə 
Elektrik ya da qaz 
Əsla gəlməz köməyə. 
Onlardan ürək qızmaz!.. 
Nə qədər ki, cahanda 
Müharibə, savaş var, 
Terror ilə  hər yanda 
Məhv edilir insanlar. 
Elindən, obasından 
Qaçqın düşüb milyonlar. 
Üç  "dığa" ucbatından 
İşğaldadır rayonlar. 
Dünya anlamır əsla 
Həm yananıq, həm yaman. 
Bilmirəm nə əsasla 
"Dığa" olmuş qəhrəman? 
Nə qədər sağalmayan 
Xəstəliklər yaranır, 
Gündə bir quş, bir heyvan 
Adına qrip hallanır. 
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İnsan qəlbi nə qədər 
Dözümlü olmalıdır? 
Stressdən mümkün qədər 
Uzaq dayanmalıdır? 
Madam ki,  həssas qəlblər 
Nəm çəkir göy üzündən. 
Üşüyər, dona bilər. 
Nadanların sözündən. 
Ürək üşüməsin bəs 
Neyləsin ki, naxələf 
Çıxır inandığı kəs? 
Dolaşıq düşür kələf, 
Bu kələfi açmağa 
Qəlbə hərarət gərək! 
Çırpınır sola-sağa, 
Mənası yox bir çərək. 
Qonşum, vardırmı elə 
Enerji mənbələri 
Qızdıra odu ilə 
Üşüyən ürəkləri? 
Təsəlli verdin mənə: 
"Qaz da var, işıq da var". 
Kişisən - söyləsənə, 
Onlardan ürək qızar? 

 
                            14 noyabr 2009-cu il 

 
Ağlayan - gülən... 

 
Gülən  bəxtəvər gülərkən 
Dərd-sərini qəhqəhəylə, 
Çıxarıb atır içindən,  
Xüsusi bir təntənəylə. 
Ağlayarkən bir biçarə, 
Dünyanın qəm-kədərini 
Hıçqırıqla qətrə-qətrə 
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Çəkib doldurur içini. 
Qəhqəhəylə hıçqırığın 
Fərqinə bax, nə qədərdir? 
İşıq ilə qaranlığın  
Arasında fərq qədərdir. 
Qəhqəhə -  xoş gün nişanı. 
Ehtiyacdan kənar həyat! 
Hıçqırıq - bəd gün nişanı, 
Qəm-qüssəylə dolu həyat. 
Qəhqəhə ucadan gəlir, 
Qoy hamı eşitsin deyə. 
Hıçqırıq astaca gəlir, 
Bir kimsə duymasın deyə… 
Qadir Allah, əlindədir 
Duaları qəbul etmək. 
Dərdlərə dərman səndədir. 
Bizə qalır tək diləmək. 
Allahlığın xatirinə  
And verirəm, yalvarıram: 
Qəhqəhə ilə gülənə 
Ağlamağı aram-aram 
Rəva görmə, sən adilsən. 
Məzlumların pasibanı, 
Ümid yeri, rəhmdilsən. 
Hıçqırıqla ağlayanı  
Güldür, qoy qəhqəhə ilə 
Aləmə səs-soraq salsın. 
Öz rəhminlə rəftar elə,  
Bu gözlər yaşlı qalmasın. 
Güləni ağlatma, Allah! 
Qoy qəhqəhə ilə gülsün. 
Ağlayanın,  qoyma Allah! 
Gözlərindən yaş tökülsün. 
Əl məndəndir, ətək səndən. 
Boş qaytarma gəl əlimi. 
Lütfündən və kərəmindən, 
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Razı sal bütün aləmi. 
Hər şey sənin əlindədir. 
Duaları qəbul elə. 
İlk, həm də  son söz səndədir. 
Bizə təpər əta elə. 
İbadət və duamızla 
Qarşında müti quluq biz. 
Canımızla, qanımızla 
Sənə fəda olarıq biz. 
Budur mənim diləklərim: 
Gəl ağlatma güləni sən. 
Yalvarıram, mərhəmətlim, 
Ağlayanı güldürəsən. 
 

                         27 sentyabr 2009-cu il 
 

İtirə-itirə gedirik... 
 

İtirə-itirə vururuq başa  
Taleyin hədiyyə etdiyi ömrü, 
Əcəl alıb gedir, baxmayır yaşa, 
Ölümün paxıllıq etdiyi ömrü. 

İtirə-itirə gedirik hara? 
Bu həyat bir vəfasız yara bənzər. 
Bu gün könül verib, əhd edib, sonra 
Əğyarın qoynuna sığınıb gəzər. 

Ömür dedikləri tanrı payıdır, 
Biri on il yaşar, o biri yüz il. 
Düşünmə ki, ömür geri qayıdır, 
Çox dərin qazılmış əcələ özül. 

Tapacaq səni, bil, vaxt yetişəndə, 
Əzrayıl – allahın ölüm mələyi. 
Güllərin solacaq, qardaş,  gülşəndə, 
Qəlbindən keçirmə arzu, diləyi. 

Xoşbəxt o kəsdir ki, mənalı ömür 
Sürərək tərk edir fani dünyanı. 
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Ölümə "Mən hazır deyiləm" demir, 
Ləzzətlə tapşırır şirin canını. 

Qürürla qovuşub haqq dünyasına,  
İtirir tanrının verdiyi ömrü, 
Heç vaxt  asi olmur yaradanına, 
Bilir ki, haqqdır allahın əmri. 

Yaşayıb-yaradan, min əldən tutan, 
Bir insan ölürkən itirmir heç nə. 
Laqeyd insan, barı özündən utan 
Heç zaman gəlmədi dünya vecinə. 

Ana təbiətin qanunlarıdır, 
Bu dünya fanidir, baqi deyildir. 
Ömrü bölüşdürən ulu tanrıdır. 
Şərikliyə heç kim haqlı deyildir. 

Mən yazıq saymıram tutub əcəldən 
Ömrünü itirən  o insanları. 
Yanıram o şəxsin halına ki, mən 
İtirir cahanda namusu, arı. 

Hamımız əl çəkib ömür payından 
Köçü çəkəcəyik vaxtı çatanda. 
Dünyanın toyundan, həm  də vayından 
Yan kesə bilməzsən lap od olsan da. 

Yazıq sayıram mən çox ucuz tutub 
Şərəfi, ad-sanı itirənləri. 
Yazıq sayıram ki, faydalanmayıb 
Vaxtı boş-boşuna keçirənləri. 

Yazıq o şəxsdir ki, uyub əğyara  
İtirmiş ailə sədaqətini. 
Yazıqlar olsun ki, o adamlara 
Tanımır məzhəbi, nə də ki dini. 

Həyatda namusu, şərəfi, şanı, 
İtirmək olmasın qismətim, allah!  
İtirməyə hər an bu şirin canı 
Hazıram, bax, budur niyyətim, allah! 

 
 



 

 26 

"Olum" və  "Ölüm" 
 
İki sözün hər biri  
İbarətdir dörd hərfdən. 
"Olum" sözüdür biri. 
İkincisi hər dərddən 
Ağır olan "Ölüm"dür. 
"Olum" - yəni doğulma, 
"Ölüm" elə ölümdür. 
İnsan ölür boğulma, 
Sağalmaz xəstəlikdən, 
Ya gülləyə tuş gəlir, 
Ya yıxılıb hündürdən 
Bu dünyanı tərk edir. 
Əzrail belə halda  
Heç vaxt suçlu sayılmaz. 
Çünki hər qeylü-qalda 
Ölüm səbəbsiz olmaz. 
"Olum" - "Ölüm" sözləri 
Oxşardır bir-birinə. 
Eynidir samitləri, 
Bir bax saitlərinə: 
Həm "O", həm "U" üstünə 
Cüt nöqtə qoyulanda, 
Məna tamam əksinə 
Alınacaqdır onda. 
"Olum" - "Ölüm" olacaq 
Yazılanda yanaşı.  
 Bu dünyada qalacaq 
Bir məzar və  başdaşı. 
Qalın saitli "Olum" -  
Həyatın başlanğıcı. 
Incə saitli "Ölüm" -  
Məzara yol ayrıcı. 
Əksinə ola bilməz! 
"Olum" - fərəh, iftixar, 
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İncə səslənə bilməz, 
"Olum"da ucalıq var. 
"Ölüm"dəsə qarışır 
Hüzn qəmlə, kədərlə. 
Sanki hamı barışır 
Labüd gəldi-gedərlə. 
İnsan burda acizdir. 
Əlindən heç nə gəlməz. 
Ölüm - mütləq, caizdir. 
Əcəli heç kəs bilməz. 
"Olum"un - doğulmanın 
Mütləq "Ölüm"dür sonu. 
Ömür adlı zamanın 
Yoxdur ki, etalonu. 
Insan doğulub bir gün, 
Pis-yaxşı yaşayacaq. 
Amma labüd  ölümün 
Şərbətini dadacaq.  
Məzar lövhələrində  
Iki tarix qoyular. 
Biri olum, birində  
Ölüm günü oyular. 
Burda cəbr, hesab var, 
Həm də riyazi düstur. 
Azalan, çıxılan var, 
Ortada bir fərq durur. 
Bu fərq insan ömrüdür. 
"Get-gəllər"  dünyasında 
Var olduğu dövrüdür. 
"O" və "Ö" arasında 
 

                            11 iyun 2011-ci il 
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Zəmanə... 
 
 

Ocağında bulaq suyu yandırır, 
Odun əvəzinə bu gün zəmanə. 
Gör nə işdir: arifləri qandırır 
Nadan əvəzinə bu gün zəmanə. 

Haqsız olan haqlıları suçlayır, 
Siçan dönüb pişik üstə sıçrayır. 
Bağında bağbana əkdirir çayır 
Bostan əvəzinə bu gün zəmanə. 

Dəli verir ağıllıya öyüdü, 
Çinar tərif edir barsız söyüdü, 
Sorğu-sual edir cansız meyidi 
Insan əvəzinə bu gün zəmanə. 

Birinə dərd verir, birinə sərvət, 
Birinə arsızlıq, birinə qeyrət. 
Məzluma içirir zəhərli şərbət 
Dərman əvəzinə bu gün zəmanə. 

Fələyin gərdişi dönüb tərsinə, 
Haqsızlığın düzü nədir, tərsi nə? 
Tülkünü qürurlu sayır, əksinə, 
Aslan əvəzinə bu gün zəmanə. 

Qeyrətsiz dəm vurur namusdan, ardan, 
Qorxaqlar cürətli olmuşlar hardan? 
Aşıqdan söz umur turşu xiyardan 
Dastan əvəzinə bu gün zəmanə. 

Səndən nə gözləsin bu məzlum Haşım? 
Az qalıb altmışa yetişsin yaşım. 
Bəzən qəbul edir məni sirdaşım 
Düşmən əvəzinə bu gün, zəmanə! 
 

                                          17 mart 2008-ci il 
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Dünya düzələcəkmi?.. 
 

Bu dünyanın qara daşı, 
İnanıram, göyərəcək! 
Məmməd Araz, Arktikanın 
Buzları da əriyəcək... 
Bu dünya düzəlməyəcək. 
 

Ətrafa nəzər salginən. 
Uzaq keçmiş olub dünən. 
Buxarıda tüstülənən 
Quru odun  cücərəcək... 
Bu dünya düzəlməyəcək. 

 
Üzü dönüb zəmanənin. 
Bilmirəm kimə güvənim? 
Inanıram ki, dəvənin 
Boynu bir gün düzələcək... 
Bu dünya düzəlməyəcək. 

Qayıtmaz olub keçənlər, 
Nə vaxtsa qan içənlər, 
Ana əmcəyi kəsənlər 
Ali rütbəyə yetəcək... 
Bu dünya düzəlməyəcək. 

Elə ki çatdı məqamı 
Gəmirir adam adamı. 
Zəmanəmizin imamı 
İnşallah, zühur edəcək... 
Onda dünya düzələcək. 
Onda dünya düzələcək! 
 

                                  4 may 2010-cu il 
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                    Artıq cavan deyiləm!.. 
 

Hər bir insanın ömrü bənzəyir bir ağaca. 
Xəzan vuran məqamda yarpaq düşür budaqdan. 
İnsanın ömründənsə bir-birinin ardınca 
İllər yox olub gedir durmadan, dayanmadan. 
Təzə il gələn anda hamımız sevinirik. 
Fərqinə varmırıq ki, ömrümüzdən il gedir. 
Qocalıq qapımızı döyəndə deyinirik: 
"Nə gün görmüşük axı, həyat tükənir, nədir?" 
Cavan yaşda olarkən eşidəndə dəyişmiş 
Filankəs dünyasını, o anda soruşurdum: 
"Allah rəhmət eləsin, görən yaşı neçəymiş?" 
Biləndə ki, altmışdır, heç narahat olmurdum. 
Altmış yaş mənim üçün çox ömür sayılırdı. 
Çünki özüm cavandım, ölüm haqda düşünmək 
Bu yaşda adam üçün sadəlövhlük olardı... 
Fəqət, ömür karvanı dayanmır, nə eləyək? 
İndi ömrün altıncı on ili içindəyəm. 
Biri səksən, ya doxsan yaşında vəfat edir. 
Düşünəndə yaş ötüb, artıq cavan deyiləm, 
Deyirəm: "Nə gün gördü, o dünyaya köç edir?" 
Elə həmin adamam, amma düşüncə tərzim 
Görün necə dəyişmiş, buna heyran qalıram. 
Cavankən altmış yaşa "vaxtı çatmış" deyərdim, 
İndi səksən yaşı da orta ömür sayıram. 
Tanrının bəxş etdiyi ömrümdən illər bir-bir 
Qopub tökülür şaxta vuran yarpaqlar kimi. 
Nikbin olsam da, bu bir danılmaz həqiqətdir: 
Ölüm xofu son vaxtlar gəmirir ürəyimi...  
  

                           14 dekabr 2011-ci il 
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                      Ucuz dərman axtarışı 
 
 

Azar üzürdü məni, 
Həkim yanına getdim. 
Diqqətlə süzdü məni, 
Ərzi-halımı dedim. 
Yoxladı, hər yanıma  
Baxıb aparat qoydu 
Mənim vid-fasonuma 
Diqqət ilə göz qoydu. 
Dedi: - Maddi cəhətdən 
Vəziyyətin necədir?.. 
(Görən belə söhbətdən 
Onun məqsədi nədir?) 
- Varlı, kasıb olmağın - 
Dedim – nə fərqi vardır? 
Bədəndə nasazlığın 
Əlacı dərmandadır. 
Xəstəyəm, yazın dərman, 
Çıxıb  gedim evimə. 
Bu söhbətdən heç zaman 
Əlac olmaz dərdimə. 
Həkim dedi: - Niyyətim 
Ondadır, biləm görək 
Yazacağım reseptim 
Səni qane edəcək? 
Əgər imkanlısansa, 
Bahalı dərman yazım. 
Əgər gücün çatmırsa, 
Ucuzlusunu yazım. 
Dedim: - Ucuzlu dərman 
Neçəyə başa gələr? 
Bir qiymət dedi. Aman, 
Aylıq maaşım qədər. 
- Ala bilmərəm bunu, 
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 Yaman bahadır – dedim. 
Daha ucuzlusunu  
Yazın, mən çıxıb gedim. 
Həkimim mızıldadı: 
- Bundan ucuzlu dərman 
Filan baxıcıdadı. 
Qaç ora dayanmadan, 
Ver beş-on qəpiyini. 
Sənə əlac edəcək. 
Nə vaxt öləcəyini 
Dəqiqcə söyləyəcək. 
Ucuz dərman almağa 
Pulu olmayan kəsin 
Bu həyatda qalmağa 
Haqqı yox, qoy gəbərsin!.. 
… Ay mənim əzizlərim, 
Canınızı qoruyun. 
Nə baxıcı, nə həkim 
Əlinə möhtac olun. 
 

                     4 oktyabr 2011-ci il 
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Ömrümün payızı 
 
 

Ömrün payızına qədəm qoymuşam. 
Bu payız dumanlı, çənli olacaq. 
Yalan söyləmirəm, bunu duymuşam, 
Bu payız gözlərim yaşlı qalacaq. 

Cansız təbiətə ulu yaradan 
Insanlardan daha çox güzəşt etmiş. 
Hər fəsil başlayır bir ilk bahardan, 
Yay, payız, sonra da qışa yer vermiş. 

Təbiət yaşayır özəl ömrünü, 
Gözləyir hər qışdan sonra baharı. 
Amma insan ömrü öz qış dövrünü 
Başa vurdu... çətin görə baharı! 

Ömrümün payızı sıxır qəlbimi, 
Ömrümün qışına keçid dövrüdür. 
Şaxta, xəzan vurmuş bir yarpaq kimi 
Ömrün qışı məni yaman üşüdür. 

Qorxuram bu qışın tez gəlişindən, 
Yaman dərd çəkirəm, fikir edirəm. 
Əlimi üzmüşəm yaz-yay fəslindən, 
Ömrün payızına şükür edirəm... 
 
                                                         5 yanvar 2011-ci il 

 
 

Asta çal "Yanıq Kərəmi" 
 
Kərəm yanğısını vəsf elə, qardaş. 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi"  
Kərəm sevgisini hifz elə, qardaş, 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi".  

Bu hava yaranmış el nəfəsindən, 
Sevən aşiqlərin eşq həvəsindən, 
İgid ərənlərin nərə səsindən. 
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Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi".  
Bu hava yaranmış hicran dəmindən,  
Saf sevgi, məhəbbət, eşq aləmindən. 
Həsrətlə çırpınan ürək qəmindən. 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi".  
 

"Yanıq Kərəmiy"lə düşünmək gərək, 
Havanın oduna isinmək gərək. 
A qardaş, səbr elə, bir dayan görək, 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi". 

Koroğlu nərəsi, Qorqudun səsi, 
Kərəm sızıltısı, Əsli naləsi, 
Ərşə çəkilibdir eşq ilahəsi, 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi". 

Bu hava nə deyir düşünən qəlbə? 
Mizrabın sehrindən ayrılan qəlpə, 
Yanan ürəkləri saldı qəlibə. 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi". 

Nə rəqs havasıdır, nə də əyləncə, 
Qəlblərdə çiskindir, dumandır, məncə. 
Sevən aşiqlərə vermə işgəncə. 
Sən allah, asta çal "Yanıq Kərəmi". 
 

                           10 may 2005-ci il 
 
 
          İstəmədim, başıma gəldi 

 
 
İstəmədim bu dünyada 
Qızıldan taxtım olsun. 
Qızıldan taxtım olunca, 
Quruca baxtım olsun. 
 

İstəmədim tanısınlar  
Məni var-dövlətimlə. 
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İstərəm ki, tanısınlar 
Özümün hörmətimlə. 
 

İstəmədim kimsə qorxsun  
Məndən, desin "Zülmkardır" 
Əzmədim bir qarışqanı,  
Çoxuna bu - aşkardır. 
 

İstəmədim desinlər ki, 
Sığınmış kölgəsinə 
Kiminsə, yox, möhtacam bir  
Allahın lütf-kərəminə. 

Bir kimsənin qismətinə 
Şərik olmaq istəmədim, 
Ruzini tanrıdır verən,  
"Azdır-çoxdur" söyləmədim. 
 

İstəmədim heç bir zaman 
Qoca çağırsınlar məni, 
İstəməyə-istəməyə  
Qəbul etdim bu kəlməni. 
 

Saç ağardı, diş töküldü,  
Nurdan düşdü gözlərim. 
Bir də gördüm baxmır sözə  
Əsə-əsə dizlərim. 
 

Onda duydum cavanlığa  
"Əlvida" deməliyəm. 
Məni qoca sananlarla  
Razılığa gəlməliyəm. 
 

Ömür keçir, yaş çoxalır, 
Mənim istəyim daha 
Mənasını itirərək  
Dönür boş bir xülyaya. 
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İstəməzdim məni qoca  
Çağırsınlar, amma heyhat... 
Istəməyə-istəməyə  
Qocalığa atdı həyat. 
 

Muğamlarda eşitdiyim  
"Yarım-yarım", "Balam-balam" 
Başa çatmış, indi "Aman, 
Ölürəm!"dir mənim havam. 
 

                                            26 noyabr 2009-cu il 
 

 
                       Mərd-namərd... 
 
Mənə dedilər:  - Keçmə namərdin körpüsündən, 
Qoy aparsın sel səni, amma … keçməli oldum. 
Mənə dedilər: - Yemə namərdin çörəyindən, 
Lap  acından həlak ol, amma … yeməli oldum. 
Mənə dedilər: - Içmə  sən namərdin suyundan,   
Dil-dodağın qurusun, amma … içməli oldum. 
Dedilər: - Faydalanma namərdin köməyindən, 
Quyuya düşsən də sən. Bunu etməli oldum. 
Düşünməyin, siz allah, iradəsiz adamam, 
Özümlə bacarmadım, namərdə boyun əydim. 
Məni sındırmaq çətin, çünki məğrur adamam. 
Başıma nə gələcək, mən haradan biləydim? 
Bir kimsənin alnına yazılmayıb "Namərddir". 
Namərd insanın yoxdur xüsusi vəsiqəsi. 
Ay məni dinləyənlər, bu dərd ağır bir dərddir, 
İnsanın gözlərindən oxunmur əqidəsi. 
Mərd sandığın bir insan görürsən namərd çıxdı. 
Üzünə gülə-gülə keçib arxadan vurur. 
Bu dünyanın namərdi, bəlkə də, mərddən çoxdu 
Əvvəl duz-çörək verir, sonra sənə tor qurur. 
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Hər körpüdən keçərkən araya bilmərik ki,  
Bu körpü mərdindirmi, yoxsa qəvi namərdin? 
Yediyimiz çörəkdən anlaya bilmərik ki 
Halalıdırmı mərdin, haramıdır namərdin? 
Yaşamaq çox çətindir belə bir zəmanədə, 
Çalışıb insanları qoruyaq namərdlərdən. 
Sidq ilə allahımdan mən dilərəm yenə də, 
Dünya xali olmasın yaxşılardan, mərdlərdən! 
 

                                                      30 iyun 2012-ci il 
 
 
                          Şeirim - ömrüm ... 
 

Tək-tənha qalanda dərdlərimlə mən 
Özümün özümə yazığım gəlir. 
Kövrək duyğularım oyanır həmən, 
Sinəmi az qala ox kimi dəlir. 
Mən şair deyiləm, zərif duyğular 
Damarımda qanla beynimə axır. 
Duyğular qaynayıb olur misralar, 
Ağ kağız üstünə qar kimi yağır. 
Qəlbimdə cərəyan edən bu hisslər, 
Məni qoymur rahat həyat sürməyə.  
Beynimdə fırtına yaradan səslər 
Məni vadar edir şeir deməyə. 
Yazıram qəlbimin yükü azalsın, 
Yazmıram kiminsə xoşuna gəlim. 
Yazdım -  duyğularım yaddaşda qalsın. 
Bu ağır möhnətdən bir az dincəlim. 
Yazmağa yazıram, yaz buludu tək, 
Çaxnaşma salaraq coşur  ürəyim. 
Yaman qısqanıram, istəyirəm tək 
Özümçün oxuyub, özüm dinləyim. 
Bilmirəm, başqası duyacaqdırmı 
Qəlbimin o mübhəm duyğularını. 
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Əzab-əziyyətli  hal-əhvalımı? 
Mənim ürəyimin ağrılarını? 
Nə yalan yazıram, nə də ki böhtan.  
Yaşanan ömrümü aldım qələmə. 
Nə edim ki, məni  ulu yaradan 
Xəlq edib gətirmiş bizim aləmə. 
Necə ki, taleyi dəyişəmmərəm, 
Şerim necə vardır, elə qalacaq! 
Özüm bu dünyada gəldi-gedərəm, 
Yalnız bu şeirlər elə qalacaq. 
 

                                 14 oktyabr 2009-cu il 
 

 
                       İnsanlardan umduğum... 

 
Qarşımdakı qutudan bir siqaret götürdüm, 
Şaqqıldadı alışqan, siqaretim közərdi, 
Dərin bir qullab vurub nəfəsimi ötürdüm 
Başımda qəribə bir duyğularım göyərdi: 
Kimdir, nəçidir görən  kəşf edən siqareti? 
Baş sındırıb, tər töküb onu icad elədi. 
Çox da ki, mən çəkənəm, amma, fikrimdir qəti, 
Tütünün zəhərindən  min can fəryad elədi. 
Baxıram siqaretə, tütün, kağız, süzgəcdir, 
Kağız yanır yox olur, tütün yanır kül olur. 
Çəkilmiş siqaretdə süzgəc artıq bir heçdir, 
Mənə qalan tüstüdür, ciyərlərimə  dolur. 
Səhhətimə zərəri saymasaq əgər, onda, 
Bir bütöv siqaretdən tüstüdür qalan mənə. 
Bu tüstünü başqa bir mənbədən alsam, onda 
Kağız, tütün və süzgəc lazım olmazdı mənə. 
Ay məni dinləyənlər, gördüyüm insanların 
Nə puluna möhtacam, nə də vəzifəsinə. 
Möhtac deyiləm əsla camalına onların, 
Ehtiyacım da yoxdur zil, ya da bəm səsinə. 
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Saydığım keyfiyyətlər,  bilsəz mənim fikrimi,  
Bənzəyir siqaretin kağızına, tütünə. 
Mənə gərəksiz olan, lüzumsuz bir şey kimi --  
Siqaret süzgəcinə, sönmüş tütün külünə. 
Acgözlüklə çəkdiyim siqaretimdən  qalan, 
Məni qidalandıran bol-bol tüstüdür, fəqət. 
Umduğum təkcə budur çevrəmdə olanlardan: 
Qarşılıqlı anlaşma, nəzakət, qayğı, diqqət. 
 

                                                        24 avqust 2008-ci il 
 

 
 Haşım babamız 

 
Heç zaman çəkilmədi nur onun sifətindən, 
Həlim, mülayim idi, çünki Haşım babamız. 
Bir an əskik olmadı bərəkət süfrəsindən, 
Halal-haramı bildi, çünki Haşım babamız. 

Nə torpağı var idi, nə atı, nə ilxısı, 
Nə daş-qaşı var idi, nə əba, nə çuxası, 
Möhnətdən çəkilərdi ərşə onun yuxusu. 
Elin simsarı idi çünki, Haşım babamız. 

Sadə el adamıydı, zəhmətə can verərdi, 
Nə yalana, böhtana, şərə aman verərdi. 
Hər zaman ədalətə, haqqa təkan verərdi, 
Allah adamı idi çünki, Haşım babamız. 

Toxucu dəzgahını sirdaş bilib özünə, 
Zillət verdi əlinə, ayağına, gözünə  
Bir məfrəşi toxudu bir günə, iki günə. 
Heç kimi incitmədi, çünki Haşım babamız. 

Qanlı dava illəri dul qaldı neçə ana, 
Bir evdən yan keçmədi bu qorxulu fırtına, 
Əl tutdu, həyan oldu hər atasız yurduna, 
Ellər atası idi çünki Haşım babamız. 

Hər süfrə açılanda yoxsul evində onun, 
Baxmazdı aclığına nə qızının, oğlunun, 
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Əvvəl payı gedərdi cəbhədəki qonşunun, 
Gözü-könlü tox idi çünki, Haşım babamız. 

Ağ saqqalı bənzərdi zirvələrin qarına, 
Heç vaxt kölgə düşmədi əhdinə, ilqarına, 
Təəssüf eləməzdi əlinin qabarına, 
Zəhmət adamı idi, çünki Haşım babamız. 

Zəhmətə boyun əydi, fani sayıb dünyanı, 
Dövlətdən üstün tutdu pak vicdanı, ad-sanı, 
Ziyarət eləmişdi Qərib Imam Rzanı, 
Məşədi Haşım idi, çünki Haşım babamız. 

Yaxşını unudanlar yaxşılıq görməyəcək, 
Puluna, mənsəbinə insan uymasın gərək. 
Gərək unudulmasın bir tikə quru çörək, 
Aca çörək verəndi çünki, Haşım babamız. 

Məzarını hər cümə axşamı yad etdilər 
Sənin haqq-sayını bilən aqil kişilər. 
Bəzən qəbrin yanından düz keçir indikilər, 
İncimə, bu belədir çünki Haşım babamız. 

Əlli ildən artıqdır dəyişib dünyasını, 
Unudub bu dünyanın həm toyunu, yasını, 
Bircə bağışlayammır öz unudulmasını 
Məsləki təmiz idi, çünki Haşım babamız. 
 

                                                22 avqust 2004-cü il  
   
 
           Qaçan da çağırır, qovan da... 

 
Həyat bütün qovhaqovdur. 
Bu nə qaçdır, bu nə qovdur? 
Bu nə düyün, nə də tovdur... 
Qaçan da «Allah!» çağırır,  
Qovan da «Allah!» çağırır. 

Qoç Koroğlu basılmadı. 
Heç vaxt qılıncsız qalmadı. 
Tüfəng gördü, dayanmadı... 



 

 42 

Qaçan da «Allah!» çağırır,  
Qovan da «Allah!» çağırır. 

Ya acından ölməlisən, 
Yaşamaqçün ya da ki, sən 
Evdən qaçqın düşməlisən... 
Qaçan da «Allah!» çağırır,  
Qovan da «Allah!» çağırır. 

Çox görmüşük: oğru qaçar, 
Bu oğrunu doğru qovar. 
Hər ikisi qalıb naçar: 
Qaçan da «Allah!» çağırır,  
Qovan da «Allah!» çağırır. 

Qadir Allah bəs neyləsin 
Yaratmışdır hər ikisin  
Indi hansını dinləsin? 
Qaçan da «Allah!» çağırır,  
Qovan da «Allah!» çağırır.       
                          

                                10 dekabr 2010-cu il 
 
 
                        Allahı tanı... 

 
Yeri, göyü, insi-cinni yaradan, 
Bu dünyada nə vermədin bizə sən? 
Ömür adlı qatar gəlir haradan? 
Tale adlı bir yol ilə əzəldən. 
Bu yol kimlər üçün düzən, hamardır. 
Bu yol kimlər üçün eniş-yoxuşdur. 
Bu yolda kiminin uğuru vardır, 
Kimsə bədbəxtliyi qucaqlamışdır. 
Alın yazısından qaça bilmərik. 
Yazı müəllifi yalnız özünsən. 
De, kimin qüdrəti var olsun şərik 
Sənin işlərinə, Allah, görəsən? 
Şükürlər edirəm yaratdığına, 
Heç nəyi lüzumsuz sən xəlq etmədin. 
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Qara qüvvələrin lap acığına, 
İnsana «Dünyanın əşrəfi» dedin. 
Şeytanı - məlunu yaratmaqla sən 
Sınadın insanın dəyanətini. 
Buyurdun etsinlər mələklərə sən 
Adəm babamıza itaətini. 
Bütün canlılara, tanrım,  bəxş etdin, 
Yaranış, törəmə, sonda məhv olma. 
İnsana üstəlik həm şüur verdin, 
Həm də ki, həyatda sərbəst yaşama. 
Bu qədər üstünlük başqa canlıdan 
Bəs niyə insanı qane eləmir? 
Niyə kənar gəzir ulu tanrıdan, 
Allahın hökmünü icra eləmir? 
Daşürək insanlar çoxdur həyatda. 
Qatili, qulduru çox görmüşük biz. 
Neçə cinayəti bircə saatda 
Törədən görmüşdür bu gözlərimiz. 
Cəza məhkəməsi bu insanlara 
Oxuyur hökmünü qanun naminə. 
Cəzanın həddini bu qanunlara 
İnsan ağlı təyin etmişdir yenə. 
Qanunu qüvvəyə mindirən də o, 
Qanun tələbini icra edən də. 
Hər hansı cinayət törədən də o, 
Cinayətə görə cəza verən də. 
Bu, insan oğludur, insan özüdür. 
Qanunu yaratmış birindən ötrü. 
Qanunu pozan da insan özüdür 
Kiminsə xoşuna gəlməkdən ötrü. 
Allahdan xəbərsiz yaşayan insan,  
Allah qanununu pozan yaramaz! 
Yəqin bil, nə qədər həyatda varsan, 
Cəza məhkəməsi sənə toxunmaz. 
Amma, qorx Allahdan, axirət günü, 
Bütün hesabları qaldıracaqdır. 
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Hamının savab və günah yükünü 
Mizan-tərəzidə ayıracaqdır.  
Allah qanunları məcəllə deyil, 
Onu dəyişməyi kimsə bacarmaz. 
Allah qanunları qələmlə deyil, 
Nurla yazılmışdır, heç vaxt pozulmaz! 
Allahdan bixəbər yaşayan insan! 
Nə qədər gec deyil, qəflətdən ayıl. 
Allah qanununda yoxdur nə zindan, 
Nə də azadlığın qənimi - Bayıl! 
Burada yer yoxdur rüşvətə, pula, 
Hakimlər ordusu nəyə gərəkdir? 
Burda fərq qoyulmur varlı-yoxsula, 
Allahın tək özü hökm verəcəkdir. 
Hər səhər verilən sübh azanından 
Narazılıq edib deyinənlər var. 
Ramazan ayında oruc tutmaqdan 
Vaz keçib, bununla öyünənlər var. 
Vay olsun sizlərə, dünya malından 
Yükünü tutaraq ömür sürənlər. 
Bu fani dünyanın qeylü-qalından 
Fayda götürənlər, xeyir görənlər. 
Həm varı, həm də ki, sərvəti, bilin 
Uca allah rəva görmüşdür sizə. 
İmansız həyatdan dərhal çəkinin, 
Dolsun allah xofu daş qəlbinizə. 
Baxın çevrənizə, mömin insanlar 
İmana güvənib, gündə bir qədəm 
Ataraq allaha yaxın olurlar. 
Təqvalı adamçün nə kədər, nə qəm. 
Xüms-zəkatı verib, gündə beş kərə 
Namazını qılıb, oruc tutanlar 
Sanmasın zəhməti gedər hədərə, 
Allah dərgahında əcrini alar. 
 
                                     28 sentyabr 2009-cu il. 
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    Ağ çiçək - qar 
 
Albalı bağbanın zəhmətindən 
Bəhrələnmiş gümrah bir ağacdı. 
Yazın gəlişini gözləmədən  
Günlərin birində çiçək açdı. 
Axşamdan yağan leysan yağışı, 
Gecə yarı qara çevrilmişdi. 
Qara torpaq ötən qarlı qışı  
Belə vahiməli görməmişdi. 
Diqqət et albalı çiçəyinə! 
Öz oxşarına valeh olmuşdu. 
Pardaqlanmış hər bir  ləçəyinə 
Bir bəyaz qar dənəsi qonmuşdu. 
Albalı çiçəyinin sevinci  
Çox da uzun sürmədi, bir azdan 
Ləçəyin biri qopdu, ikinci,  
Sonra üçüncü qopdu qozadan. 
Bəmbəyaz çiçək və bəmbəyaz qar. 
Üst-üstə düşərkən, diqqət elə: 
Bir-birini necə də tamamlar. 
Amma, bu birlik döndü müşkülə. 
Əvvəlcə çiçəklər donub düşdü, 
Sonra qar dənələri əridi. 
Nə çiçəklər qurbansız ötüşdü, 
Nə də qar, dərd çəkməyin yeridir. 
Təkcə oxşarlığa aldananlar, 
Qoy subay qalıb heç yar seçməsin.  
Bir-birinə mehr salan insanlar, 
Çiçək ömrünüzə qar düşməsin! 
                                    12 may 2010-cu il. 
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Qınamayın siz məni... 
 

İlk övladın toyunda ata kimi söz dedim. 
Qonaqlara üz tutub: «Xoş gəldiniz!» söylədim. 
Masabəyi məclisə təqdim edəndə məni, 
Xüsusilə qeyd etdi bu bir neçə kəlməni: 
«Haşımın ocağında olmamış qız övladı, 
Gəlin bu gündən olur bu evin öz övladı...» 
Sən yaralı yerimə toxundun, ay Nizami. 
Ovundurmaq istədin qubar edən qəlbimi. 
Sən yaxşı bilirsən ki, anasız yaşamışam. 
Ana məhəbbətinin ətrini duymamışam. 
Uşaqkən itirmişəm o zavallı məxluqu, 
Qırx beş ildir çəkirəm içimdə o yoxluğu. 
Görməmişəm, deyirlər qız övladı daşıyar 
Ana təravətini, nənəsinə oxşayar. 
Yalandır, doğrudurmu, bunu sınamamışam. 
Çünki, bilirsiniz qız atası olmamışam. 
Ana-qız məhəbbəti mənə nağıl tək gəlmiş, 
Bilmirəm ki, həyatda hansı daha əzizmiş? 
Birini unutmuşam, birini görməmişəm. 
Allahın pay verdiyi üç oğul böyütmüşəm. 
İradım ola bilməz tanrının qərarına. 
Torpaq, dəniz, od, səma külli-ixtiyarına 
Verilmiş, hər sahədə o bilən məsləhətdir. 
Bu işlərə qarışmaq bəndə üçün qələtdir. 
Söhbət burada qalsın, qayıdaq toy gününə: 
Masabəyi girişdə bunu çəkəndə önə 
Ana və qız övladdan məhrum olmuş insan - mən 
Uçundum həyəcandan, bir tel qopdu içimdən. 
Səmadakı buludlar çıxanda müsəlləhə, 
Şimşəklər şaqqıldayar, səs salar yerə - göyə. 
Dolan buludlar tökər doyunca göz yaşını, 
Oxşayıb əzizləyər torpağını, daşını 
Yer adlı planetin...  Dolub-boşaldı yaman. 
İndi mənim içimdə, aman, aman, ay aman! 
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Ana-qız həsrətindən haray çəkdi bu ürək. 
Səs-səmir çıxarmadan, daxildən kükrəyərək. 
Məcbur etdi gözləri axıtsınlar göz yaşı. 
Yox, yox, mən ağlamadım, bu bir nisgil yağışı, 
Bu bir nakam ananın unudulmaz həsrəti 
Və bir də yaşanmamış bir övlad məhəbbəti, 
Cəm olaraq qovuşdu mənim toy sevincimə. 
Toyda ağlamağımdan, oğul bala, incimə. 
Gəlin bu gün doldurur bir ana yoxluğunu, 
Daim arzulanan qız övladı boşluğunu. 
Bəbəklərimdən sevinc göz yaşları axırdı. 
Hamı heyranlıqla bu mənzərəyə baxırdı. 
Ədəbsizlik sanmasın bunu məclisdəkilər. 
Çox həssas duyğulardır kövrək qəlbimdəkilər. 
Ulu tanrı hər kəsi bir biçimdə yaratdı, 
Neyləyə bilərəm ki, bu da belə həyatdı... 
Şadlığa sevinməyi, sevincdən kövrəlməyi 
Və bir də sinəmdəki belə həssas ürəyi 
Allah bəxş etmiş mənə, dəyişdirə bilmərəm. 
Sevincə, həyəcana laqeyd qala bilmərəm. 
Qoy məni anlayanlar bəraət qazandırsın, 
Anlamayan qoy məni lap zəif adlandırsın. 
Amma, sonunculara, budur bax, deyəsiyəm: 
Gələn oğul toyunda yenə kövrələsiyəm... 
 

                                                  11 iyul 2009-cu il 
 
 
                     Tanrı qisməti 

 
Tanrı adamları yaradan zaman, 
Birinə qanacaq, mərifət verdi, 
Birinə yoxsulluq, birinə imkan, 
Başqa birinə də fərasət verdi. 
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Birinə xoş sifət, güləriz baxış, 
Yanında olana asta davranış, 
Birinin nəfəsi yalan, aldanış. 
Birisinə riya, min sifət verdi. 
 

Birinin dilində istiot acısı 
Özündən xoşrəftar olmuş tazısı, 
Birinin bədbəxtlik alın yazısı, 
Birinə əbədi səadət verdi. 
 

Birinə vermişdir abır, isməti, 
Birinin oğraşlıq olmuş qisməti. 
Birinə vermişdir ağıl, hikməti, 
Başqa birisinə cəhalət verdi. 
 

Birinə dağ kimi əyilməz vüqar, 
Başqa birisinə vəfa, etibar. 
Birinin qəlbində şeytanlar oynar, 
Başqa birisinə xəyanət verdi. 

Birinə bəxş edib alicənablıq, 
Birinin qəlbini çulğar paxıllıq, 
Birinin qisməti olmuş qorxaqlıq,  
Başqa birisinə cəsarət verdi. 

 
Tanrı birisini zalım yaratdı, 
Birinin qəlbində şəfqət oyatdı. 
Birinə rəzillik ömrü yaşatdı, 
Başqa birisinə dəyanət verdi. 
 

Birinin ev yıxmaq olmuş peşəsi, 
Məkrdən yoğrulub kökü, rişəsi. 
Birinin ərşdədir kefi, nəşəsi, 
Başqa birisinə səfalət verdi. 
 

Biri tanımadı, haqqı, allahı, 
Dünyadan qazancı oldu günahı, 
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Mömünə, inşallah, əziz allahı 
Axirət gününə zəmanət verdi. 
 

                                22 iyun 2006-cı il 
 

Qəm yemə, gözəl!.. 
 

                            Qonşum Urfanin sevimli övladına  
 

Toydur, mağar qurulmuş, qədim oyun havası, 
Çalınır asta-asta, bu toyun ab-havası, 
Ürəklərdə yaşadır fərəh və xoş duyğular. 
Yaxşı bax, bu məclisdə hər bir kəsə qayğı var. 
Qabaq cərgədə on üç, on dörd yaşında bir qız 
Qoltuqlu kresloda oturmuş tənha, yalqız. 
Taleyin qismətindən bir kimsə qaça bilməz! 
Tanrının sirlərini bir kimsə aça bilməz! 
Düşübdür qismətinə bir əlillik həyatı. 
Üz-gözü nisgillidir, sanki qəmli bayatı 
Söyləyir ürəyində özüyçün xısın-xısın. 
Duymaq çətin deyildir bu qəlbin sızıltısın: 

«Mən aşiq günüm, ayım. 
Qəhr oldu günüm-ayım. 
Zalım fələk qoymadı. 
Qol götürüb oynayım!» 

Qız sonsuz bir həsrətlə toya baxıb üzülür, 
Baxdıqca ürəyinə qara qanlar süzülür. 
Yox, yox, o təkcə baxmır, insanlarda həssaslıq, 
Təkcə həssaslıq deyil, həm də ki, duyğusallıq 
Arayır öz-özünə, keçirib ürəyindən: 
«Kimsə bu insanlardan kaş qalxaydı yerindən, 
Məni dəvət edəydi elə bu an meydana, 
Rəqs edəydim durmadan fələyin acığına.» 
Belə bir sual keçdi bu an qızın qəlbindən: 
- Bu iş dərdimə çarə olacaqmı, görəsən? 
Məclisdə olanlardan biri yaxına gəldi. 



 

 50 

Qızın qolundan tutub «Qalx ayağa» söylədi. 
Onun köməyi ilə qız ayaq üstə durdu, 
Bir an içrə əlillik həyatını unutdu. 
Ayaqları hərəkət etmədi, qız yerində 
Dayanıb nəzərini cəmlədi bir nöqtədə, 
Oynatmağa başladı astaca əl-qolunu,  
Yalnız bununla da qız tapdı çıxış yolunu. 
Hansı hissləri bu an keçirirdi görəsən? 
Bəlkə utanırdı o çevrəsindəkilərdən? 
Ya demək istəyirdi: - Tək siz rəqs etmirsiniz, 
Meydanda mən də varam, bəlkə hiss etmirsiniz? 
Qəfildən yada düşdü:  sözə baxmır ayaqlar, 
Yenə də ürəyindən axıtdı qara qanlar. 
Qız bu an iki hissin arasında qalmışdı. 
Qəlbində həm  təsəlli, həm  də  təəssüf vardı. 
Əl-qolunu oynatmaq təsəlli sayılırdı, 
Addım  ata bilməmək təəssüf sayılırdı. 
Çox da uzun çəkmədi, zavallı qız qəfildən 
Sonuncunu düşünüb keçirdi ürəyindən: 
- Kaş kimsə elə bu an tutub onun qolundan 
Heç bir söz  soruşmadan çıxaraydı meydandan. 
Bax, bu kimsəni tapmaq müşkül iş sayılırdı. 
Yaxınları meydanda onu alqışlayırdı. 
Elə düşünürdülər, nə qədər çox oynasa, 
Oyun meydanında qız nə qədər çox dayansa, 
Bir o qədər sevinib yəqin qalacaq razı. 
Və nəhayət bir nəfər duyaraq qızcığazı 
Öz yerinə apardı, qızın qəlbində bu an, 
Rəqabətə girərək iki hiss edir cövlan. 
Fərəhlə peşmançılıq arasında qalmışdı, 
Ürəyindən oynamaq keçsə də dayanmışdı. 
Mağarda olanların diqqətini cəlb etdi, 
Qayğıkeş insanların ürəyini göynətdi. 
Narahat olma, qızım, Allah qadir allahdır. 
Məzlumlara rəhm edən, rəhman, adil allahdır! 
Barışmağa məhkumsan ömrünə bəxş olunan 
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Bu tale sınağıyla, həyatda möhkəm dayan! 
Üsyan etmə Tanrının rəva bildiklərinə. 
Nə olsun qüsurlusan,  diqqət et əllərinə. 
Bu əllərlə xarüqə yaradarsan bir zaman. 
Gördünmü, xilas etdi səni rəqs edən zaman. 
Allahın yaratdığı hər şeyə min şükürlər! 
Başını dik tut, Allah sənin fikrini çəkər! 
Xoşbəxt olarsan, qızım, çalış zövq al həyatdan. 
O gün olsun toyunda oynasın anan-atan.  
 

                                                    12 iyul 2009-cu il 
                      (Kərbəlayı Vaqif dayımın qızının toyu)     

         
                                           

                        Pak  sevgi  böhranı 
 
Hicran olmasa idi, qovuşmaqçün Leylilə 
Məcnun Məcnun olmazdı, vida edib Qeysliyə. 
Şirinin vüsalına yetmək üçün Fərhada 
Nəsib oldu ram etmək Bisütun tək əjdaha. 
Kərəm yandı, kül oldu qara keşiş əliylə, 
Fəqət, çata bilmədi sevdiyi qız - Əsliyə. 
Abbas öz Gülgəzinin, Qərib Şahsənəminin 
Vüsalına qovuşmaq üçün hicran qəminin 
İçində boğuldular, şirin candan keçdilər. 
Eşq yolunda cəfanı təmənnasız seçdilər. 
Bizlər üçün yazılıb məhəbbət dastanları! 
Yazılıb inandırsın sevgiyə insanları. 
İncimə gəl, a qızım, Əslinin dəyanəti, 
Leyli təmkinliliyi, Şirinin cəsarəti, 
İnanmıram ki, səndə, sənin eşqində olsun. 
Başqasını demirəm, deyim sözün doğrusun: 
İllərlə səhra gəzib, dağ çapmaq bacarmaram. 
Desəm də yalan olar, mən Məcnun olammaram! 
«Qara keşiş»lər alıb bütün yer kürəsini, 
Düşünmədən verirlər qızların «Həri»sini. 
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İndiki Kərəmləri yandırmaq üçün köynək 
Kitayda hazırlanır, alışmaq üçün gərək, 
Girərək Internetə, təlimat oxuyasan. 
Elə evlənmək özü Internetlədir asan. 
Elan verilir saytda: boyum-buxunum budur, 
Xasiyyətim belədir, bəyənirsən, yaxın dur! 
Əlavə məlumatım: kərgədan saxlayıram, 
Müasirlik ruhuyla kokain qoxlayıram. 
Kompüter əsrinin var öz incəlikləri. 
Bəyəndinsə - evləndin, sevmədinsə - yox yeri. 
İndiki Şahsənəmin, Gülgəz və Leylilərin, 
İndiki Şirinlərin, Əsli, daha kimlərin  
İşdəklərinə dözmək nə Fərhadın işidir, 
Nə Məcnunun, Qəribin, nə Abbasın işidir.  
İndi çoxları məcnun, yəni dəli olmuşlar. 
Eşq cazibəsindən yox, saxtalıqdan olmuşlar. 
Qəbri nur ilə dolsun Füzulinin, Hadinin, 
Yəqin sağ qalsaydılar, indiki bəy-gəlinin 
Simasında heç zaman romantika axtarmaz, 
Saf eşq ilə saxtalıq bir-birinə bağlanmaz! 
Məcnun abırsızlıq yox, eşq dəlisi sayılmış, 
Fərhad pak eşq naminə Bisütun dağı çapmış. 
Dastan yaratmaq olmaz indiki məhəbbətdən, 
Sifət padoşdan deyil, ibarətdir ki, ətdən. 
Utanmaq adlı məfhum get-gedə siz, qızların 
Çöhrəsindən yox olur, əsl bugünkü bazarın, 
Məhsulu olmuşsunuz, hər şey açıq satılır. 
Gizlində heç nə yoxdur,  mal  mala da qatılır. 
Bu açıqlıq sirayət  etmişdir siz - qızlara. 
Oxşamaq istərsiniz hansısa «Ulduzlara». 
Sən niyə oxşadırsan özünü bu iblisə? 
Bu adamaoxşamaz, kərtənkələ, ilbizə? 
Soyunmaq yarışında birinci olmuş müdam. 
Əyni paltar görəndə dəli olur bu adam. 
Heç vaxt ona oxşama, çalış özünə oxşa. 
Çalış ata-anana, öz soykökünə oxşa. 
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Ədəb-ərkanla sən dünyaya sübut elə: 
Abır-ismət yaraşır bizim bu qədim elə! 
 

                                                           7 may 2007-ci il 
 
           

               Həyatın qəribəliyi 
 

İki ana görüşüb 
Bir gün hal-əhval tutdu. 
Biri: - Nədəndir düşüb 
Qaşqabağın? – soruşdu. 
O biri: - Heç, - söylədi – 
Üçüncü qız övladım 
Artıq dünyaya gəldi, 
Oğula həsrət qaldım. 
Buna görə qaralmış 
Qanım, bildinmi, bacı. 
Məni kədər, qəm almış, 
Dərdimin yox əlacı... 
Qayğılı təbəssümlə 
Gülümsədi o biri. 
Söylədi: - Məni dinlə, 
Dərdin, qəmin yox yeri. 
Heç Allah verən paya 
Bəndə etiraz edər? 
Şükürlər et  xudaya, 
Allah oğul da verər. 
Sənin qız övladların 
İnşallah, böyüyəcək. 
Hərəsi bir oğlanın 
Qismətinə düşəcək. 
Çəkmə qızlar dərdini, 
Nikbin olub, sızlama. 
Alaram mən birini 
Böyüyəndə oğluma. 
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Digər qızlarına da 
Halal süd əmmiş biri 
Sahib çıxacaq, onda, 
Unut qəmi, kədəri... 
Üç qızın anasının 
Qəlbi fərəhlə doldu. 
Təsəllisi qadının 
Lap ürəyincə oldu... 
Amma, zalım dünyanın 
Gərdişi olur yaman. 
Gəlin seçən ananın, 
Hamilə olan zaman 
Bəxt gülmədi üzünə. 
Uşaq sağlam doğuldu, 
Ananınsa özünə 
Məzar son mənzil oldu. 
... Ananın ölümündən 
İyirmi il vaxt keçdi. 
Taleyin qismətindən 
Böyük oğlu qız seçdi 
Üç qızdan gileylənən 
Ananın bir qızını. 
Ana etmədi əslən 
Buna etirazını. 
Axı, necə edəydi? 
Düz iyirmil il qabaq 
Bu – verilən vədəydi. 
Olmaz qismətdən  qaçmaq. 
İyirmi yaşlı qızı 
Doğularkən, bir ana 
Vədə vermiş, bu qızı   
Alacaqdır oğluna.  
Mərhum ananın sözü 
İcra oldu, nəhayət. 
Oğluna elçi özü 
Gedə bilmədi, fəqət. 
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Dəyərli oxucular: 
Bu həyat hekayəsi 
İnanın ki, necə var, 
Yazılıb hər kəlməsi. 
Vədə verən o qadın 
Olmuşdur mənim anam. 
O üç qız övladının 
Anasıdır qaynanam. 
 
                               22 aprel 2013-cü il 

 
 

                                Arzum 
 

Dünən yolum düşdü doğma kəndimə, 
Kənd yaman dəyişmiş daha, sən demə. 
Böyümüş, boy atmış bağlar, bağçalar, 
Burda vardır indi hər rəng, hər çalar. 
Binası qoyulmuş təzə evlərin, 
Kəndin havası da, suyu da sərin. 
Cavanları tanımaq çətindir mənə, 
Qızlar ana olub, analar nənə. 
Küçədə gördüm mən bir qızcığazı, 
Necə də gedirdi özündən razı. 
Qaş qara, göz qara, özü bir mələk, 
Yanaqları lalə, ağzı çiyələk. 
Baxışı, duruşu canlar alandır, 
Uzun hörükləri sanki ilandır. 
Yerli-yerindədir ədəb-ərkanı, 
İsmətdə, həyada ona tay hanı? 
Gördüm qızcığazı... Yalan nə deyim?  
Ahıllıq yaşımda coşdu ürəyim. 
Bu qız saldı məni yaman kəməndə, 
Elə xoş arzular yaratdı məndə. 
Keçdi ürəyimdən belə bir dilək: 
«Olmasın özgəyə qismət bu mələk». 
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Sanmayın bu yaşda aşiq oldum mən, 
Qara fikirlərdən çəkinin həmən. 
Bilsin niyyətimi ulu yaradan, 
Elə nigaranam oğlum sarıdan. 
Şirin arzularım kaş çin olaydı, 
Bu qızcığaz mənə gəlin olaydı. 
 

                                            9 sentyabr 2004-cü il 
 

 
Maaşın  «bərəkəti» 

 
Ayın on beşi olmamış maaş xərclənib qurtardı. 
Elə bil nə almış idim, nə də qoymuşdum cibimə. 
Ayın ikinci yarısı canımı fikir, dərd aldı, 
Çörək pulu əldə etmək üçün ağız açım kimə? 
Düşünürdüm: bu ayda mən qışa təzə palto alım. 
Nə edəsən, alınmadı, dedim: «Köhnəni geyərəm». 
Papağımın tükü getmiş, bəlkə təzəsini alım? 
Görəndə ki,  pul qurtardı, dedim: «Papaqsız gəzərəm». 
Hesablayıb maaşımı, düşünürdüm ki, alaram 
Bir dəst kostyum, əynimdəki köhnələrək nimdaş olmuş. 
Görəndə ki, pul qalmadı, köks ötürdüm aram-aram. 
Əşi, bu il də geyərəm, nə olsun ki, rəngi solmuş. 
Sözgəlişi, çıxarmalı adam içinə jiletim 
Yoxdu, amma pul çatmadı, ondan da vaz keçdim artıq. 
Nə yaxşı ki, vardı mənim köhnə, üzülmüş jaketim. 
Təki soyuqda qalmayım, geyəcəyəm yırtıq-yırtıq. 
Maaşımdan qalan pulu hesablayıb gördüm çatdı 
Bircə cüt qalın coraba, təbəssüm yanağımda 
Gedib aldım, çox şükür,  indi ürəyim rahatdı:   
Bu maaşdan bir xatirə qaldı yalnız…  ayağımda. 
 

                                       11 oktyabr 2011-ci il 
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Sən  demə... 
 

- Əmi, Sizə nə oldu? - deyib baxdı üzümə, 
Gözlərini zillədi təccüblə gözümə. 
O baxışlar, o bəniz dönüb xatirələrə, 
Çəkib apardı məni iyirmi il əvvələ. 
Səbr ver mənə, allahım, bu odur, yoxsa xəyal? 
Əsla yanılmıram mən, istərsən canımı al. 
İyirmi il bundan qabaq görüşdük yaz səhəri, 
Əhd-peyman bağladıq, yaşadıq şən günləri. 
Gözləri, baxışları məni məndən alardı... 
Sevda ümmanlarına aparar, aparardı... 
Nakam məhəbbətimiz bir gün soldu, saraldı, 
Vüsal həsrətindəykən eşqimizi qar aldı. 
Dəli bir məhəbbətlə sevdik, amma... nə fayda? 
Bədxah qardaşı üçün nə qanun, nə də qayda 
Əsla kar eləmədi, qoymadı qovuşaq biz, 
Bundan sonra başlandı nisgilli günlərimiz. 
Küskün taleyimlə mən tərk etdim bu şəhəri, 
İyirmi il sərasər gəzdim qərib yerləri. 
Yeni həyat günbəgün unutdurdu dərdimi, 
Xoşladığım birinə bir gün açdım qəlbimi... 
Bir güt övlad bəxş etdi tanrı qismətimizə, 
Hər birimiz güvəndik halal zəhmətimizə... 
Bir gün dəvət aldım mən yaxın qohum toyuna, 
Vətən torpağı məni dərhal aldı qoynuna. 
Səkkizinci vaqonun qapısı ağzında mən 
Donub qaldım yerimdə həmin qızı görərkən. 
Tanış sifət, tanış üz,  tanış gözlər qarşımda, 
Bir çaşğınlıq yarandı ilk andaca başımda. 
«Əmi» müraciəti qəlbimi al-qan etdi, 
Həssas duyğularımı yerlərə yeksan etdi. 
Dilimdən bir söz qopdu ixtiyarsız olaraq, 
Dəli bir çılğınlıqla «Cəmilə!» qışqıraraq, 
Baxdım qızın üzünə, zidd olub adətimə, 
Qız da təəccüb etdi mənim hərəkətimə. 
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«Axı mənim anamı haradan tanıdınız, 
Sizi ilk dəfə gördüm, deyin, nədir adınız?» 
Qarşımdakı gözələ deyə bilmədim fəqət, 
Dərdimə edə bilməz nə çarə, nə də şəfqət. 
Anasına oxşayan bu qız,  sən demə həmin 
Yeganə övladıdır sevdiyim Cəmiləmin. 
 

                                                   8 may 2007-ci il 
 
 
                            Qarışqanın gücü 

 
«Qarışqa çəkisindən üç dəfə ağır yükü 
Aparır» söylədilər, biz hamımız inandıq. 
İnanmağa məhkumuq, həm sən, həm də mən, çünki 
O - kiçik bir həşərat, bizlər isə insanıq. 
Tərəziylə ölçülən yükə qalsa, qarışqa 
Daşıyar çəkisindən neçə dəfə artığı. 
Insanınsa həyatda tərkibcə tamam başqa 
Tərəziyə gəlməyən bir yükdür daşıdığı: 
Təhsil almaq, iş tapmaq, mənzilə sahib olmaq, 
Sonra ailə qurmaq, övladların qayğısı. 
Orta məktəb, əsgəri xidmətə yola salmaq, 
Ali təhsil almışsa, iş tapmaq can yanğısı. 
Şükr edirəm allaha, bizim övladlarımız 
Sözəbaxan olmaqla incitməz valideyni. 
Müsibət olur bəzi oğlan və qızlarımız 
Düşür əyri yollara, lax olur qəlbi, beyni. 
Təkcə pis övlad deyil, pis qonşu da insanın 
Ömrünə balta vurur, oynadır sinirləri. 
Adam var ki, namusun, şərəfin və ad-sanın 
Xatirinə açmayır neçə müdhiş sirləri. 
İnsan qayğılarından xilas olur o zaman 
Haqq dünyasına bir gün əbədi səfər edir. 
Silinir xatirindən nə vardı yaxşı-yaman, 
Yalnız əməllərinə görə hesabat verir... 
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İnanmıram qarışqa belə möhnətə dözə! 
Onun işi bir dəni sürüyərək yuvaya 
Aparmaqdır qataraq gecələri gündüzə. 
Bu işgüzarlığıyla səs salıbdır dunyaya. 
Çox öyünmə,  qarışqa, nə qədər qoçaq olsan 
Sən insanın çəkdiyi yükü çəkə bəlməzsən. 
Əgər bir gün dən tapa bilməyib, ac da qalsan 
Düşünürəm: insana əsla qibtə etməzsən. 
 

                                                   19 iyul 2011-ci il 
 
 

Nağıl dərdi... 
 

Nənəm nağıl deyərdi hər yatanda gecələr, 
Çəkərdi hər bir nağıl məni düşüncələrə.  
Heyrətlə düşünərdim, necə olur keçilər 
Qalib gəlir savaşda qurda,  qaniçənlərə? 
Başlanardı hər nağıl «Bir var, bir yoxdu» ilə, 
Ta gecə yarıyacan uzanar, uzanardı. 
Gözümüzü qapayan bir dadlı yuxu ilə 
«Göydən üç alma düşdü...» deyib tamamlanardı. 
Qəribə gələrdi ki, barmaq boyda bir Cırtdan 
Neçə tonluq çəkidə  Divi məğlub elədi. 
Qəribə gələrdi ki, Məlikməmməd quyudan 
Necə salamat çıxıb, yola davam elədi. 
Nənəm nağıl deyərdi sevib-sevilənlərdən, 
Nökəri  sevməsindən bəzi şah qızlarının. 
Necə də vaz keçərək qızıldan, yaqut-zərdən 
Bir uçuq komasına sığınırdı yarının. 
Çox qəribə gəlirdi nənəmin dedikləri, 
Savaşda vuruşanın qılıncı nə boydaydı? 
Vüsala çatmaq üçün, bir baxın, gözəl Pəri 
Çəkdiyi məşəqqətdən çox ağır bir haldaydı. 
Əzabdan usanmadı Göyçək Fatma bircə an, 
Dənini arıtdılar dilsiz  xoruz, toyuqlar. 
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Çirkin bacılığıysa dilinin ucbatından 
İsti yay gecəsində xəstələnib soyuqlar. 
Artıq nə nağıllar var, nə də ki nənəm vardır. 
Kimsə nağıl söyləmir heç kimə daha gecə. 
Nağılların hamısı Qırmızı kitabdadır, 
Danışır öz-özünə hər bir nağıl gizlicə.   
Nə nağıl deyən vardır, nə də nağıl axtaran... 
Şəngülüm canavarı çəkib yuxarı başa. 
Atəşkəs elan edib yaşayırlar yanbayan, 
Məlikməmmədin özü Divi salıbdır başa. 
Padşah qızının yarı padşah oğlu olmalı, 
Pinəçinin haqqı nə vəzir qızını sevsin! 
Göyçək Fatmalar varlı evə qismət olmalı, 
Kasıbın özü yoxsul bir qız tapıb evlənsin. 
Nağılda eşidərdim: filan qız düz yeddi il 
Gözlədi sevdiyini, vəfa qıldı əhdinə. 
Keçib oddan, alovdan sevgilisi yeddi il   
Başqa qıza baxmadı, söz yox sədaqətinə. 
Qovuşub bir-birinə bir həftə toy çaldılar, 
Gəlin duvaq altında girdi toy otağına. 
Bakirlik, bakirəlik adına  hər an onlar, 
Sadiq qalıb qoydular başı ömr  yastığına. 
Bütün bunlar gömüldü  nağıl məzarlığında, 
Yoxdur daha əvvəlki vəfa, əhd və sədaqət. 
Yaman alış-verişdir sevgi bazarlığında, 
Üç quruşluq olubdur indi eşq, məhəbbət. 
İlk tanışlıq tez dönür nişan mərasiminə, 
Nişandan toya kimi çatmır səbri gəlinin. 
Bəzən özü çevrilir özünün qəniminə, 
Üzüyü qaytarılır ucbatından dilinin. 
Bəzi nişanlı qızlar ucuz bilib isməti, 
Barmağında üzüyü gəzir başqa adaxlı. 
Düşünmür ki, puç olur taleyinin qisməti 
Onun üçün nə fərqi haqsızdır, ya da haqlı! 
Bir həftə nəyə gərək,  qurulmur daha mağar, 
Şadlıq evi dörd saat kifayətdir bir toya. 
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Yüz il ər-arvad kimi birgə yaşayardılar, 
İndi ailə ömrü başa çatır üç aya... 
Fağır, sadəlövh nənəm, köç etdin axirətə,  
Nə yaxşı belə nişan, adaxlılıq görmədin. 
İnandın ülvi eşqə, saf, təmiz məhəbbətə, 
Sevgi bazarlığında sən saxtalıq görmədin. 
Nağılların içində uyuyardım sübhədək, 
Nənəmin nağılları bitməz-tükənməz idi. 
Nağıl qəhrəmanından danışardı təkbətək, 
Hər birinin öz yeri, qəlbdən silinməz idi. 
Daha yoxdur Cırtdanın uzaqgörən haləti, 
Şəngülümə anası sahib durmur bilmərrə, 
Keçi bilir: dəmirçi hazır tutub aləti 
Qıracaq buynuzunu, yalvarsa da min kərə. 
Qurdun dişləri iti, qiymətli metaldandır, 
Keçi ilə savaşda ehtiyac yox heç kimə. 
Div güvənmir gücünə, hər an əli çatandır 
Yuxarı dairəyə, lap başbilən hakimə. 
Məzarı nurla dolsun, nənəmin vardı dərdi,  
Nəvə  toyu görməkçin çox istərdi yaşaya. 
Sağ qalsaydı nağılı müxtəsər söyləyərdi: 
«Biri var, biri yox»dan keçərdi «üç alma»ya. 
Çünki dəqiq bilərdi, daha əvvəlki kimi 
Nağıla ehtiyac yox, nağıl xiridarı yox. 
Nağıllar gödək olur  qızların saçı kimi, 
Sevib-sevilənlərin əvvəlki ilqarı yox. 
İgidliyə «Əlvida» dedi igid Koroğlu, 
Bir tüfənglə lap fili vurub yıxmaq dəmidir. 
Qılınca güvənməsin nə nər, nə də ki oğlu, 
Fındıq boyda bir mərmi igidin qənimidir. 
Elə buna görə də nənəm nağıl deməzdi, 
Gecələr nağılları düzməzdi bir sıraya. 
Rəhmətlik sağ qalsaydı, vaxtını itirməzdi, 
«Biri var, biri yox»dan  keçərdi «Üç   alma»ya. 
 

                                                         28 fevral 2007-ci il 
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Övlad, yoxsa nəvə? 
 

Kim deyər: Övlad əzizdir, yoxsa nəvəmi? 
Mən ətrindən tanıyıram körpə nəvəmi. 
Bunun səbəbi sadədir: üç övladım var. 
Nağıldakı üç almaya bənzəyir onlar. 
Bəzən ayıra bilmirəm biri-birindən. 
Amma… nəvəmi seçirəm gözəl ətrindən. 
«Bala» sözü kəlmələrin ən əlasıdır. 
Nəvə kimdir? – O, balamın gül balasıdır. 
Bala elə tək baladır, əzizdir mənə. 
Nəvə – ikiqat baladır, qurban gözünə!  
 

          13 noyabr 2011-ci il 
                                

 
                       Nəvəm Mövluda 

 
Məni ilk dəfə «Baba!» çağıran sən olmusan. 
Özün baba olasan –Allahdan arzum budur.  
Sən mənim ürəyimə elə bir nur salmısan, 
Səsini eşidəndə ruhum göylərə uçur. 
«Mövlud» qoydum adını, özün kimi adın da 
Tək mənə yox, hamıya xoş təsir bağışlayır. 
Istəklisi olmusan doğmanın da, yadın da.  
Vallah, kim görür səni,  ürəkdən alqışlayır. 
Bu qədər şirin-şəkər olmağın dərddir mənə. 
Ay gözümün işığı, axı gözə gəlirsən. 
Bircə eybin var sənin, baxmayırsan özünə, 
Həm isti, həm soyuqda tez-tez xəstələnirsən... 
Ay mənim kişi balam, ay babanın ürəyi! 
Maşallah, bu gün sənin  beş yaşın tamam olur. 
Heç kim çıxara bilməz qəlbimdəki fərəhi: 
Baxıram qamətinə, qəlbim qürurla dolur. 
Şirin «Baba» kəlməni söyləyən o dilinə 
Qurban olaram sənin, ay mənim qara gözlüm. 
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Allah o qədər ömür əta eyləsin mənə 
Sənin toyunu görüb sonra rahatca ölüm! 
 
                                                       29 avqust 2016-cı il 

 
 

Nəvəm Gülaya 
 
Mənalı gözlərində səma rəngləri vardır. 
Baxışların bənzəyir yazda çaxan şimşəyə. 
Bənizin elə bil ki, yenicə yağan qardır. 
Belə gözəllik, vallah, qismət olmaz kimsəyə. 
Həm Gülsən, həm də Aysan,  
                                   ay mənim Gülay qızım! 
Dilin bal kimi şirin, incə, zərifsən özün. 
Qadir Allahdan budur mənim ən böyük arzum: 
Həmişə şad olasan, hər zaman gülsün üzün! 
Bu gün doğum günündür, təbrik edirəm səni. 
Dörd yaşın tamam oldu, körpə deyilsən daha. 
Deməli, böyümüsən, az et nazı, qəmzəni 
Fərasətli bir qız ol, ümidlə bax sabaha. 
Qardaşın Mövlud ilə çalış yola get, bala. 
O babanın ilkidir, böyük üstünlüyü var. 
Qardaşla höcətləşib girməsən qalmaqala.  
O nə səni incidər, nə də saçını yolar… 
 

                             30 sentyabr 2016-cı il 
 

 
Gözəlləri sevin... 

 
Bir toy ziyafətində subay qızlar rəqs edir. 
Baxıram bu qızlara, hər biri bir çiçəkdir. 
Qızlara çiçək demək əsla qəbahət deyil. 
Oğlanlara qız seçmək heç də xəcalət deyil. 
Amma necə? Burada anladım mətləbimi: 
Gözəl yaratmış kimi, çirkin yaratmış kimi 
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Allahın öz işidir, nə haqqı var bəndənin 
Qarışa işlərinə xudavəndi-aləmin? 
Qəribəsi odur ki, toyda rəqs edənlərdən 
Çirkinlərə elçilər getdi seyr edənlərdən. 
Gözəllərsə qarıdı, adın çəkən olmadı. 
Buna səbəb: çirkinlər varlı evin övladı, 
Gözəllərsə bir kasıb daxmada yaşayanlar. 
Çirkinlər arasında hələ qüsurlu da var... 
Ay cavanlar, bu Haşım dayını dinləyin siz. 
Məhəbbəti sərvətə heç qurban verməyin siz. 
Gözəllik də sərvətdir - ulu tanrı qisməti. 
Bu qismətsə iflasa uğraya bilməz qəti! 
Gözəli məhrum etmək olmaz gözəlliyindən. 
Almaq olmaz  ilahi neməti taleyindən. 
Gözələ laqeyd qalıb var-dövlətə qaçanlar: 
Tələdəki cevizə tamah salan siçanlar 
Kimi hərəkət edib tələyə düşərsiniz. 
Mətbəx dolu ərzaqdan necə vaz keçərsiniz? 
Var-dövlət bu gün vardır, sabah yox ola bilər. 
Gözələ fərəh versən, daha da gözəlləşər. 
Cavanlar, yan keçməyin belə çoxlu gözəldən. 
İlahinin bəxşişi tükənməzdir əzəldən. 
 

                                         22 noyabr 2009-cu il. 
 

 
Gənzə   toyları 

 
Fəsil ötdü, ay dolandı, gün keçdi, 
Yenə çal-çağırdır Gənzə toyları. 
Kənar toylar, dostum, vallah bir heçdir, 
Yaxşıdan yaxşıdır Gənzə toyları. 

Sən bir ədəbə bax, mərifətə bax. 
İnsana insanda məhəbbətə bax. 
Qonağa baslənən bu hörmətə bax, 
Qonaq-qaralıdır Gənzə toyları. 

Toyun əzəməti heç vaxt kiçilməz, 
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Ağlı başdan alan içki içilməz. 
Tərlan tək qıy vuran qollar bükülməz, 
Nə təmtəraqlıdır Gənzə toyları. 

Xeyir-dua verər hacılar bəyə, 
Xoş günlərin sübhü açılar bəyə. 
Xalçada təbriklər yazılar bəyə, 
Ag gün soraqlıdır Gənzə toyları. 

Toy yaraşığıdır şadlıq sarayı, 
Təkdir «Həsənoğlu», yox onun tayı. 
A çayçı qardaşım, dəmə qoy çayı, 
Şirni-nabatlıdır Gənzə toyları. 

Xoş sözlər, təbriklər baş alıb gedir, 
Şərifin qələmi dayanmaq bilmir. 
Kimi söz istəyir, sifariş verir, 
Yaman qalmaqaldır Gənzə toyları. 

Rəhman müəllim, bir «Vağzalı» çalginən, 
Zilə çıxma, elə bəmdə qalginən, 
Qardaş, bu məclisə nəzər salginən, 
Gözəl növraqlıdır Gənzə toyları. 

Bir tarix yaradır bu Mövlan kişi, 
Çəkilir lentlərə toyun gedişi. 
Çəkir, xatırlayaq hər an keçmişi, 
Necə maraqlıdır Gənzə toyları. 

Bəyə bax, maşallah, dağ vüqarlıdır, 
Eşqinə, əhdinə etibarlıdır. 
Bəlkə buna görə bəhri-barlıdır, 
Bolluqdur, varlıdır Gənzə toyları. 

Gəlin bacım, geyinibsən al-əlvan, 
İsmətinə heyran olub yaradan. 
Məhəbbəti əsirgəmə yarından, 
Qeyrət misallıdır Gənzə toyları. 

Gəlir xonçalarda hər növ şirniyyat, 
Toy baş alıb gedir, qaynayır həyat. 
Hər bir evə qismət bu toy, bu büsat, 
Nə xoş soraqlıdır Gənzə toyları.  
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                      Yaltağın  xisləti 
 

Bir ay idi binamıza yeni qonşumuz köçmüşdü, 
Bir gün yolda həmin qonşu mənlə səmimi görüşdü: 
«Qardaş, axşam zəhmət çəkib   
təşrif buyur bir gəl bizə, 
Bir balamın ad günüdür, ortaq ol sevincimizə».  
Axşam keçdim qonşugilə, xeyli qonaq toplaşmışdı, 
Əksəriyyət yad adamlar, bir neçəsi tanış idi. 
Açılmışdı böyük masa, başdaydı «kiçik bəyimiz», 
İncə zövqlə geyinmişdi, vallah, üst-başı tər-təmiz.  
Bir azdan məclis qızışdı, süzüldü ilk piyalələr, 
«Kiçik bəy»in sağlığına söylənildi xoş təriflər... 
Masabəyi sözü verdi atasına «səbəbkar»ın, 
Qonşum bircə kəlmə ilə  salamladı qonaqların. 
Dərhal tutaraq üzünü yanındakı bir nəfərə, 
Xüsusi bir nəzakətlə müraciət etdi: «Hərə 
Öz xeyirxah işləriylə ad çıxarır bu dünyada, 
Kaş ki, yaxşı adamlardan uzaq olsun bəla, qada. 
Cənab rəis, sayənizdə işlə təmin olunmuşam, 
Məvacibim artırılıb, tanınan kişi olmuşam. 
Əgər Siz olmasaydınız, hələ fəhlə işləyirdim, 
Qəpiyə güllə ataraq, manatasa baş əyirdim. 
Rəis, sayənizdə  Sizin maşın aldım, torpaq aldım, 
Son dəbdə xarici mebel, lap bahalı papaq aldım. 
Cənab rəis, bu mənzili bircə sözünüzlə Sizin, 
Bir ay olar ki, almışam, aydın olsun başın, gözün!» 
Darıxdı məclisdəkilər danışanın sözlərindən, 
Başladı qeybət, pıçhapıç. Yaltaqlığın təsirindən 
Ev sahibi məst olmuşdu, iş o yerə yetişdi ki,  
Unudub arı, namusu, bu biqeyrət ərz etdi ki: 
«Rəis, Siz olmasaydınız, nə arvadım doğacaqdı, 
Nə bu məclis qurulacaq, nə bu uşaq olacaqdı...» 
Qımışdı məclisdəkilər, hərə yozdu bir tərəfə. 
Qonşum artıq tüpürürdü  həm namusa, həm şərəfə. 
Kömür kimi qaralmışdı bayaqdan həzz alan rəis, 
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Tapdı əlacını bunun çətin halda qalan rəis. 
Tez-tələsik durub getdi, tərk edərək ziyafəti, 
Bəlkə qonşum abır edib, yekunlaşdıra söhbəti. 
Rəis getdi, arxasınca məclis əhli dağılışdı, 
Hər bir qonaq ağızucu  qonşum ilə  sağollaşdı. 
Yaxınlaşdım bir nəfərə, yəqin iş yoldaşı idi, 
Üz-gözündən görünürdü, söhbətdən narazı idi. 
«Qonşum belə danışıqla nə anlatmaq istəyirmiş? 
Yoxsa evinin xanımı ona xəyanət edirmiş?» 
Müsahibim gülümsədi: «Yox, ay qardaş, sözün düzü, 
İsmətli bir qadın olub bu mənzilin sahibəsi. 
İnsafən rəis özü də əxlaqı təmiz insandır, 
Başqasının qadınına bacı gözüylə baxandır». 
«Əgər bu iş belədirsə, hardan çıxdı bəd gümanlar? 
Ağıllı bir insan da öz arvadına böhtan atar?» 
Dostum dedi: «Ad gününə gəldiyimiz bu «kiçik bəy» 
Doğularkən sancı çəkib, ana qoparıb hay-haray, 
Qonşu evin sahibəsi idarənin rəisinə  
Zəng edərək bildirmişdir xəbər versin işçisinə. 
Həmin anda bu gicbəsər iş yerində olmamışdır, 
Rəis sancılı qadını tez həkimə çatdırmışdır. 
Yaltaqlığın, məddahlığın ucbatından bu avara 
Yerli-yersiz tərif edir rəisini adamlara. 
Niyyətini çatdırmağa məddahlığı mane olur, 
Təki rəis təriflənsin, nə deyirsə qane olur». 
Qonşumla ilk tanışlığım mənə verdi ibrət dərsi, 
Nifrətimə səbəb oldu yaltaqların həyat tərzi. 
 

                                                      8 mart 2008-ci il 
 
 

Vəzifədən getmiş adam. 
 

Öz içində itmiş adam -  
Vəzifədən getmiş adam. 
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Çox acıyıram halına, 
Sənin bədbin əhvalına. 
Gəldin kimin zavalına, 
Xoş günləri bitmiş adam? 
Vəzifədən getmiş adam. 
 
Bər-bəzəkli kabineti, 
Kül rəngində «Şevroleti» 
Noutbuku, interneti 
Bir gündə tərk etmiş adam, 
Vəzifədən getmiş adam. 
 
Bilmədi ehtiyac nədir. 
Ac nədir, yalavac nədir? 
«Əcəb yaxşı zəmanədir!» 
- Hər zaman zikr etmiş adam. 
Vəzifədən getmiş adam. 
 
Kresloya qurban verdi 
Neçə igid, neçə mərdi. 
Nə kədəri, nə də dərdi 
Özünə tuş etmiş adam. 
Vəzifədən getmiş adam. 
 
Vəzifəyə bu nəfəri 
Irəli çəkəndən bəri 
Doğmaları, əzizləri  
Özünə yad etmiş adam. 
Vəzifədən getmiş adam. 
 
Əlinin altında olan, 
Daim ona yaltaqlanan 
İnsanları indi, bu an 
Üz döndərən görmüş adam. 
Vəzifədən getmiş adam. 
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Evdən çıxdısa küçəyə, 
Yanaşmadı bir kimsəyə. 
«Kimə ürək açım» - deyə, 
Həyatda təklənmiş adam. 
Vəzifədən getmiş adam. 
 
Düşündü ki, daha belə  
Yaşamaq yükdür əcələ. 
Ölmək üçün Əzrailə 
İsmarıc göndərmiş adam. 
Vəzifədən getmiş adam. 
                           

13 iyun 2011-ci il   
 

 
Adam   satan 

 
Hərdən düşünürəm özüm-özümə, 
Dünya təzadlarla doludur, vallah. 
Daldada çor deyib, ancaq üzümə 
Saxta can deyənlər çoxludur, vallah! 
 

Bazarda mal satan malı təriflər. 
İstər yaxşı olsun, istərsə yaman. 
Amma adam satan qansız həriflər 
Satdığı insanı pislər hər zaman. 

 
De, necə dayansın ürək yerində? 
Düşünürəm, yəni satılan insan 
Satqın adamların nəzərlərində, 
Dəyərsiz olmuşdur bazar malından? 
 

Barı, ibrət götür xiyar satandan. 
Qayçı satana da bax, ibrət götür. 
Gəl, ibrət götür mal-davar satandan, 
Qamçı satana da bax, ibrət götür. 
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Onları satanlar satdığı malı 
Elə hey təriflər, müştəri yığar. 
Səninsə satdığın həmin zavallı, 
Yalnız pislənməyə, de, məruz qalar? 

 
Bazarda satılan mallar ucadan, 
Tərif edilərkən sənin, bəs niyə 
Verdiyin məlumat getdi yavaşdan? 
Dəlalət etmirmi bu,  xudbinliyə? 

 
Çox güman ki, sənin  satdığın insan, 
Haqsızlığın yeni qurbanı olar. 
Əgər satdığını sən alçaldırsan, 
Deməli, xiyarsan, lap turşu xiyar! 
 

Sən kimi satırsan, özün bilərsən. 
Amma, haqqa nahaq demə, günahdır. 
Bibər satandan da  ibrət götür sən. 
Sanki qarşısında şirin bal satır. 

 
Kişisən, ucadan söylə yerinə 
Adamın yaxşı-pis cəhətlərini. 
Burax məmurların öhdələrinə, 
Qoy düzüb qoşsunlar öz işlərini. 
 

İbrət götürməyin çatmışdır vaxtı. 
Qanlı otuz yeddi unudulmamış. 
Qaniçən rəhbərin qan dolu taxtı 
Yerlə yeksan olub xaraba qalmış. 

 
Milyonlarla fağır, məsum insanlar 
Satılmış rəhbərə su qiymətinə. 
İşə bax, dünənki adam satanlar 
Bu gün satılmışlar öz rəhbərinə. 
 
 



 

 72 

Adam satan adam, ayıl qəflətdən. 
Bu peşə yaraşmır kişi isminə. 
Uzaqlaş  cəmiyyət verən lənətdən  
Bu lənət cəhənnəm vəd edir sənə. 
 

                                  16 iyun 2011-ci il 
          

 
                    Bölə bilmədisə də?.. 

 
Günlərin bir günündə,  
Bir kisənin dibində 
Bir az arpa verərək, 
Ona dedilər: - Gərək 
Böləsən arpaları 
İki yerə tən yarı. 
Bax, bu iki eşşəyə 
Bərabər çatsın - deyə. 
Çalış,  bölgü düz olsun, 
İşin qüsursuz olsun. 
Bir eşşək digərindən 
Artıq yeməsin bir dən... 
Aldı kisəni, baxdı, 
Qəlbindən qanlar axdı. 
Düşündü ki, görəsən, 
Necə bölüm dəni mən? 
Uzunqulaqlar bundan 
Olmasınlar pərişan... 
Gəldi belə qərara: 
Qaçmasın ora-bura. 
Birinciyə bir arpa,  
İkinciyə bir arpa 
Verib, bunun ardınca 
Arpalar azalınca 
Eyni qaydayla böldü. 
Amma ki... təngə gəldi. 



 

 73 

Seyr edib yan-yörəni, 
Kisədə qalan dəni 
Zibil qabına atdı. 
Hiss etdi ki, rahatdı. 
Çünki, dən yox ortada. 
Heyvanlar yemiş az da 
Olsa, şübhə yox buna. 
İndi işin sonuna 
Gəldik, bu yerdə qalaq... 
Eşşəyin biri çolaq, 
Birinin bir gözü kor. 
Amma bizim bu nankor 
Zavallı heyvanları  
Ac qoyub, arpaları  
Tökdü zibil qabına. 
Bununla öz adına 
Qoşdu ayamasını: 
Ona «İki eşşəyin 
Beş ovuc arpasını 
Bölə bilməyən» deyin!.. 
 
P.S.  Sizə bir sirr açacam: 
Söylədiyim bu adam 
O vaxt  iki eşşəyin 
Böləmmədi yemini. 
İndi bir nazirliyin 
Tutub kabinetini. 
Əli altda yüz nəfər 
Fəhlə-qulluqçusu var. 
Amma, ondan bu səfər 
Nədənsə... razıdırlar. 
 

                                                             6 iyun 2011-ci il  
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Hansı qızsan?.. 
 

Görüb könül vermişdi bir oğlana qızcığaz, 
Bir ay sonra oğlanı apardılar xidmətə. 
Birinci məktubunda belə yazdı qızcığaz: 
«Qardaşım əl çəkmədi, nişanlandım Əhmədə. 
Bilirəm, çox çətindir bu dərdi çəkmək sənə, 
Halına acıyıram, məktubu alan kimi, 
Çox-çox üzr istəyirəm, bir xahişim var sənə, 
Göndər gəlsin özümə səndə olan şəklimi». 
Bir gün  qız məktub aldı, tez evinə qaçaraq, 
İçi şəkillə dolu məktubu  açıb baxdı. 
Oğlan yazmış: «Xidmətə çağrılmamışdan qabaq 
Bu on qızın hamısı mənim qarşıma çıxdı. 
Tanış olub təklikdə şəkillərini aldım, 
Sən onlardan hansısan, dəqiq xatırlamıram, 
Xahişin qarşısında çətin bir hala qaldım. 
Bütün qız rəsmlərini, bax, sənə yollayıram. 
Səndən istəyim budur, seç, götür öz şəklini, 
Qalan şəkilləri də  sən mütləq qaytar mənə. 
Möhkəm saxla əlində öz yeni istəklini, 
Çalış rəsmin düşməsin başqa oğlan əlinə». 
Halına acıyıram zavallı qızcığazın. 
Əsgərə məktubunu yazanda utanırdı. 
İç üzü açılmışdı indi bu natarazın. 
Öz  sadəlövhlüyündən  od tutaraq yanırdı. 
 
                                                   28 fevral 2007-ci il 

 
 
                  Olmayan ağrımaz!.. 
 

Bir vəzifə sahibi tez-tez xəstələnərdi. 
Ürəyindən, gah başından hərdən gileylənərdi. 
Çox məzəli bir həkimi var onun səhiyyədə. 
İşindən baş çıxarardı çox yüksək səviyyədə. 



 

 75 

Həkimin yanına gəlib söylədi: - Ağ ciyərim 
Çox möhkəm ağrıyır, doktor, yoxdur daha taqətim. 
Həkim dedi: - İnanıram, müalicə edərəm  
Qısa bir zaman ərzində, olmazsan daha vərəm. 
Allahına şükür elə, sənin ağ ciyərin var. 
Olmasaydı, ağrımazdı, olan əza ağrıyar!.. 
Növbəti dəfə həkimin yanına gəlib dedi: 
- Ürəyimdən elə bil ki, daş asılıb - söylədi - 
Doktor, mənə əlac elə, bir çətən külfətim var. 
Həkim dedi: - Şükür elə  allahına, ürəyin var. 
Olmasaydı, ağrımazdı, ağrıyar olan əza. 
Müalicə eləyərəm, getməzsən sən güdaza... 
Həkimin yanına gəldi rəis növbəti dəfə. 
Amma həkimi söylədi: - Mənlik  deyil - bu dəfə. 
Təəccüblü qalmalıdır, görəsən həkim niyə 
Müalicə eləməyi götürmədi öhdəyə? 
Və bu dəfə söyləmədi: «Olan əza ağrıyar»... 
Çünki həkim bilirdi ki, bu məsələdə nə var. 
Söhbətin məğzi ondaydı: Alınmışdı, bax, belə: 
Rəis demişdi: - Vicdanım ağrıyır, yardım elə! 
... Qadanı alım, ay həkim, necə də düz demisən. 
Hippokratın andını sən havayı içməmisən. 
Vicdan gərək bu adamda olaydı ki, ağrıya. 
Olmayan ağrımayacaq, yozsan da ora-bura. 
 

9 may 2011-ci il 
 

 
             Yağı yağ üstə tökər, yarmanı... 

 
Yorğun və qanıqara bir haldaydı Etibar. 
Səhərdən axşamacan dolanmışdı boş-bekar. 
Bu gün qul bazarında iş tapa bilməmişdi, 
Son qəpik-quruşunu o tamam xərcləmişdi. 
Gəlib çıxmışdı artıq evinin qabağına, 
Düşünürdü: Nə desin arvadı-uşağına. 
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Yəqin ki, ailəsi hələ şam etməmişdi. 
Onu gözləsələr də, çörək gətirməmişdi. 
Darvaza qarşısında bir an ayaq saxladı. 
Dərindən ah çəkərək köksünü sığalladı. 
Köksü altında ürək elə bil döyünmürdü, 
Bu halda ikən qonşu evdə çal-çağır gördü. 
Qonşudan gələn uşaq yaxınlaşanda ona 
Soruşdu maraq üçün: - Qızına, ya oğluna 
Toy edir ev sahibi, yəni Hacı Əliyar? 
Uşaq dedi: - Toy nədir, Hacının ki pulu var, 
Varlığa da nə darlıq, sevimli arvadının 
Altmış yaşı tamamdır, bu gün həmin qadının 
Ad gününü qeyd edir, masaların üstünə 
Altmış növ ərzaq düzüb yaşın hər bir ilinə. 
Arvadı hacıxanım hər sağlıq deyən kəslə, 
Qol götürüb rəqs edir təmtəraq ilə, şəstlə. 
Etibarın dərd-səri tamam çıxdı yadından. 
Kəbə ziyarətini başa vurmuş qadından 
Gözləmək olarmı ki, yad kişilər içində, 
Tərəkəmə oynasın, hətta bunun üçün də 
Naməhrəmlə əl tutsun, onlarla deyib-gülsün? 
Belə abırsızlarla allahın özü bilsin! 
«Lənət şeytana» deyib getdi evinə sarı. 
Həyətində görmədi arvadı, uşaqları. 
Dərhal gəldi ağlına: Qonşunun ad gününə 
Çağırılmışlar yəqin. - Allahım bu gününə 
Şükürlər olsun - dedi - uşaqlar ac qalmamış. 
Deməli hacıları nahaq yerə suçlamış. 
Özünün ac olması yadından çıxdı tamam. 
Təki ailəsinin yeməyi olsun axşam. 
Belə xoş hisslərlə otağın qapısını 
Açanda sındırdılar sanki qafa tasını. 
Arvadı-uşaqları otaqda əyləşmişdi, 
Hava isti olsa da, pəncərə örtülmüşdü. 
Etibar xəcalətlə bir-bir onlara baxdı, 
Hər baxdıqca qəlbindən qap-qara qanlar axdı. 
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Əliboş gəlməsini bildirməməsi üçün 
Bəhanə axtarırdı bambaşqa söhbət üçün: 
- Bu istidə pəncərə niyə bağlıdır? - dedi. 
Yanaşıb pəncərəyə, onu açmaq istədi. 
Evin sahibəsinin kinli baxışlarını 
Açıq-aydın hiss edib dəyişdi qərarını. 
- Axı niyə pəncərə örtülüdür? - soruşdu. 
Arvad söylədi: - Kabab iyi evə dolmuşdu, 
Tamam umsuq elədi bir anda hamımızı, 
Ovundura bilmədim üç yaşlı oğlumuzu. 
«Mən kabab istəyirəm» deyə hey ağlayırdı, 
Bir ana kimi mənim qəlbimi dağlayırdı. 
Məcbur qalıb hacının həyətinə yollandım, 
Xanımıyla görüşüb vəziyyəti anlatdım: 
- Allah rizası üçün bir tikə kabab verin, 
Oğlumuz sakitləşsin, cənnətlik olsun yerin. 
Hacıxanım bir anda turşutdu sifətini: 
- Biz dəvət etməmişik, axı, sənin ərini. 
Kabab çəkilmiş yalnız dəvətlilərə görə, 
Sizlə bizimki tutmaz, vaxt itirmə boş yerə! 
Burada Etibarın qanı tamam qaraldı, 
Ürəyi silkələndi, tənəffüsü daraldı: 
- Dağılasan, zəmanə, töküb yağ üstə yağı, 
Yavan qoydun yarmanı...- deyib əsdi dodağı. 
Bədbinlik yaratmamaq üçün mən Etibarın 
Sonrakı taleyini yazmıram, yaradanın 
İşlərinə qarışmaq bəndə üçün yasaqdır, 
Son sözlərim hacılar üçün yazılacaqdır: 
Kəbə ziyarətinin savabına bərabər 
Sayılır imkansıza əl tutmaq mümkün qədər. 
Həccə getmək şərt deyil, pulu olan gedəcək. 
Kimsə hacı oldusa, qəlbi düz ola gərək! 
Yoxsa mənasız olar Kəbəni ziyarəti, 
Nüfuzu heçə enər, hədər gedər zəhməti...  
 
                                             14 mart 2011-ci il 
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Namərddən mərd olmaz!.. 
 

Nifrət etdiyim biri gəldi bir gün evimə. 
Qapıda saxlamayıb daş bağladım qəlbimə, 
Allah qonağı deyə dəvət etdim otağa. 
Keçib əyləşdi, nəzər yetirdi sola-sağa. 
Başını qaldırmadan dilləndi ağır-ağır: 
- Bu iş baş verməliydi nə vaxtsa, əvvəl-axır. 
Vicdanım dilə gəlmiş, qərar verdim qayıdım 
Düz yola bu saatdan. Yaxşı adam olmadım, 
Mərdüməzarlıq etdim, çoxuna qurdum tələ, 
Üzünə gülə-gülə dostları verdim ələ. 
Çox zaman əmanətə xəyanət eləmişəm, 
Mərdləri qova-qova mən namərd eləmişəm. 
Arxadan vurmaq məndə artıq vərdiş olmuşdur, 
Ev yıxmaq mənim üçün adi bir iş olmuşdur. 
Qərara gəlmişəm ki, bu gündən tövbə edim, 
Pislik etdiklərimin bir-bir yanına gedim. 
Hamısından halallıq almaq niyyətindəyəm, 
Bura gəlməkdə sənə istəyirəm ki, deyəm 
Bağışla məni, çünki çox haqsızlıq etmişəm, 
Səni də neçə dəfə nahaqdan incitmişəm... 
Düzü, təəccüb etdim, əvvəl naqis olasan, 
Qəflətən dəyişilib belə insan olasan. 
O qədər kövrəldim ki onun davranışından 
Törətdiyi şər işlər tamam çıxdı yadımdan. 
İstədim qucaqlayıb verəm öyüd-nəsihət, 
Deyəm: «Səhvini qandın, rahat ol, çəkmə xiffət». 
Ona yaxınlaşanda dolaşdı ayaqlarım, 
Yerə yıxıldım, uçub yox oldu duyğularım. 
... Yaxın dostlardan biri məni silkələyirdi, 
Özümə gəlməyimi maraqla gözləyirdi. 
Dedi: - Şükürlər olsun Tanrının kərəminə, 
Nəhayət ki, ayıldın, huşun gəldi yerinə. 
Dedim: - Təəccübdəyəm, söz tapmıram deməyə. 
Filankəs gəldi mənə üzrxahlıq etməyə. 
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Hələ də düşünürəm, o hara, vicdan hara? 
Hansı namərdlik qalmış etməsin insanlara? 
Dostum rişxəndlə dedi: - Onun dediklərinə, 
Yalan etirafına, hiylə, iştəklərinə 
Sadəlövh yanaşaraq, doğrudanmı, inandın? 
Saxta səmimiyyəti yoxsa həqiqət sandın?.. 
Hələ də tərəddüdlə onu xatırlayırdım, 
Bu halda allah bilir, nə qədər qalacaqdım. 
Dostum dedi: - Agah ol, həqiqətən o namərd 
Xislətini dəyişməz, zahirdə görünür mərd. 
Dedi: - Həmin filankəs gəlib arxanda durdu, 
Girəvə gözləyərək qəflətən səni vurdu. 
Aldığın zərbələrdən huşunu itirmisən, 
Bu halda o  alçağı mərd sifətdə görmüsən. 
Aydın oldu, məsələ nə yerdəymiş gerçəkdə, 
Şeytan mələk olmazmış, mələk kimi görsək də. 
«Qəlibə qoyulmaqla it quyruğu düzəlməz!», 
Atalar sözlərinin kəsəri heç əskilməz. 
                                                                  

14 fevral 2005-ci il 
 
 

«Vəsiyyətnamə» 
 

Xarici ölkələrdən birində olan zaman 
Bir telefon zəngindən pərişan oldu Fərman. 
Zəng edən xalasının oğlu Fəxrəddin idi: 
- Özünü yetir, atan möhkəm xəstədir - dedi. 
Fərman çox çətinliklə Bakıya bilet aldı. 
Dayanmadan özünü tez təyyarəyə saldı. 
Çatan kimi cumaraq atasının yanına, 
Gördü oksigen ilə nəfəs alır, ağzına 
Qoşulub rezin şlanq, halı özündə deyil. 
Fərmanın qəlbi bu an dayanmışdı elə bil. 
İrəli yeriyərək yaxınlaşdı xəstəyə, 
Əyildi ona tərəf, atası görsün deyə. 
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Atanı elə bil ki, bu an ildırım vurdu. 
Əl-qolunu oynadıb yerindəcə vurnuxdu. 
Nəsə demək istədi, amma deyə bilmədi, 
Nitqi tutuldu tamam, çarəsiz inildədi. 
Çalışdı işarəylə  anlatsın mətləbini 
Bacarmayıb gizlədə bilmədi qəzəbini. 
Növbətçi tibb bacısı söylədi: - Təcrübəmdən 
Bilirəm,  belə anda macal tapıb ölümdən 
Vəsiyyət etmək istər xəstə, yəqin ki atan   
Sənə son vəsiyyəti deyir, bax, altdan-altdan. 
Amma nitqi tutulmuş, danışır işarəylə, 
Kağız-qələm verək, qoy yazsın dəst-xəttiylə. 
Ölüm ayağındadır, pulunun-qızılının 
Yerini desin, sən ol tamam əmin-arxayın... 
Qələm-kağızı xəstə havada qamarladı. 
Əlləri əsə-əsə bir cızma qaraladı. 
Xəstənin kağız-qələm birdən düşdü əlindən, 
Yerində qıvrılaraq bir ah çəkdi dərindən. 
Xəstə bu an həyatla əbədi vidalaşdı. 
Palatada təlatüm,  bir ağlaşma dolaşdı. 
Tibb bacısı görəndə Fərmanın əhvalını, 
Dərhal yerdən götürdü «vəsiyyət» kağızını, 
Bükərək qoydu onu döş cibinə Fərmanın... 
Nəhayət,  ata oldu sakini bir məzarın. 
Fərmanın başa yasa qarışdığı bir zaman, 
Atanın vəsiyyəti tamam çıxmış yadından. 
Elə ki, yas qurtardı kağızı xatırladı, 
Xüsusi bir maraqla səslədi tez arvadı: 
- Pencəyimin cibində bir parça kağız vardır, 
Gətir, baxaq, atamdan nələr mənə mirasdır? 
Arvadın bəbəkləri parıldadı sevincdən, 
Qalxaraq güllə kimi götürüldü yerindən. 
Qarderoba çatanda ayağı səndələdi, 
Elə tələsirdi ki, alnını zədələdi. 
Pencəyin döş cibindən kağızı qamarladı, 
Fərman baxdı kağıza, kömür kimi qaraldı. 
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Kağız tutduğu əli başlamışdı əsməyə, 
Arvad dedi: - Nə oldu? Fərman cavab verməyə 
Söz də tapa bilmədi, fağır bir görkəmdəydi 
Kağızı verdi, sanki yenə də matəmdəydi. 
Arvad göz gəzdirərək «vəsiyyət» kağızına, 
O qədər heyrətləndi, ödü gəldi ağzına. 
Kağızda yazılmışdı: "Haradan tapıldın sən? 
Şlanqı tapdalayıb oksigeni kəsmisən. 
Boğursan məni, oğul, çəkil, qoy nəfəs alım. 
Ata qatili oldun, zalım balası zalım..." 
Atanın təşvişini Fərman indi anladı, 
Şlanqı tapdamaqda öz-özünü danladı... 
 

                                             19 noyabr 2009-cu il 
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                 Bəhlulun hikməti 
 
Dolaşırdı bazarı bir gün Bəhlul Danəndə, 
Gördü biri qışqırır: - Var hikmətli söz məndə, 
Havayı söyləmərəm, hər kim kömək edərsə  
Aldığım mallarımı evimə yetirərsə 
Üç hikmət öyrədərəm müqabilində ona, 
Faydalanmaq istəyən buyursun bu meydana. 
Hikmət xiridarıydı axı Bəhlul Danəndə,  
Tez yeriyib irəli, söylədi: - Kömək məndə, 
Hikmət öyrənmək üçün hər zəhmətə dözərəm, 
Hər nə ağır iş desən, yerinə yetirərəm. 
Kişi dedi: - Dayanma, götür bu bağlamanı, 
Gəl ardımca, amma ki, düşün hər addımını. 
Apardığın şüşədir, diqqətsizlik eləmə, 
Çalış salıb qırma sən, haydı, getdik evimə. 
Bəhlul aldı belinə  ağır yük şələsini, 
Isti hava az qala kəsirdi nəfəsini. 
Bu münvalla kişinin mənzilinə çatdılar, 
Pillələrlə yuxarı mərtəbəyə qalxdılar. 
İki pilləni qalxıb kişi dedi: - Gəlsənə, 
Üç hikmətin birini indi deyim mən sənə: 
Eşitsən biri deyir, qatıq qaradır, amma, 
Sən onun sözlərini eşit, çalış inanma. 
Üç pillə də qalxdılar, kişi söylədi:  - Birdən 
Eşitsən ki, bir ölü xortlayıbdır qəbirdən, 
Sənə məsləhətimdir, gəl buna da inanma. 
Axırıncı pillədə kişi dedi: - Dayanma, 
Üçüncü hikməti də, Bəhlul, məndən təhvil al:   
- Eşitsən bar gətirib çöldə tikanlı qanqal, 
Əsla inanma buna, qurtardım sözümü mən, 
Yükünü yerə qoyub, çıx get evinə həmən. 
Qan-tər içində Bəhlul dərhal əydi belini,  
Ataraq pilləkəndən,  yükdən çəkdi əlini, 
Dedi: kimsə söyləsə bağlamanın içində,   
Bircə şüşə sağ qalıb, inanma sən, Danəndə! 



 

 84 

Üç hikmət sən öyrətdin, birini də mən dedim, 
Haqq-ədalət yerini tutdu, daha mən gedim. 
 

                                                25 yanvar 2008-ci il  
 
 
                           Etiraf 
 
Böyük bir məmləkətin mötəbər axunduna 
Bir gün qonaq gəlmişdi başqa bir vilayətdən. 
Günü şən keçsin deyə söylədi qonağına: 
-- Gəl bir gəzməyə çıxaq, zövq alaq təbiətdən. 
Razılığa gələrək çıxdılar evdən qoşa, 
İlk öncə rast gəldilər bir nataraz əyyaşa. 
Əyyaş söydü axundun lap yuxarı qatını, 
Nalayiq sözlər ilə təhqir etdi zatını. 
Dinməyib susdu axund, ondan uzaqlaşdılar, 
Başqa bir məhəlləyə yola hazırlaşdılar. 
Bir cavan qarşıladı axundla qonağını, 
Şillə ilə qızartdı axundun yanağını. 
Axund yenə dinmədi, yola davam etdilər, 
Yeni məhəllə ilə bir xeyli yol getdilər. 
Bir binanın dalından çıxanda iki uşaq, 
Axundun sifətinə dəydi bir cüt şapalaq. 
Axund yenə də susdu, yoluna davam etdi. 
Qonaq ilə birlikdə  bir başqa səmtə getdi. 
Küçələrin birində beş-altı nəfər cavan 
Axundu daşa basdı, sir-sifəti oldu qan. 
Qonaq daha dözmədi həmən bu iştəklərə, 
Dedi: - Qayıdaq geri, son qoyaq kötəklərə. 
Geri dönüb çatdılar axundun mənzilinə, 
Qonaq sordu axunddan: - Noldu şəhər əhlinə 
Sənin kimi mötəbər, hörmətli bir adamı, 
Döyərək daşa basdı, təhqir edərək hamı? 
Yanıqlı ah çəkərək axund başladı sözə: 
- Sən birinci dəfədir gəldin şəhərimizə. 
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Düzdür, axunduyam mən bu boyda bir şəhərin, 
Yeri gəldi çəkirəm insanların dərd-sərin. 
Vardır hörmətim mənim möminlər arasında, 
Qonaq dedi: - Hörmətin, nüfuzun sırasında 
Başın, gözün əzildi, bəs buna sözün nədir? 
Axund ah çəkib dedi: - Günahkar zəmanədir, 
O kəslər ki, sən gördün, bilirsənmi nə olub? 
Mən kəsdiyim kəbindən hər birisi doğulub. 
Günahkaram mən özüm, çəkməliyəm cəzanı, 
Yəqin qarışdırmışam halal ilə zinanı. 
 
 

Şaha  minnətdarlıq 
 
Var belə bir rəvayət: 
Şah hərdənbir səyahət 
Edərdi məmləkətə, 
Göz qoyardı millətə 
Xalqı  yaşayır necə? 
Bunun üçün bir gecə 
Baş vəzirlə yollandı, 
Kənd-kəsəyi dolandı. 
Bir evin qapısını 
Döydülər, elə bu an 
Evin sahibi çıxdı,  
Göstərib ədəb-ərkan. 
Allah qonağı deyib 
Dəvət etdi evinə. 
Şah maraqla göz qoydu  
Bu evin süfrəsinə: 
Bir qazan ətsiz lobya  
Bişirilmişdi suda. 
Bərabər paylanmışdı 
Həm ərə, həm arvada. 
Şah gördü: bu ailə  
Sevinir deyə-gülə... 
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Taxta çıxıb səhəri, 
Çağırdı baş vəziri, 
Dedi: -Yaşayışını, 
Xalqın güzəranını 
Gördün ki, gözlərinlə. 
Onunçün məni dinlə. 
Əmr etdi: Vergilərə 
Artım olsun üç kərə. 
İcra oldu sərəncam. 
Şah vəzirlə bir axşam 
Gəlib çıxdılar yenə 
O qocanın evinə. 
Gördülər ki, ər-arvad 
Deyə-gülə, könlü şad 
Şam edirlər bir yerdə. 
Bu dəfəki süfrədə 
Həm plov var, həm küftə. 
Şirniyyat bir tərəfdə... 
Saraya qayıtdılar, 
O gecəni yatdılar. 
Vəziri çağırdı şah, 
Söylədi: - Oldun agah, 
Artırdıqca vergini, 
Onun üç qədərini, 
Etmədi xalqa təsir. 
Xəzinədəki kəsir 
Doldurulmalı deyə 
Artım edin vergiyə  
Əlavə üç qat, görək, 
Indi xalq nə edəcək? 
Icra oldu sərəncam. 
Şah vəzirlə bir axşam 
Gəlib çıxdılar yenə 
O qocanın evinə. 
Gördülər qarı-qoca 
Süfrə açıb bolluca, 
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Beş-altı növ xörəkdən, 
Təzə lavaş çörəkdən 
İştah ilə yeyirlər, 
Allaha şükr edirlər. 
Bu yerdə dözmədi şah. 
Söylədi: - Olun agah, 
Mən şaham, bu da vəzir. 
Məgər etməmiş təsir 
Vergi artımı Sizə? 
Baxıram süfrənizə 
Zənginləşir gün-gündən. 
Mənə söyləyin: nədən 
Kefiköksünüz belə? 
Qoca dedi ki: - Hələ 
Nə qədər Siz şahsınız, 
Vergi artırırsınız, 
Yaxşı güzəranımız,  
Həm də sağlam canımız 
Olacaqdır, şübhəsiz. 
Şah soruşdu: - Axı siz 
Kimsiniz, niyə, nədən 
Alqışlandım indi mən? 
Qoca söylədi: - Şahım, 
Dalbadal iki artım 
Etdiniz vergilərə 
Hər dəfədə üç kərə. 
Gündə onlarla insan 
Vəfat edir acından. 
Bizə gətirir fayda 
Ölüm bu qədər sayda. 
Bunun səbəbini şah 
Duymadı, dedi: -Agah 
Elə görüm, necə sən 
Qazanırsan ölümdən? 
Qoca izah elədi: 
- Qəbirqazanam – dedi – 
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Qarım ölüyuyandır. 
Fikrim Sizə əyandır. 
Həm arvadım, həm də mən 
Ölü sahiblərindən 
Bolluca pul alırıq, 
Şahdan razı qalırıq. 
Bir vaxt yavan çörəyə 
Həsrət qalardıq deyə, 
İndi boldur süfrəmiz, 
Qazancımız tər-təmiz. 
Şahım, bax buna görə 
Minnətdarıq Sizlərə!.. 
 

                        7 iyul 2012-ci il 
 
 

       Yaxşılığa yamanlıq etmə... 
 

(Atam xəstə idi, görməyə getdim. 
Görüşdük, bir azdan  həyətə endim. 
Atamın qonşusu Hacı Qüdrətin 
Əvvəldən bilirdim xoş xasiyyətin. 
Hikmət xiridarı olan bu adam 
Mənimlə xoşrəftar olmuşdur müdam. 
Yaxınlaşıb ona mən salam verdim. 
Hal-əhval tutaraq söhbət elədim. 
Hacidan yeni bir gözəl rəvayət 
Təvəqqe elədim, başlandı söhbət:) 
  
…Kasıb bir odunçu yolla gedirdi. 
Bir kənddən keçərkən baxaraq gördü: 
Əllərində çomaq beş-altı cavan 
Bir əfi ilanı döyür durmadan. 
İlan ora-bura vurnuxur, qaçır, 
Qorxudan gözləri sanki od saçır. 
Odunçunun bir an qəlbi yumşaldı. 
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Allah ürəyinə onun rəhm saldı. 
Yaxınlaşıb dedi: - Məni dinləyin. 
Gəlin bu ilanı siz öldürməyin. 
Allah rizasına buraxın onu. 
Cavan oğlan dedi: - Ilan xofunu 
Məgər sən duymursan, buraxsaq əgər 
Bizim birimizə yetirər xətər. 
İlanın ağına, həm qarasına 
Lənət olsun deyə düz qafasına. 
Bir çomaq vuraraq əzməliyəm mən. 
Çətin buraxaram onu əlimdən. 
Odunçu söylədi: - Əlac var buna. 
Meşəyə gedirəm hər gün oduna. 
Aparıb ataram onu meşəyə, 
Zəfər toxundurmaz artıq kimsəyə. 
Elə ki razılıq gəldi ortaya, 
Odunçu ilanı qoydu torbaya. 
Üz tutdu meşəyə tərəf getməyə. 
Ilan dilə gəldi: - Ay adam, niyə 
Xəcalət verirsən mənə bu qədər? 
Qoyma zəhmətini getməyə hədər, 
Torbadan azad et,  yan-yana gedək, 
Sənlə meşəyəcən biz söhbət edək. 
Odunçu inanıb şirin dilinə 
İlanı buraxdı çölün düzünə. 
Qoşa addımlayıb xeyli getdilər. 
Meşə kənarına gəlib yetdilər. 
Yamyaşıl talada bulaq başında 
İlan odunçuya dedi: - Yadında 
Saxla ki, zəhərli bir heyvanam mən. 
Ayrıla bilmərəm öz adətimdən. 
Fürsət düşən kimi səni çalacam. 
Odunçu söylədi: - Əgər bir adam 
Yaxşılıq edirsə sənə, indi də 
Yamanlıq görməli müqabilində? 
İlan fısıldadı: - Bu adəti mən 



 

 90 

Öyrənmişəm sizdən - bəni-adəmdən. 
Nə qədər yaxşılıq, hörmət görsəniz 
Yamanlıq edərsiz əvəzində siz. 
Odunçu təəccüb ilə söylədi: 
- Adamlara böhtan atma, gəl  - dedi - 
Belə hərəkəti hər adam etməz. 
Hər yaxşılıq görən yamanlıq etməz. 
İlan dedi: - Yaxşı, qarşıya çıxan 
Hər hansı məxluqdan, bitki, heyvandan 
Soruşub öyrənək: kim düz söyləyir? 
Gördülər bir qoca inək ot yeyir. 
Dedilər: - Ay inək, söylə, insandan 
Razılıq edirsən, ya narazısan? 
İnək dedi: - Höcət etməyin hədər. 
Yaxşılığa qarşı yamanlıq edər 
Hər yerdə insanlar, götürək məni: 
Onda ki cavandım, iki öynəni 
Sağaraq döşümdən sahibim hər gün 
Mənə qulluq etdi, elə ki bir gün 
Qocaldım, buraxdı çöllərə məni. 
Tale atdı qürbət ellərə məni. 
Nə vaxtdır tək-tənha gəzirəm burda. 
Qismət olacağam bir gün də qurda. 
Gördünmü, odunçu, siz beləsiniz. 
İlan haqlı deyir, duzbilməzsiniz... 
Bir az da getdilər, təpə aşdılar, 
Yaşlı bir ağaca yaxınlaşdılar. 
Eyni sual ilə ondan sordular: 
Yaxşılıq itirən olur adamlar? 
Ağac dilə gəldi: - Bu həqiqətdir, 
Mən burada varam uzun müddətdir. 
Adamlar meyvəmdən ləzzətlə yeyər, 
Kölgəmdə asudə, rahat dincələr, 
Amma hər dəfədə qol-budağımı, 
Sərinlik gətirən yar-yarpağımı 
Sındırıb tökürlər «Uf» da demədən. 
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Adamlardan razı qalım necə mən?.. 
Qoca bir tülküylə rastlaşdı onlar. 
Onun fikri ilə maraqlandılar. 
Tülkü dedi: - Mənim yoxdur savadım, 
Çox günah işlətdim, quduzdur adım. 
Bu işdə istərəm qazanım savab, 
Suallarınıza vermədən cavab 
Bir şeyi öyrənmək istərdim sizdən, 
Sual edirəm mən hər birinizdən: 
Həqiqətən ilan torbaya sığmış? 
Yəqin ki, yarısı çöldə qalırmış? 
Bu yerdə ilanın özü dilləndi, 
Ürəkdən qıvrıldı və «kişiləndi»: 
- Əlbəttə, girmişdim həmin torbaya, 
Aldadıb kişini, çıxdım ortaya. 
Tülkü bic-bic güldü: - «Kəf» gəlmə mənə, 
İnandırmaq üçün məni, sən yenə 
Gir görüm torbaya, yerləşirsənmi?.. 
İlan da torbaya soxulan kimi 
Tülkü odunçuya işarə etdi: 
- İlanın başını tez ol, əz – dedi. 
Odunçu qurtuldu zalım ilandan. 
Tülküyə təşəkkür etdiyi zaman 
Tülkü qaça-qaça dedi: - Ovçular 
Düşüblər izimə, bax, budur onlar, 
Gəlirlər, birtəhər çıxım aradan. 
O getdi, bir azdan yaşıl taladan 
Üç ovçu çıxaraq yaxınlaşdılar, 
Odunçuya çatıb tez soruşdular: 
- Burada bir qoca tülkü görmədin? 
Odunçu unudub xətir-hörmətin 
Tülkünün bir anda, dərhal dilləndi: 
- İndicə buradan keçdi – söylədi... 
Ovçular sevincək olub getdilər. 
Bir azdan dalbadal atəş etdilər... 
Bu bir rəvayətdir, olmuş-olmamış, 
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Kim bilir, onları kimlər uydurmuş? 
Amma, həqiqətən var elə insan 
Yaxşılığa qarşı göstərər yaman... 
Rəvayəti Hacı Qüdrət söylədi, 
Məni də yazmağa vadar eylədi. 
Topladım bir yerə qafiyələri, 
Qoy versin oxucu özü dəyəri. 
Mən özüm yaxşılıq duyan adamam. 
Yamanlıq etməyə alışmamışam. 
Əgər düşürsə bu şeir kitaba 
Rəhmət Kərbəlayı Abutalıba!.. 
 

                          18 oktyabr 2012-ci il 
                     

 
Mıxı mismara 

döndərən Allah! 
 

Hacı Abbasın yaşı neçədir, bilmirəm mən, 
Amma bir şey bilirəm, yeniyetməliyindən 
Cavan yaşda ağsaqqal rütbəsini almışdır. 
Möminliyinə söz yox, Quranla dost olmuşdur. 
Gözəl qiraəti var, imanı kamil olsun. 
Ölənlərinin ruhu hər zaman qoy şad olsun. 
Layiqli övladları Səyavuş və Məhərrəm 
Məndən çox cavandlırlar, vallah, qibtə edirəm. 
«Ot kökü üstə bitər» -   düz demişdir atalar, 
Yaxşı əməlləriylə ailə yadda qalar.  
...Hacı Meysəm qohumum Məkkədən qayıtmışdı. 
Bütün yaxınlarını ehsana çağırmışdı. 
Çay dəstgahı zamanı dedilər: «Nə xəbər var? 
Yenə də Suriyanı bombalayırlar ruslar?» 
Hacı Orucqulunun vardır yaxşı adəti: 
Onunçün maraqlıdır dünyanın siyasəti. 
Dedi ki, azğınlaşıb son vaxtlar ermənilər, 
Bütün cəbhə boyunca hər gün hücum edirlər... 
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Ehsandakı adamlar bundan məyus oldular. 
Hacı Abbas bu yerdə söylədi: -Ay qardaşlar, 
Üç-beş dılğır erməni çox da ki şuluq salır, 
Məlumdur ki, bu işdə rusun barmağı vardır. 
Allahın səbri böyük, həyan olandır haqqa. 
Bir yaxşı rəvayət var, bax, eləcə bu haqda. 
Hacı Abbas başladı deməyə rəvayəti. 
Mən də qələmə aldım həmin bu hekayəti: 
 
… Oxucuda təsəvvür yaratmaq üçün gərək 
Mismarla mıxın fərqi nədir – onu bildirək. 
Taxtaya pərçimlənən əşya mismar adlanar. 
Ta qədimdən adətdir, atlar mıxla nallanar. 
El arasında belə səşlənən deyim vardır: 
«Allah mıxı mismara döndərən bir Allahdır». 
Maraqlıdır, görəsən bu - haradan yaranmış? 
Eləsə, qulaq asın: Çox əzazil şah varmış. 
Günlərin bir günündə şah gəzməyə çıxmışdı, 
Saray adamlarıyla məmləkəti dolaşdı. 
Yolda bir qadın görüb dərhal  vuruldu ona, 
Qərar verdi: aparsın öz hərəmxanasına. 
Vəzirinə tapşırdı: maraqlanıb öyrənsin 
Kimliyini qadının ki, onunla evlənsin. 
Vəzir gedib qayıtdı, şaha dedi: - Bu gəlin 
Zövcəsidir filankəs adında bir nalbəndin. 
Şah dedi lovğalıqla: - Belə gözəl qadının 
Sahibi şah olmalı, nalbənd tək bir adamın 
Xörəyi deyil əsla, nə yolla olur olsun, 
Bu cüvanəzən gərək mənim arvadım olsun. 
Vəzirin tədbiriylə tez çağırdı saraya 
Nalbəndi və bildirdi: - Qoşun durub sıraya 
Qoşundakı yüz atın, sabah sübh azanına 
Gərək hamısı bir-bir axıracan nallana! 
Biçarə nalbənd dedi: - Şah sağ olsun, yüz ata 
Dörd yüz nal, min altı yüz mıx gərək hazırlana. 
Amma bircə gecədə  mümkün deyil ki, bunlar... 
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Şah elə bir zalımdı, tökmüşdü nahaq qanlar. 
Hiddətlə dedi ki: - Ya mən dediyim olacaq, 
Nal-mıx düzəldiləcək, ya boynun vurulacaq… 
Nalbənd saraydan çıxdı pərişan, qanıqara. 
Haradan biləydi ki, düşmüşdür artıq tora. 
Bu tor elə bir tordu, düşdünsə, çıxmaq olmaz. 
Çünki şahın əmrini pozan salamat qalmaz. 
Nalbənd evinə gəldi, xanımı görüb onu, 
Maraqlandı sarayda nə söhbət olduğunu. 
Nalbənd dedi: - Ölümüm yaxınlaşıb, bu gecə 
Yüz ata nalı-mıxı düzəldəcəyəm necə? 
Yatmayaraq çalışsam sabah səhərəcən mən, 
Düzəldə billəm onun onda birini həmən. 
Bu isə çarə deyil mənim sağ qalmağıma, 
Artıq ölümün dadı yapışmış  damağıma – 
Deyib başladı işə. Arvad dedi: - Bir dayan 
Gəl gecəni yatgilən sübh azanında oyan. 
Onsuz da şah dediyi nal-mıxı səhərəcən 
Çalışıb əlləşsən də, sən düzəldə bilməzsən. 
Bu dünya belə qalmaz, rəhman və rəhim Allah 
Məzlumlara rəhm edər, bizlərə də inşallah! 
Arvadın sözlərindən nalbənd azca toxdadı. 
Çəkici, kəlbətini bir tərəfə tulladı. 
Yatağına girərək yatmağa hazırlaşdı. 
Fəqət, yuxusu qaçıb dərə keçdi, dağ aşdı. 
Yazıq nalbənd neyləsin, indi yatmaqmı olar? 
Bir şəxsin ki ömrünə cəmi bir gecə qalar… 
Sübh azanı verilən anda qapı döyüldü, 
Qorxusundan nalbəndin ödü ağzına gəldi. 
Çünki qapını döyən şah məmurları idi. 
Nalbənd qəm dəryasında olarkən biri dedi: 
- Şah bu gecə ölmüşdür, gəlmişik buna görə, 
Tabut üçün dörd mismar düzəldib ver dülgərə!.. 
Nalbəndin üzərindən sanki dağ götürüldü. 
Alnı aşağı axan soyuq tərini sildi. 
Əlini qoşalayıb göy səmtinə çevirdi: 
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- Sən ey mıxı mismara döndərən Allah!- dedi… 
Bununla bağlı bizdə belə deyim yaranmış. 
Allah mıxı mismara döndərən yaradanmış!.. 
Mənim xasiyyətimdir: Kimsə yazmağa mənə 
Mövzu verir, mən onun bütün ölənlərinə 
Rəhmət arzulayıram.  Hacı Abbasın iki 
Valideyni Müzəffər, Inbilbəni, bir də ki, 
Qardaşları Quluyla Əqilə min-min rəhmət. 

 Hacının övladları görməsinlər zəlalət. 
 

                                               21 oktyabr 2015-ci il 
 
 
 

«Cəsur» kişinin dastanı 
 

Şah Abbas öz yanına çağırdı vəzirini, 
Başladı söyləməyə qəlbindəki dərdini: 
-Vəzir, yaman qorxuram hər zaman arvadımdan, 
Anadan əmdiyimi gətirir  o burnumdan. 
Bir çarə qıl ki daha,  arvadımdan qorxmayım. 
Ağıllı adam idi vəzir, söylədi: - Şahım! 
Bu müşkülün önündə elə mən də acizəm. 
Arvaddan qorxanların birincisi özüməm. 
Şah söylədi vəzirə: - Belə görünür ki, biz, 
Bu boyda məmləkətin, aciz bəndələriyiz. 
Qalx, çıxırıq səfərə, görsək ki, arvadından 
Qorxmayan bir kişi var, padşahlığın adından, 
Ona  ənam verərəm, haydı, durma, gəl gedək. 
Qorxaq ilə cəsuru birlikdə ayırd edək. 
Gəldilər məmləkətin bir yaşayış yerinə, 
Bu sualı verdilər yurdun kişilərinə. 
Hamı dedi ki, arvadlar adətən mərəkədir, 
Qorxulu bir məxluqdur,  ər üçün təhlükədir. 
Dedilər: - Arvadlardan necə də qorxuruq biz, 
Zəhmindən, hikkəsindən tir-tir əsir dizimiz. 
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Qayıtmaq istəyəndə Şah Abbas sarayına, 
Gördü bir nəfər kişi yeridi qabağına. 
Dedi: - Qibleyi-aləm, arvadından qorxmayan, 
Yeganə kişi mənəm, əmr et, versinlər ənam. 
Şah söylədi: - Bu şəxsi siz ilxıya ötürün, 
Hansı atı istəsə, verib bura gətirin. 
Kişi bir addım atdı, tez də geriyə döndü, 
Evinin qapısında öz arvadı göründü. 
Kişi dedi arvada: - Qurban olum mən sənə, 
Şah bir at bağışladı, yalvarıram, desənə 
Hansı rəngi, çeşidi, söylə, sən bəyənirsən? 
Elə olmasın sabah məni döyüb-söyəsən. 
Şah Abbas bu yerdəcə  əmr elədi vəzirə: 
- Bir at az olar, on beş atı yığın bir yerə, 
Altına xalı sərib, çəkin hər bir nazını, 
Doyunca yedizdirin, gözləyin boğazını. 
Üç günlük peyinini toplayaraq atların, 
Dəyərli ənam kimi bu kişiyə aparın... 
Bu bir rəvayətdir ki, qalmışdır şah Abbasdan. 
Qorxan kişilər çoxdur həqiqətən arvaddan. 
 Hacı İsrafil kişi sözün düzünü demiş, 
Bu mövzu ilə bağlı görün nələr söyləmiş: 
- Yeganə kişiyəm ki, arvaddan qorxum yoxdur, 
Həyat belə gətirmiş, başqa bir yolum yoxdur.  
Əsla qorxmuram, çünki nə buyruq desə arvad 
Yerinə yetirirəm həmin işi o saat. 
Buna görə arvadın yanında üzüm ağdır. 
Üz ağdırsa, deməli,  hələ başım da sağdır... 
Üzün gülsün, ay Hacı, çox «cürətli» kişisən, 
Səmimi etirafa görə şöhrətlənmisən! 

          
                                                     11 avqust 2008-ci il 
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«Allahın işlərinə qarışmaram...» 
 
Rəvayət edirlər ki, bir əkinçi var imiş. 
Torpağı əkib-biçər, ruzi əldə edərmiş. 
Kişi işə gedərkən görür yolda bir ilbiz 
Asta-asta sürünür, arxasınca salir iz. 
Əkinçi ürəyindən keçirdi: «Allah görən 
Nəyə görə yaratmış bunu, azmış sürünən? 
İlbiz kimə gərəkdir, nə xeyri vardır bizə?» 
Sonra da ayağıyla zərbə vurdu ilbizə.   
 Allah hər şeyi görür, hər iş ona agahdır. 
Tanrı yaratdığına irad tutmaq günahdır! 
Fəqət, əkinçi artıq bu günahı etmişdi, 
Zəif bir məxluq olan ilbizi incitmişdi... 
Ay keçdi, dolandı il, əkinçi bir gün səhər 
Yuxudan ayılanda halı oldu birtəhər. 
Nə qədər çalışdısa, yerdən qalxa bilmədi. 
Göz tutuldu, ətrafa belə, baxa bilmədi. 
Yığışdı dost-tanışlar, oğlu həkim çağırdı, 
Həkim baxaraq dedi: «Vəziyyəti ağırdır. 
Bunun bir əlacı var, ilbiz ətindən gərək  
Hazırlamaq lazımdır dərman qarışıq xörək!» 
Qohum-əqrəba ilbiz axtarmağa başladı. 
Tapıb hazırladır, amma... dərmanın dadı 
Əkinçinin ödünü ağzına gətirmişdi, 
Əlacı yoxdu, çünki bunu həkim demişdi. 
Bu dünyanın qəribə işləri varmış demə. 
Oxucu: - «Hər bir canlı niyə yaranmış? - demə! 
Əkinçinin bir zaman ikrahla məhv etdiyi 
İlbiz oldu indiki dərman kimi yediyi. 
Əlbəttə, şəfa tapdı, tamam sağaldı həmən. 
Dolandı aylar, illər, əkinçi bir gün erkən 
Başqa bir məmləkətə gəmiylə yola düşdü. 
Dəryanın ortasında gəmi daşa ilişdi. 
Su dolmağa başladı göyərtəyə durmadan, 
Bütün sərnişinləri qorxu tutdu: «Ay aman, 
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Bu qəzadan salamat qurtarmaq müşkül işdi?!» 
Ah-nalə, hıçqırıqlar bir-birinə qarışdı. 
Hər kəs əlini tutdu xudavəndi-aləmə, 
Yalvarmağa başladı: «Bizi mağmın eləmə!» 
Əkinçi göyərtənin bir güncündə durmuşdu, 
Hamı dua-sənada ikən kişi susmuşdu. 
Sərnişinlərdən biri üz tutdu əkinçiyə: 
«Allaha yalvarırıq, görürsən, bəs sən niyə 
Sakit-sakit durmusan, sən də dua etgilən. 
Bəlkə tanrıya çatdı tək sənin ahu-nalən». 
Əkinçi əhvalını pozmadan belə dedi: 
«Mən  Allahın işinə qarışmaram» - söylədi-  
Bir dəfə müdaxilə etdim, cəzamı verdi, 
Ən iyrənc həşəratı, bax, mənə yedizdirdi. 
Yaradan özü bilən məsləhətdir, inşallah, 
Bizə nicat verəcək qəza gətirən Allah!». 
Bu söhbətin mənası aydın oldu sizlərə, 
Allah yaratdığına şübhə etmə boş yerə. 
 

                                             11 iyul 2012-ci il 
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                                         Gülüm ! 
 

Vüsalına yetmək üçün hicranına dözdüm, gülüm. 
Həsrət dolu ümmanlarda gecə-gündüz üzdüm, gülüm. 
Qəlb evimdə tər çiçəklər, qönçə güllər soldu sənzis, 
Bir sən idin mənə həyan, sənsizlikdən bezdim, gülüm. 
 
İlk baharda gördüm səni, eşq atəşi məst elədi, 
Sənin  mənalı baxışların ruhumu şikəst elədi. 
Naz elədin, bu naz-qəmzə taleyimə qəsd elədi, 
Eşq şərbətim oldu zəhər, təşnə olub süzdüm, gülüm. 
 
Can evimi yıxıb getdin, rəhm etmədin gəncliyimə, 
Müdaxilə eylədin sən həm yuxuma, dincliyimə, 
Həmişə sən irad tutdun olmayan nadincliyimə, 
Sənin üçün nə fərqi var, səhviydim, ya düzdüm, gülüm. 
 
Saf eşqimi duyammadın, fəna getdi ayın, ilin, 
Nə «hə» dedin, nə «yox» dedin, yoxsa lal olmuşdu dilin?  
Saf eşqimi məhv etməyə, söylə, necə gəldi əlin? 
Belə qəddar olmağını heç zaman bilməzdim, gülüm.   
 
Uzun illər xəyalımda gəzdirdiyim o gözlərin 
Dünən zilləndi üzümə, o gözlərdə məna dərin. 
Demək oldun sən xanımı hansısa bir bəxtəvərin 
Barmağında parıldayan üzüyü də süzdüm, gülüm. 
 
Bax, beləcə qopdun mənim taleyimdən aram-aram, 
Özgənin qisməti oldun, daha səni aramaram. 
Məlhəm olmaz baxışların, sağalmazdır indi yaram 
Haşıma "Məcnun" dedilər, səhraları  gəzdim, gülüm. 
 
                                                          29 yanvar 2006-cı il 
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                               Oldu 
 

Kim qarğıdı eşqimizi, sevgi qəlbdə zindan oldu? 
Açılmadı tər qönçələr, incə güllər xəndan oldu? 
Getdin, fərağınla, gülüm, rəhm et, ruhum candan oldu. 
Uydun əğyarın sözünə, nə oldusa, ondan oldu. 
 
Məni atıb getdin, məgər xoşbəxtsənmi barı indi? 
Heç olmasa, yaxşı tanı dost-düşməni barı indi. 
Bircə dəfə yadına sal çöl-çəməni barı indi 
Hələ qalır izlərimiz, xoş günlər  o  andan oldu. 
 
Alıb apardın ağlımı,  aşiqi  dəli bildinmi? 
Hicrindən Məcnun olsam da, söylə,  qədrimi bildinmi? 
Mənə vəfasız yar olub qırdın qəlbimi, bildinmi? 
Son etirafın dərdimə nə çarə, nə dərman oldu. 
 
Vüsalın nə uzun çəkdi, kəsildi səbrü-qərarım, 
Eşqi qəbul etmədin sən, necə deyim sənə «yarım»? 
Saf məhəbbət idi mənim həm dövlətim, həm də varım,  
Qəlbim acı xatirələr üçün münbit məkan oldu.  
 
Onsuz da sən gedəcəkdin, bir gün məni tərk eləyib, 
Getdin artıq. Heç olmasa, səhvlərini dərk eləyib, 
Mənlə bağlı taleyini, zalım qızı,  görk eləyib 
Başqasını salma tora, mənə onsuz olan oldu. 
 
Qismətimə sən çıxmışdın, nakam oldu məhəbbətim, 
Bivəfa söyləmə mənə, pakdı əhdim, sədaqətim, 
Yəqin başqa bir ürəkdə məskən salıb səadətim. 
Haşıma səndən  acı xatirələr qalan oldu. 
 

                                                     5 noyabr 2006-cı il 
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                Günahkarsan, ağla!.. 
 
Mənə vəfasız demə, vəfada sınanmışam. 
Məhəbbətdə özümü eşq dəlisi sanmışam. 
Hicrindən gecə-gündüz nalə çəkmiş, sızlamış, 
Şamın pərvanəsi tək alışmışam, yanmışam. 
 
Mənə laqeyd söyləmə, olmamışam biganə. 
Şam olub şölələndin, mənsə oldum pərvanə. 
Ay qız, sənin eşqindən divanəydim, divanə, 
Səhrada qərar tutub, çölləri dolanmışam. 
 
Etibarsız da demə, qəlbimdə tək sən oldun. 
Sanki göylərdən enmiş huri, mələk sən oldun. 
Hər dəqiqə, hər saat mənə gərək sən oldun, 
Gülüm, səni dərdimə hər an dərman sanmışam. 
 
Günahkar demə, allah yalanı bağışlamaz. 
Solmuş güldən-çiçəkdən dəstə bağlamaq olmaz. 
Atalar demiş: «Özü yıxılan kəs ağlamaz». 
Ağla, öz günahındır, artıq nişanlanmışam. 
 

                                                13 noyabr 2008-ci il  
 
 
Möhtacam sənə 

 
Gəl sınağa çəkmə məni, şübhə yoxdur ilqarıma, 
Tanrı mənə bəxş etdiyi sevgim bəs eylər yarıma. 
Uyma gəl əğyara, gülüm, at başından gümanını, 
Nəzər yetir əfqanıma, rəhm eylə ahu-zarıma. 
Təkcə sənsən qəlbimdəki, möhtacam sən tək yarıma. 
 
Nə deyirlər, qoy desinlər, vəfadarım bircə sənsən, 
Qəlb evimin pasibanı, gül-gülzarım bircə sənsən. 
Doğru sözüm, əhd-peymanın, düz ilqarım bircə sənsən. 
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Nəzər yetir əfqanıma, rəhm eylə ahu-zarıma. 
Təkcə sənsən qəlbimdəki, möhtacam sən tək yarıma. 
 
Başqa-başqa adamlardıq, qovuşaraq bir olduq biz, 
Ulu tanrının əliylə qoşalaşdı taleyimiz. 
Həyat eşqi tutdu bizi, qoşa döyündü qəlbimiz. 
Nəzər yetir əfqanıma, rəhm eylə ahu-zarıma. 
Təkcə sənsən qəlbimdəki, möhtacam sən tək yarıma. 
 
Gözüm yoxdur bər-bəzəkli, zər-baftalı gözəllərdə, 
Hansılar ki vəsf olunur dastanlarda, qəzəllərdə. 
Bir sevdiyim gözəl sənsən vətənimdə, bu ellərdə,  
Nəzər yetir əfqanıma, rəhm eylə ahu-zarıma. 
Təkcə sənsən qəlbimdəki, möhtacam sən tək yarıma. 
 
Az yaşımda çox bəlalar, məşəqqətlər çəkmiş  başım, 
Bəzən məni atıb getmiş könül dostum, qəlb sirdaşım. 
Tərk etməyən bircə sənsən, şükür edir buna Haşım. 
Nəzər yetir əfqanıma, rəhm eylə ahu-zarıma. 
Təkcə sənsən qəlbimdəki, möhtacam sən tək yarıma. 
 

                                                        30 dekabr 2007-ci il 
 

                 
Can   alan gözəl... 
 
Məni məndən alıb, eşqimi oğurladın. 
Ömrümə həkk olundu sənin sevimli adın. 
Məni ki məndən aldın, ta məndə can qalmadı, 
Rəhm etmədin canıma, bu necə can almadı? 
Məni ki məndən aldın, bəyaz yuxularımda 
Yanaşı uça-uça xəyal qanadlarında, 
Dolaşdıq kainatı sən mənim və mən sənin. 
Xoşbəxtdik, qayğısına möhtac deyil kimsənin. 
Eşqimiz gözə gəldi günlərin bir günündə, 
Hər şeyi alt-üst etdi bir zaman kəsiyində 
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Tale adlı zülmkar. Вoğma ikən yadlaşdıq. 
Bir soyuqluq içində sevgiylə vidalaşdıq. 
Hara uçdu məhəbbət, o heç yox idi, bəlkə? 
Günahdır, ülvi eşqin üstünə salma ləkə! 
Məni məndən almışdın, məni özümə qaytar. 
Tələs ki, çıxıb gedər zaman adlanan qatar. 
Baxarsan arxasınca o qatarın həsrətlə, 
Bir nazənin gözəllə qoşa görüb nifrətlə. 
Məni ilğıma bənzət, hey qaçsan, yetəmmərsən. 
Peşiman olsan belə, etiraf edəmmərsən. 
Məni məndən alıb özümə qaytararkən 
Ülvi düyğularını iflic etmisən erkən. 
Əlvida, mənim olmuş, indi tamam yad mələk! 
Mənlə xatirələri siləcək zalım fələk. 
Mane olma yenicə başladığım həyata. 
Unut xatirələri, qoyma onlar boy ata!.. 
 

                                                 22 avqust 2008-ci il  
 
 
Getmə, gəl. 

 
Girdin ürəyimə özün bilmədən, 
Sənsiz ürək yetim qalar, getmə, gəl. 
Dünyamızda gözəl çoxdur, de nədən, 
Qəlbim sənə meyl salar, getmə, gəl. 
 

Getmə, arzularım nakam qalmasın, 
Könlüm evi uçub talan olmasın, 
Rəhm eylə, gözlərim yaşla dolmasın. 
Ağlar qalsam, günah olar, getmə, gəl. 

 
Bircə səndin ürəyimdə yaşayan, 
Leyli, Əsli sevgisiylə yaşa, yan. 
Məcnun, Kərəm yanğısını yaşayan 
Mənim kimi az-az olar, getmə, gəl. 



 

 105 

 
Vəfa qıl əhdinə, olma bivəfa, 
Sənə yetmək üçün çəkdim çox cəfa. 
And içib özünü çıxarma safa, 
Andın sənə qəsəm olar, getmə, gəl. 
 

Haşımın pak eşqi  ümman qədərdir, 
Sənsizlik qəlbimdə qəmdir, kədərdir, 
Bəlkə yalvarmağım daha hədərdir? 
Şirin arzularım solar, getmə, gəl. 
 

                                              6 fevral 2006-cı il 
 
                   

Dedi-Dedim 
 
 
Dedi: Sönməz bir günəşsən, taleyimə, gəl, nur çilə. 
Dedim: Özün bir atəşsən, nə işin var günəş ilə? 
Dedi: Tez gəl, bağçamızda gülləri vurmasın xəzan. 
Dedim: Səni bir ətirli gül yaratmış tale yazan. 
Dedi: Səndən nigaranam, eşqin tükənmişdir bəlkə. 
Dedim: Bu eşq qəlbimdədir, çətin düşər ona ləkə. 
Dedi: Çoxdur gözəl qızlar, uyarsan fitnə-felinə. 
Dedim: Onlar qurban olsun sənin o bircə telinə. 
Dedi: Məni qınayırlar sənə könül verməyimə. 
Dedim: Həsəd aparanlar çoxdur mənim sevdiyimə. 
Dedi: Səni tanımayır həm atam, həm də qardaşım. 
Dedim: Söylə, elçiləri göndərəcək bu gün Haşım. 
 
                                                    30 sentyabr 2009-cu il. 

                  
Göz  dəyər... 

 
Ləçəyinə şeh qonmuş bir çiçəksən, 
Gözəllərin arasında sən təksən. 
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Bədnəzərdən uzaq dolan,  göyçəksən, 
Mənim tanrı payım, sənə göz dəyər. 
 

Al yanağın lalə kimi qızarar, 
Sən tək yarı olan başqa qız arar? 
Harda olsan, bil ki səni göz arar. 
Mənim tanrı payım, sənə göz dəyər. 
 

Ahu ceyran yerişidir yerişin, 
Dilin şirin, məstanədir baxışın, 
Sərv misallıdır incə duruşun, 
Mənim tanrı payım, sənə göz dəyər. 
 

Naz eləmə, naz çəkməyə halım yox, 
Baxışını çək gözümdən, tabım yox. 
Qaş-gözündə eybin yoxdur, zalım, yox. 
Mənim tanrı payım, sənə göz dəyər. 

 
Sənsiz həyat mənə  mənasız olar,  
Sənsiz məhəbbətim, bil, yetim qalar. 
Sənsizlik qəlbimi deşər, yaralar. 
Mənim tanrı payım, sənə göz dəyər. 

 
Rəhm et, bir an uzaq düşmə gözümdən, 
Düşmür adın söhbətimdən, sözümdən. 
Qorxdum ki Haşımın elə özümdən 
Mənim tanrı payım, sənə göz dəyər. 
                                                  

    9 may 2008-ci il 
 
 

Ayrılıq, ayrılıq... 
 

Tale yollarımız ayrıldı bir gün. 
Sən bir səmtə getdin, mən başqa səmtə. 
Biz ki görüşərdik səninlə hər gün, 
Nə deyim bəxtimə düşən qismətə? 
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Sanıram həyatda, ay canıyanmış, 
Əhdini unudan təkcə sən oldun. 
Füsunkar eşqinlə nura boyanmış 
Qəlbimi üşüdən duman, çən oldun. 

 
Yanıqlı səsiylə qoca xanəndə  
Necə də salmışdır nalə, qışqırıq. 
Elə bizlər üçün deyir əslində: 
«Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq!» 
 

Tale yollarımız qoşalanan gün 
Səmada ulduzlar hey sayrışırdı. 
Təməli qoyulub xoş günümüzün, 
Arzular ürəkdə aşıb-daşırdı. 

 
Söylə, bəs nə oldu arzu-kamımız? 
Ulduzlar şahidlik eləmir daha. 
Nədəndir, pozuldu eşq məramımız, 
Ümidsiz baxırıq artıq sabaha? 
 

Yanıqlı səsinlə oxu, xanəndə: 
 «Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq! 
Gilənar çiçəyi düymələnəndə 
Sevgimiz anılsın qoy lap bir anlıq. 

 
Vüsal həsrətinin göynərtisidir: 
«Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq!» 
Bu bir həqiqətin zümzüməsidir: 
«Hər bir dərddən olar yaman ayrılıq!» 
 
                                                22 dekabr 2006-cı il 
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Uzununa, ya eninə?.. 
 

Meşənin tən ortasından 
Dəp-dəli bir çay axırdı. 
Hərdən çıxaraq məcradan,  
Hər nə varsa, dağıdırdı. 

Gördün hamı yuxudaykən 
Çay köpürüb yırğalanır. 
Ov edən bu tayda ikən, 
Ovlanan o tayda qalır. 

Yığışdılar məşvərətə, 
Bir gün quşlar və heyvanlar. 
Gəldilər bu qənaətə: 
Çaya bir körpü salsınlar. 

Bitən kimi səsvermələr, 
Oxundu yekun qərarı. 
Başlandı müzakirələr, 
İşlər yaxşı olsun barı. 

Yırğalana-yırğalana, 
Fil çıxaraq bir təpəyə. 
Dövrə vurub sağ-soluna, 
Üzünü tutdu kütləyə: 

- Təklif edirəm ki, onun  
Dərindən qazılsın himi. 
Sütunları möhkəm olsun 
Mənim ayaqlarım kimi. 

Maral dedi: - Buynuzum tək, 
Qəşəng, gözəl bir məhəccər, 
Bu körpüyə çəkək gərək, 
Dəyməsin ona bəd nəzər! 

Heyvanların və quşların 
Hər birinə söz verdilər. 
Körpü haqqında onların 
Təklifini dinlədilər. 

Növbə çatanda eşşəyə, 
Oynaqladı, şıllaq atdı. 
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Dedi: - Körpü bu meşəyə 
Çox lazımdır, allah haqqı. 

Anlamadım, bağışlayın, 
Bircə başa salın mənə: 
Körpü salınacaq çayın 
Uzununa, ya eninə?.. 
 

                                       25 iyul 2005-ci il 
 
 

        Dovşanın «cəsarəti» 
 
Avtobusa çıxdı dovşan, 
Baxıb gördü dolmuş yerlər. 
Nərəsindən qopdu tufan, 
Donub qaldı sərnişinlər. 

Ön sırada oturmuşdu 
Siçan, bayquş, kərtənkələ. 
Başqa sıranı tutmuşdu 
Porsuq, ilan, bir də dələ. 

Bundan sonrakı cərgədə  
Oturmuşdu boz qurbağa. 
Ondan bir az aralıda 
Yer tutmuşdu kirpi, bağa... 

Heç kim cəsarət etmədi 
Araşdırsın bu qovğanı. 
Dələ yaxına getmədi, 
Qabağa verdi siçanı. 

Siçan sordu ehtiyatla: 
-Nə olubdur, söylə, dovşan? 
Qəzəbini bir açıqla, 
Nədəndir edirsən cövlan? 

Dovşan baxıb bir siçana, 
Bir kirpiyə, bir ilana. 
Qışqıraraq var-gücüylə 
Onlara söylədi belə: 
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-Bəsdir məni hirsləndirdiz, 
Sizi xəbərdar edirəm. 
Məni vadar etməyin siz 
Dünənkitək rəftar edəm. 

Boz qurbağa qəmgin-qəmgin   
Baxdı kirpinin üzünə. 
Kərtənkələ miskin-miskin 
Dəsmalı sıxdı gözünə. 
 

Coşub dovşan söylədi: - Siz, 
Baxın yenə də deyirəm: 
Mənə boş yer vərməsəniz, 
Dünəni təkrar edərəm! 
                   Ayı dözməyib bu yerdə  

Qalxdı sonuncu cərgədən. 
Dovşana söylədi: - Bir də 
Danış, nə baş verib dünən? 

Yazıq görkəm alıb dovşan: 
-Heç nə, ağa - dedi pəsdən. 
Bütün yerlər dolduğundan 
Ayaq ustdə getdim dünən. 
 

                           15 avqust 2005-ci il 
 

 
                 «Çox desəniz, getmərəm...» 

 
Meşənin heyvanları bir yerə cəmləşdilər. 
Pələngin ad gününü qeyd etmək istədilər. 
Ədalət xatirinə bölüşdülər işləri. 
Süfrəyə gətirəndə kabab dolu şişləri, 
Gördülər çörək almaq çıxarılmışdır yaddan. 
Ayı donquldanaraq soruşdu heyvanlardan: 
«Kimə iş bölünməyib, dərhal çıxsın qabağa!» 
Heyvanlar baxışdılar bir-birinə, tısbağa 
Başını çıxararaq qınından, yavaş dedi: 
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«Mənə iş deyilməyib», ağır-ağır yeridi. 
Ayı dedi: «Dayanma, haydı çörək dalınca!» 
Tısbağa yola düşdü, amma qaş qaralınca 
Gəlib çıxmadı fəqət, məclisdəkilər hamı, 
Əsəbi vəziyyətdə gözlədi tısbağanı. 
Şirin nəriltisindən qulaqlar cingildədi: 
«Başını bədənindən ayıracağam» dedi. 
Fil qəzəblə söylədi: «Tısbağa gələn anda, 
Tapdayıb əzəcəyəm ayaqlarım  altında.» 
Tülkü yaltaqlanaraq onlara təzim etdi: 
«Tısbağa böyükləri vecinə almır» dedi. 
Bu yerdə eşidildi tısbağanın cır səsi: 
«Arxamca danışmayın, budur sözün kəsəsi. 
Mənim yerişim budur, adəti tərk etmərəm, 
Bura qədər gəlmişəm, çox desəniz, getmərəm!» 
Sən demə, bu müddətdə tısbağa o qədər getmiş, 
Bütün danışıqları yaxından eşidirmiş... 
 
 

Öz bicliyi qarşısında utanan tülkü 
 

Şələquyruq tülkü lələ, 
Yol gedirdi meşə ilə. 
Gördü ki, bir çəpgöz dovşan 
Yaman qaçır dayanmadan. 
Soruşdu ki, «Xeyir ola, 
Baxmayırsan sağa-sola, 
Niyə belə bərk qaçırsan? 
Kimə müjdə aparırsan?» 
Dovşan dedi: «Müjdə nədir? 
Sənin işin qəribədir. 
Narahatdır bütün meşə, 
Hamı düşübdür təşvişə. 
Bilinməyir yurdun-yerin, 
Yoxdur xəbərdən xəbərin! 
Gəlib meşəyə bir məxluq, 
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Çatan kimi salıb şuluq. 
Deyir: «Bu şahın əmridir, 
Icra etmək məcburidir. 
Kimin üç qulağı varsa, 
Lap şahın özü olarsa, 
Kəsiləcək dərhal biri!» 
Eşitmişəm bu tədbiri, 
Yoxdur başqa bir əlacım, 
Xilasım ondadır: qaçım.» 
Tülkü gülüb dedi: «Dovşan, 
Axı sən nədən qorxursan? 
Qulağın ikidir sənin, 
Demək yoxdur qəm, kədərin». 
Qırparaq çəp gözlərini, 
Tarazlayıb dizlərini  
Dovşan güldü yazıq-yazıq, 
Dedi: «Toxta bir azacıq, 
Meşəyə gələn o qonaq 
Bilmir yazmaq və oxumaq. 
İtiribdir haqq-hesabın. 
Kəsilməmiş qulaqların 
Sayını anlaya bilmir, 
Kəsilmədən saya bilmir. 
Üçqulaqlı heyvanları 
Dərhal ayırd etmək üçün, 
Yığıb bir yerə onları, 
Əmri icra etmək üçün, 
Qulaqlara heç baxmayır, 
Əvvəl kəsir, sonra sayır». 
Eşidərək bu sözləri, 
Tülkünün əsdi dizləri. 
Qoşulub dovşana qaçdı, 
Neçə dərə-təpə aşdı. 
Nə qədər biclik etmişdi, 
Beləcini görməmişdi. 
 

                    6 iyun 2006-cı il 
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Eşşək hara, sevgi hara?.. 
 
Bülbül gülə eşq yetirdi, eşqi pünhan saxladı. 
Fərağından gecə-gündüz nalə çəkdi, ağladı. 
Uzunqulaq görüb bunu kinayə ilə güldü: 
- Dünyanın axmaq məxluqu bu bülbüldür - söylədi -  
Bir güldən ötrü ağlamaq, axı nəyə gərəkdir? 
Onun ki, yeri məlumdur, gül hara gedəcəkdir? 
«Əhsən» deyirəm özümə, istədiyim an onu 
Qopararam dişlərimlə, yeyərəm lap zoğunu. 
... Yazıq bülbül, nahaq yerə nalə çəkib sızlama. 
Aşiqin nə çəkdiyini duyarmı bu zırrama? 
Ülvi hisslər qəlbindədir sənin, sevənlər bilir. 
Qarnı üçün yaşayanlar saf sevgini nə bilir?.. 
 

                                               16 oktyabr 2011-ci il 
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                        Kərbəla   ziyarəti 
 

                                                             Qismət ilahidəndir! 
                                                           
Neçə il həsrətində olmuşdum Kərbəlanın. 
Nə müddətdi eşqiylə yanmışdım Kərbəlanın. 
Həzrət Imam Hüseynin «şeşguşə» məzarını 
Görüb ziyarət etmək arzusu çoxlarını 
Pərişan eləyirdi, amma gərək ziyarət 
Zamanı çatan anda kimsəyə ola qismət. 
And içirəm Allaha, müqəddəs imamlara, 
And içirəm getdiyim türbə вə məqamlara. 
Bir axşam təsadüfən evimə zəng edildi: 
«Kərbəlaya bir qrup zəvvar gedir» deyildi. 
İki yer var, fikriniz olsa ziyarət etmək, 
Gərəkdir tez zamanda sənəd təqdim eləmək. 
Bir anlıq fikrə getdim, imkanımı düşündüm. 
«İş yerimdən icazə alarammı?»- düşündüm. 
İmamlara məhəbbət hər şeyi üstələdi. 
Kərbəla sevgisindən ürəyimə güc gəldi. 
«Mən və evin xanımı gedirik ziyarətə!» 
- Qətiyyətlə dedim mən: «Gəldim bu qənaətə.»  
Artıq «Hə» deyilmişdi zəng eləyən adama. 
Ertəsi gün sənədlər veriləcəkdi, amma, 
Qaynanam bu söhbəti eşidərək dilləndi: 
«Məni də özünüzlə apararsınız!» - dedi. 
Fəqət deyilmişdi ki, yalnız iki yer vardır. 
Biz üç nəfərdən biri səfərdən qalmalıdır. 
Qismət Allah əlində, şəkk edənlər kafirdir. 
Məlum oldu – zəvvardan biri gedə bilməyir. 
Bax, beləcə həmin yer qismət oldu bizlərə, 
Şükür-səna elədim allahıma min kərə. 
Bu il Novruz günləri həsrətə son qoyuldu. 
İyirmi altısı mart yaddaqalan gün oldu.   
Rəhmət ölənlərinə Hacı Həsənalının 
Çəkdi hər əzabını zəvvari-Kərbəlanın. 
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Qırx dörd Hüseyn aşiqi bir səhər yola düşdük, 
Uzaq bir səfər edib neçə kənd, şəhər keçdik. 
İran ərazisiylə avtobusla yol gedib,  
Mehran adında ucqar bir  şəhərə yetişib, 
Nəhayət, qədəm qoyduq bu müqəddəs yerlərə, 
Kərbəla vaqiəsi məktəbdir şiələrə. 
 
                                                           Nəcəfül-Əşrəf 
 
Əvvəl ziyarətimiz Kərbəladan başlandı. 
İmam müsibətinə gözlərimiz yaşlandı. 
Söhbətin imamlara layiq olması üçün, 
Növbə, ardıcıllığın pozulmaması üçün 
Birinci Imamımız – Əli əleyhissəlam,  
Dəfn olunan şəhərə gərəkdir nəzər salam. 
Ata olmasa əgər, oğullar doğulmazdı, 
Əvvəl oğul şənindən desəydim,  düz olmazdı. 
Bunun üçün söhbəti Nəcəfdən başlayıram, 
Hüseyn müsibətini sonraya saxlayıram.  
Haqq-ədalət uğrunda  canını fəda etmiş 
Həm ata, həm oğullar şəhadətə yetişmiş. 
Məqsədimizdə qoyduq imam ziyarətini,  
Gəzdik Kərbəla, Nəcəf və bir də Kazımeyni.  
Sual oluna bilər: - Ata, oğullar kimdir?  
Ata – Həzrəti Əli Əmirül-mömünindir. 
Sonuncu peyğəmbərin vəsisi, canişini, 
Həm əmisi oğlu, həm də ki kürəkəni.  
Sübh namazı qılarkən o Kufə məscidində 
Şəhid oldu hicrətin düz qırxıncı ilində. 
Əbdürrəhman-ibn-Mülcəm adında vələdüzna 
Qılınc zərbəsi vurdu səcdə halında ona. 
On doqquz ramazanda aldığı o yaradan 
İki gün əzab çəkdi və köç etdi həyatdan. 
İmamı övladları Həsən, Hüseyn qüsl etdi 
Dəfnə aparılarkən bir möcüzə baş verdi. 
Tabutun baş tərəfi qalxaraq öz-özünə 
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Istiqamət götürdü birbaş Nəcəf çölünə. 
Taxtın ayaq tərəfi Həsən-Hüseyn çiynində 
Bir xeyli yol getdilər, səhranın bir yerində 
Tabut dayandı,  həmin yerdə dəfn elədilər 
Həzrət Imam Əlini və Kufəyə gəldilər. 
Münafiqlərdən gizlin saxladılar ki qəbri, 
Hörmətsizlik eləyər qəbrə nadanın biri... 
Əbbasi xəlifəsi Harun-ər-Rəşid bir gün 
Səhrada ov edərkən yanına gəlmiş qəbrin. 
Şübhələnib məzarın üstünü açmış, birdən 
Təəccübdən az qala dəli olmuş heyrətdən. 
Çünki qəbrin içində vardı belə bir lövhə: 
«Həzrəti-Nuh peyğəmbər tufandan xeyli əvvəl 
Bu qəbri axırıncı peyğəmbərin vəsisi  
Həzrəti Əli üçün hazırlamış məxsusi». 
Bundan sonra imamın qəbri ki agah oldu, 
Üstü düzəldilərək bir ziyarətgah oldu. 
Şükürlər olsun sənə, ey qadir Allahımız. 
İmam ziyarətinə qatıldıq biz hamımız. 
Nəcəfül-Əşrəf adlı bir şəhər eşitmişdik, 
Həsrətində olsaq da, buranı görməmişdik. 
Şahid olduq ki, imam Əli ilə bir yerdə 
Dəfn olunmuş həm Adəm, həm də Nuh peyğəmbər də. 
Nəcəfdədir Vadius-Səlam qəbristanlığı. 
Yüz hektar ərazini tutan bu məzarlığı 
Görüb təəccüb etdi zəvvarlarımız burda. 
Hud və Saleh peyğəmbər dəfn olunmuşlar burda. 
İmam Sadiq məqamı, Imam-Zaman quyusu, 
Bu imamın məqamı, kiçik qeyb zirzəmisi.  
Bütün bu məqamları tək-tək ziyarət etdik, 
Əli-Əmirəlmöminin şöhrətini dərk etdik... 
 
                                                                   Kərbəla 
 
İndi yolum sənədir, Kərbəla, ey Kərbəla. 
Sən ki Hüseynə qıydın, gəlsin sənə hər bəla! 
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Peyğəmbərin ən əziz, ən mehriban nəvəsi, 
Ədəb-ərkan, mərifət, qeyrət mücəssəməsi 
Həzrəti Hüseyn şəhid olmuşdur bu torpaqda. 
Şəhidlik məktəbini qoymuşdur bu torpaqda... 
O, hicrətin dördüncü ilində doğulmuşdu. 
Şəban ayının üçü dünyaya göz açmışdı. 
Cənabi Cəbrəilin gətirdiyi bu xəbər 
Bəni-Haşim övladı dilində oldu  əzbər: 
«Həsən və Hüseyn Behişt əhli cavanlarının 
Ağaları olacaq» - bu hökmüdür tanrının. 
Əbu-Süfyanın oğlu, lənətli Müaviyə 
Onda ki yiyələndi Şamda xəlifəliyə, 
Peyğəmbərin fərzəndi Imam Həsənə zəhər 
İçirdərək həyatdan məhrum etdi bir səhər. 
İmam can verən anda öz qardaşı Hüseyni 
Vəsiy təyin elədi, imamətlik elmini 
Öyrədib qardaşını,  köç elədi dünyadan. 
Müaviyə yenə də əl çəkmədi onlardan. 
Allahın lənətlisi harda oturur-durur, 
İmamətliyə qarşı  cürbəcür hiylə qurur. 
Utanıb-çəkinmədən, əl altdan, yavaş-yavaş 
Özü kimi əxlaqsız, qumarbaz, həm də əyyaş, 
Fırıldaqçı, dələduz, hiyləgər, zalım  hətta 
Zinakar olan oğlu Yezidi səltənətdə 
Görmək arzusundaydı, bununçün də oğluna: 
«İmam Hüseyndən beyət almayınca taxtına 
Oturma!»- söyləyərək xəbərdarlıq etmişdi. 
Müaviyənin bir gün ömrü sona yetişdi. 
Yezid xəlifəliyi elan edib, səltənət 
Taxtına oturan tək Imam Hüseyndən beyət 
İstədi, amma imam Yezid-vələdüznanın, 
İslam qanunlarını açıq-aşkar pozanın 
Ayağına getməzdi və son anda getmədi. 
Ölümü qəbul etdi, amma beyət etmədi. 
Bir gecə yuxusunda babası peyğəmbəri 
Gördü, baba söylədi: «Topla qoşun-ləşgəri 
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İraqa get, burada şəhid olmalısan sən». 
İmam əhli-əyalı ilə bir səhər erkən 
Şamdan çıxaraq birbaş Məkkəyə yola düşdü,   
«Məkkə hərəmdir, burda heç nə olmaz» - düşündü. 
Amma gördü ki, Yezid xüsusi casusları 
Öyrədərək Məkkəyə yola salmış onları 
Ki, imamı öldürüb götürsünlər aradan. 
Məkkənin hörmətini saxlamaqçün buradan 
İraqın paytaxtına – Kufəyə yola düşdü. 
Çünki Kufə əhlindən xeyli məktub gəlmişdi. 
Onlar Imamı dəvət edirdilər ki, gəlsin, 
Yezid əsarətindən onları azad etsin. 
Yezid bundan xəbərdar olub İbni-Ziyadı 
Kufəyə hakim təyin etdi, kim ki, bu adı 
Eşitdi, ağız büzdü, çünki bu haramzada, 
Qəddar, zalım, hiyləgər bir şəxs  kimi ortada, 
Yeyib-içər, kef edər, Yezidin özü kimi. 
Belə nadürüst Kufə şəhərinin hakimi 
Təyin edilmiş artıq. Dərhal tədbirlər gördü: 
Xüsusi qəddarlıqla ilk növbədə öldürdü, 
İmamın qabaqcadan Kufəyə göndərdiyi 
Ən yaxın silahdaşı Müslüm ibni-Əqili. 
Allahın lənətlisi Haris adında məmur, 
Müslüm ibni-Əqilin çöhrə-sifətində nur  
İki gül balasını zülmlə qətlə yetirdi. 
Başlarını kəsərək İbn-Ziyada gətirdi. 
Bununla da Kufədə baş verəcək qiyamın 
Qarşısı alınaraq gözü qorxdu hamının. 
İmam Hüseyn özünün əhlü-əyalı ilə 
Kufəyə gəlməkdəydi səhra ilə, çöl ilə. 
Kərbəla adlı yerdə İbni-Ziyad qoşuna 
Əmr elədi: «Sədd çəkin Hüseynin qarşısına!» 
İmam xeyməgah qurdu öz əhlü-əyalına, 
Məlun İbni-Ziyadsa qapıldı xəyalına: 
«İmam övladlarını məhrum eləsəm sudan, 
Hüseyn beyət eləyər, əl çəkər inadından». 
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Bununçün əmr elədi: «Kəsin Fərat çayına 
Gedən bütün yolları, imam övladlarına, 
Su verməyin, qoy Hüseyn gəlib beyət eləsin». 
Hətta danışıq üçün göndərdi sərkərdəsin. 
Ömər ibni-Səd gəldi Imamın ayağına,  
Təklif etdi beyəti Yezid iqtidarına. 
İmam buyurdu: «Yezid kafirdir, buna görə 
Beyət etmərəm əsla, gəlmisən bica yerə!» 
Bununla İmam Hüseyn savaşa qərar verdi. 
Bu söhbət məhərrəmin doqquzunda baş verdi. 
Ertəsi gün sübh tezdən başlandı Kərbəlada 
Qeyri-bərabər döyüş, qoyun mən salım yada: 
Ibni-Ziyad qoşunu neçə min nəfər idi, 
Oxatan, nizə vuran çoxlu səfərbər idi. 
Imam gecə yatmamış, öz tərəfdarlarına, 
Buyurmuşdu ki: «Hər bir  kəs öz  ixtiyarına 
Buraxılır, istəsə mənlə qalıb şəhidlik, 
İstəməsə, qoy getsin Yezid ilə kafirlik 
Qazanacaq, düşünün və sonda qərar verin». 
Utanmaması üçün ətrafdakı şəxslərin 
Xeymənin şamlarını söndürdü, gedən getsin. 
Əfsus olsun ki, çoxu  oldu əsiri nəfsin, 
Bu dünyanı tutaraq axirət düşünmədi, 
İmamın haqq yolundan əsla bəhrələnmədi. 
Sübh namazı vaxtında  müəyyən etdi Imam: 
Ətrafında qalmışdır düz yetmiş iki adam. 
Haqq, ədalət uğrunda savaşa girdi onlar, 
Bu dünyadan köçsə də, axirət qazandılar. 
Sübhdən günortayadək gedən müharibədə 
İmam qardaşlarını, oğlanlarını, bir də 
Öz səhabələrini itirdi, qalsa da tək 
Əsla geri dönmədi, vuruşdu əvvəlki tək. 
Şəhid oldu savaşda qardaşı, ələmdarı 
Əbülfəzl-Abbas kimi bir əziz vəfadarı, 
Həzrət Əlinin Ümmül-Bənindən olan daha 
Üç oğlu da savaşda Hüseynə oldu arxa. 
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Amma şəhid oldular Imamın qabağında, 
Susuzdan «Ləbbeyk» deyib Fəratın qırağında.  
Şəhid oldu oğullar – Əli-Əkbər, Əbdullah, 
Südəmər uşaq olan Əli-Əsğər, ay Allah! 
Bu körpə balaya da qıydılar nadürüstlər, 
Ox ilə boğazından vurdular nadürüstlər. 
Tənha qalanda Imam «Allahü-Əkbər» dedi, 
 «Zülcənahı» səyridib düşmənə sarı sürdü. 
Fəqət, düşmənin sayı çoxdu həddən ziyadə, 
Atını öldürdülər, Imam qaldı piyada, 
Oxla, nizəylə ona min-min yara vurdular, 
Peyğəmbər nəvəsini öldürdülər gavurlar. 
Məlun Şimr ibn-Zilcövşən adında haramzada 
Əbədi lənətini qazanaraq dünyada, 
İmam Hüseynə iki xəncər zərbəsi vurdu,  
O mübarək başını bədənindən ayırdı.  
İmamın yavərləri tamam məhv edilmişdi, 
İbni-Ziyad qoşunu qarətə girişmişdi. 
Xeymələrə doluşub hər şeyi məhv etdilər. 
İmam əhl-əyalını yığıb əsir etdilər. 
Şəhidlərin başını keçirib nizələrə, 
Əsla rəhm eləməyib uşaq və körpələrə, 
Əsirləri əvvəlcə apardılar Kufəyə. 
İbn-Ziyad Yezidin xoşuna gəlsin deyə, 
Nizədəki  başların əsirlərlə bir yerdə  
Şama göndərilməsi barədə əmr verdi də...  
Bizlərə qismət oldu Kərbəla şəhərində, 
Qaldığımız mənalı, unudulmaz dörd gündə 
Həzrət İmam Hüseynin, onun ələmdarının -  
Əbülfəzl-Abbasın, İmam övladlarının - 
Savaşda şəhid olan  Həzrət Əli-Əkbərin, 
Boğazından oxlanmış Həzrət Əli-Əsğərin, 
Son savaşda Imama arxa-pasiban olan, 
Şirin canına qıyıb ölümündən qorxmayan 
Yetmiş iki şəhidin, Müslüm balalarının, 
Həbib ibn-Məzahir kimi qəhrəmanların 
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Məzarını ziyarət etmək, şükür xudaya! 
Burdakı məqamların hesabı gəlməz saya: 
Əbülfəzl-Abbasın «Sağ qol», «Sol qol» məqamı, 
İmam Sadiq məqamı, İmam-Zaman məqamı, 
Cənab-Qasim otağı, kəcavələr duran yer,  
İmam balalarının şəhid edildiyi yer, 
Seyid Ibrahim, Fizzə məqamları, xeyməgah, 
Təlli Zeynəbiyyəni gərəkdir edəm agah: 
Bu yerdə xanım Zeynəb dayanaraq nigaran 
Savaşı izləyərmiş gözlərini qırpmadan. 
Qeyri-bərabər sayda düşmənə sinə gərən 
İmam övladlarının başına gətirilən 
Müsibətlər bu əziz bacını tamam üzmüş. 
Qardaşlar ölümündən bacı beli bükülmüş. 
Nəhr-əl-Qəmə: açması  – Dəclə-Fərat çayları, 
Nə qədər görməmişdim, düşünürdüm suları 
Az olan çaylar imiş, bəlkə də buna görə 
İmam övladlarına, səhabə, yavərlərə 
Su kifayət etməmiş, susuz can vermiş onlar. 
Amma Fəratı gördüm, başa düşdüm məlunlar – 
Müaviyə-Yezidlər, Şümr, İbni-Ziyadlar, 
Atasından xəbərsiz olan bu həşəratlar 
Bu qədər bol su olan Fərata yolu kəsmiş, 
Neçə məsum insanı sudan məhrum eləmiş. 
Qeyrəti aşıb-daşan,  geyib dava libasın,  
Su gətirmək istəyən Əbülfəzl-Abbasın 
Fəratdan su yığdığı məşkini oxladılar,  
Qılınc zərbələriylə qollarını saldılar. 
Ay namərdlər, Allahın xofundan qorxmadınız. 
Nə qədər dünya durur, lənətlənər adınız! 
Kərbəla müsibəti hələ deyilməlidir, 
Qəlbi daş insanlara təbliğ edilməlidir... 
Fizzənin məqamında bir şir heykəli vardır. 
Rəvayətdir bu heyvan quduz yox, xilaskardır. 
Onda ki, Kərbəlada imam şəhid edildi. 
Xeymələr yandırıldı,  yerlə yeksan edildi, 
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Şəhidlərin başını kəsdilər bu cəlladlar, 
Meyitlərin üstündə atları oynatdılar. 
Altı aylıq körpəni oxla vurdu Hərmələ. 
Belə bir azğınlığı tarix görməmiş hələ. 
Xanım Zeynəbin Fizzə adlı  kənizi vardı, 
İmam övladlarına böyük rəğbəti vardı. 
Əsirlər Kərbəladan aparılan zamanda 
Bir şir peyda olmuşdu aşura axşamında. 
Fizzə curət edərək bu şirə yaxınlaşdı, 
Söylədi: «Kərbəlada qan su yerinə axdı. 
Tapdaq olmuş atların ayaqları altında,  
Qorxuram qurda-quşa gecə qaranlığında 
Yem ola şəhidlərin başsız cənazələri. 
Məğrur heyvan olmuşsan neçə illərdən bəri, 
Gəl qoru meyitləri hər növ yırtıcılardan. 
Qoy əsirlər arxayın getsinlər bu diyardan». 
Allahın izni ilə şir anladı Fizzəni, 
Qorudu meyitləri oyaq qalıb gecəni... 
Allahın yaratdığı ən qorxulu heyvan da 
Haqq-ədalət uğrunda usanmadı bir an da. 
Yezid, Şümr, İbn-Ziyad –  bu ikiayaqlılar 
Allaha üsyan edib haqqı tapdaladılar. 
Kərbəlada imamın altı guşə məzarı  
Haqqında danışardı Ordubadda çoxları. 
Allahın kərəminə şükür olsun, nəhayət 
Bu «şeşguşə» məzarı mən də etdim ziyarət.  
Çoxunu düşündürən maraqlı sual qalır: 
İmam məzarı nədən altıguşə sayılır? 
İmamın Əli-Əkbər oğlu şəhid edildi, 
Əli-Əsğər oxlandı və qətlə yetirildi.  
Məlunlar rəhm etmədi hətta körpə uşağa. 
Övladları düşməsin atasından uzağa, 
Deyə dəfn elədilər onları bir məzarda, 
Başda Imam Hüseyndir, Əli-Əkbər ayaqda, 
Əli-Əsğər imamın sinəsi üstündədir. 
Bunun üçün də məzar dörd yox, altı guşədir... 
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Kərbəlada imamın hərəmiylə üzbəüz 
Əbülfəzl rövzəsidir, həm gözəldir, həm təmiz. 
Məlun İbn-Ziyadın əliylə bir-birindən 
Ayrıldı iki qardaş, allahın kərəmindən 
Hüseynlə ələmdarı yenidən qovuşdular  
Yanaşı uyuyurlar məqbərə içrə onlar. 
Kərbəlada yaşadıq unudulmaz anları, 
Nağı, Tural söyləyən qəmli sinəzanları, 
Heç unutmaq olarmı, gərək qəlbin daş ola! 
İmam Hüseyn aşiqi bu iki cavan bala  
Alqışlara layiqdir, Allah əcrini versin, 
Həyat bağından hər vaxt bu cavanlar gül dərsin. 
Əbülfəzl rövzəsində Nağı deyən sinəzan 
Digər məmləkətlərin zəvvarlarına təkan 
Verdi və bədahətən əza məclisi oldu, 
Bizə tanış olmayan neçə adam qoşuldu. 
Bu Hüseyn əzasından, Əbülfəzl əzasından 
Ayrı düşməsin, Allah, hər bir imanlı insan. 
İmanlı insan dedim, biri Hacı Eldardır. 
İmam Hüseyn eşqinə qəlbində çox yer vardır. 
Hacı Eldar dilində Kərbəla vaqiəsi  
Elə canlı səslənir, qəmləndirir hər kəsi. 
Körpə Əli-Əsğərin qundağı olan yerdə 
Hacı bir nohə dedi, hamımızı pəjmürdə 
Bir hala saldı, zalım qövmə lənəti, Allah 
Heç zaman əskik etməz və azaltmaz inşallah! 
Hacının Həzrət-Əli, Fatiməyi-Zəhradan, 
Əlinin rəşid oğlu Əbülfəzl-Abbasdan, 
İmam övladlarından bəhs edən nohələri 
Səfər boyu feyziyyab eləmişdi bizləri.  
İmanı kamil olsun Kərbəlayı Ramizin, 
Rəğbətini qazandı o bizim hamımızın. 
Avtobusla gedərkən zəvvarlar yol boyunca 
Ramizin söhbətindən bəhrələndi doyunca. 
Bu adam peyğəmbərin hədislərindən dedi, 
On dörd məsumla bağlı müsibətlərdən dedi. 
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Dedi və yorulmadı Allah, imam yolunda, 
Uğurlar olsun sənə, təqva,  iman yolunda! 
Kərbəlayı Anar da az savab qazanmadı. 
Hacı Eldar, Ramizdən əsla geri qalmadı. 
Əbülfəzl məclisini Anarın dilindən biz 
Təşnə ilə dinləyir, uçunurdu qəlbimiz. 
Kərbəlayı Əjdərin, Kərbəlayı Natiqin, 
Kərbəlayı Nizami, Kərbəlayı Rahimin 
Sinə vurub sinəzan bəhrini tutmaları 
Allah bəlalarından hifz eləsin onları. 
Kərbəlayı Əjdərin imama ehtiramı, 
Həddən ziyadə çoxdu, bunu hiss etdi hamı. 
Nəcəfdə xəstələndi, hərarətin içində 
Ziyarətdən qalmadı bu adam bircə cəm də.  
Hər yaşda adam vardı zəvvarlar arasında. 
Hüseyn aşiqlərinin mötəbər sırasında: 
Kəbə ziyarətini başa vuran hacılar, 
Həm ahıl, həm də cavan yaşda ana-bacılar. 
Hacı Zəfər və Hacı Seyfulla, Hacı Aydın, 
Hacı Mirsəid ağa ilə Hacı Şəmsəddin – 
Örnək idi bizlərə bu mötəbər hacılar, 
Kişilər arasında daha bir yaşlısı var: 
Hüseynəli müəllim qonşu Culfadan idi, 
Mərifətli, gülərüz, təmkinli adam idi. 
Hacı Aydın görmüşdür dünyanın hər üzünü, 
Xeyli ehsan payladı bizlərə yol uzunu. 
Daha bir nəfər ehsan edən oldu səfərdə -  
Hacı Mirsəid ağa, düşməsin onu dərdə.  
Allah ehsanlarını qəbul etsin onların,  
Pulları qismət olsun yolunda imamların!.. 
Yaşlı nəsildən olan daha bir zəvvarımız 
Firibəzdi, bu insan olmuş bayraqdarımız. 
Boyca başqalarından hündür olan bu adam 
Üçrəngli bayraq əldə məğrur dayandı müdam. 
Kərbəlada, Nəcəfdə bayrağımızı görən 
Əcnəbilər çox zaman: «Sizlər hansı ölkədən 
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Gəlmişsiniz?» - soruşur, Firibəz: «Azərbaycan!» 
Deyərək fərəhlənir, maraqlıdır, çox zaman 
«Azərbaycan» adına onlarda rəğbət gördük, 
Vətən alqışlananda sevinməlidir hər türk! 
Zəvvarların içində üzügülər, mehriban, 
Hamıyla ürəkaçan, gözəl ünsiyyət quran 
Daha bir nəfər vardı, adı da Hüseyn idi. 
Bu insanın özü də aşiqi-Hüseyn idi. 
Bu adamla onlarla məqam ziyarət etdik. 
Altmış yaşını onun Kərbəlada qeyd etdik. 
Arzum budur növbəti ad gününü bu qardaş 
Məkkə ziyarətində barı qeyd edəydi kaş! 
Zəvvarlar arasında bir neçə cavan vardı, 
Hər birinin səfərdə ayrıca yeri vardı: 
Biri Bağır – pasportda adı Əbülfəz olan, 
Biri Malik – məzəli sözüylə yadda qalan. 
Kərbəlayı Malikin avtobusla gələrkən 
Qorxunc yuxu görərək dik atılıb yerindən 
Hamını vahiməyə salması da bir işdi, 
Bu adam sübut etdi: Malik elə Malikdi! 
Yaxşı yoldaşlığı var Kərbəlayı Baratın. 
Qayğısı daha çoxdu Kərbəlayı Fəlahın: 
Səfər boyu sevimli ata qulluğundaydı. 
Kərbəlayı Rövşən də istiqanlı oğlandı. 
Mən idim və bir də ki,  hamımızın əzizi 
Kərbəlayı İbrahim, bu adam,  sözün düzü, 
Zəvvarların içində olsa da ən balaca,   
İmam ziyarətiylə məqamı oldu uca. 
İslam qanunlarına və etik normalara 
Riayət edərək mən yazdığım misralara 
Kişi zəvvarlarının adını açıqladım, 
Xanımların adını tək-tək sadalamadım. 
Onlardan tək birinin adını çəksəm olar: 
Hamının «Nəniş» deyə əzizlədiyi Nubar 
Adlı bu qızcığazın danılmazdır zəhməti, 
Səfər boyu  maraqlı hər  məqamı, söhbəti 
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Mahir operator tək videolentə almış, 
Heç nə unudulmadan yaddaşlarda saxlamış. 
Qardaşı Kərbəlayı Ibrahim kimi o da 
İmam ziyarətini başa vurdu bu yaşda. 
On dörd məsum xətrinə hər arzusu çin olsun 
Bu iki gül balanın imanı kamil olsun... 
Zəvvarlar barəsində kifayət qədər dedim. 
İbrətamiz bir işin haqqındadır söhbətim: 
Aşura gününədək Yezidin qoşununda 
Vuruşan bir sərkərdə var idi Hürr adında. 
Anasını yuxuda gördü o, həmin gecə. 
Dedi: «Allah üzünü qara eləsin, necə 
Düşmənçilik edirsən peyğəmbər balasına? 
Qorxmursan ki, gələrsən Allahın bəlasına? 
Yuxudan duran kimi imamın yanına get, 
Səni bağışlamağı imamdan təvəqqə et». 
Hürr yuxudan oyandı hövlnak,  qan-tər içində. 
Bir anlıq fikrə getdi, gözlərinin önündə 
Canlandırdı peyğəmbər - Xatəmül-ənbiyanı,  
Onun sevimli qızı Fatimeyi-Zəhranı. 
Xəyalında canlandı Əli-əleyhissəlam, 
Başını yerə dikdi, dedi: «Haqlıdır anam!» 
Qılıncını belindən açaraq yerə atdı. 
Başmaqlarına torpaq yığıb çiynindən asdı. 
Üz qoydu imam Hüseyn xeymələrinə sarı. 
İmam qızı Səkinə Hürrü görərək: «Barı 
Bu pəhləvan bizləri döyüb incitməyəydi, 
Susuzdan «Ləbbeyk!» deyən bizlərə su verəydi» - 
Deyib qısıldı Zeynəb əmməsinin yanına. 
İmama agah idi hər şey, dönüb qızına: 
«Qorxma» - dedi – «Xoş niyyət ilə gəlir bu adam, 
Şükür olsun allaha, tövbə edir bu adam». 
Hürr yaxına gələrək imama salam verdi, 
Yuxusu ilə bağlı olanları söylədi. 
İmam Hürrü sınamaq üçün dedi ki, mənim 
Bir deyil, iki deyil, minlərlədir düşmənim. 
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Son qətrə qanımadək onlarla vuruşacam, 
Babam peyğəmbər demiş, burda şəhid olacam. 
Yezidin qoşunu çox, hər növ təminatı var, 
Elə bir şəraiti kim əlindən buraxar? 
Qayıt, get öz yerinə, o həyatdan ayrılma. 
Hürr söylədi: «Ya Hüseyn, gəl duz səpmə yarama. 
Haqqa batil demişəm,  bu günədək qarşında, 
Üzü qara bəndəyəm, bir daha bu yaşımda 
Peyğəmbər övladına əsla qılınc vurmaram. 
Ölümü qəbul etdim, mən ora qayıtmaram!» 
Hürr əhdə vəfa qılıb imamla bir sırada 
Yezid qoşunu ilə vuruşdu Kərbəlada. 
Düşmənin çoxlu sayda əsgərini məhv etdi, 
Aşurada şəhidlik zirvəsini fəth etdi. 
Qılınc zərbəsi alıb atından yerə düşdü, 
Bu anda nəzərləri imam ilə görüşdü. 
İmam yaxınlaşaraq aldı Hürrün başını  
Diz üstünə, sonra da öz sarı dəsmalını  
Çıxararaq bağladı Hürrün baş yarasına. 
Hürr can verərkən bunu söylədi ağasına: 
«Bir adi sərkərdəyəm, haqq yolunda ölərkən 
Məni çox əzizlədin, kaş biləydim görəsən 
Sən özün can verəndə kim bağlayar yaranı? 
Kim yuyub təmizləyər gözlərindəki qanı?» 
Rəhmət sənin ruhuna, düz demişdin, savaşda 
İmam şəhid edildi, hətta yaralı baş da 
Kəsildi bədənindən məlun Şümr əliylə. 
Hürr uyuyur məzarda əbədi rəhmətiylə. 
Zəvvarlarımız onun qəbrinə baş çəkdilər, 
Bu mötəbər insanı rəğbətlə yad etdilər. 
Şəhidlərin məqamı allah yanında əziz, 
Şəhidlərin əbədi yeri – cənnət, şübhəsiz. 
Vətən, torpaq uğrunda vuruşub həlak olan 
İnsanlar da şəhiddir, bax, budur yadda qalan: 
Kərbəla şəhidləri bir başqa məqamdadır. 
Söylədiyim rəvayət Xətai haqqındadır. 
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Şah İsmayıl Xətai yürüşlərin birində 
Kərbəlada dayandı, hələ onun qəlbində 
Əhli-beyt ilə bağlı düşüncə dayaz idi. 
İmamın rövzəsində əsgərlərinə dedi:  
«Fərqini bilmək üçün imamın rəiyyətdən,  
Bu qəbri açacağam, görüm ki, həqiqətən  
İmamın məzarında qeyri-adi nəsə var?» 
Sərkərdələrdən biri dedi: «Dayan, hökmdar, 
İmam Hüseynin qəbri açılarsa, fəlakət 
Bürüyər  hər tərəfi, dağılar bu məmləkət.» 
Şah söylədi: «Onda mən açdıraram qəbrini 
Əbülfəzl-Abbasın, rəiyyətlə fərqini 
İmam övladlarının görərik bu məzarda.» 
Dedilər: «Bu qeyrətdə igid olmuş harada? 
Əlinin rəşid oğlu Əbülfəzl məzarını 
Açsaq, təhqir edərik imam ələmdarını.» 
Şah İsmayıl düşünüb Hürrün qəbrini seçdi. 
Elə ki yavərlərdən biri məzarı açdı, 
Gördülər ki, qəbirdə cənazə çürüməmiş, 
Dəfn olunan haldadır, heç nə dəyişilməmiş. 
Cənazənin başında bir sarı  dəsmal vardır. 
Onda imam Hüseynə aid əlamət vardır. 
Şah əmr etdi, dəsmalı açdılar, elə bu an 
Qan axmağa başladı alındakı yaradan. 
Şahın niyyəti vardı İmamın dəsmalını, 
Özü üçün götürsün, cənazənin alnını 
Başqa bir yaylıq ilə möhkəmcə sarıdılar, 
Amma baş verənlərdən mat-məəttəl qaldılar. 
Nə qədər çalışdılar dayanmadı axan qan 
Sanki zərbətlənmişdi Hürr indicə başından. 
Şahın əmriylə sarı dəsmalı cənazənin 
Başına bağlayanda böyük bir möcüzənin 
Şahidi oldular ki, həmin an qan dayandı. 
Şah  İsmayıl elə bil yuxudaydı, oyandı: 
«Kərbəla şəhidinin şərafəti bu qədər  
Olmuşsa, imamlara şübhə eləmək hədər!» 
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Qayıdırıq bu günə: Hürrün qəbri üstündə 
Məscid inşa olunur, zəvvar çoxdur indi də. 
Biz də ziyarət etdik bu mötəbər yavəri. 
Allah rəhmət eləsin, nur ilə dolsun qəbri... 
Kərbəlada imamın rövzəsi qarşısında  
Dəfn olunan insanın məzarı başdaşında 
Həkk olunub: «Məhəmməd Füzulinin qəbridir!» 
Şair imamı sevən xoşbəxtlərdən biridir.  
Ölərkən vəsiyyəti belə olmuş şairin: 
«Məni imam Hüseynə yaxın yerdə dəfn edin!»  
Onun bu vəsiyyəti yerinə yetirilmiş, 
Hərəmin düz yanında Füzuli dəfn edilmiş. 
Belə şəxsin axirət dünyası abad olar,  
İmam şəfaətindən yəqin feyziyyab olar... 
                                               
                                                           Kufə 
 
Səfərimiz bu dəfə Kufə şəhərinədir. 
Bu şəhər də şiələr üçün bir xəzinədir. 
Həzrət Əlinin evi, onun övladlarının 
Ayrı-ayrı otağı, bu həyətdə imamın 
Öz əliylə qazdığı su quyusu da vardır. 
Bu şəhəri sevdirən çoxlu ziyarətgahdır. 
Məlun Ibn-Mülcəmin zəhərli xəncərindən 
Zərbətlənən və iki gündən sonra can verən 
Əli-əleyhissəlam  bu şəhərdə yaşamış, 
Mehrabda namaz üstə başından yara almış. 
Bu məscidi, mehrabı biz də ziyarət etdik. 
Həzrət-Əli qəzavət edən yerə də getdik. 
«Beytut-təşt» hadisəsi haqqında rəvayəti 
Eşitmişdik, burada gördük həmin həyəti. 
Həm namaz sütununu, həm merac dəkkəsini,  
Ziyarət elədik biz Hənnanə məscidini. 
Kərbəlada ki, İmam Hüseyn şəhid edildi,  
Başı kəsilib bura – Kufəyə gətirildi. 
Məlun İbn-Ziyadın əmriylə kəsilmiş baş 
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Hənnanənin evinə aparılmışdı birbaş. 
Dəllək çağırılaraq tələb olundu ondan 
Ki, imamın başını təmizləsin qançırdan. 
Didilmiş ətini də dəllək salsın sahmana. 
Göndərilsin kəsik baş Yezidin sarayına. 
Bu haqsızlıq torpağa, daşa sirayət etdi, 
Evin sütunu birdən  əyilib yana getdi. 
Həmin vaxtdan bu günə kimi sütun əyridir, 
İbn-Ziyad, Yezidə lənətlərin yeridir. 
Şanlı məqamı vardır burda Xızr peyğəmbərin,  
Həm Adəm peyğəmbərin, Ibrahim peyğəmbərin. 
Həzrət-Nuh gəmisinin düzəldilmə məqamı, 
Allah mələyi – cənab Cəbrailin məqamı. 
Əli-əleyhissəlam qəzavət etdiyi yer, 
Mühəmməd peyğəmbərin Meracdan gördüyü yer.  
Kufədə imam Səccad məqamı da yerləşir. 
Burda Meysəm Təmmarın məzarı da yerləşir. 
Səhabələr Muxtarın, Müslüm ibn-Əqilin,  
Hani ibn-Urvanın, Ziyad oğlu Kumeylin 
Məzarlarını tək-tək burda ziyarət etdik. 
Ertəsi gündə Səhlə məscidinə də getdik. 
Bu məsciddə məqamı Həzrət imam Sadiqin, 
Imam Səccadın, yəni – Imam Zeynal-Abidin, 
Axırıncı Imamın məqamları da vardır. 
Bu ziyarət ocağı daha yaddaqalandır. 
Səhlə məscidi bizi Ibrahim peyğəmbərin  
İdris peyğəmbər, Saleh və Xızır peyğəmbərin 
Müqəddəs məqamıyla valeh, feyziyyab etdi. 
Heç bilmədik bir günlük zaman necə ötüşdü. 
 
                                                               Kazimeyn 
 
İndi zəvvarlarımız Bağdada sarı gedir. 
Qarşımızdakı torpaq Kazimeyn şəhəridir. 
Burada dəfn olunmuş imam Museyi-Kazim. 
Gərəkdir imam haqda bildiklərimi yazım: 
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İmam Cəfəri Sadiq ocağında doğulmuş, 
Adı Musa olsa da, ləğəbi Kazim olmuş. 
Kazim ərəb dilində «Qeyzi udan» deməkdir. 
Ən səbirli, təmkinli imamlardan biridir. 
Düşmənləri nə qədər zülm etdilərsə ona,  
Dözərək səbr elədi, dedi: «Lənət şeytana!» 
Onların heç birinə əsla nifrin etmədi, 
Azadlıqdan heç zaman imam bəhrələnmədi. 
Daim təqib olundu Əbbasilər dövründə. 
Həbsxana həyatını çox yaşadı ömründə. 
Məlun Harun-ər-Rəşid əliylə zəhərləndi, 
Ömrün əlli dördüncü ilində vəfat etdi. 
«Məqabiri-Qureyiş» qəbristanlığı onun 
Son məkanı oldu və sonradan həmin yurdun 
Adı dəyişdirilib Kazimeyn qoyuldu. 
Otuz yeddi il sonra doqquzuncu imamı -  
İmam Mühəmməd Təqi əleyhissəlamı 
Burada - babasının yanında dəfn etdilər.  
Ona da gizlin zəhər verib öldürmüşdülər. 
Xəlifə Mötəsimin əmriylə öz zövcəsi 
İmama zəhər verdi isti bir yay gecəsi. 
Ümmül-Fəzl adındaydı həmin hiyləgər qadın, 
Nə zamansa büruzə verməliydi əcdadın. 
Axı, bu namərd insan Əbbasi xəlifəsi 
Məmunun qızı idi, onu tamah və nəfsi 
Daim lənətli etdi axirət dünyasında. 
İmam qatillərinin qara siyahısında  
Həm atasının, həm də özünün adı vardır. 
Kazımeyn şəhərində iki məzar da vardır: 
Şeyx Tusiylə Şeyx Müfid burada dəfn olunmuş, 
Ruhu şad olsun, onlar Islama dayaq olmuş. 
Kazimeyni ziyarət edib qayıtdıq geri, 
Yenə önümüzdədir Nəcəfül-Əşrəf şəhri. 
 
                                                        Vətənə dönüş 
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Ziyarət başa çatdı və sonuncu gün axşam 
Zəvvarlarımız bir də Əli-əleyhissəlam 
Rövzəsində oldular, ertəsi gün sübh tezdən 
Avtobus yola düşdü, Iran ərazisindən 
Yol başladı Vətənə – doğma Azərbaycana. 
İmam ziyarəti hər arzusunda olana 
Qismət olsun – deyirəm mən sidqlə, ürəkdən. 
Heç nə itirməmişik bizlər bu ziyarətdən,  
Məşhəd ziyarətində qərib imam Rzanı  
Üç kərə ziyarətdə olmuşam, sözüm canı: 
Adımın əvvəlinə bir kəlmə söz yazmışam. 
Məşədi Haşım idim, «Kərbəlayı» olmuşam!!! 
 

                                            26 mart - 3 aprel 2014-cü il 
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                                      GƏNZƏNAMƏ     
                       

                         P R O L O Q 
 

Qərib bir məmləkətə bir gün düşmüşdü yolum, 
Qürbət eldə bağlıydı sanki əlim, həm qolum. 
Birdən yadıma düşdü doğma vətənim, kəndim, 
Könlüm qubar eylədi, bir sarı simə bənddim. 
Keçirdi xəyalımdan kəndin suyu, havası, 
Sərin yaylaqlarının unudulmaz səfası. 
Kəndimi qarış-qarış gəzirdim xəyalımda, 
Gözəl, saf  duyğularım  hey gəzirdi  başımda... 
Birdən birə əridi, yox oldu xəyallarım. 
Ana dilində söhbət eşitdi qulaqlarım! 
Bu qərib məmləkətdə ilk dəfə öz dilimdə, 
Danışan insanları aşkar etdim önümdə. 
Biri öz yaşadığı rayonu tərif edir,  
Başqa biri özünün  bölgəsiylə fəxr edir. 
Gördüm həmvətənləri, qəlbim coşdu sevincdən, 
Yaxınlaşıb soruşdum elə əvvəlincidən: 
-Belə görürəm ki, siz Azərbaycandansınız, 
Məni çəkib gətirdi sizin danışığınız. 
- Bəli - söylədi - bizim hamımız   bir elliyik. 
Sən yaxın gəlməliydin, axı, şirin dilliyik. 
Soruşdular adımı, tanış olduq, nə isə... 
Birdən yenə qızışdı əvvəlki mübahisə, 
Biri öz bölgəsində yaxşı nə var anlatdı, 
Biri məmləkətinin iqlimindən söz açdı. 
Məndən də soruşdular haralı olduğumu, 
İftixar hissi ilə eşitdirdim yurdumu. 
Müsahibimdən biri mənə baxıb dilləndi: 
-Eşitdim bölgənizdə vardır bir  Gənzə kəndi, 
Əsgəri xidmətini əmim oğlu Isgəndər 
Bu kənddə başa vurub, hər zaman tərif edər. 
Deyərdi ki, bu kəndin öz xüsusi yeri var, 
Bu balaca kənd ilə fəxr edir bütün diyar. 
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İnsanları mehriban, səmimi, xoşxasiyyət, 
Qərar tutmaz onların ürəyində  pis niyyət. 
«Əldən tutmaq Əlidən qalmışdır» zərb-məsəli 
Bu insanlar üçündür, hamı deyir: - Gənzəli 
Darda qoymaz insanı, ağız açsan birinə, 
Elliklə  yanaşılır kəndin  xeyir-şərinə... 
Qəlbimdə qürur hissi  baş qaldırdı qəfildən: 
- Eşitmişəm, qardaşım, doğrudur hər deyilən. 
Balaca bir sirr açım, bu kənddənəm mən özüm, 
Sənin təriflərindən, vallah, yaşardı gözüm. 
Tanımaqçün kəndimi diqqətlə məni dinlə, 
Qulaq as, gəl sən mənə hövsələylə, təmkinlə, 
Bu kənd adi bir kənddir dağlar əhatəsində, 
Amma qeyri adilik var hər nişanəsində.  
Təbiəti mülayim, insanları ağıllı, 
Halal-haram axtarar burda hər kişi oğlu. 
Dedim: - Eşitdiyiniz gerçəkdən də gerçəkdir. 
Bu kənd hər bir cəhətdən yaraşıqlı, göyçəkdir. 
Adı da özü kimi qədimdir, əzəlidir 
Beş hərfdən ibarət Qafqazın gözəlidir.  
Toplasan sətirlərin  baş  hərflərini təkcə, 
Oxuyarsan kəndimin adını, bax, beləcə: 
 
Gözəl təbiətiylə, bəhrəli bağlarıyla, 
Əzəmətli, möhtəşəm, vüqarlı dağlarıyla, 
Nanəli, kəklikotlu, çaşırlı, baldırğanlı, 
Zövq oxşayan,  qəlb açan,  incə və xoş məramlı 
Əlamətləri ilə behiştə bənzər  GƏNZƏ! 
 
Gözəl adətləriylə ad çıxarıb ellərdə, 
Ən böyük nemətdir ki, ağsaqqal olan yerdə, 
Nə hünər sahibidir cavan, ya yeniyetmə? 
Zaman təsdiq eləmiş, buna heç şübhə etmə. 
Ənənələri ilə dünyanı bəzər GƏNZƏ! 
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Gözəl məscidi vardır möminlər xidmətində, 
Ən bahalı zinəti desəm, odur ki, gündə  
Namaz qılır burada bir araya cəm olan 
Zamanında verilən azana həmdəm olan 
Ən  azı yüz nəfərin duasın dinlər GƏNZƏ! 
 
Gördüsə Vətənimiz, şükür, müstəqil çağlar, 
Əriyərək yox oldu bütün dini yasaqlar. 
Namərd erməni kəsdi yolu «Boğkar» pirinə, 
Zəvvarlar gedir on dörd məsumun hər birinə, 
Əlhəmdüllah, yüzlərlə Hacı gördü, bax, GƏNZƏ! 
 
Gözəl təbiəti var allahın qüdrətindən,  
«Əli daşı»ndan baxsan, bir mənzərə görərsən. 
N azlı bir gəlin kimi yaşmaq vurub üzünə, 
Zinət vurub abırla qaşına, həm gözünə. 
Əhatəsindədir, bax, uca dağların GƏNZƏ! 
 
Günəş «Qırxkeş»dən çıxır, «Qapı Daşı»ndan batır, 
Ələnir şəfəqləri, dörd bir yana nur saçır. 
Nə gözəl səfası var bu obanın, bu yurdun, 
«Zəm-zəm» suyuna bənzər kəhrizləri var onun, 
Əsrarəngiz, füsunkar təbiətlidir GƏNZƏ! 
 
Gözəl məna daşıyır «Şalalan» və «Avacər», 
Əyilməz bir qaladır «Qızıl qaya», «Taxtasər», 
Nədən xatırlanmasın «Avadərə», «Pətək daş»? 
Zövqünüzü oxşayar «Suvakər», «Kölgəli daş»! 
Ər oğlu ərlər üçün gözəl məskəndir GƏNZƏ!.. 
 
Hər adın öz hüsnü var... 

 
Yuxarı-aşağısı belə hüdudlanmışdır, 
Gənzəm mənim, gör necə geniş məskunlaşmışdır: 
... «Azərbaycan elinin incisi» -  Ordubaddan 
Bir yol gedir şimala, keçir «Hacı Mahmuddan». 
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Sonra «Səfər diki»dir, bir də ki  «Əli daşı», 
Daha sonra «Gen dərə», dalınca «Hamam daşı». 
Anabatdan keçəndən sonra köhnə dəyirman, 
«Axbur» deyilən yerdə qışda qar olur yaman. 
Diki qalxdın,  Gənzənin havasını udursan, 
Arxayın ol ki, artıq Gənzə torpağındasan. 
Sırada «Quyu başı», «Suvakər», «Kərim bağı», 
«Kibrit daşı»,«Xatanlar»,«Meydan», «Məscid qabağı». 
«Gilaslar altı», sonra «Xoruz daşı» sırada, 
«Dərə boğazı», «Avaz», «Gingileh» var burada. 
«Tülkü dərəsi» hərdən leysanda aşıb-daşar, 
İnsanın əməyinin qarşısında lap çaşar. 
Çünki dərə boyunca yola beton salınmış, 
Yolun yuyulmasının qarşısı tam alınmış. 
Kəndin yolları ilə gedərək irəliyə, 
Çatdıq «Bala məscidə» və «Yuxarı körpü»yə. 
«Qatırçı yolu», sonra başlar «Hesar dərəsi», 
Bunun ardınca gələr «Ələsgər», «Çəm dərəsi». 
Daha sonra «Kahalar»,«Dəhnə» və «Baş Söyüdlük» 
Səyahətə burada nöqtə qoyub indilik 
Qayıdaq Gənzəçayın o biri sahilinə. 
Yol gedir «Kəşf bağı»na və «Əmir zəmisi»nə. 
Sonra «Rüstəm bağçası», «Babacan», «Lələ bağı», 
«Yeddi dağlı», «Qulaqlı», bir də ki «Imam bağı». 
«Şahnəzər»,«Murad bağı»,«Armudluq», «Gülməz arxı», 
«Demi», «Fətulla bağı», «Çeşmə üstü», «Kənd arxı» 
«O tay» məhəlləsinə axar «Dərə arxı»ndan 
Göz yaşı kimi büllur sular «Səfiqulu»dan. 
Necə də səfalıdır, bir bax, «Qaplan dərəsi»! 
«Top kövşəni» adlanan sahənin mənzərəsi 
Tamam başqa aləmdir, iki göz istər baxa. 
«At uçan» dərəsiylə çətin ki, hamı qalxa. 
Bu zirvənin başında qartallar qıy vurarlar, 
Yayın ortasınadək burada əriməz qar. 
Əgər çayın o tayı, bu tayı ilə qoşa 
Hərəkət etsən, çatıb indi «Kölgəli daşa», 
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Dönüb ətrafa boylan, gör, necə gözəllik var. 
«Taxtı-Rəhim»dən başlar sıra-sıra qayalar. 
Hərəsi təbiətin bir canlı abidəsi, 
Könülləri oxşayır «Xıncılaçı dərəsi». 
Buradan ilan kimi qıvrılaraq uzanır 
Bir bax, «Hacı Ismayıl dolayları» boylanır. 
Tanrının qələmindən yaranmışdır bu yerlər, 
Necə cazibəlidir «Qədimdüşən», «Avacər». 
«Topçu binası» ilə zirvədəki «Daşbaşı». 
«İki su arası»nın tanrı olmuş nəqqaşı. 
Burada dünyamızın hər rəngi «Varam» demiş, 
Ana təbiət əsla xəsislik eləməmiş. 
Biri-birindən gözəl təbiət mənzərəsi, 
Yaranmış ilahidən bu dağların hərəsi. 
«Sultansaray»,«Pətək daş»,«Bənd» ilə «Quludüşən» 
«Ovçu mağarı» cənnət, «Qarbəndalan» bir gülşən. 
«Qırxkeş», «Nəcəf dərəsi» möcüzələr məskəni, 
Alaraq ağuşuna bihuş edəcək səni. 
Hansı birini deyim bu səfalı yerlərin? 
Yalnız görənlər verər onlara öz dəyərin... 

 
                              1-ci hissə: 

 
                  (Haqq Dünyasına  qovuşanlar) 

 
Füsunkar təbiətin  yaxşı məhsulu olar. 
Məhz belə məmləkətdə yaşar yaxşı insanlar. 
Burada yaşamışdır igid və mərd kişilər, 
Hər birinin haqqında xoş sözlər eşidilər. 
Gəl əvvəlcə yad edək mənalı ömür sürüb, 
Həyatın sərt üzünü yaşayıb, həm də  görüb, 
Əzəmətli, qürurlu, qeyrətli kişiləri,  
Dəyanətli, seçilən, şöhrətli kişiləri! 
 
Bir az da nikbin olaq, yaranan əzəl gündən, 
Dünya fani sayılmış, aman umma əcəldən. 
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Nə edək ki, həm aqil, həm baməzə kişilər, 
Dəyişib dünyasını haqqa doğru getdilər.  
Qarşıma məqsəd qoyub,  onların hər birinin 
Haqqında eşitdiyim bütün hekayətlərin 
Hamısını toplayıb bir yerdə cəm eyləyim, 
Hər maraqlı hadisə haqqında söz söyləyim. 
Niyyətim xoş niyyətdir, burada söylənilən, 
Əhvalatlarla bağlı hər bir  adı çəkilən 
İnsanın heç birinin qəlbinə toxunmasın, 
Heç kəs yazdıqlarımı bir həqarət sanmasın!  
Saydığım kişiləri tanımayan tanısın, 
Tanıyanlar onları bir daha xatırlasın... 

 
Hacı  Hüseynqulu 
                                           
Gənzənin məscidinin həyətində bir  məzar, 
Hər cümə axşamları adamları qarşılar. 
Hər kəs rəhmət oxuyar burda dəfn olunana, 
Belə ehtiram, hörmət edilməz hər insana. 
Bunun səbəbi vardır, çünki məzarda yatan 
Hələ sağlığındaykən fani və puç dünyadan, 
Heç nə ummamış, fəqət, malını və pulunu, 
El  yolunda sərf  edib,  belə tutmuş yolunu. 
Məscid həyətindəki bu məzarda uyuyan, 
Bu dünyada varisi və övladı olmayan   
Hacı Hüseynquludur, allah rəhmət eləsin! 
Günahı olsa belə, tanrımız əfv eləsin. 
Səxavətdə tayı yox Hacı Hüseynqulunun, 
El üçün sərf olunub hər quruşu pulunun. 
Halalca torpağında məscid, hamam tikərək, 
Ən münbit torpağını qəbristanlıq edərək, 
Təmənnasız bəxş edib  kəndin camaatına, 
Milyon rəhmət qazanıb axirət dünyasına. 
Övladı olmamışdır, sanma ki bivarisdir, 
Qəbri üstə oxunan «Fatihələr» hədsizdir.  
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Məmmədcəfər mirzə 
 

Unutmaq olarmı heç   Məmmədcəfər mirzəni, 
Hamıya həyan olub, incitməyən kimsəni. 
Saqqalı ağ kişilər çox olub bu cahanda, 
Cavan yaşda ağsaqqal sayıldı sağlığında. 
Necə adlandırasan onu - xeyriyyəçimi,  
Eldarmı, el qəhrini çəkənmi,  maarifçimi? 
Qürbətdə çox yaşadı, qürbətdə də can verdi, 
Harada olsa belə, vətəninə «can» dedi. 
Kəndin məktəbi üçün o qoymuş bünövrəni, 
Şirin canından artıq  o, sevərdi Gənzəni! 
Qoy məktəb fəxr eləsin, eşidib imdadını 
Artıq vermişlər ona «Məmmədcəfər» adını...  
 
Öz yaxınlarım 
Məşədi Haşım babam 

 
... Sizlər  tanıdınızmı mahir bilib işini, 
Kimsəsizə əl tutan Məşədhaşım kişini?.. 
Gizlətməyin yeri yox, babamdır Məşədhaşım, 
Babam sarıdan hər vaxt məğrur olmuşdur başım. 
Xeyirxahlıq eləmək, şərik olmaq dərdlərə 
Nurani ağsaqqala nəsib oldu min kərə.  
Qanlı dava illəri hamı cəbhədə ikən 
Qoca  hər vaxt gec yatıb yuxudan durdu erkən. 
Əl tutdu, həyan oldu hər atasız yurduna, 
Toxuduğu məfrəşlər dəyişdirildi una. 
Acından ölməməkçün neçə başsız ailə,  
Sağ-salamat yaşadı onun zəhməti ilə. 
 

              «Öz övladlarım ötüşər, təki  Təvəkkül  yaşasın!..» 
 

... Bir dəfə Məşədhaşım dəzgahın arxasında 
Öz işiylə məşğuldu, qapının arxasında 
Bir inilti eşitdi, kim isə ağlayırdı. 
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Məşədi əl saxlayıb arvadını çağırdı: 
- Gör qapı arxasında kimdir elə ağlayan? 
Fatma nənə çıxanda gördü ki, zarıldayan 
Ağabbanın arvadı Suqradır, qoltuğunda 
Bir bağlama tutmuşdur dəhlizin kənarında. 
Fatma nənə soruşdu: - Ay bacı, söyləsənə 
Niyə zarıldayırsan,  bir şey olmuşmu sənə? 
Suqra daha  şiddətlə  ağlamağa başladı, 
Dedi: -  Ərim Ağabba cahan savaşındadı. 
Evdə hər şey tükənmiş, nə taxıl var, nə çörək. 
Körpə oğlum Təvəkkül acından gəbərəcək. 
Bir az ip əyirmişdim, ona qalmış ümidim, 
Apardım filankəsə: «Məfrəş toxu» söylədim.  
Dedi ki, vaxtı yoxdur, ən tezi bir ay çəkər. 
Fatma bacı, onacan Təvəkkül ölüb gedər. 
Yenə də için-için yanıqlı inildədi. 
İçəridən Məşədi Haşımın səsi gəldi:  
- Eşitdim əhvalını, keç otağa, utanma. 
Gətirdiyi ipliyi tərəzidə çək, Fatma. 
Çəkisi məlum oldu Suqranın ipliyinin, 
Məşədhaşım dinlədi hökmünü öz qəlbinin. 
Dedi: - Öz övladlarım ötüşərlər birtəhər,  
Bu tək uşaq ölərsə,  allaha naxoş gedər. 
Allah rizası üçün dağarcıqdakı  unun, 
Yarısını ver buna, qoy aparsın oğlunun 
Həyatını qorusun ki, acından ölməsin. 
Xeyli qabağa çəkdim bu arvadın növbəsin. 
İnşallah ipliyindən toxuyaram məfrəşi, 
Sataraq taxıl  alar, yola qoyar hər işi. 
Fatma nənə deyərdi: - Suqraya verilən un 
Sanki verilməmişdi, qısa zamanda onun, 
Dağarcıqdakı yeri həmişə dolu qaldı. 
Evimizdən bərəkət heç zaman azalmadı. 
Rəhmətlik Suqra özü dəfələrlə demişdi: 
«Həmin un olmasaydı, oğlum mütləq ölmüşdü. 
Məşədi Haşım əmi cənnəti satın aldı, 
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Məni başqalarından xeyli qabağa saldı. 
Toxuduğu məfrəşi satıb dəyişdim una, 
Ruzi, bərəkət gəldi Ağabbanın yurduna. 
Çörək qəhri çəkmədik bundan sonra heç zaman, 
Məşədhaşıma rəhmət dilərəm allahımdan...  

 
                                 «Kəndin yarısının kirvəsi».. 

 
Bir xeyirxah əməli daha çox yadda qalıb, 
Qoca baxır ki, kənddə neçə  ev başsız qalıb. 
Yaşı ötür günbəgün sünnət olunmayaraq, 
Bığı-saqqalı çıxan,  ətrafdan utanaraq 
Sıxıntı ilə gəzən oğlan uşaqlarının. 
Sayı da lap azalıb başı papaqlıların. 
Məşədhaşım düşünüb bir çarə tapdı buna. 
Razılaşıb dəlləyi bir gün saldı yanına 
Kəndin yuxarısından girib üzüaşağı, 
Hər bir evə baş çəkdi, hansı oğlan uşağı 
Sünnət olunmamışsa, bir-bir müəyyən etdi. 
Allah rizası üçün ona kirvəlik etdi. 
Beləliklə,  bir gündə  neçə başsız ailə 
Qurtuldu bu qayğıdan, haqqa şükürlər ilə. 
Nurani bir qocanın el üçün etdikləri 
Allaha da xoş getdi, yəqin behiştdir yeri. 
 
Hilal babam 

 
... İndi də ana babam, yəni  Hilal barədə: 
Müharibə vaxtında olmuş arxa cəbhədə. 
Səfərbər  olunaraq Bakıya göndərilmiş, 
Balıq sənayesində məcburən işlədilmiş. 
Babam  azançı  idi,  hər namaz vədəsində     
Möminlər üçün azan verərdi öz səsində. 
Əli yanağındaykən səsi tarazlayardı, 
«Allahu-əkbər» ilə azanı başlayardı.  
Möminlər xidmətində özü də mömin idi. 
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Heç kimlə işi olmaz, həyatda nikbin idi. 
Bir zamanlar micavur oldu «Boğkar» pirinə, 
Laqeyd olmadı gələn zəvvarın dərd-sərinə. 
Qudası Məşədhaşım kimi məfrəş toxumuş, 
Culfalıq sənətinin incəliyini duymuş. 
Artıq otuz ildir ki, köç etmiş bu  dünyadan, 
Rəhməti əsirgəməz ondan  ulu Yaradan...  

 
Atam Məşədi Cabbar 
 

Hələ sağlığında ikən haqqında  yazılmış bu sətirlər...  
 

Bir dəfə dostlarımla dağa gəzməyə getdik. 
Dolaşdıq neçə dərə, adladıq neçə gədik. 
Baldırğan, çaşır yığıb evə qayıtdıq axşam. 
Səhər həmişəki tək işə gedəndə atam 
Bir baldırğan götürüb qoyur əl çantasına. 
Ordubadda Tofiqin məşhur çayxanasına 
Gələrək özünə çay sifarişini edir, 
Avtobus sürücüsü Mikayıl bura gəlir, 
Əyləşir hər ikisi bir masa arxasında. 
Atam çantanı açır söhbətin əsnasında. 
Nə isə götürməkçin baldırğanı qaldırır, 
Masa üstünə qoyub  çantanı araşdırır. 
Baldırğanı tanıyan bilir ki, baş tərəfi 
Yarpaq və çiçək olur, düzünə qalsa, əfi 
İlana da bənzəyir, diqqət ilə baxanda. 
Atam isə çantanın içini axtaranda, 
Bir də görür Mikayıl usta «Vay» deyə-deyə, 
Huşunu itirərək sərildi döşəməyə. 
Çayxanada olanlar təşvişə düşmüşdülər. 
Mikayılı astaca yerdən götürmüşdülər. 
Uzatdılar qapının önündəki masaya, 
Korvalol içirtdilər damcını saya-saya. 
Mikayıl usta bu an gözünü açıb dedi: 
- İlan, ilan nə oldu, söyləyin hara getdi? 
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Hamı təəccüb ilə baxdı bu hadisəyə. 
Amma heç kim bilmədi Mikayıl usta niyə 
Huşunu itirmişdi, «Ilan, ilan!» deyirdi. 
Atam da hamı kimi olayı seyr edirdi. 
Heç nə başa düşmədi, əvvəl-əvvəl duruxdu. 
Mikayıl: «Ilan!» deyib masa üstünə baxdı. 
Atam indi anladı, usta nədən qorxmuşdur. 
Gül açmış baldırğanı ilana oxşatmışdır. 
Baldırğanı götürüb dərhal çantaya atdı. 
Beləliklə özünü şübhədən kənarlatdı. 
Taleyin işinə bax, Mikayıl Ordubadda 
Məşhur ilandan qorxan  adam olmuş həyatda. 
O qədər qorxu çəkmiş bu sürünən heyvandan, 
Gözünə ilan kimi görünübdür baldırğan... 
 

Vəfatından sonra yazılan  sətirlər  
 

Ömrünün qırx ilini çalışdı rabitədə, 
Eldarlıq etdi,  ad-san qazandı bu sahədə. 
Sadə poçtalyonluğu ar saymadı özünə. 
Hər qapı xoş niyyətlə açılardı üzünə. 
Əvvəl Məşədihaşım kişinin oğlu kimi, 
Tanınardı, sonralar Cabbar Haşımov kimi 
Özünə parlaq nüfuz qazandı Ordubadda. 
Nəcib insan obrazı bu soyadda, bu adda 
Yaratmış mənim atam, qürur mənbəyim mənim. 
Qayğılı anlarımda olmuş gərəyim mənim. 
Hələ də mat qalmışıq onda olan yaddaşa. 
Hər söhbəti müfəssəl deyər, vurardı başa. 
Əlli-altmış il öncə həyatında baş vermiş 
Hadisəni necə var, heç də dəyişilməmiş, 
Aydın, yerli-yataqlı bir tərzdə danışardı. 
Yaddaşının gücünə hamı heyran olardı. 
Yaxşı  şeir deyərdi Əliağa Vahiddən,  
Bəxtiyar Vahabzadə, Mehdi Seyidzadədən. 
Cavan yaşlarıydaykən Bakıya göndərildi. 
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Neft sənayesində o işlə təmin edildi. 
«Neftçi Qurban» adında bir əmək qəhrəmanı 
Götürdü briqadaya həmin bu gənc oğlanı. 
Atam gəlmiş hər zaman işinin öhdəsindən, 
Çox da razı qalmışdı bunun bir cəhətindən. 
Çünki burada qalıb, günlərin bir günündə 
Tanış oldu  Vahidlə  o, Buzovna kəndində. 
Buna görə də şeir, qəzəl aşiqi olmuş, 
Səlis intonasiya, gözəl də nitqi olmuş. 
Cingildər qulaqlarda Bəxtiyar Vahabzadə 
Şeriyyəti  atamın ifasında hələ də: 
«Səndən doymaq olarmı, həyat, sən nə şirinsən? 
 Sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən!..» 
Həyatının qədrini bildi, yaxud bilmədi, 
Eldən soruşulmalı, deyə bimərəm qəti... 
İki min onuncunun dörd yanvar tarixində 
Haqq dünyaya qovuşdu soyuq bir qış günündə... 
 
Mehdi əmim 

1. Dördüncüdən birinciyə!.. 
 

Məşədhaşım  babamın bir oğlu vardı -  Mehdi, 
El içində hər zaman  xətri istənilərdi. 
Başqa uşaqlar kimi məktəb oxumamışdı, 
Əslində oxumuşdu, amma qurtarmamışdı. 
Bilirsinizmi necə?  Dördüncü sinfə kimi 
Birtəhər oxumuşdu, ana dili müəllimi, 
Elan etdi ki, sabah komissiya gələcək, 
Sinif şagirdlərindən imtahan götürəcək. 
Təşviş içində Mehdi axşam evinə gəldi,  
Sinifdəki söhbəti anasına söylədi: 
- Müəllim deyirdi ki, böyük bir iş olacaq, 
Komissiya bizləri hin damına soxacaq! 
Evdə güldülər buna, dedilər ki, imtahan 
Hin damı deyil əsla, çəkinmədən, qorxmadan, 
Dərsinə davam elə, düşmə mətləbdən uzaq. 
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Ertəsi gün məktəbdə olanda yazıq uşaq, 
Komissiya yoxladı bilik səviyyəsini 
Hər şagirdin təkbətək, o cümlədən Mehdini 
Sorğu-suala tutdu, bu məzmunda rəy verdi: 
«Dörd ildə oxuduğu sıfıra bərabərdir, 
Qaytarılsın məktəbin birinci sinifinə!» 
Mehdi qaşqabaq ilə çıxıb gəldi evinə. 
Atası eşidərək bu xəbəri oğlundan, 
Dedi: - Qat qabağına keçidən, həm qoyundan, 
Dağda-daşda otarıb gününü keçirərsən, 
Ona qədər saydınsa, deməli sən alimsən! 

 

                                2. Kartof əhvalatı 
 

Rəhmətlik Mehdi əmi  belə  kişi olmuşdur, 
Məzəli əhvalatın müəllifi olmuşdur: 
İki valideynini tapşırmışdı torpağa  
Müharibə illəri bacısı qızı Sara. 
Məşədhaşım babası  öz evinə  gətirmiş, 
Qızın hər arzusunu yerinə yetirirmiş. 
Amma Mehdi dayısı yola vermirdi onu, 
Hərdən şıltaqlıq edib gözdən salırdı onu. 
Günlərin bir günündə Camaldan elçi gəldi, 
Baba da nəvəsinin «Hərisini» söylədi. 
Camal ayaqaçdıya gələcəkmiş bir axşam, 
Sara xörək bişirir, çay qoyur aram-aram. 
Hər bir işi görərkən ehtiyatla yanaşır, 
Adaxlısının razı  qalmasına çalışır. 
Sən saydığın qoy qalsın, gör Mehdi nə sayacaq? 
Baxdı xörək qaynayır, od tutub yanır ocaq. 
Əsl məqamı çatmış qızdan qisas almağın, 
Götürüb bir kartofu, üstündəki palçığın 
Yumadan, doğramadan qaynar qazana salır. 
Evdən uzaqlaşaraq gün boyu çöldə qalır. 
Axşam qaş qaralanda adaxlı bura gəlir, 
Nəzakətlə əyləşir, ortaya tez çay gəlir. 
Qız xörəyi gətirir, qablara çəkir nənə, 
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Diqqət yetirir dərhal o, xörəyin rənginə. 
Gördü xörəyin suyu eybəcər bir rəng alıb, 
Əti də, noxudu da torpaq kimi qaralıb. 
Qaş-göz ilə Saraya işarə elədi ki, 
«Bu nə işdir?» Yazıq qız çiyinlərini çəkdi. 
Qazandakı qabıqlı kartof üzə çıxanda, 
Ünvanlandı hamının baxışları bir anda 
Mehdinin sifətinə, o da müharibədən, 
Qalib çıxan əsgərtək bir görkəm aldı həmən. 
Dodaqaltı qımışdı, yəni baxın, mən mənəm, 
Amma uzun çəkmədi bu qürur, çünki  bu dəm  
Babanın tərs silləsi şaqqıldadı üzündə, 
Sanki ildırım çaxdı gözlərinin önündə... 
Söhbət düşəndə Sara deyir ki, əfv etmişəm, 
Dayımın günahından dayı kimi keçmişəm. 
 
Rza əmim 

                                 «Qoç elə !..» 
 

Məşədhaşım babanın bir oğlu da Rzaydı 
Cavan rəhmətə getdi, kaş indi yaşayaydı. 
Üzgörənlik etmirəm, saf, təmiz əxlaqına, 
Hamı şahidlik edər, söz yoxdu savadına. 
Pedaqoji məktəbi uğurla bitirmişdi. 
Amma imkansızlıqdan fəhləliyə girişdi. 
Uzun illər çalışdı dəmiryol vağzalında. 
Bu dünyanı tərk etdi ömrün cavan yaşında. 
...Qardaşı Cabbargilə təzə  ev tikiləndə, 
Gəldi kömək eləsin bel-qazması əlində. 
Rəhmətlik Ramazan da gəlmişdi işləməyə, 
Kürəkəni Cabbara əl tutmağa, köməyə. 
Usta ipini çəkib işə başlamışdı ki, 
Gördülər səs-küy qalxdı, müharibədir sanki. 
Rza ilə Ramazan palçığı yoğurmuşlar, 
Balaca bir şey üstə əməlli tutuşmuşlar. 
Ramazan əmi demiş: - Palçığı «qoç eləyək», 
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Yəni üst-üstə yığıb bir yerə cəm eləyək. 
Rza razılaşmayıb: - Belə qalsın - demişdir, 
Mübahisə qızışmış, sözləri çəp gəlmişdir. 
Usta palçıq gözlürdü divarda ağayana,  
Hər ikisi tulladı bel-qazmanı bir yana. 
Əlbəttə, bu davada ölən, yaralanan yox. 
Hər ikisi inadkar, biri o birindən çox. 
Çıxıb getdilər birbaş öz evinə hərəsi, 
Burada zərərçəkən oldu işin yiyəsi. 
Atam saat on birdə düşdü kəndin içinə  
Fəhlə axtarmaq üçün qaçanların yerinə… 
Allah rəhmət eləsin, əmim  «Boğkar» pirinə, 
Qurbanlıq bir küvəri necə verdi birinə, 
Yeri gələndə mütləq anladacağam sizə. 
Çalışıb zövq verəcəm sizin hər birinizə... 
 
Hacı Möhsün dayım: 

                                         
... Hacı Möhsün dayımdır, kaş hamının dayısı, 
Belə mehriban olsun, düzünə-dolayısı. 
Imkansız anlarımda dayım həyan olmuşdur. 
Qəlbimdə xeyirxahlıq heykəli ucaltmışdır. 
El içində birinə həyan olan insana 
«Dayı» deyirlər, bu söz yaraşmır hər insana.  
Bu adam mənə təkcə dayı olmamış, inan. 
Bu adam məndən ötrü lap keçərmiş canından. 
Özümçün isti yuva qurmaq istədim, onda 
Təkliyimi hiss edib  mənə dəstək olanda, 
Dayım Həcc ziyarəti qədər savab işlətdi. 
Ötən illərdə sanki təkrar Məkkəyə getdi. 
Daldada danışmamış, sözü üzə demişdir. 
Dili acı olsa da, qiybəti sevməmişdir. 
Hələ onu ucadan danışan görməmişdim. 
Əfsus, onun borcunu qaytara bilməmişdim. 
Qəlbi təmiz insanlar Hacı Möhsünü anlar. 
Onu bəyənməz əsla qəlbi qara nadanlar... 
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«Qatırçı» məhəlləsinin sakinləri:                                      
Çoban Qulu 

                                       Ay yemərin balası, Mıstafa!.. 
 
«Qatırçı» məhəlləsi - «Moryak» Həsən vətəni, 
Dərzi İsmayıl, çoban Qulu, Ramazan əmi. 
Burada məskən salıb, yaşadılar, getdilər, 
Hər biri öz sözünü layiqincə dedilər. 
Çoban Qulu doğulmuş Zəngəzur mahalında, 
Gəlib Gənzəyə çıxmış taleyin qanadında. 
Çobanlıq peşəsinin  əsl vurğunu olmuş, 
Elə bil ki, xəmiri çobanlıqla yoğrulmuş. 
Rəhmətlik Qulu kişi yaddaşlarda yaşayar, 
Öz danışıq tərziylə həmişə yadda qalar. 
Çox eşitmiş dilindən öz nəvəsi Mustafa: 
- A yemərin balası, Mıstafa, ay Mıstafa! 
Hirslənəndə deyərdi: - Qara çuxanı gəl sən,  
A filankəs, qarşımda  mənim  yelləməginən! 
Bütün incəlikləri çobanlıq sənətinin  
Övladı Bahadirin, bir də Adil əminin  
Timsalında özünü göstərdi uzun müddət, 
Bahadir, Adil haqda sözüm olacaq, əlbət... 
 
Çoban Adil 
                                             Mobil telefonun "yaradıcısı"  

 
Çoban Qulunun iki oğlu - Adil, Bahadir. 
Hər ikisi haqqında duzlu rəvayət gəzir. 
Adil yaylaqda imiş, Elman adlı bir oğlan, 
Gəlir süd aparmağa bidonlarla yaylaqdan. 
Adilin köməkçisi dünən xəstələnmişdi, 
Vəziyyəti ağırdı, evlərinə getmişdi. 
Adil Elmana dedi: - Tək otara bilmirəm, 
Sürünü dağda-daşda sərbəst gəzdirəmmirəm. 
Nə olar, üç günlüyə qal, kömək elə mənə. 
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Köməkçim qayıdanda sən gedərsən evinə. 
Elman söylədi: - Dayı, mən ki sərbəst deyiləm. 
Özün yaxşı bilirsən, hələ də məktəbliyəm. 
Dərsdən qalmaq üçün mən icazə almalıyam. 
Direktor izin versə, dərsdən də qalmalıyam. 
Adil kişi düşünüb buna bir çarə tapdı. 
Dərhal əyilib yerdən yastı bir daşı qapdı. 
Qulağına tutaraq başladı danışmağa: 
«Alo, Səyyad müəllim, Elman gəlmişdir dağa, 
Mənə kömək etməyə üç günlük izin verin. 
Minnətdarlıq edirəm, ağrımasın əllərin!» 
Uşaq heyrətlə baxdı həmin daş parçasına. 
Direktorla söhbətin çevik alınmasına 
İnandı ki, Adilin yalan deyil söhbəti, 
Direktordan icazə alınmışdırsa qəti, 
Daha arxayın olub dağda qalmağa dəyər. 
Əziz oxucularım, Adilə verin dəyər! 
Ona görə ki, Adil səksəninci illərdə 
İcad elədi simsiz telefon Xərəcəbrdə! 
«Şalalan» dərəsinin suyundandır, suyundan. 
Su içən alim olur, ya da yaxşı tərcüman...    

        
  Nəcəfqulu 

1. Daha nəzir demədi 
 

Qatırçı Nəcəfqulu allahın qüdrətindən 
Lal-kar  doğuldu fəqət, indi sən neyləyəsən? 
Şükr edərdi xudaya Nəcəfqulu hər zaman, 
Ailə-ocaq qurub yaşayırdı firavan. 
Hər dəfə yeni övlad gətirəndə dünyaya, 
Lal-kar olmasın deyə yalvarardı tanrıya. 
Qəlbindəki niyyəti hamıya anladardı 
Uşaq dil açan zaman üç gün oruc tutardı. 
Sonuncu övladını görəndə ki dil açıb, 
Daha nəzir demədi bu adətindən qaçıb. 
Xanımı maraqlanıb sordu işarə ilə: 
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- Oruc nəziri niyə demədin indi belə? 
Nəcəfqulu əlinin işarəsiylə dedi: 
- Bu sonbeşik övladım artıq danışa bildi, 
Bir daha allah ilə söhbətim olmayacaq 
Bu mövzu qapanmışdır, sönmüşdür od və ocaq. 
Ehtiyac qalmamışdır allaha yalvarmağa, 
Niyyət edərək nəzir deyib oruc tutmağa... 
 

2. Nəcəfqulu baytar həkimi rolunda 
 

Yuxarıda demişdim, hökmü ilə allahın, 
Nəcəfqulu lal idi, bütün dərdi-məlalın 
Əl ilə anladar, deyərdi işarəylə... 
Çoban olmadığından qoyunları növbəylə, 
Hərə bir gün otarır, gecə sürü  toplanır, 
 «Çeşmə üstü» deyilən bir yerdəcə saxlanır. 
Nəcəfquluya çatır bir gün qoyun növbəsi, 
Tərslikdən soyuq olur həmin günün gecəsi. 
Məşəbəşirin oğlu Şahbaz sürücü idi, 
Baytar idarəsinin maşınını sürərdi. 
Xüsusi təyinatlı nəqliyyat növü olan 
Bu maşın aparardı dərmanlama və filan. 
Rəislə dil taparaq maşını bir gün yenə,  
Qarajda saxlamayıb gətirmişdi evinə. 
Maşını saxlamışdı sürünün lap yanında, 
Demə xalturası var, gecənin bir vaxtında  
Şahbaz tələsik gəlib kabinəyə əyləşir, 
Maşını işə salıb şəhərə yola düşür. 
Qonşu kəndi keçərkən gördü bir əl qəflətən, 
Uzanıb kabinəyə tutdu onun çiynindən. 
«Bismillah» deyib Şahbaz dərhal əyləci basdı, 
Gecə qaranlığında diqqətlə qulaq asdı. 
Nə bir dinən var  idi, nə danışan var idi, 
Təkcə uzanan bir əl çiynini tərpədirdi. 
Zavallı sürücünün beynində qan donmuşdu, 
Bu əlin sahibini, cin, şəyatin sanmışdı. 
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Tarazladı özünü, baxıb gördü kuzoda, 
Nəcəfqulu dayanıb, sanki qartal qayada 
Özünə mövqe tutub, şikarını gözləyir, 
Işarə ilə ona nəsə demək istəyir... 
Şahbazın sifətində bir təbəssüm göründü,  
Nəcəfqulu düşərək piyada geri döndü. 
Sən demə, həmin gecə hava çox soyuq imiş, 
Nəcəfqulu maşında isinmək istəyirmiş. 
Kabinə bağlı imiş, qapını aça bilmir, 
Kuzodakı xüsusi həkim yerinə girir. 
Maşın çaya çatınca bu kişi xoruldayır, 
Çayda maşın çalaya düşərək zarıldayır. 
Bax, onda Nəcəfqulu ayrılır yuxusundan, 
Əlindən o gəlir ki, yapışıb yaxasından 
Şahbaza təsir etsin, tez  maşını saxlatsın, 
Kəndə qayıdacağı  yolu bir az azaltsın... 

 
Kərbəlayı Abbas 

 
Kaş ki tanıyaydınız Kəblə Həsən kişini, 
Bir də onun övladı -  Kəblə Abbas kişini. 
Elə bir şövq ilə ki, Quran oxuyardılar. 
Sanki göy aləminin yeddi qatındaydılar. 
Kəblə Abbas görmüşdü iki müharibəni, 
Daim lənətləyərdi «nemesi», ermənini. 
Kəndin xeyir-şərində qocaya tay yox idi, 
Cavanların boynunda onun haqqı çox idi. 
Neçə yeniyetməni düz yola qaytarmışdı, 
Oruc, namazlarında bir qayda yaratmışdı. 
Kənd qəbristanlığında bu ağsaqqalın tez-tez 
Sözünü eşidərdik:  - Allahım məni gec-tez 
Buraya qismət etsin.- Çoxları anlamadı 
Qoca niyə məzarı bu qədər arzuladı. 
Bir dəfə soruşanda səbəbini qocadan, 
Dedi: - Arzulayıram hər vaxt ulu tanrıdan: 
Meyidim dəfn olunsun burda, budur diləyim, 
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Təyyarənin, gəminin qəzasına düşməyim.  
Evimdə, ailəmdə can vermək qismət olsun, 
Kaş meyidim burada torpağa tapşırılsın. 
Gör nə qədər zəkalı düşüncə sahibiydi.  
Allah onu eşitdi, arzuları göyərdi. 
Kəndin məzarlığında Kəblabbasın qəbrini, 
Adlayıb keçən mütləq oxuyar «Fatihəni».  

 
Ramazan əmi 
                            Öz yasında oturdu...  

 
Beş oğul atasıydı həmin Ramazan kişi. 
Elə bilməyin ki, siz bu adam hər bir işi, 
Yarımçıq qoyub qaçır, əsla deyildir belə! 
Ramazan əmi hər vaxt gərək olmuşdur elə. 
Faşist ordusu işğal etdi SSRI-ni, 
Səfərbərlik yoluyla gənclərin hər birini 
Çağıraraq döyüşən cəbhəyə göndərdilər. 
Bir gün də Ramazanı vaqona mindirdilər. 
Ukraynanın, Litvanın azad olunmasında,  
Ramazan vuruşmuşdu, davanın lap sonunda, 
Kənddəki ailəsi onun ölümü haqda 
Qara kağız alaraq olsun yas saxlamaqda, 
Bir də görürlər budur Ramazan sağ-salamat 
Gəlib çıxdı Gənzəyə, çoxlarını qoydu mat. 
Sən demə bütün alay düşmüş minaya, onda, 
Hamı həlak olmuşdur, amma uçqun altında  
Qalan Ramazan üçün həyat qırılmamışdır. 
Komandir elə bilmiş heç kim sağ qalmamışdır. 
Bütün döyüşçülərin  yaşadığı ünvana, 
«Qara kağız» yazılmış, biri də Ramazana. 
Ramazan bu diyarda yeganə insan olmuş, 
Sağ-salamat şəkildə öz yasında oturmuş... 
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Gülməmməd 
                                            Nəzirin qəbul olsun!.. 

 
Beş oğul böyütmüşdü allahın qüdrətindən, 
Doyunca fərəh gördü Ramazan hər birindən. 
Böyük oğlu Gülməmməd çoban idi kolxozda, 
Kolxoz işində qayda-qanun  olmaz onsuz da! 
Bir adəti var idi, çöldə dara düşəndə, 
Ya meşədə bir bölük qoyunu itirəndə, 
Bir  mötəbər seyidə mütləq nəzir deyərdi,  
Nəziri qəbul olub işləri düzələrdi. 
Allahdan gizlin deyil, bəndədən gizlətməmiş, 
Dediyi nəzirləri heç vaxt verə bilməmiş. 
Bir gün oturub özü haqq-hesabı çıxarır, 
Baxır nəzir dediyi qoyunlar qırxa çatır. 
Bu qədər qoyunu yox, necə olsun bəs nəzir? 
Gülməmməd beş-altı gün sıxıntı ilə gəzir. 
Düşünüb tapır çarə: Нol alıb gəlir birbaş 
Ağanın mənzilinə deyir: - Ağa, əlli  baş 
Davar borcluyam sənə, nəzir demişəm, amma 
On baş qoyunum yoxdur, baxma vid-fasonuma. 
Peyğəmbərin nəslindən olan ağa nə edər? 
İnşallah günahları bağışlayar, əfv edər. 
Belə də oldu: Ağa dedi öz növbəsində: 
- Vardırsa bu ocağa etiqad əgər səndə, 
Nəzir deməklə çarə tapmısan dərdlərinə. 
Şükür olsun allaha, elə bu bəsdir mənə. 
Halalın olsun sənin ananın südü kimi, 
Narahat olma, saxla ürəyini buz kimi. 
Beləliklə, Gülməmməd çox ağır bir möhnətdən 
Xilas oldu ağanın böyük mərhəmətindən. 
Yeri gəlmişkən, rəhmət diləyək hər birinə, 
Mirismayıl, Mirhaşım ağaların cəddinə. 
Bu seyidlər nəslinin haqqı çox boynumuzda, 
Sayəsində artmışdır bərəkət, ruzumuz da... 
Gülməmməd sağlığında zarafatla deyərdi: 
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Bir insan ömür sürüb altmiş yaşına gəldi 
Gərək gözləməyəsən əcəl nə vaxt gələcək? 
Yetmişdə, ya səksəndə bunu üstələyəcək. 
Altmiş yaşıma çatsam, bu ömür bəsdir mənə. 
İstəmirəm yük olum, dərd verim özgəsinə. 
Altmiş yaşimda mənə od vurun, qoyun yanim. 
Qocalıq məşəqqəti görməsin yazıq canım. 
Rəhmətlik bir də onu deyərdi: Bilirəm ki, 
Yataqda ölməyəcəm, nikbin adamam çünki. 
Nə oğula, nə qıza əzab verməyəcəyəm 
Mən inşallah oynaya-oynaya öləcəyəm... 
Qəbri nur ilə dolsun, gör necə də düz dedi,  
Hamı rəğbətlə anır Gənzədə Gülməmmədi! 
 
Ələsgər  

                                   1.  «Hamballığı»... 
 

...Məzəli  sözləriylə Ələsgər nələr demiş? 
Sən demə, nəyin isə hamballığın edirmiş... 
Onu tanıyanların hər vaxt xatirindədir, 
Fərman Quliyev ilə söhbəti nə yerdədir? 
Bunun üçün günahkar, vallah, zəmanə idi. 
O  vaxt  nə avtobus vardı, nə taksi işləyirdi. 
«QAZ-51» maşının kuzosuna çıxanda  
Ələsgər öz sözünü demişdi bir zamanda. 
İndi nə Ələsgər var, nə də Quliyev Fərman, 
Hamısını üyütdü əcəl adlı dəyirman… 
 

                                    2.Əcəb gözətçilikdir?.. 
 
... Əl-ayağı düz adam, vicdanlı adam kimi  
Hamının xatirində qalmış Ələsgər əmi. 
Bir dəfə kolxoz üçün kartof yığılan zaman 
Ələsgərin qazması qırılmışdı sapından. 
İş dayanmasın deyə Ələsgər naçar qaldı. 
Hardansa qazma sapı kəsmək qərara aldı. 
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Çox axtardı, dolaşdı xeyli dağı, yamacı. 
«Kəş bağı» deyilən bir sahədə vən ağacı 
Görüb budağı kəsdi, qazma sapı düzəltdi. 
Kartof yığılan həmin kolxoz bağına  gəldi. 
Axşam işdən qayıdıb evinə getməmişdən 
Əvvəl  gedib soruşdu  bütün tanış-bilişdən:   
Kolxoz qurulmamışdan qabaq bu  «Kəş bağı»nın  
Sahibi kim olmuşdur, dedilər: Məşdağanın 
Babasının yeridir, Ələsgər dərhal getdi  
Məşdağanın yanına, tapıb ona söylədi: 
- Baxmayaraq kolxozun işi üçün kəsmişəm, 
Bir ədəd qazma sapı, indi, budur gəlmişəm 
Halallıq almaq üçün, nə olsun ki, bu torpaq 
Gənzə kolxozundadır, amma koxozdan qabaq 
Sizin olmuş, Məşədi, mənə nə söyləyirsən, 
Kəsdiyim ağac üçün məni halal edirsən? 
Məşdağa dünyagörmüş kişi olmuş, bu bəlli. 
Dedi: - «Kəş bağı» bizim olmuşdur bir vaxt, bəli. 
Amma düzünü deyim, bağ bizim olan zaman 
Vən ağacı olmamış, görən bitmişdir hardan? 
Sənə halal edirəm diqqətcilliyin üçün. 
Halal-haram axtarmaq lazımdır hər kəs üçün!      
... Onda ki Rzaqulu kolxozun sədri idi, 
Çağırıb kabinetə Ələsgəri,  söylədi: 
- Təmiz adam olmağın bəllidir hər bir kəsə. 
Sənin tək insanlara düz qiymət verilməsə, 
Allaha da xoş getməz, gəlmişəm bu qərara: 
Kolxozun qoz məhsulu gələn kimi anbara  
Qurumaqçün sərilsin anbarın çardağına, 
Təyin edirəm səni qoz  qarovulluğuna. 
Gəl göz bəbəyi kimi qoru bu məhsulları. 
Əmək günü yazaram normadan çox yuxarı. 
Ələsgər həmin gecə  öz işinə başladı, 
Damın bir tərəfində yerini rahatladı. 
İnsafla desək əgər, yatmadı səhərəcən. 
Addım səsi eşitdi ilk xoruz banlayarkən. 
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Hələ işıqlanmamış gördü bir nəfər adam 
Anbarın həyətində var-gəl edir durmadan. 
Düşündü: «Bu kimdirsə, qoz düşübdür könlünə». 
Ürəyiyumşaqlığı burda göründü yenə. 
Damın kənarındakı  qozun bir hissəsini 
Ayağı ilə çəkib, çıxarmadan səsini, 
Tökdü birbaş həyətə, amma gördü ki, adam 
Onlara toxunmadı, gəzişir aram-aram. 
Ələsgərsə «zəhməti» hədər getməsin deyə, 
Həyətdəki adama: - Ağzın-dilin bəs niyə 
Bağlanıbdır? - söylədi: - Yığışdırıb yesənə!.. 
Naməlum adam dedi: - Daha nə deyim sənə? 
Zəndimdə yanılmışam səni bura seçməkdə. 
Heç kim sənə tay olmaz qarovulluq etməkdə. 
Kolxozun sədri kimi bir belə qozu əgər 
Mənə peşkəş etdinsə, kolxoz gör nələr çəkər? 
Adi adamlar üçün yəqin kisə dolusu 
Qozu paylayacaqsan, bu gün, daha doğrusu, 
Elə  bu saniyədən postu təhvil verginən, 
Get evə, allahına çoxlu dua etginən. 
Nə sənə akt yazıram, nə cərimə edirəm, 
Belə qarovulluğu kökündən ləğv edirəm. 
Bu biçarə Ələsgər haradan biləydi ki, 
Sədr Rzaqulunun özüymüş həyətdəki... 
 
Süleyman  

 
Süleyman bir qamətli, şəstli adam olmuşdu, 
Həyatdasa övladdan, heyf, məhrum olmuşdu.  
Bəlkə buna görədir, mehrini it-pişiyə 
Salmaq müyəssər oldu bu ziyansız kişiyə. 
Heç kimlə işi olmaz, sübh yuxudan durunca, 
Gedərdi şəhərdəki işinin arxasınca. 
Əynindən çıxarmazdı sırıqlı pencəyini, 
Bəhanə gətirərdi guya üşüməyini. 
Damağında siqaret heç vaxt əskik olmazdı, 
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Çox intizamlı idi, işdən qəti qalmazdı. 
Süleymanın  beş-altı  müsahibi var idi, 
Onlarla işə gedər, birlikdə qayıdardı. 
Əslində şəraiti özü qurar, «dost»lara  
Əksər vaxtlar söz atar, mövzu verər onlara. 
Bunlar kimdi? - «Şeyx Qulu», Baxşı əmi və Qulam. 
Başqaları da vardı «ansambla»  qoşulan. 

 
                  «Təzə it» xoş gəlib!.. 

 
Süleyman ömrü boyu həyətdə it saxlardı. 
Yetmişinci illərdə qoca bir iti vardı. 
Diribaş və ölüvay olmasına baxmayır, 
Təki qoy desinlər ki, Süleyman it saxlayır.  
Günlərin bir günündə nədənsə bu it ölür. 
Həyət  itsiz qalmasın deyə qərara gəlir: 
Fağır bir küçük tapıb evlərinə gətirsin. 
Amma gərək bu işi görməli idi gizlin. 
Çünki onun çoxbilmiş bir «kruq»u var idi. 
Zarafat eləməkdə bu «kruq» pərgar idi. 
Onlar kimdi? – Xatırlar bütün camaat hamı: 
Şeyx Qulunu, Baxşını, Camalı və Qulamı. 
Onlar bilməsin deyə Süleyman it gətirir, 
Kəndin girəcəyində avtomaşından enir. 
Piyada çay yuxarı birbaş evə gələrək. 
(Sən saydığın qoy dursun, nə sayacaq gör fələk?) 
Şeytan işini görüb duyuq salır «dostlar»ı, 
Bir anda toplaşaraq qaçırlar üzyuxarı. 
Görürlər «Allahqulu bağı»nın qabağında 
Süleyman yol şütüyür, küçük də qoltuğunda. 
Alıb dövrəyə həmən Süleymanı və iti. 
Ona irad tuturlar hazırki şəraiti. 
Yəni, kənd içi ilə yol eləməmiş nədən? 
Yoxsa iti qorumuş nəzərdən, gözdəymədən? 
O qədər qısnadılar burda zavallı iti, 
Gözü qorxdu, hürmədi ömrü boyunca qəti.  
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Dili-ağzı bağlanan itdən qorxan olmadı. 
Əslində quzu idi, amma it oldu adı. 

             
«Dördbarmaq»  Nuru 

 
Kolxozda az iş görən, amma ki, adı gedən, 
Özüsə bazarlarda aylarla alver edən, 
Kişilərdən biri də qonşumuz Nuru idi. 
Sonradan Hacı oldu, onda «sadə» Nuru idi. 
Əlinin bir barmağı düşmüş müharibədə, 
Amma bu itən barmaq əksər vaxtlar alverdə 
İşinə yarayırdı bu məzəli kişinin. 
Sovet rejimi dövrü Mərkəzi Komitənin  
Möhtəkirliyə qarşı bir qərarı olmuşdu,  
Bazarlarda qiymətə nəzarət qoyulmuşdu. 
«Usta Zeynal»ın bazar əhvalatında olan 
Qiymətlər radio ilə hey edilirdi elan.  
Nuruya piştaxtada yaxınlaşdı bir qadın, 
Soruşdu qiymətini  satdığı şabalıdın. 
Nuru kişi qaldırdı yuxarı sağ əlini, 
Açdı barmaqlarının ona tərəf beşini. 
Qadın narazı qaldı qiymətin çoxluğundan, 
Dəqiqləşdirmək üçün təkrar sordu Nurudan. 
Nuru yenə əlinin beş barmağını tutdu, 
Müştərinin gözünün qarşısında oynatdı. 
Qadın əsəbi halda bazarkoma yanaşıb 
Dedi: - Biabırçılıq bazarda başdan aşıb. 
Elan verilmişdir ki, şabalıd dörd manata 
Satılmalıdır, amma satılır beş manata. 
Bazarkom dedi: - Xanım, qətiyyən ola bilməz. 
Heç nə deyildiyindən  baha satıla bilməz. 
Müştəri acıqlandı: - Haqsız saymayın məni! 
Qiyməti soruşanda qaldıraraq əlini, 
Beş barmağını kişi soxacaqdı gözümə. 
Bazarkom dedi: - Xanım,  qulaq asın sözümə. 
Dediyiniz o adam göstərin, görüm kimdir? 



 

 162 

Qadın dedi: - Satıcı uzun boylu  kişidir. 
Uçastkovu milis də gədib çıxdı bu ara, 
Nuruya hücum etdi qoşularaq onlara. 
Dedi: - Meyvəni niyə, söylə, baha satırsan? 
Qorxmursan ki, tutaram, alıcını aldadırsan? 
Nuru kişi dilləndi: -  Siz nə danışırsınız? 
Mən kimi aldıtmışam, yoxdurmu vicdanınız? 
Tanıdı müştərini, bildi iş nə yerdədir. 
Xüsusən görəndə ki, söhbət barmaqdan gedir, 
Özünü tox tutaraq baxdı uçastkovuya. 
-Şabalıdı neçədən satmısan alıcıya? 
Uçastkovunun həmin sualını dinləyib, 
«Bərk gedən adamlar» tək qabağından yeməyib: 
-Dörd manat - dedi Nuru - demişəm müştəriyə. 
Burda qadın dözmədi: - Yalan deyirsən niyə? 
Mənə beş manat dedin, danmağa yoxdur lüzum. 
Nuru dedi: - Dörd manat demişəm mən, a qızım. 
Uçastkovu söylədi: - Xanım, necə öyrəndin 
De görüm bu kişidən şabalıdın qiymətin. 
Qadın dedi: - Soruşdum şabalıdın kilosu 
Neçə manatdır, onda gördüm, sözün doğrusu. 
Əlini qaldıraraq beş barmağını açdı, 
İndisə utanmadan dediyi sözdən qaçdı. 
Burada Nuru kişi keçdi əsl hücuma, 
Dedi: - Təmiz adamam, yaraşmaz vücuduma. 
Yalan danışmaq mənim, atalar dediyi tək. 
Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır demək. 
Ağzıma və dilimə çox əziyyət vermərəm. 
Müştəriyə qiyməti əlimlə göstərərəm. 
Bu xanım  soruşanda bayaq qiyməti məndən, 
Heç bir söz-söhbət qəti eşitməmiş dilimdən. 
Özü dedi, əlimin  işarəsiylə ona, 
Göstərmişəm qiyməti, söhbət çatmışdır sona. 
Bu mən, bu da ki əlim, aranızda sayan var? 
Neçə barmağım vardır, söyləyin, ay yoldaşlar! 
Hamı şahid oldu ki, bu Nurunun əlində 
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Olan barmağın sayı beş yox,  dörddür əslində. 
Uçastkovu, bazarkom  aylıq haqq alır deyə, 
Başladılar Nurunu müdafiə etməyə. 
Müştərini günahkar tutub, təhqir etdilər: 
-Əlil adama niyə böhtan atdın? - dedilər. 

 
«Hallac»  Əli 

Itdən qorxar, amma daha səndən yox! 
 

...Mikayıl əminin də bir «Bozu» iti vardı, 
Bütün xasiyyətləri həmcinsinə oxşardı. 
Bu köpək çəkinərdi çəpişdən, həm quzudan, 
Sərçənin qabağında tir-tir əsər qorxudan. 
 «Hallac Əli» adında bir kişinin şakəri 
İtdən qorxmaq olmuşdur  doğulan gündən bəri. 
Bir kəsə də hürməyən «Bozu» onu görəndə, 
Dişlərini qıcayıb mırıldadı, bu dəmdə 
Hallac Əli əyilib əlinə keçən daşı 
Zərb ilə vuran kimi, dağıldı itin başı. 
Dedi ki, Hallac Əli itdən qorxar - deyərlər, 
Amma daha səndən yox, ürəyinə  dəysin çər. 
Gör nə günə qalmışam, gərək deyim sözümü: 
Sən ki mənə hürdünsə, dəyişdim adətimi...  
İndi el arasında bu söz çox işlədilir. 
Güclü zəif önündə mat qalanda deyilir: 
«Hallac Əli də  itdən qorxar, amma səndən yox!» 
Gündəlik həyatda bu işlər zərb-məsəldən çox. 

 
«O   taylı»lar:  Məşədi Bəşir 

                       
                         1. Müştük - təndir tiri - siğə    

                              arvadlar... -  uyğunluq varmı? 
 

...«O  tay» məhəlləsində say-seçmə kişilərin, 
Hələ də adı qalıb arxasında illərin.   
Gilənar çubuğundan yarım metr ölçüdə  
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Bir müştük düzəltmişdi, həm evdə, həm də çöldə  
Əlində gəzdirərək həm siqaret çəkərdi, 
Davarını örüşə  bu müştüklə çəkərdi. 
Bol siqaret çəkərdi, qayğısına qalanlar 
Deyərdilər: - Məşədi, bunlardan xəbərin var, 
Siqaret sağlamlığın ən qatı düşmənidir. 
Tüstüsü ağ ciyərin, bilirsən,  qənimidir? 
Şirin ləhcəsi ilə Məşəbəşir söyləyər: 
- Göymüsən, kəndimizdə vay neçə təndiyəsəy, 
Heç biyinin dam tiyi hələ də çüyüməmiş. 
Ona göyə ki, tüstü bu tiyləyi bişiymiş. 
Mənim nəfəs yolumu siqayetin tüstüsü  
Bax, belə bişiymişdiy, bilsən sözün düzünü...  
Gənzənin dağlarını əldən saldı  gəzərək. 
Sınıqçılıq etməklə  çoxuna olmuş gərək. 
Bu gərəkli sənəti öyrənmiş atasından, 
Yanına gələn xəstə hər hansı əzasından 
Xəsarət alsa belə, ona çarə tapardı, 
Sınıq olan əzanı tez vaxtda sağaldardı.  
Amma, burada incə bir məqamı deyəcəm: 
Naməhrəm olduğundan eləyərdi xatircəm 
Sınıq üçün yanına gələn dul arvadları, 
Siğə edərək məhrəm edərdi tez onları. 
Bilmirəm bu iş hansı dərəcədə vacibdir. 
Neçə dulu özünə siğə arvad edibdir... 
 

               2. «Tənbeh edərəm...» 
 
... Həsən Məşdibaş oğlu «Top» deyilən sahəyə, 
İcarədar olmuşdu, amma gəlmişdi təngə. 
Məşəbəşir kişinin balaca oğlu Şahbaz 
Hər ağaca dırmaşır, sanki olub kəndirbaz. 
Gah meyvə yığır, gah da bostana əl gəzdirir, 
Bu hərəkəti ilə kişini lap bezdirir. 
Həsən kişi də bir gün Şahbazdan giley edir, 
Məşəbəşir astaca müştüyünü üfürür, 
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Oğlunu tənbeh etmək barədə düşünmədən, 
Deyir ki: - Şahbaz evdən çıxıb dünən ertədən. 
Ağacda gecələyir, nə vaxt endisə yerə, 
Mütləq tənbeh edərəm gördüyü işə görə... 
 

                        3.«Yerə baxan olmuşam…» 
 

Məşəbəşir kolxozun sahəsini becərər, 
Toplanılan məhsulun bir hissəsini verər, 
Kolxozun anbarına, digər bir hissəsini 
Şəxsi malı tək yığıb doldurar kisəsini. 
Kolxoz malı hər yerdə talanar, oğurlanar, 
Briqadir biləndə icarədar danlanar. 
Məşədi becərdiyi bağda bir ərik vardı. 
Çox meyvə gətirmişdi, budaqlar sallanırdı. 
Allah rəhmət eləsin, briqadir Hüseyn bir gün, 
Məşəbəşirə deyir: - Çalış ki, bir-iki gün 
Ağaca əl dəyməsin, sovqat göndərmək olar, 
Gənzə əriyi tələb edir  rayondakılar. 
Briqadirin bu sözü açmadı Məşədini. 
Ürəyində «yağladı» rayon rəhbərliyini. 
O demişdi, ya bəlkə özbaşınalıq edərək 
Oğlanları Şahbaz və Ibniyamin gedərək, 
Gecəynən yığışdırıb meyvəni topladılar. 
Sübh tezdən Ordubadın bazarında satdılar. 
Allah bərəkət versin, az pul çıxarmamışdı, 
Ağacda heç bir ədəd ərik də qalmamışdı. 
Səhər gün qalxan vaxtı briqadir bağa gəldi. 
Ağaca baxan kimi səsi ərşə yüksəldi: 
- Məşədi, ay Məşədi, ərik nə olmuş burdan! 
Məşəbəşirin səsi gəldi  başqa bir bağdan: 
- Gəlirəm, dayan görüm, nə ərik söhbətidir? 
Briqadir dedi: - Kişi, danışmağın yeridir? 
Hara getdi  ağacın meyvəsi bir gecədə? 
Korsan, baxmamısan sən ağaca bir dəfə də?    
Məşəbəşir söylədi: - Öldüm xəcalətimdən, 
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Yerə baxan olmuşam  həmişə həyatda mən. 
Ona görə ağaca baxmamışam bir kərə, 
Yeyənlərin qarnında ərik dönsün zəhərə. 
Məşədi bilirdi ki, ağacdan meyvələri 
Yığan övladlarıdır, yeyənsə qeyriləri... 

 
                             4. «Nabat» əhvalatı. 

 
...Məşədağa kişinin birinci arvadının, 
Yəni Nabat nənənin şirin, şəkər adının 
Mənası Məşəbəşir üçün  mövzu olaraq qaldı... 
Bir nəfər dərman üçün nabat soraqlaşırdı, 
Gəldi Məşəbəşirin yanına bir gün həmən: 
-Nabat lazımdır, qardaş, haradan taparam mən 
Məşəbəşir üzünə bir ciddi görkəm verdi: 
- Məndə yoxdur, amma ki, fikir eləmə - dedi, 
Məşədağa keçən il altmış, ya yetmiş kilo 
Nabat almış, de versin sənə də bircə kilo. 
Kişinin sevincindən gözləri yaşarmışdı, 
Belə asan bir şeyi neçə gün axtarmışdı. 
Daha arxayın olmaq üçün Məşəbəşirdən 
Soruşdu: - Görmüsənmi özün o nabatı sən? 
Məşəbəşir: - Nabatı bu gözümlə görmüşəm, 
Məşədağa alanda «Maşallah» da demişəm. 
Amma  ötən müddətdə, sözün deyim düzünü, 
Məşədağa gəmirmiş Nabatın bir qismini . 
Zavallı qaranəfəs qaçır Məşdağagilə, 
Qapıda bir qadını görüb söyləyir belə: 
- Nabat axtarıram mən, sizdə vardır eşitdim, 
Məşədağa hardadır, onunladır hər işim. 
Qadın dedi: - Məşədi nə yaxşı evdə yoxdur,  
Yoxsa sənə təcili lazım olardı doktor. 
Nabat mənim özüməm, torba tikiblər sənə, 
Ərim gəlməmiş, qardaş, tez ol, çıxıb getsənə...     
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                             5.Üç nəfərə bir şalban - böyük iş olub! 
 

Yığışıb bir araya kəndin zəhmətkeşləri, 
Müzakirə etdilər bütün igidlikləri. 
Biri dedi: - Filankəs boğmuşdur canavarı, 
Birisə əlləriylə öldürdü yaquarı. 
Başqası təkbaşına bir gecəyə biçmişdir 
Hektarın taxılını, yoruldum deməmişdir. 
Məclisdə iştirak edən bəzi igid kişilər 
Öz şücaətləri haqda söhbətə girişdilər. 
Bu kənddə Əliqulu adında biri vardı, 
Mənası bilinməyən bir ləqəb daşıyardı. 
Yaxşı məna daşımış, yoxsa biabırçıymış 
Bilmirəm, amma «Dodu» bunun ayamasıymış. 
Allah rəhmət eləsin, inşallah, pis söz olmaz, 
«Dodu» deməyin ona əsla təhqir sayılmaz. 
Həmin kişi iştirak edirmiş  bu məclisdə. 
-Mən özümü öymürəm, dinləyin - dedi - Siz də: 
Müharibə illəri işlərdim dəmiryolda, 
Onda təpər var idi həm ayaqda, həm qolda. 
Üç metrlik şalbanı alıb çiynimə birbaş 
Salamməlikdən çıxıb gətirdim yavaş-yavaş. 
Baxın həmin şalbandan evə dirək salmışam. 
Onda çox cavan idim, indisə qocalmışam. 
Bəziləri inandı, bəzisi inanmadı, 
Axı Salamməlikdən kəndə xeyli yol vardı. 
Məşəbəşir söylədi: - Niyə deyirsən yalan? 
Şalbanı tək gətirmək deyildir heç də asan. 
Əliqulu and içib aman etdi: - A kişi, 
Mən özüm tək görmüşəm söylədiyim bu işi. 
Məşəbəşir dilləndi: - Al boynuna, utanma, 
Üç nəfər gətirmisiz şalbanı, daha danma. 
Əliqulu yenidən and içdi ki, düz dedim, 
Yalan danışmaq üçün yoxdur əsla niyyətim. 
Şalbanı təkbaşına qoyub, bax, bu çiynimə, 
Salamməlikdən birbaş gətirmişəm evimə. 
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Məşəbəşir əsəbi görkəm verib üzünə, 
Gözlərini zillədi dostunun düz gözünə: 
- Mən söyləyim, sən də say, hirslənmə gəl, əmoğlu, 
Şalbanı gətiriblər Dodu, Əli və Qulu! 
Gördünmü, üç nəfərsiz, gizlətməyin yeri yox, 
Üç nəfərə bir şalban gətirmək deyildir çox. 
Burada da işlədi Məşəbəşir barmağı. 
Tora salıb balığı,  yığışdırdı qarmağı. 

 
                                   6. «Buradan gəldi, buraya getdi...» 

 
Məşəbəşir bir dəfə dağda qoyun otarır. 
Meşənin kənarından bir erkək heyvan tapır. 
Maraqlanıb bilir ki, heyvan erməninindir. 
Gecə başını kəsib əti yerbəyer edir. 
İki-üç gündən sonra erməni gəlib çıxır 
Məşəbəşir tərəfə, heyvanını axtarır. 
Məşədiyə: «Erkəyi görməmisənmi?» deyir. 
Erməniyə: - Görmüşəm, - söyləyir Məşəbəşir - 
Oradan gəlib belə getdi sənin heyvanın, 
Barmağını tutaraq önündə boğazının, 
İşarə ilə dedi, yəni ki, bu ağzımdan, 
Ötürmüşəm, sonra da keçərək boğazımdan 
Geqib mədəmə düşdü, amma bunu erməni 
Başa düşə bilməzdi, dərk eləməzdi beyni. 
Məşədinin boğazdan mədəyə işarəsi 
Dığaya elə gəlmiş,  özünün yan-yörəsi 
Nəzərdə tutulmuşdur, ona görə axtardı, 
Bütün dağı, dərəni tamam  ayaqdan saldı. 
Əlli ildən yuxarı zaman keçib bu işdən 
Erməni gözlərini çəkməmişdir örüşdən 
Hələ də ümid edir tapacaqdır erkəyi... 
Dığa bəs necə aldı Məşədidən eşşəyi? 
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   7. «Boş çuvalları daşıyan ulaq...» 
 

... Məşəbəşirin vardı ölüvay bir ulağı, 
Qorxurdu ki, çərləyər, səsdə idi qulağı. 
Xam  müştəri axtarıb tapdı bir gün nəhayət, 
Onda ki, qonşu kəndə eyləmişdi səyahət. 
Ermənilər yaşayan bu kəndə çatan kimi, 
Ucadan qışqırdı ki,  satıram eşşəyimi. 
Bir erməni  yeridi kişinin qabağına, 
Boylanmağa başladı ulağın sol-sağına. 
Məşəbəşir söylədi erməni müştəriyə: 
-Sadəcə ulaq deyil, bənzəyir zürafəyə. 
Yaxşılıq edib sənə eşşəyi satacağam, 
Ondan istifadə et, nə qədər ki, mən sağam! 
Sənə eşşək deyirəm, bu, adi eşşək deyil, 
Doşab aldın, bal çıxdı, atalar demişlər, bil. 
Əlli-altmış kiloluq boş çuvalları əgər, 
Yükləsən bu eşşəyə, üzüyuxarı çəkər. 
Amma bir tövsiyyəm var uzunqulaqla bağlı. 
Bilirsən, özün kimi, bunun da yoxdur ağlı. 
Çalış, dediklərimi unutma heç bir zaman. 
Dişləri tökülübdür, yeyə bilmir ot-saman. 
Arpa verməli olsan, mütləq ət maşınında çək, 
Üyütdüyün yarmanı əlində tut, yeyəcək. 
Alın nahiyyəsində iki boşluq var, məncə, 
Görməsə də, deyəsən onlar gözdür sadəcə. 
Enişdə və yoxuşda eşşəyi qəti minmə, 
Düzən yolda piyada get, heyvanı incitmə. 
Yüz kiloluq boş çuval belindən yerə düşməz 
Belə bir heyvan, vallah, hər zaman ələ düşməz. 
O qədər təriflədi eşşəyi Məşəbəşir, 
Erməni elə bildi ya fil alır, ya da şir. 
Artıqlaması ilə eşşək üçün pul verdi. 
Qataraq qabağına birbaş kəndinə sürdü. 
Məşədinin fikrini anlamadı bu dığa, 
Düşündü filan qədər pul vermişəm qoduğa. 
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Eşşəyə o qədər ki,  yük vuraraq hərlətdi 
Yazıq heyvanı yorub doqquz günə çərlətdi. 
Bir gün də Məşəbəşir o kənddən keçən zaman, 
Gözünə ilk sataşdı leş üstə pərvazlanan 
Qarğa-quzğun sürüsü,  birdən sancdı dalağı, 
Gördü yerdə uzanıb ölmüş uzunqulağı. 
Həmin  kəndə girməkdən Məşəbəşir vaz keçdi. 
Erməni verən pulu hələ xərcləməmişdi... 
 

          8. «Inək nə inək, həftədə on litr süd verir!» 
 

Məşəbəşir kiməsə  inək satmaq istəyir. 
Alan adam soruşur: «Bu nə qədər süd verir?» 
Məşəbəşir söyləyir: - Yalan demirəm sənə, 
Uşaqların anası, vallah, iyirmi günə 
Bir qırx litrlik bidon süd sağmışdır inəkdən. 
Qab dolmuşdu, bir fincan artıq qalmışdı süddən. 
Eşidib bu sözləri kişi sevindi yaman. 
Fikirləşdi: «Belə mal ələ düşməz, ay aman!» 
Dərhal pulunu sayıb inəyi ondan aldı. 
Məşəbəşirsə onu hörmətlə yola saldı. 
Səhər-axşam bir yerdə iki litr süd verən 
İnəyi alan onu neyləyəcəkdir, görən? 
Bu əhvalat nisbətən abırlıdır öncəki 
Eşşəyin alverindən, bilsən, ona görə ki, 
Erməni atdı onu Meqri çayına birbaş. 
Amma inək ətindən  bişirmək olar bozbaş...  

 
                                         9. Kim kimi həbs elədi?.. 

 
Kolxoz qurulan zaman bir dəfə Məşəbəşir 
Hansı məsələdəsə çox yamanca ilişir. 
Belə qərar verilir: «Məşədi həbs edilsin, 
Cəzalanması üçün rayona göndərilsin!» 
Götürdü öhdəsinə belə bir mühüm işi 
Məşədi Həmzə adlı can-cüssəli bir kişi. 
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Gənzənin lap əvvəlki mağaza binasından 
Türmə tək istifadə olunardı bir zaman. 
Qatıb Məşədi Həmzə dustağı qabağına, 
Dayanmadan gətirdi düz türmə otağına. 
Qapının qıfılını açıb ona: «Keç» dedi. 
Məşəbəşir diqqətlə ətrafa göz gəzdirdi. 
Yəqin etdi: görünmür ətrafda başqa biri. 
Qısa zaman içində planladı tədbiri. 
Məşədhəmzəyə dedi: - Çox təmiz adamam mən, 
Yaman peşman olmuşam etdiyim əməlimdən. 
Əvvəlcə dəqiqləşdir, otaqda nələr vardır. 
Bir şey itərsə, məndən tələb olunacaqdır. 
Dəqiq baxmasan əgər doğru-dürüst hər şeyə, 
Məni güllələsən də keçmərəm içəriyə. 
Yazıq Məşədi Həmzə şirin dilə inandı. 
Otağa keçib bütün künc-bucağa boylandı. 
Məşəbəşir qapını çəkib dərhal bağladı, 
Qıfılın açarını bir kənara tulladı. 
Axşam oldu, Məşədi Həmzə evə gəlmədi. 
Ailəsi axtarıb onu tapa bilmədi. 
Yolda Məşəbəşiri görərək soruşdular: 
- Məşədi Həmzə səncə indi harada olar? 
Məşəbəşir söylədi: - Saat altı olardı, 
Məşəhəmzə önündə bir dustaq aparırdı. 
Dustaq saxlanan yeri yaxşı-yaxşı axtarın. 
Tapa bilsəniz əgər, mənə xəbər çatdırın. 
Möhkəm nigaranam bu işin nəticəsindən... 
Həmzənin ailəsi onun söyləməsindən 
Belə başa düşdü ki, Məşəbəşir doğrudan 
Xiffət edir Məşədi Həmzənin yoxluğundan. 
Amma bu zavallılar haradan biləydilər 
Məşəbəşir şeytanın özünə papış tikər?.. 
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Əziz baba 
                                   «Əlimuxtarın ətirli gülü» 

 
«Əlimuxtar» sahəsi olmuşdu gül-gülüstan, 
Əziz baba burada  yaratmışdı bir dastan. 
Mərd, igid kişilərdən biri Əziz babaydı. 
Sovet dövrünü gördü, kaş indi yaşayaydı. 
İncə  qəlbi var idi, daim gülərdi üzü. 
Əyrini əyri bilər, yaman sevərdi düzü. 
Çünki özü düz idi, məsləki təmiz idi. 
Qəlbi xeyirxahlıqdan coşan bir dəniz idi.  
Allah rəhmət eləsin, onun məqamı  allah, 
Yanında da əzizdir, möhtərəmdir inşallah.  
Səfər etmişdir artıq axirət dünyasına, 
Əziz baba gözünün ağına-qarasına, 
Üç oğul övladına çörək, tərbiyə vermiş. 
Düz yola, ədalətə,   halallığa sövq etmiş. 
Övladları haqqında ayrıca deyiləcək, 
Tələsmə, ay oxucu, bu məqam yetişəcək... 
 
«Deputat» Həbib 
  
«O tay» məhəlləsinin mərifətli, işgüzar, 
Kişiləri çox idi, nə söyləsən yeri var!  
Həbib əmi  qeyrətli, namuslu kişi olmuş,   
Ömrünün sonunacan  kolxozda işi olmuş. 
Zəhmət adamı idi, işə «buruq» verməzdi. 
Heyvandarlıq işindən yorulub çəkinməzdi. 
Hörməti el içində, həm hökumət yanında, 
Həmişə oldu, heç kim danışmadı dalınca. 
Sovet rejimi üçün ən mötəbər sayılan, 
«Deputat» adı ilə hər zaman alqışlanan 
Yerli sovet seçkisi adlanan bir tədbirdə, 
Özünün də  xəbəri olmadığı təqdirdə   
Çağırıb ispolkoma vəsiqə verirdilər. 
«Deputat seçilmisən» - Həbibə deyirdilər. 
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Kim, necə və harada seçirdi, fərqi yoxdu. 
Bu iş üçün Həbibə zəhmət haqqı da yoxdu. 
Dedim  ki,  «deputatı»ın fermaydı əsas işi. 
Görəsən lazım idi daha çox Həbib kişi, 
Otardığı naxıra, yoxsa yerli sovetə? 
Bir kimsə deyə bilməz,  əsla, yerli sovetə! 
(Bir haşiyə çıxım mən,  deputatlıqla bağlı,) 
Ordubadda baş vermiş olduqca təmtəraqlı 
Əhvalatı dinləyin: Səkinə adlı qadın, 
Ən ağır bir işində hansısa təşkilatın 
İşləyirmiş, ərini çağırıb ispolkoma, 
Deyirlər: «Istəyirik Səkinə ispolkoma 
Deputat olsun, kişi, nə deyirsən, razılaş». 
Əri deyir: - Çox gözəl, veriləcəkmi maaş? 
Söyləyirlər: «Çox əfsus olsun, bu deputatlıq 
Ictimai bir işdir, həm də ki xeyirxahlıq». 
Kişi dərhal  söylədi: - Səkinənin işi var, 
Quru deputalığın bizlərə nə xeyri var?.. 
Amma Həbib kişinin tamahı çox az idi. 
Deputatlıq işindən maaş tələb etmirdi...  
 
Bağır   
                                                          1. Mədətov əhvalatı... 
 
Bağır kişi həm özü, həm də ki oğlu Əhməd, 
Mömin insan idilər, qazandılar min rəhmət... 
Dəmiryolçu işlərdi Bağır əmi şəhərdə. 
Namaz yasaq olan vaxt hər açılan səhərdə, 
Çəkilərək xəlvətə, ibadətə başlardı, 
Namazı başa vurub dərhal işə başlardı. 
Ateist təbiətli insanlara bu adam, 
Gülünc hədəfi oldu, güldülər ona müdam. 
Dəmiryol vağzalında «Mədətov» çağırılan  
Bir həkim də Bağırı görərək namaz qılan: 
- Keçmişin qalığısan - dedi - avam kəndlisən, 
Gah durub, gah oturub, söylə, axı neylirsən? 
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Baxıram əhvalına, gəlir sənə yazığım, 
Mənim tək ziyalı ol, namaz nəyinə lazım? 
Bağır əmi dözmədi, dedi: - Sən bir həkimsən, 
Mənsə avam bir kəndli, baxaq, sənmi təmizsən, 
Yoxsa mən? Heç ömründə pak olmusan bir dəfə ? 
Yuyunub pak oluram gündə beş-altı dəfə, 
Sənin üst-başın təmiz, mənimsə, bax, vicdanım   
Paltarım nimdaşdırsa, bağışlayar allahım. 
Ahıl yaşına çatdın, duydun, nədir təharət? 
Möminə lağ eləmək deyil əsla məharət... 
Deyirlər bundan sonra Mədətov ta heç zaman, 
Bağırla işi olmaz, qorxar bu müsəlmandan... 

 
                                          2. «Qorxulu casus?..» 

 
Demişdim yuxarıda, Bağır kişi dindardı. 
Cavan yaşında dəmir yolunda çalışardı. 
Dəmir yolu Iranla sərhəd boyu çəkilmiş, 
Sərhəd mühafizəsi gün-gündən birkidilmiş, 
Elə həddə çatmışdı sərhədə yaxınlaşmaq, 
Nəinki yaxınlaşmaq, hətta Irana baxmaq 
Az qalırdı qadağan sayılsın sovet vaxtı. 
Bağır kişi günorta, əda namazı vaxtı 
Dəstəmaz alıb keçdi sərhədin kənarına, 
Üzü qibləyə durub başladı namazına. 
Qiblə səmti Irana tərəf yönəlmiş idi. 
Bağır kişi birinci rükəti qılmış idi. 
Üzü qibləyə sarı dayanıb «Həmd» oxudu. 
Rüküdən sonra durub dizləri yerə qoydu. 
Səcdəyə gedən anda postda olan bir əsgər 
Görüb hərəkətinə diqqətlə saldı nəzər. 
Bağır kişi ayağa qalxaraq «Həmd» oxudu, 
Əlləri qoşalayıb önündə qunut tutdu. 
Əsgər hərbi xidmətə Latviyadan yenicə 
Gəlmişdi, ona görə müsəlman adətincə 
Namaz qılmaq haqqında yox idi təsəvvürü. 
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Bağırın hərəkəti, canamazı, möhürü 
Onda belə yəqinlik yaratdı ki, bu adam 
Casusdur, işarəylə söyləyir aram-aram 
İrandakı obyektə dövlətin sirlərini, 
Tələsik ratsiyanın sıxdı düymələrini. 
Xəbər verdi naryada:  -Tutmuşam bir casusu, 
Özü işarə verir, qabağında qurğusu!.. 
Zırpı bir ovçarkayla sərhəd naryadı gəldi. 
Bağır kişi namazı qurtarantək dikəldi. 
Gördü ki, ətrafında qırxa qədər əsgər var. 
Diqqətlə ona baxır, qaçmasından qorxurlar. 
Heç bir şey anlamadı bu qədər sərhədçinin 
Bura cəm olmasından, naryadın rəisinin 
Sözlərindən diksindi:  - Bizimlə gedəcəksən, 
Gərək aydınlaşdıraq, Iran casususan sən! 
Biçarə Bağır kişi nə deyə bilərdi ki, 
Dövran elə dövrandı, dəyişə bilməzdi ki? 
Qatıb qabaqlarına onu böyük dəstəylə, 
Zastavaya gətirib ciddi mühafizəylə 
Apardılar rəisin birbaş kabinetinə. 
Sorğu-sual başladı:  - İran hökumətinə 
Casusluq etməyinlə müqəssir sayılırsan. 
Hansı məlumatları Irana yollayırsan? 
Bağır kişi dilləndi:  - Nə məlumat, nə İran? 
Dindar adamam, gəlməz dilimə əsla yalan. 
İbadət eləyirdim, namaz qıldığım yerdə 
Əsgərlər tutub məni,  başım girmişdir dərdə. 
Rəis qışqırdı:  - Onda bəs bu aparat nədir? 
Əliylə canamazı və möhürü göstərdi. 
Bağır dedi: - Möhürdür, Kərbəla torpağından 
Düzəldilmiş, şiələr savab qazanar ondan. 
«Kərbəla» kəlməsini rəis eşitcək yenə 
Qızışaraq özündən çıxıb söylədi: - Mənə 
Aydın oldu sən həm də İraqa işləyirsən. 
İki düşmən dövləti necə təmsil edirsən? 
Bu çək-çevir hələ çox davam edəcək idi. 
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Rəisin müavini, şükür, müsəlman idi. 
Söhbət üstünə çıxıb rəisi başa saldı. 
Bağırı kafirlərin əlindən güclə aldı... 
                                                       
Kərbəlayı Zeynal 
 
                                   Görəsən, kolxoz varlandı?.. 

 
Təqvalı insanların dediyi kimi, allah 
Şeytan - məluna hər vaxt  lənət etsin, inşallah!  
Bağırın bir qardaşı Kərbəlayı Zeynaldı. 
Dörd kəlmədən ibarət fikriylə yadda qaldı. 
Mən deyim, qulaq asın: Kolxoz yaradılanda, 
Hər kəsdən toxum üçün borca taxıl alanda   
Kərbəlayı Zeynal da sorğu-sual etmədən, 
İstənilən çəkidə taxıl verdi evindən. 
Yay gəldi və sahənin biçdilər taxılını. 
Dolu saxlamaq üçün kolxozun daxılını, 
Partiyaya «can» deyən rəhbər vəzifəlilər  
Müşavirə keçirib bu qərara gəldilər: 
«Bu ilki tədarükdən borclar qaytarılmasın! 
Qərar qətidir, heç kim səsini çıxarmasın!»   
İnsafən hamı qorxdu, heç kim cürət etmədi, 
Verdiyi borc taxılı geriyə istəmədi. 
Kərbəlayı Zeynalın yoxdu evində çörək. 
İclasda durub dedi: - İnsanları da gərək, 
Nəzərə alasınız, işi görən onlardır. 
Mənim ailəm kimi ailə onlarladır. 
Hamı qorxub danışmır, axı kolxozçu gərək  
Gündəlik yeməlidir  bir qarın yavan çörək! 
Borcu tamamilə yox, hissə-hissə qaytarın, 
Səsi ərşə qalxıbdır acından uşaqların. 
Dedilər: - Hay-küy salma, burax  qeylü-qalını, 
Kolxoz varlanar, onda verərik taxılını.  
Kərbəlayı Zeynalın hövsələsi daraldı, 
Belə söylədi: - Kolxoz bəlkə heç varlanmadı?!  
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Bu sözə görə onu göndərdilər sürgünə. 
Ad qoydular: «Inanmır sovet hökumətinə!» 
Məqsədimdə tutmadım  çəkdiyi zillətləri, 
Sürgündə yaşadığı ağır məşəqqətləri, 
Sadalayım  mən sizə, Zeynal necə yanmışdır. 
Artıq nə mənası var, bu həyat yaşanmışdır... 
Amma bircə məsələ gündəmdə olsun gərək, 
Kolxoz heç varlanmadı onun söylədiyi tək. 
Bu sözlərə siyasi qiymət verənlər özü, 
Bəlkə də utandılar, görəndə, sözün düzü 
Kolxoz heç varlanmadı, yaxşı, onda bəs niyə  
Didərgin salaraq zülm etdiniz bu kişiyə?.. 
 
Fərhad  

                                   Qarovul sənə lazımdır... 
 

Allah rəhmət eləsin dünyadan cavan köçən  
İlyasa və Fərhada, olublar yeyib-içən. 
İlyas sürücü idi rabitə qovşağında, 
Maşınını saxlardı məktəbin arxasında. 
Səhər işə gedəndə görür benzin azalmış, 
Həm də maşın yerindən bir xeyli aralanmış. 
Məəttəl qalır buna, heç kimə də bildirmir, 
Bir neçə gündən sonra bu iş təkrar edilir. 
Güdərək bu «qonşiki» görürlər gecə Fərhad, 
Təpildi kabinəyə, əyləşib rahat-rahat 
Maşını işə salıb şəhərə tərəf getdi. 
Axşam kənd çayçısında belə bir söhbət getdi. 
İlyas ustanın dostu dedi: - Kənddə çoxalır 
Maşınlar yavaş-yavaş, bizə bircə o qalır  
Gecələr maşınları qorumaqçün pul yığaq, 
Birinə maaş verib kəndə qarovul qoyaq. 
Kimsədən səs çıxmadı, Fərhad getdi qabağa, 
Dedi: - Qardaşlar, məni qoyun qarovulluğa! 
Məşəbəşirin oğlu Aydın dilləndi: - Fərhad, 
Qarovulu qoyuruq sürücü yatsın rahat. 
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Məqsəd bu maşınları tək səndən qorumaqdır, 
Sən dəyməsən, başqası yaxın durmayacaqdır. 
Zarafatla deyirlər indi də kənddə hərdən: 
«Fərhad qarovulluğu», yəni oğru özünsən...   
 
«Bala Məscid» məhəlləsinin kişiləri: 
Həsən Məşədi Ibaş oğlu 
 

1. Ilkin tanışlıq 
 

Söhbət burada qalsın, Sizə mən kimdən deyim? 
Gənzənin çox qeyrətli kişilərindən deyim: 
Məşədi Ibaş adlı kişinin oğlu Həsən 
Həm vicdanlı adamdı, həm də nə qədər desən, 
Sərt və ciddi adamdı, daim bilər işini, 
Allah adamı idi, taleyin gərdişini, 
Çox təbii sayardı, naşükür danışmazdı, 
Haqsız deyilmiş sözlə heç zaman barışmazdı. 
Yaxşı «Quran» oxuyar, ayəni düz deyərdi. 
Əsla qiybət etməzdi, sözü üzə deyərdi. 

               Allahın işinə bax, o, xarrat Cabbar ilə 
Eyni gün vəfat etdi, müsəlman adətiylə, 
Dəfn olunub torpağa tapşırıldı bir gündə, 
Kənd iki möminini itirdi eyni gündə. 
Qəbri nur ilə dolsun Həsənin, həm Cabbarın. 
Allah abad eləsin axirət dünyaların... 
 

                                2. «Məni Ibaşa yetirin!..» 
 

... Həmin Həsən kişinin valideynləri haqda, 
Duzlu bir rəvayəti deyəcəyəm burada: 
Həsənin anasını  uzaq Çeşməbasardan 
Gəlin gətirirmişlər Ibaşa qohumlardan. 
Yaycı yol ayrıcında güclü çovğun başlamış, 
Haradan getmək üçün mübahisə yaranmış. 
Bir neçəsi: «Aşağı yol ilə gedək» demiş,   
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Başqaları: «Yuxarı yol ilə gedək» demiş. 
Mübahisə qızışmış, təpə-yumruq davası, 
Düşən anda, gəlinin təngə gəlmiş atası 
Söyləmiş acığından: «Mübahisə kəsməsə, 
Bir addım o tərəfə qoymaram gedə kimsə!» 
Kimin nə vecinəymiş, getməməkçün Gənzəyə, 
Bu çovğunlu havada qayıtmaqçün geriyə 
Bir kimsə dillənmədi, gördülər duvaq altdan, 
Gəlinin səsi gəlir, titrəyir həyəcandan: 
«İstərsəniz aşağı, yoxsa  üst yolla  gedin, 
Təkcə məni sevgilim Ibaşa tez yetirin!» 
Eşq, məhəbbət yolunda çovğun nədir, qar nədir? 
Gəlinə Ibaş lazım, başqa nə vecinədir?.. 
 
Kərbəlayı Allahqulu 

                      «Çay soyuqdur...» 
 

Qonşumuzda nurani bir qoca yaşayardı, 
Çobanlıq eləməklə halal peşəsi vardı. 
Söhbətim Kərbəlayı Allahquludan gedir: 
Bir gün qoca sonuncu övladına toy edir. 
Toyun ertəsi günü gəlin el adətiylə  
Qayınatası üçün çay gətirir şirniylə. 
Qoca alıb əlinə fincanı çayı içir: 
- Soyuqdur, apar dəyiş -  ərklə gəlinə  deyir. 
Gəlin qaçaraq gedir mətbəxə, az zamanda, 
Yeni çay süzüb verir, qaynataya fincanda. 
Qoca əvvəlki kimi başına çəkir yenə, 
Çayı: - Bu  da  soyuqdur - söyləyir gəlininə. 
Yaxşı ailədəndir deyə gəlin yenə də susur, 
Mətbəxdə özünə də bir stəkan çay süzür. 
Qaynatanın sözünü yoxlamaq üçün çaydan 
Bir qurtum içir, amma od püskürür ağzından. 
Baxır ki, çay qaynardır, qaynatası bəs nədən, 
Üç dəfə göndərmişdir çay dalınca yenidən? 
Sən demə, Kərbəlayı hələ cavan vaxtından 
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Çayı süzüb içərmiş samovar kranından. 
Adəti öz yerində, həm də sınağa çəkmiş 
Gəlinin təmkinini, onu qəsdən göndərmiş. 
Üç dəfə çay dalınca, əhsən belə gəlinə! 
Bir qətrə narazılıq  gətirməmiş dilinə. 
Baxmayaraq ki,  yandı onun  dili, dodağı, 
Amma uğurla vurdu başa  bu ilk sınağı... 

 
Hacı Səyyad 
 
…Qonşumuz Hacı Səyyad, yəni ki, dəllək Səyyad 
Mülayim xasiyyətdə, təmkində çıxarmış ad. 
Adətən  az danışar, astadan danışardı, 
Əlinin zəhmətiylə evi dolandırardı. 
Amma məzəli idi, yeri gələndə sözü, 
Məqamında söyləyər, görərdin üzü-gözü 
Nur içində parıldar, çalışardı heç kəsin 
Bircə damcı da olsa ürəyinə dəyməsin. 
Xasiyyətiydi onun müştəridən soruşmaq: 
- Harada işləyirsən, söylə, varmı dolanmaq? 
Müştəri iş yerini deyəndə usta Səyyad 
Riyakarlıq etmədən ürəkdən olardı şad. 
Söyləyərdi: - Çox şükür, əcəb edirsən, bala! 
Çalış yaşıdlarından heç zaman qalma dala. 
Zəhmət hər vaxt insana üzağlığı gətirər, 
Halal zəhmətlə keçən ömür olarmı hədər?.. 
Ustanın bir cəhəti daha yaddaqalandı: 
Kənddə hamı bilir ki, o gözütox insandı. 
Çox imkansız və yetim oğlan uşaqlarından  
Bu adam pul almazdı saçını vurmasından. 
İndi bu uşaqların çoxu ata-babadır, 
Daim xoşluqla anar onlar  Usta Səyyadı… 

                               
    1. «Mən rahatam…» 

Şəhərdəki işinə avtobus ilə hər gün 
Gedərdi, adəytiydi,  olmazdı elə bir gün  
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Usta da hamı kimi gəlib çatsın vaxtında. 
Avtobus yola düşən sonuncu bir məqamda 
Səyyad usta gələrək onu saxlatdırardı, 
Salona çıxan kimi ora-bura baxardı. 
İki kişi oturmuş oturacaq gördüsə, 
Xahiş, filan eləməz, ağız açmaz kiməsə. 
Yanını qoyacaqdır həmin oturacağa, 
İki nəfəri qovub sıxardı bir bucağa. 
Gözləmədən onların narazılıqlarını 
Deyərdi: «Mən rahatam», qoyub ayaqlarını 
Üst-üstə, bərkidərdi yerini «sidenya»da. 
Beləcə gəlib çatar avtobus Ordubada. 
Onun şıltaqlığından bir kimsə inciməzdi, 
Çünki usta Səyyadın özü doğma, əzizdi!.. 

 
2. Vurub-yıxan olmuşdur, biz niyə bilmirik?  

 
İrana getmək üçün pasportu bir zamanlar 
Konsul idarəsindən alardılar insanlar. 
Bunun üçün çox uzun növbə yaradardılar. 
Pasportun bir üzünü farsca yazdırardılar, 
İkinci səhifəni azərbaycan dilində 
Yazdırmaq üçün mütləq viza idarəsində, 
Yenidən növbə üzrə adamlar dayanardı, 
Pasport almaq yolunda çoxları yorulardı. 
Bizim Hacı Səyyad da konsulluğa getmişmiş. 
Sübh tezdən günortaya qədər vaxtı itirmiş. 
Saat üçdə pasportu konsulluqdan alaraq, 
Dayanmadan birbaşa avtobusa qaçaraq 
Tamam yaddan çıxardı  pasportu yazdırmağı, 
Viza idarəsində qeydiyyata almağı… 
Beş aydan sonra Hacı İrana yola düşdü. 
Gömrük məntəqəsində yoxlanışda ilişdi. 
Dedilər ki, pasportun saxtadır, dürüst deyil. 
Bu pasportla İrana getməyin mümkün deyil. 
Beş ay üstündən keçib, viza idarəsində 
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Buna möhür vurmazlar, nə qədər pul versən də. 
Hacı Səyyad özüylə gəlini, nəvəsini 
İrana aparırdı, bunun nəticəsini 
Xaloğlum Ənvər ilə müzakirə elədik. 
Və nəhayət, belə bir yekdil qərara gəldik: 
Təcili Naxçıvana – viza idarəsinə  
Gedib möhür vurdurmaq pasport səhifəsinə. 
Hacı Səyyad bizimlə Naxçıvana yollandı. 
Viza idarəsinin həyətində dayandı. 
Pasportu alıb girdim otağına rəisin. 
Düşündüm ki, nə deyim o etiraz etməsin: 
Beş ay əvvəl verilmiş pasporta möhür vursun, 
Azərbaycan dilində səhifəni doldursun. 
Dedim ki, bu pasportun sahibi mənim dayım, 
Mən onun bacoğlusu olmaqla, Sizə deyim: 
Bu kişi çox əsəbi, vurub-yıxan adamdır. 
Hirsləndi, bir nəfərin demək ömrü tamamdır. 
O beş ay bundan əvvəl İran pasportu almış, 
Həmin gün iki nəfər adamı bıçaqlamış, 
Ara qarışdığından viza idarəsinə, 
 Gələ bilməmiş, dərhal çıxıb getmiş evinə. 
Sizdən xahiş edirəm, pasportu qeydə alın. 
Qoy qarşısı alınsın bir neçə qeylü-qalın. 
Rəis başından etmək istədi məsələni: 
- Bunun üçün – söylədi – xataya salma məni. 
Adamın özü yoxsa, heç kimə inanmaram. 
Buna görə, bacoğlu, çıx get, möhür vurmaram. 
Dedim: - Tək gəlməmişəm, dayım da buradadır. 
Gördüm bu an rəisin sifəti ağappaqdır. 
Bayaqki «xoruzlanmaq» yerli-dibli itmişdi, 
Demək,  söylədiklərim ona təsir etmişdi. 
Qorxa-qoxa söylədi: - Çağır gəlsin otağa! 
Hacı Səyyadı çəkdim Ənvərlə bir qırağa 
Möhkəm tapşırdım hər nə soruşsa, cavab vermə. 
Çalış onunla qəti dialoqa  sən girmə. 
Elə ki, Hacı Səyyad otağa daxil oldu, 
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Rəisin sifətində vahimə peyda oldu. 
Əlləri əsə-əsə möhür vurdu pasporta, 
Ehtiyatla baxırdı hərdən Hacı Səyyada. 
O qədər qorxutmuşdum, bu rütbəli kapitan 
Elə bilirdi Səyyad Rembodur, ya Ceki Can. 
Əslində hamı bilir, bu adam kimi ağır, 
Təmkinli, qəlbiaçıq, sakit, həm də ki fağır 
İkinci biri yoxdu bizim Gənzə kəndində. 
Bir vahimə var idi rəisin sifətində. 
Çalışıb mümkün qədər tez yola saldı onu. 
Qorxusundan almadı hətta rüsum pulunu… 

 
«Ovçu» Aslan və  Abasət 

                                        
«Maman qurban, Mardana…» 

 
Söylədim ki, qatırçı Camal ova gedərdi, 
Yaxşı nişan alardı, əli dolu gələrdi. 
Söhbət düşdüsə ovdan,  ya da mahir ovçudan, 
Xatırlanmasa olmaz  «Ovçu» ləqəbli Aslan, 
Əfsus ki, yaşamadı gəncliyin növrağını, 
Qanlı müharibədə itirdi ayağını, 
Bircə ayağı ilə dolaşardı dağları, 
Ovun yasaq olmayan asudəlik çağları. 
Sanki əzbər bilirdi hardan gələcək təkə, 
İşləri sahmanlayıb çəkilərdi bir dikə. 
Güllə boşa getmədi «Ovçunun» tüfəngindən, 
Ovu ayırd edərdi yerişindən, rəngindən…  
… Kəblə Abutalıbın böyuk oğlu Abasət, 
Qəssablıq edən «Ovçu» Aslandan almazdı ət. 
Aslan qonşusu idi, yan-yanaydı evləri, 
Amma ki, bu Abasət  uzun zamandan bəri, 
Əti qəssab Mərdandan alardı xısın-xısın. 
Çalışardı qonşusu bundan xəbər tutmasın. 
Bir dəfə Abasətə  ət  almaq lazım gəlir, 
Yaxınlaşır Mərdana, görür «Ovçu» izləyir.  
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Guya şeir söyləyir:  - Maman qurban, Mardana, 
Çalış «Ovçu» bilməsin, budirneri durdana! 
Mərdan işini bilir, malın bud hissəsindən, 
Iki kilo ət çəkir, «Ovçunun» diqqətindən 
Kənarda qablaşdırıb Abasətə çatdırdı. 
«Ovçu» başa düşmüşdü, hərdənbir söz atırdı: 
«Maman qurban, Mardana!» deyə zümzümə edər, 
Belə davam elədi ömrün sonuna qədər… 
 

           Çayçı Rəhim 
                                     

                                       «Çalış ki, heç nə tapma!..» 
 
… Qonşularından biri «Ovçu»nun Rəhim idi. 
Yəqin çoxları bilir: Bu – çayçı Rəhim idi. 
Kəndin çayxanasında çalışdı uzun illər. 
Məntiqli sözlərini xatırlar gənzəlilər. 
Bir gün işdən gələrkən Rəhim «Ovçu»nu gördü, 
Ona yaxınlaşaraq ədəblə salam verdi. 
Qanıqara göründü Aslan kişi Rəhimə. 
Maraqlanıb soruşdu: - Kim toxunub qəlbinə? 
«Ovçu» dedi: - Hansısa köpək oğlu qapımdan 
Gizlicə oğurlamış dəhrəni, mən də ondan  
Ötrü dilxor olmuşam, yaman qaralmış qanım, 
Hər yeri axtarmışam, yoxdur başqa gümanım. 
«Ovçu» daha şiddətlə oğrunun qarasınca 
Göndərdi «yağlı» söyüş bir-birinin ardınca. 
Rəhim əmi dinmədi, nə deyə bilərdi ki? 
Dəhrə oğurlayanı əsla görməmişdi ki! 
Gəldi evinə sarı, birbaş həyətə girdi, 
Təndirin qapısında yağlı dəhrəni gördü. 
Düşündü: «Bizdə heç vaxt belə alət olmamış, 
Yəqin kimsə  bilmədən onu bura tullamış». 
Dərhal yadına düşdü «Ovçu»nun dedikləri, 
Dəhrə oğurlayana yönəlmiş söyüşləri. 
Təndirin arxasında görüb oğlu Nüsrəti, 
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Soruşdu: - Kim gətirmiş buraya bu aləti? 
Nüsrət fərəhlə dedi: - Mən tapmışam dəhrəni, 
Belə tapıntı üçün,  ata, alqışla məni. 
Rəhim əmi üzünə ciddi bir görkəm verdi. 
- Oğul, sənə vəsiyyət edirəm, dinlə - dedi – 
Çalış ki,  bundan sonra tapma belə şeyləri, 
Hələ qulağımdadır «Ovçunun» söyüşləri… 
 
 
Kərbəlayı Abutalıb 

                                         «Allah, sən saxla!..» 
 

Bu kənddə Kərbəlayı Abutalıb adında 
Bir kişi də yaşardı, çoxunun yaddaşında 
Ucaboy, enlikürək bir adamtək qalırdı. 
Heyvandarlıqla çox vaxt kişi məşğul olardı. 
Çobanlıq eləməyi igidlik dastanıydı, 
Davara elə baxar, yediyi ət-qanıydı. 
Dağlarda, dərələrdə harada ot çox olar, 
Abutalıb sürünü həmin yerdə otarar. 
O dəqiq bilərdi ki, heyvan nə vaxt ot yeyər, 
Hansı vaxtda su içər, hansı vaxtda dincələr. 
Xəstə heyvanı bilər onun hərəkətindən. 
Faydalanar allahın ruzi-bərəkətindən. 
Öyrənmişdi müstəqil oxumağı «Quranı», 
Şövqlə əzbər deyərdi «Yasini», «Ərrəhmanı».   
Halal-haramı gözlər, nəfsini qoruyardı. 
Dağda da namaz qılar, orucunu tutardı. 
… Ramazan ayı imiş, Abutalıb sürünü, 
Obaşdan qaldıraraq davarın örüşünü 
Müəyyən etmişdi ki, gördü qara buludlar, 
Açıq səmada sanki nümayişə çıxıblar. 
Bir xeyli vaxt keçmişdi, hava tamam qaraldı. 
Ətrafdakı təpələr zil qaranlıqda qaldı. 
Abutalıb çağırdı çoban yoldaşlarını, 
Şər qarışır düşünüb sındırdı iftarını. 
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Üstündən az keçmişdi, bir də baxıb gördülər, 
Qara buludlar tamam göy üzündən getdilər. 
Bol şəfəqli bir günəş çıxdı bulud dalından, 
Demə üç saat keçmiş günorta azanından. 
Dağda belə hadisə ilk dəfə baş vermişdi. 
Abutalıb bilmədən orucunu yemişdi… 
Qeyri-adi nə görsə təəccüb eləyərdi, 
«Allah, sən saxla!» deyib tez-tez təkrar edərdi. 
Rəhmətlik deyərdi ki, sanmayın kökəlmirəm. 
Ona görə yox ki, mən əsla çörək yemirəm. 
Filankəslər toylarda oynayanda bax, mənim, 
Xəcalətdən günbəgün tamam tökülür ətim. 
Rəhmət sənə, a kişi, qaldırıb başını sən, 
İndiki toylara bax, nələr, nələr görərsən. 
Bəyi kənara qoyaq, gəlin qalxıb ayağa, 
Başlayır fokstrop, ləzginka oynamağa. 
Bu zavallı ətimiz tökülməsin, neyləsin? 
Cavabı Kərbəlayı Abutalıb söyləsin. 
Yəqin: «Allah, sən saxla!» deyərək təəssüflə, 
Oradan uzaqlaşar qaşqabaqla, qəzəblə… 

 
Rəcəb  

                        «Qazmadan  doymadım…» 
 

Xırmanın bərəkəti Rəcəb, Musa kişinin 
Halallıqla yoğrulan təmiz, doğru işinin, 
Sayəsində artaraq bir dən min dən olardı. 
...Dəqiq hesablamanı Rəcəb əmi apardı. 
Bilirsinizmi necə? Günlərin bir günündə 
Meydanda mübahisə düşür belə bir yöndə: 
Biri soruşur, nə vaxt pullar dəyişdirildildi? 
Biri dedi:- Qırx doqquz, ya da əllinci ildi.  
Başqa biri söylədi: - Ya qırx yeddinci ildə, 
Ya da elə bilirəm, qırx səkkizinci ildə. 
Mübahisə qızışdı, Rəcəb kişi dilləndi: 
- Qardaş, nə onlar deyən, nə də ki, sən deyəndi. 
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Mən dəqiq bilirəm ki, «Əlmuxtar» sahəsində 
Kəhrizi təmizlərkən günlərin bir günündə, 
Mən quyunun içində  işlədiyim bir zaman 
Gəlib məlumat verdi sədr Quliyev Fərman: 
- Rəcəb əmi, nə qədər pulun varsa, götür gəl, 
Pullar dəyişdirilir, sonradan olar əngəl. 
Əslində Rəcəb əmi çox düzgün söyləyirdi, 
… İş  ondaydı, quyular hər il təmizlənirdi. 
Rəcəb özü  neçə il quyuda işləmişdi. 
Indi kim deyər pullar nə vaxt dəyişilmişdi? 
Qəbri nur ilə dolsun, deyərdi: «Bu dünyadan 
Köçüb gedəcəyəm mən, doymadım heç qazmadan»… 
Həmişə zövq alardı öz halal əməyindən. 
Yaxşı iştahı varmış, qalmazdı yeməyindən. 
Tez-tez söyləyərdi o: «Nə vaxt ki, eşitdiniz 
Rəcəb yeməkdən düşüb, onda dəqiq bilin siz 
Öləcəkdir,  tədarük görün dərhal dəfninə». 
«Fatihələr» oxunur buna görə qəbrinə… 

 
«Qubuş»  
                                          Qorxma, Stalin ölüb! 
 
Mirzə Ələkbər Sabir  gözəl açıqlamışdı: 
«Dindirir əsr bizi, dinməyiriz…» yazmışdı. 
Əsərin qəhrəmanı Qurbanəli olmazdı, 
Çünki Sabir əmoğlu «Qubuş»u tanımazdı. 
Qanlı müharibədən nə yollasa qayıtmış, 
Guya kontuziyadan onun nitqi tutulmuş. 
Bu insanda səbrə bax, əlli il danışmadı. 
Deyilənlərə görə əsgərlikdən qaçmışdı. 
Özünü vuraraq  o  lallığa, hər söz üçün  
Alternativ səs tapıb danışdı özü üçün. 
Elə bil öyrənmişdi o  Çin əlifbasını, 
Suala cavab kimi ksını, tsını, asını 
Elə işlədərdi ki, deyərdin bu çinlidir, 
Yaşlılara agahdı onun belə təqlidi,  
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Uşaqlar üçün Qubuş bir sehirli məxluqdu, 
Necə olur eşidir, amma nitqi tutuqdu? 
İşarə ilə başa salmadısa insanı,  
Qələm-kağız götürüb yazırdı cavabını. 
Deyilənlərə görə çobanlıq eləyərkən, 
Unudub lallığını, danışarmış tək hərdən. 
Amma ki, əsla olmaz danışmaq el içində! 
Qorxurdu sağlam kimi günlərin bir günündə 
Çağrılıb göndərilər təkrar hərbi xidmətə, 
Etibar eləmirdi dövlətə, hökumətə. 
Deyilənlərə görə, mərhum arvadı Sura  
Neçə illər boyunça onu salmışdır tora. 
… Bir gün kəndə yayıldı Sura rəhmətə getmiş, 
Yığışdılar Qubuşun həyətinə az keçmiş,  
Əli müəllim dedi: - Danışmasan indi sən, 
Heç kim kömək etməz, tək arvadı dəfn edərsən. 
Əgər danışsan, onda kəndin adəti ilə, 
Yola salınacaqdır mərhumə  son mənzilə. 
Qurbanəli o andan başladı danışmağa,  
Çalışdı «kitay»ların dilini unutmağa. 
Suranın ölümündən sonra Qubuş neçə il 
Ömür sürdü tək-tənha, fəqət onun eli bil 
Səsini almışdılar, ucadan danışmadı, 
Bir kimsənin dərdinə-sərinə qarışmadı. 
Belə bir ömür sürüb dünyasını dəyişdi, 
Sanki bu adda insan həyata gəlməmişdi…   

 
Hacı Sultan 

 
Həyatın qanunudur, yaranan bir gün ölür. 
Kim nə qədər yaşayar, bunu tək Allah bilir. 
Elimin adətidir: dəfnə bütün kənd gedir. 
Meyit namazı, yasda hamı iştirak edir. 
Burda bir incəlik var, bütün mərhumlar üçün 
Fatihələr oxunur bağışlanması üçün. 
 “Gənzəyə ağır itki üz vermişdir” sözləri  
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Hər ölənin haqqında deyilmir müxtəsəri. 
Bu kəlmələr ən əziz, ən layiqli bir insan 
Dünyadan axirətə əbədi köçən zaman  
Ürəklərdən axaraq tələffüz olur dildə … 
Fikrimi izah edim daha açıq şəkildə: 
İki min on yeddinci ilin əvvəllərində, 
Hacı Sultanın ölüm xəbəri deyiləndə  
Hər eşidən gənzəli dərin köks ötürürdü,  
“Gənzəyə ağır itki üz verdi” düşünürdü. 
Bunun səbəbi vardı, Hacı Sultan özünə 
Həyatda düz yol seçmiş, gecəni gündüzünə 
Qatıb, şərəfli ömür sürmüşdü sağlığında. 
Xeyirxahlıq etmişdi özü ağırlığında. 
Ata nəvazişindən məhrum olan uşaqlar, 
Fərasətli olsa da,  iş axtaran qoçaqlar 
Hacı Sultanın hər vaxt diqqətində olmuşlar. 
Hacının zəhmətindən  hər vaxt faydalanmışlar. 
Bax, buna görə onun vəfatından yüzlərlə  
İnsanın üzülməsi deyiləcək illərlə...  

 
Kolxoz sədri Rzaqulu 
 
Qeyrətli kişilərdən söz açmasam, günahdır! 
Qeyrət nümayişində dünya özü sınaqdır.  
Aclıq, səfalət dolu müharibə illəri, 
Namusu qorudular əsgər ailələri 
Qeyrəti sayəsində Rzaqulu kişinin. 
Laqeydlikdən kənardı, ağasıydı işinin. 
Kolxozun sədrliyi ona tapşırılanda 
Hamı arxayın idi, qeyrət, namus var onda. 
Daim artdı ruzusu, bərəkəti Gənzənin, 
Dəqiq hesabı getdi hər sünbülün, hər dənin. 
Kitabin əvəlində Ələsgər ilə bağlı  
Yazmişam çox maraqlı və duzlu bir nağılı. 
Rzaqulu Mamedov inandığı bu şəxsi 
Gözətçi təyin etdi, sonra da çıxdı səsi... 
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Hacı Ələkbər 
                            Kəndi boşalmağa qoymadı 

 
Ələkbər Rzaqulu kişinin  oğlu idi. 
Gənzə kəndində yüksək nüfuz sahibi idi. 
Sosializmin çürük, mənasız fəlsəfəsi 
Özündən çıxarırdı, demək olar, hər kəsi. 
Möhtəkirlik adında qəribə bir cinayət 
Çoxunda yaratmışdı qorxulu bir vəziyyət. 
Məğzi ondaydı: hər kəs sovet cəmiyyətində 
Bir şeyi alib-satmaq olarsa niyyətində, 
Qanun əliylə mütləq cəzalanmalı idi. 
Qazancdan, həm mayadan aralanmalı idi. 
Belə bir şəraitdə çoxu cürət etmirdi, 
Alver məqsədi ilə Bakıya yol etmirdi.  
Bu işdə  bacarığı var idi Ələkbərin, 
Yaxşıca qavrayırdı yollarını alverin. 
Çoxlu pul qazansa da piştaxta arxasında, 
Həmişə sadə oldu adamlar arasında. 
Puluna güvənərək özünü çox öyməzdi, 
Böyük-kiçik, heç kimin ürəyinə dəyməzdi. 
İlk vaxtlar həccə gedən zəvvardan biri oldu, 
Xeyirxahlıq edərək çoxuna həyan oldu. 
Mən Hacı Ələkbərin  yaxşı cəhətlərindən 
İkisini yazacam: Öz torpaq sahəsindən 
Bir xeyli ayiraraq məscidə peşkəş etdi. 
Bununla da, deyərdim, böyük təşəbbüs etdi. 
Məscidin həyətində tikildi bir yas yeri, 
Buradan yararlandı gənzəlinin hər biri. 
Hacınin ikinci bir böyük xidməti vardır. 
Buna görə bütün kənd Hacıya minnətdardır. 
Onda ki, ermənilər "Soyuq" yüksəkliyinə 
Tez-tez hücum edirdi, kəndin əhalisinə 
Hökumət işçiləri müraciət etdilər: 
"Gənzədən qaçın, artıq yaxindir ermənilər!" 
Sadəlövh adamlarin "saqqızı oğurlandı", 
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Qısa zaman ərzində bir yəqinlik yarandı. 
Kəndi tərk etmək fikri çoxunda baş qaldırdı.  
Bu köçün qarşısını Hacı Ələkbər aldı. 
"Kalaşnikov" əlində çıxdı kənd meydanına, 
Bəyan etdi ki, hər kəs ensə məktəb yanına 
Bu silahla vuraram, hətta qardaşım ola, 
Kimin cürəti çatır, buyursun düşsün yola.  
Əlbəttə, bu sözlərdən çoxları ibrət aldı. 
Məhz onun sayəsində hamı Gənzədə qaldı. 
Yoxsa, Qarabağdakı işğal olunmuş kəndlər 
Kimi qaçqın həyatı yaşardı gənzəlilər. 

 
Şəmil  

                        Milis rəisindən də qüvvətli 
 

Rzaqulu kişinin bir oğlu Şəmil idi. 
Bacardığı, gördüyü işlərdə kamil idi. 
Kolxozun üzvü olub hər zaman işə gələr, 
Canla-başla çalışar hansı işi desələr. 
Təsərrüfat işləri «Əlmuxtar» sahəsinin, 
Ən şərəfli bir əmək cəbhəsiydi Şəmilin. 
Kolxoz sədri, briqadir razı qalardı ondan, 
Xüsusən yay vaxtları su «Dübəndi» çayından 
«Əlmuxtara» gələrdi, onda Şəmil can qoyar, 
Suyu başqa arxlara kəsilməkdən qoruyar. 
İnsafını verməzdi o heç zaman əlindən. 
Bakı bazarlarında alver edərdi hərdən. 
Çox igid adam idi, görərdin ki, bir günə 
Getdi uzaq bir yerə, gecə qayıtdı kəndə. 
Bir sürü davar alıb gətirirdi satmağa, 
Yoxdu arası qiymət üstə çənə vurmağa. 
Mərd adam olmuş deyə sevməzdi oğurluğu. 
Amma tutarlı oldu ilk və son oğurluğu. 
Bir gün qonşu erməni kəndinə səfər etmiş, 
Bu, həmin vaxt idi ki, əlaqə zəifləmiş, 
Erməni dığalarla, alver edib son dəfə, 
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Bir sutka yol gələrək keçmiş bizim tərəfə. 
Kafanın dağlarından Şəmil keçdiyi zaman, 
Gözlərinə sataşır çəmənlikdə otlayan 
Kök və gümrah bir inək, o sevinə-sevinə, 
Qataraq qabağına gətirir düz evinə. 
Üstündən on gün keçmiş bir maşın gəlir kəndə. 
Maşındakılar  bir-bir burda yerə enəndə, 
Baxırlar maşından bir milis mayoru düşdü. 
Yaxınlıqda dayanan adamlarla görüşdü. 
Rus dilində dedi: - Mən sizin qonşu rayonun 
Milis idarəsinin rəisi, tanış olun! 
Neçə ildir orqanda işləyirəm, həmişə, 
Xidmət göstərmişəm mən hər vaxt zərərçəkmişə. 
Görmüşəm, kimsə etmiş mənə şikayətini, 
Ya demişdir birinin ağır cinayətini. 
Axtarmışam, tapmışam, əl tutub insanlara, 
Neçə oğurluğu mən çıxarmışam aşkara. 
Ay  camaat, bir baxın, rəisin, yəni mənim 
Günün günorta çağı oğurlanmış inəyim. 
Bura gəlməkdə məqsəd oğrunu tutmaq deyil, 
Vəzifəmə güvənib onu aparmaq deyil, 
İnəyim oğurlanmış, gətirilib bu kəndə. 
Belə bir işi görmüş Şəmil adlı bir bəndə. 
Maraq üçün gəlmişəm, bu Şəmil kimdir, görən? 
Məqsədim tutmaq deyil, istərdim onu görəm. 
Mənim fikrimcə, oğru, cani  milisdən qorxar, 
Şəmilsə lap milisin rəisindən oğurlar. 
Erməni köpəkoğlu necə də düz demişdi, 
Kimə sataşdığını Şəmil gözəl bilmişdi! 
Sonralar deyərdi ki, onun-bunun puluynan 
Rəis inək almışdır, buna görə də ondan, 
Oğurluq eləmişəm, apardığım bir maldır. 
Oğrudan oğurlanan oğruya da halaldır. 
Allah rəhmət eləsin, Şəmil belə Şəmildi, 
Heyif, cavankən soyuq bir məzara gömüldü...    
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Milis Həsən 
                           «Mərdüməzarlıq gəlməz  əlindən...» 

 
Bu kənddə Həsən adlı çox insan yaşamışdır, 
Tanınmaqçün hər biri bir ləqəb daşımışdır. 
«Moryak»Həsən,«Qurd»Həsən,«Nalçik»Həsən,nə bilim, 
Başqa Həsən haqqında eşidib-bildiklərim. 
Bunlardır ki, məsələn, «Moryak» dənizçi olmuş, 
«Nalçik» - qulluq etdiyi şəhərlə bağlı olmuş. 
Çobanlıq etdiyindən adlanmış «Çoban» Həsən. 
Onlardan biri haqda, yəni ki, «Milis» Həsən, 
Barəsində söhbəti quracağam bu dəfə, 
Xeyirlə şərin fərqi çıxacaq bir tərəfə. 
Milis idarəsində sıravi işçi olmuş, 
Həsən kişi  anadan, bəlkə  belə doğulmuş? 
Belə deyəndə, yəni, milis işçisi kimi 
Döymədi və söymədi, incitmədi heç kimi. 
Təkcə yaxşılıq etmək gəldi onun əlindən. 
Üzüqara olmadı heç zaman əməlindən. 
Yaxşı adam, pis adam, edərək müqayisə  
Çıxacağam burada tutarlı bir bir   
 
HAŞIYƏ:  
 

(Söhbət necə olmuşsa, eləcə də qələmə alınır) 
 

... Milis idarəsində bir nəfər işləyərmiş, 
Əlindən hər nə desən murdar işlər gələrmiş. 
Neçə-neçə vicdanlı, günahsız insanları 
Sataraq rəisinə, ləkələdi onları. 
Yaxın qohumlarından biri dözə bilmədi. 
Hər yerdə pıçhapıçı həzm  eləyə bilmədi. 
Gəldi bu paqonlunun atasının yanına, 
Dedi ki: - Ağsaqqalsan, bir ibrət ver oğluna. 
El içində çox gözəl, mənalı  bir məsəl var:  
Yetənə yetər, amma yetməyənə  daş atar. 
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Atası nə demişdir? - Nə  ibrət verim ona? 
Özüm demişəm ona, güvəndisə paqona 
Hər işi düz gedəcək, pulu aşıb daşacaq, 
Yaxın vaxtlarda oğlum nazirlə dostlaşacaq. 
Qohum təəccübləndi: - Sən ağsaqqal kişisən, 
El içində sayılan insanlardan birisən. 
Axı, yaraşmır sizə mərdüməzarlıq etmək. 
Ata söylədi: - Bəzi adamlar ilə, demək 
Olmuşdur intriqamız, oğlumu buna görə, 
Düzəltmişəm milisə, yerini bilsin hərə. 
Oğlum tamamlamayıb bütün şər işlərini, 
Bizə  sataşanların  qıracaq  dişlərini.   
Qohum mənzildən çıxıb astaca uzaqlaşdı, 
Nə niyyətlə getmişdi, təəccübündən  çaşdı... 
 
(Qayıdaq müqayisə üçün milis Həsənə), 
Ev yıxmamış, əksinə, əl  tutmuş neçəsinə. 
Belə əhvalatlarla zəngindir həyat yolu, 
Qapalı bir rejimin haqsızlıqlarla dolu 
Milis  idarəsində işləmişdi bu insan. 
Bircə haqsızlığın da tutmadı yaxasından. 
Hətta bir neçə dəfə rəis milis Həsəni 
Göndərmişdi ki, tutub gətirsin birisini. 
Həsən bilmişdi onun heç bir günahı yoxdur. 
O şəxsə «Qaç» deyərək, rəisə «Evdə yoxdur» 
Deyib məruzə etmiş, zövq almışdır işindən. 
Dəqiq baş çıxarmışdı dünyanın  gərdişindən. 
Allah rəhmət eləsin, qəbri nur ilə dolsun. 
Dünyamız yaxşılardan heç vaxt xali olmasın...  
 
Kərbəlayı Təyyar  

 
Kaş ki, Siz biləydiniz bu kənddə kimlər vardı? 
Onlardan шлшыштшn haqqında sözum vardır: 
Qeyrətli kişilərdən biriydi  Kəblə Təyyar. 
Xasiyyəti mülayim, şirindil, gözü əyar. 
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İşi eldarlıq idi, taxtakəsən sexində, 
Səhərdən axşamacan çalışardı işində. 
Heç kimi incitməzdi, qəlbləri sındırmazdı. 
Əl muzdu nə verdilər, deməzdi ki, bu azdır. 
Uşaqla uşaq kimi kövrək rəftar edərdi, 
Özündən yaşlılara hər vaxt yer göstərərdi. 
Qeybət, ara vurmaqla olmamışdı arası, 
Halal kəsbiylə  oldu daim  çörək parası. 
Nurani sifətinə qocalıq yaraşardı, 
Əfsus ki, bu  zirvəyə əcəli çatdırmadı... 
                                              

 «Buruq yaxşıdır, tez kökələr!..» 
 
Kərbəlayı Təyyarın baməzəliyi vardı... 
Günlərin bir günündə  taxta mişarlayırdı. 
Qonşu Nüсnüс kəndindən bir nəfər сexə gəldi: 
- Təyyar usta, nal-dirək satırsanmı? – söylədi. 
Təyyar sakitcə dedi: - Dörd-beş nal-dirək vardır, 
Sexin çöl tərəfində üst-üstə yığılmışdır. 
Zəhmət olmasa, get bax, bəyənirsənsə, götür. 
Kişi bayıra çıxıb diqqətlə baxdı  hər bir 
Materiala, amma onları bəyənmədi. 
Ustaya yaxınlaşıb narazı halda dedi:  
- Ərə, ay Təyyar usta, heç bilmirəm nə işdir,  
Nal-dirəyin hamısı buruqdur,   əyilmişdir. 
Təyyar gülümsəyərək: - Buruq yaxşıdır!- dedi, 
- Buruq olarsa, demək, tez kökələr – söylədi. 
Müştəri əvvəl-əvvəl başa düşmədi onu, 
Anlamadı Təyyarın bu incə yumorunu: 
- Nə deyirsən? – soruşdu -  bircə başa sal görək, 
Belə danışıq nədir, məgər kökələr dirək? 
Təyyar özünü qoydu bilməməzin yerinə, 
Belə dedi önündə duran müştərisinə: 
- Sən buruq dedin, mən də elə bildim ki, söhbət  
Erkək heyvandan gedir, buruq olarsa, əlbət 
Tez kökələr, məgər sən bu işləri bilmirsən?  
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Az qalmışdı ki, çıxsın müştəri hövsələdən.  
Təyyar gülərək onun dərhal könlünü aldı, 
Nəvaziş göstərərək kişini yola saldı...     
 
Əvəz  

                                           «Nemes» öldürmüşdürmü?  
 

Allah rəhmət eləsin bizim Əvəz kişiyə. 
Yaşıdları kimi  o getdi müharibəyə. 
Bir qolunda qalmışdı «nemesin» çarpanağı. 
Dərin yara almışdı üzünün bir yanağı. 
Manqabaşçısı olmuş kolxozda Əvəz əmi, 
Hamıya həlim olub acılamaz heç kimi. 
Özüm şahid olmuşam, söz düşəndə davadan, 
Əvəz kişi söz salar tez yaralanmağından.  
Bir dəfə soruşduq ki, heç «nemes» öldürmüsən? 
Əvəz əmi  dedi: - Yox, allahdan qorxanam  mən.  
Onu mən yaratmadım, mən də alım canını. 
Söhbət edərdi necə xilas etmiş almanı. 
Deyirdi: - Susuz idim, uzaqda bir göl gördüm. 
Yaxınlaşdım suyundan arxayıncasına içim. 
Gölün yanına çatdım, gördüm «nemes» heyvərə, 
Əyilib sudan içir, silahı atıb yerə. 
Silah ilə arxadan onu vurmaq istədim. 
Su içəni vurmağa dərhal da şəkk elədim. 
Gözlədim  suyu içdi, bir az toxtaqlıq tapdı, 
Hənirtimi eşidib dərhal silahı qapdı, 
Məni üstələyərək atəş açdı qəflətən, 
Qolumdakı bu «oskol» yadigardır «nemes»dən. 
Rəhmət sənə, düşmənə ürəyiyumşaq oldun, 
Gör indi dostlar üçün necə insan olmuşdun!.. 
 
Turab 

                                  «Bilirəm»... 
 

Əvəz kişinin oğlu Turaba da min rəhmət. 
Atası kimi onun saf duyğulu, mərhəmət 
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Dolu ürəyi vardı, fağır, üzügülərdi. 
Hamı ilə mehriban, yumşaq rəftar edərdi. 
Bəlkə də buna görə hər üç  ayda bir kərə, 
Dəyişib iş yerini keçirdi başqa yerə. 
Əmək kitabçasında yox idi boş səhifə. 
Bütün təşkilatları çevirmişdi hədəfə. 
Rəhmətlik Turab şəxsi  ev tikintilərində, 
Tez-tez fəhləlik edər, hərdən bəzilərində, 
Bənna deyən qaydada beton qarışdırardı, 
Amma rəhmətlik çox vaxt sementi səhv qatardı. 
Ölçünü gözəyarı hesablayardı hərdən, 
Bənna ilə söhbəti belə olardı bəzən: 
- Turab, beton suludur!  O  deyərdi: «Bilirəm». 
- Turab, beton qurudur!  O deyərdi: «Bilirəm». 
«Bilirəm» deyə-deyə bildiyini edərdi. 
Beton yenə əvvəlki qaydasında gedərdi. 
Usta: - Beton suludur, ya qurudur - deyərdi. 
Heç nəyi dəyişmədən o «Bilirəm» deyərdi. 
Şərt bilmək deyil, şərtdir onu icra etməyə, 
Dünyadan nakam getdi «Bilirəm» deyə-deyə... 

 
Qatırçı   Əsəd 

 
Qatırçı Əsədin də haqqında bir söhbətin 
Əsl  məqamı çatmış, mən deyim, siz dinləyin: 
Çoxlarına həcv yazıb Dəllək Hüseyn qələmi, 
Əsərləri nə vaxtsa dolaşacaq aləmi. 
Bircə özündən başqa hamıya «sataşmışdır», 
Heç kim də inciməmiş, buna razılaşmışdır. 
Dəllək Hüseyn bir vaxtlar düzüb-qoşub bunları, 
Belə təsvir edərdi adi  savaşanları: 
«Mayor çəksə qılıncı, qalmayacaq bir insan, 
Nota veribdir Nuru, hücum çəkir Süleyman. 
Ələsgər namaz üstdə əl götürüb xudaya, 
- Xudaya, sən kömək ol, qoşun keçir bu taya...» 
Qatırçı Əsəd kişi hər zaman saqqalını,  
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Qırxdırarmış başqa bir ustaya həm saçını, 
Dəllək Hüseyn oyanır gecənin tən yarısı 
Baxıb görür  döyülür həyətin darvazası. 
Soruşur kimliyini bu vaxt gələn qonağın 
Əsəd kişi səs verir: - Yanır dilim, dodağım, 
Dişim möhkəm ağrıyır, gəlmişəm çəkdlirməyə, 
Usta Hüseyn çəkinmir qəlbindəkin deməyə: 
-Əsəd, günün günorta vaxtında heç açmadın  
Qapımı gecə yarı, söylə, necə tanıdın? 
Bir ağzın kənarında olan tükü kim qırxar, 
İçində olan dişi həmin usta çıxarar... 
 
«Dərə məhəlləsi»nin «başbilənləri»: 
«Şəmili Mamed» 

                                     1. «Yoldaş Leninə layiq...» 
 

Haqqında eşitmisiz  «Dərə məhəlləsi»nin 
Hörmətli və izzətli, yaxşı kişilərinin? 
Məşəmütəllim kişi, «Şəmili» Mamed əmi, 
Əvəz Fəttahov ilə Kərbəlayı Mahmud əmi, 
...«Şəmili» Mamed əmi kolxozda hesabdardı, 
Tamahı güc gəlmişdi, bir az kəsiri vardı. 
Kolxoza təftiş gəlir, bunun işi faş olur, 
Tərslikdən də müfəttiş  düyün bir yoldaş olur. 
Başlayır akt yazmağa, filan qədər kəsirdir. 
Şəmili Mamed əmi deyir: - Bu da bir işdir, 
Xəta çıxıb əlimdən, gəl yazma həqiqəti, 
Göstərərəm mən sənə hörməti, sədaqəti. 
Verərəm nə istəsən, yazma onu, müfəttiş, 
Ağzıbütöv adamam, nə dil bilər, nə də diş. 
Görəndə ki, müfəttiş ipə, sapa gəlmədi, 
Yalvarmaq, dilə tutmaq əsla kara gəlmədi, 
Mamed əmi qışqırır: - A kişi, utanmırsan? 
Dahi rəhbərimizi heç saya da almırsan? 
Kolxoz sədri eşidir hay-küyü, qalmaqalı, 
Çıxır öz otağından xəbərdən olsun hali. 
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Mamed əmi göz vurur gizli kolxoz sədrinə, 
Deyir: - Bax müfəttişin riskinə, cürətinə. 
Dahi Lenin babanın portretinin önündə 
Naqafil yel buraxdı, pərişan oldum mən də. 
Sədr arif adamdı, cəld hücuma keçərək: 
--Lazımi orqanlara xəbər verim mən gərək— 
Deyib, əlini atdı telefon dəstəyinə... 
Mamed əmi çatmışdı artıq öz istəyinə. 
Müfəttiş abırından qıp-qırmızı olmuşdu, 
Bu həngamədən qorxub gözləri lap dolmuşdu: 
-Axı bu iftiradır, mənə qarşı böhtandır... 
Mamed əmi yumşalıb dedi: - Bu da insandır, 
Çox da etiraf etmir etdiyi cinayəti, 
Gərək biz itirməyək əsla səmimiyyəti. 
Ay sədr, bağışlayaq, ötürək çıxıb getsin, 
Amma yoldaş Lenindən əməlli üzr istəsin. 
Müfəttiş cırdı aktı, yazdı hər şey yerində. 
...Bəzən xeyri də olur kimlərəsə «yel»in də!! 

 
                      2. Ağıllı məsləhət: havayı xərc çəkmə... 

 
... Şam yeməyi zamanı bir gün oğlu Seyfəddin, 
Söylədi atasına: - Novruz müəllim bu gün 
Tapşırıq vermiş sinfin bütün şagirdlərinə: 
Şəhərə gedəcəyik əmək dərsi yerinə. 
Komsomol olmaq üçün gərəkdir hər biriniz 
Rayon komitəsinə ərizə verəsiniz. 
Mamed kişi dilləndi: - Bu ki oldu lap  əla! 
Çalış yoldaşlarından heç zaman qalma dala. 
Get, ay bala, komsomol olmaq nəcib bir işdir, 
İrəli çəkilməkçün sabah bu bir gedişdir. 
O ki var komsomolu ürəkdən alqışladı. 
Seyfəddinin gözləri sevincindən yaşardı. 
Birdən yadına düşdü müəllimin sözləri: 
«Üç manat pul gətirsin şagirdlərin hər biri 
Komsomol biletinə şəkil çəkdirmək üçün». 
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Seyfəddin atasına bunu bildirmək üçün 
Bir az fikirləşərək astaca dedi: - Ata, 
Komsomol olmaq başa gəlir üççə manata. 
Ata dedi: - Bu qədər pul nəyinə gərəkdir? 
Sənin komsomolluğun, düşünürəm, kələkdir. 
Bəlkə rüşvət alırlar rayon komitəsində? 
Seyfəddin dedi: - Həmin pulun müqabilində 
Şəkil çəkdirəcəyəm biletimə vurmağa. 
Ata söylədi: - Çalış qənaətcil olmağa, 
Komsomola keçərkən qardaşın İbrahimin 
Biletçün çəkdirdiyi o köhnə şəkillərin 
İkisini götürüb raykoma çatdırarsan. 
Üç manat pulu niyə havaya sovurasan?.. 
Əfsus, bu məsələnin mən bilmirəm sonunu. 
«Şəmili» Mamed kimi Lenin komsomolunu 
Heç kim belə dəyərsiz hesab eləməmişdi, 
Amma özü Lenindən yaxşı «bəhrələnmişdi». 
 
Palçıqçı Məhəmməd 

                                1. «Pul ver, doldurum...» 
 
Kərpic kəsən kişilər – Ağabba, Abbasqulu, 
Hər bir qapıdan keçib onların əmək yolu. 
Hər sənətin şöhrəti ucaldır bir insanı 
Palçıqçı Məhəmmədi tanımayan kəs hanı? 
...Birisi muzdla tutub bir yeri qazdırırdı, 
Başqa bir nəfər gəlib Məhəmmədə qışqırdı: 
- Bu yer mənimdir, niyə sən buranı qazırsan? 
Məhəmməd dedi: - Qardaş, nə vardır bundan asan? 
O pul verib qazdırır, sən də pul ver doldurum, 
Mənimçün nə fərqi, kaş düzəlsin maddi durum. 
 

                              2. Ara çayından doymadı. 
 

... Başqa bir nəfər şəxsin evində işləyirdi, 
İsti hava, ağır iş Məhəmmədi üzürdü. 
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Belə olan vaxtlarda fəhləyə çay verərlər, 
Ağır işdə işləyən  bu hesaba dincələr. 
Bu gün də Məhəmmədin ürəyindən çay keçir, 
Amma evin xanımı çay dəmləmək istəmir. 
Qəlbində fikirləşir, fəhlə çay içən müddət, 
Bir xeyli iş görməyə vaxt sərf edərmiş, əlbət. 
Soruşur Məhəmməddən: - Fəhlələrə arada 
Verilən çay ləğv olub? Məhəmmədsə  burada 
Daha dözə bilməyib deyir: - Əgər çay versən, 
Demək ləğv olunmamış, yox, əgər çay verməsən, 
Deməli ləğv olunmuş, hər şeyə dözəsiyəm, 
Bircə qalır ürəkdən Yezidə lənət deyəm!..  

 
Məhəmmədvəli  
                                       «Tarifə görə nəyin var?» 
 
Yaşardı bu kənddə bir Məhəmmədvəli kişi, 
Adı kolxozda gedər, alverdi əsas işi. 
Bakı şəhərindəykən girir univermağa, 
Bircə oğlu Tarifə təzə paltar almağa. 
Yaxınlaşıb buranın kostyum şöbəsinə  
Baxdı satıcı qızın kül rəngli sifətinə 
Dedi: - bizim Tarifə görə nəyin var sənin? 
Satıcı anlamadı dediyini kişinin, 
Təəccüblə baxaraq xeyli üzünə onun. 
Məhəmmədvəli kişi söylədi ki, oğlumun, 
Əyninə paltar dedim, nə döyürsən gözünü? 
Satıcı da laqeydcə dedi: - Gətir özünü, 
Haradan bilim sənin Tarifin nə boydadır? 
Kişi əsəbiləşdi: - Bizim kənddə qaydadır, 
Mağazada işləyən Qulam, bilsən nə edər? 
Uşaqların adını çəkmək kifayət edər. 
Tapıb verər hər kəsin əyninin ölçüsünü, 
Bütün müştərilərə sevdirmişdir özünü. 
Satıcı qız həmkarı Qulama heyrət edir: 
- Hər kəsin ölçüsünü,  axı, o necə bilir? 
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Zavallı bilmirdi ki, Qulam -  Məhəmmədvəli 
Qapıbir qonşudurlar, yan-yanadır evləri. 

 
Zeynal  

                                 Yuxusu «az» olan adam!.. 
 

«Dərə məhəlləsi»ndə Zeynal əmi yaşardı. 
Bircə eybi var idi, hər bir yerdə yatardı. 
Bir eşşəyi var idi  kasıbın olanından, 
Narazı qalmamışdı heç vaxt güzəranından. 
Dağdan, daşdan ot-ələf yığmaq ilə birtəhər, 
Mal-qara saxlayardı, bunun üçün hər səhər, 
Evdən çıxaraq gedər, axşamlar qayıdardı, 
Bir gün də ulaq ilə pirə zəvvar apardı. 
Geri qayıdan zaman «Avacər» dərəsində, 
Əməlli yuxu tutdu eşşəyinin üstündə. 
Evə çatana kimi ayılmadı yuxudan, 
Heyvan girmək istərkən həyətə darvazadan, 
Zeynal əminin başı çərçivəyə çırpıldı, 
Yalnız bu zaman kişi  yuxudan tez ayıldı. 
Özü məəttəl qaldı bu boyda yolu necə, 
Gəlib evinə çıxıb eşşəyin üstündəcə... 

 
Kərbəlayı Qurbanəli  

                                 1. Düz işləyən qol saatı... 
 

Kəblə Qurbanəlinin bir qol saatı vardı, 
Əksər vaxtlar saatı ciblərində  saxlardı. 
Amma bu yazıq saat heç vaxt düz işləməzdi, 
Biri vaxt soruşanda bu ağsaqqal dinməzdi, 
Kimsə vaxtı dedisə tez saatı çıxarıb, 
Söylənilən zamana dərhal uyğunlaşdırıb 
- Mənim saatımda da həmin vaxtdır - deyərdi. 
Artıq hamıya məlum idi saatın dərdi... 
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                   2. «Oho, bizimkilər də buradadır!?» 
 
Kolxoz sədrinə kimsə bir məlumat vermişdi: 
«Yonca sahələrini otarırlar» -  demişdi. 
Sədr iclas çağırdı, bir-bir çıxış etdilər. 
Müavinə, partkoma, mestkoma söz verdilər. 
Sıravi kolxozçular çıxış üçün söz aldı, 
Kəblə Qurbanəli də bu sırada yer aldı. 
Ayağa qalxan kimi dərhal keçdi hücuma: 
- Adi bir kolxozçuyam, baxma vid-fasonuma. 
Qabağıma keçərsə yoncaları otaran 
İki parça bölərəm, inan onu ortadan. 
Kolxoz yadigarıdır dahi rəhbər - Leninin,   
Möhkəm dayağıdır o, sovet hökumətinin. 
Hər yoldan ötən əgər talayarsa kolxozu, 
Az müddətdə dağılar, göyə sovrular tozu. 
Təklif edirəm: hər kim otarırsa sahəni, 
Dərhal ödəməlidir çox böyük cəriməni.  
Briqadir dilləndi söhbətin bu yerində: 
Yoldaş sədr, yoncanın ən gur olan yerində 
Bir sürü heyvan tutub gətirmişəm anbara, 
Buyurun, sərt cəzalar verin günahkarlara. 
Kərbəlayı çıxışı bu sözlərlə bitirdi: 
- Güzəşt yoxdur heç kimə, hətta mənə də - dedi. 
Iclas dağıldı, hamı gəldi anbar yerinə. 
Gördülər qoyun-keçi sığınıb bir-birinə, 
Arxayın yatışıblar, hərdənbir mələyirlər, 
Yedikləri yoncanı  iştahla kövşəyirlər. 
Sədrin göstərişiylə heyvanlar qaldırıldı, 
Onların sahibləri bir-bir araşdırıldı. 
Kərbəlayı bayaqdan  bir kənarda durmuşdu, 
Heyvan sahiblərinə çox acığı tutmuşdu. 
Elə ki  alnı qaşqa keçiyə növbə yetdi, 
Kərbəlayının bu an ürəyi qubar etdi: 
- Oho,  bizimkilər də buradadır deyəsən?.. 
Sözün dalı gəlmədi, oğrunu asıb-kəsən 
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Adamın özü burda yamanca ilişmişdi, 
Kolxozun yoncasını öz keçisi yemişdi...    

 
Yusif  

                           «Apar boranı elə!..» 
 

«Dərə məhəlləsi»ndə bir kişi də yaşardı, 
Mənası bilinməyən bir ləqəb daşıyardı. 
«Lulu» Yusif adlanar bu adam el içində, 
«Xüsusi» səriştəsi vardı  əkin-biçində. 
Bağı suvarmaq üçün bir səhər çıxır evdən, 
Suyu bağlayır arxa çətinliklə dəhnədən. 
Gəlib çatanda bağa görür su kəsilmişdir. 
Min əzab-əziyyətlə geriyə-çaya gedir. 
Baxır ki, bir nəfərdir arxın  suyunu kəsən. 
Söyləyir: - Ay  filankəs, suyu nahaq kəsmisən. 
İmkan ver mən qurtarım, sonra sən suvararsan. 
O şəxs: - Baş üstə - dedi - nə vardır bundan asan? 
Yusif əmi arxayın olub işinə getdi. 
Bağa çatanda gördü, su arxdan tamam itdi. 
Bir də qayıtdı geri, gördü həmin şəxs yenə 
Suyu kəsərək düzüb pomidor kərdisinə. 
Yusif kişi səbr edib astaca dedi ona:  
- Biz səninlə danışdıq, dəymə arxın suyuna. 
Yenə: - Baş üstə - dedi. Yusif  üçüncü dəfə 
Əsəbi hərəkətlə üz qoydu bağ tərəfə.  
On dəqiqə keçməmiş su yenidən kəsildi. 
Kişinin əsəbləri bu dəfə lap gərildi. 
Beli əlində tutub üz qoydu çaya sarı, 
Görəndə qarşısında su kəsən xatakarı 
Qışqırdı: - Demədim mən, əl vurma bir də suya? 
Baxıb  gördü  su içir yeni cücərən lobya. 
Gözlədi axıracan, kərdi tamam su içdi. 
Cücərən bitkiləri əlləri ilə biçdi: 
-Apar, boranı bişir - dedi suyu kəsənə. 
Qoy su xeyir verməsin nə mənə, nə də sənə... 
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Xarrat Cabbar 
 
Belə mərd kişilərdən daha biri yaşardı,  
Halal, haramın yerin bilən  xarrat Cabbardı... 
Uzun qış gecələri Rüstəm Zaldan söz açar, 
Məclisdə olanların gözündən yuxu qaçar, 
Hamı heyran olardı onda olan yaddaşa, 
Hər gün yeni hekayət deyib çıxardı başa. 
Kərbəlayı Təyyartək həlim, mülayim idi. 
Tamahı həddindən az, nəfsinə hakim idi. 
Hər kəsi öz dilində dindirərdi, dinərdi. 
Kəndin şərinə ağlar, xeyrinə sevinərdi. 
Allahı, peyğəmbəri, imamları hər zaman, 
Onun kimi zikr edən yetirməmişdi zaman.   
Söhbəti öz yerində, işinin ustasıydı, 
Əlləri qızıldandı, kaş indi yaşasaydı... 
Əcəl aman versəydi qocalıq əlaməti, 
Nurani sifətinə çiləyərdi zinəti. 
Yaxşılara rəhməti versən də, verməsən də, 
Belələri qazanar hər vaxt yeri gələndə...  

 
Hacı Rəşid  

                                    1. Şahbazın «nərə»si... 
 

 «Dərə məhəlləsi»nin seçilən bir kişisi 
Rəşid idi, sonradan həccdən gələcək səsi... 
«Əlmuxtar» sahəsində bağ-bostan becərərdi, 
Əlindən qoyun-quzu bəsləmək də gələrdi. 
Məzəli sözləriylə, görən, kimə bənzəmiş? 
Sınıqçı Məşəbəşir bunun atası imiş. 
Bir nəfər «Əlmuxtar»da möhkəm səs-küy eşidir, 
Rəşiddən soruşur ki, de, bu  kimin işidir? 
Rəşid deyir: - Qardaşım Şahbaz gəlib buraya, 
Istəyir «Əlmuxtar»ı  tamam yığsın kuzoya. 
Evinə aparmalı əmlak çoxdur deyəsən, 
Yerləşməyir maşına,  qışqırır əsəbindən... 
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                             2.  «Gözəl təklifdir, gətir, kəsək!» 

 
«Əlmuxtar» sahəsində gur bir bulaq çağlardı, 
Bulağın lap gözündə söyüd ağacı vardı. 
Çox səfalı mənzərə yaranmışdı bu yerdə, 
Bir nəfər qonaq gəlir, belə deyir Rəşidə: 
- Burda bir əmlik quzu kəsib qonaqlıq versən, 
İnan, ay Rəşid dayı,  böyük ehsan edərsən. 
Rəşid Məşəbəşirin belindən gəlmiş, axı, 
Hesabını apar ki, dinləyərək qonağı: 
- Çox düzgün söyləyirsən - dedi -  erkək, ya  toxlu, 
Gətir, mən burda kəsim, qonaq da yığaq çoxlu, 
Həm  sən yeyərsən, həm  mən qarnımı doyuraram, 
Qalan əti,  getməli olsan, mən  qovuraram... 
 

                                      3. «R. C.»- açması... 
 

Dillər  əzbəri olmuş  R.C.«Rəşid-Cavanşir», 
Sanki zərb-məsəldir, atalar sözləridir: 
... Kolxozun sürüsünü otardığı bir zaman, 
Rəşid kişi götürdü Cavanşiri irzəvan. 
Sürüdən xımır-xımır azalırdı heyvanlar, 
Əksinə, çoxalırdı bəxşiş gedən ünvanlar. 
Bir gün yoxlama gəlir, sürü sayılır bir-bir, 
Baxırlar ki, sürüdə xeyli heyvan kəsirdir. 
Əvvəl «Patron» Rəşidi etdilər sorğu-sual, 
Dedi: - Beşini qaplan yeyib, üçünü çaqqal, 
Altısı canavarın, dördü vəhşi qabanın, 
Güdazına getmişdir, beşi murdar olubdur, 
Altısı çaya düşüb, o saat boğulubdur... 
Elə ki Cavanşirdən mətləbi soruşdular, 
Dil-dil ötərək dedi, hara gedib qoyunlar. 
Heç bir sirr qoymadı, hər nə var açıqladı, 
Deyərlər el içində buna: «Lap qatıqladı». 
Ondan soruşmayanı hətta gətirdi dilə,  
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Dedi: - Altı qoyunu verib filankəsgilə, 
Üçünü mindirdilər qoşqulu bir «KamAz»a, 
On biri yüklənibdir sınıq-salxaq «Kraz»a. 
Beş qoyunu Rəşiddən gəlib aparmış Cəfər, 
Altı yanı balalı heyvanı almış Səfər... 
Cavanşirin hesabı o qədər «dəqiq» oldu? 
Gördülər bu heyvanlar kəsirdən artıq oldu. 
Acıqdan Rəşid dayı  az qalırdı çatlasın, 
İstərdi Cavanşiri ortadan parçalasın. 
Dedi: - Yarımca saat qıfıl vur boğazına, 
Səndən nə soruşulur, çalış cavab ver ona... 
Kənddə lüzumsuz söhbət getdi: - «R.C.» - deyirlər, 
Danışıq həmən bitir, açılmır daha sirrlər. 

 
                        4. Üzüyoxşa sel axar? 

 
Rəşid həmin illərdə «Əlmuxtar» sahəsində 
Kolxozun sürüsünü saxlayardı, bir gündə, 
Sədrin göstərişiylə sürü qalxdı yaylağa. 
Rəşidin ürəyincə olmadı çıxmaq dağa. 
Öyrənmişdi aranın sakit həyat tərzinə, 
Birdən birə atdlılar «Şalalan» dərəsinə. 
Deyindi öz-özünə: «Yaxşı, a kolxoz, dayan, 
Sən saydığın qoy dursun, gör Rəşid dayın  sayan 
Davar nec gələcək yaylaqdan «Əlmuxtara»? 
Belə də oldu, yenə «R.C.»-lar gəldi kara. 
Əlbəttə, Cavanşirdən artıq uzaqlaşmışdı, 
Rəşid dayı sürünün yarısını satmışdı. 
Amma qorxusu yoxdu, əlində aktı vardı, 
Yazılmışdı ki, yüz baş qoyunu sel apardı. 
Aktı kimdən almışdı, mətləbə dəxli yoxdu, 
Əfsus ki, həqiqətdən əsər-əlamət yoxdu. 
Ona görə «Şalalan» «Əlmuxtardan» uzaqda, 
Hündürlüyü yüz metr bir zirvədə olmaqda 
Olsun, bizsə qayıdaq indi mətləb üstünə: 
Əslində leysan yağmış onda Əylis düzünə, 
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«Əlmuxtarı» sel basmış, Rəşid dayı fürsəti 
Əlindən buraxmamış, təbii fəlakəti, 
Coşub-daşan selləri üzü yuxarı «dartmış», 
«Əlmuxtar»dan birbaşa «Şalalan»a axıtmış. 
Təbii fəlakətə kim nə deyə bilərdi? 
Sürünün lap hamısı selə düşüb ölərdi. 
Bunun üçün Rəşidə mükafat da yazdılar. 
Nə yaxşı Cavanşiri işdən çıxartmışdılar. 
Yoxsa, açıb-tökərdi sandıqdakı pambığı, 
Onda Rəşid dayının soyulardı qabığı... 

 
Hacı Əyyub  

                                    «Lənkəran toyu» 
 
Bir vaxt «Kulak» adıyla  göndərildi sürgünə  
Məşəmütəllim kişi təşnə qaldı ağ günə.  
Sərt qazax iqliminə məskun oldu ailə. 
Yaqub, Əsgər, Əyyubla, ata üç oğlu ilə 
Yaşatdı ailəni, məhv olmağa qoymadı, 
Görəsən şər iş görən adamlar utanmadı?.. 
Yaqub köçmüş dünyadan, artıq haqqa qovuşmuş,  
Əsgərlə Əyyub qardaş ötən il Hacı olmuş. 
Haqqınız var, qardaşlar, kam alın bu dünyadan. 
Sürgün xoflu  günləri  çıxararaq  yaddaşdan. 
... Hacı Əyyub haqqında bir maraqlı söhbəti, 
Mən deyim, siz dinləyin, sovetin hökuməti 
Onda ki, mövcud idi,  televizorda hər gün 
Gözəl konsertlər gedər, çünki elə «Böyüyün» 
-Leonid Brejnevin dediyi bir kəlam var: 
«Çörək olarsa, demək, elə mahnı da olar». 
Bir axşam çayxanada oturduğumuz zaman, 
Efirə çıxarıldı birdən-birə Lənkəran. 
Diktor elan elədi: «Hər bölgənin özünün 
Xüsusiyyəti vardır, diqqətlə baxın, bu gün 
«Lənkəran toyu» gedir indi mavi ekranda». 
Ürəkaçan bir mahnı başladı həmin anda.  
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Əyyub əmi səslənən musiqidən həzz aldı, 
«Necə oynamalıdır» astaca mızıldadı. 
Məclisdəki dostlardan biri dilləndi dərhal: 
- Oynamaq istəyirsən, iyirmibeşliyi al, 
Gir ortaya dövrə vur, bacarırsan, yubanma! 
Artıq Əyyubdan ötrü çəkinmə, ya utanma 
Qalmışdı lap geridə, çıxıb ortaya həmən, 
Başladı oynamağa mahnının təsirindən. 
İyirmibeşlik pulu Əyyub əlində tutdu,   
Şövq ilə oynayaraq əl-qolunu burcutdu. 
Təbii bir mənzərə yarandı ki, bu anda, 
Hamı çəpik çalırdı bu kişi oynayanda. 
Əyyub xahiş etdi ki,   birbaş çayçı Rizvandan, 
Hamını qonaq etsin qazandığı bu puldan. 
İyirmi beş manatdan, bax, hamı faydalandı. 
Əyyub özü bir xeyli pulla evə yollandı... 

 
Ağabba  

                                 Sürücülüyü də varmış!..» 
 

Kərpickəsən Ağabba bir gün meydana gəlir, 
Rayonun mərkəzinə səfər etmək istəyir. 
Baxır avtobus getmiş, azacıq dilxor olur, 
Meydanda oturur ki, görsün sonu nə olur. 
Görür dörd nəfər adam oturdular arxayın,  
Köhnə Moskviçinə «O taylı» İsmayılın. 
Bildi bu adamları İsmayıl Moskviçdə 
Aparacaq şəhərə, fikirləşmədən heç də, 
Gəlib sayca beşinci adam olaraq girdi, 
Moskviçin içinə İsmayıla söylədi: 
- Nə durmusan, gəl gedək, havayı vaxt itirmə. 
İsmayıl dedi: - Kişi, oturmusan yerimə. 
Zəhmət çəkib düş yerə, danışmağa vaxt yoxdur. 
Sərnişinlərin sayı dolub, artıq yer yoxdur. 
Ağabba dedi: - Bunlar bəlkə artıqdır məndən? 
Niyə onlar otursun, yerə düşüm təkcə mən? 
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Bəlkə puluna görə məni yerə salırsan? 
Məndən pul istəməyə bəlkə də utanırsan? 
Avtobusun bileti iyirmi qəpikdir, sən al 
Otuz qəpik, nə danış, nə də məni yerə sal! 
İsmayıl dedi: - Qoca,  pul istəyən yox səndən, 
Düş sükan arxasından, sürüm maşınımı mən. 
Ağabba öz fikrindən çətin ki, əl çəkərdi, 
Qonşusu dedi:  «Bizə puluynan əkək kərdi.» 
Pullu iş görən kimi səfərindən vaz keçdi, 
Düşüb sükan dalından, dərhal oradan getdi... 

 
«Balası» Təvəkkül 

                    1.Ot şələsi 
 
Ağabba kişinin bir oğlu Təvəkkül idi, 
Onunla yola getmək özü bir müşkül idi. 
Kolxozda çalışardı əsl kolxozçu kimi. 
Yəni, işlər çəkərdi geci nahara kimi. 
Bir adəti var idi, ot biçirdisə harda, 
Bir şələ ot bağlayıb aparardı naharda. 
O qədər vərdiş etmiş, birinə ot biçəndə, 
Baxırdın ki, şələsi belindədir yenə də. 
Bir də gördün Təvəkkül gün ərzində biçdiyi 
Otu apardı evə, vardı belə bicliyi... 
 

                           2. «Danalara aparıram!» 
 

Allahın öz işidir, bəndəni yaradanda, 
Bəzən qüsurlar qoyur müəyyən əzasında. 
Ağır eşitmək kimi onun qüsuru vardı, 
Amma bu Təvəkkülün işinə yarayardı. 
Bilirsinizmi, niyə? Mən deyim, qulaq asın! 
Necə xilas elədi həm özün, həm «ağa»sın?  
Sədrin tapşırığıyla göndərildi fermaya, 
Təvəkkül kömək etsin bir müddət  naxırçıya. 
Günlərin bir günündə baxdı gördü tövlədə, 
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Bir kisə qüvvəli yem artıq qalıb hələ də. 
Atıb dalına həmən götürüb evə gedir, 
Sən demə obexees kolxozu təftiş edir. 
Görəndə Təvəkkülü fermadan yem aparır, 
Düşür əlinə fürsət, kələfin ucun tapır. 
Yeriyir qabağına soruşur Təvəkküldən: 
-Sədr, ferma müdiri, partkomuz haradadır? 
Mühasib, briqadir, mestkomuz haradadır? 
Sox sual verdi, amma Təvəkkül dinləmədi, 
Bir sözlə: - Danalara aparıram - söylədi. 
Başqa suallar verdi  obexees dalbadal, 
Təvəkkül dayanmadan  veriləndə hər sual 
Qısaca: - Danalara aparıram - söylədi. 
Demə,  obexeesi  o ki var həriflədi. 
İki kəlmə söz ilə qurtararaq canını, 
Apardı öz evinə bir kisə şeluxanı. 
Əslində düz deyirdi, bir iş var ki, onları. 
Danalar yeyəcəkdi,   öz  şəxsi  danaları... 

 
             3. «Neçə baş mal tutar?..» 

 
Bir nəfər Təvəkkülə tikinti şirkətində  
İşləmək təklif etdi, o da öz növbəsində, 
Kolxozdan işdən çıxıb dərhal şirkətə gəldi. 
Həmin gün Təvəkkülün qəbul əmri verildi. 
Ertəsi gün Təvəkkül obyektdə işə çıxdı. 
Zirzəmidə görülən işə diqqətlə baxdı. 
Bünövrəsi qazılmış bu bina bir mötəbər 
Təşkilat üçün inşa olunurdu müxtəsər. 
Təvəkkül ilk sualı verdi briqadirə: 
-Neçə baş mal tutacaq bura həcminə görə? 
Briqadir əvvəlcə başa düşmədi onu: 
-Nə deyirsən, a kişi, itirmisən ağlını? 
Təvəkkül eşitmirdi, sualı təkrar etdi: 
-Neçə baş mal üçündür, söyləyin, bura? - dedi. 
Briqadir baxdı ki, bu zarafat etmir deyə 
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Mötəbər idarəni oxşadaraq tövləyə. 
Xoflanaraq özündən Təvəkkülə ucadan, 
Dedi: - Sən qatıqladın, işə gəlmə sabahdan! 
...Rəhmət sənə, oxşatdın məmurları inəyə, 
Hər çeşid qaramala, danaya və düyəyə. 
Qətiyyən yanılmamış, çox düzgün söyləmisən, 
Çünki sən məmurdan çox inək, dana görmüsən. 
Heyran qalıram  sənin məharətinə mən də, 
«Neçə baş mal tutacaq bu tövlə?» söyləyəndə.  
Burada işləyəcək sovet məmurlarının  
Bəziləri ki, vardı,  ya inəkdi, ya qoyun. 
Allah rəhmət eləsin, uzaqgörən olmusan, 
Düzgün proqnoz verib «plan»ı doldurmusan... 
 

                                4. «Hər yan Qulamdır!..» 
 
Rəhmətlik Ağabbanın oğlu Təvəkkül ilə 
Qonşusu Qulam əmi çox vaxt fit çalmaq ilə, 
Zarafat eləyərdi bəzən belə bir yöndə: 
Çöl quşunun səsiylə qulağının dibində 
Çalardı fıştırığı, Təvəkkül baxan anda, 
Qulam nəzərlərini çevirərdi o anda. 
Meydan, küçə, hər yanda bu hadisə həmişə 
Təvəkkül ilə bağlı yaradardı əndişə. 
Bir gün Təvəkkül dağda çaşır yığmağa gedir. 
Qulaqları hər yandan fit səsləri eşidir. 
Təvəkkül bu səslərə çox təəccüb eləyir, 
Kimi gördüsə:«Dağda hər yan Qulamdır» deyir. 
Çox gülməli bir işdi, bax, məsələ ondaydı, 
Qulam dağda nə gəzir, kəndin satıcısıydı. 
Bəs dağdakı fit səsi görən kimin səsiydi? 
Əlbət, çöl quşlarının adi zümzüməsiydi... 
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Əvəz Fəttahov 
                                    Mühərrik ustası... 

 
Şəhərdəki zavodda Fəttahov Əvəz kişi 
Görərdi  çox da məsul olmayan,  sadə  işi. 
Zavod maşını ilə harasa göndərilir, 
Yol yarıya çatanda mühərrik naz-qoz edir. 
Sürücü çalışırsa, düzəlmir ki, bilmərrə, 
Əvəz əmi tələsik  maşından düşür yerə. 
Sürücüyə deyir: - Mən billəm onun dilini. 
Kapot açılan kimi uzadaraq əlini  
Barmağıyla toxunur hansısa bir detala 
Mühərrik işə düşür, hər iş qoyulur yola. 
Sürücü maraqlanır görsün dərdi nə idi? 
Mühərrikin sönməsi, görəsən nədən idi? 
Soruşdusa,  Fəttahov dedi: - Əsla demərəm, 
Bu bir dövlət sirridir, heç kimə söyləmərəm. 
Ömrünün sonunadək, əslində,  heç bilmədi 
Barmaqla işə düşən motorun dərdi nəydi... 
 
İban dayı  

                               1.  «Mən yeyincə çalmayın!..» 
 

Allah rəhmət eləsin, qonşu İban dayıya, 
Rəhmət aparacağı sözlər gəlməz heç saya. 
Adi bir əhvalata tutarlı rəy verərdi, 
Necə ki, söyləmişdi, işlər elə gedərdi. 
Cavanlığı mərd, qoçaq olmuşdu bu kişinin, 
Bakıda meyvə satar, ustasıydı işinin. 
Bir axşam restorana gəlib sifariş verir, 
Elə ki söylədiyi yemək ortaya gəlir, 
Bu zaman mikrofonla konsert elan olunur, 
O qədər guphagupdan beyində qan da donur. 
Orkestrdə çalınan əcnəbi musiqisi 
Bezdirir, istəyir ki, tərk eləsin məclisi. 
Axtarıb tapır çarə, otuz manatdan keçib, 
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Sifariş verir ki, mən doyunca yeyib-içib 
Qurtarana kimi siz  əsla səs-kuy salmayın, 
Götürün bu pulları, mən yeyincə çalmayın. 
Orkestrin rəhbəri ilk dəfəydi ömründə, 
Belə sifariş görür, sakit durub yerində 
İzlədi Ibrahimin ləzzətlə yeməsini, 
Ədəb ilə gözlədi çıxaraq getməsini... 

 
                  2. Baş tutmayan saziş... 

 
Başqa bir əhvalatın müəllifi olmuşdu: 
İban dayı bazarda bir nəfərlə vuruşdu, 
Biləndə ki, orqana iş verən bir «xiyar»dır, 
Çəki daşıyla vurub onun başını yardı. 
Tez bir zaman içində çağırıldı şöbəyə, 
- Boynuma alıram ki, vurmuşam onu - deyə, 
Törətdiyi əməli dərhal etiraf etdi, 
Pul verib azad oldu, birbaş bazara getdi. 
Yenicə başlamışdı alverə bu an gördü: 
Kəlləsini yardığı adam bazara girdi. 
Yaxınlaşıb İbana dedi: - Bax əhvalıma, 
Üst-başım qan içində, yanan yoxdur halıma. 
Olan-olub, vurmusan, şeytana lənət olsun, 
Elə et ki, tökülən qanımın yeri dolsun. 
Heç olmasa bir kilo qoz ləpəsi ver yeyim, 
Tökülən qanım üçün mən də səni əfv edim. 
İban dayı bir anlıq susdu, sonra diqqətlə, 
Baxdı üzünə onun qəribə bir  rişxəndlə: 
- Bura bazardır, müftə alış-veriş alınmaz, 
İbrahim Mahmudoğlu heç kimə borclu qalmaz! 
Kiloluq çəki daşı müqabilində milis 
Məndən  qopardı pulu dərhal səssiz-səmirsiz. 
Alış-veriş bitmişdir, daha sənə nə verim? 
İstərsən ürəyimi açıb sənə bildirim: 
- Bu kiloluq daşı da vurum sənin başına, 
Bir kisə qoz ləpəsi qoyulacaq qarşına. 
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Seçimi özün elə, sərf edirsə bax, hərgah, 
Əlimdəki daş ilə dağılacaq sol gicgah. 
Yazıq kişi eşitcək bu sözləri İbandan, 
Raket sürəti ilə uzaqlaşdı bazardan... 
 

                 3. «Çalışaram, görməyim...» 
 
Naxçıvanın daxili işlər naziri bir gün, 
Gəlib çıxır Gənzəyə təbliğat etmək üçün. 
Cinayətlər haqqında maraqlı söhbət edir. 
Bundan sonra nazirlə sorğu-sual edilir. 
İban dayı dillənir: - Var belə  bir sualım, 
Sürücüyəm, maşınım vardır mənim,  tutalım. 
Baxıram ki, bir nəfər yaralı vəziyyətdə, 
Yıxılıb qalmış yolda tamam al qan içində. 
Başa salın Siz mənə, indi nə etməliyəm? 
Aradan çıxmalı, ya onu götürməliyəm? 
Nazir dedi: - Dediyin vəziyyətdə, vətəndaş, 
Onu xəstəxanaya aparmalısan birbaş. 
İban dayı söylədi: - Xəstəxanaya çatdım,  
Yaralını düşürdüm, azadam, yoxsa adım 
Çox yerdə hallanacaq, çox gedib-gələcəyəm? 
Xəstəni təhvil verdim, sonra nə edəcəyəm? 
Nazir dedi: - Nə qədər tapılmayıb müqəssir, 
Özün də şübhəlisən, bəlkə səndədir təqsir? 
Bəlkə də yaralını  sənin özün vurmusan, 
Başqasını tapınca, sən ki, burda durmusan... 
İban dayı təəssüf edərək dedi: - Onda 
Çalışaram görməyim yaralını yollarda. 
Qoy məndən nə adamlar, nə qanun inciməsin, 
Mən ki çəkə bilmərəm kiminsə cəriməsin... 
 
Qatırçı Ismayıl  

 
Qatırçılar İsmayıl, Nəcəfqulu və Əsəd, 
İgidlikləri ilə çoxuna verdi həsəd. 
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Hər gün «Boğkar» pirinə zəvvar aparardılar,  
Pirin ziyarətinə onlar qatılardılar. 
İsmayıl Mahmudoğlu igid bir insan idi, 
Çox qeyrətli, namuslu,  mömin müsəlman idi. 
Bu kəndin bəyənilən bir çox adəti vardı. 
Ev tikən şəxsə hamı əlini uzadardı. 
Bu işdə İsmayıla heç kəs çata bilməzdi. 
Yeni ev inşasından kənar qala bilməzdi. 
Canı-dildən işlərdi yaxın qohum, dostlara, 
Varlı-kasıb bilməzdi, fərq qoymazdı onlara. 
Kərpicləri atardı ikinci mərtəbəyə, 
Əsla yorulmaq bilməz, baxmayardı heç nəyə. 
Mən deyirəm, bir kimsə onun qədər bəlkə də 
Ürəkdən çalışmazdı inşaat işlərində. 
Usta Fətəli ilə yaxşı yola gedərdi, 
Gəc yoğurmaq işinin öhdəsindən gələrdi. 
Çox evlərdə əlinin zəhmət izi qalmışdır. 
Heyf, deyən olmadı «İsmayıl qocalmışdır». 
Cavan yaşda tərk etdi bu vəfasız dünyanı, 
Zalım fələk, işinə əl qatan insan hanı? 
Şükür olsun allaha, yurdunda beş igidi, 
Beş qeyrətli oğulu, bircə qız qoyub getdi...  
Hüseynin və  Ənvərin eldə hörməti vardır. 
Raqiblə Rahibin də xüsusi yeri vardır... 
 
...və oğlu Qurban 
 
Çox əfsuslar olsun ki, bu fani dünyamızdan  
Qurban da köç elədi əsər yazılan zaman! 
Bu adam mənim üçün daha da əziz olmuş. 
Tanıyanlar bilir: o necə çarəsiz olmuş. 
Həyat amansızlıqla dolu olmuş hər zaman. 
Atasızlıq nisgili  qəlbini didən zaman 
Nəqafil xəstəliyə düçar oldu bu adam, 
Bədənində daşıdı on iki ili müdam. 
Fəqət şəfa tapmadı hər növ dava-dərmandan, 
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Amma ümid üzmədi heç zaman allahından. 
Məşəqqətlər çəksə də, ölümündən qorxmadı, 
Eşidən rəhmət verir harda çəkilir adı... 
                                  
Sədr Fərman Quliyev 

 
                            Heç vaxt çətinlikdə qalmazdı... 

 
Sizə kimdən danışım? -  Kolxoz sədri Fərmandan. 
Yaralı qayıtmışdı o, Cahan savaşından. 
Cavanlıq yaşlarında kolxoz sədri seçildi. 
İnsafla desək, əgər, hər vaxt yerini bildi. 
Kolxozun təsərrüfat işlərindən ötəri, 
Kimsəni incitmədi, amma bəzi işləri, 
Zor gücünə apardı. Söhbət gedəcək nədən? 
Yəqin ki, bilirsiniz,  barama becərmədən. 
Elə ki, aprel ayı gələrdi, kənd meydanı  
Özündə cəmləyərdi neçə-neçə qovğanı. 
Plana görə hər ildə kolxoza verilərdi  
Bir xeyli qurd toxumu, burda göyərdilərdi. 
Toxumlar ki  cücərdi, dərhal ehtiyat ilə  
Paylanardı hər evə  uçot-qeydiyyat ilə. 
Kolxozun üzvlərinin haqqı yoxdu imtina 
Etməyə, çünki imza edib təhkim aktına. 
Bəri başdan söyləyim, barama becərməyin 
Çox ağır şərtləri var, bunu asan bilməyin. 
Elə gün olurdu ki, bəsləməyə qurdları, 
Yarpaq lazım olurdu on tondan da yuxarı. 
«Xırıd» deyilən vaxtı qurdlar canavar kimi 
Yaşıl tut yarpağının «çəkirdilər cemini». 
Belə əziyyət üçün çoxu imtina edir, 
Ən yumşaq cəza kimi işdən xaric edilir. 
Vay o gündən, meydanda toxum sahibsiz qala! 
Burada rast gələrsən hər dava, qeylü-qala. 
Əvvəlcə uçastkovu gələcəkdi Gənzəyə, 
Kar aşmadı, dalınca «Obexeesəm» deyə, 
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Biri maşından düşüb, toxumu aparmayan 
«Lotu»nu soruşardı, o şəxs də ki qorxudan, 
Dərhal «Baş üstə» deyib toxumu qamarlardı. 
Çünki o bilirdi ki, neçə əngəli vardı. 
«Obexeesçün» səbəb,  nöqsan tapmağa nə var? 
- Evdə işlədilən daş, taxtanın sənədi var? 
Bu nə yaxşı üzümdür, talvar ki düzəltmisən 
Armaturları söylə, hardan əkişdirmisən? 
Belə danışıqların sonu bəzən türməydi. 
Yeganə əlac isə toxumu götürməkdi. 
Bəzən «toxum işinə» prokuror qarışar, 
Bəzən milis rəisi Gənzədə məskunlaşar. 
Çox adam çoxlarıyla burda üz-göz olardı. 
Amma Fərman Quliyev qalib görkəm alardı. 
Toxum tam paylananda yeyib-içmək məclisi, 
Qurular həyətində, hakim, milis rəisi 
Yeyib araqdan vurar, qeyd edər qələbəni, 
Sanki kəşf eləmişlər Amerika qitəsini. 
Sədr badə qaldırar onların sağlığına. 
Həm də «Əhsən» deyərdi şəxsi fəallığına. 
Amma bəzi evlərdə o gecə yas qurular, 
Bu arzu olunmayan qurdlara yer ayrılar. 
Fərman Quliyevi mən əsla suçlu saymıram. 
Planı verməliydi hətta qrama-qram. 
Bu  -  Sovet dövlətinin «qızıl» qanunu idi. 
Sədr də belə  rejimin ən sadiq qulu idi. 
Dediyim kimi, Fərman Quliyev tək bu işdə, 
Bəzi adamlar ilə yaratmışdı əndişə. 
Bir şeyi xatırladım, sonrakı sədrlərin 
İstər şəxsiyyətinin, istərsə də işinin, 
Heç biri onun qədər xalqa yaxın olmadı. 
Heç biri Fərman qədər ürəklərdə qalmadı. 
... Söhbət xiridarıydı Fərman Quliyev yaman, 
Məclis ələ almağa hazır idi hər zaman. 
Barmağı arasında tutaraq siqareti, 
Başlayardı çox uzun, maraqlı hekayəti. 
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Çatan anda söhbətin ən maraqlı məqamı  
İntizarda saxlardı bilə-bilə adamı.  
Siqaretdən bir qullab vurub gözünü qıyar, 
Kimin daha həvəslə dinləməsin arayar. 
Dərindən bir «Həəə…» deyib söhbətinə başlardı... 
Kaş ki Siz biləydiniz, bu kənddə kimlər vardı? 

 
Kərəm  
                                             Məxfi işlərin ustadı... 

 
...Əslinin fərağından odlanan Kərəm deyil, 
Bu bir başqa Kərəmdi, Mirzə oğlu Kərəm, bil. 
Çox ağıllı, tədbirli bir insan olmuş, fəqət, 
Bir yerdə balaca bir «xoruz» buraxmış əlbət... 
Evinin təmirinə lazım olan taxtanı 
Biçarə tapa bilmir, axtarır hər bir yanı. 
Nəhayət çətinliklə öyrənir, bir anbardan    
Gzlincə taxta satır gözətçi altdan-altdan. 
Gəlib gözətçi ilə razılıq əldə edir, 
Gecə ikən gizlincə mal maşına yüklənir. 
Aldığı taxtaların pulunu sabah tezdən 
Gətirib verməliymiş gözətçiyə bir yerdən. 
Ertəsi gün gələrək axtardı gözətçini, 
Dedilər işdən çıxıb gələr birisi günü. 
İki gün saxlamasın pulu üstündə deyə, 
Sonranı düşünmədən  apardı müdir bəyə... 
Müdir pulu götürdü, məlum oldu anbarda, 
Mallar niyə kəsirdir, gözətçini son anda 
Çağırdı kabinetə, anbar təftiş olundu, 
Bütün kəsirlik üçün tez akt tərtib olundu. 
Lazımi orqanlara xəbər verməmək üçün, 
Guya ki, gözətçiyə kömək eləmək üçün, 
Dedilər: - Kəsir gələn malın pulunu versin, 
Sonra  ərizə verib təcili işdən getsin. 
Gözətçi həyəcandan bığını gəmirirdi, 
Təkcə öz əməlinə  görə təqsirlənmirdi. 
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Bu boyda idarənin rəisi, iş ustası, 
Nə qədər mənimsəyib yemişdi dolayısı, 
Hamısı hesablanıb gözətçidən alındı, 
Kərəm verən pul isə təmiz müdirə  qaldı... 
 
Məhəmməd 

                            Yeni tarix -  31 fevral. 
 
Kərəm əminin oğlu rəhmətlik Məhəmməddən 
Söhbət açmaq yerinə düşər hər bir cəhətdən. 
Sürücülük oxuyub hələ sovet dövründə 
İşə düzəlmişdi o bir erməni kəndində. 
Onda hökm sürürdü ciddi sərhəd rejimi, 
Sərhəd boyu gəzməyə qoymazdılar heç kimi. 
İşlətdiyi maşınla keçmək üçün sərhədi  
Mütləq yazılmalıydı buraxılış sənədi. 
Fevralın ilk günündə Məhəmməd işdən çıxır, 
Maşınına oturub kəndə gələrkən baxır 
Görür ki, buraxılış sənədinin müddəti 
Yanvarın otuz biri bitmiş sayılır qəti.  
Tənbəllik eləmədən «Otuz bir nöqtə bir»i, 
Qələmlə pozub edir «Otuz bir nöqtə iki». 
Düşünür iş düzəldi, maşınına verib qaz 
Sürür sərhəd postuna,  heç bir problem olmaz.  
Postdakı əsgər baxır pasporta və sənədə,  
Sonra  üzünü tutur sürücü Məhəmmədə: 
- Neçə yaşın var? - deyə soruşur rus dilində, 
Məhəmməd: - Otuz - deyir, siqareti əlində 
Tutub kibrit çıxarır, alışdıranda deyir: 
- Buraxın çıxıb gedim sənədlər yerindədir. 
Əsgər deyir: - Otuz il ömr etmisən, ay maral 
Heç görmüsən ömründə otuz bir olsun fevral? 
Əsgər başa düşmüşdü Məhəmmədin hiyləsin, 
Məhəmməd fikirləşdi yaxşı, indi  neyləsin? 
Tapdı buna bir əlac, çıxararaq qələmi 
 «Otuz bir»in yanına qoydu bir rum rəqəmi. 
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Əsgərə dedi: - Bir bax, müddəti propuskun, 
Martın otuz birinə gələcək artıq uyğun. 
Hazırcavab «uşağın» əsgər üzünə baxdı, 
Əlindən o gəldi ki, Məhəmmədi buraxdı. 
Bəlkə də sərhədçinin olmasaydı iradı, 
Məhəmməd fevral ayın otuz doqquz sayardı...  
 
«Küçə»  məhəlləsinin sakinləri: 
«Qoca» Mərdan  
 
Yığışıb bir araya zarafat edərdilər, 
Mərdan, Hilal, Allahyar, Səfərəli kişilər. 
Heç kimə acıq gəlməz digərinin sözləri, 
Atmacasız qalanda darıxardı özləri... 
Övladı olmamışdı «Qoca» Mərdan kişinin, 
Mehrini gəzdirirdi qəlbində it, pişiyin. 
Qoca bir səhər tezdən itini ölmüş görür, 
Qəlbən narahat olur, bu itkiyə üzülür... 
Dərd çəkməyə tapmamış macal, bu anda baxır, 
Pillələrlə yuxarı bir-bir dostları qalxır. 
Səfərəli dillənir çatan kimi yanına: 
- Eşitdik əhvalatı,  gəldik başsağlığına,   
Allah rəhmət eləsin, qardaş, başın sağ olsun. 
Başqa bir it taparsan, qara olsun, ağ olsun. 
Mərdan əmi əsanı götürərək əlinə, 
Ehtiyatla toxundu itinin cəsədinə. 
- Qalx,  allahın heyvanı, yoxdur səndə mərifət, 
Qohumların gəlibdir görməyə səni, fəqət.  
Böyrü üstə uzanıb arxanı çevirmisən, 
Ayıb olsun, onlara hörmətsizlik etmisən...  
 
Orucəli  

 «Iban usta da öyrənmiş...» 
Kolxozun sürücüsü İbadulla ustanı 
Asta maşın sürəntək tanıyırdılar hamı. 
Köhnə «QAZ -51»in spidometr cihazı 
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Əlli birdən yuxarı görməmiş əsla qazı. 
Orucəli əmiyə qəribə gəldi, birdən 
Gördü «QAZ-51»i, sanki qopub yerindən, 
Şığıyıb üzaşağı,  yüksək sürətlə gedir, 
Dərə-təpə bilmədən hayqırıb cövlan edir. 
Orucəli əminin qəlbindən keçdi bu an:   
«Şükür, maşın sürməyi öyrənmiş artıq İban.» 
Sən demə həmin anda yerindən qopub tormoz, 
Buna görə aləmi bürümüşdür  duman, toz. 
Sürücü qalmış ikən pəncəsində ölümün 
Niyyəti necə idi Orucəli əminin?.. 
 
Hacı Abuzər 

                                        Şəkər də quruyarmı?. 
 
Kolxozun mühasibi Dizəli Əbülfəzdi, 
Hamı ilə mehriban, şirindil, gülərüzdü. 
Bir gün Abuzər kişi səhər işə gələndə, 
İki-üç alananı sovqat bilib əlində 
Verdi Əbülfəz bəyə, qonaq tez bir zamanda, 
Bu maraqlı çərəzi yeyib-qurtardı, onda, 
Abuzərdən soruşdu: - Bu meyvə harda bitir? 
Dedi: - Allah saxlamış, bir düşün, meyvə nədir? 
Alana meyvə deyil, bu -  əldə düzəldilir. 
Əbülfəz maraqlanır: - Necə əmələ gəlir? 
Abuzər deyir: - Bu iş bir xeyli vaxta çəkər.  
Lazımdır qoz ləpəsi, armud və çoxlu şəkər. 
Alananın dadından Əbülfəz doymamışdı, 
Elə buna görə də asta-asta qımışdı: 
- Dediyin xammalları alıb versəm, əgər, sən 
Mənimçün də alana hazırlada bilərsən? 
Abuzər razılaşdı, Əbülfəz gətirdiyi, 
Daha da dəqiq desəm, anbardan götürdüyü 
Armud, qoz və şəkəri apardı evlərinə. 
Aradan xeyli müddət keçmişdi, bir gün yenə, 
Abuzər bir torbada alananı gətirdi, 
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Kolxoz idarəsində Əbülfəz bəyə verdi. 
Kişi alıb torbanı ağır-yüngül elədi: 
-Burada neçə kilo alana  olar? - dedi. 
Abuzər ürəyində çox götür-qoy eləyib, 
Nəhayət ki: - Alana dörd kilo olar - deyib. 
Əbülfəz təəccüblə: - Beş kilo armud - dedi, 
Beş kilo qoz ləpəsi, söylə, bəs hara getdi? 
Abuzər söylədi ki, bu meyvələr yaş olub, 
Alana düzəlincə, təbii ki, quruyub. 
Əbülfəz dedi: - Yaxşı, armud və qoz ləpəsi 
Qurumağa qurumuş, yoxdur bunun şübhəsi. 
Amma sən apardığın beş kilo şəkər, qardaş, 
Daha quruya bilməz, bu tərəzi, bu da daş. 
... Şəkərin qıt vaxtında Abuzərin anası 
Rəhmətlik Məleykənin işıqlandı koması... 
 
Dizəli Əbülfəz 
                                                  Kal armud əhvalatı 

 
Dizəli Əbülfəz də az aşın duzu deyil, 
Mühasib işləyərkən kənd kolxozunda bir il, 
Reyd keçirmək adıyla kolxoz bağına gəlir, 
Bir armudun altında oturaraq dincəlir. 
Hənirti eşidərək yuxarıya boylanır, 
Görür kimsə ağacın budağından sallanır. 
-Kimsən, düş aşağıya - deyə bərkdən qışqırır. 
Yuxarıdakı adam ağacı qucaqlayır. 
Əbülfəz baxıb görür bu bir arıq uşaqdır. 
Bir az qısnasa əgər mütləq yıxılacaqdır. 
Başlayır sakitliklə dilə onu tutmağa: 
-  Yıxılarsan, ay bala, çıxma uca budağa, 
İnadkarlıq eləmə, sənə, bax söz verirəm: 
Qorxma, düş aşağıya, vallah, səni döymərəm. 
İnanıb şirin dilə uşaq ağacdan düşdü, 
Qaçmağa imkan yoxdu, yerindəcə büzüşdü. 
Əbülfəz yalan deməz, uşağı heç döymədi, 
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Amma döyməkdən daha qorxulu bir söz dedi: 
- Yığdığın armudları yeməlisən birbəbir. 
Sənin cazalanmağın üçün görüləcək bu tədbir. 
Uşaq yığıb cibini, qoynunu, qoltuğunu, 
Doldurmuşdu armudla, düşünmədən sonunu. 
Başladı ağlamağa eşitcək bu xəbəri, 
Sən demə, kal-kal dərib toplamış meyvələri. 
Əbülfəz dedi: - Başla! Uşaq ağzına qoydu 
Qoynundan çıxardığı birinci kal armudu. 
Diş batmadı meyvəyə, çənə çıxdı yerindən, 
Amma Əbülfəz qəti dönmədi öz sözündən. 
Yazıq uşaq neyləsin, armud bərkmiş daş kimi. 
Qarşısında dayanan Əbülfəz cəllad kimi 
Başladı yedirtməyə yam-yaşıl meyvələri. 
Uşaq dedi ki, kaldır, daş kimidir hər biri. 
Əbülfəz donquldandı: - Kaldır, niyə dərmisən? 
Dərmisənsə, deməli, bunları yeməlisən. 
Bir allah şahiddir ki, nə əzab çəkdi uşaq. 
Meyvələrin heç biri əsla deyildi yumşaq. 
Rəhmət sənə, Əbülfəz, nə yaxşı verdin ibrət, 
Oğurluq eləməyi uşaq bildi qəbahət. 
İndi həmin uşağın yaşı yetmişi ötmüş, 
Övladlarını təmiz, tərbiyəli böyütmüş. 
Nəvə-nəticələri yığıb başına hərdən 
Söyləyir bu nağılı onlara öz dilindən... 
 
Zeynal usta  

                                     1. «Radiodan al!..» 
 

«Meydan məhəllə»sində  Orucəli, Abuzər, 
«Usta Zeynal» haqqında duzlu rəvayət gəzər... 
Zeynal usta bu kənddə  bənnalıq  eləyərdi, 
Hərdən də alver üçün Bakıya yol edərdi. 
Bazarda alıb-satmaq yasaq olan əyyamda, 
Qayda-qanun yaratmaq istərdilər hər yanda. 
Məhsulların qiyməti bazar radiosu ilə  
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Tez-tez elan olunur məmur diqtəsi ilə. 
Radio elan edir: - Qoz ləpəsi – on manat. 
Şabalıd - altı manat, badamsa - səkkiz manat 
Bir qadın yaxınlaşır bu an Usta Zeynala, 
Qiymətini soruşur, istəyir badam ala. 
Usta Zeynal:- On manat - söyləyərkən, müştəri:  
- Radio səkkiz manat - deyir - bayaqdan bəri. 
Usta Zeynal özünü sındırmadan söyləyir: 
- Bura bazardır, hər kəs qazanc görmək istəyir,  
Mən badamı satıram kilosu on manata, 
Radio ucuz  satırsa, get  al  səkkiz manata... 

 
                                      2. «Mənim ipimə dəymə!» 

 
Usta Zeynal - İsgəndər, iki bənna bir gündə, 
Bir allah bəndəsinin mənzil tikintisində. 
İşləyirdilər qoşa, bir naşı fəhlə hərdən, 
Divar ipinə dəyir, ip oynayır yerindən. 
Usta Zeynal birtəhər səbrini basıb dözür. 
Macal tapıb divara dörd-beş dənə daş düzür. 
Ip yenidən qırılır, usta irad bildirir, 
Fəhlə öz növbəsində: - İsgəndərin də - deyir, 
İpinə toxunuram, dillənmir bircə kəlmə. 
Usta Zeynal qışqırdı: - Mənim ipimə dəymə, 
İstəsən İsgəndərin ipindən as özünü!.. 
 

                               3.«Təpiyi kim atar?..» 
 

Başqa bir tikintidə usta demiş sözünü. 
Kiməsə ev tikirmiş, bir nəfər fəhlə ona 
Sataşmaq üçün deyir: - Baxıram divarına, 
Etibarsız hörmüsən, bir təpik vursam əgər, 
Divardan  heç nə qalmaz, yerindən tamam çökər. 
Zeynal usta söylədi: - Təpiyi eşşək atar. 
Burada yaşayacaq mərifətli insanlar. 
Sözümü xirtdəyimdə əsla saxlamayacam. 
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Daha mən bura, vallah, eşşək bağlamayacam! 
Həmin adam duydumu ustanın eyhamını? 
Yəqin duydu ki, dərhal tərk elədi meydanı... 
 
Hacı Əşrəf (Məşdi) 

                            «Əksən, niyə olmur?» 
 

Hacı Əşrəf bir vaxtlar sadə «Məşədi» idi. 
Bakı bazarlarında hərdən alver edərdi. 
O vaxtlar alıb-satmaq cinayət sayılardı. 
Bunlara baxmayaraq, hamı alıb-satardı. 
Ordubad torpağında dadlı meyvələr olar. 
Amma, şabalıd bitməz, yoxlamışdı atalar. 
Əşrəf Qəbələlidən xeyli şabalıd aldı, 
Üstünə pul qoyaraq tez satmağa başladı. 
Şeytan iş gördü, yoxsa tez bir zaman içində, 
Bundan xəbəri oldu lap obexeesin də. 
Əşrəfə yanaşaraq şabalıdı soruşdu: 
- A kişi, söylə görüm, hara meyvəsidir bu?  
Əşrəf dedi: - Şabalıd bizim rayonda bitir, 
Ordubadlıyam, demək,  Ordubad meyvəsidir! 
Obexees qışqırdı: - Mənəmi «kəf» gəlirsən? 
Ordubadda şabalıd olar, yalan deyirsən? 
 Əşrəf gördü məsələ bir az qəlizləşmişdir. 
İkibaşlı bir cavab tapıb tez də demişdir: 
- Əksən, niyə olmur ki, get  ək, gör necə olur! 
Obexees olsa da, bu sözə aciz qalır. 
İxtisası aqronom olsaydı onun əgər, 
Bəlkə Gənzəyə gedib orda şabalıd əkər. 
Yaxa qurtarmaq üçün bu mücərrəd cavabdan, 
Əşrəfə söz demədən çıxıb getdi bazardan...   
 
Yaqub  

                                1. «Bilirdim gələcək». 
 

... Baxma ki, Yaqub əmi sərt və ciddi adamdı, 
Sözü yerində deyib, işarədən qanandı. 
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Qardaşı oğlu Əvəz qayıdır əsgərlikdən, 
Ordubad vağzalında qatardan düşüb həmən 
Çantasını götürüb kəndə doğru yol alır,  
Bir  nəfər qaça-qaça Əvəzi qabaqlayır. 
Qan-tər içində çatıb kəndin dəyirmanına 
Saldı özünü Yaqub əminin qabağına: 
- Muştuluq ver, a kişi, Əvəz xidmətdən gəldi! 
Yaqub əmi üzünə baxmadan tez dilləndi: 
- Bilirdim gələcəkdir - deyib getdi işinə, 
Muştuluq uman şəxsin dişi dəydi dişinə. 
Bilsəydi Yaqub əmi muştuluq verməyəcək,   
Uzaq yolu  qaçmazdı  bir belə tər tökərək... 

 
                               2. «Satanın canı qurtarıb...» 

 
Oğlu Isgəndər bir gün uzaq dağ kəndlərindən 
Bir ulaq almışdı ki, tutsun onun əlindən. 
Sən demə bu ağ eşşək tənbəlin birisiymiş, 
Təpik atır, həm qapır, quduzun irisiymiş. 
Eşşəyi görən deyir: - Canın qurtardı sənin. 
Yəni ulaq gəlməklə azalacaq möhnətin. 
Yaqub əmi söylədi:- Dayan, ay canı yanmış. 
Əzəb-əziyyət çəkmək adımıza yazılmış. 
O bəxt - tale  bizdədir, qohumcanlıyıq yaman. 
Əzabını çəkərik, işləyərik hər zaman, 
Bizdən qız verdiyimiz, həm də qız aldığımız 
Ailəyə, tayfaya fəda olar canımız.  
Bu uzunqulaq əsla əlimdən tutan deyil, 
İş görmək yox, yeyəcək, yatacaq veyil-veyil.  
Qulaq as,  ay ürəkdən, qəlbən halıma yanan 
Mənim yox e, satanın canı qurtarıb bundan...  
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"Şora" məhəlləsinin "filosofları": 
Müseyib 

                                 1. «Bir şey gəlir?..» 
 

Yaqubla Müseyibin qohumluğu var idi. 
Müseyibin arvadı Yaqubun qızı idi. 
Güzəranı keçmirdi kürəkənin bir vaxtlar, 
Rəhmətlik Əli müəllim  ona dedi: - Qoruxlar 
Dərəsində daş vurub mənim bir qoyunumu. 
Çoban başını kəsmiş, mənə çatdırmış bunu. 
Qoyun gümrah heyvanmış, əti qovurmaq olar. 
Get  gətir, qovurma et, yeyib-doysun uşaqlar. 
Müseyib bu söhbətin sonunu gözləmədən, 
Soruşdu: - Bir şey gəlir? Yəni nə verəcəksən? 
Bu söhbətin içində olan bir nəfər adam, 
Dedi: - Sənə bir bütöv qoyun verir bu adam. 
Daha nə istəyirsən, allah bərəkət versin. 
Müseyib kişi dedi: - Qoyunu verir, versin. 
Üstündə yol xərci də versə,  kasıb olacaq? 
Qovurma yeyiləcək, bəs mənə nə qalacaq? 
Hər işdən götürməyə iki-üç qazanc birdən  
Məndə adət olmuşdur, neyləyim ki,  əzəldən. 
Bilirsiniz, qaynatam Yaqub əmisi olmuş  
Əli müəllimin, bəs,  əhvalat necə olmuş?.. 

 
2. «Mən sənə vərdənə çəkəmmərəm...» 

 
 ...Qaynatası Yaqubun yanına gəlib demiş: 
-- Sən ki dəyirmançısan, evdə çörək tükənmiş, 
Bir az un ver aparım evdə lavaş bişirək. 
Yaqub əmi üç pillə aşağıya düşərək 
Boşaltdı dağarcığın içində olan unu. 
Müseyib unu aldı,  davam etdi yolunu. 
Tez də qayıdıb dedi: - Çörəyi bişirməyə 
Yoxdur bir parça odun. Yaqub əmi zəmiyə 
Tərəf dönərək dedi: - Götür o odunları, 
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Kürəkən mızıldadı: - Aparmağa bunları, 
Evimə müşkül işdir, uzaq bir məsafədir. 
Yaqub əmi birtəhər səbrini basıb dedi:  
-- Uzunqulaq otlayır dəyirmanın dalında, 
Götür, yükü vur, apar, allahın amanında. 
Müseyib kişi dedi: - Xəstələnibdir dünən, 
Uşaqların anası, yoxdur çörək bişirən. 
Bu yerdə Yaqub əmi daha dözə bilmədi, 
-Ta mən sənə vərdənə çəkəmmərəm - söylədi... 
Müseyib əmi unu və  odunu yüklədi 
İsgəndərin aldığı ağ eşşəyi bizlədi. 
Yol boyu gələ-gələ köks ötürdü dərindən, 
Buraxdı efirə öz zərb-məsəllərindən: 
«Gördün ki, təkər gəlir dağdan, tutana minnət!»  
Açması nədir görən, ay yerin olsun cənnət! 

 
                    3. «Ibanı tanımırsan?..» 

 
Atalar sözlərini baş-ayaq fırladaraq, 
Çoxuna ibrət verdi Müseyib söz ataraq. 
Başqa bir əhvalatı gətirmişdi ərsəyə; 
Müseyib kişi oğlu Ibanı görsün deyə 
Bakı qatarı ilə günlərin bir günündə, 
Yollandı Sumqayıta, Biləcəri tinində 
Qatarı tərk eləyib bir taksiyə əyləşdi, 
Sumqayıta getməkçin sürücüylə şərtləşdi. 
Əslində ilk dəfəydi bu şəhərə gəlirdi, 
Heç yeri tanımırdı, bircə onu bilirdi 
Oğlu mühasibidir balaca təşkilatın, 
Nə fayda ki, tanımır nə ünvanın, nə adın. 
Oğlunun yaşadığı ünvanı da bilmirmiş. 
Sumqayıta çatanda gördülər iş qəlizmiş. 
Sürücü ünvan sordu, Müseyib dedi belə:  
- Apar məni oğlumun yaşadığı mənzilə, 
Sürücü ehtiyatla dilləndi: - Əmi, oğlun 
Hansı ünvanda yaşar, söylə, tapım mən yolun? 
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Müseyib kişi dedi: - Bilmirəm ünvanını, 
Nə təhər sürücüsən, tanımırsan İbanı? 
Sürücü əsəbindən qışqırdı: - İban kimdir? 
Bütün şəhər əhlini tanımaqmı işimdir? 
Müseyib dedi: - Taksi xidməti bəs budurmu?  
Başqa əlamət deyim, bəlkə tapdın oğlumu, 
Mənzili yerləşmişdir  şəhərin gur yerində, 
Özü mühasib işlər kontorların birində. 
İban çağrılırsa da, əsl adı İbrahimdir, 
Necə sürücüsən ki, bilmirsən İban kimdir? 
Zavallı sürücünün başqa əlacı yoxdu, 
Şəhəri altı saat sağa-sola  vurnuxdu. 
İbrahimi axtarıb tapdı min əziyyətlə, 
Oğul tanış olduqca yaranmış vəziyyətlə 
Taksi sürücüsünə minnətdarlıq bildirdi, 
Atasının qolundan tutub evə gətirdi. 
Müseyib kişi hələ özünə gəlməmişdi, 
Oğlundan soruşdu ki, bu necə olan işdi? 
Üç ildir yaşayırsan bu şəhərdə sən fəqət, 
Hələ də yaratmadın hamıyla münasibət? 
Oğlu təmkinlə dedi: - Bura böyük şəhərdir, 
Əhalisinin sayı neçə yüz min nəfərdir. 
Gənzə deyil ki bura, hər kəsi tanıyasan, 
Hətta yaxın qonşunu tanımaq deyil asan! 
...Burada Müseyibin ilham təbi yüksəldi: 
«Elə süd də qatıqdır» - həmişəki tək dedi. 
Bu «Zərb-məsəl»i  də  o  özü icad etmişdi, 
Amma ki, mənasını  heç kimə deməmişdi... 

 
        4. Atası rəhmətlik olsun, heç pul almadı... 

 
Müfəssəl söyləməsəm bu söhbətin ardını, 
Duymaq olmaz əsərin ləzzətini, dadını. 
Müseyib Sumqayıtda qaldığı günlər idi. 
Hərdən şəhərə çıxar, dükanları gəzərdi. 
Bir gün evə gələndə gördülər ki, Müseyib 
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Əliboş gəlməmişdir, bazarlıq da eləyib. 
Gəlin dedi: - Ay əmi, niyə  çəkmisən zəhmət? 
İban bilsə, edəcək mütləq məni məzəmmət. 
Sən qonaqsan, qonağa bazarlıq etmək olmaz. 
Müseyib  dedi: - Belə  bazar heç yerdə olmaz, 
Nəinki ucuzluqdur, müftə mal almaq da var. 
Bax, görürsən,  almışam bu gün beş kilo xiyar. 
Atasına min rəhmət, məndən pul istəmədi. 
«Ay ağsaqqal, peşkəşdir, götür apar!» söylədi. 
Düşünməyin ki, burda  qeyri-adi nə vardır. 
Müseyibin aldığı həqiqətən xiyardır. 
Məsələ ondadır ki, yeməli deyildirlər, 
Toxum üçün saxlanmış, sap-sarı rəngdədirlər.  
Adamın allahı var, nə oğlu, nə də gəlin, 
Üzünə vurmadılar onun bu hərəkətin. 
Bəlkə də duymuşdu ki, pərtlik vardır ortada. 
Məsəl çəkdi: «Uzaqdan bal şirin gələr» burda. 
 

                                      5. «Əli nə dedi?..» 
 

Müseyib əmi gəldi bir gün kənd meydanına, 
Qərib bir adam görüb getdi onun yanına. 
Soruşdu məqsədini Gənzəyə gəlməsinin, 
Adam dedi: - Elçiyəm, bir allah bəndəsinin 
«Həri»sini almağa gəlmişəm bura, qadam. 
Müseyib söhbətindən öyrəndi ki, bu adam 
Əli əminin qızı Xanıma elçi gəlmiş. 
Müseyib əl uzatdı, götür-qoy eləməmiş: 
- Allah xoşbəxt eləsin, qızı verdim - söylədi. 
Elçi məmnun olaraq tez maşına əyləşdi. 
Müseyibin qeyd-şərtsiz razılığa gəlməsi 
Elçini şoka salmış, o da sözün kəsəsi 
Birbaş muştuluq üçün yola düşdü şəhərə. 
Kənd meydanı boşalır, evə gedirdi hərə. 
Müseyib tək qalınca özünə gəldi birdən: 
- Mən neylədim, Əlinin ailəsi xəbərdən 
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Razımı qalacaqdır, narazımı qalacaq? 
Görəsən bu işlərin sonu necə olacaq? 
Ağır addımlar ilə evinə tərəf getdi. 
Yolüstü təsadüfən  qız anasını gördü: 
- Heç bilmirəm haradan başlayım ki söhbəti, 
Etdiyimdən narazı qalmasın Əli qəti - 
Söyləyərək  anlatdı elçilik söhbətini. 
Gördü ki, qız anası toplayıb diqqətini 
Qulaq asır, amma ki daxilən narazıdır. 
Axı bilmir, gələcək kürəkən haralıdır, 
Kimdir, nəçidir görən, onların tayıdırmı? 
Müseyib əmi dedi: batırmayın adımı, 
Söz vermişəm,  dilə tut Əlini,  həm də qızı, 
Çalış ki, onlar əsla qalmasınlar narazı. 
... Şam namazı qılarkən «Əlhəmdüllah» yerinə 
«Əli nə dedi, görən» söylədi dönə-dönə. 
Düşünmədən etdiyi hərəkət ucbatından 
Gecə yata bilmədi Müseyib həyəcandan. 
Ertəsi gün həyətdə Əli kişini gördü. 
Təşviş hissindən üzü rəng alaraq, rəng verdi. 
Əli kişi qurtardı onu bu vəziyyətdən: 
- Qız üçün qohum kimi söz vermisən xəlvətdən. 
Hadisə necə olub, arvad mənə demişdir. 
Heç olmasa mən bilim  elçi kimdən gəlmişdir? 
Onsuz da razılığı vermisən, nə deyim  ki, - 
- Söyləyəndə Müseyib cavabında dedi ki: 
- Sağ ol, Əli, qurtardın məni xəta-bəladan. 
«Papaq altda börklər var...» qalmış ata-babadan. 
Amma folklorumuzda belə məsəl olmamış, 
Onu «zərb-məsəlliyə» Müseyib özü salmiş... 
 

                             6. «Bu kənddə bir kişi var, ya yox?!» 
 
Günlərin bir günündə sözləri çəp gəlmişdi. 
Müseyiblə Quliyev Fərman bərk sözləşmişdi. 
Uzun müddət küsülü qalıb ayrı gəzdilər, 
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Nəhayət, bu rəftardan yoruldular, bezdilər. 
Bunun səbəbi vardı: Çünki onlar əvvəllər 
Bir biri ilə möhkəm zarafat edərdilər. 
Məşədibad demişkən: «Indi biri o tayda, 
Biri bu tayda  qalmış, kənddə var belə qayda: 
Küsülü onlarları yığışıb barışdırar, 
Nüfuz sahibi olan, sözü keçən adamlar. 
Keçək əsas mətləbə: Barışmaqdan ötəri 
Sinov gedir Fərmanla Müseyibin hər biri. 
Ancaq bu işi düzüb-qoşan adam olmadı. 
Kimsə irəli çıxıb ortaya sülh qoymadı. 
... Nəhayət bir gün onlar təklikdə görüşdülər. 
Mənalı baxışlarla bir-birini süzdülər. 
Müseyib göz vuraraq: - Gəl – söylədi Fərmana – 
Bir daha güvənməyək Gənzə camaatına. 
Bu kənddə bircə kişi yoxdur çıxa qabağa 
Bizi çağıraraq səy göstərə barışmağa. 
Kişi elə sənsən, mən, gəl bu gündən barışaq, 
Əvvəllər olduğu tək yenə zarafatlaşaq.   

 
Hacı İbrahim: 

 
                     Xiyar kisəsini aparmaqdan 

                       İsrafilin  canı necə qurtardı? 
 

İban Müseyib oğlu yeniyetmə çağında, 
Seyfullah kişi ilə «Şalalan»ın dağında 
Kolxozun naxırını otarardı bir zaman. 
Yayın ortalarıydı, bir axşamçağı İban, 
Söylədi «patronuna»: - İzn ver, gedim kəndə, 
Meyvədən, tərəvəzdən gətirərəm gələndə. 
Dağ yerində bu söhbət Seyfullaha xoş gəldi. 
Böyük məmnuniyyətlə İbana: - Get!- söylədi. 
İban «Ya Allah» deyib kəndə tərəf yollandı. 
Bir azdan evlərinin qapısında dayandı. 
Evə daxil olmamış həyətə göz gəzdirdi. 
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Heç nə tapa bilmədi, kasıb həyəti idi. 
Atası hər meyvədən bir ağac əkə bilər, 
Onun da meyvəsini uşaqlar tez yeyərlər. 
İbrahim düşünərək çarə axtarmaqdadır. 
Bizimsə məqsədimiz tamamilə başqadır: 
Demişdim yuxarıda, İslam manqa başçısı, 
Həm Gənzə kolxozunun seçilən bostançısı 
Olmuş, onun icarə sahəsi həmsərhəddi 
Müseyibin eviylə, yəni «Girdənəkdəy»di. 
İslam əmi burada yaxşı bostan becərmiş, 
Bir xeyli ərazidə pomidor, xiyar əkmiş. 
Kolxoz malına allah vermişdi bərəkəti. 
Kim hardan yeyir-yesin, məhsul qurtarmaz qəti. 
Manqabaşçılar üçün «xüsusi qanun» vardı: 
Məhsulun zay hissəsi anbara yollanardı, 
Yaxşıları xəlvətcə daşınardı evlərə, 
Həm yaşı, həm qurusu verərdi çox səmərə. 
İban kəndə gələn gün İslam bu niyyətdəydi, 
Bostandakı xiyarı yığaraq cəm elədi. 
Yöndəmsiz və saralmış xiyarları ayırdı, 
Kolxozun anbarına vermək üçün apardı. 
Getməzdən əvvəl oğlu İsrafili səslədi, 
Bir kisəyə yığdığı xiyarları göstərdi: 
- Görürsənmi bunları, gözün olsun üstündə, 
Özünlə gətirərsən axşam evə gələndə. 
Oğul: - Baş üstə! - deyib atanı yola saldı. 
Bostanda tək qalmışdı, yatmaq qərara aldı. 
Xiyar kisəsini o, başı altına atdı, 
Yerini rahatlayıb əməlli-başlı yatdı. 
Sizə kimdən söyləyim - xaloğlusu İbandan. 
Qan-tər içində kəndə gəlmişdi «Şalalandan». 
Dağa aparmaq üçün meyvədən, tərəvəzdən 
Bir şey tapa bilmədi özünün həyətindən. 
Çəpəri aşıb keçdi kolxoz sahələrinə. 
İlk növbədə İsrafil göründü gözlərinə. 
Gördü yatmış, istədi bostana «əl gəzdirsin», 
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Yox, onun yatmasını əvvəlcə yəqin etsin. 
Bunun üçün yaxına gəlib diqqətlə baxdı, 
Kisənin bir yanından dartıb yenə buraxdı. 
İsrafil yuxudaydı, çətin ki, ayılardı, 
İban artıq bildi ki, kisədəki xiyardı. 
Daha bostana girmək həvəsindən vaz keçdi, 
Kisəni İsrafilin başı altından çəkdi. 
Atıb dalına həmən üz qoydu dağa sarı. 
Maraqlıdır, nə oldu görən işin axırı? 
Şər qarışdı, İsrafil ayıldı yuxusundan. 
Görəndə ki yox olmuş kisə başı altından, 
Həyəcanla ətrafa boylandı dönə-dönə, 
Tapmadı, kor-peşiman yola düşdü evinə. 
Ertəsi gün sübh tezdən atasının səsinə 
Yuxudan ayılaraq paltar atdı əyninə. 
İslam əmi soruşdu: - Xiyarlar haradadır? 
Artıq müştəri gəlmiş, bayaqdan qapıdadır. 
İsrafil gözlərini ova-ova dilləndi: 
- Gözümün qabağından yoxa çıxdı,- söylədi - 
Bir də gördüm nə kisə, nə də ki xiyar vardır, 
Gümanım gəlir onu briqadir apardı. 
Biçarə İslam əmi görən indi neyləsin? 
Müştərisi gözləyir, xiyar yox - nə söyləsin? 
Hirsini boğa-boğa İsrafilə dedi: - Get, 
Qapıdakı adamı bu işdən xəbərdar et. 
Utanıram üzünə çıxım, yalançı oldum. 
Sənin ucbatından, bax, nə vəziyyətdə qaldım. 
Xiyar getdi, cəhənnəm, hayfım gəlir kisəyə, 
Sırağagün Qulamdan götürmüşdüm nisyəyə. 
Biçarə İslam əmi çıxıb gəldi bostana, 
Gün qalxan vaxta qədər göz gəzdirdi hər yana. 
Hətta son şansa belə əl atdı, briqadir 
Hüseyndən soruşdu ki, bəlkə bu işi bilir? 
Briqadir tutuldu: - A kişi, ayıb deyil? 

              Deməli mən oğruyam, sözünün yerini bil?! 
İslam əmi utandı, amma nə etmək olar?.. 
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Sizə İbandan deyim: Sayrışanda ulduzlar 
Yetişdi «Şalalana», gördü Seyfullah kişi 
Yatmağa hazırlaşır, yola qoyub hər işi. 
Yaylaq yeri, təmtəzə bostan məhsulu, aha, 
Necə də xoş gəlirdi «patronu» Seyfullaha... 
Bu işdən xeyli keçmiş bir gün kənd meydanında 
Seyfullahla İslamın görüşü məqamında, 
Dedi: - Payın çox olsun, necə yerinə düşdü, 
İslam əmi, deyirəm sənin yerin behiştdir. 
Seyfullahın fikrini başa düşmədi İslam, 
Çünki unudulmuşdu xiyar söhbəti tamam. 
Seyfullah  açıqladı, baldızın oğlu İban 
On-on beş kilo xiyar gətirmişdi bir zaman. 
Söylədi ki bunları İslam əmim göndərmiş, 
Yaylaq sakinlərinə gözəl bir ehsan vermiş. 
Məsələ aydın oldu indi İslam kişiyə. 
Xiyarı  ehsan saydı, nə ad qoysun kisəyə?.. 
 
Hacı Qəhrəman 

 
                                            Həm sən qazan, həm də mən... 

 
Rəhmətlik Müseyibin bir oğlu Qəhrəmandı. 
Həccə ziyarət etmiş, imanlı bir insandı. 
Bir vaxt alver edərdi Moskva bazarında. 
Telefonu zəng çalır gündüz saatlarında. 
Zəng eləyən gənzəli cavan oğlan söyləyir: 
- Haradasan, görüşək, sənə sözüm var - deyir. 
Görüşür, borc istəyir Qəhrəmandan min dollar, 
Qəhrəman fikirləşib söyləyir ki: - Nə olar, 
Verərəm min dolları, amma de görüm mənə 
Xərclənəcək bu pullar sənin hansı dərdinə? 
Cavan dedi: - Mal alıb bazarda satasıyam, 
Bu pul ilə bir xeyli  qazanca çatasıyam.  
Qəhrəman bilirdi ki, bu adamın şakəri 
Borc alıb «atmaq» olmuş uzun illərdən bəri. 
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Ona görə soruşdu: - Həmin alqı-satqıdan  
Dəqiq söylə, nə qədər gəlir qazanacaqsan? 
Oğlan dedi: - Təxminən yüz, ya  iki yüz dollar  
Malı alıb-satmaqda təmiz gəlirim olar. 
Qəhrəman cibindəki dəstə pulu çıxardı, 
İki yaşıl «yüzlüyü» bu dəstədən ayırdı. 
Dedi: - Gəl belə edək, mən sənə pul verirəm, 
Sənin xahişini də yerinə yetirirəm. 
Qazanacağın pulu - ikicə yüz dolları  
Apar xərclə, qazancdan məhrum olma sən barı. 
Səkkiz yüz dolları da bu işdə mən qazanım. 
İstəmirəm «atdığın» adamlar kimi yanım...   
Allah rəhmət eləsin Müseyibə, övladı 
Ağıllı tədbirlərdə ondan geri qalmadı... 
 
Əli   
                              «Qapı daşın» fəxri  vətəndaşı» 
 
Sovet adamlarını kommunist rejimindən, 
Xilas eləmək qərbin bütün ölkələrindən 
Açıq tələb olunur, xüsusən Almaniya 
Leninin qurduğunu yıxmaq adıyla guya, 
Qəflətən hücum etdi SSRI-yə bir gün. 
Şəhərləri, kəndləri işğal etdi günbəgün. 
Hamı səfərbər oldu «nemeslə» vuruşmağa. 
Kənddə təkcə bir nəfər - Əli çəkildi dağa. 
Əli dediyim adam, bilirsiniz, kim idi? 
O, «Şəmili» Mamedin doğma qardaşı idi. 
Bu adam inanmırdı kommunist rejiminə. 
Yaxşı baxır Hitlerin qəti qələbəsinə. 
Çıxaraq «Qapı daşa», qaçaq düşdü evindən. 
Bundan sonra adına kənddə «Qaçaq» sözündən, 
Ona bənzər sözlərdən ləqəb yapışdırıldı. 
Ömrünün sonunacan bu ləqəbi daşıdı. 
Çox ağıllı kişiymiş, bilirdi Azərbaycan 
Nə vaxtsa qurtulacaq sovetin caynağından. 
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Buna görə nemeslə vuruşmağa getmədi. 
Çıxıb «Qapı daşına», yolu-rizi izlədi. 
Tənhalıqdan bezərək sayırdı günlərini. 
Təkcə qardaşı Mamed bildi onun yerini. 
Yemək-içmək apardı ona hər vaxt gizlincə, 
Əli üzə çıxmadı Hitler məhv edilincə. 
Qurtardı müharibə, Əli «tərxis olundu» 
«Qapı daşı»ndan birbaş öz evinə yollandı. 
Gözü kölgəli idi ölənədək Stalin. 
Əlli üçdə eşitdi vəfatını «Kişi»nin. 
Bütün bunlardan sonra arxayın olub keçdi  
Kolxoza, münbit olan böyük sahəni seçdi. 
Manqa başçısı kimi əkib-biçdi torpağı. 
Tamam yaddan çıxardı «Qapı daşda» yatmağı...  
 
İmran 

                                    Məhəbbətin qüdrətinə bax! 
 

Gənzəli çoban İmran, bilirsiniz kim olmuş? 
Sən demə, Müseyibin doğma qardaşı olmuş. 
Bu kişi cavanlıqda, görün nələr eləmiş? 
Şəhvət və həvəsində heç kimə bənzəməmiş! 
«Göydaşbaşı» deyilən dağda qoyun otarır. 
Buradan kəndə qədər dörd saatlıq yol vardır. 
Axşamüstü sürünü qatır arxaca, birdən 
Yadına düşür evi, ailəsi, yerindən, 
Dərhal qalxıb yol alır gecə qaranlığında, 
Birbaşa kəndə gəlir, evinin qabağında 
Qonşu ilə rastlaşır: - Getmiş - deyir - ailən, 
Qonşu kənddə yaşayan qaynıngilə, bilginən. 
İmran da dayanmadan yol alır həmin kəndə. 
Qaynının qapısını asta-asta döyəndə, 
Gecə yarı olmuşdu, qaynı çıxır küçəyə, 
Dedi: - Bacım  getmişdir  bizdən Üçtürəngəyə. 
Yazıq İmran getdiyi yolu döndü geriyə. 
Bircə saatdan sonra çatdı Üçtürəngəyə, 
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Baxmayaraq, yol getdi sübhə kimi gecəni, 
Şükür allaha, tapdı xanımı Xədicəni! 
Rəhmətlik deyərmiş ki, sübh azanı vaxtında  
Üçtürəngədən çıxmış, olmuş «Göydaşbaşı»nda. 
Tək-tək adamda olar belə arzu və istək, 
Vəfalı, sədaqətli Imranla Xədicə tək. 
Bir-birini çox sevən belə ərə-arvada, 
Çox çətin rast gəlinər bu vəfasız dünyada. 

 
"Məscid" məhəlləsi: 
İslam  

                                 İslam əminin «ekspertizası» 
 

Kolxoz sahələrində bostan becərərdilər  
Məhəmmədəli, İslam, Əli,  Əvəz kişilər. 
Qovunun şirinliyi beçə balı hökmündə, 
Xüsusi tamı vardı soğanın da, kökün də. 
Bərəkət yağışları çilənərdi torpağa, 
İşçi azlıq edərdi bu məhsulu yığmağa. 
Bu torpaqlarda indi əkiləcək bitkilər 
Əsla verməyəcəkdir əvvəlki məhsul qədər. 
Çünki, nə bu kişilər, nə təmiz hava vardır, 
Kosmos əsridir indi, bostana lüzum vardır? 
Torpağa can verəcək günəş, baxın, neyləyir? 
Ozon qatı deşilmiş, günəş torpağı «yeyir». 
«Biyanlıda», «Qəybeydə»  bostan əkən də olur, 
Qovunda o dad olmur, ya da ki, erkən solur... 
Söylədim:  İslam əmi  manqa başçısı idi. 
... Bostandan qayıdanda gecə yarısı idi. 
Evə çatanda dönüb bostan tərəfə baxdı, 
Bostanın ortasında sanki ildırım çaxdı. 
Dərhal geriyə dönüb yaxınlaşanda gördü, 
Kimsə əlində fənər qaçıb kolluğa girdi. 
Arxasınca getsə də, çata bilmədi ona. 
Səhərəcən yatmayıb göz gəzdirdi bostana. 
Səhər işıqlananda məlum oldu ki,  gecə, 
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Fənərlə gəzən adam  qovun yığmış bir neçə.  
Tağları əzişdirmiş, ləkləri tapdalamış, 
Ləkin içərisində çəkmə izləri qalmış. 
Müəyyən elədi ki, bu rezin çəkmə olmuş, 
Elə bil ki, kişinin hüquq təhsili olmuş! 
Bir çubuq götürərək ölçdü çəkmə izini, 
Başladı axtarmağa çəkmənin sahibini. 
Gördü uşaqlar çayda göl quraraq çimirlər. 
Bir tərəfə atılmış paltarlar və çəkmələr. 
Əlindəki çubuqla çəkmələrin altını, 
Ölçdü, ölçdü, nəhayət tapdı axtardığını. 
Uşaqlardan soruşdu: - Bu çəkmələr kimindir? 
Göldəki uşaqlardan biri dedi: - Mənimdir. 
Sorğu-sual etmədən Islamın tərs şilləsi, 
Uşağın sifətində partladı, onun səsi 
Qorxutdu uşaqları, hərə qaçdı bir yana, 
Döyülən uşaq isə qalmışdı yana-yana. 
Vurulan şillə üçün o, əsla incimirdi. 
Niyə döyülməsinin səbəbini bilmirdi.  
Hikkə ilə soruşdu: - Məni niyə döyürsən? 
İslam kişi acıqla: - Bostanı yığan sənsən, 
Ona görə də - dedi - Sən kötək yeməlisən! 
Bundan sonra düşünüb, yerini bilməlisən. 
Uşaq and-aman etdi, xəbəri yox bu işdən, 
Gətirdiyi  çubuğu İslam  qaldırdı yerdən. 
Uşağın çəkməsinin altına tutub dedi: 
- Oğrunun ayaq izi həmən bu ölçüdədir! 
Oğru sənsən, başqa bir sübut nəyimə lazım? 
İş-gücümü buraxıb  ayrı oğru axtarım?  
Allah rəhmət eləsin sənə, ay İslam əmi. 
Sənə vergi verilib belə bir hüquq elmi...  
 
                                İslam -  Əqil cütlüyü: «Şah və mat!». 

 
İki mötəbər kişi yaşayardı bu kənddə. 
Rəhmət verilər mütləq adları çəkiləndə. 
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Manqa başçısı olmuş kolxozda İslam kişi, 
Xüsusi ustalıqla görərdi hər bir işi. 
Əqil əmi məktəbdə təsərrüfat müdiri 
İşləyirdi sərasər uzun illərdən bəri. 
İslamın kiçik oğlu İntizam çağırıldı 
Bir gün hərbi xidmətə, bir il orada qaldı. 
Əqil bir-iki dəfə söz düşəndə demişdi 
İslama: «Nə tez oldu, axı dünən getmişdi?» 
Əsgər atası üçün bu söhbət xoş gəlmədi. 
Bir tərəfdən oğlunu ildən artıq görmədi. 
Görmədiyi bəs deyil, Əqil deyir ki, guya 
İntizam bir il deyil, dünən getmiş orduya. 
Dolandı  aylar, illər, Əqilin oğlu Meysəm 
Getmişdi əsgərliyə, əgər düzünü desəm,  
İki illik müddətə cəmi bir ay qalırdı. 
İslam gördü Əqildən kimsə xəbər alırdı: 
«Oğlundan nə xəbər var?» Əqilsə cavabında 
Dedi:  - Məktub almışıq keçən ayın başında. 
Bir xeyli vaxt olar ki, əlaqəmiz kəsilmiş. 
Bu yerdə İslam kişi gördü məqam yetişmiş. 
Dedi: - Əqil, oğlunun getdiyi bir ay deyil, 
Niyə narazısan sən, bir ay uzaq vaxt deyil! 
Əqil kişi odlandı onun danışığından, 
Dedi: - İnsafın olsun, uşaq iyirmi aydan 
Artıq xidmət etmişdir, sənsə bir ay deyirsən. 
Axı bununla mənim sən xətrimə dəyirsən. 
Burada İslam güldü: - Öz əkdiyin tikanlar, 
Görürsən vaxt gələr ki, öz əllərinə batar! 
Sən deyirdin xidmətə dünən gedib İntizam. 
Mənsə bir ay demişəm Meysəmə, nədir cəzam 
Çəkərəm, amma gərək bir şeyi unutmayaq. 
Hər kəsə öz övladı əzizdir - dedim bayaq!.. 
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Əqil 
                                                   «Bax, buna şükür!..» 

 
Çoban Əbülfəz ilə Əqil əmi bir zaman 
Dağda qoyun otarar, o vaxtlar ki güzəran 
Heç də yaxşı deyildi, bir qarın ac, biri tox. 
Aclıq illəri idi, qiymət baha, pulsa yox. 
Bir həftə yavan çörək yedilər, hər öynədə 
Süfrə yığılan zaman Əbülfəzin yenə də 
Ucadan «Allah şükür!» söyləməsi Əqili 
Hövsələdən çıxarır, topuq vururdu dili: 
«Süfrəyə gətirilən  qup-quru yavan çörək 
Birtəhər boğazımdan keçir, indi gəl görək, 
Buna belə ürəkdən  dəyərmi şükr etməyə? 
Görən nə vaxt  əlimiz çatacaq bol yeməyə?» 
Allah qadir Allahdır, günün bir günü onlar  
Meşə başında iri bir təkəni vurdular. 
Həm qarın  ac, həm də göz, ovu qısa zamanda 
Soyub kabab etdilər, süfrə yığılan anda, 
Əqil dedi: - Əbülfəz, «Allah şükür!» demisən 
Hər gün yediyimizə, indi bir az toxta sən, 
İmkan ver mən şükr edim – deyə tutdu üzünü 
Göy səmtinə, ucadan «Allah şükür!» sözünü 
Xüsusi təmtəraqla,   şövq ilə zikr elədi: 
- İndi bax, buna şükür! – Əbülfəzə söylədi... 
Düşünməyin ki, Əqil naşükür insan olmuş, 
Əksinə, hamı bilir, mömin müsəlman olmuş. 
Amma bəməzəliyi həmişə önə çəkmiş, 
İnsanların qəlbində Əqil daim yüksəlmiş...    

 
Tağı  

                               1.  Irandan dovşan qaçsa... 
 

Kəblə Nağının başqa bir oğlu vardı - Tağı. 
Ferma müdiri idi, gəzərdi çölü, dağı. 
İncə yumoru vardı, sözü asta deyərdi, 
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Nə bir kəsi incidər, nə də qəlbə dəyərdi. 
Güclü aforizmləri vardı özünə məxsus, 
Sovet dövrü sərhədi qoruyardı xoxol, rus. 
Tağı əmi deyərdi: «İrandan qaçsa dovşan, 
Gənzə kolxozu mütləq çəkəcək bundan ziyan!» 
Çox güclü istedadı vardı qabaq görmədə. 
Deyərdi: «Bu gün filan məmur gələcək kəndə. 
Heç bir saat keçməmiş Tağı dediyi adam, 
Gəlib çıxardı kəndə, görərdin ki, UAZ-dan 
Şəst ilə düşdü yerə, sanki bir qəhrəmandır, 
Elə bilirdin  alçaq dağları yaradandır. 
Heç kim şübhə etməzdi, haradan bilir Tağı, 
Gəlib çıxmadan əvvəl təyin edib qonağı. 
Çünki hamı bilirdi, Tağı qabaq görəndir. 
Qəlbi bir şey duydusa, ona rəy söyləyəndir. 

 
                                2. «Tank gələcək...» 

 
Evinin su xəttini bir gün təmir edirdi. 
İnsafla desək əgər, işi yaxşı gedirdi.  
Maşın yolunu qazır, borunu basdırırdı,  
Bu arada meydanda kimsə bərkdən asqırdı. 
Tağı kişi belini düzəldərək: «Bir azdan 
Buraya tank gələcək - söylədi  o, astadan. 
Hamı gülüşdü buna, axı, indiyə qədər 
Buraya tank gəlməmiş, bəs necə  gələ bilər? 
Yarım saat keçməmiş gurultu qopdu birdən, 
Gördülər ki, qəflətən qəbristanın böyründən 
Bir tank gəlir sürətlə, yerləşməyir küçəyə, 
Hara gəldi çırpılır, dəyir dama, dirəyə. 
Bu qorxulu texnika gəlib çatdı meydana, 
Boruların üstündə getdi o yan bu yana. 
Qırıb tökdü hər nə var, nə iş ki, görülmüşdü 
Puç oldu bir andaca, kimsə bayaq gülmüşdü, 
Daxilən pərt olaraq çəkildi bir kənara, 
Gördülər gülümsəyir Tağı kişi  bu ara. 
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Baxmayaraq ki, ona nə qədər ziyan dəydi, 
Dediyi düz çıxmışdı, əhvalı yerindəydi. 

 
                            3.«Sən mənə pay ver...» 

 
Yayın ortalarında  ailəsiylə birgə,  
Həyətdə, ağac altda tapıb balaca kölgə, 
Oturdu Tağı əmi, gəldi araya yemək. 
Ailənin üzvləri götürmüşdü bir dürmək 
Haradansa bir pişik qəflətən peyda oldu, 
Süfrəyə nəzər salıb ahənglə miyoldadı. 
Tağı kişi bir parça yemək atdı pişiyə, 
Pişik bir anda yedi, baxıb Tağı kişiyə, 
Yenidən miyoldadı, Tağı öz növbəsində  
Atdı pişiyə tərəf ikinci tikəni də. 
Pişik durmadan yeyib dördüncü, beşincini, 
Qətiyyən gizlətmədən daxili sevincini 
Yenə də miyoldadı baxa-baxa süfrəyə. 
Tağı kişi dözmədi daha bu   həngaməyə. 
Pişiyin qabağına qoyub xörək qabını, 
Səliqəylə götürdü qazanın qapığını: 
Dedi: - Sən mənə pay ver, vallah, tökdün zəhləmi! 
Sonra da miyoldadı pişiyin özü kimi. 
 

                     4. «Toy macərası» 
 

İsti yay günlərinin birində oğlu Elman  
Toy eləmək istədi, izn aldı atasından. 
Təki xeyir iş olsun, ata verdi razılıq, 
Başlandı gecə-gündüz bu toy  üçün hazırlıq. 
Tağı kişi  öz yaxın qohumuna gizlicə: 
- Möhkəm yağış yağacaq- dedi- toy olan gecə.  
Qohum güldü: - Bir  belə quraq keçən zamanda,   
Yağış nədir, odlanır yerlər də, asiman da. 
Tağı kişi heç zaman yalan almaz ağzına. 
Unutmayaq, bu fikir gəlmişdirsə ağlına, 
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Demək, yağış yağacaq, heç kim şühbə etməsin. 
Şübhə etsə də belə, bunu açıq deməsin. 
Yetişdi toy axşamı, bir bulud yoxdu göydə! 
Çoxları düşünürdü: «Tağı səhv etmiş rəydə». 
Mağarda qonaqlara çay, xörək paylananda, 
Üç topa qara bulud peyda oldu bir anda. 
Bir yağış başladı ki, sel-su basdı aləmi. 
Çadırdan çıxmaq üçün lazım olardı gəmi. 
Hamı düşdü təlaşa, qız evinə getməyə, 
Oradan çalğı ilə gəlini gətirməyə 
Yağış imkan versəydi bir saat, yarım saat. 
Kim nə deyir, qoy desin, yağış dayanmır, heyhat!  
Toyu yola verənlər, yaxın qohum-qonşular 
Məsləhət almaq üçün Tağıya yanaşdılar. 
Soruşdular: «Nə edək, yağış dayanmır bir an». 
Dedi ki, qız evinə gedib bir də qayıdan 
İkiqat islanacaq, bununçün verirəm rəy:  
Çalğıyla aparılsın fəqət, qız evinə bəy! 

 
                              5. «Dişidir, erkəkdir?» 

 
Fermanın  müdiriydi, şəxsi qoyunlarını, 
Həyətində cəm edib Tağı qırxır yununu. 
Xırda bir  it  küçüyü ətrafda dolaşırdı. 
Tağı kişinin işi lap  başından aşırdı. 
Bu məqamda Tağının ortancıl oğlu Elman: 
-Dadaş, bu it dişidir? -  soruşdu atasından. 
-Dişidir, bala - verdi beləcə cavabını. 
Sonra da şaqqıldatdı əlindəki qayçını. 
Elman bir az toxtayıb: - Bu it erkəkdir? - deyə 
Gözlənilmədən belə sual verdi kişiyə. 
- Erkəkdir, oğlum - deyə Tağı kişi demişdir. 
Düşünmüş: «Uşaq bəlkə yaxşı eşitməmişdir». 
Elman təkrar soruşdu: - Dadaş, bu it dişidir?   
Ata əsəbi halda dilləndi:  - Hə, dişidir! 
Elman lap  «ağ elədi», hövsələsiz kişidən - 
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 - Bu it - deyə soruşdu maraq ilə yenidən 
Erkəkdir, yoxsa dişi?  Qışqırdı Tağı kişi: 
-Həm dişidir, həm erkək, həm erkəkdir, həm dişi! 
Mənasız suallara indinin özündə də 
Ikibaşlı cavablar verilir belə yöndə...  
 
Abdulla  
             «Bizim yolumuz haradandır?..» 
 
Abdulla əmi bir gün ot şələsi dalında 
Bağdan evə gəlirmiş, məhəllə dalanında 
Görür beş-altı maşın yolu kəsmişdir tamam. 
Ot şələsi bir yana, keçə bilməz tək adam. 
Uzaqdan çağıraraq qonşu Əqil kişini, 
Dedi: - Sən ağıllısan, bilənsən öz işini, 
De görüm, haradandır ata-baba yolumuz? 
O qədər basırıqdır, bilinmir sağ-solumuz. 
Əvvəl başa düşmədi qonşunun sualını, 
Əqil arif adamdı, dinləyib Abdullanı, 
Duydu iş nə yerdədir, ona cavab vermədən, 
Döngəyə gedən yolu kəsən sürücülərdən 
Tək-tək xahiş elədi,  dərhal yolu açdılar. 
Dedi: - Qonşu, buradan  keçmiş ata-babalar. 
Hər ikisi  qəlbi düz, ziyansız adamlardı, 
Onlara bol rəhməti diləməyə yer vardır... 
 
«Xatan» məhəlləsinin kişiləri... 
«Dərdayıl» Mamed 

                                     Allah sənə rəhmət eləsin! 
 

«Dərdayıl» ləqəbiylə tanınan Məmməd kişi 
Aqil davranışıyla yola verdi hər işi. 
Uzaqdan tanınardı asta yerişi ilə 
Könüllərdə yaşadı həlim xasiyyətiylə. 
Allah rəhmət eləsin, bir xeyli pulu vardı, 
Amma imkansızlarla çox sadə davranardı. 
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Həyatında heç kimin ürəyinə dəyməzdi 
İndiki pullulartək heç vaxt dingildəməzdi... 
 
Cəfər  

                          «Zeynəbim...» 
 

Kafir sovet rəhbəri Lenin hökumət qurdu. 
Əzəldən quduz olan erməni lap qudurdu. 
İrəvanın dalınca Zəngəzur da alındı, 
Burda erməni üçün kənd, qəsəbə salındı. 
Vadar etdilər bizi dığaya yoldaş deyək, 
Beynəlmiləl oxuyub məcburən qardaş deyək. 
Belə bir zəmanədə bu kənddən dörd-beş nəfər  
Ermənilər kəndinə bir gün etdilər səfər. 
Qonaqlar arasında Cəfər əmi də vardı. 
Bir erməni onları toy yerinə apardı. 
Sərxoş masabəyinin kefi yuxarı idi. 
Gələn bu qonaqlardan fikri pul qırxmaq idi. 
Belə elan elədi: - öz dilində qonaqlar 
Mahnı oxumalıdır, əgər oxumasalar,  
Heç bir güzəşti yoxdur, bunun müqabilində 
Cərimə olunacaq yüz manat məbləğində. 
Narahatlıq bürüdü qəfildən qonaqları, 
Heç birinin nə səsi vardı, nə də avazı. 
Baxışdılar göz-gözə, yəni yüz manat verək, 
Sonrası nə olacaq, allaha şükür edək. 
Burda Cəfər ucadan: - Qavalı ver - söylədi, 
Yavaşca erməninin var-yoxunu «piylədi». 
Yoldaşları təşvişə düşdülər, axı Cəfər, 
Müğənni deyildirsə, necə oxuya bilər? 
Cəfər başladı belə: - Gəlmişdir ilham təbim,  
Zeynəbim, ay Zeynəbim, mənim şanlı Zeynəbim... 
Sonra da arxasınca beş-altı söz gillətdi, 
Yenə yavaşca dedi: - Dığa qoyun millətdir. 
Necə qanacaq, axı mənim dediklərimi,  
Üç-dörd kəlmə söz ilə ödədim cəriməmi. 
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Rəhmət sənə, a kişi, başını qaldır indi, 
Gör neçə yurd yerimiz erməni əlindədir.. 
 
Baxşı 

                       «Xan» Ələsgər"i  gilasa   qonaq etdi... 
 

Məhəllə kişiləri yaxşı idi yaxşıdan. 
Sizə kimdən danışım, əlbəttə ki, Baxşıdan: 
...Xan Ələsgər adında biri kolxoza gəlir, 
Ağacdan gilas dərib yemək həvəsi gəlir. 
Baxşı kişi, Ələsgər, daha bir neçə nəfər, 
Gecə qaranlığında xəlvət bağa gedirlər. 
Hərəsi tez dırmaşır bir gilas ağacına, 
Ələsgəri çıxardıb barsız vən ağacına. 
Kefi saz, damağı çağ yeyib, ağacdan düşür, 
Baxşı deyir: - Ələsgər, işin necə ötüşür? 
Tapıb yeyə bildinmi ağacın meyvəsini? 
Özünü sındırmayıb Ələsgər: - Bəli, dedi, 
Tək-tük tapıb yemişəm, gəlməyimizə dəydi. 
Baxşı  gülərək dedi: - Gilas yedin, ya yarpaq? 
Ay səndən yeddi qarış uca dayansın torpaq. 
Xan Ələsgər həmin gün bu kəndi tərk elədi, 
Şeytana papaq tikən kişini dərk elədi... 

 
«Baş aşpaz» Allahyar  

                                         1. «Ət-noxud ustası idi...» 
 
«Xatan» məhəlləsində Allahyar adlı kişi, 
Yaşayardı, bu adam çox xeyirxah bir işi 
Götürərək boynuna aşpazlıq eləyərdi, 
Bütün kənd toylarında o, xörək bişirərdi. 
Allahyarın menyusu xüsusi menyu idi. 
Kulinariya elmi onun bir qolu idi. 
Bu menyuda əsas yer verilmişdi noxuda. 
Yağlı erkək ətinə, ədviyyata, çoxu da 
İstiota və duza, kartofa və soğana. 
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Bu xörək məlum idi bütün kənd adamına. 
Allahyar bu xörəyə «Ət-noxud» adı verir, 
Məlumdur: elmi dillə pitidən söhbət gedir. 
Aşpazın bacardığı bu yeganə xörəyin, 
Bişirilmə üsulu eyniydi, hər bir evin, 
Qonaqlarının sayı uyğundu bir-birinə. 
Xörək qalsaydı belə bu toydan o birinə, 
Heç kim hiss eləməzdi hansı toyda bişmişdir. 
Amma yəqin bilərdi Allahyar bişirmişdir. 
Qazan ocaq üstündə olan müddət ərzində 
Rəhmətlik Allahyarın sifətində, üzündə  
Bir gərginlik olardı, ətrafa sərt-sərt baxar, 
Xörək bişənə yaxın əyninə önlük taxar. 
Gərginlik azalardı qonaq gələn vaxtacan, 
Aşpaz elə yer tutar, hamı onun yanından 
Keçməyə məcbur olar, mütləq əli cibində, 
Aşpaza xələt verər, bu tədbir heç kimin də 
Qəti xətrinə dəyməz, əksinə, şadlıq olar. 
Allahyar kişinin də bundan kefi durular. 
Heyf, o zaman video yox idi Allahyarın, 
Ərəbzəngitək yolu kəsərək qonaqların  
Pişvazına çıxması sənədli film  olardı. 
Unutdum ki, əlində bu vaxt kəfkir olardı. 
Aşpazlığın simvolu kimi qəbul olunan 
Kəfkirdən ömrü boyu həzz alan, razı qalan, 
Allahyar kişi, sənə min rəhmət diləyirik. 
«Ət-noxud» toylarını yuxularda görürük...  
 

 2. Xörək bişirən də...olsun, ət yeyən də  !.. 
 

Qonşu evin sahibi  oğluna toy edirdi. 
Allahyarı çağırıb toy sifarişi verdi. 
Aşpazın bişirdiyi «Ət-noxud»un qoxusu  
Aləmə yayılanda umsuq oldu çoxusu. 
Onun xasiyyətiydi, qonaq sayına görə 
Xörək hazırlayardı, soruşar neçə kərə, 
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Tamam dəqiqləşdirər, sonra başlardı işə. 
Buna adət etmişdi, belə olmuş həmişə. 
Amma bu toyda onun qanı qaraldı yaman. 
Birdən ara qarışdı xörək paylanan zaman. 
Həyətin qapısında  avtobus peyda oldu, 
İyirmi-otuz nəfər gəlib həyətə doldu. 
Allahyarın yanına bəyin qardaşı gəldi. 
Danışmağa qorxurdu, onunçün kəkələdi: 
- Naxçıvandan gəlinin qohumları gəlmişlər. 
Amma ki, əvvəlcədən xəbərdar etməmişlər. 
Çətin vəziyyətdəyik, ümid qalıb tək sənə,  
Çalış xörəkdən çatsın onların hər birinə. 
Allahyarın qaşları tros tək  düyünləndi. 
Qazanın qapağını qaldıraraq dilləndi: 
- Burada qalan xörək ən çoxu on nəfərə 
Çatar, dünən soruşdum səndən axı on kərə, 
Qərib qonağın varsa, bunu nəzərə alım. 
Bəs indi mən neyləyim, zalım balası zalım? 
Allah adil Allahdır, heç kimi qoymaz darda. 
Həm də ki, öz işini biləndir Allahyar da.  
Qonaqlara çatdırdı qazandakı xörəyi. 
Bəyin qardaşının da rahat oldu ürəyi. 
Sən saydığın qoy dursun, gör fələk nə sayacaq? 
Təzəcə yığışırdı toy yerində od-ocaq.   
Bir nəfər qonaq bu an yanaşdı Allahyara: 
- Filankəsin mədəsi olmuşdur tamam yara. 
Deyir aşpaza söylə bir nimçə ət göndərsin. 
Qaba nə ət suyunu, nə noxudu tökməsin. 
Allahyarın kefinə sanki soğan doğrandı. 
Qəzəbindən yerində gəmi tək yırğalandı. 
Var gücüylə yapışdı qulplarından qazanın, 
Tulladı qonşudakı həyətinə Rzanın. 
Yağlı bir söyüş ilə «pay» göndərdi qonağa. 
Kəfkirini götürüb toydan çıxdı qırağa. 
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Həsən əmi 
                                   Pulsuz cibin portmanatı 
 
Rəhmətlik Qulam əmi kəndin mağazasında  
Uzun müddət satıcı işləmişdi, bax, onda  
«Xatan» məhəlləsinin Həsən adlı sakini 
Mağazaya gələrək, əvvəl sordu kefini. 
Salam-sabahdan sonra sorğu etdi Qulamdan: 
- Satışa yeni bir şey gəlmişmi Ordubaddan? 
Qulam bir-bir: - Satışa bu mallar bu gün gəlmiş, 
Hansını xoşlayırsan, qiymət deyim – söyləmiş. 
Müştəri diqqət ilə göz qoydu hər növ mala. 
Ürəyindən keçirdi yeni mallardan ala. 
Hətta bir-ikisinin soruşdu qiymətini. 
Dərhal götür-qoy etdi maddi vəziyyətini. 
Həsənin gözü düşdü bir qara portmanata. 
Qiymətini soruşdu. Qulam: - Yeddi manata -  
Dedi və bu Həsəni, deyəsən,  qane etdi. 
Pul qabını alaraq çıxıb evinə getdi. 
Qulamın eldarlığı həmişə deyilərdi. 
Nisyə mal buraxaraq kəndi yola verərdi. 
Bu dəfə də Həsəndən pul tələb eləmədi, 
Nisyə (borc) dəftərində müvafiq qeyd elədi. 
Dəqiq bilirdi: Həsən ya arvadı Tükəzban 
Pensiyanı alan gün tələsik, dayanmadan 
Mağazanın borcunu mütləq ödəyəcəklər. 
Elə belə də oldu, Tükəzban bir gün səhər 
Mağazaya gələrək  alış-veriş elədi. 
Bizim köhnədən qalan borcumuz varmı? – dedi. 
Qulam dəftəri alıb siyahını axtardı, 
«Həsən» adını tapıb: - Yeddi manat borc vardır – 
Deyə cavab söylədi və bu anda Tükəzban  
Soruşdu ki, həmin borc yaranmışdır haradan?   
Qulam söylədi: - Ərin bir portmanat almışdır, 
Pulunu ödəmədən getmiş, nisyə qalmışdır. 
Tükəzban portmanatın nə olduğunu bilmir, 
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Ona görə Qulama təəccüb ilə deyir: 
- Əməlli-başlı söylə, Həsən aldığı nədir? 
Qulam dedi: - Bəzəkli, dəri pul kisəsidir. 
Tükəzban acı-acı gülərək belə deyir: 
- Həsənin pulu yoxsa, pul kisəsini neylir?  
Pulu olan dükandan alar pul kisəsini, 
Tarix hələ görməmiş pul qabı nisyəsini. 
Cibdə gərək pul ola, boş pul qabı nə gərək?-  
- Deyərək çıxıb gedir dükanı tərk edərək. 
 
«Şeyx» Qulu» 

 
1. Ağılı neylirəm, mənə saqqal lazımdır... 

 
Bilmirəm nə vaxt almış Qulu «Şeyx» ləqəbini. 
Çalışsam da, öyrənə bilmədim səbəbini. 
Amma onun vüqarı, duruşu, əzəməti 
El içində rəftarı, nüfuzu və hörməti 
Şeyxlərə xas olmuşdu, bunu bilirdi hamı. 
«Şeyx» Qulu incitmədi ömründə bir adamı. 
Ləqəbiylə tanındı «Şeyx» Qulu, «Kərəməli», 
Hər ikisi ziyansız, həm duzlu, həm məzəli. 
Biri o birisinə demişdir zarafatla: 
- Saqqalın da ağardı, gəlmədin əsla ağla, 
- Ağıl nəyimə gərək? -  eşitmiş cavabında,   
Ağılsız da yaşamaq olar, vallah, cahanda. 
Düşünürəm insana lazımdır yalnız saqqal,  
Onda ətrafdakılar söyləyərlər: «Ağsaqqal»... 
 

                     2. Mən haram yeyə bilmərəm... 
 
«Şeyx» Qulu «Mestprom»da işləyərkən bir səhər 
Anbara daxil oldu tanıdığı bir nəfər. 
Üç manatlıq əskinas çıxararaq cibindən, 
Dedi: - Şüşə mismarı almaqçün gəlmişəm mən. 
«Şeyx» Qulu yaxınlaşdı mismar dolu yeşiyə. 
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Bir çəngə mismar alıb üz tütdü tərəziyə. 
Müştəri təəccüblə sual verdi Quluya: 
- Üç manatlıq mismar yüz qram ola - olmaya. 
Bunun üçün tərəzi axı nəyə gərəkdir? 
Gözəyarı mismarı yığsan düz gələcəkdir. 
«Şeyx» Qulu gülə-gülə söylədi: -  Otuz beş il 
Sovet hökumətindən oğurluq edirəm, bil. 
Buna baxmayaraq mən yeyə bilmərəm haram. 
Əgər mal satıramsa sənə, haram qatmaram. 
Rəhmətlik düz deyirdi, Sovet hökumətini 
Lenin quran zamanda vermişdi qiymətini. 
«Kim bacarır - qoy yesin, heç vaxt qurtaran deyil!» 
Amma bu hökumətin ömrü oldu yetmiş il. 
Hökumətdən yeyilən pul haram sayılmadı. 
«Mestprom» adında da bir təşkilat qalmadı. 
                                             
                                                     3 .Zatına bərəkallah!..  
 
Bir allah bəndəsinin adam satan, iş verən 
Olmasını eşidib bunu dəqiqləşdirən 
"Şeyx" Qulu  işdən sonra gördü həmin adamı,  
Düşündü ki, çatmışdır artıq cınaq zamanı... 
Gənzəlilər bilir ki, Quluyla atam Cabbar, 
Qulam, Baxşı gündəlik yol yoldaşı olmuşlar. 
Qulu şübhələndiyi adam eşitsin deyə, 
Üzünü tutub dedi buradakı kütləyə: 
- Mən işləyən anbarda bir az artiq malım var, 
Qorxuram "Obexees" bu işdən xəbər tutar. 
Baxşi dedi: - İnşallah, bu gecə heç nə olmaz, 
Sabah səhər anbarda işi edərsən taraz. 
Qulam da təsdiqlədi Baxşının təklifini: 
- Qorxma, allah kərimdir, rahat yat bu gecəni. 
"Şeyx" Qulu evə gəldi, ailə şam edirdi, 
Telefonun zəngindən qulaqlar cingildədi. 
Qulu dəstəyi alıb astadan dedi: - Bəli!  
Eşitdiyi xəbərdən ağzında qaldı əli. 
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Zəng edən "Obexees" filankəs özü idi. 
Tanışlığı var idi, bununçün yavaş dedi: 
- Məlumat daxil olub: işlədiyin anbara 
Baxış keçirilməli, təcili dur gəl bura. 
"Şeyx"Qulunun atdığı daş  hədəfə dəymişdi. 
Şübhələri düz çıxıb beləcə göyərmişdi. 
Əslində qorxmaq üçün elə bir səbəb yoxdu, 
Haqq-hesabı yerində, artıq-əskiyi yoxdu. 
Girmişdi bu oyuna, getməliydi sonacan. 
Sınamaqçün deyilən sözə bu naqis insan 
Necə tələm-tələsik reaksiya vermişdi, 
Evinə çatar-çatmaz polisə zəng etmişdi. 
"Şeyx" Qulu bir "xaltura" maşını çağırtdırdı, 
Ordubada gələrək "Obexees"i tapdı. 
Məmur dedi ki, səni yaxşı tanıyıram mən, 
Bilirəm ki, əngəlli işlər gəlməz əlindən. 
Var belə prosedur: daxil olmuşsa mənə 
Hər hansi bir məlumat, düzdür, ya səhvdir yenə 
Mütləq baxılmalıdır,  amma indi gecədir, 
Anbar möhürlənməli, təftiş edilməlidir. 
Qulu arxayın idi, yoxlanılarsa mallar, 
Anbarin hesabı nə artıq, nə əskik olar. 
Sınamaqçün birini özü yaratmış əngəl, 
"Obexees" önündə davam gətir indi gəl. 
İnsafla desək əgər məmur yaxşı adamdı, 
Quluya təklif etdi: -  İndi gözəl məqamdır, 
Anbarda artıq-əskik vardırsa, verim imkan, 
Hər işi qoy yoluna gecəni sabahacan. 
Qulu dedi: - Narahat olmağa əsas yoxdur, 
Anbar qaydasındadır, artiq-əskik mal yoxdur. 
Beləcə möhürləndi anbarın qapıları, 
Qulu gəldi evinə yatıb dincəlsin barı. 
Ertəsi gün yollandı həmişəki tək işə. 
"Obexees" də gəldi başlamaqçün təftişə. 
Dedi: - Bir mütəxəssis-təftişçi çağırmışam 
Maliyyə şöbəsindən mən hələ dünən axşam. 
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Gəlsin başlayaq işə. Qapı açıldı bu an, 
Otağa daxil oldu şəstlə taniş bir insan. 
Bu adam görən kimdi? Əlbəttə ki Qulunun 
Sinayıb anbarda mal artığı olduğunun 
Yalandan anlatdığı həmin o adam idi. 
İndi anbarı təftiş eləməyə gəlmişdi.  
Qulu zənnlə baxdı  adamın sifətinə: 
Sanki qalib gəlmişdi rinqdəki rəqibinə, 
Özunu təqdim etdi: - Təftişçi filankəsəm, 
Otuz il stajım var, yuxarıdır dərəcəm. 
"Obexees" diqqətlə ona nəzər yetirdi. 
Səs ona tanış gəldi, amma dəqiq bilmədi 
Bu adamla görüşmüş harada və nə zaman?.. 
Anbar açıldı, təftiş başladi dayanmadan. 
Qulunun haqq-hesabı yüzə-yüz təmiz çıxdı. 
Təftişçi iki əllə gicgahlarını sıxdı. 
- Bu necə ola bilər? – deyə bərkdən zarıdı. 
Dəqiq bilirəm burda mal artığı var idi. 
Qulu söylədi: - Hələ utanib-qızarmadan 
Nəticə gözləyirsən verdiyin o "donos"dan. 
Camaat arasında səni  ifşa etmişəm, 
"Anbarda mal artıqdır" mən qəsdən söyləmişəm. 

               Sanki indi oyandı "Obexees" yuxudan. 
Deməli məlumatı dünən vermiş bu nadan. 
Hər şey aydın olmuşdu, baxaraq üz-gözünə 
İkrah ilə tüpürdü müfəttişin üzünə... 
Çox əfsuslar olsun ki, yüzlərlə yaxşı insan 
Arasında tək-tək var belə zırrama, nadan...   

 
 «Kərəməli» Həsən 

 
                             1. Toylar «kralı» 

 
Bu kəndin toylarının varmış öz  ab-havası, 
Görmüşük, hər rəqqasın olarmış bir havası. 
Amma, toylar «kralı» Kərəməli Həsənin 
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Gənzə toylarındakı kaprizi, məzəsinin 
Bir ayrı hüsnü vardı, hamıya xoş gələrdi, 
Kərəməli oynadı, bütün məclis gülərdi. 
Belə adəti vardı, bir hava «zakaz» edər, 
Bir dövrə fırlanaraq dərhal da «otkaz» edər. 
Deyərdi: - Düşmür hava mənim sümüklərimə, 
Başqa bir hava başla, a tarçalan,  ləngimə. 
Bu mahnı çalınanda cəmi bir dövrə vurar, 
Düz musiqiçilərin qarşısında dayanar: 
- Düşmədi bu mahnı da, vallah, sümüklərimə. 
Tarzən də ki, inciməz, mizrabı vurar simə. 
Beləcə  çalınardı bir toyda otuz hava, 
Amma Kərəməlinin dərdinə olmaz dava. 
Əfsuslar olsun indi nə bu Kərəməli var, 
Nə də toydakıları əyləndirən adamlar...  
 

2."Kərəməli"nin qonağı Allahyara  dua edir, niyə? 
 

«Kərəməli» Həsənin ailəsi bir axşam 
Süfrə arxasındaydı, ortaya gəlmişdi şam. 
Bu an qapı açıldı, gözü kor, yaşlı qoca 
Və balaca bir uşaq girdi evə astaca. 
Uşaq tutub qocanın qolundan, düz gəldilər, 
Dinməz-söyləməz keçib süfrədə əyləşdilər. 
«Allah qonağı» deyib yemək gəldi onlara, 
Kor kişi dua etdi nədənsə Allahyara. 
Ailə əvvəl-əvvəl fikir vermədi buna. 
Elə ki şam yeməyi artıq yetişdi sona, 
Kor süfrə duasını oxuyub bağışladı 
Allahyarın adına və onu alqışladı. 
Evin sakinlərinin təəccübü artmışdı: 
«Görəsən qonaq niyə Allahyarı tutmuşdu?» 
Evin sahibi haqda etmirdi dua-səna? 
Xoş sözləri deyirdi Allahyarın adına?.. 
Yatmaq zamanı gəldi, bir evdə qonaqlara 
Yorğan-döşək saldılar. Kor yenə Allahyara 
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Təşəkkür edib girdi yatağa, dərhal yatdı. 
Səhər sübh azanının səsi onu oyatdı. 
Ailə ilə birgə səhər yeməyi yedi, 
Yenə də Allahyara minnətdarlıq elədi. 
Dedi: - Bəs özü hanı, niyə görünmür gözə? 
Kərəməli qonağa dedi: - Gəl anlat bizə 
Axşam gələndən bəri hey «Allahyar» deyirsən,  
Mənim süfrəmdən yeyib ona dua edirsən? 
Bura mənim evimdir, bilməlisən nəhayət! 
Onun eviylə bizi ayırır dörd-beş həyət. 
Nə «Allahyar-Allahyar» söhbətini salmısan? 
Belə hərəkətinlə bizi şoka salmısan. 
Qoca dedi: - Gəlmişik Gənzə kəndinə axşam. 
Meydanda oturmuşduq, yaxınlaşdı bir adam, 
Söylədi: «Allahyardır adım, yığışın gedək, 
Qonağı çox sevərik, bizim evdə şam edək». 
Həyət qapısınadək gətirib: «Gedin» dedi: 
Arxamızca: «Bir azdan mən gələrəm» söylədi. 
Allahyar barəsində bildiyim bu qədərdir. 
Kor adamın üstünə acıqlanmaq  hədərdir. 
Mənim üçün nə fərqi, daha Allahyara yox, 
Sizlərə duaları edərəm həddindən çox. 
Kərəməli anladı məsələni dərindən: 
Allahyarla zarafat edərdilər qədimdən. 
Kor kişini Həsənin evinə gətirmişdir, 
«Adım Allahyar, bura evimdir» söyləmişdir. 
Evinə gedib özü, yeyib-içib, uzanmış,  
 «Kərəməli» şotuna xeyli savab qazanmış.  

 
«Kərimbağı» -“Avadərə» sakinləri: Əsəd 
 

                           «Mən qəssabam?» 
 

«Kərim bağı» mənasız görünər, olmasaydı 
Əsəd əmi, deyirəm,  kaş indi yaşasaydı... 
Mənalı baxışıyla, şirin danışığıyla, 
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Ətrafda olanlara diqqəti, qayğısıyla 
Əsəd kişi həmişə yaxşı ad qazanmışdı, 
Özgənin kədərini öz kədəri sanmışdı. 
...Biri Əsəd kişiyə yanaşaraq söylədi: 
- Bu toyuğun başını, Əsəd əmi, kəs - dedi. 
Əsəd kişi toyuğun boğazından yapışdı, 
Hardan gəldi bıçağı çəkib başı ayırdı. 
Ətrafdakı adamlar dedilər bir ağızdan 
Toyuq murdar sayılır, dil çıxmamış ağızdan. 
Toyuğun sahibinin yaman qaraldı qanı, 
- Niyə murdar elədin, sənin insafın hanı? 
Əsəd soyuqqanlıqla dedi: - Qəssab deyiləm, 
Birinci dəfədir ki, vallah, toyuq kəsirəm. 
Toyuq sahibinin lap əsəbləri gərildi: 
- Qəssab deyilsən, niyə toyuğu kəsdin- dedi. 
Əsəd kişi söylədi: - Toyuğu gətirib sən, 
Çatan kimi yanıma, al,  bunu kəs - demisən. 
Heç məndən soruşmadın bacararam bu işi, 
Yoxsa əlimdən gəlməz, belədir işlər, kişi...  
Rəhmətlik Əsəd əmi, sağ qalaydın indi kaş, 
Görəydin alim olub neçə nadürüst əyyaş. 
Heç birindən heç zaman soruşmadılar ki, sən 
Sərxoş, dumanlı başla  alim ola bilərsən?     
 
Hacı «Rəis» 

 
Hacı Məhəmmədəli yaxşı mütəxəssisdi. 
Bir vaxtlar rabitədə - ATS-də rəisdi. 
Çoxlarında təsəvvür yaranmışdı ki, «Rəis», 
İşdən getsə yaşaya bilməzmiş vəzifəsiz. 
Amma gördülər rəis təkcə ATS-də yox, 
Hər yerdə öz işini biləndir hamıdan çox. 
Çörək pulu qazanmaq ona müşkül deyildir. 
Haqlı olaraq ona «Hacı Rəis» deyilir. 
Bəzi cavanlar deyər, guya gopçudur «Rəis». 
İş olan yerdə yüngül gop da olar, şübhəsiz. 
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El içində söz demək Gənzədə lap qəlizdir. 
Amma tarix göstərdi «Rəis» -  elə rəisdir.  
Gördülər ki, onun həm dili var, həm dilçəyi, 
İstəsə edə bilər pələng boyda milçəyi... 
 

                      1. «50 + 50 = 1000 dərz ot...» 
 

Elə ki sağ əlini üfüqi tutdu «Rəis», 
Qarşısında olanı «lox» sayacaq şübhəsiz. 
Özünün vardı şəxsi «Pifaqor teoremi», 
Xüsusi toplananı, bir də xüsusi cəmi. 
Evinin qabağında çaydan biçdiyi otun 
Gör necə də apardı səliqəylə uçotun: 
- Əlli dərz dünən biçdim, əllisini də bu gün. 
Allah bərəkət versin, cəmisi eyləyər 1000. 
«Rəis»in bu hesabı inandırdı çoxunu. 
Demək, hədəfə vurmuş «gop» adlanan oxunu. 
İnsafla desək əgər, böyük xəta yox burda. 
«Rəis» tələni qurmuş balaca bir sıfırda. 
«Əlli-əlli - min edər» kəlamıyla bu adam 
İnsanların qəlbində yaşayacaqdır müdam... 
 

                 2. «Iki ildir ki, geyir...» 
 
... O zaman ki mağaza açmaq dəbə minmişdi, 
«Rəis» hamıdan əvvəl bu tədbirə girişdi. 
Bir günə boşaltdırdı köhnə təndirəsəri, 
Burda mağaza açdı, sözümün müxtəsəri. 
Gah Irana yollandı, gah getdi Türkiyəyə. 
Hər çeşid mal gətirdi, qazancı olsun deyə. 
Alver yaxşı gedirdi, müşkül deyildi ona 
Müştəriylə dil tapmaq və girmək qılığına. 
... Bir nəfər mağazaya gəlib soruşdu ondan: 
- İdman ayaqqabısı varmıdır yaxşısından? 
«Rəis»: - Əlbəttə!- dedi- Bax, bu kedlər əladır, 
Türkiyənin ən gözəl, ən seçilmiş malıdır. 
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Müştəri qaçırtmamaq üçün «Rəis» söylədi: 
-Dünən bir cüt vermişəm Turan müəllimə - dedi- 
Düz iki ildir  geyir, hələ də cırılmayıb, 
Belə davamlı maldan heç bir yerdə olmayıb!.. 
Müştəri həqiqətən inandı ki,  bu kedlər, 
Turan müəllimdə belə davam gətirmiş əgər 
Keyfiyyətlidir demək, buraxmaq olmaz əldən. 
Bir cüt ked aldı dərhal, belədir ta əzəldən: 
Tamahkarı yalançı aldadarmış bir anda, 
Dünən nə vaxt iki il olmuşdur bu cahanda?.. 
 
Müəllimlərim, qəbriniz nurla dolsun,  
ruhunuz qarşısında baş əyirəm... 
 
Hacı Səyyad müəllim 
 
Hacı Səyyad müəllim! Təkcə müəllim kimi, 
Yanaşmaq azdır ona, o bir ürək həkimi, 
Uşaq qəlbinə məlhəm, dərdinə çarə tapan, 
Psixoloqmu  deyim ona,   yoxsa ki Loğman? 
Ömrünün ən mənalı qırx ilini sərasər, 
Məktəb rəhbərliyinə sərf elədi müxtəsər. 
Nələr görmədi, nələr bu qırx illik zamanda, 
Güvəndi savadına, elminə  çətin anda. 
Dəyişdikcə zəmanə, «xox» elədi hər gələn. 
Gördülər Hacı Səyyad kölgəsindən çəkinən 
Deyildir, bu vəzifə elə onun yeridir.   
Qırx il az müddət deyil, bir igidin ömrüdür. 
Kitab yazilan vaxtda Hacı düşdü mərəzə, 
Pensiyaya getməyə təqdim etdi ərizə. 
Bu xəstəlik Hacının ömrünü baltaladı, 
Həyatdan köçsə belə, ürəklərdə yaşadı... 
Bəlkə də olmasaydı onun kimi müəllim, 
Çətin bu sətirləri düzüb-qoşa bilərdim... 
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Hacı Abbas müəllim 
1. Toy xar olmasın... 

 
Bir gün işin sonunda yaxın qohumlarimdan 
Biri zəng etdi mənə: «Kəndə gəl yubanmadan!» 
Telefonda səslənən xəbəri eşidəndə 
Qəribə narahatlıq yarandı o an məndə. 
Qohumum dedi: «Filan həkimi götürüb gəl, 
Hacı Abbas yıxılmış, başında vardır əngəl». 
Həkimi tapıb həmən getdim Gənzə kəndinə. 
Həkim baxıb söylədi: - Əlac yoxdur dərdinə, 
Yamac yerdə yıxılıb başı daşa çırpılmış, 
Yaşaması müşküldür, bax, beyninə qan sızmış. 
Bununla da ömrünü başa vurdu o kişi. 
Qəliz və mürəkkəbdir bu dünyanın gərdişi. 
Taleyin yazısıyla hər kəs gəldi-gedərdi... 
Zillətlə ömür sürmüş adam rahat can verdi. 
Məqsədimdə qoymadım qatılaq bədbinliyə. 
Istəyirəm qayıdaq ölümdən az geriyə: 
Hacı Abbas görmüşdü dünyanın hər üzünü. 
Cahan müharibəsi kəndin doxsan-yüzünü 
Alaraq caynağına apardı, qaytarmadı. 
Fəqət bu qeylü-qaldan bir ev də yayınmadı. 
Başsız ailələrdən biri də onlar oldu. 
Atası Əli getdi, günləri qara oldu. 
Yetimlik həyatını yaşadı məşəqqətlə, 
Boy ataraq böyüdü min əzab-əziyyətlə. 
Ağlı kəsən yaşında gedib ZAQS şöbəsinə  
Doğum şəhadətnaməsi yazdırmışdı özünə. 
Bu iş kimsəsizliyin əlaməti olmuşdu. 
Hacının nə bacısı, nə qardaşı olmuşdu. 
İndi keçək mətləbə: Hacı yıxıldığı gün 
Ömür-gün yoldaşına: - Gənzə kəndində bu gün 
Kimin toyudur belə, çal-çağırdır? - söylədi. 
Arvadı cavabında: - Həsənqulunun - dedi. 
Hacı qoşalayaraq əllərini: - Xudaya, 
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Səndən diləyim budur: Xeyir gətir bu toya. 
Həm bəy, həm də gəlinin atası vəfat etmiş, 
Atasızlıq həsrəti məni yaman incitmiş. 
Allahdan arzum budur bu gün ölən olmasın, 
Həsənqulunun toyu, inşallah, xar olmasın -  
- Deyərək öz işinin arxasınca yollandı. 
Sən saydığın qoy qalsın...gör fələk nə sayandı? 
Yarım saat keçməmiş o, sürüşüb yıxıldı. 
Bu dünyadan köç edib xatirələrdə qaldı. 
Dünyanın işinə bax, özgənin ölümünü 
İstəməyən bu adam, görəsən öz ömrünü 
Başa vurmaq haqqında nələrsə düşünmüşdü? 
Qətiyyən inanmıram. Ölüm qəfil gəlmişdi. 
Əcəl aman versəydi iştirak edib yəqin 
Sevinərdi toyuna atasız iki gəncin. 
Ömrü boyu dərd çəkən yetimlik həyatından  
Bir təskinlik tapardı o gün çalınan toydan... 
 
                                        2. Bunu eşitdin? 
  
Abbas müəllim o zaman hələ Hacı deyildi. 
Bakıyla telefonla danışmaq müşkül idi. 
Gah danışıq kəsilir, yaxud səs zəif gəlir, 
Hər iki danışanın əsəbləri gərilir. 
Beli bir şəraitdə Abbas müəllim bir gün 
Yığdı oğlu Qəribin Bakıdakı nömrəsin. 
Üç-dörd məsələ üzrə danışmalıydı, fəqət, 
Amma sözə baxmadı telefon adlı alət. 
... Salam-kəlamdan sonra keçdi əsas mətləbə: 
- Filan arayışı al, göndər verim məktəbə. 
Bunu eşitdin, Qərib? Qəribsə cavabında: 
- Eşitmədim.- söylədi, atası dedi: - Onda, 
Dünən Əbülhəsənin KAMAZı ilə sənə 
Qırx kilo qoz göndərdim, aparıb ver Həsənə. 
Bunu eşitdin, barı?.. Qərib yenə söylədi: 
- Eşitmədim, nə dedin?.. Ata bərkdən dilləndi: 
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- Filankəsin yanına gedib gör filan işi, 
Bir də sənə demişdim, qonşumuz Əvəz kişi 
Sabah Bakıya gəlir,   eşitdinmi bunları? 
Qərib dedi: - Səs gəlmir, ucadan danış barı?.. 
Abbas müəllim gördü xeyri yox  danışmağın, 
Niyə əzaba salsın havayı baş-qulağın. 
Səsinin var-gücüylə qışqıraraq dəstəyə: 
- Yaxşı, sağ ol, eşitdin bunu, ay Qərib - deyə 
Telefonu əlindən yerə qoymaq istədi, 
Qəribsə cavabında: - Bəli, eşitdim - dedi. 
… Zalım balası urus - telefon icad edən 
İşi elə qurmuş ki, hər kəs ona sərf edən 
Kəlmələri eşidir, amma ki, sərf etməyən 
Sözlər yetişmir onun qulağına qətiyyən… 
 
İsgəndər  müəllim 

 
                           1. «Ipi saxla, bərkidim...» 

 
Əziz müəllimlərim – Mənsur, Həsən, Yədulla, 
Bizlərə elm verdi gözlərinin nuruyla. 
Həm yaxşı müəllimdi, həm yaxşı memar idi, 
İsgəndər müəllimin gözləri əyar idi. 
Ölçüb-biçmək işində  ona çatan olmazdı, 
Qurub-yaratmağıyla tarixə bir ad yazdı. 
Yaxşı usta olmaqla baməzə insan olmuş, 
Ciddi olsa da belə, zarafatdan qalmamış. 
Bir gün divar hörərkən müəllim yoldaşına 
Deyir: - Barmağınla sıx ipi divar daşına, 
Bağlayım bir cərgənin daşını hörmək üçün, 
Ipi möhkəm tut, çəkim, tarım bərkitmək üçün. 
Müəllim dostu qoyur barmağını, gözləyir: 
-Vaxtı çatanda söylə, çəkim əlimi - deyir. 
Sən demə, usta çoxdan çəkib ipi bərkitmiş, 
Məzəsindən ötrü o  «Çək əlini» deməmiş. 
Dostu bir də baxır ki, İsgəndər müəllim budur 
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Cərgəni başa vurub ipini yığışdırır... 
                      2. «Motosikl  ustası...» 

 
Gənzədə yeni məktəb tiklirdi bir zaman. 
Daşınıb tökülürdü həyətə taxta-şalban. 
Anbar tək istifadə olunan bir budkaya, 
Sement yığılmışdı ki, yağışda islanmaya. 
Girişinə fanerdən qapı düzəldilmişdi. 
Oğurlanmasın deyə, möhkəm kilidlənmişdi. 
Rəhmətlik Əqil əmi öz motosikletiylə 
Gəlib çıxdı həyətə, «atı»nı səliqəylə  
Bir kənarda saxlayıb: «Qüvvət olsun!» söylədi. 
Məktəb müəllimləri bu an yaxına gəldi. 
İsgəndər müəllimsə dedi: - Nə olar, mənə 
Motosiklet sürməyi, gəl, indi öyrətsənə! 
 Əqil kişi başladı bir-bir izah etməyə: 
Bu muftadır, bu tormoz, yerindən götürməyə 
Bu pedalı sıxmalı, sürət ötürücüsü 
Bax, budur, birincisi, sonra da ikincisi. 
Qıçını aşıraraq müəllim «sidenya»ya, 
Əhrəman müəllimsə oturdu kolyaskaya. 
Mühərrik işə düşdü, ayaq pedalı sıxdı. 
Sanki güllə mərmisi bu an lülədən çıxdı. 
Motosiklet şığıdı əvvəl yarğana tərəf, 
Sükan çevrilən anda taxta-şalbana tərəf. 
Qəzasız ötüşməkçün İsgəndər müəllimin 
Dərhal ağlına gəldi sürsün Əqil əminin 
Örtülü qarajına, lakin hədəfə deyil,  
Düz sement anbarına girdi, bu an elə bil 
Xirosima şəhəri atomdan tüstüləndi. 
Motosiklin qabağı daş divara dirəndi. 
Saxlamaq əvəzinə qaz daha artırıldı, 
Narın sement tozları havaya qaldırıldı.  
Həm İsgəndər müəllim, həm Əhrəman müəllim 
Elə bir kökdəydilər, deməyə gəlmir dilim. 
Qapı qıfıllı ikən bu mədəni «oğrular» 
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Fanerdə deşik açıb anbarı «yarmışdılar»... 
 
Musa müəllim 
 
«Xatanda» ata-oğul, yəni  Ağəmmədovlar, 
Yaxşı kişi olmuşlar, tərifləməyə yer var. 
Çox mənalı olmuşdur onların həyat yolu,  
Kərbəlayı Zülfüqar həm özü, həm də oğlu  
Musa müəllim  rəhmət  qazanacaq çox yerdə. 
Həm məktəbdə tanındı, həm  Bakıda alverdə... 

 
                               1. «Yaxşı vızıldadırsan...» 

 
«Ermənikənd» bazarı Musa müəllim üçün 
İkinci iş yeriydi, söyləsəm sözün düzün. 
Çoxunun yadındadır bazar xatirələri 
Heç nə əvəz eləməz o qayğısız illəri. 
Məşhur kamançaçalan onun yanına gəlir, 
Ordubad məhsulundan qoz ləpəsi istəyir. 
Müəllim  qiymət deyir, ustad: «Bahadır» deyir. 
Razılıq əldə olmur,  Musa müəllim  ona: 
- Səni tanıyıram mən, aludəsən kamana. 
Nə olar, ucuz apar, yaxşı vızıldadırsan, 
Bu ləpədən çox yesən, daha yaxşı çalarsan... 

 
                      2. «Kəpək maşınları gəlmiş...» 

 
Musa müəllim yaman zarafat sevən olmuş, 
Novruz müəllim ilə zarafatı bol olmuş. 
Əlbəttə, bu zarafat həddini aşmamışdır, 
Məzə üçün edilmiş, kimsə «cırnamamışdır». 
Məktəbin bufetçisi Qulu «dəndənə» qoyar, 
Bəzi müəllimləri qarşı-qarşıya qoyar. 
Günlər şən keçsin deyə birinə o birindən 
Söz aparıb gətirər, yorulmaz əməlindən. 
Xüsusən maraqlıydı Musa - Novruz dueti. 
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Gözəl «tamaşa» idi, tapa bilsən bileti. 
Novruz müəllim bir gün bufetdə çay içərkən 
Dedi: - Malın kəpəyi qurtarmışdır, görəsən 
Haradan tapmaq olar qüvvəli yemi,  Qulu, 
Belə getsə,  tükənər evdə ət-süd məhsulu. 
Qulu nə cavab verdi, məlum deyildir bizə. 
Amma Musa müəllim elə ki, çıxdı üzə 
Qulu pıçıltı ilə dərhal ona çatdırdı: 
«Novruz müəllim bayaq kəpək soraqlaşırdı». 
Musaya bu bəs idi, sakit bufetdən  çıxdı, 
Dərhal da qayıdaraq belə bir söz buraxdı: 
- Iki kəpək maşını qalxdı meydana sarı, 
Nehrəmlilər gətirmiş, doludur maşınları. 
Çox da ucuz satırlar, müştərilər baş yarır, 
Bir maşını satmışlar, ikinci də qurtarır. 
Novruz müəllim üçün  müjdə oldu bu xəbər. 
Direktor yoxdur deyə, müavini İsgəndər  
Müəllimə üz tutub: -  İcazə verin - dedi, 
Bufetdən çıxıb birbaş meydana tərəf getdi. 
Qarşıdakı sərt dikə çatdı  Novruz müəllim, 
Qulu fikirləşdi ki, bu iş qurmamdır mənim. 
Heç insafdan deyil ki, onu havayı yerə, 
Uzaq yol qət etməklə düz meydana göndərə. 
Yaxınlaşıb: «Bu söhbət zarafatdır» söylədi, 
Novruz müəllim  gəldi məktəbə, bəs neylədi?.. 

 
3. Təkmilləşdirmə - təkmil məzələnmə 

 
Novruz müəllim uzun zaman sərf eləmədi. 
«Cavab atəşi» üçün çox da fikirləşmədi. 
Musa müəllim  üçün təkmilləşdirmə kursu 
Göydəndüşmə iş idi, yəni, sözün doğrusu, 
Kursda olan müddətdə adını yazdırarmış, 
İnstituta getməz, bazarda mal satarmış. 
Ona görə istərdi təkmilləşdirilməyə 
Hər ildə göndərilsin, amma bunu deməyə, 
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Cürəti çatmaz, çünki hər  müəllim beş ildə, 
Plan üzrə bir dəfə olur təkmilləşmədə. 
Qışda təkimlləşdirmə kursunda Musa müəllim, 
Olmuşdu, olmamışdı, bunu haradan bilim? 
Amma ki, daşdan keçən bir sənəd gətirmişdi, 
Məktəb rəhbərliyinə hesabat da vermişdi. 
Hamı yaxşı bilirdi: dalbadal iki ildə 
Kursa getmək olmazdı o zamankı təhsildə. 
Amma Novruz müəllim həmkarını «sınadı»: 
- Kursa gedirsən - deyə onu muştuluqladı. 
Bilirsinizmi necə? Baxıb köhnə işlərə, 
Öyrəndi təliqənin məzmununu yerlərə. 
Məktəbdə olmamışdı heç yazı makinası. 
Novruz müəllim üçün yoxdu bunun mənası. 
Komsomolda işləyən Vaqif Imanov onun 
Işinə yarayaraq, çağırış məktubunun 
Saxtasını çap etdi şəxsi makinasında. 
Novruz müəllim ilə iki dost arasında 
Nə böyük iş idi bu, xahişi icra etdi. 
Novruz müəllim kəndə qalib görkəmdə getdi. 
Qalmışdı bir məsələ: məktuba möhür vurmaq, 
Musa müəllimi buna ürəkdən inandırmaq. 
Hətta Səyyad müəllim kimi ağır bir adam 
Bu zarafat önündə gətirməmişdi davam. 
Məktuba oxunmayan, qarışıq möhür vurdu, 
Tənəffüs vaxtı Musa müəllimi çağırdı. 
Bütün müəllimlərin hüzurunda söylədi: 
- Maarif nazirliyindən, bax, budur məktub gəldi 
Çağırılmısan kursa, hazırlaş, get sabahdan. 
İsgəndər müəllimin dəhlizdən səsi bu an 
Eşidildi: - Musanın yerini varmı bilən?   
Görən haradadır o, rayondan zəng edilən  
Telefon danışığı ilə dedilər Musa 
Bu gün, elə bu saat yollanmalıdır kursa. 
Musa müəllim bir an tərəddüd etdi: - Nədən 
Bir dərs ilində məni çağırmışlar yenidən? 
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Qışda getmişəm kursa, bəlkə səhv yazılmışdır? 
Səyyad müəllim dedi: - Məktub imzalanmışdır 
Görürsənmi, maarif nazirliyində, demək, 
Sənə qalır yığışıb təcili ora getmək. 
Musa müəllim üzdə  guya narazı idi, 
Ürəyində bu işə görə çox sevinirdi. 
Kursda mütləq dil tapıb gedəcəkdi alverə, 
Vaxtı  itirmək olmaz artıq daha boş yerə. 
Evinə zəng eləyib: - Çay-çörək qoyun mənə, - 
Söylədi: Elə bu an kursa gedirəm yenə. 
Qısa müddət ərzində  evdən bağlama gəldi. 
İsgəndər müəllimin ürəyi rəhmə gəldi. 
Dedi: - Günün bu vaxtı Naxçıvana getməyə 
Maşın tapa bilməzsən, səni aparım - deyə, 
Getdi avtomobili qarajdan çıxarmağa. 
Müəllim yoldaşları çıxdı yola salmağa,  
Musa müəllimi tez maşına oturtdular. 
Elə ki, müsafirlər «Gen dərə»yə çatdılar, 
İsgəndər dedi: - Musa, pasportun üstündədir? 
- Yox!- cavabı eşidib, söylədi ki, bu nədir? 
Bilmirsən ki, pasportsuz kursa qoymazlar səni? 
Musa müəllim sakit endirdi yan şüşəni: 
- O qədər tələsdim ki, heç yadıma düşmədi, 
Ay İsgəndər, nə edək, qayıdaq geri - dedi... 
Məktəbin həyətində  hamı intizar ilə, 
Gözləyirdi ki, Musa müəllim təlaş ilə 
Qaçacaq evlərinə pasport götürmək üçün. 
İsgəndər müəllimsə  bu vaxt gülüşmək üçün 
Maşını sürdü birbaş məktəbin həyətinə. 
Gördülər ki, Əhrəman müəllim sifətinə 
Ciddi bir görkəm verib əlində qızıl bayraq, 
 Özü də SSRI bayrağını tutaraq, 
Məktəbin həyətinin ortasında durmuşdur. 
Maşın həyət boyunca üç-dörd dövrə vurmuşdu. 
Novruz müəllim çıxdı maşının qabağına. 
Musa müəlliminsə gəlməmişdi ağlına 
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Bu iş qurma bir işdir, heyrət ilə hələ də, 
Baxırdı yoldaşla çantası da əlində. 
Novruz müəllim dedi: - Ta bəsdir «kuruq» vurdun, 
Bircə dayan, yoxmudur sənin heç yerin, yurdun? 
Kəpək satanlar getdi artıq «təkmilləşməyə», 
Söylə, Musa müəllim, sözün varmı deməyə? 
Musa müəllim bu an xatırladı keçmişi. 
Dostu borclu qalmamış, düzüb-qoşmuş bu işi. 
İncimədi, əvvəlcə o, özü başlamışdı, 
İndi isə çox gülünc vəziyyətdə qalmışdı. 
Ona bərk təsir edən bu zarafat deyildi. 
Yol üçün götürdüyü bütün ərzaq yeyildi. 
Novruz müəllim sanki aclıqdan çıxmış idi, 
Cəvizli kökələri necə də əridirdi... 

 
                          4. Maşın «latoka» düşdü... 

 
Həmkarlar təşkilatının sədri vəzifəsində  
Novruz müəllim on il işləmişdi, bir gündə, 
Putyovka düzəltmişdi «Mestkomun» hesabına. 
Müəllimləri pulsuz Göygölün ətrafına  
Aparmaq fikrindəydi, səhər avtobus gəldi, 
Məktəbin həyətində özünə yer elədi. 
Müəllimlər hamısı vaxtında gəlib çıxmış, 
Amma Musa müəllim, demə qəsdən yubanmış. 
Gün qalxmışdı, nə isə olmuşdu avtobusa, 
Yola düşə bilmirdi, buna dözmədi Musa. 
Dostu Novruz müəllim pərt olsun deyə bu an, 
Evinə zəng elədi müəllim otağından. 
Arvadı soruşdu ki, getməmişsiniz niyə? 
Musa müəllim dedi: - Çatırıq Sədərəyə, 
Novruz qardaşım işi düzüb-qoşubdur elə 
Günorta vaxtı mütləq çatacayıq Göygölə... 
Novruz müəllim üçün işin alınmaması, 
Avtobusun sübh tezdən yola salınmaması 
Dilxorluq yaratmışdı sözün düzü, bayaqdan, 



 

 270 

Amma Musa müəllimin «bədyəsi» də bir yandan 
Ona bərk təsir etdi, yumruğuyla dürtməni 
Vurdu Musa müəllimin böyründən, bu zərbəni 
O, əsla gözləmirdi, «Vay» qışqırdı ucadan. 
Dəstəyin o başında arvadı həyəcandan, 
Möhkəm narahat olub soruşdu ki, nə işdir? 
Musa müəllim dedi: - Maşın «latoka» düşdü. 
Görürsünüzmü,  çıxış yolunu tapdı yenə. 
Hazırcavablığıyla «qol» vurdu rəqibinə... 
 
Mənsur müəllim 

                          «Nəslani yalançılar!» 
 

Müəllimdən söz düşsə, elin xatirindədir 
Əbülfəz Cabbarov və Mənsur, Yadulla, Nadir. 
Təlim-tərbiyə verdi, bizlərə elm öyrətdi, 
Həyatdan köç edərək bir-bir rəhmətə getdi. 
Mənsur müəllim kimi qayğıkeş insan olmaz, 
«Gözəl pedaqoq idi» - söyləsəm, yalan olmaz. 
Təyinatla gəlmişdi Gənzənin məktəbinə, 
Qısa vaxtda öyrəşdi bu kəndin adətinə. 
Bir  Gənzə qızı ilə ailəsini qurdu. 
Alnı açıq, namusla ömrünü başa vurdu.  
Allah rəhmət eləsin, azərbaycan dilinə 
Yeni bir söz gətirdi, mən söyləyim, sən dinlə: 
Mənsur müəllim kənddə yaşayış evi tikir, 
Sübh vaxtı usta gəlib ipi divara çəkir. 
Fəhlə kimi «palçıqçı» Məhəmmədə demişdi, 
Həm də «Iki oğlunu gətirərsən» - demişdi. 
Ev sahibi gözləyir, görür fəhlə gəlmədi, 
Çıxır birbaş meydana, soruşur Məhəmmədi. 
Öyrənir  ki, Məhəmməd başqa evdə işləyir, 
Oğlanları Məhərrəm  dağda «Bərə he» deyir, 
Kamal da başqasının bağında yonca biçir. 
Mənsur müəllim burda özünü lap itirir. 
Usta divar üstündə boş-bekar oturmuşdu, 
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Mənsur müəllim Məhəmməd olan evəcən qaçdı. 
Bütün hirs-hikkəsini toplayıb Məhəmmədə: 
«Nəslani yalançısız, həm oğul, həm də dədə» 
Sözlərini  deyərək tez də geri qayıtdı. 
Kəndin küçələrindən başqa fəhlə axtardı. 
Təmkinli insan olub səbrini boğa bilmiş, 
«Nəslani» kəlməsini icad edən alimmiş!.. 
 
Kərbəlayı Əli müəllim 

                                 1. «Piyada gedərsən...» 
 

Əli müəllim qazandı ikiqat rəhmətini, 
Həm «Quranı» öyrətdi, həm məktəb tədrisini. 
Xeyirxah əməlləri yaşayır ürəklərdə, 
Barmaq izləri qalıb saldığı körpülərdə, 
Hacı Hüseynqulunun məscidinin bərpası 
Xəbərinin hər yerdə eşidildi sədası. 
Allah əcrini verdi, şükür, Əli müəllimin, 
Kərbəla torpağına qismət etdi qədəmin. 
Müəllifi olmuşdu belə bir əhvalatın: 
Dəyişmək məqsədilə ağır keçən həyatın, 
«Jiquli» almaq üçün bir qədər pul toplayır, 
Görəndə ki, pul çatmır, yaxın adam arayır. 
Deyir Musa müəllimə: - Min manat borca pul ver, 
Səndə yatar pul olar, çünki edirsən alver. 
Musa müəllim diqqətlə həmkarını dinlədi: 
- Un almaq üçün pulun yoxdursa, verim - dedi- 
Əgər xəstəsən, dərman almağa pul verərəm, 
Belə ehtiyacını təmənnasız ödərəm. 
Amma, «Jiquli» üçün pul vermərəm, bunu bil. 
Borc ilə maşın almaq heç zaman vacib deyil. 
Əli müəllim sakitcə çıxıb evinə getdi, 
Sanma ki maşın almaq niyyətindən əl çəkdi. 
Nə yollasa topladı pulu kifayət qədər, 
Maşın aldı, bu cəhdi heç də getmədi hədər...  
Isti yay günlərində rayondan qayıdarkən 
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Gördü Musa müəllimi piyada yol döyərkən. 
Tez basaraq əyləci, ədəblə salam verdi. 
Dedi ki: - Baxıram mən, piyada yol gedirsən, 
Əl-ayağın yerində,  əsla şikəst deyilsən. 
Yavaş-yavaş çatarsan öz evinə inşallah, 
Sağlam adama maşın saxlamaram, mən vallah. 
Sözü yerində demək şakəri olmuş onun, 
Deyərlər: «Sağlığını borclu istər borclunun»... 

 
                     2. Bura ki, Naxçıvandır!..» 

 
Kərbəlayı Əlinin yağış əhvalatını 
Çoxu bilir, yenə də deyim təfsilatını: 
«O tay» məhəlləsində yeni ev inşa edir, 
Amma ki, tikintidə işlər çox zəif gedir. 
Bilirsinizmi, niyə? - Nə vaxt usta işlərdi, 
Mütləq yağış yağardı, ildırımlar kişnərdi. 
Təsadüfdü, ya nəydi, iş olmayan günlərdə, 
Əsla yağış yağmazdı, günəş parlardı göydə. 
Bir gün Əli müəllim Naxçıvana getmişdi. 
Şəhər univermağı qarşısına yetmişdi, 
Bir yağış başladı ki, tut ucundan, qalx göyə. 
- Ay yağış, axı bu gün usta işləmir - deyə - 
Əli müəllim tutur üzünü buludlara -  
Məkanı səhv salmısan, Gənzə deyil ki, bura... 
 
«Quran»  oxuyanlar: 

 
Allah rəhmət eləsin Kərbəlayı Əliyə. 
«Quran» qiraətini Gənzədə yüz əlliyə 
Yaxın adama tamam öyrətdi təmənnasız. 
Ay «Quran» oxuyanlar, bu zəhməti dansanız, 
Allaha naxoş gedər, Kərbəlayı Əliyə, 
Rəhmət diləyin hər an, tanrı da bu diləyə 
İnşallah həmrəy olar, heç vaxt biganə qalmaz, 
Din yolunda çəkilən zəhmət əvəzsiz qalmaz... 
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Kərbəlayı Əlinin xidmətləri ölkənin 
Hürriyətə qovuşan müstəqillik dövrünün, 
Məqamında baş vermiş, amma ondan qədimdə, 
Kommunist partiyası SSRI dövründə 
İslamı yasaq edən  vaxtlar  oxuyardılar 
Quranı Rəcəbəli, Məmmədvəli, Allahyar. 
Elmi ateizmdən çəkinməyən, qorxmayan 
Bu insanlar Islama hər vaxt oldular həyan... 

 
Haşiyə: 

                        Bəzən belə də olmuş, 
                      neyləmək olar?.. 

 
Məqsədimə qoymuşam, yalnız yaxşılıqları 
Qələmə alım  bir-bir, gələcəkdə onları, 
Oxuyan xatırlasın, yaxşıya rəhmət desin. 
Bir pisə görə neçə  yaxşı yeri bilinsin...   
Dini, İslamı danıb, Stalinə baş əyib, 
Dinsizliyi bilməyən nə ar, nə də ki eyib, 
Elələri var idi, tutub rəhbər vəzifə, 
Hər şeyi qurban verib məddahlığa, tərifə. 
Adını deməyəcəm, bir kolxoz sədri vardı, 
Yuxarı dairənin işinə yarayardı. 
Partiyaya, Stalinə yalmanmaq məqsədilə  
Lap doğma atasından imtina edər belə... 
Ramazan ayının ən şərafətli günündə, 
Əli Əmirəlmömünün zərbətləndiyi gündə 
Kolxoz üzvlərinə orucu yasaq edib, 
Yuxarıya xoş gəlsin deyə, risqə də gedib 
Gümrah bir kök öküzü kolxozun fermasından  
Kəsdirib dadlı yemək hazırlatdı durmadan. 
Məcbur etdi möminlər orucunu yesinlər, 
Stalin qorxusundan tir-tir əsən möminlər 
Günün günorta çağı iftarı sındırdılar, 
«Allah, sənə əyandır» - deyərək dayandılar. 
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Bəzən belə də olmuş bu kəndin ab-havası, 
Şükür, yaxşı mənada eşidilir sədası. 
Aqibəti nə oldu yaltaq kolxoz sədrinin? 
Təftişçi hesablayıb öküzün dəyərinin  
İki qatını aldı ondan tez bir zamanda, 
Belə allahsızları bağışlamır zaman da!.. 
Müqayisə üçündür bu söhbət, bu əhvalat, 
Yaxşının qiymətini mütləq verəcək həyat.  
 
                                            Göz gördüyündən qorxar?.. 

 
... Həmin kolxoz sədrinin atası «Taxtasər»də 
On səkkizinci ildə namaz qıldığı yerdə, 
Qəflətən tuş olmuşdu erməni gülləsinə, 
Beləcə yüksəlmişdi şəhidlik zirvəsinə. 
İllər keçmiş, şəhidin həmin oğlu böyümüş, 
Kolxoz qurulan zaman onun sədri seçilmiş. 
Günlərin bir günündə «Daha bəsdir» dedilər. 
Onu işdən çıxarıb evinə göndərdilər. 
Bekar qalmasın deyə fermada girdi işə, 
Məcbur olub qatlandı buyrulan hər bir işə. 
... Qoz çırparkən birisi ağacdan yıxılmışdı, 
Sir-sifətini əzib qıçını sındırmışdı. 
Bizim keçmiş sədrimiz dəyməyə getdi ona: 
«Axı, nə oldu sənə» sualı verdi ona. 
Xəsarət alan kişi asta-asta zarıdı, 
Dedi: «Ağacdan düşmək bəxtimizə yazıldı. 
Mərhum atam da bir vaxt ağacdan yıxılmışdı, 
Yıxıldığı yerdə də canını tapşırmışdı». 
Kolxozun keçmiş sədri başını yırğaladı, 
Acı bir rişxənd ilə yaralını qınadı: 
«Sənin ki mərhum atan gözünün qabağında 
Ağacdan yıxılaraq həlak oldu bir anda. 
Qorxmadan-çəkinmədən bunu görə-görə sən 
Ağaca dırmanmısan, qurd ürəyi yemisən? 
Ağıllı adam mənəm, heç vaxt qılmıram namaz, 
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Atamın şəhidliyi əsla yadımdan çıxmaz. 
Namaz üstündə atam şəhid olmuşdu deyə 
Ölsəm də, ömrüm boyu getmərəm mən səcdəyə. 
Sənin ağlın yoxdur ki, atanı görə-görə, 
Dırmanmısan ağaca, qardaşım, nəyə görə?» 
«Bərəkəllah» deyirəm bunun əqidəsinə. 
Orucu və namazı «sevdi» dəlicəsinə... 
            
 
 «K» hərfi ilə başlayan təşkilatlarda «can»  
qoyan xaloğlular:  
Cəlil  

                                     1.»Qar  üstə, qarnı  üstə...» 
 

«Mayor» ləqəbli Məmməd, xalası oğlu Cəlil 
"Prorab"lara lənəti verdilər düz əlli il... 
Hərbi xidmətə getdi Cəlil cavan yaşında, 
Yazdığı məktubların hər birinin başında 
Bildirdi anasına: «Əzab çəkirəm yaman, 
Səhər saat altıda durğuzurlar yuxudan, 
Qaçıram üç yüz metr hər səhər acqarına, 
Baxılmır Rusiyyətin sərt qışına, qarına. 
Qar üstdə qarnı üstdə  məni süründürürlər. 
Rusca bilmədiyimçün mənə «Kozyol» deyirlər. 
Belə getsə, ay ana, sağ görməzsən oğlunu. 
Elə çox istəyirəm evin şəkər, noğlunu. 
Evdə rahat yatanda yada salarsan məni, 
İsti yemək yeyəndə xatırlayarsan məni.» 
Anası Sura xala oxuyaraq bunları 
Deyərdi: «Can, ay bala, allah qırsın rusları. 
Əhd edirəm: Qayıtsın evə oğlum salamat, 
İt  ilə çörək yeyim bir süfrədə mən rahat. 
Sadəlövh Sura nənə çatdı öz arzusuna, 
Cəlil salamat döndü bir gün ata yurduna. 
Yazıq arvad, bir baxın, necə müşkülə düşdü? 
Neyləsin bəs zavallı, axı, nəzir demişdi? 
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Məşədihaşım qonşu köməyinə çataraq, 
Təklif etdi: Həyətdə uzun süfrə açaraq, 
Bir başda Sura nənə, bir başda «Bozu» köpək, 
Otursunlar aralı, gəlsin ortaya yemək. 
Belə də etdi ana,  nəzir yerinə yetdi. 
Nə qədər ömür sürüb, sonra rəhmətə getdi, 
Amma arvad bilmədi oğlu ağciyər imiş, 
Xidmətdə hər bir əsgər bu işləri görərmiş... 
 

2.»Buz üstündən qoyulan bünövrə möhkəm olar?» 
 
«Komxoz» deyilən yerdə Cəlil usta işlərdi. 
İşinin öhdəsindən bax, beləcə gələrdi: 
Rəis əmr elədi ki, filan güllük sökülsün, 
Yerində avtobusa  dayanacaq tikilsin. 
Cəlil usta yığaraq ətrafına fəhləni. 
Getdi ki, icra etsin patronunun əmrini. 
Dekabr ayı idi, baxıb gördülər hər yan 
Şüşə kimi  donmuşdur gecənin  şaxtasından. 
Fəhlələr çalışdılar qalın buzu çapmağa, 
Amma elə donmuşdu fikri yoxdu qopmağa. 
Cəlil ürəyiyumşaq adam olmuş əzəldən, 
İndi də adətini vermədi yenə əldən. 
Qışqırdı fəhlələrə: - Əzab çəkdiniz, bəsdir! 
Bu boyda buzu qırmaq, a qardaşlar,  əbəsdir. 
Bünövrəni qazmadan, elə buzun üstündən  
Divar qoyub hördülər, sonunu gözləmədən. 
Gələndə aprel ayı havalar istiləşdi, 
İdarə rəisinin obyektə yolu düşdü. 
Gördü buz əridikcə sürüşür dayanacaq. 
Yaxın on- on beş günə bura mütləq uçacaq. 
Gəlib iş otağına Cəlili çağırtdırdı. 
Usta otağa gircək rəis bərkdən qışqırdı: 
- Məgər sən bilmirsən ki,  buz üstdə divar olmaz!   
Usta dərəcəsini, de, sənə  hansı qanmaz? 
Vermişdir, tüpürüm mən onun sir-sifətinə. 
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Cəlil dedi: - Ay rəis, belə görürəm, sənə 
Güzgü lazım olacaq öz-özünə baxasan. 
Usta dərəcəsini özün imzalamısan. 
Divarın hörgüsünü hesab etmə natamam, 
On-on beş günə kimi söküləcəkdir tamam.  
Rəis çox acıqlandı Cəlilin sözlərindən, 
Hikkəsini yeməyib qovdu kabinetindən. 
Çağırtdırdı yanına o, iş icraçısını, 
Tapşırıq verdi tapsın bu işin əlacını. 
İş icraçısının da hövsələsi daraldı, 
Hardan tapsın vəsait, onu da fikir aldı.   
Cəlili görən kimi yaralı bir pələng tək, 
Dedi: - Əmək haqqını mütləq kəsəm mən gərək. 
Cəlil: - Dayanacağa verdiyin əmək haqqı, 
Bir günorta yeməyi qədərdir, allah haqqı- 
- Deyib bir beş manatlıq pul çıxardı cibindən. 
- Götür, get, nahar elə, lap uzağı beş gündən 
Sonra söküləcəkdir dediyin dayanacaq. 
Belə söz-söhbətlərin hamısı dayanacaq. 
Cəlil bir səhər işə gecikmişdi ki, rəis 
Çağırıb kabinetə dedi: - Sənə «molodes!» 
Bu gün dayanacağı uçan görəndə mənim. 
Qorxumdan az qalırdı partlasın bu ürəyim. 
Raykom katibi özü gəlib çıxdı obyektə, 
Dedi: - Mat qalmışam mən səndə olan qeyrətə. 
Nədən bildin metaldan düzəlmiş dayanacaq, 
İndi gətirilərək burada yığılacaq. 
İlk dəfədir ki, sənə demədiyim bir işi  
Özün sərbəst görmüsən, afərin sənə, kişi!.. 
Rəis deyə bilməzdi, bünövrəsi buz üstdə 
Olan tikili bir gün yıxılar ağzı üstə. 
Cəlilin «ustalığı»  belə  ustalıq  idi. 
Əslində komxoz özü nə ət, nə balıq idi! 
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«Paqonsuz Mayor» 

                   «Ministr - Min istər...» 
 

Məhəmməd Bəhlul oğlu - «Mayor» ləqəbli insan. 
Haram tikə keçmədi əsla astanasından. 
Meşindən bir çantası var idi,  hər vaxt işə 
Gedəndə götürərdi, çevrilmişdi vərdişə. 
Üzü qara olaydı kaş ki, kasıbçılığın. 
Çox az adam görmüşdü dolmağını çantanın. 
Günorta yeməyini allahın verdiyindən, 
Qoyardı çantasına hər gün çıxanda evdən.   
Axşam boş çantasını əlində yellədərək, 
Gələrdi düz evinə, heç yerə dönməyərək. 
Əngəlli işlər görməz, mərdüməzarlıq etməz, 
Özünə hörmət qoyar, əyri yollara getməz. 
Yaxşı zövqü var idi Mayorun cavanlıqda. 
Hərdən muğam oxuyar toyda, qonaqlıqlarda. 
Gah Vahiddən oxuyar, gah da ki, Mirmehdidən, 
Məclis əhli feyziyab olardı şux səsindən. 
Mayor işdə olarkən deyirlər qonaq gəlir, 
Rayona Naxçıvandan hansısa bir minisr. 
Mayorun iş yoldaşı başa düşmür bu sözü, 
Onda Mayor söyləyir: - Xaloğlu, sözün düzü, 
Tərcümədə «ministr» o deməkdir az pula, 
Bu adam  qane olmaz və razılaşmaz əsla.  
Hər bir işdən min istər, mindən aşağı almaz. 
Sən bunu bilməliydin, fəhlə savadsız olmaz! 
 

                      
 

 
Allah Sizə  rəhmət eləsin! 

 
Dünyanın bir üzü ağ, bir üzü də qaradır. 
Atalar demişlər ki, «Xeyirlə şər qardaşdır!» 

 
ŞƏHIDLƏR: 
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Məzəli insanlardan söhbət açsam, yenə də  
Nakam insanlar üçün yer vardır ürəyimdə. 
Erməni təcavüzü bütün Azərbaycanı, 
Lərzəyə gətirəndə itirdik çox cavanı. 
Şəhidlərin məqamı Ulu Tanrı önündə, 
Şərəflidir, yüksəkdir, əfsuslar ki bu kənd də 
İki şəhid balanın ağrısını yaşadı. 
Hər bir qəlbdə bu nisgil tək yox, qoşa-qoşadır… 
  
                                       Birinci şəhidimiz – QAFİL 
 
Sovet hökumətinin vardı qəribəliyi: 
O vaxtkı cavanların  bəzisi əsgərliyi 
SSRİ adlanan məkandan uzaqlarda, 
Okean sularında, səhralarda, dağlarda, 
Hətta cəngəlliklərdə çəkməyə göndərilir. 
Bunda məqsəd nə idi, bir rus, bir Allah bilir. 
Gənzə uşaqlarından Monqolustanda oldu, 
Polşa, Almaniyada, Əfqanıstanda oldu. 
Sonuncu məmləkətdə qanlı savaş gedirdi, 
Əfqan xalqı azadlıq, hürriyyət istəyirdi. 
Əfqan mücahidləri səksəninci illərdə 
Sovet əsgərlərinə tələ qurub hər yerdə 
Neçə-neçə igidi məhv edib öldürdülər. 
Hələ səksəkədədir sağ qalan döyüşçülər. 
Qafilin qismətinə hərbi xidmətin yeri 
Düşmüşdü o zamanlar  Əfqanıstan çölləri. 
Nə qədər əzab çəkmiş, məşəqqətlər görmüşdü, 
Ölümün pəncəsindən son andaca dönmüşdü. 
Sağ-salamat çıxaraq od-alovun içindən, 
Qafil geri qayıtmış əsgəri xidmətindən. 
Çox səbirli, təmkinli bir insan idi Qafil. 
Sanki kurortda imiş xidmətdəki iki il. 
Çəkdiyi əziyyəti dilinə gətirməzdi, 
Əfqanıstanla bağlı heç özünü öyməzdi. 
Əslində buna haqqı çatırdı ki, öyünsün, 
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“Savaşdan qalib çıxan bir əsgərəm”- söyləsin.  
Bəlkə də ilahinin qəti bir hökmü idi 
Qafil Əfqan savaşı haqqında öyünmədi. 
Çünki düşünürdü o: rus ordusu əliylə 
Qanlı müharibəyə çıxmış əfqanlar ilə. 
Burda Vətən məfhumu arxa planda idi. 
Fərqi yox, haqq-ədalət rus, ya əfqanda idi. 
Sən demə qəlbindəki vətən yanğısı onu 
Gün-gündən yandıraraq sarırdı vücudunu.  
Onda ki, ermənilər durmadan azğınlaşdı, 
Vətənçün şəhid olmaq məqamı yaxınlaşdı. 
Qafil «Xorxat» uğrunda mərdliklə həlak oldu. 
Onun bu igidliyi cavanlara görk oldu. 
Çünki, həmin gün Qafil posta yazılmamışdı, 
Adı da siyahıya qəsdən  salınmamışdı. 
Amma  igid oğlanı qeyrət boğurdu yaman. 
Könüllü dəstələri yola salınan zaman 
Qafil də gəlib çıxdı avtomatı çiynində, 
Kəşfiyyata getməyi qət etmişdi beynində. 
"Adın yox siyahıda" - söyləyəndə komandir, 
Qafil soyuqqanlıqla dedi: - Səbəb nədəndir 
Kənarda qalmağıma, yoxsa vardır günahım? 
Nə qədər vurur ürək, atəş açır silahım, 
Mən savaşdan qalmaram, bilin ki, gedəcəyəm! 
Bu azğın dığaları bir-bir gəbərdəcəyəm. 
Beləcə qoşularaq döyüşçü dostlarına, 
Qafil yolunu tutdu "Xorxat"ın postlarına. 
Gecə qaranlığında bir xeyli yol getdilər. 
Elə ki, yol üstündə bir çaya yetişdilər,  
Artıq sübh azanının deyiləsi vaxtıydı,  
Qafil  ayaq saxlayıb silahı yerə qoydu. 
Çayda dəstəmazını alıb döndü qibləyə, 
Dayanmadan başladı namazı zikr etməyə. 
Namazın arxasınca qısa bir dua etdi, 
Allahdan bu vuruşda qələbə rica etdi.  
Qafil gün qalxanacan düşmənlərlə atışdı, 
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Fəqət, ömür karvanı son mənzilə çatmışdı.  
Qeyri-bərabər döyüş şəhidlik verdi ona, 
Özünü qurban etdi Vətənin torpağına. 
 
                                    İkinci şəhidimiz - CEYHUN 
  
Hacı Tahir yurdunda iyirmi iki yanvar 
Min doqquz yüz yetmiş beş günü hər vaxt anılar. 
Çünki bu gün dünyaya oğul övladı gəlmiş, 
Bütün körpələr kimi bu uşaq əzizlənmiş. 
Doğum sənədlərində adı “Ceyhun” yazıldı.  
Amma nə səbəbdənsə “Nahid” adlandırıldı. 
“Nahid” kimi böyüdü, igid bir aslan oldu, 
Vətəninə, yurduna həmişə yanan oldu. 
Mənfur ermənilərin “Qarabağ savaşı”nda 
Fəal iştirak edib doxsan dördün yazında 
Qəfil düşmən gülləsi hədəf etdi Ceyhunu. 
Vətən unutmayacaq belə igid oğlunu. 
Goranboy rayonunun Talış kəndi uğrunda 
Müdafiə tədbiri aparıldığı anda 
İgidliklə vuruşan Ceyhun şəhid edildi. 
Ölərkən son nəfəsdə “Vətən sağ olsun!” – dedi. 
Bir şəhid tabutu da gətirildi Gənzəyə. 
Dəfnə toplaşanlarin diqqəti bu səhnəyə  
Görəsən nədən belə zillənmişdi, əcəba?.. 
Haminin nəzərində Kazımov Hüseyn baba  
Daşürək  insan kimi  tanınırdı əvvəllər, 
Nəvə dəfn olunanda kəşf etdi gənzəlilər: 
Ceyhunun bu babası heç daşürək deyilmlş, 
Nəvə itkisi ilə onun qəddi əyilmiş. 
Hələ də cingildəyir bu sözlər qulaqlarda: 
“Dünən çıxış edirdin axı televizorda, 
İgid, cəngavər balam, yoxsa gözəmi gəldin? 
“Vətən sağ olsun!”- deyib şəhidliyə yüksəldin!” 
Taleyin  necə də  sərt məqamlari var imiş? 
Həqiqətən də Ceyhun dünən çıxış edirmiş. 
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Çoxları dinləmişdi televizorda onu, 
Çox səlis danışırmış, çıxışının sonunu 
Belə bitirmiş Ceyhun: “Aman yoxdur düşmənə, 
Son qətrə qanimız da qurbandır bu Vətənə! 
Şəhid olsam da belə dönmərəm amalımdan, 
Vətən sağ olsun, o ki, qiymətlidir canımdan!” 
... Zalım fələk, qoy sənin  çarxin tamam qırılsın, 
Elə etdin bu kədər yaddaşlara yazılsın. 
Ceyhunun bu çıxışı neçə gün əvvəl olmuş, 
Şəhid olandan sonra efirə buraxılmış. 
Buna günahkar olan əməkdaşı bəlkə də 
Kimsə cəzalandırmış, çünki o vaxt ölkədə 
Hərc-mərclik hökm sürürdü, üstəgəl müharibə, 
Belə naqislik heç vaxt görünmürdü qəribə.  
Nə qədər acı olsa, onun son çıxışını  
Qürurla dinləmişdi neçə-neçə yaxını. 
Vətən şəhidlərinə rəhmətimiz sonsuzdur.   
Hər şəhid məzarına rəğbətimiz sonsuzdur. 
Başınızı dik tutun, ey şəhid ataları! 
Vətən unutmayacaq bu şəhid balaları! 

 
Gənzədən kənarda yaşayıb, dünyasını  
dəyişmiş Gənzəlilər: 

 
Bu kənddə doğularaq başqa yerlərə köçmüş, 
Vaxtıyla  “Zəm-zəm” kimi bulaqlarından içmiş 
Bəzi insanlar haqda deyilməsə, səhv olar. 
Məsələn, Məşəqulu , “Qurd” Əli,  Hacı Muxtar, 
“Piri” Cabbar, Mustafa Ağayev, Kəblə Rəsul, 
“Deputat” Nurməmməd və Hidayət,  Məşəmənsur, 
Doktor Abbas, “Kitabçı” İsmayıl və “Xan” Əli, 
“Keçəl” Əvəz, briqadir  Cəfər və  Rəcəbəli, 
Məhəmməd Hüseyn oğlu, qardaşı Abbas, Əhəd, 
Barat və Salamullah,  Talıb oğlu Məhəmməd 
Ordubadda yaşayıb ömrünün sonunacan, 
Amma kəndi heç bir vaxt çıxarmadılar yaddan. 
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Hacı Muxtar  

1. Ən qorxulu nədir həyatda?.. 
 

Hacı Muxtar, rəhmətlik, qədd-qamətli kişiydi, 
Təsərrüfatda işlər, zəhmətin əsiriydi. 
Həlim, mülayim idi qardaşı Təyyar kimi. 
Əsla könül sındırmaz, acılamaz heç kimi.  
Hacı Muxtar bir dəfə sual vermişdi mənə: 
- Dünyada ən qorxduğun sənin, nədir, desənə? 
Dedim: - Müharibədir. Tez başını buladı. 
Dedim: - Yel, sel, zəlzələ. Yenə razılaşmadı. 
Dedim: - Hacı bilmədim, o nədir, siz söyləyin? 
Dedi: - Ən çox qorxduğum səhər-axşam küləyin 
Fırladıb oynatdığı sellofan paketlərdir.  
Hərəsi bir ölçüdə, hərəsi bir rəngdədir. 
Təsəvvür et, yol ilə asta-asta gedirsən, 
Yolların kənarında çoxlu paket görürsən. 
Kimsə nəsə yığaraq gətirmişdir evinə. 
Içini boşaldaraq buraxmış selliminə. 
Külək əsir, bu anda bir paketi  qaldırır, 
Qəfildən fırladaraq düz sifətinə çırpır. 
Bilmirsən içindəki zibildir, ya başqa nə. 
Bircə onu görürsən yayılır sifətinə. 
Buna görə qorxduğum yeganə şey paketdir. 
Elə bilirəm atom bombası, ya raketdir.   
 

                             2. Təyyarın silləsi 
 

Deyilənlərə görə Hacı Muxtar cavankən 
Boylu-buxunlu olmuş, buna görə də erkən 
Çağırılmış orduya o, cahan savaşında. 
Dolaşmış cəbhələri yeniyetmə yaşında... 
Günlərin bir günündə tərxis oldu ordudan. 
Üç ildi ayrılmışdı doğma ata yurdundan. 
Evinə gəldiyi gün axşam süfrə başında, 



 

 284 

Anası Rübabənin mənalı baxışında 
Hansısa narazılıq hiss etdi Muxtar dərhal. 
Soruşdu anasından: - Nədəndir bu pərişan hal? 
Ana bir az duruxdu: - Heç nə olmamış, - dedi. 
Muxtarın həssaslığı yenə karına gəldi: 
- Yalan deyirsən, ana, düzünü söyləsənə, 
Mən cəbhədə olarkən bir şey olmuşmu sənə? 
Ana dedi: - Ay oğul, bəzən ac da qalmışıq, 
Xeyli əzab çəksək də, bunlara qatlaşmışıq. 
Amma bir məsələni unuda bilmirəm mən. 
Qardaşın Təyyar ki var, çox fağırdır əzəldən. 
Kimsəylə işi olmaz, insanlarla mehriban 
Rəftar edərək incik düşməz heç bir adamdan. 
Belə xasiyyətiylə nahaqdan məruz qalmış 
Fərmanın qəzəbinə, heç günahı olmamış, 
Təyyar bir dəfə sədrin silləsinə tuş olmuş, 
Bax, oğlum, bu hadisə ürəyimdə daş olmuş. 
Həmin nahaq silləni həzm edə bilmirəm mən. 
Onun intiqamını almalısan sədrdən. 
Muxtarı fikir aldı, axı Fərman vəzifə 
Başındaydı, bununçün məruz qalar təqibə. 
Amma Fərmanın üzü Muxtarın silləsinə 
Mütləq tuş olmalıydı, dünya dağılsa, yenə! 
Kolxoz üçün yeganə nəqliyyat vasitəsi, 
QAZ-51 sayılar, çünki yoxdu qeyrisi. 
Kəndin sakinlərini rayonun mərkəzinə, 
Kolxoz üzvlərini «Əlmuxtar» sahəsinə 
İban usta sürdüyü QAZ-51 aparar. 
Daş-çınqıllı yollarda maşın şir tək hayqırar. 
Kənd yolu asfalt adlı örtüyü görməmişdi. 
Üçtürləngə tərəfdən çayla yol çəkilmişdi. 
Gənzə çayı leysanda aşıb-daşar, sel yola 
Xeyli ziyan vurardı, yaranar çökək, çala. 
Maşın düşərkən bura, kuzo ləngər vurardı, 
Adamları bir bortdan o birinə tullardı. 
Bir dəfə Muxtar kişi maşının kuzosunda 
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«Əlmuxtara» gedirdi, adamlar arasında 
Sədr Fərman da vardı, maşın çalaya düşdü, 
Adamların hamısı bir tərəfə sürüşdü. 
Muxtar fürsəti fövtə verməyib var-gücüylə  
Fərmanın sifətinə vurdu güclü bir sillə. 
Hamı maraqla baxdı bu qəfil hadisəyə. 
Çoxu elə bildi ki, maşın düşdü çökəyə, 
Muxtarı itələyib Fərmana tərəf atdı. 
Bu bir təsadüf idi, zaman onu yaratdı. 
Yalnız iki nəfərə gün kimi aydın idi: 
Sillə təsadüf deyil, hədəfə qəsdən dəydi. 
Onlardan biri Muxtar, ikincisi Fərmandı, 
Nə Muxtar üzr istədi, nə Fərman acıqlandı. 
Təyyarın intiqamı beləcə alınmışdı, 
Sədrin borcu özünə artıq qaytarılmışdı... 

 
«Piri» Cabbar 

 
... Hacı Muxtar, Cəfər və «Piri» ləqəbli Cabbar 
Biri birinə yaxın yerdə məskunlaşdılar. 
Min bir əziyyət ilə quraraq isti yuva, 
Hər vaxt ulu tanrıya etdilər sidqi-dua. 
Köç etdilər dünyadan, heç biri yoxdur artıq. 
Övladlardır onların yurduna bir yaraşıq.   
«Piri» Cabbarın oğlu Qafarla və Səttarla  
Qonşuyuq deyə hər gün görüşürəm onlarla. 
Atalar bəlkə bizi düşünərək söyləmiş: 
«Yaxşı qonşu yaxındır uzaq qohumdan» demiş.  
Hamıya yaxşı olmaq hər kəsin işi deyil. 
Amma Qafar haqqında bu fikir doğru deyil. 
Səbəbini gəl soruş onu tanıyanlardan, 
Görərsiniz, bir kimsə incik düşməz Qafardan.  
Yalnız xeyirxah işlər yazılmış ünvanına, 
Hamıya  əl tutmağı zinət verir adına. 
Belə övladı olan ata unudularmı? 
Ona görə Cabbara rəhmət diləyir hamı...  
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Rəcəbəli  və övladları 

 
Dəmiryolda çalışıb can qoydu Rəcəbəli, 
Ondan geri qalmadı heç oğlu Səfərəli. 
Gənzədən köçüb gəlmiş, «Düz məhləsi» deyilən, 
Səhralar kimi quru, susuz, ilan mələyən, 
Çala-çuxur torpaqda illərlə əlləşdilər. 
Dişiylə-dırnağıyla ev-eşik düzəltdilər. 
Qəribə işləri var bu qocaman dünyanın, 
Min bir əzab çəkərək yaratdığı insanın  
Özünə qismət olmur, ömür çox vəfasızmış, 
Bu fani dünyadır ki, Süleymana qalmamış. 
Daha hardan qalacaq dünya Rəcəbəliyə, 
Övladı Əliqulu, ya da Səfərəliyə? 
Yetmişinci illərdə mən Bakıya getmişdim, 
Yaxın dostlarım Oktay və Cəfərlə görüşdüm. 
Çay süfrəsi zamanı qismət elə gətirdi  
Bakıda təhsil alan Əluqulu da gəldi. 
Söhbət yaman qızışdı, dünyanın gərdişindən, 
Sovet hökumətinin “əttökən” işlərindən 
Danışdıq, hər birimiz öz fikrini söylədi. 
Bu zaman Əliqulu qəribə bir söz dedi: 
- Sovet hökumətinin ömrünün sonlarıdır, 
Bir gün görəcəksiniz SSRİ dağılır . 
Çox maraqlı bir  mövzu gətirildi məclisə, 
Sözün düzünü desəm, inanmadı bir kumsə 
Əliqulu deyənə, düşündük: boş xəyaldır, 
Şura hökumətinin möhkəm dayağı vardır. 
Rəhmətlik Əliqulu hətta belə də dedi: 
- Ola bilsin o günü mən görmərəm – söylədi – 
Amma bundan əminəm, bu qurum dağılacaq, 
SSRİ adinda bir dövlət olmayacaq! 
Dünyanın işinə bax, hardandı belə cürət? 
Əliquluda görən, amma iki həqiqət 
Reallaşdı sonralar: həm sovet süqut etdi,  
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Həm də ki, Əliqulu o dünyaya köç etdi. 
Allah rəhmət eləsin, uzaqgörən olmuşdur, 
Əfsus ki, o dünyaya çox erkən qovuşmuşdur… 
 

«Deputat» Nurməmməd 
                                  «Cavandır, gedib gələr...» 

 
Çox maraqlı olacaq söhbətlərin hamısı, 
«Motorist» alim Əvəz  Fəttahovun əmisi 
Molla Bağırın oğlu «Deputat» Nurməmmədi 
Hamı yaxşı tanıdı, bir kimsə pis demədi. 
Əsas işi komxozda usta işləmək idi, 
Həm də ki məhkəmədə iclasçı seçilmişdi. 
Gözəl adəti vardı, iş kəsəndə məhkəmə, 
«Deputat» təklif edər belə anda hakimə: 
- Bəlkə bir il az verək, yazıqdır, səhv edibdir,  
Cavandır, anlamadan yanlış yola gedibdir. 
Bir gün məhkəmə işə baxarkən dəvət etdi, 
Deputat Nurməmmədi, o da «Baş üstə» dedi. 
Rəhmətlik yox deməzdi hakimin dəvətinə, 
Yenə də sadiq qaldı belə bir adətinə. 
Qurtardı dinləmələr, hakim on il oxudu, 
Sonra da Nurməmmədin öz fikrini soruşdu. 
Nurməmməd çevrilərək düz müttəhim tərəfə: 
- Cavandır, gedib gələr - söylədi o bu dəfə. 
Bu zavalı dustağa iş verdilər onca il. 
Çoxları maraqlandı, Nurməmməd belə deyil. 
Çalışıb azaltmadı məhbusun cəzasını, 
Soruşdular özündən bu işin əsasını. 
Dedi ki, məhkəmədə hər işinə baxılan 
İnsandır özü üçün, niyə söyləyim yalan? 
Amma ki, bu xuliqan gör necə qudurmuşdur, 
Toyda sərxoşluq edib gəlinə göz vurmuşdur. 
Tələb edib ki, gəlin onunla rəqs eləsin, 
Bəy də bekar qalmayıb onun tərini silsin. 
Ona görə demişəm: «Cavandır, gedər, gələr!» 
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Qəlbimdə ona qarşı rəhm yoxdur zərrə qədər. 
Rəhmət sənə, a kişi, çox qeyrətli olmuşsan, 
Beləsini əfv etmək hər kəsə deyil asan... 

 
Təvəkkül Məşəmənsur oğlu 
 

                             Dövlət sərhədini pozan «koçeqar» 
 

«Düz məhləsi»ndə daha dörd nəfər məskən saldı. 
Bu dünyadan köç edib xatirələrdə qaldı. 
Barat, Bağır, Təvəkkül və bir də «Keçəl» Əvəz, 
Çəkdikləri zəhmətə tapılmaz əsla əvəz. 
Can qoyaraq səhranı münbit torpaq etdilər, 
Ailəyə güzəran yaratdılar, getdilər... 
Təvəkkül oğlu idi Məşəmənsur kişinin. 
Ocaqçı işləmişdir, ustasıydı işinin. 
Gəlini ilə yola getmədilər bir zaman. 
İş düşdü məhkəməyə, hakim qızışdı yaman. 
Gəlinin iddiası dərhal təmin olundu, 
Qərar verdi ki, evin tən yarısı onundur. 
Təvəkkül kişi getdi mərkəzə şikayətə, 
- Məhkəmə qərarından - dedilər - şikayətə 
Baxa bilmərik əsla, havayı vaxt  itirmə. 
Çox hay-küy salarsansa, yerin olacaq türmə. 
Təvəkkül dilxor oldu, mərkəzdən qayıdanda, 
Ağlına gəldi bəlkə şikayətə Iranda  
Baxarlar, ona görə sərhəd zastavasının, 
Yanında avtobusdan düşüb dərhal qapının, 
Açıq olması ilə içəri daxil oldu. 
Onu nə qarşılayan,  nə də ki, görən oldu. 
Arazın sahilinə tam sərbəst gəlib çıxdı.  
Baxdı ki, burada da onu izləyən yoxdur. 
Araz çayını üzüb keçmək çox müşkül işdi, 
Ona görə Təvəkkül buradaca ilişdi. 
Sərhəd xidməti onu tutub qəfəsə saldı, 
Sərhəd pozucusutək izahatını aldı. 
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Dedi: «Şikayətimə baxılmır, bu səbəbdən 
Diqqətdə olum deyə qərar verdim, sərhəddən, 
Yararlanım, amma siz yoldan zastavayadək 
Qapının girişindən,  məftillərdən çayadək, 
Olan məsafə boyu məni heç görmədiniz. 
İki qəpiyə dəyməz sizin mühafizəniz. 
Kişi çox düz deyirdi, sovet rejimi idi. 
Sərhəd məftillərinə toxunmaq müşkül idi. 
Gör necə laqeydlikdi, çayadək məsafəni,   
Arxayın keçib getdi şumlanmış ərazini. 
Allah rəhmət eləsin, qurd ürəyi yemişdi. 
Sovet sərhədlərini maniəsiz keçmişdi. 
Yaxşı ki, casusluğu yoxdu bu zavallının, 
Daim sirdaşı olmuş hisli qazanxananın...    
 
Hüseyn  
                                               Çalışın borşu çox eləyin!.. 

 
Bu kənddə Hüseyn adlı adamlar çox olmuşdur. 
Hərəsi bir işiylə yaddaşlarda qalmışdır. 
Bu Hüseynlərdən biri haqqına, ya nahaqdan,  
Əsla çəkinməyərək, qorxmayaraq Allahdan 
Günün günorta çağı mübahisə edərək, 
Xudaverdi adında birindən çıxıb zirək, 
Çəki daşıyla vurub göndərdi o dünyaya. 
Bununla da çaxnaşma «bəxş» elədi « O taya». 
Xudaverdinin ölüm xəbəri bircə anda 
Götürülmüşdü rəsmi qeydiyyata orqanda. 
Hüseynin arxasınca dərhal milislər gəldi. 
Mərhumun cənazəsi bir məzara gömüldü. 
İşin istintaqını əlüstü qurtardılar. 
Hüseyni məhkəməyə qandalla apardılar. 
Işə baxılan zaman prokuror dalbadal 
Müttəhimə verirdi belə məzmunda sual: 
- Düzünü söylə, kimlə əlbir olub öldürdüz, 
Xudaverdini kimlə siz qətlə yetirdiniz? 
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Hüseynsə cavabında: - Tək vurmuşam - deyirdi. 
Lakin prokuror yenə o sualı verirdi. 
Hüseyn növbəti dəfə sualı eşidərkən 
Dedi: - Yoldaş prokuror, mən cinayət edərkən 
Elə sənin özünlə tamam əlbir olmuşam. 
Sən qolundan tutmusan, mən daş ilə vurmuşam. 
Bundan sonra bir daha bu sual verilmədi. 
Prokuror aradan çıxıb zala gəlmədi. 
Təbii ki, cəzanı yüklədilər belinə. 
Son söz verilən zaman məhkəmə heyətinə 
Müraciət elədi müttəhim Hüseyn belə: 
- Əsla peşman deyiləm törətdiyim əmələ. 
Ölməliymiş - öldürdüm, qoy mənə iş kəssinlər, 
Təki türmədə borşu, supu bol eləsinlər... 
Bir sirr açım, bu Hüseyn  əmisi oğlu olmuş 
Məşəbəşir kişinin, onuntək  «lotu» olmuş...  
 
«Qurd» Əli  

                               «Musulman, donuz, o da nisyə?..» 
 

Ordubadda yaşamış gənzəlilərdən biri: 
«Qurd» Əli barəsində söhbət açmağın yeri, 
Vaxtı artıq çatmışdır, qulaq asın diqqətlə: 
Əli çoban olmuşdur, min əzəb, məşəqqətlə 
Dağda-daşda otarmış qoyun sürülərini, 
Yaxşı işiylə hər vaxt göstərmiş hünərini. 
Şura hökumətinin beynəlmiləl himnini 
Hamımız oxumuşduq, bununla ermənini 
Dost bildik özümüzə, get-gəlimiz çox oldu. 
Erməni tülkülüyü yaddaşlardan yox oldu. 
Münasib və sərfəli iş axtarmaq adına 
Çoxları günün biri üz tutdu Hayastana. 
Bu insanlardan biri bizim çoban Əliydi. 
Qonşu erməni kəndi Vahrivara yönəldi. 
Böyük qoyun sürüsü qatıldı qabağına, 
Heyvanları apardı birbaş Boxkar dağına. 
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İnsafla desək əgər, Əli qısa zamanda 
Yaxşı işinə görə tanındı bu mahalda. 
Erməni kolxoz sədri qonaq gəlir yaylağa. 
Qərar verir Əlinin obasında qalmağa. 
Hörmətli qonağına qulluq göstərmək üçün  
Əli bir donuz aldı kabab bişirmək üçün. 
Donuzu nisyə almış erməni Stepandan. 
Danışıb razılaşmış Əli yetmiş manatdan. 
Qonaq kababı yeyib çıxıb getdi işinə. 
Əli unutdu pulu, vermədi sahibinə. 
Üstündən xeyli keçmiş Stepan bir gün dedi: 
- Ali kirva, musulman, donuz, o da ki nisyə?! 
Donuzumu yemisən, pulu vermirsən niyə? 
Əli dedi: - Halallıq halal nemət üçündür. 
Donuz ki halal deyil, hallallıq nə üçündür? 
Mən o ətdən yemədim, yeyən kolxoz sədridir, 
Dəyərini ödəmək daha onun dərdidir. 
Bilirsinizmi, Əli həmin xasiyyətiylə 
Kimə oxşamış, çoxu Məşəbəşir əliylə 
Tora düşmüş erməni dığasını xatırlar. 
O erməni hələ də Məşədini axtarar 
Çərləmiş eşşəyinin pulunu geri alsın. 
 Mətləbdən yayınmayaq, söhbət burada qalsın. 
«Qurd» Əli Məşədinin doğma qardaşı olmuş, 
Erməniyə «atmaqda» ikisi mahir olmuş. 
Mərhum Əlinin iki oğlu var: Vaqif, Ağa 
İstəmirəm mətləbdən çox da düşüm uzağa: 
Hər ikisi mənimçün əziz və hörmətlidir, 
Amma Ağa Vaqifdən bir köynək irəlidir. 
Çünki Ağa hərdənbir bizlərə yoldaş olur, 
Müslüm bəyin mötəbər “şayka”sına qoşulur. 
Fəqət Vaqif son vaxtlar yaman “ağırlaşıbdır”, 
Ayağı küçələrdən, bazardan yığışıbdır. 
Qardaşım Şərif deyir: “Vaqif o qədər şirin 
Olub ki, qorxur bir gün biri yoldan keçənin 
Onu görüb nəzərlər” – bu düzdür, ya yalandır, 
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Amma onu bilirəm: Vaqif “bomba” oğlandır. 
Bu zarafat bir yana, kaş o  salamat olsun, 
Hər zaman ailənin başı üstə var olsun!.. 
 
«Kitabsatan» İsmayıl 
 
                             1. 15 qəpiklik qələm neçəyədir? 
 
Bədbinliyə qapılmaq heç kimə lazım deyil. 
Yaranan məxluq bir gün öləcəkdir, bunu bil! 
Söhbətin artırıram  istiotun və duzun... 
İsmayıl Qənbər oğlu uzun müddət «raypo»nun 
Kitab mağazasında satıcı işləyirmiş, 
Kitab, qələm, dəftəri, bax, necə istəyirmiş, 
O qiymətə satırmış utanıb çəkinmədən. 
Bir şagird qaça-qaça gəlib çıxdı məktəbdən: 
- On beş qəpiklik qələm  neçəyədir? - soruşdu. 
Növbədəki müştəri belə sualdan çaşdı. 
Diqqətlə qulaq asdı veriləcək cavaba. 
Qələm on beş qəpikdir, özü deyir, əcəba. 
Sən saydığını say, gör, İsmayıl nə sayacaq? 
Sərt şəkildə şagirdə dedi: - Neçə olacaq? 
İyirmi qəpikdir də, məgər özün bilmirsən? 
Nədən məni bir belə havayı dindirirsən?  
Bəli, bizim İsmayıl malın artikulundan, 
Yəni dövlət qiyməti olan sovet pulundan 
Fərqli qiymət qoyurdu hər malın üzərinə. 
Bir kimsə də dəymirdi İsmayılın xətrinə. 
Bir gün əmrini alıb mağazanı tərk etdi. 
Bu yolla qazandığı pulları hara getdi? 
Heç özü də bilmədi, baxma ki, sayı çoxdu, 
Amma ki, bu pullarda xeyir-bərəkət yoxdu. 
Daha əvvəlki kimi pul qazana bilmirdi. 
Amma utandığından heç kimə söz demirdi. 
Başlamışdı bazarda cəftə, qıfıl satmağa. 
Amma imkan tapmadı güzəran yaratmağa. 
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                                        2. Soba, əlavə iki qab neft?.. 

 
Elə ki İsmayılı kitab mağazasından 
Çıxardılar, başladı mal alıb ondan-bundan, 
Ordubadın mərkəzi bazarında satmağa. 
Gündəlik çörək pulu, güzəran qazanmağa. 
Amma günün bir günü dilinin bəlasına 
Gəldi İsmayıl kişi, qulas as sonrasına: 
Bazarda neft sobası satırdı qırx manata, 
Tüstü borularının birini beş manata. 
İnzibati orqana yeni işçi gəlmişdi. 
Qışın oğlan çağıydı, şaxtalar bərkimişdi. 
Bu adam tez-tələsik mənzil kirayə etdi, 
Evi qızdırmaq üçün soba almağa getdi. 
Bazarda İsmayıla yaxınlaşıb sobanın 
Qiymətini soruşdu, eşidib İsmayılın  
Cavabını yenidən sual verdi ki, yəqin 
Borularla bir yerdə söyləyirsən qiymətin. 
Əsla zarafat etmir, onunçün həqiqətən 
Maraqlıydı qırx manat, tək sobadırmı görən, 
Yoxsa borular ilə birlikdə qırx manatdır, 
Bazar ki, var, alıcı soruşmaqda azaddır. 
İsmayıl elə bildi müştəri qəsdən onu 
Dolamaq fikrindədir, soruşmaqda borunu. 
Hazırcavablığını o dərhal işə saldı. 
Önündəkini ələ salmaq qərara aldı. 
Dedi: - Əlbəttə, soba, üstündə də borular 
Əlavə qırx litrlik neftlə birgə satılar. 
Müştəri anlamadı onun bu eyhamını, 
Belə ucuz görəndə Ordubad bazarını 

               Ürəyində sevinib  qırx manat pulu saydı, 
Ədəblə İsmayılın düz qarşısına qoydu. 
Bundan sonra bir soba, altı  ədəd borunu, 
Seçib kənara qoydu, soruşdu: - Bəs neft hanı? 
İsmayıl gözlərini müştəriyə zillədi: 
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- Əlavə qırx manatı kim verəcək? - söylədi - 
Altı ədəd borunun qiyməti  otuz manat, 
İki kanistr neftin qiymətisə on manat 
Versən,   alverimizi vurarıq başa, qardaş!  
Müştəri İsmayılın sözündən qaldı  çaş-baş: 
- Axı, özün dedin ki, bir yerdə hamısının 
Qiyməti qırx manatdır, indi təkcə sobanın 
Qiymətini bu qədər bəs niyə söyləyirsən? 
Yoxsa məni xam görüb «lox» hesab eləyirsən? -  
Deyərək çıxıb getdi alverini etmədən. 
İsmayıl müştərini çıxarmışdı əlindən. 
Bu bir yana qalsın, gör  necə qurtardı sonu? 
On  dəqiqə keçməmiş milis çağırdı onu, 
Dedilər: - Sən kiminlə «məzə pıqqıldatmısan»? 
Qarşındakı adamı uşaq tək oynatmısan. 
Böyük bir idarənin məsul işçisidir o, 
İndi sənin başını daldan kəsəsidir o. 
Milis əmrə tabedir, İsmayılı əlüstü 
O məmurun yanına apardı isti-isti. 
İsmayılı xof basdı girəntək kabinetə, 
Öz-özünə deyindi: «Şeytan gəlsin lənətə! 
Dayandığım yerdə gör necə əngələ düşdüm, 
Dilimin bəlasından əməllicə ilişdim.» 
Ona da Qənbər oğlu İsmayıl söyləyərlər. 
Kitab satarkən görmüş çox belə «müştərilər». 
Gözləmədi məmurun «razqon» götürməsini, 
Qışqıraraq üstünə təhqirə keçməsini. 
Birbaş keçdi mətləbə: - Günahkaram qarşında, 
Böyük xəta etmişəm belə qoca yaşımda. 
Olan olub, keçənsə keçmiş artıq, gedirəm 
Borularla sobanı, bir də nefti götürəm, 
Aparıb qoyam Sizə, peşkəş verirəm hətta. 
İnşallah, bununla da sovuşub keçər xata. 
Məmur heç nə demədi, deyəcəyi yox idi. 
İsmayılın peşkəşi həddən artıq çox idi...  
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«Doktor» Abbas 

                         «Ya öləcək, ya qalacaq!» 
  
İsmayılın əmisi Hətəm kişinin oğlu  
Abbas beş il oxuyub baytar həkimi oldu. 
Yaxşı mütəxəssisdi, çox vaxt xəstə mal üstə, 
Gedər, qısa zamanda  mala baxıb ahəstə: 
- Ya öləcək, ya da ki, qalacaqdır - deyərdi. 
Müalicə etmədən öz işinə gedərdi. 
Çox ağıllı adamdı, çünki həyatda canlı  
Nə varsa bir gün ölər, amma buna gümanlı 
Demək yerinə düşər: «Öləcək, ya qalacaq!» 
İki fikirdən biri mütləq reallaşacaq...     
 
 
Kərbəlayı Rəsul 
 

1.  «Fikirləşirdim  ki,Gənzəli çoxdan...» 
 
Çoxdur sərgüzəştləri  Kərbəlayı  Rəsulun. 
«Əlmuxtar» sahəsində gecəykən yonca, otun 
Otarılıb davara, ziyan vurulmasını görmüş, 
Manqabaşçısı bir gün axşam evə getməmiş, 
Qərara gəlmişdir ki, gecə yatmayıb güdsün. 
Əkinləri otaran adamı tapıb bilsin.   
Gecə yarıdan keçmiş heyvan səsi eşidir. 
Çəkilib qaranlığa o vaxtacan gözləyir, 
Baxıb görür  bir nəfər sürü ilə davarı 
Gətirdi yoncalığa, adladaraq divarı, 
Ötürdü bağ içinə, bir siqaret yandırdı. 
Bu zaman sifətini  tamam işıqlandırdı.   
Manqabaşçısı dedi: - Kişi, insafın hanı? 
Utanıb-qızarmadan otarırsan yoncanı. 
Sanmayın bu sözlərdən Kəblə Rəsul utandı. 
Əksinə, önündəki insanı suçlu sandı. 
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Dedi: - Bu gecə vaxtı niyə gedib yatmırsan? 
Hələ cürət  edərək məni də danlayırsan! 
Fikirləşdim: - Gənzəli rədd olub getmiş çoxdan, 
Mən haradan biləydim sən indi buradasan. 
Yazıq manqa başçısı bu sözün qabağında, 
Nə deyə bilərdi ki, yuxusuz qalmağında. 
Öz-özünü danlayıb pıçıltıynan zarıdı: 
«Oğru elə bağırdı, düzün bağrı yarıldı...» 
 

                                          2. «Xaraşo, izveni?!» 
 

Kəblərəsul bir dəfə nəvəsi Tahir ilə, 
Çay içərkən  soruşdu ondan təntənə ilə: 
- Oğlum, məktəbdə nə var, rus dili öyrənirsən? 
Yavaş-yavaş mənə də, gəl, bu dili öyrət sən. 
Tahir dedi: - Baş üstə, baba, soruş, mən deyim, 
Hansı sözü istəsən tez tərcümə eləyim. 
Kərbəlayı soruşdu: «Yaşxı»ya nə deyilir? 
Tahir: «Xoroşo» dedi. - Bəs «Bağışla» necədir? 
Tahir dedi: - «Izvini», baba söylədi: - Tamam, 
Bu günlük kifayətdir, sabah edərik davam. 
Tələsik qoyunları qataraq qabağına, 
Dayanmadan apardı sərhədin qırağına. 
Siqaret alışdırıb, özü kənarda durdu, 
Qoyun yaşıllıq görüb özünü şama vurdu. 
Elə bu an yanında hərbi UAZ dayandı. 
Beş-altı rus əsgəri onu dövrəyə  aldı. 
Başladı rus dilində dindirmə, sorğu-sual, 
Hər sual qarşısında Kəblərəsul da dərhal 
Dedi: - Saldat, xaraşo, izveni ki, izveni. 
Maşallah, kişi bilir ətraflı rus dilini. 
Qocanın danışığı əsgərləri  bezdirdi, 
Bir-ikisi tikanlı simin içinə girdi. 
Qoyunları çıxarıb qovdular tam uzağa, 
Kəblərəsul çəkildi sərhəddən bir qırağa. 
Söylədi öz-özünə: - Dil bilmək yaxşı şeydir, 
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«Xaraşo», «Izveni»ylə işlər yağ kimi gedir... 
                        3. «Qoyun yaşıllığı sevir...» 

 
Ramazanın ikinci oğlu da Təvəkküldür, 
Mədəniyyət evinə təyin olundu müdir. 
İlk günlərdə gördü ki, tamam susuzdur həyət, 
Bir gün hazırlatdırdı raykoma müraciət. 
Birinci katib dərhal çəkdi bu işə əncam, 
Tapşırdı köməkçiyə hazırlasın sərəncam: 
«Suvarma  idarəsi:  Dərhal təşkil edilsin,  
Mədəniyyət evinə  su borusu çəkilsin!» 
Təvəkkülün sevinci bu işdən aşdı-daşdı 
Üç gün içərisində su həyətdə dolaşdı. 
Qısa zaman içində abadlaşdırıldı həyət. 
Bu işə cəlb olundu rəhbərlik, şəxsi heyət.  
Həyət tor məftillərlə  hasara alınmışdı. 
Burda güllü-çiçəkli bir bağça salınmışdı. 
Yayın ortalarında başlarkən iş gününü  
Təvəkkül baxıb gördü bağçada bir sürünü. 
Qoyun-keçi daraşmış həyətə, qırıb-tökür, 
Gördü ki, Kəblərəsul bir tərəfdə öskürür. 
Təvəkkül sərt addımla  ona tərəf yeridi, 
Dedi: - Bura nə dağdır, nə də örüş yeridir. 
A kişi, allaha bax,  bu bağı əziyyətlə, 
Kimdənsə xahiş ilə, kimlərdənsə minnətlə, 
Ərsəyə gətirmişik, sən isə «Uf» demədən, 
Davarı ötürmüsən bağçaya, söylə nədən? 
Kəblərəsul adəti üzrə heç qırcınmadı, 
Təvəkkülün iynəli  sözündən utanmadı.  
Dedi: - Təqsir səndədir, salmısan burda bağı,  
Nə edim, qoyun-keçi tez görər yaşıllığı. 
Bu gül-çiçəyi gərək burada əkməyəydin, 
Utanmırsan, a bala, mənim qəlbimə dəydin. 
Mədəniyyət davarın nəyinə gərək olar? 
Qarnı doyarsa, əgər, qoyun çox razı qalar... 
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Mustafa Ağayev 

                                «Ölən yoxdur ki?» 
 

Allah rəhmət eləsin Mustafa Ağayevə! 
Simsarlığı çatırdı Gənzədə hər bir evə. 
Yüksək vəzifələrdə işləmişdi rayonda. 
Yaxşı insandı, amma bir eyib vardı onda. 
Kəndin xeyir işləri onunçün maraqsızdı, 
Gənzəli görən kimi dərhal soruşacaqdı: 
- Ölən yoxdur ki, kənddə?  Başqa sual verməzdi. 
Yas yerlərini  gəzər, toya əsla getməzdi... 

 
Gənzədən köçən molla olur... 
Hidayət  

 
Kənddə yaşayanlardan heç kim mollalıq etməz. 
Elə ki köçüb getdi, bu peşəyə «Yox» deməz. 
Götürək «Xan» Əlini, Hidayəti, Mənsuru. 
Məşəmənsur haqqında ayrıca deyəcəyəm. 
O birilər barədə məlumat verəcəyəm. 
Hidayət cavanlıqda igid insan olmuşdur. 
Xasiyyəti bir az tünd, tez qızışan olmuşdur. 
Əsas işi bənnalıq eləməkdi, düşəndə, 
Molla kimi gedərdi hərdən o kənd - bu kəndə. 
Mollalıqla  bənnalıq bir-birini tamamlar, 
Birində minbər vardı, o birində yaş divar. 
Fərqi yox bu kişiyə, ikisinə də çıxar. 
Hansına çox yaraşdı, bundan kim baş çıxarar?.. 

 
«Xan» Əli 

  
«Xan» Əli də,  rəhmətlik, gah mollalıq edərdi, 
Gah meyvə-tərəvəzin alverini edərdi. 
Özü əkib-becərməz, yalnız alıb satardı. 
Aldığının üstünə çoz cüzi pul atardı. 
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Ayda beş-altı dəfə gedərdi Naxçıvana, 
Meyvə-tərəvəz alıb gətirərdi rayona. 
Dini təhsil almamış, ərəb əlifbasını 
Özbaşına öyrənmiş, amma tərcüməsini 
Çətin ki bilərdilər, onları qınamayın. 
Sovet rejimi dövrü bunu asan sanmayın. 
Allah rəhmət eləsin Hidayətə, həm ona. 
«Kökü sudan çıxardır...» deyərdilər bax, buna... 

 

Məşədi Mənsur 
 

Məşəmənsur Gənzədən köçüb gedəndən sonra, 
Mollalıq eləməyə başlamışdı bir ara. 
Bir gün gəlir Gənzəyə, minbərdə ehkam deyir, 
Məsciddə oturanlar görür natamam deyir. 
Pıçhapıç düşür bu an, Məşəmənsur anlayır 
Səhv etdiyini, ancaq özünü sındırmayır. 
Çıxış yolunu tapıb deyir: - Hay-küy etməyin, 
Heç bir mənası yoxdur,  mənə tənə etməyin. 
Bu sözləri deməsəm, ürəyimdə xal qalar: 
«Siz kimi rəiyyətin mən tək mollası olar!»... 
 
2-ci hissə: 

 
Indi isə bu gün yaşayanlar haqqında: 
 

(Çox təəssüflər olsun ki, «Gənzənamə» 
yazılarkən 2-ci hissədə yer alan bəzi 
həmkəndlilərim haqqında yazılar sonradan 
poemanın birinci hissəsinə keçirilmişdir. 
Səbəb -  onların haqq dünyasına 
qovuşmasıdır...) 
 

Hacı Hüseynqulu məscidinə töhfə verənlər 
 

Yuxarıda dediyim əhvalatlar Gənzənin, 
Dünyasını dəyişən mərhum sakinlərinin 
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Haqqındaydı, mən dedim, siz təmkinlə dinlədiz. 
Bu şəxslərə tanrıdan min-min rəhmət dilədiz. 
Xeyriyyəçi insanlar yaşayırlar bu kənddə, 
Onların zəhmətini dana bilməz bir bəndə. 
Eləsə, qulaq asın, sözü kimdən başlayım? 
Xeyirxah insanları ardıcıllıqla sayım... 
Qəbri nur ilə dolsun Hacı Hüseynqulunun. 
Məscid kənd əhalisinə ərməğanıdır onun. 
Çox şükürlər olsun ki, müasir dövrümüzdə, 
Belə xeyriyyəçilər yaşayır kəndimizdə. 
Məscid həyəti azlıq edirdi tədbirlərə, 
İcrası vacib olan bəzi mərasimlərə. 
Rəhmət olsun ruhuna Hacı Ələkbərin də. 
Düşünüb-daşınaraq günlərin bir günündə 
Öz bağından məscidə bir xeyli torpaq verdi. 
Məscidin həyətinin sahəsi genişləndi. 
Bundan sonra məscidin təmirinə başlandı. 
Sonra minarə tikmək ideyası yarandı. 
Öhdəsinə götürdü Hacı Israfil bunu, 
Savaba şərik etdi Hacı doğma oğlunu. 
Hacı Səid ustayla Hacı Qurban ustanı 
Cəlb etdilər tiksinlər minarə divarını. 
Çox gözəl iş alındı, məscid minarəsindən 
Verilən azan səsi eşidilir hər yerdən. 
Kəndin başbilənləri gəldilər bu qərara: 
Evlərdə yas saxlamaq çətindir adamlara. 
Hüzür mərasimləri məsciddə saxlanılsın, 
Bunun üçün məsciddə şərait yaradılsın. 
Nəzərdə tutulduğu kimi işlər görüldü, 
Buraya stol-stul, qab-qaşıq gətirildi. 
Əlbəttə, bura məscid kimi çox gözəl idi. 
Amma yas saxlamağa tam münasib deyildi. 
Ölənlərinə rəhmət Ağaməli müəllimin! 
Eyni zamanda onun valideynlərinin. 
Çox miqdarda sərmayə və zəhmət hesabına 
El üçün inşa etdi əzəmətli bir bina. 
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Ötən il təmənnasız bağışladı məscidə, 
Hüzür mərasimləri keçirilir bu yerdə. 
Atası Hacı Zəfər gözəl tərbiyə vermiş, 
Ağaməli müəllim xeyriyyəçi yetişmiş! 
Hacı Hüseynqulunun məscidi artıq bu gün, 
Tam ixtiyarındadır kəndin möminlərinin. 
Evlərdən uzaq olsun, kənddə ölən olarsa, 
Daha ehtiyac qalmır hazırlıq görmək yasa. 
Hər bir şəraitiylə bu tikili göz oxşar. 
Baisin ölənləri, mütləq rəhmət aparar... 
 
Hacı İsrafil 

                                   Niyə qoymamısan yetişsin? 
 
Hacı İsrafil bir vaxt  Bakı bazarlarında 
Quru meyvə alveri eləyərdi, bax, onda 
Naxçıvan diyarının Noraşen rayonundan, 
Bazara mal gətirdi bir nəfər cavan oğlan. 
Məlum oldu bu adam satmaq üçün bazara 
Xiyar gətirmiş, amma  xiyar qıtdı bu ara. 
Yaxşı qiymət söyləyib satmağa başlamışdı, 
İsrafil hərif görüb oğlana yaxınlaşdı. 
Əsla düşünməyin ki, qiyməti öldürəcək, 
Malı dəyər-dəyməzə əlinə keçirəcək. 
Belə niyyəti yoxdu, adamın allahı var. 
İsrafilin satdığı quru meyvə, xuşkabar, 
Xiyardan daha artıq qazanc verən mallardı. 
Bəlkə də yemək üçün cüzi xiyar alardı. 
Baxıb piştaxta üstə qalaqlanan xiyara, 
Gördü mala söz yoxdur, amma ki, ora-bura, 
Göz gəzdirib oğlana söylədi: - Qardaşoğlu, 
Noraşendən qət edib bir belə uzaq yolu 
Bazara mal gətirib ucdantutma satırsan. 
İncimə, xamlığından pulu çölə atırsan. 
Cavan dedi: - Ay dayı, düzdür, təcrübəm yoxdur. 
Noraşendə alan yox, bostanda məhsul çoxdur. 



 

 302 

Məcbur qalıb bu boyda yolu qət eləmişəm. 
Nə qədər pul çıxarar, «bərəkət» söyləmişəm. 
İsrafil gördü artıq ilişibdir qarmağa 
Önündəki bu cavan, dedi: - Malı satmağa, 
İradım yoxdur əsla, məni narahat edən, 
Bir məsələ var: niyə bu işdə tələsmisən. 
Qoymamısan məhsulu yetişməyə, dolmağa,  
Göy-göy yığıb bunları, gətirmisən satmağa, 
Əgər bir-iki həftə  saxlayıb yığmasaydın, 
Tərəvəzdən  birə-beş qazanc çıxarasıydın. 
Oğlanın baxışları İsrafilin üzündə, 
Donub qaldı, düşündü: «Bu yaşda, bu sinndə 
Adam tanımır məgər xiyar adlı tərəvəz? 
Xiyar tanıyan adam belə məsləhət verməz!» 
Dedi: - Dayı, əkilməz sizlərdə xiyar məgər? 
Yeməli olmaz daha, qalsa üç-dörd gün əgər. 
Saralar və turşuyar, bu halda alan olmaz. 
Məhsulum batıb gedər, qazanca qalan olmaz. 
İsrafil sifətinə əsəbi görkəm verdi: 
- Məni xam hesab etmə, qovun-qarpızı - dedi - 
Yetişməmiş dərməzlər, gördük ata-babadan. 
Xiyar hardan yığılır, əlbəttə ki, bostandan. 
Bostan məhsullarının elə hamısı birdir, 
Xiyarı kal yığmısan, mənim sözüm qətidir. 
O qədər «Kal yığmısan» dedi İsrafil ona, 
Yazıq uşaq, şübhəylə yanaşdı satdığına. 
Dəqiq bilirdi: xiyar göy yığılar əslində. 
«Bəlkə kişi düz deyir» - fikirləşdi qəlbində... 
 
Hacı Hüseyn  
                                                 «Ay  canım!..» 

 
... Yuxarıda demişdim, «O tay»lı Əziz əmi 
Üç oğul - Həsən, Hüseyn, sonbeşik Tahir kimi, 
Övladların sevimli, gözəl   atası olmuş. 
Bu övladlar hamısı mömin müsəlman olmuş. 
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Qardaşların hamısı, xüsusən Hacı Hüseyn 
Necə şövq ilə olmuş aşiqi-imam Hüseyn! 
Soruşsanız: «Hardandır bu məhəbbət, bu istək?» 
Başlayacaq «Ay canım!» yenə həmişəki tək. 
Düşünməyin ki, Hacı  reklam  edir canını. 
Əsla yox! Hacı Hüseyn o qədər allahını, 
Onun peyğəmbərini, imamlarını sevər. 
«Ay canım» deyə şirin canını fəda edər. 
Neçə dəfə ziyarət etmişdir Kərbəlanı. 
Yenə gözü yoldadır, axtarır o mövlanı. 
Təqva desən var onda, iman desən var onda. 
Maldan-canından keçər on dörd məsum yolunda. 
Allahdan bu insana cingiltili səs ilə, 
Gözəl avaz istərəm  mən hər zaman sidq ilə. 
Bir haşiyə çıxım mən:  Hacıya deyəndə ki, 
Yaxşı  azan deyirsən, Allaha qəlbindəki  
Məhəbbət qədər səsin olaydı, nə demişdir? 
- Nə olsun, Allah səsi Sibel Cana vermişdir. 
Mənə kifayət edər bu səs, başqa nə gərək? 
Gözəl avaz boş şeydir, təki qaynasın ürək! 
Ola bilər Hacının adının hallanması, 
Mənim hazırladığım kitaba salınması 
Özünə xoş gəlməsin, amma siz  əmin olun. 
Bu söhbətlər xoşuna gələcəkdir çoxunun... 

 
Əziz müəllimlər, Sizinlə fəxr edirik! 
Hacı Novruz müəllim 

                        
                                    «Həştərxandan gələn gəmi...» 

 
Biri orta məktəbi qurtaran ili gedir 
Bakıya,   instituta qəbul sənədi  verir. 
Savadı öz yerində, keçir hər imtahandan, 
Qəbul olunaraq o zövq alır kamalından. 
Tələbə biletini alan günü sevinir, 
Könlünə dəniz düşür, avtobuslara  minir. 
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Birbaş sahil bağına gələrək bilet alır 
Gəzinti gəmisinə, göyərtəyəcən qalxır. 
Yarım saatdan sonra hərəkət edir gəmi, 
Bir az sonra görünməz olur şəhər görkəmi. 
Kassirdən öyrənmişdi hələ bilet alarkən  
Gəmi qayıtmalıdır Narginə çatmamışkən. 
Gördü üçüncü  saat  artıq tamama yetir,   
Gəmi qayıtmaq bilmir, elə hey gedir, gedir. 
Yanındakı kişidən soruşdu nəzakətlə: 
- Nə vaxt qayıdacaqdır gəmi bizim sahilə? 
Kişi bir az duruxdu, söylədi belə  ona: 
- Altı saatdan sonra çatacaq Həştərxana. 
Tələbənin canına isti keçdi bu anda: 
«Mənim  nə işim vardır, görəsən Həştərxanda?» 
Yaxınlaşdı gəminin bir bort xidmətçisinə: 
- Məgər oturmamışam gəzinti gəmisinə? 
Xidmətçi təəccüblə: - Varmı biletin? - dedi. 
Tələbəmiz cibindən çıxararaq göstərdi 
Gəzinti gəmisinə aldığı biletini. 
Xidmətçi dedi: - Yoldaş, dəniz səyahətini 
Gözəl keçirəcəksən, Bakıya Həştərxandan, 
Gəminin marşrutu biz oraya çatandan 
Bir sutka sonrayadır, biletsiz getdiyinə 
Görə sənə cərimə yazmadım, çalış yenə, 
Həştərxandan Bakıya geri qayıdan zaman, 
Bunları təkrar edib biletsiz olmayasan. 
Tələbəmiz iki gün istirahət elədi. 
Amma,  yoldaşlarını  çox  narahat elədi. 
Axşam  gəlmədiyini görüb təşviş etdilər. 
Onun itməsini tez milisə bildirdilər. 
Üçüncü gün tələbə qayıtmışdı geriyə. 
Bilmirəm ki,  sonralar heç mindimi gəmiyə? 
Həmin hadisədən bax, əlli il müddət keçmiş, 
Bu adam  planetin yarısını gəzişmiş. 
Kaş ki, fələyin  çarxı fırlanaydı geriyə, 
Bu adamın yaşını qaytara iyirmiyə. 
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Onda bax, Hacı Novruz müəllim təkrar gedər, 
Lap beş ay müddətində Həştərxanda gecələr. 
Saf, sadəlövh bir  kəndli olmağa razılaşar. 
Qəribə acgözlüklə belə bir ömrü yaşar. 
Fəqət, tale yolları heç vaxt dönməz geriyə. 
Hacı bir daha minməz sevmədiyi gəmiyə...   
 
Hacı Əhrəman müəllim 
 

                      1. «Kəlləpaça olsa, gedərəm...» 
 

Hər məhəllənin xeyli  qeyrətli kişisi var. 
İstər vəfat etmişdir, istərsə indi yaşar. 
Adları çəkilməyən kişilərdən danışım, 
Bir kəlmə kifayətdir, söyləyin: «Əhsən, Haşım!» 
Kəndin aşağısında  Hacı Əhrəman yaşar, 
Şair təbiətlidir, poetik şeir yazar. 
Peşəsi müəllimlik, incə zövqlü insandır,   
İslama yaxın olub mömin bir  müsəlmandır. 
Kənddəki «Bala məscid» uçulub dağılırdı, 
Gənzəyə yaraşmayan vəziyyətdə qalırdı. 
Hacı Əhrəman bir gün belə qərara gəlir: 
Öz vəsaiti ilə məscidi etsin təmir. 
Çox qeyrətli, fədakar, mömin övladlarının, 
Maddi dəstəyi ilə məscid divarlarının 
Təmirinə başlandı, daha sonra tavanı, 
Çardaq örtüyü, qapı, pəncərəsi, eyvanı 
Yüksək zövq ilə təmir edildi az zamanda, 
Bu gün məscid dayanmış xalqın ixtiyarında. 
Xeyriyyəçilik kimi nəcib bir işi gördü, 
Axirət dünyasına savab çələngi hördü... 
... Bitirib pedaqoji institutu Əhrəman 
Ucqar bir dağ kəndinə göndərildi bir zaman. 
Aclıq və bahalığın tüğyan etdiyi o  il 
Əhrəmanın yadından qətiyyən  çıxan deyil. 
Evindən gətirdiyi çörəyi və ərzağı, 
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Qənaətlə yeməli, Əhrəmana uzağı 
Şənbə gününə kimi bəs etməliydi, ancaq, 
Cümə axşamı günü gəldi ona bir qonaq. 
Allah qonağı deyib Əhrəman süfrə açdı. 
Tərslikdən də bu qonaq bir neçə gündü acdı. 
Süfrə üstündə olan bütün ərzaq yeyildi, 
Cümə günü Əhrəman səhər durub geyindi. 
Yeməyə heç nə yoxdu, məktəbə  ac  yollandı. 
Dərslər qurtaranadək qəmgin-qəmgin dolandı. 
Qətiyyən tələsmirdi o, evinə getməyə. 
Onsuz da heç nə yoxdu evdə nahar etməyə. 
Müəllimlərdən biri bu  an yanaşdı ona, 
Dedi: -Bu gün nahara mənə qonaq olsana. 
Əhrəman naz elədi: - Çox sağ olun, müəllim, 
Əsla acmamışam mən, yeməyə yoxdur meylim. 
Amma daxilən qorxdu, müəllim daha ona 
Nahar təklif eləməz, davam edər yoluna. 
Tale üzünə güldü, müəllim arvadını 
Ucadan səsləyərək taqqıldatdı qapını: 
- Bir şey bişirmisənmi günortaya, de görüm,? 
Fikrim var bu cavanı bizə  qonaq gətirim  . 
Arvadı: - Kəlləpaça bişirmişəm - söylədi. 
Müəllimin fikrini Əhrəman gözləmədi: 
- Kəlləpaça yeməyi mən ki lap çox sevərəm, 
Bu xörəyin xətrinə sizə qonaq gedərəm - 
Deyib ev sahibindən qabaq həyətə girdi. 
Kəllapaçadan yeyib bir az özünə gəldi. 
Əslində xoşlamazdı bu xörəyi Əhrəman, 
Yalan deməyi onu xilas etdi aclıqdan. 
Lap zəhləsi getdiyi xörək olsaydı, həmən 
Əhrəman deyəcəkdi: -Xoşlayaram onu mən... 
 

                         2.  «Adam tapa bilmədim?..» 
 

Onda Hacı Əhrəman zirək bir cavan idi. 
Gənzə sakinlərinə muzdla kərpic kəsərdi. 
Montyor Nağı o vaxt ev tikirdi özünə. 
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Kərpici kəsdirirdi tamam qeyrilərinə. 
Düşünürdü: Ağabba, Abbasqulu gördüyü 
İş qədər Əhrəmanın yoxdur əsla cəldliyi. 
Ona görə də kərpic işlərinə hər zaman 
Qəti cəlb olunmadı bizim zirək Əhrəman. 
Bir gün sübh vaxtı Nağı özünü saldı birbaş 
Əhrəmanın evinə, dedi: - Dayanma, qardaş, 
Adam tapa bilmədim bu gün işləsin mənə, 
Çətinlikdə qalmışam, gəl mənə işləsənə!. 
Əhrəman dedi: - Yaxşı, arxanca gəlirəm mən. 
Nağı sevincək qaçıb getdi evinə həmən. 
Ustanı müjdələdi: - Bir fəhlə də tapmışam, 
Əhrəmanın yanından gəlirəm, söz almışam. 
Desəm əgər Əhrəman yalançıdır, düz olmaz. 
Söz verdisə, vədinə inan ki, xilaf çıxmaz. 
Bu dəfə nə baş verdi, işlər necə gedirdi? 
Bənna divar ustundə daş, palçıq gözləyirdi. 
Palçıq yerdə quruyur, daş-çınqıl ayaq altda, 
Xışıltıyla dolaşır, Əhrəman bu saatda, 
Ən təzə kostyumu dərhal geyib əyninə, 
Qalstukunu vurdu, sığal çəkdi telinə. 
Hələ bahalı duxi çilədi yaxasına. 
Özünü saldı kəndin kiçik meydançasına. 
Avtobusa əyləşib birbaş rayona getdi: 
- Adam tapammayanda, yada düşürəm - dedi. 
Əlli ildir ki, evi olsa da tamam hazır, 
Hacı Nağı hələ də Əhrəmanı axtarır...  
 
Hacı Müzəffər müəllim: 

 
... Bakıda məskun olmuş gənzəlilərdən deyim. 
Elələri haqda ki, boşa getməsin səyim. 
Gənzəli təəssübü saxlayan kişilərdir 
«Şeyx» Qulu övladları, ilk öncə Müzəffərdir. 
Əqli, savadı ilə ad çıxarmış bu insan, 
Həm də bəhrələnmişdir möminlik dünyasından. 
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Məkkə ziyarətindən feyziyyab oldu bir vaxt, 
Əqidəsi yolunda dayanmışdır o, sərvaxt. 
Dini  baxışlarıyla Hacı öndədir hər an. 
İnşallah, zəhmətini puç eləməz yaradan... 
Hacı Müzəffər kimi alimin insanlığı, 
Mərdliyi, dəyanəti, bir də qohumcanlığı 
Bəllidir hər bir şəxsə, bunu ki, danmaq olmaz. 
Hacı şəxsiyyətindən faydalanmamaq olmaz. 

                               
 «Bağlama qaldı...» 

 
Bir məzəli əhvalat danışım, Siz də gülün:  
Qızmar yay günlərində yetmiş ikinci ilin, 
Orta məktəb bitirən bir neçə Gənzəliydi, 
Rafiq idi, mən idim, İntiqam və Əliydi. 
Əli Abuzəroğlu yaşca böyükdü bizdən, 
Əsgərlikdən gəlmişdi, təcrübəliydi bizdən. 
Daha iki nəfərlə - bir Əylisli Qurbandı, 
Bir də Tapdıq idi ki, əslən Şayıflıdandı. 
Ali məktəbə qəbul üçün Bakıya gəldik, 
«Ermənikənd» deyilən ərazidə yerləşdik. 
Sənəd qəbulu ilə imtahan arasında  
Geriyə qayıtmadıq, avqustun ortasında, 
Necə oldusa, Əli möhkəmcə soyuqladı. 
Yüksək hərarət ilə yataqda halsız qaldı. 
Müzəffər institutda sıravi müəllimdi.  
Əlini yoluxmaqçün bizim mənzilə gəldi. 
Masa üstünə qoydu bir kiçik bağlamanı 
Qayğı ilə soruşdu xəstənin əhvalını. 
Soyuqdəyməyə qarşı ot dərmanı içirtdi, 
Sadəlövhlük edərək hələ masaj da etdi. 
Bir azdan sağollaşıb mənzili tərk elədi, 
Bizim hər birimizə uğurlar da dilədi. 
Hamımız müəllimi yola salıb qayıtdıq, 
Bir məsələdən sanki yuxudaydıq ayıldıq. 
Rafiq təşvişlə dedi: - Müzəffər müəllimin 
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Gətirdiyi bağlama qaldı! - bu beş kəlmənin, 
Təsirindən Qurbana elə bir qüvvət gəldi, 
Masa üstündən qapıb dərhal yola düzəldi. 
Müzəffər müəllimə dayanacaqda çatdı. 
Bağlamanı ədəblə ona tərəf uzatdı: 
- Unutmusunuz - dedi - qalmış bizim otaqda, 
Bilirsənmi, müəllim nə söyləmiş bu anda? 
Gülə-gülə:- Bu tortdur, sovqat gətirmişəm mən - 
Dedi və öz yoluna davam elədi həmən. 
Təsəvvür edin, Qurban nə əhvalla qayıtdı. 
Otağa girən kimi qaşqabağını saldı. 
Dedi: - Biabır olduq müəllimin yanında, 
Rafiqi məzəmmətlə danladı, o da sonda: 
- Mən haradan biləydim bu sovqatdır, a Qurban? - 
Söyləyərək qımışdı, nəhayət, bağlamadan 
Tortu çıxarıb qoydu masanın üzərinə, 
Tapdıq  pərtliyimizi yox etmək üçün yenə, 
Çay dəstgahı  quraraq, təzələdi süfrəni, 
Gülüşlə xatırladı hamı olub keçəni. 
Sadəlövh uşaqlardıq, Bakıya ilk dəfəydi  
Gəlmişdik, danmaq olmaz, «kənd həyatı» beləydi... 
 
Yaradıcı cavanlar 
Rasim Gənzəli 
 

(Elin  tanınmış qələm sahibi) 
 

Altmış ikinin fevral ayının doqquzunda 
Bir körpə göz açaraq qoca dünyaya, onda 
Rəfiqə ana görən düşünərdimi: uşaq 
Gələcəyin sevimli yazıçısı olacaq? 
Ayaqları sözünə baxmadı bu uşağın. 
Heç kim dəyişə bilməz tanrının sərt qərarın. 
Taleyin yazısını poza bilməz bir insan. 
Öz bəxti, qismətiylə barışmalıdır insan! 
Rasim də alışaraq əlillik həyatına, 
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Əsla baxmadı ömrün belə gedişatına. 
Qətiyyən əyilmədi sınağında dünyanın. 
«Həyat – mübarizədir» bir müdrik kəlamının 
İşığında isindi, yaşadı nikbin, məğrur. 
İlahi, haradandır insanda belə qürur? 
Allah bir yandan alar, başqa bir yandan verər. 
Bu – parlaq həqiqətdir, şübhə etməyin hədər. 
Gəzə bilmədisə də ana torpaq üstündə, 
Fəth etdi ürəkləri Rasim  yüz kərə gündə. 
Düşündüyü obrazlar dilə gəldi, danışdı, 
Sanki Rasim Gənzəli ilə çoxdan tanışdı… 
Beynində hər obrazı şövq ilə canlandırdı, 
Hadisələr fövqündə onları dolandırdı. 
Qətiyyən düşünməyək yazır öz keçmişini. 
Oxucuları bilir Rasimin vərdişini. 
Harda bir əzab çəkən, hüququ tapdalanan, 
Hardasa məhəbbətin, eşqin qurbanı olan, 
Həyatdan kam almayıb, məqsədə yetməyənlər, 
Harınlaşmış, kəlpeysər, haqqa nahaq deyənlər,  
Allahı tanımayan, qaniçən nadürüstlər, 
Boşboğazlar, arsızlar, lovğa avantüristlər 
Rasimin qələmindən tanındı insanlara. 
Gündəlik həyatda da rast gəlirik onlara. 
Mövzu rəngarəngliyi Rasim üçün meyardır. 
Onun əsərlərində həyatın özü vardır. 
Bax «Qiyamət qopanda» «Qalib gələn adam»a, 
«Qəlbi asiman kimi» düşür burda yadıma. 
«Qurdlar və manqurdlar»ın «Qanlı çay»da qərq olan 
«Qaranlıq gündüzlər»i, «Qara sevda» və filan. 
«Durnalar qayıdanda» «Tale yağışları»nı 
«On üçürcü fəsil»də «Yaddaş ağrıları»nı 
Rasimi oxumayan duya bilməz, şübhəsiz. 
Rasimi fəth etməyə, gənzəlilər, gəlin siz. 
Rasim Gənzəli nəsri intibah dövründədir. 
Hər bir oxucusunu həmyerlim valeh edir…     
Bəhruz Nisgil  
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 (Kəndin nəğməkar şairi)  
                                 Onu sevən tapıldımı? 

 
Gənzənin poeziya nəhəngindən - Bəhluldan 
Deməsəm, qaçammaram belə haqlı sualdan: 
-  Gənzənin incə qəlbli, həm də ki istedadlı,  
Başqasından seçilən, xarakteri maraqlı  
Sakinləri haqqında yazdınsa, bəs  Bəhlula 
Yer vermədin əsərdə? Bax, onda bu suala 
Cavabımı dinləyin: - Yazmamaq bu insandan, 
Onun duyğularından, lirika dünyasından 
Mümkün deyildir əsla, mən sadəcə qorxuram, 
Ona layiq kəlməni,  sözü necə  taparam?   
Poetik düşüncəli Bəhruz Nisgil qələmi 
Zəif bir tərif üçün qınamazmı bəs məni?     
Bəhlul poeziyası qəlbləri ovundurar, 
Bəhlul poeziyası sevənləri yandırar. 
Gözəl duyğuları var, incə qəlbli insandır. 
Vətən daşı olmaqçün Vətəndən pay umandır. 
Bir vaxtlar yazdı: Onu sevən heç tapılmadı. 
Əslində sevəni də, seviləni  də vardı. 
Lirik şeirlərinə mahnılar bəstələnmiş, 
Hər yeni şeirə görə saçına qar ələnmiş. 
Rəhmətlik Səməd Vurğun qələmindən yaranmış 
«Şair, nə tez qocaldın?..» misraları da varmış. 
Bəhruz Nisgil yan-yana iki beş (55)  rəqəminin 
Cazibəsində ikən, bu yaşında ömrünün, 
İlahi bir sevgidən yazır, amma nəzəri, 
Ağ saçına düşəndə şair qəlbi ötəri 
Döyünür şiddət ilə, astaca köks ötürür... 
Möhkəm ol, Bəhruz Nisgil, sənə verilən ömür 
Havayı xərclənməmiş, yaratdın ürəklərdə 
Şeir - qəzəl adında möhtəşəm bir abidə.  
Mənim də diləklərim  süzülür ağ kağıza, 
Bəhlul haqqında qələm istəyir belə yaza: 
Qoy Bəhlul qardaşımın ilham təbi yüksəlsin, 
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Məhəbbətdən, sevgidən daha çox nəğmə desin. 
Ağ saçların dəlalət eləmir qocalığa, 
Amma, deyim, layiqsən belə bir ucalığa... 
 
Nizami Gənzəli  
 

(«Tamadalar kralı») 
                           1. Şair, müəllim, həm də yaxşı tamada... 

 
Toyların yaraşığı Nizami müəllimin 
Haqqında pis deməyə qüdrəti çatar kimin? 
Şair kimi şairdir, müəllim tək müəllim. 
«Toyları pis aparır» dedimsə,   yanar dilim. 
Vilayətdə  ən yaxşı, ən savadlı tamada, 
Nizami müəllimdir – bu qənaət hamıda 
Yekdil olmuşdur desəm, qətiyyən yanılmaram. 
Tərif edirəm, çünki onunla sazdır aram. 
Bir vaxtlar çox gənc idik, yığışıb bir guşəyə, 
Gənclik duyğularıyla yanaşardıq hər şeyə. 
Mən idim,»Poçt» Hüseyndi, Şəfi, Mehman, Cəfərdi, 
«Müdir» Bəhrəm, Nizami və bir neçə nəfərdi… 
 

                               2. « Nə Abbas Tufarqanlıyam...» 
 

... İndiki tamadamız həm də gözəl rəssammış. 
Müseyib əmi demiş: «Papaq altda börk varmış...» 
Bir kağız parçasını qoyaraq qabağına, 
Cızmaqara edirdi, hərdən də ətrafına  
Göz gəzdirib Nizami bir «əsər» yaradırdı. 
Bic-bic qımışmağından kiməsə sataşırdı. 
Şəkil hazır olmuşdu, nəzər saldım ötəri, 
Karikatura idi, təsvir etmiş Cəfəri. 
Konserv zavodunda o, mühasib işləyirdi, 
Şəkildə şüşə banka üstüylə yeriyirdi. 
Məndə bir təb yarandı, tənbəllik eləmədən, 
Şəklin altında üç-dörd misranı  bədahətən 
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Yazdım Cəfər haqqında, ötürdüm  yoldaşlara,  
Hamı səmimiyyətlə güldü və bundan sonra 
Şəfinin şəkli artıq çəkilmişdi kağızda. 
Dülgər sexi fonunda, siqaret də ağızda. 
Bu dülgərə bir neçə misra yazdım  mən yenə. 
Çox təbii alındı, dostların hər birinə 
Xoş gəldi, bundan sonra Nizaminin önündə, 
Dostluq şarjı yarandı İlham müəllimin də. 
Mən   İlhama bir neçə misra yazdım həvəslə. 
Artıq ənənə şəkli aldı bu iş, bir sözlə, 
Maraqlı idi, görən kimdi növbəti hədəf? 
Nizami başqa şəkli göndərdi mənə tərəf. 
Diqqətlə baxıb gördüm  «Rəssamın» bu dəfəki  
Əsərində mən özüm təsvir edilmişəm ki!  
Nizami bığ altından bic-bic qımışan anda, 
Özümü sındırmadan öz şəklimin altında 
Yağlı, duzlu, tikanlı  bir neçə misra yazdım,  
Mənə gülmək istəyən hər yoldaşa «sataşdım». 
Çünki onlar hamısı düşünürdülər belə: 
Özüm karikaturam qarşısında əsəblə 
Dayanıb bir anlığa, şəkli məhv edəcəyəm, 
Bəlkə də inciyərək məclisdən gedəcəyəm. 
Amma gördülər gülüş hədəfi bu dəfə də, 
Özləri oldu,  onda qalib çıxdım  yenə də.  
Nizami müəllimin kefi lap durulmuşdu. 
Axı, əsərlərindən bir sərgi qurulmuşdu. 
Bu dostluq şarjlarını məzəsindən ötəri  
Saxlayaraq qorudu uzun illərdən bəri. 
Abbas Tufarqanlıdan, elə Xəstə Qasımdan, 
Söhbət düşdü, bax onda Nizami dodağından 
Bir təbəssüm  car edər, bürüyər sifətini, 
Qaytarar bir anlığa gənclik təravətini. 
Gəncliyimiz onunla  bir yerdə keçdi, heyhat, 
Ağ saçları ərməğan etdi bizə bu həyat!.. 
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Yaylaq sərgüzəştləri... 
Hacı Seyfullah 

                          «Ya sın toje əsgərlik...» 
 

 «Bığlı» Səfərəlinin oğlu Hacı Seyfullah, 
Kolxozun naxırını otarardı bir vaxtlar. 
Naxır «Şalalan» adlı yaylaqda saxlanardı. 
Bura yaxın bir yerdə hərbi obyektlər vardı. 
Sovet əsgərlərinin bir bölüyü günara, 
Gəlirdi «Şalalan»dan içməli su apara. 
Seyfullanın bir oğlu əsgəri xidmətdəydi. 
Uzaq bir məmləkətdə, Tayqa meşəsindəydi. 
Bu rus əsgərlərini Seyfullah görən anda, 
Könlü qubar elədi, kaş övladı bu anda 
Uzaq Sibirdən uçub ona yaxın gələydi. 
Ata da balasını öpüb əzizləyəydi.  
Çox əfsuslar olsun ki, bunlar mümkün deyildi. 
Düşünüb,   az  bir  vaxtda  belə  qərara gəldi: 
Rus   dilini əməlli bilmirdi, ona görə, 
Dedi: - Ey, idi suda - qabaqdakı əsgərə. 
Əsgərləri toplayıb bir yerə cəm elədi. 
Süfrə açdı, ortaya pendir, şor-kərə gəldi. 
«Yeyin» demək istədi, bu sözü tərcümədə, 
«Quşite» söyləyərək, hansı əsgər hələ də, 
Ayaq üstdə durmuşdu, yaxın gəlməsi üçün, 
Yeməyə görə ondan utanmaması üçün 
«Yeyin, yeyin, mənim də oğlum əsgərlikdədir» 
Ifadəsini rusca belə tərcümə edir: 
- Quşi, quşi, utanma, ya sın toje əsgərlik! 
Vallah, heç yerdə olmaz belə tərcüməçilik...  
 
Hacı Bahadir 

                         «Dədə, başına dönüm...» 
 

Çoban Qulunun digər oğlu Bahadirin də 
Çobanlıq peşəsiydi SSRI dövründə. 
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Sürü yaylaqda olan müddətdə kimsə onun 
Yanına gəlirmişsə, xüsusən uşaqların, 
Əzabı, əziyyəti birə on qat  artardı. 
Bahadir kişi ona mütləq iş buyurardı. 
«Dədə, başına dönüm, bax orada odun var, 
Get, götür gəl, qurudur, ocaqda yaxşı yanar». 
Bahadir deyən yerə uşaq qaçaraq gedər. 
Təsəvvüründə yolu çox yaxın hesab edər. 
Amma, getdikcə gedər, yolsa qurtarmaq bilməz. 
Həm də ki, Bahadirin  sifarişi əskilməz. 
«Dədə, başına dönüm, tez ol, düş «Şalalan»a, 
İki addımlıqdadır, suyu doldur çaydana». 
Bu iki addım iki kilometrə qədərdir, 
Bahadirin dözümü qranitə bənzərdir. 
«Dədə, başına dönüm!» deyib ən ağır işi, 
Başqasına gördürər, sadə sayar o işi... 
Fəxrəddin adlı biri kəndin quzularını 
Yaylaqda otarardı, bir gün qohumlarını 
Görmək üçün  axşamdan yol alıb kəndə getdi. 
Özünün əvəzinə qardaşını göndərdi. 
Bahadir buyruq verdi təzə gələn qonağa: 
- Tez ol, vedrəni götür, get aşağı bulağa. 
Dədə, başına dönüm, doldur, gətir çay qoyaq. 
Uşaq qabı götürüb baxdı bulağa, bayaq, 
Vedrəni dığırlatdı «Mirzəxan dərəsi»nə. 
Istiqamət götürdü qaçmağa öz evinə. 
Bahadir bir də baxdı, uşaq yol alıb qaçır. 
Elə bil konslagerdən gizlincə əsir qaçır. 
Bahadir qışqıraraq dedi: - Qayıt geriyə! 
Uşaqsa dayanmadan gedirdi irəliyə. 
Bahadir heç vaxt belə cürətli görməmişdi. 
Kimə buyurmuşdusa, yerinə yetirmişdi. 
İndisə hikkəsindən az qalırdı çatlasın, 
Uşağı niyyətindən nə yol ilə qaytarsın? 
Birdən ağlına gəldi qaldırıb tüfəngini, 
Uşağın arxasınca göndərdi ilk mərmini. 
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Nə yaxşı ki, gülləsi uşağı haqlamadı. 
Yoxsa, insan qatili çağırılardı adı. 
Keçmiş SSRI-dən daha heç nə qalmamış, 
Yaylaqlar ləğv olunmuş, tüfəngi də paslanmış. 
Məkkədən qayıdandan başqasını bezdirmir, 
«Dədə, başına dönüm!» daha heç kimə demir...   
 
«QAZ-66 İntiqam» 

                           «Siqaret verim?!» 
 

Rəhmətlik Islam kişi haqqında danışmışam. 
Demişəm ki, evinin sonbeşiyi Intizam, 
Əsgərlikdə olarkən bir əhvalat baş vermiş, 
Əqil əmiylə birgə bir söhbətə girişmiş. 
İslam  əminin başqa oğlundan - İntiqamdan 
Bir əhvalat deyəcəm, onda ki, «Mestprom»dan, 
Bir maşın götürmüşdü, sürücü işləyirdi. 
Yaxşı sürücü idi, xalq onu istəyirdi. 
Yay mövsümü büsbütün maşınla gedər dağa, 
«Şalalan»a, «Gədik»ə, sürü olan yaylağa. 
Sağılan südü hər gün maşınla gətirirdi, 
Hər kəsi qapısında hörmətlə düşürürdü. 
Sürü «Gədik»də idi, İntiqam səhər-səhər, 
Maşınla qalxıb çatdı obalara birtəhər. 
Axşamdan yağış yağmış, odun nəmdi, ocaq yaş. 
Külək əsdi, dalınca qar gəldi yavaş-yavaş. 
Çoban sübh obaşdan qaldırmışdı sürünü. 
İntiqam çalışdı ki, görsün tədarükünü, 
Çoban gələnə qədər ocaq qurub, çay qoysun. 

               Nə  qədər əlləşdisə, alışmadı yaş odun. 
Yanındakı bir nəfər kömək etməkçün ona, 
Təklif etdi: İntiqam  arxacdakı balona 
Maşınından əlüstü bir az benzin doldursun,  
Odunların üstünə çiləyib  alışdırsın. 
Belə  etdi İntiqam, ocaq alışdı, amma, 
Problemə çevrildi siqareti yandırma. 
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Külək imkan vermirdi kibritlə yandırmağa, 
Yaxın getmək olmazdı benzin yanan ocağa. 
İntiqam belə təklif etdi «köməkçisinə»: 
Siqaretin ucunu batırsınlar benzinə 
Onda kibritdən dərhal siqaret od alacaq. 
Yanındakı adam tez belə də etdi, ancaq, 
Əvvəl siqaret yaşıl alovla şölələndi, 
Belə yanma üsulu yəqin ki,  benzindəndi. 
Adam bir qullab vurmaq istəyəndə qəfildən, 
Partlayış eşidildi, o boyda siqaretdən  
Onun ağzında təkcə filtr-süzgəc qalmışdı.  
Tütün başı üstündən ətrafa  dağılmışdı. 
Külək,  soyuq, sulu qar, bir az da pərt olması 
Adamı sıxıntıya salmışdı dolayısı. 
Amma  ki, bu mənzərə elə yerinə düşdü, 
Qoşulub İntiqama  o, doyunca gülüşdü. 
Kim nə deyir, qoy desin, çəkməyəcəm adını, 
Tütün qumbarasının qoxulayan dadını 
İntiqamın dostunun, ay oxucu, üz vurma, 
Bu iş bir qurma işdir, vallah, qurmadır, qurma!..   
 
Allah heç kimin sözünü bunların 
 ağzına salmasın! 
Hacı Həmid 

                         «Saxlayan olsa, çalar!» 
 

Hacı Həmid çoxuna bədyə demiş, söz atmış. 
Bir klarnet çalanla   bağlı fikir yaratmış. 
Bilmək istərsinizmi, bu söhbət nə söhbətdir? 
Diqqətlə qulaq asın,  çünki bu həqiqətdir. 
Cavanlığında yaxşı klarnet çalan olmuş,  
Spirtli içkilərə möhkəm meyl salan olmuş. 
Ordubadda yaşayır, bağlılığı yox kəndə. 
Bir vaxtlar onlarla toy çalmışdır bu Gənzədə. 
Cavanlığa əlvida demiş, artıq qocalmış,  
Gözləri zəifləmiş, yaş yetmişi haqlamış. 
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Bir gün çinar altında çayxanada olarkən, 
Hacı Həmid və yaxın dostları çay içərkən, 
Bu adam yaxınlaşıb  onların masasına, 
Ədəblə salam verdi, keçdi stol arxasına. 
Söhbət hərlənib gəldi onun ustalığına, 
Həm sənətkarlığına, həm də cavanlığına. 
Söhbətdə olan Hacı Arif soruşdu birdən: 
- İndi əvvəlki kimi klarnet çala bilirsən?  
Hacı Həmid gözləmir ustanın  cavabını, 
Görür vaxtı çatmışdır, edir zarafatını.  
Deyir: - Cavanlığında usta öz əlləriylə 
Saxlayar, püfləyərdi bol-bol nəfəsi ilə. 
Bu qəribə aləti, çalardı nə istəsən. 
Amma, indi məsələ bambaşqadır kökündən. 
Əllər sözünə baxmır,  nəfəssə öz yerində. 
Əgər kimsə saxlasa klarneti əlində, 
Bu şəxs püfləyə bilər lap on il əvvəlki tək. 
Saxlayan olsa, çalar hər növ, çeşiddə tütək.  
 
Hacı Nuru Məmmədov 
 

                                1. «Cibləri axtararam» 
 

... Hacı Nurudan deyim, Müzəffərin oğlundan! 
Təqaüdə çıxmışdır bir vaxt dəmiryolundan. 
Burada vardı onun hörməti, nəcabəti, 
Çox intizamlı idi, işdən qalmazdı qəti. 
Məzəli sözləriylə çoxuna xoş gəlirdi. 
Qısa bir kəlmə ilə hamını güldürürdü. 
Qış fəslinin şaxtalı, duman-çənli günündə, 
Rayondan qayıdırdıq, avtobusun içində 
Uşaqlı və böyüklü qırx-əlli adam vardı. 
«Axbur» deyilən yerdə dizə qədər qar vardı. 
Bir gün əvvəl rayonda hava çox isti keçmiş, 
«Axburdan» yuxarıda qarı tamam əritmiş. 
Su axaraq burada şüşə tək buz bağlamış, 
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Bizim avtobusumuz düz həmin yerə çatmış, 
Yoxuşun kəlləsində «buksovata» düşərək, 
Birdən motor dayandı, avtobus sürüşərək 
Yarğanın kənarına çatanda sərnişinlər, 
Möhkəm hay-küy salaraq,  həyəcan keçirdilər. 
Qadın və uşaqların  ağlaşdığı bir zaman 
Nuru kişi deyirdi öz-özünə astadan: 
«Barı düşəydi çaya, barı düşəydi çaya!?»  
Yolun kənarındakı iri, bədheybət qaya 
Xilas etdi maşını sürüşməkdən yarğana. 
Qəfil  sakitlik çökdü elə bu an salona. 
Onda Hacı deyildi, Nuru kişi dilləndi: 
- Heyf, çaya düşmədi avtobusumuz - dedi. 
Çox adam acıqlandı Nurunun bu sözündən, 
Diqqətlə baxsaydılar kişinin üz-gözündən 
İncə yumor hissini dərhal anlayardılar. 
Bəziləri soruşub ondan maraqlandılar: 
«Nəyə görə yarğandan düşməyi istəyirmiş?» 
Nuru kişi bicliklə özünü sərt göstərmiş, 
Demişdir ki, avtobus çaya düşsəymiş əgər, 
Özlərinə gəlməmiş sürücü, sərnişinlər, 
Axtaracaqmış demə Nuru kişi cibləri, 
Bunu ciddi düşünən, düz bilən bəziləri  
Dedilər: «Məgər özün salamat qalacaqdın? 
Özün həlak olsaydın, bəs necə olacaqdın?..» 

 
                              2. On bir ay məhərrəmlik?.. 

 
Nuru əmi heç kimə pis gün arzulamamış. 
Mömin insan olsa da, zarafatdan qalmamış. 
Hər il Ramazan ayı gələndə Hacı Nuru, 
Yenidən  işə salar incə, duzlu yumoru. 
Qəlbində «Əstəğfrüllah» deyib üzdə allaha, 
Üz tutub məzə üçün söyləyərdi bir daha: 
- Fəda olum mən sənə, bu ay müqabilində, 
On bir ay məhərrəmlik olsun, üç cəm bir gündə  
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Yeyib-içib qarnımı möhkəm doyurum, - deyər.  
Təziyədə oturub ağlamağına dəyər... 
Əlbəttə, Hacı Nuru zarafat eləyirdi, 
Ətrafda olanları güldürməkçün deyirdi... 
Hacı Nurunun böyük oğlu Hacı Əkrəmdir. 
Zarafatla deyərəm ona «Əhməd-biqəmdir». 
Yaxşı oğlan olmağa yaxşı oğlandır Hacı, 
Amma bədyə deməyə sanki bir candır Hacı... 
 
Hacı Səid 

                             1.Orucqulu usta! 
 

Bənna Hacı Səidlə çox vaxt «çastnı» işlərdə 
Orucqulu işlərdi Məhərrəmlə bir yerdə. 
Bütün ustalar kimi bənna, suvaqçı, dülgər 
Vergi ödəməliydi «çastnı» işləsə əgər. 
Məlum məsələdir ki, həmişə bu ustalar 
Vergidən yayınmağa hər yolla can atarlar. 
Bir allah bəndəsinin evində Səid usta 
Hörgü hörür, düzürdü kərpici asta-asta. 
Görür maşın dayandı, bir vergi müfəttişi 
Düşərək seyr elədi inşaatdakı işi. 
Hacı Səid çəkildi tikintidən kənara, 
Orucqulu kərpici qaldırırdı divara. 
Müfəttiş sual etdi: - Usta kimdir burada? 
Hacı Səid düşünüb çarə tapdı arada: 
Dərhal Orucqulunu müfəttişə göstərdi: 
- Usta budur, buyurun, yoldaş müfəttiş – dedi. 
Fikirləşdi bununla vergidən  azad olur. 
Eybi yox, nə olursa, Orucquluya olur. 
Diqqət edib dostuna, qımışdı asta-asta. 
Müfəttiş yaxınlaşdı Orucquluya: - Usta, 
Vergi idarəsindən gəlmişəm cəlb etməyə 
Səni vergiyə, buyur, ad, soyadını söylə. 
Orucqulu tərəddüd etmədən cavab verdi: 
- Adım Səid, soyadım Abdinovdur.- söylədi. 
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Müfəttiş dəftərində dərhal qeyd etdi bunu, 
Dedi nə qədər pulu verməli olduğunu. 
Hacı Səid ömründə belə uduzmamışdı. 
Orucqulu «karola» qarşı «tuz» çıxarmışdı… 
 
                                        2. Vergini kimə vermisən?.. 
 
Hacı Səid bir vaxtlar Naxçıvan şəhərində 
Hacı Qurbanla birgə inşaat işlərində 
Çalışardı, kərpicdən üzləmə bəzək vurar 
Evlərin fasadına, gözəlləşər binalar. 
Hacı Səid onda da vergidən yayınardı. 
Vergi müfəttişindən qaçmaq adəti vardı. 
Bir gün alətlərini yığaraq çantasına 
Gəldilər «Nəqşicahan» otelinin yanına. 
İşin qızğın vaxtında bir maşın yaxınlaşdı, 
Qovluğu qoltuğunda biri qapını açdı. 
Hacı Qurbanın qanı bu an yaman qaraldı: 
- Vergi müfəttişidir!- astaca pıçıldadı. 
Hacı Səid dedi: – Döz, ağlıma fikir gəlmiş, 
Elə edəcəm, çıxıb gedəcəkdir bu qəmiş. 
Nə səndən, nə də məndən vergi almayacaqdır, 
Bura gəlməyinə də peşiman olacaqdır. 
Müfəttiş yaxınlaşıb özünü təqdim etdi: 
- Sənətkar kimi vergi ödəməlisiz – dedi. 
Hacı Səid söylədi: - Intizam sevənik biz. 
İnanın ki, qətiyyən işləmərik vergisiz. 
Sizdən yarımca saat əvvəl bir nəfər gəldi, 
Bizim hər ikimizi vergiyə cəlb elədi. 
Müfəttiş kəkələdi: - Bu necə olan işdir? 
Belə zirək tərpənən bəs hansı müfəttişdir? 
Axı, bu işi mənə tapşırmışdır rəisim, 
Mənim sahəmdə gəlib at oynadan kimdir, kim? 
Soruşdu müfəttişin nişan, əlamətini. 
Hacı Səid gördü ki, artıq işin çətini 
Başa çatmış, müfəttiş tamam inanmış ona. 
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- Həmin adam beləydi –başladı çıxışına –  
Təxminən əlli yaşlı, bu boyu, bu sifəti, 
Başında şlyapası, əynində də jileti, 
Uzun saçı daranmış alnından arxasına, 
Elə danışmağı var, bənzəməz başqasına. 
Müfəttişin qəzəbi aşıb-daşdı, kükrədi: 
- Təsvir etdiyin adam Əsədulladır – dedi. 
Belə yoldaşlıq olmaz, inciməyim necə mən? 
İkicə müştərimi tutub almış əlimdən. 
Müfəttiş qəzəb ilə çıxıb işinə getdi. 
Hacı Qurban burada Səiddən sual etdi: 
- Bu haradan gəldi ağlına, quraşdırdın? 
Necə oldu heç nədən kişini inandırdın? 
Hacı Səid söylədi: - Əsədulla ki vardır, 
Əslən bizim kəndlidir, demək bizə simsardır. 
Buna görə də onun zahiri görkəmini 
Necə varsa söylədim, inandırdım kişini. 
Beləliklə, bu dəfə iki memar vergidən 
Azad oldu maymağın bir sadəlövhlüyündən… 
Amma ki Əsədulla müəllimin bu işdən 
Qəti xəbəri yoxdu, heç kim də müfəttişdən 
Soruşmadı nə üçün Səiddən pul almadı. 
«Nəqşicahan» bəzəndi, ustalar boş qalmadı… 
 
Hacı Nəzər 

 
... Hacı Nəzər babanın nəvəsi də Nəzərdi. 
Amma bu Nəzər bir vaxt hələ adi Nəzərdi. 
Adi Nəzər deyəndə, yəni Həcc ziyarətinə, 
Getməsə də çoxusu onun öz hörmətinə 
Hacı Nəzər deyərdi baba müqabilində. 
«Dedi-dedi Məlakə...» söhbəti el dilində 
Bəlkə də Hacı Nəzər üçün söylənilmişdi. 
«Hacı» Nəzər ötən il Məkkəyə yola düşdü. 
Çox məzəli insanmış artıq həqiqi Hacı. 
Həyətində bir hovuz qururdu ötən yazı. 
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Mən də kömək elədim bir gün bu tikintidə. 
On gün keçmiş görüşdük Hacıyla toy yerində. 
Soruşdum: «Necə çıxmış hovuzun inşaatı?» 
Dedi: «Bir ətək pulu xərcləmişəm havayı.» 
Başa düşmədim, yəni hovuz tamam dağılmış? 
Hacı dedi ki, baha qiymətə ventil almış, 
Bütün divarlarından hovuz buraxırmış su 
Ventil üçün bu xərci nahaq çəkmiş doğrusu. 
Ay sənin üzün gülsün, məzəlisən, məzəli. 
Sənin xətrini istər, vallah,  hər bir gənzəli...  
 
Kərbəlayı Bəhrəm 

                        1. «Get müalicəyə, yazıqsan!.. 
 

Rəhmətlik Əqilin bir Bəhrəm adlı oğlu var. 
Kərbəla torpağına olmuş bir zaman zəvvar. 
Ədəbli, mərifətli, qanacaqlı oğlandır. 
Amma, necə deyərlər, bir az «it oynadandır». 
Bir nəfər soruşur ki, gözümə pis dəyirsən, 
Niyə qaşqabaqlısan, yoxsa xəstələnibsən. 
Bəhrəm deyir: - Mədəmdən yaman şikayətçiyəm. 
Belə getsə, nə vaxtsa bu dərddən öləsiyəm. 
Kişi soruşdu: - Axı, nə olmuşdur mədənə? 
Bəhrəm  bic-bic qımışdı: - Necə deyim mən sənə, 
Dərdim ağırdır, qardaş, nə yedim  o saniyə, 
Dayanmadan birbaşa gedib  düşür mədəyə.    
Gecə səhərə kimi açmıram heç gözümü. 
Buna görə narahat hiss edirəm özümü. 
Kişi təəssüf etdi, ürəyi yandı ona. 
Amma bilmədi əsla düşübdür qarmağına  
Əqil kişinin əziz, mehriban balasının,  
Kərbəlayı Bəhrəmin -  allahın bəlasının. 
Dərindən düşünsəydi, anlayardı  hər qida 
Gedib mədəyə düşür, xəstəlik yox  burada. 
Bütün insanlar hamı  Bəhrəmin dediyi tək,    
Gözu yumulu yatır axşamdan səhərədək... 
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                                  2. «Qırağım» 
 

Bəhrəm  mahir  sürücü olmuş, şübhə yox buna. 
Yük maşını  işlədir, tez-tez gedir rayona.  
Bir nəfər cavan oğlan yaxınlaşdı Bəhrəmə: 
- Nə qədər pul alarsan, indi  gedək Nehrəmə, 
Üç ton taxıl  vuraraq gətirək bizim  kəndə? 
Bəhrəm bir qiymət dedi, razılıq oldu əldə. 
Adını bilmədiyi cavan oğlana Bəhrəm, 
Özündən ad qoymuşdu -  «Qırağım» deyə hərdən  
Müraciət edirdi: - «Qırağım», bunu götür, 
«Qırağım», onu apar, «Qırağım», bunu gətir... 
Mənasını duymayan oğlana elə gəlir, 
Bu söz dərin ehtiram, hörmət  mənası verir. 
Mənzil başına çatıb Bəhrəm maşını sürdü, 
Anbarın qapısına, dönmək istərkən gördü 
Oğlan deyir: - «Qırağım», maşını sola döndər! 
«Qırağım», daha saxla, «Qırağım» sağa döndər! 
Bəhrəmi gülmək tutdu, gör kim-kimə «atırdı»,  
Öz əkdiyi tikanlar, bax,  özünə batırdı... 

 
 Mahir usta  

                                «Toyu xar etməyin!» 
 

Qəbri nur ilə dolsun Mayor Bəhlul oğlunun. 
Özunun barəsində yazdım, indi oğlunun -  
Cıqıl, yəni Mahirin haqqında eşitdiyim, 
Əyləndirən, güldürən bir əhvalatdan deyim: 
Gənzənin toylarının başqa təravəti var. 
Bu toylardan seçilir başqa yerdəki toylar. 
Bu toylarda mərifət  ön plana çəkillər. 
Bu toylarda içilməz haram olan içkilər. 
«Bismillah»la başlayar oğul toyu, qız toyu, 
İntizam, qayda-qanun hökm  sürər toy boyu. 
Mətləbdən uzaqlaşmaq istəmirəm, deyirlər, 
Kənddə söhbət gedir ki, hansı musiqiçilər 
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Daha yaxşı toy çalır, biri deyir: «Dübəndi», 
Biri deyir: «Qapıcıq», başqa birisi «Cəngi». 
«Cıqıl» özünə məxsus bir şirin ləhcə ilə  
Söyləyir: - Mübahisə etməyə dəyər, belə. 
Eşitmişəm  ki, anam  gəlin gətirilərkən, 
Rəhmətlik atam isə gəlini gözləyərkən, 
Bir faciə baş verir, nağaraçalan Fərhad 
Çayı keçən bir anda büdrəyir və o saat, 
Suya yıxıldığından nağara əldən çıxır, 
Bir göz qırpımındaca sel götürüb aparır. 
Elə buna görə də dediyim toy xar olur. 
Bədbəxtliyə bax ki sən, atamgil sonsuz olur.  
Cıqıl usta nə qədər duz qatmışdı söhbətə? 
Məsələ onda idi, on beş uşaq ərsəyə  
Gətirmişdilər Mayor və sevimli xanımı, 
Xar olan ailənin belə olur artımı?.. 

 
Zülfü 

                               Körpüdə mayabaş idim... 
 

Bu kənddə çox olmuşdur hazırcavab insanlar. 
Zülfü işsiz qalmışdı, dolanırdı boş, bekar. 
Qohumlarından biri təklif etdi ki,  birgə 
Getsinlər Rusiyaya, Moskvaya alverə. 
Bu adam razılaşdı, yol pulu olsun deyə 
Davarı satmaq üçün hücum çəkdi tövləyə. 
Satdı dəyər-dəyməzə beş-altı qoyununu, 
«Ya Allah, səndən mədəd!» deyib tutdu yolunu. 
Altı ay bazarlarda durmadan alver etdi. 
Bir gün dedilər: «Sənin viza müddətin bitdi». 
Həvəsdi-bəsdi daha, hazırlaş get evinə. 
Vətənə gedir deyə o sevinə-sevinə, 
Toplayıb şeylərini, gözlədi  yola çıxır, 
Zəhmət haqqını alsın, alacaq əvvəl-axır. 
Dedilər: «Pul gözləmə, alverda mayabaşsan». 
Yəni maya yerində, heç nə qazanmamışsan. 
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Biçarə yazıq-yazıq zarıdı: «Gənzənin mən 
Körpüsündə mayabaş idim ki, gəlməmişdən! 
Daha o boyda yolu zəhmət çəkib qət etmək, 
Mən bilmirəm, qardaşlar, söyləyin nəyə gərək!» 
Ad çəksəm,  çəkməsəm də, hamıya tam  məlumdur. 
Bu adam kimdir axı, demərəm, qohumumdur. 
Kəblə Allahqulunun nəvəsidir «Çoxbilmiş» 
Hacı Əbülfəz kişi, bax, ona çörək vermiş...  

 
Şükür  

                             Traktorla ova gedən adam... 
 
Yuxarıda Ağabba və  oğlu Təvəkkülün 
Haqqında söyləmişəm, indi növbə Şükürün -  
Yəni ki, Təvəkkülün tək övladı barədə 
Bir söhbət deyəcəyəm: - Günlərin bir günündə 
Kolxozun traktoru qarajdan yoxa çıxır. 
Bütün rəhbərlik buna xüsusən ciddi baxır. 
Necə ola bilər ki, kolxozun mülkiyyəti 
Xəbərsiz itkin düşsün, sədr hökm etdi qəti: 
- İşə salınsın bütün axtarış rıçaqları. 
Qısa müddət  ərzində tutun o xatakarı. 
Şeytan öz işindəydi, gördü məqamı çatıb, 
Gizlincə öyrəndi ki,  traktoru kim aparıb. 
Səbr kasası daşdı kolxoz sədri Rizvanın: 
- Təvəkkülün oğlunu - Şükürü cəld axtarın, 
Tapıb bura gətirin, cəzasın verəcəyəm. 
Bir azdan məmurlardan biri tapdı Şükürü. 
Dedi: «Nə eləmisən, bax, sədr od püskürür?» 
Şükür: «Bilmirəm» dedi, elə ki daxil oldu  
Kolxoz idarəsinə, sədr qəzəblə soruşdu: 
- Traktor haradadır, səni tutduracağam, 
Peysərinə bir oğru damğası vuracağam. 
Şükür astaca dedi: - Traktoru qoymuşam  
Gecə «Avadərəyə»,   indi peşman olmuşam. 
Sədr coşub qışqırdı: - Axı, nəyinə gərək  
Kolxozun texnikası, dayanma, söylə görək? 
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Şükür heç düşünmədən ağzına gələn sözü, 
Birbaşa dedi sədrə: - Ay sədr, sözün düzü, 
Ova getmək istədim, amma nə fayda, onu 
İşə sala bilmədim, qısa etdim yolunu. 
Gülüşdü, kim ki vardı kolxoz idarəsində 
Şükürün bu sözünə, hələ yer kürəsində, 
Nərilti, gurultuyla ova gedən olmamış. 
Bu əl boyda uşaq gör sədri necə dolamış? 
İnsafən, sədr Rizvan ürəyiyumşaq idi. 
Gülə-gülə Şükürə: - Buradan rədd ol!- dedi. 
Elə bu söhbət özü rəhmətlik Təvəkkülün 
Ardıdır «Danalara aparıram» sözünün... 

 
Traktorçu Qurban 

 «Arxadan gələnə yol ver!» 
 

Baxşı kişinin oğlu Qurban işə girmişdi, 
Vəsiqəsi var idi, bir traktor götürmüşdü. 
Ruzi mənbəyi idi bu qoşqulu nəqliyyat, 
Daşdan, qumdan daşıyar, davam edərdi həyat. 
Bir dəfə qonşu kəndə lafetlə yük apardı. 
Yükünü boşaldaraq geriyə qayıdırdı. 
İsti yay günü idi, şüşələri açaraq, 
Kabinədə yerini yaxşı rahatlayaraq, 
Üzaşağı hərəkət edir diqqəti yolda. 
Birdən gözü sataşdı,  gördü traktordan solda 
Bir təkərli nəqliyyat onu ötmək istəyir. 
Qurban qayda-qanunla sağa çıxıb yol verir. 
Diqqətlə baxıb görür, onu ötən nəqliyyat  
Vasitəsi başqa bir maşın deyil ki, heyhat! 
Sürdüyü traktorun qoşqusu, lafetidir. 
Özbaşına açılmış, bax, necə «obqon» edir. 
Anası namaz üstə olmuş Qurbanın, inan. 
Asfalt yolda çıxmamış başqa maşın qarşıdan. 
Yoxsa qəza baş verər, yaxud ölən olardı, 
Görəsən, onda Qurban, ya lafet tutulardı?.. 
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 Ağəli 
                                            «Sandıqda pişik var!» 

 
Məşədibaşın oğlu Həsənin bir oğlu da 
Mərifətli igiddir, bax, Ağəli adında. 
Eldarlığı, mərdliyi ilə hər an seçildi, 
Avtobus sürücüsü Ağəli  bir gün gəldi 
Avtobusun yanına, vaxta xeyli qalırdı. 
Rəhmətlik İmran kişi bu an onu çağırdı: 
- Gəl, aç  arxa qapını, yer elə bu sandığa. 
Sərnişin çox olacaq, düşməsin basırığa. 
Ağəli zarafatda mahir bir usta idi. 
Nə isə fikirləşib  sandığa yer düzəltdi. 
Qoca arxayın olub kölgəlikdə oturdu, 
Avtobus gedənədək bir xeyli mürgü vurdu. 
Ağəli məqam tapıb nəsə qoydu sandığa. 
Cəld düşüb avtobusdan gəldi dayanacağa. 
Sərnişinlərlə birgə durub  vaxtı gözlədi. 
Saat on iki olan kimi  «Getdik» söylədi. 
Gəlib kəndə çatdılar, kimsə İmran kişiyə 
Kömək edib sandığı  çıxardılar eşiyə. 
İnsafla desək əgər, gediş haqqını qoca, 
İkiqat  ödəyərək Ağəliyə bolluca 
Təşəkkür də eləyib bir nəfər uşaq ilə, 
Sandığı gətirdilər evə təmtəraq ilə. 
Rəhmətlik Xədicənin sevinci aşdı-daşdı, 
Axı, əri qızına belə cehiz almışdı. 
Tez - tələsik sandığın qapısını açanda, 
Qara rəngli bir pişik sıçradı həmin anda. 
Ər-arvad ikisi də «Bismillah» söylədilər, 
«Sandıq düzəldən usta bunu edib» dedilər. 
Yazıq usta nə günah sahibi olmuş, görən? 
Heç kim şübhələnmədi bu işdə Ağəlidən. 
Sabah kənd meydanında dörd-beş nəfər İmrandan  
Soruşdular: - Əhvalat yaranmışdır haradan? 
İmran kişi göz qoyub  gördü Ağəli usta, 
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Bu söhbət başlayandan  qımışır asta-asta. 
Bildi qara pişiyi ağzı bağlı sandığa, 
Sürücü özü qoymuş qocayla dil-xoşluğa... 
  
Hacı Cavanşir 

 «Yaman möhkəm yatırsan!..» 
 

Yuxarıda «R.C.»-dan danışdıq yetərincə. 
Bu kod «Rəşid-Cavanşir» olub, demişdim öncə. 
Cavanşirin qəribə adəti olmuş demə, 
Nəzarətsiz nə gördü, dərhal salar «həftimə». 
Azər müəllim qışa tədarükü görmüşdü, 
Sobada yandırmaqçün solyarka gətirmişdi. 
Doldurmuşdur bidona evə yaxın bir yerdə. 
Bir gün Cavanşir ilə görüşdülər şəhərdə. 
Cavanşir dedi: - Gecə möhkəm yatırsan yaman, 
Ətrafda top atsalar, oyanmarsan yuxudan. 
Azər müəllim onun duymadı niyyətini, 
Adi dınışıq bildi eyhamlı söhbətini. 
Növbəti gün yanacaq götürmək üçün Azər 
Yaxınlaşıb bidonun içinə saldı nəzər. 
Təəccübdən qurudu, bidon tam boşalmışdı, 
Vur-tut bir litr dizel yanacağı qalmışdı. 
Məsələ aydın oldu, Cavanşir hər gecədə 
Hücum çəkib bidona, daşımışdı necə də?.. 
Cavanşirdə mən günah görmürəm, yanacağı, 
Almağa pulu yoxdu, amma var qanacağı. 
Çünki tək solyarkanı daşıyıb xısın-xısın, 
Qərar verib: boş bidon Azər müəllimə qalsın. 
Cavanşir ailəsi qışdan salamat çıxdı, 
Azərsə üşüyəndə tez boş bidona baxdı. 
Düşünməyin Azərlə Cavanşir düşməndirlər. 
Hər ikisi şəhərdə bir məhəllədədirlər. 
Cavanşir dəyişmişdir artıq öz xasiyyətin, 
Bayrağı uca olsun bizim bu hökumətin. 
Həm qaz gəlir, həm işıq, solyarka gərək deyil, 
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Cavanşir də əvvəllər yaşadığı tək deyil. 
Azər yatsın-yatmasın, dəxli yox Cavanşirə, 
Bu söhbət gülmək üçün gətirildi ərsəyə... 
 
«Malyar» İsrafil 

                             Dolma da düyüdən hazırlanır... 
 

Ordubad torpağında var belə bir ənənə: 
Halva aparıb səpər qəbirlərin üstünə 
Cümə axşamlarında  adamların bir çoxu. 
Axşamüstü çəkmədən nə həyəcan, nə qorxu 
Qonub qəbristanlığa quşlar azad, arxayın, 
Axırına çıxarlar buradakı halvanın. 
Bilirsiniz ki, halva düyüdən hazırlanır. 
Əvvəl düyü döyülüb un halına salınır, 
Yağ əlavə edilir,  qazanda bişirilir, 
Bu halvanın dadını bütün Ordubad bilir. 
Məqsədim tərif etmək deyil əsla halvanı. 
«Malyar» İsrafil ilə bağlı bir macəranı 
Danışmaq istəyirəm, İsrafil bir gün yenə 
Əbülfəz müəllimgilə getdi «çastnı» işinə. 
Müəllim əvvəlcədən tədarük görmüş idi, 
İsrafil deyən qədər ağ boya almış idi. 
Usta işə başladı, düm ağ rəngdə boyanı  
Səliqəylə çəkərək ağardırdı hər yanı.  
Axşam üstü gördü ki, boya azlıq edəcək. 
Belə getsə sabah da burada ləngiyəcək. 
Dedi: - Alınmalıdır əlavə bir qab boya. 
Mən işimdən qalmayım, Siz gedin mağazaya. 
Çalışın eyni rəngdə olsun alacağınız, 
Alabəzək olmasın eviniz, ocağınız. 
Allah rəhmət eləsin Əbülfəz müəllimə. 
Çalışardı əziyyət verməsin o heç kimə. 
Gələrək mağazaya ağ rəng boya istədi: 
- Əvvəl aldığım rəngdən bir qab verin - söylədi. 
Boyanı alıb gəldi birbaş evinə sarı, 
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İsrafil işlədirdi sonuncu damlaları. 
Qabı aldı əlinə,  açaraq qapağını  
Boşaldaraq ləyənə müəllim aldığını, 
Ildırım vurmuş kimi dik atıldı yerindən. 
Boya başqa rəngdəydi seçilib əvvəlkindən. 
Hirslə dedi: - Müəllim, gedərkən mağazaya 
Dedim axı, çalışın alacağınız boya 
Başqa rəngdə olmasın, yəni ki, dümağ olsun. 
Limon rəngi almısan, yaxşı, indi nə olsun? 
Müəllim sıxılaraq İsrafilin sözündən, 
Düşünüb bu  yalanı uydurdu tez özündən. 
Dedi: - Əvvəlki boya mağazada qurtarmış, 
Nə yaxşı limon rəngli boya hələ də varmış. 
Aldım təmir işini axıracan görəsən. 
Boya elə boyadır, nə fərqi varmış görən? 
Bu yerdə İsrafilin səbr kasası daşdı. 
Əsəbindən əliylə saçını qarışdırdı. 
Söylədi: - Necə yəni, boya elə boyadır? 
Bu iki rəngin fərqi vallah, yerdən göyədir. 
Cümə axşamlarında gedib qəbir üstünə 
Halva aparırsınız, bir deyin görüm mənə, 
Niyə qəbristanlığa  aparmırlar dolmanı? 
Bu bir həqiqətdir ki, halvanı, həm dolmanı 
Eyni ərzaq - düyüdən hazırlayırlar, demək. 
Olarmı qəbir üstə kələm dolması səpmək?.. 
 
Yaxın dostlarım və yaşıdlarım  
haqqında ürək sözlərim: 
Hacı İbrahim : 
 

                   1. İlkin tanışlıq: Kimdir axı bu adam? 
 

«Şəmili Mamed»in bir oğlu vardır - İbrahim. 
Sual oluna bilər: - Neyləmişdir İbrahim? 
Eləsə, qulaq asın: Yalan danışmaq ilə,  
Əzəldən aram yoxdur, bax bu İbrahim ilə 
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On il bir sinifdə biz oxumuşuq sərasər. 
Bu zaman kəsiyində birgə çəkmişik  dərd-sər. 
Real həqiqətləri sevmirəm gizlətməyi, 
İbrahim xoşlamırdı heç məktəbə getməyi. 
Tədris saatlarında çıxıb «Xoruz daşı»na, 
Diqqət ilə baxardı məktəbin binasına. 
Novruz müəllim idi bizim sinif rəhbəri, 
Istəmirdi İbrahim tədrisdə qalsın geri.  
Bəzi vaxt əziyyətlə, əzabla qalxar dağa, 
Çalışardı sakitcə İbrahimi tutmağa. 
Amma bir də baxırdıq, İbrahim onu görcək, 
Cəld aradan çıxaraq qaçdı dağ keçisi tək. 
Bəzən elə olurdu, müəllim şagirdləri, 
Çağırırdı tutmağa bu qaçan cəngavəri. 
Başlanırdı qovhaqov dağda, daşda, dərədə, 
Qaçaq yaxalanırdı bəzən «Avadərə»də, 
Bəzən «Kibrit daşı»nda, ya «Tülkü dərəsi»ndə. 
Gətirilərdi dərsə, amma günün birində 
İbrahim yenə qaçar, əziyyətlə tutardıq. 
Qaçanı qova-qova gündə bir boy atardıq. 
Bir də gördük böyüyüb yekə kişi olmuşuq. 
Əlli yaşı haqlayıb altmışa yol qoymuşuq. 
Bəlkə düşünürsünüz: dərsdən qaçan İbrahim 
Məktəbdə oxumamış, olmuşdur korazehin? 
Mən sizə and içirəm, sinfin əlaçısından, 
İbrahim savadlıydı, sübut üçün,  o zaman 
Hakimiyyətdə olan dövlət başçılarının, 
Vəzifəsi, rütbəsi, ad və soyadlarının 
Hamısını İbrahim əzbərdən söyləyərdi. 
Nədən sual verilsə, cavabını verərdi. 
Təəssüf ki, kasıblıq, imkansızlıq qoymadı, 
Belə zehinli uşaq ali təhsil almadı... 
Allahın işlərinə qarışmaq günah olar. 
Allah istədiyini verər və yaxud alar. 
Şükr olsun xudaya, əzablı həyat sürən 
İbrahimin qisməti olmuşdur beytül-hərəm. 
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Ötən Həcc ziyarəti Məkkəyə səfər etdi, 
Adının əvvəlinə «Hacı» əlavə etdi... 
Məqsədimi anlatdım yuxarıda, heç kimin  
Qəlbinə toxunmasın sözləri əsərimin! 
İstərdim biləsiniz, onun əcdadı kimdir?  
Ata - «Şəmili Mamed», baba - Məşədi Bəşir. 
Hər ikisi məzəli kişilərmiş, deyilmi? 
Bax, indi növbə çatıb, İbrahimdən deyimmi? 
Qoy insanlar sanmasın ordeni var, adı var. 
Heç kəs də inanmasın dövlət mükafatı var. 
Eləsə, bu şöhrəti qazanmış harda, necə? 
Onda gərək söhbəti mən deyəm yetərincə: 
Onun sərgüzəştləri bir deyil, iki deyil. 
Məzəli söhbətləri çoxalmışdır ilbəil. 
İşıqçı Ədif ilə olan duzlu söhbəti, 
Yaxud telefon ilə gedən yanğın söhbəti. 
Əylisdəki əhvalat çoxuna məlum deyil. 
Hərbi hissədəki at göyə uçdu elə bil. 
Rəhmətlik Etibarla bağlı xatirələrdən 
Incə, duzlu yumorla söhbət açacağam mən... 

 
                                  2. «Sayğacdan möhkəm fırlanan...» 

 
Rayonun mərkəzində özbaşınalıq idi, 
Elektrik enerjisi kəndə az verilirdi. 
Enerji pulu yığan Ədif adlı bir nəfər  
Günlərin bir günündə Gənzəyə edir səfər. 
İbrahimə söyləyir: - Filan qədər borcun var. 
Cəld ol borcunu ödə, gedəsi çox yerim var. 
İbrahim dedi: - Nə tez ay gəlib çıxdı başa? 
Kəndə enerji gəlmir, əgər girsən yarışa, 
Sən sayğacın diskindən çox möhkəm fırlanırsan. 
Nə enerji vermisən, indi də pul yığırsan?.. 
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    3. «Bura pojarnıdır?» 
 
Telefon çəkiləndə İbrahimin evinə 
Heç kim diqqət etmədi telefon nömrəsinə. 
Sonu sıfır-bir (01) olan nömrədə qeyri-adi 
Görünən və görünməyən, inan, heç nə yox idi. 
İbrahimin həyəti yerləşən əraziyə 
«Demi» deyilər, bu ki məlumdur gənzəliyə. 
«Demi»də su qıtlığı olmuş bütün zamanlar. 
Amma buna dözmüşlər İbrahim tək insanlar. 
Bir axşam telefonu zəng çalır İbrahimin: 
- Yanğın idarəsidir? Evim yanır, tez gəlin! 
Kimsə bu idarənin «01» xidmətinə 
Zəng etmiş, səhvən düşmüş İbrahimin evinə. 
Bizim bu İbrahimsə özünə məxsus tərzdə 
Demişdir: - Aftafaya tökməyə su yox bizdə.  
Bil və agah ol ki, biz  «Demi»də yaşayırıq,  
Suya «Ləbbeyk» deyənik, bildinmi, zatıqırıq? 

 
                4. «Stoy, strelyat budu!» 

 
İbrahim hərbi xidmət keçmişdi Ukraynada. 
Bir gün də göndərilir aeroportda naryada. 
Çiynində avtomatı, var-gəl edir postunu, 
Gecənin bir vaxtında eşidir guppultunu. 
Rus dilində qışqırır: - Stoy, strelyat budu! 
Əhəmiyyət verən yox, baxıb görür ki, budur 
Tappıltı  yaxınlaşdı, İbrahim bir də deyir: 
-Stoy, strelyat budu! Dayanmaq yoxdur, xeyr! 
Çəkir avtomatının tətiyini bir anda, 
Beş patronu buraxır, qaraltı yıxılanda  
Baxıb görür ki, atdır, hərbi hissənin atı, 
Hamı şahid oldu ki, İbrahim  sərrast atır. 
Güllələrin ikisi atın beynini deşmiş, 
Üç güllə eyni yerdən ürəyini siyirmiş. 
Söz ola bilməz onun belə fərasətinə, 
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Günün günorta çağı poliqonda çətinə 
Düşüb hədəfə vura bilməyən bu cəngavər, 
Gecə vaxtı bir atı gör necə yerə sərər! 
Doğrudur, ata görə İbrahim cəzalandı. 
Amma bu işə görə böyük savab qazandı. 
Çünki at qocalmışdı, yük daşıya bilmirdi, 
Belə ucuz ölümü allahdan diləyirdi... 
 

                  5. Yaxşı ki, yanmadı?! 
 

Görüb bu fərasəti voyenkom İbrahimdə, 
Çağıraraq göndərdi günlərin bir günündə 
Hərbi təlimə onu, şinel geyib əyninə, 
Avtomat silahını dərhal saldı çiyninə, 
Üçüncü gecəydi ki, geymişdi hərbi paltar. 
Gecə yarısı polku ayağa qaldırdılar. 
Təlimə gedənləri yük maşınları ilə, 
Apararaq atdılar gözdən uzaq bir çölə. 
Mart ayının şaxtalı, ayaz bir gecəsində, 
Üşüdükləri üçün tonqalın dövrəsində 
Oturaraq qızınır, səhəri gözləyirlər. 
İbrahimə: - Sən də gəl, otur, qızın - deyirlər. 
Atı güllələyəndən keçən zaman ərzində, 
İbrahimin yuxusu hər vaxt hazır gözündə. 
İndi də axşam olcaq İbrahim uzanaraq, 
Tonqalın kənarında getdi yuxuya bayaq. 
Gecənin bir vaxtında qalxıb dəlicəsinə 
Hürkək bir quzu kimi baxır yan-yörəsinə. 
Əvvəl heç nə anlamır, birdən gözü sataşır 
Silahın qundağına, görür taxta alışır. 
Çətinliklə söndürür, kürəklərində birdən 
Küt ağrı hiss eləyir, əl atanda şineldən, 
Bir parça od qoparır, macal tapıb soyunur. 
İbrahim baxıb görür kitel, köynək də yanır. 
Maykanın da ortası yanıb sıradan çıxmış, 
Sən demə yuxuluykən od üstünə yıxılmış. 
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Başlayır alışmağa əvvəlcə qalın şinel, 
Hiss eləmir İbrahim, sonra od alır kitel. 
Daha sonra yun köynək, dalınca mayka yanır. 
İstinin təsirindən yuxusundan oyanır. 
Təlim başa çatan gün İbrahim silahını, 
Hərbi hissəyə məxsus  ütülmüş paltarını  
Gözləyib təhvil verdi iş gününün sonunda. 
Yanıq yeri ki, vardı silahın qundağında 
Xoşbəxtlikdən zabitin gözünə sataşmadı. 
Atı güllələmək tək başına iş aşmadı. 
Paltarları yığaraq bir yerə bürmələdi, 
Zabitin ayağının altına itələdi. 
Yaxşı ki, rus zabiti xəbər tutmadı bundan, 
Yoxsa  keçməli idi İbrahim  xeyli puldan. 

 
                     6. Yazıq Əylislilər, nə çəkmisiniz? 

 
Əylis məscidi üçün minarə tikilirdi, 
İşin memarlığını Hacı Səid edirdi. 
Burada işləyirdi Gənzə cavanlarından 
Orucqulu, Məhərrəm, İbrahim ilə Qurban. 
Qurban qaynaqçı idi, metal təbəqələrdən 
Düzəldir minarəyə dairəvi pilləkən. 
Hörgü işi qaynaqla paralel aparılır. 
Minarə sürət ilə günbəgün ucaldılır. 
Bir səhər vəfat edir qaynanası Qurbanın. 
Yeri cənnətlik olsun mərhum Ziynət ananın. 
Qurban Hacı Səidə telefonla zəng edir: 
«Üç-dörd günlüyə işi təxirə salın»  deyir. 
Hərbi xidmətdən əvvəl Sumqayıt şəhərində, 
İbrahim təhsil almış bir sənət məktəbində. 
Qaynaqçılıq öyrənmiş, amma ki, heç bir zaman 
Sənəti işlətməmiş, lakin bundan  qorxmadan, 
Hacı Səidə dedi: - Əsla işdən qalmayın, 
Görəcəyiniz işi sürətindən salmayın. 
Qurban yoxdursa, nə qəm, mən əsl qaynaqçıyam, 
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Hörgünü davam edin, mən qaynaq vurasıyam. 
Yoldaşlar razılaşdı,  hamı Əylisə getdi, 
Usta bir cərgə hördü, qaynağa növbə yetdi. 
Qurbanın aparatı ortaya çıxarıldı, 
Kabellərin düyünü bircə-bircə açıldı. 
Minarənin yanında olan uca dirəkdən, 
Qarmaq atıb enerji almaq üçün pilləkən 
Gətirildi, İbrahim  çıxaraq yüksəkliyə, 
Kabelin bir ucunu qarmaq atdı dirəyə. 
Bu zavallı kabelin ikinci qanadını, 
Atdı xəttin üstünə, söyləyimmi ardını?.. 
Bir partlayış dalğası titrətdi minarəni, 
Dərhal işıqsız qoydu böyük bir məhəlləni. 
Bir müddət keçdi,  kəndin bələdiyyəsi gəldi, 
Soruşdu nə səs idi, işıqlara nə gəldi? 
Heç kim düzgün demədi, həqiqətən nə olmuş, 
Qaynaq aparatında qısa qapanma olmuş.  
Bələdiyyənin sədri hadisədən əsəbi 
Vəziyyətdə çağırdı tez montyor Rəcəbi. 
Rəcəb çəkib bağladı qırılan naqilləri, 
Daha burda qalmayıb tez də qayıtdı geri. 
İbrahim də yenidən nərdivana dırmaşdı, 
Kabelin bir qanadı naqilə yaxınlaşdı. 
İkinci qanadını İbrahim atan kimi 
Yenə partlayış oldu, əridib tökdü simi. 
Bu dəfə bütün kəndin işıqları kəsildi. 
Kəndin ağsaqqalları, fəallar bura gəldi. 
İbrahimsə özünü narahat hiss elədi, 
Dilxor olub bu işdən bir kənara çəkildi. 
Bu vaxt cılız bir uşaq kiçik velosipedi, 
İbrahimin yanına gətirib ərklə dedi: 
- Əmi, təkər qırılıb, qaynaq elə də bunu... 
Bu söhbət pozdu artıq İbrahimin «çortunu». 
Gəldi onun dilinə dərhal «Xan məni aldı...»  
Dedi: - Ay uşaq, sənin qanın necə halaldı? 
Sürüş buradan, çəpiş, iş mənim ucbatımdan 
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Olmuşdur, heç kim bilmir, açılsana başımdan!.. 
Uzun sözün qısası, o gün iş görülmədi, 
Minarənin   ikinci  cərgəsi  hörülmədi. 
Ertəsi gün Qurbanı çağırdılar məcburən. 
Baxıb dedi: - Ananız namaz üstəymiş dünən, 
Qaynaq aparatını İbrahim səhv bağlamış, 
Giriş ilə çıxışı bir yerə qaynaqlamış. 
Nə yaxşı ki, şəbəkə partlamış həmin anda, 
Yoxsa İbrahim indi yox olmuşdu cahanda... 

 
7. “Dişin ağrıyır, çək qurtar...” 

 
Bir soruşan gərəkdir: Niyə “əngəlli” işlər  
İbrahimi izləyib onun başına gələr? 
Mənə də maraqlıdır, təkcə Gənzədə deyil, 
Dünyanın hər yerində tanınmışdır elə bil. 
Yuxarıda mən onun Ukrayna torpağında, 
Əylisin məscidində, “Əshabi-kəhf” yolunda 

                Etibar, Ədif haqda başına gələnləri,  
                “Sıfır-bir”ə zəng edən hansısa bəxtəvəri -   

Bir neçə əhvalatı Sizlərə danışmışam. 
Amma, deyəsən onun birini unutmuşam. 
İstərsəniz bu işdən feyziyyab olasınız, 
Eləsə, qulaq asın, kökəlsin əhvalınız: 
İbrahim Sumqayıtda qaynaqçı peşəsini 
Öyrənən vaxtlar idi, başa vurub dərsini, 
Birbaşa  qəbuluna gəldi diş həkiminin. 
O gecə səhərəcən ağrıyan bir dişinin 
Müalicəsi üçün  bura təşrif buyurdu. 
Həkim cavan qadındı, alətləri yuyurdu. 
İbrahimin ağrıyan dişinə baxıb dedi: 
-  Müalicə edərəm, ağrı keçər – söylədi -  
Diş sıradan çıxmamış, gərək içi oyulsun, 
“Nerv”i təmizlənəndən sonra qapaq qoyulsun. 
İbrahim razılaşdı, xanim işə başladı. 
Dişin çürük yerini tamamilə safladı. 
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Qaba gipsi tökərək maşa ilə yoğurdu, 
İbrahimin dişinin ətraflarına qoydu. 
Dişin ölçüsü çıxsın deyə bu iş görüldü. 
Bir dəqiqə keçməmiş qapı sakit döyüldü. 
Gələn bir yaşlı qadin həkimlə salamlaşdı, 
Dərhal qol-boyun olub onunla qucaqlaşdı. 
Köhnə tanış idilər, tək söhbət etmək  üçün 
Kabinetdən çıxdılar, İbrahimi büsbütün 
Yaddan çıxarmış həkim bir xeyli vaxt keçəndən 
 Sonra nəhayət gəldi. İbrahimin əngindən 
Sanki daş asılmışdı, gips donub bərkimişdi, 
Ağız açıq qalmaqdan damarları şişmişdi. 
Həkim dil-ağız etdi: - Bağışlayın, a yoldaş, 
Xalam idi, rayondan bura gəlmişdi birbaş. 
Unutdum dişinizə gips yaxmağı tamamən, 
Darıxmayın, indicə yoluna qoyaram mən. 
Fəqət, gipsi çıxarmaq böyük bir müşkül işdi. 
Gips alt çənə ilə birlikdə bərkimişdi. 
Gipsi burdan qoparmaq xanım işi deyildi, 
“Fövqəladə hallar”ın işçisi gəlməliydi… 
Biçarə İbrahimin səbri tükəndi tamam, 
Həkim zubillə qırdı gipsləri qram-qram. 
O qədər ağrı çəkdi zubildən və çəkicdən, 
İbrahim “otkaz” etdi dişi təmir etməkdən. 
  

 (Rəhmətlik Etibarla bağlı 
Hacı İbrahimin xatirələri...) 

 
                                       Etibarın  «ZIL» maşını 

 
Allah rəhmət eləsin sürücü Etibara. 
Bir vaxtlar İbrahimi yaxşı salmışdı tora. 
Əslində İbrahimin özü idi günahkar. 
Bilirsinizmi, necə?  Bu sürücü Etibar 
«Kolxozstroy» deyilən avara təşkilatın, 
Balansında dayanan «ZIL» markalı maşının  
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Sürücüsü işlərdi, onda İbrahim  getdi, 
Çınqıl karxanasında fəhlə tək işə girdi. 
Karxana iri daşı sındırır, çınqıl edir, 
Belə materiallar yollarda işlədilir. 
Qırma çınqıl seçilir, narın qumu ayrılır, 
Həm yolda işlədilir, həm əl altdan satılır. 
Dəmiryol vaqonları lokomotivlər ilə 
Verilirdi bunkerin altına növbə ilə. 
Bir bunker bir vaqondu, nə az, nə də çox idi... 
Etibar müştəriyə bir reys qum söz vermişdi.  
İbrahimin yanına gəldi işin sonunda, 
Məqsədi o idi ki, dostunu maşınında 
İşdən birbaşa kəndə, yəni  evə aparsın, 
Bəlkə buna görə o, qum üçün pul almasın. 
İbrahim duydu onun niyyətini həmin an. 
Maşın bunker altında yer tutub duran zaman. 
İbrahim barmağıyla düyməsini basaraq 
Bunkeri tam boşaltdı, kuzo dolub daşaraq 
Narın qumun altında «ZIL»i tamam itirdi. 
Etibar acığından bığını gəmirirdi. 
İbrahimsə gülməkdən özünü saxlayırdı, 
Bu işdə aparatı, düyməni  suçlayırdı. 
Deyən yoxdu, ay namərd, özün bilə-bilə sən, 
Vaxtında barmağını düymədən çəkməmisən. 
Necə oldu taleyi qum altında maşının? 
İbrahim dedi: - Qardaş,  küncündə karxananın 
Beli gətir, maşının yan-yörəsini açaq. 
Görürsən texnikanı, hoqqa çıxartdı, alçaq!  
Etibar yazıq-yazıq baxdı onun üzünə, 
Ürəyində deyindi, lənət sənin özünə. 
Sınıq-salxaq bel ilə bir saat çalışdılar, 
Təkərlərin altını, yolu yığışdırdılar. 
Motoru saldı işə, bir qaz verdi maşına, 
Min əzab-əziyyətlə çıxdı dikin başına. 
Etibar hiss etdi ki, bu boyda yükü kəndə 
Apara bilməyəcək, asfalt yola dönəndə, 
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Kuzonu qaldıraraq qumdan bir az  boşaltdı. 
İbrahim   kabinədə ayağını   uzatdı. 
Şirin bir yuxu tutdu onu, istədi yatsın. 
Gör fələk nə sayacaq, sən saydığın qoy qalsın. 
Təzə yol başlamışdı «ZIL» qəfildən dayandı. 
Etibar mühərrikin ətrafına boylandı. 
İsti yay günü idi, yüz metr yol gəlmişdi, 
Radiatordakı su qaynar hala gəlmişdi. 
Benzin nasosu tamam  işdən imtina etmiş,  
Hərarətin gücündən benzin şlanqı deşilmiş. 
Etibar İbrahimə dedi: - Et köməyini, 
Başqa bir şlanq ilə axıdaraq benzini 
Nasosa verməliyik, bunun üçün gərək sən 
Buradan kəndə qədər podnojkada gedəsən.  
Biçarə İbrahimin başqa yolu yox idi. 
Karxanadan kəndədək məsafə lap çox idi.  
Razılaşıb dayandı birtəhər podnojkada. 
Vedrəsi də yox idi, Etibar kasrulkada 
Benzini  İbrahimin öhdəsinə buraxdı. 
Şlanqı birləşdirdi, benzin nasosa axdı. 
On kilometrlik yolu  beləcə qət etdilər. 
Elə bilməyin birbaş kəndə qədər getdilər. 
Saxlayaraq maşını yol boyu dörd-beş dəfə, 
Ağır olmasın deyə boşaldaraq hər dəfə 
Yükün bir hissəsini Etibar dayananda. 
Kuzo yarı olmuşdu maşın kəndə çatanda. 
İbrahim zarafatın cəzasını almışdı. 
Üstü-başı, bədəni  benzinə bulaşmışdı. 
Bircə kibrit çöpü də bəs eləyərdi ona, 
İbrahim  benzin bakı kimi alışıb yana. 
Mətləbdən düşməyərək, deyim ki, mən uzağa, 
Maşında saxlanan qum yük idi bir ulağa. 
Qapıya çatan kimi İbrahim cəld maşından, 
Düşərək çox utandı  qumun az olmasından.    
«Bəxtəvər» ev sahibi  dağılmasın qum deyə, 
Çox iri bir palazı dərhal sərmişdi yerə.  
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Gələn qumsa palazın dörddə bir hissəsini, 
Doldura-doldurmaya, allah bilir düzünü.  
Etibarın ürəyi döyünürdü bax, necə?  
Müştəri kaş bayıra çıxmayaydı indicə. 
Boşaldaraq yükünü, qazı basdı Etibar, 
Bir daha İbrahimə eləməzdi etibar... 
 

                              Etibarın «UAZ» maşını 
 

Sözüm  yalan olmasın, İbrahimlə Etibar 
Bir gün yenə rayondan kəndə yoldaş oldular. 
Onda Etibar taksi sürücüsü işlərdi. 
Köhnə  UAZ maşını götürüb işlədirdi. 
Şəhərdən qayıdarkən bir gün yol kənarında 
İbrahimi görərək tormoz verdi bir anda. 
İbrahim əyləşərək qabaq oturacağa, 
Yerini rahatlayıb gərnəşdi sola-sağa. 
Maşını işə salıb Etibar yola düşdü. 
Yol boyu İbrahimlə dərd-sərini bölüşdü: 
- Taksi sürməklə çörək pulu qazanmaq olmur, 
Müştərilər azalmış, gündəlik plan dolmur. 
Bu gün iki yüz kilo Poladdan qarpız aldım. 
Bir xeyli qazancı var, dəqiqcə hesabladım. 
Arxa oturacaqlar, bax, qarpızla doludur, 
«Naval» yığmaq ən yaxşı aparmağın yoludur. 
İbrahim maraq üçün soruşdu Etibardan, 
Görsün nə qədər qazanc götürəcək qarpızdan. 
Etibar dedi: - Otuz qəpikdən kilosunu 
Alıb əlli qəpikdən sata biləcəm  onu. 
Qırx manat qazancım var, allah bərəkət versin. 
Bir də Gənzədə çoxlu müştərini yetirsin. 
İbrahimsə «Inşallah» dedi, elə bu anda, 
Xaloğlu Müzəffəri gördü yol kənarında. 
Söylədi Etibara: - Gəl, bunu da götürək. 
Etibar dedi: - Onda  Müzəffər ilə gərək 
Mehriban oturasan qabaq oturacaqda. 
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Bilirsən ki, yer yoxdur Müzəffərə arxada. 
İbrahim razılaşdı, maşın dayanmamışdan, 
Qabaq qapını açdı Müzəffərçün bu başdan... 
Müzəffər sürət ilə maşına tərəf qaçdı, 
Bircə anın içində arxa qapını açdı. 
Açmağıyla qarpızlar tamam yerə töküldü. 
Biçarə Etibarın sanki beli büküldü. 
Tökülən qarpızların qırılması bir yana, 
Yol mail olduğundan dığırlandı yarğana. 
Qazanc haqda düşünmək ağılsızlıq olardı. 
Necə baha satsaydı, mayanı çıxarardı. 
Tökülən qarpızların arasından Müzəffər, 
Vur-tut bircə salamat qarpız tapdı birtəhər. 
Xəcalətli qalmamaq üçün tutub əlində, 
Qaldıraraq maşının sükan bərabərində, 
Etibara uzatdı, onun bu hərəkəti 
Etibara əsla xoş gəlmədi, o da qəti, 
Çılğın bir hərəkətlə bu salamat qarpızı  
Alıb çırpdı asfalta, asfalt oldu qırmızı. 
Hirslə dedi ki, allah xaloğlun Ibrahimə, 
Bir də məni ziyana salan, bax, sən yetimə 
Lənət eləsin, hardan siz mənə rast gəldiniz? 
«Etibar qaz vurmuşdu, qazan doldu» dediniz. 
Kaş mayası çıxaydı, qazancı istəmədim. 
«Saqqal dalınca gedib bığı da əldən verdim...» 
Baş vermiş hadisədən İbrahim sarsılmışdı, 
Gülməkdənsə özünü güc ilə saxlamışdı... 

                       
                  Etibarın «QAZ-52» maşını 

 
Allaş rəhmət eləsin, yenə həmin Etibar 
Sürücü işləyərdi «Raypo»da bir zamanlar. 
Köhnə QAZ-52 maşını işlədərdi, 
Amma avtomaşının yaman çox idi dərdi. 
Hərəkət edə-edə bolt-qayka sökülürdü, 
Kəndarası yollara tut kimi tökülürdü. 
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Rəhmətlik Etibar da tənbəllik eləmədən 
Sökülən hissələrə bənd vururdu məftildən. 
Sim ilə bərkitmişdi mühərriki ramaya. 
Yanacağın tüstüsü heç vaxt açıq səmaya 
Uçub getmir, sorulur birbaşa kabinəyə, 
Adamın dili gəlmir ona maşın deməyə. 
«Raypo» adlı təşkilat kəndlərdə mağazalar 
Tikir və təmir edir durmadan o zamanlar. 
Bu maşın inşaata fəhlə, həm də material, 
Daşımaqdan ötəri ayrılmış oldu dərhal. 
Inşaata prorab təyin olunmuş idi 
Həsən Səfərov, o da baməzə insan idi. 
Burada işə girdi bir gün bizim İbrahim. 
İstərəm daha duzlu alınsın, bax, söhbətim. 
Burada bir haşiyə çıxacağam, dinləyin: 
İbrahim burda işlər beş gününü həftənin. 
Şənbə-bazar günləri «Çastnı» işə gedərdi. 
Elə ki, birinci gün tikintiyə gələrdi, 
Həsən Səfərov ona qayğıkeşlik edərək 
«Çastnı»da yorulmusan, bir az dincəl deyərək, 
Qoymazdı İbrahimi ağır işlər görməyə. 
Həsən kişiyə dəyər indi rəhmət verməyə. 
Mətləbimizdən uzaq düşməmək üçün deyim: 
Rəhmətlik Etibarın maşınında İbrahim 
Hər gün işə gələrdi, işdən edə gedərdi. 
İbrahimin dostuna vəfası nə qədərdi?.. 
Bunu bir allah bilir, bir baxın, Etibarın 
İdarə elədiyi bütün növ maşınların 
İbrahim ilə bağlı neçə macərası var. 
Belə bir məsəl də var: «Üçdən deyib atalar». 
Əndəmic mağazası təmir edilən zaman, 
Gətirmişdi buraya Etibar taxta-şalban. 
İbrahim fəhlələrlə yükü tamam boşaltdı. 
Özünü tez maşının kabinəsinə atdı. 
Elə ki avtomaşın öz yoluna düzəldi, 
Həmin anda arxadan fit səsləri yüksəldi. 
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Etibar ayağını dərhal əyləcə sıxdı. 
Təkərlər ciyildəyib asfaltda iz buraxdı. 
Etibar İbrahimə: - Düş, gör nə olmuş? - dedi. 
İbrahim kabinənin şüşəsindən dinlədi. 
Bir şey başa düşməyib qapını açdı, birdən 
Elə bil köklü palıd qopub düşdü dibindən. 
Guppultu ilə getdi kabinədən asfalta. 
Dizləri parçalandı yeddi yerdən alt-alta. 
Bu zavallı İbrahim nə biləydi maşının 
Podnojkası açılıb yanında mağazanın. 
Fit çalıb Etibara bunu çatdırmışdılar. 
Qaş qoyan yerdə hələ göz də çıxarmışdılar. 
İbrahim kabinəyə podnojkaynan çıxmışdı, 
Podnojka ucbatından  bir ay xəstə yatmışdı... 
 
                                Məhkəmə hökmündən  narazıyam... 
 
Yuxarıda demişdim: rəhmətlik Etibarla 
Hacının yoldaşlığı çəkmiş illər, aylarla. 
Amma bir şeyi deyim, İbrahim əksər vaxtlar 
Etibarın sürdüyü maşından faydalanar. 
Yəni, Etibar ilə işə gedib-gələrdi. 
Amma ki, əzabını bəzi vaxtlar çəkərdi. 
Başına gələnləri söylədim yuxarıda: 
Ordubaddan Gənzəyə bir dəfə podnojkada 
Tər tökə-tökə gedib nasosa benzin vurmuş, 
Əndəmicdə bir dəfə kabinədən yıxılmış. 
Bunlar bildiklərimdir, bilmədiklərim də var. 
Diqqətlə qulaq asın, sözlərimin canı var. 
Desələr köməkçi ol, İbrahim, Etibara. 
Böyük bir qətiyyətlə «yox» deyər o bu ara. 
Çünki o çəkdiyini çəkmişdi yetərincə, 
Və nəhayət İbrahim günlər, aylar keçincə 
İrəli çəkilmişdi, artıq ocaqçı idi. 
Zavod qazanxanası yeni iş yeri idi. 
Yaxşı maaş alırdı, üstəlik xaltura da 
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Edirdi xısın-xısın yeri gəldi burada. 
Birinin xahişini yerinə yetirərdi, 
Qazanxanada bəzən kəlləpaça ütərdi. 
Hər bir komplekt üçün üç-dörd manat pul alar, 
İnsaflı xidmətindən müştəri razı qalar. 
İndi keçək mətləbə, rabitədə işlərdim, 
Həmkaralr komitəsi - «mestkom»un sədri idim. 
Təsadüfən əlimə düşmüşdü məhkəmənin 
Ağ bir hökm blankı, çox düşünmədən həmin 
Kağızı makinada yazıb hökm çıxardım. 
İbrahimi əməlli-başlı «cani» çıxardım. 
«Mestkomun» möhürünün ortasına kağızı 
Qoyub çap hərfi ilə həkk etdim belə yazı: 
«Rayon xalq məhkəməsi», inandırıcı oldu. 
«Daşdan keçən» bu sənəd bir paketə qoyuldu. 
Maraqlıdır, nə oldu həmin söhbətin sonu? 
İbrahimi axtardı bir gün kənd poçtalyonu: 
- Rayon məhkəməsindən sənə məktub var - deyə, 
Söylədi: - İmza elə həmin bu qaiməyə. 
Ibrahim kəkələdi: - Məhkəmə ilə mənim 
Nə işim var, bilirsiz, olmamışdır düşmənim. 
Poçtalyon dedi: - Mənlik deyil sən düşündüyün, 
İmza et sənədimə, xodunu al səs-küyün. 
İbrahim imza edib məktubu açıb-baxdı. 
Sanki gözü önündə qəfil ildırım çaxdı. 
Məhkəmə tərəfindən qanuni çıxarılmış, 
Anket məlumatları tam adına yazılmış 
Bir hökm vardı konvertdə, hökmdə deyilirdi: 
«İbrahim İsmayılov bu işdə müqəssirdi. 
Dövlətin zavodunda dövlət mazutu ilə 
Kəlləpaça ütmüşdür qanunsuz yollar ilə. 
Bununla da zəhmətsiz gəlir əldə etmişdir, 
Oğurluq, mənimsəmə cinayəti etmişdir. 
Ona görə məhkumdur beş il həbs cəzasına!» 
Bu yerdə İbrahimin sanki qafa tasına 
Bir çəkic endirdilər, gicgahı uğuldadı. 
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Ardını oxuyana qədər beləcə qaldı. 
Oxuyan kimi bildi, hökmün özü saxtadır. 
Çünki orada belə qəribə cümlə vardır: 
«Həbs cəzası çəkməkdən İbrahim azad olsun, 
Etibarın yanında bircə ay şagird olsun!» 
Bu yerdə İbrahimin rəngi özünə gəldi. 
Bayaqdan tam bükülmüş beli bir az dikəldi. 
Görəndə ki, təhlükə sovuşdu, İbrahimin, 
Çatdı məqamı onun elminin, həm helminin. 
Dedi: - Bu məhkəmənin hökmündən narazıyam, 
Beş il deyil, lap on iş kəsməyə razıyam. 
Böyük məmnuniyyətlə bu cəzanı çəkərəm. 
Etibara bircə gün mən şagird işləmərəm. 
Xahiş edirəm, pozun hökmün bu hissəsini, 
Hələ unutmamışam şagird tətinməsini... 
 
Kərbəlayı Məhərrəm  
 

1.İlkin tanışlıq: «Buzovlar, buzovlar...» 
   

... Palçıqçı Məhəmmədin ortancıl oğlu idi, 
Məhərrəmin haqqında söhbətlər çoxlu idi. 
Qonşusu İbrahimtək dərsdən tez-tez qaçardı, 
Novruz müəllim üçün problem yaradardı. 
Məktəbdən qaçdığından orta təhsil almadı, 
Səkkizincidən sonra ta məktəbdə qalmadı. 
Getdi kolxozda işə, göndərildi fermaya,  
Balaca buzovları yaradı otarmaya. 
Əlli-altmış buzovu qabağına qatdılar, 
Fələstin qaçqınıtək dağa-daşa atdılar. 
«Kasıbçılığın üzü qara olsun» demişlər. 
On üç -on dörd yaşında onun gördüyü işlər 
Yaşlı bir adam üçün əmək norması idi. 
Əmək günü kolxozda maaş forması idi. 
Haqlı olaraq  o  vaxt  avara təşkilatlar 
Siyahısına elə kolxozu salmışdılar. 
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Digər «K» hərfi ilə başlayan «Kolxozstroy», 
«Komxoz», nə bilim, daha hansı  «K.stroy» 
Sovet hökumətinin əlil övladlarıydı. 
Zəhmət haqqı burada hər yerdən aşağıydı. 
Hər gün işə çıxsa da, görürdün Məhərrəmin 
Əmək günü yazılıb adına qeyrisinin. 
O adama əslində pul ehtiyac deyildi, 
Bakı bazarlarında alverini edirdi. 
Əmək günü qazanmaq lazımdı ona görə, 
Kolxoz arayış versin, sərbəst getsin alverə. 
Qayıdaq Məhərrəmin kolxozdakı işinə,  
Dözdü burda  işlərin beləcə gedişinə. 
Əsgərliyə çağrılıb işə əlvida dedi. 
Bəlkə də həyatında ən uğurlu gün gördü. 
Bunlar hamısı qaldı illərin arxasında, 
Şükür olsun allaha, dost-tanış arasında 
Məhərrəmin öz yeri, hörmət-izzəti vardır. 
Artıq baba olmuşdur, üçcə nəvəsi vardır. 
Turqay, İlahə, Mehdi  - babanın göz işığı, 
Həyatının mənası, ömrünün yaraşığı... 
 

                 2. «Ə, Sadıq...» 
 

İndi keçək mətləbə: Bir gün bənna Seyfəddin 
Axşam üstü gələrək evinə Məhərrəmin, 
Vəzifəli bir şəxsin şəhərdəki evində, 
Görüləcək tikinti-quraşdırma işində 
Çalışmaq təklif etdi, əlbəttə ki, puluynan. 
Məhərrəm razılaşdı, ertəsi gün ustaynan, 
Gəldi iş sahəsinə, işləməyə başladı. 
Bir gün işə gələndə aydın oldu ki, adı  
Ölkədə məşhur olan bir qəzetin müxbiri -  
Bu evin sahibinin qardaşlarından biri, 
Qonaq gəlmişdir bu gün qardaşının evinə. 
Ev sahibi məmnundur, o sevinə-sevinə 
Həyətdəki ağacın altında yer düzəltmiş, 
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Bu möhtərəm qonağı hər yerdə əzizləmiş: 
- Sadıq müəllim, orda durma, buyur, burda dur. 
- Sadıq müəllim, xahiş edirəm,  burda otur. 
Belə rəftar sirayət edərək fəhlələrin, 
Çoxunu məcbur etdi  nazını tuta müxbirin. 
«Sadıq müəllim» sözü dastan oldu dillərdə. 
Seyfəddin divar üstdə daşı bərkidən yerdə  
Qulağına yetişdi cır səsi Məhərrəmin: 
- Ə, Sadıq, spiçkanı gətir bura! Seyfəddin 
Gördü ki, Məhərrəmin belə müraciəti 
Ətrafda olanlarda dərhal çəkdi diqqəti. 
Öncə Sadıq müəllim tökdü qaşqabağını, 
Sonra evin sahibi dartışdırdı bığını. 
Seyfəddin ayıqlıqda çəkmişdi babasına. 
Yəqin ki, bilmirsiniz, məhz hansı babasına? 
Eləsə, agah olun, nəvəsidir Seyfəddin 
«O  tay» məhəlləsinin fəxri Məşəbəşirin. 
Üz tutdu Məhərrəmə: - De görüm, neçə il sən 
Gənzənin kolxozunun naxırına getmisən? 
Məhərrəm anlamadı ustanın dediyini, 
Belə sualla nəyə işarə etdiyini. 
Cavab verdi: - Altı il. Seyfəddin təəssüflə: 
- Çox az olub, gərək sən daha on beş il hələ, 
Dana otarasan ki, intelligent  adama 
Biləsən necə olur mədəni bir yanaşma... 
Vallah, elə bilməyin savadı Məhərrəmin, 
Çatmadı «dəyərini» bilsin Sadıq müəllimin. 
Acığına burdakı yaltaqlar ordusunun 
İstədi ki, sındırsın təkəbbürünü onun...   

 
               3. «Banderol» 

 
Bu Məhərrəm «az aşın duzu» deyilmiş, inan! 
Bir vaxtlar «Dübəndi»də aşpaz işləyən zaman, 
Bir nəfərlə zarafat  etmək keçdi qəlbindən. 
Kafenin həyətində oturub nahar edən 
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Dostunun masasının üstünə «xörək» qoydu. 
Çəkilərək mətbəxə, xəlvət ona göz qoydu. 
Dostu nimçəyə baxıb astaca gülümsündü, 
Məhərrəmin məzəsi  çox təbii göründü. 
Nimçəyə cəsədini qoyub  bir qurbağanın, 
Gətirərək qoymuşdu üzərinə masanın. 
Dostu da sındırmadan özünü, dillənmədi, 
Daxilən pərtliyini heç büruzə vermədi. 
Yerdə sellofan paket görüb dərhal qaldırdı, 
Qurbağa ölüsünü onun içinə saldı. 
Heç nə olmamış kimi, durub getdi işinə. 
Heç kim şübhə etməsin dünyanın gərdişinə! 
Məhərrəmin bu dostu rabitə qovşağında 
Maddi-məsul bir işdə çalışırdı, bax, onda 
Bir gün Məhərrəm ona dedi: - Sibirdə olan 
Qardaşım bir bağlama göndərib doğru-yalan. 
Həmin bağlama gəlsə, mənə xəbərin dəysin. 
Dostu «Baş üstə» dedi, fikirləşdi «iynəsin» 
Vurmağın vaxtı çatmış bu «özündənrazının». 
Məhərrəmin adına gələn əsl bağlamanın, 
Sənədi əsasında bir «bağlama» düzəltdi. 
Məhərrəmə həmin gün «Bağlama gəlmiş» dedi. 
Kafe işçilərinə xəbər verdi gizlincə: 
- Bağlamada şirniyyat vardır lap yetərincə. 
Çalışın bağlamadan sizə də bir şey çatsın. 
Evinə aparmamış elə burada açsın... 
Məhərrəm bağlamanı  gizli mətbəxə qoydu. 
Amma, iş yoldaşları həmin an bunu duydu. 
Bağlamanı açmağa məcbur etdilər onu, 
Məhərrəm qopararaq əliylə plombunu 
Bağlamanın, sonra da üzərinə çəkilmiş, 
Kağızı çəkib cırdı, kağız neçə qat  imiş. 
Açıldıqca altından daha bir kağız çıxdı, 
Məhərrəmin gözləri lap  kəlləsinə çıxdı. 
Əsla qurtarmaq bilmir, əyilmişdi ağızlar, 
Soğan köynəyi kimi bürünmüş bu kağızlar. 
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Masanın üzərində bir təpə yaratmışdı. 
Növbə ən axırıncı kağıza ki, çatmışdı. 
Məhərrəm açdı onu, «Ay səni!» deyib durdu. 
Xəyalında «qurbağa əhvalatını» qurdu. 
Arasında sonuncu qatının kağızların  
Uzanmışdı qoxumuş cəsədi qurbağanın. 
Məhərrəm  pörtmüş halda qaçdı poçt şöbəsinə, 
Dostu hazırlaşmışdı onun hər kəlməsinə. 
Məhərrəm kinli-kinli dedi: - Heç utanmırsan? 
O nədir ki, vermisən mənə, ayıb saymırsan? 
Dostu dedi ki: - Mənə göndərdiyin qurbağa, 
Gedib çıxmış Sibirdə qardaşına, ay qağa. 
O da borclu qalmamış, bayram qabağı sənə, 
Sovqat göndərmişdir, bax, nuşcanlıqla yesənə! 
Məhərrəm mızıldadı: - Yaxşı biz olduq «kvit». 
Axırda da özümə qismət oldu «biskvit». 
Dostu da gülə-gülə birbaş  anbara girdi, 
Sibirdən gələn əsl bağlamanı gətirdi.  
İmza etməyə lüzum, sənəddə,  qalmamışdı, 
Çünki, o qurbağanı alıb imzalamışdı. 
Bir sirr açım,  o vaxtlar poçtda  işləyən adam, 
Elə özüm olmuşam, Məhərrəmlə qardaşam...    
 
Elman  

                           1. On qəpik borcun qalıb?.. 
 
Məhərrəmin bağlama əhvalatı «Dübəndi» 
İşçilərinin gülüş obyektinə çevrildi. 
Bu məsələdə Elman fərqləndi xüsusilə, 
Məhərrəmi o ki var, oynatdı gülə-gülə. 
Məhərrəm qurbağanı mənə gətirən zaman 
Yetərincə ürəkdən lağ eləmişdi Elman. 
Məqam gözləyirdim ki, bir gün ona «ilişim». 
Elmanın öz xahişi ilə düzəldi işim. 
«Saxla samanı, gələr zamanı» ifadəsi 
Özünü doğrultmuşdur hər vaxt, sözün kəsəsi. 
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Elman iş başındaykən kiməsə dərd edirdi: 
- Bacanağım Əsgərdən borc almışam - deyirdi, - 
Böyük məbləğ də deyil, bazarlıq eləyərkən 
Pul çatmadı, beş manat borc götürdüm Əsgərdən. 
Az qala on gün olar, görə bilmirəm onu, 
Nə edim ki, birtəhər qaytarım öz borcumu? 
Beynimdə bir ideya yarandı dərhal bu an. 
Dedim: - Mən çatdıraram, pulu ver və rahatlan. 
Elmandan pulu aldım, çıxıb getdim işimə. 
Təki Əsgərə çatsın, dəxli yoxdur heç kimə! 
Rabitə qovşağında belə bir qayda vardı: 
Bayram günləri kim ki, işə cəlb olunardı, 
Bu şərtlə verilərdi əmək haqqı ikiqat, 
Kassa aparatında olsun bir əməliyyat. 
Mənə bu lazım idi, ertəsi gün «Bir Maydı», 
Inanmırdım ki, kimsə nə isə yollayaydı. 
Rəsmi blank götürüb barat tərtib elədim, 
«Gənzə kəndi - Əsgərə -  beş manat» qeyd elədim. 
Göndərəni Elmandı, ünvanı da «Dübəndi». 
Mənə bu gün maaşın iki qatı yəqindi. 
Bacanaqların borcu nə yerdə qalacaqdı, 
Mənə maraqlı deyil, maaşım olacaqdı. 
Sonrası yaxşı oldu, mən deyim,  qulaq asın: 
Axşamçağı özümlə baratın fakturasın 
Gətirib verdim kəndin poçt müdiri Hüseynə. 
Özü işi bilirdi, təlimat verdim yenə. 
Belə bir ssenari hazırlandı ki, Əsgər 
Bilməsin ki, haradan, kimdən, hətta  nə qədər, 
Pul gəlmişdir baratla, arxasını izləyək: 
Axşamüstü buludlar qalxdı, parladı şimşək. 
Hüseyn kənd meydanında Əsgəri yana çəkdi, 
- Sənə «perevod» gəlmiş, gələrsən poçta - dedi. 
Əsgərin sifətində bir sevinc parıldadı. 
«Kasıblığın daşını ataram» pıçıldadı.  
Birdən leysan başladı, «tut ucundan qalx göyə» 
Hüseyn: - Pasportu gətir, sonra pulu al - deyə, 
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Qaçaraq özünü tez saldı poçt şöbəsinə. 
Bir azdan Əsgər gəldi, onun sir-sifətinə 
Baxan hər bir adamın ürəyi ağrıyardı. 
Təpədən dırnağadək islanmış bir haldaydı. 
Nə insaf var, nə mürvət, vallah bizim Hüseyndə. 
Çatdıraydı Əsgərə bunu ertəsi gündə. 
Mətləbdən düşməyək biz uzağa, pasportunu 
Alıb Hüseyn doldurdu «perevod» blankını. 
- Bir bura, bir də bura imza elə - söylədi. 
Əsgər qol çəkə-çəkə: - Axı, nə puldur? - dedi. 
Hüseyn də tələsmədən, asta-asta kassaya, 
Yaxınlaşıb pulları əlində saya-saya, 
Dəstənin arasından bir göy beşlik götürdü, 
Xüsusi  təntənəylə onu Əsgərə verdi. 
Yazıq Əsgər bayaqdan qəlbində için-için, 
Düşünürdü: «perevod» onun neçə dərdinin 
Dərmanı olacaqdı, borclarını qaytarar, 
Artıq qalarsa əgər, özünə paltar alar... 
Görəndə beş manatı,  xəyallar  çilikləndi, 
Sifətinə  kədərin toz-dumanı ələndi. 
- Bu nə puldur? - soruşdu hikkə ilə Hüseyndən. 
Hüseyn sənədə baxdı: - Gəlmişdir «Dübəndidən» 
Bacanağın Elmandan  - sənin öz adınadır. 
Univermaqda aldığı borcun hesabınadır. 
Öz başımdam demirəm, bax burada yazılmış, 
Gedə bilərsən artıq, proses başa çatmış. 
Əsgər necə haldaydı, çətindi bunu demək. 
Bacanağı Elmandan olmazdı inciməmək. 
«Nanəcib hərəkətdir» düşünüb poçtdan çıxdı. 
Qəlbini iyirmi gün bu iş yandırıb-yaxdı.  
Nəhayət görüşdülər, qaşqabaq ilə Əsgər: 
- Ayıb deyil səninçün, dünya dağılır məgər, 
Beş manatın özü nə, «perevod» eləmisən, 
Məni adam içində sən rüsvay eləmisən  - 
Deyə nifrətlə baxdı Elmanın sifətinə. 
Elman bu qədər heç vaxt düşməmişdi çətinə. 
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Dedi: - Bacanaq, məni niyə asıb-kəsirsən? 
Bu işdən xəbərim yox, vallah, indi deyirsən, 
Pulu verdim Haşıma, səni görmürəm deyə, 
Səni ki görəcəkdi, «perevod» etmiş niyə? 
İki bacanaq incik, narazı qalmışdılar. 
Bir gün kuçədə  məni möhkəm qısnamışdılar. 
Onlara dedim: - Məndən sizin yox tələbiniz. 
Pul göndərən biriniz, pul alan digəriniz. 
Utanıb çəkinmədən inciyirsiniz məndən, 
On qəpik pul qoymuşam poçt xərci bu cibimdən. 
Bəs onu kim verəcək, düşünürsünüz barı? 
Daha sizə sözüm yox, itirdiz etibarı, 
Belə etsəniz, bir də Haşım sizə iş görməz, 
Məsəl var ki, «Bacanaq bacanağı istəməz»... 
 

                         2. Fərə qatili... 
 
Elman bir gün yolunu təzə bazardan saldı. 
Xeyli ucuz qiymətə iyirmi fərə aldı. 
Quşların hərəsinin ayrıca rəngi vardı. 
Beşi boz, beşi qara, onunun rəngi ağdı. 
Elmanın bu işindən evdəkilər sevindi, 
Hin damı süpürülüb tələsik təmizləndi. 
Xərci batmasın deyə elə həmin gün Elman 
Getdi məsləhət alsın tanıdığı baytardan. 
Baytar həkimi gəlib fərələri yoxladı, 
Dedi ki, bu quşların bağırsaq qurdu vardır. 
Gələrsən xəstəliyin dərmanını verərəm, 
Müalicə getməzsə, fərələr olar vərəm. 
Elman ertəsi günü dərman dalınca getdi. 
Baytar həkimi deyən kimi hərəkət etdi. 
Sarı rəngli tabletlər bölündü altı yerə, 
Sonra hücum edildi növbəylə fərələrə. 
Evin xanımı tutdu hindən hər bir fərəni, 
Ağzını araladı, baytarın həblərini 
Elman saldı ağzına sıra ilə quşların. 
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Buraxdılar onları üzərinə daşların. 
Hava istiydi, Elman çay sifariş elədi. 
Həyətdəki hovuzun kənarında əyləşdi. 
Sataşanda nəzəri quşlar səmtə Elmanın, 
Qara rəngli, papıllı fərənin qanadının 
Eybəcər bir şəkildə oynamasını gördü, 
Yaxınlaşıb baxanda bəbəkləri səyirdi. 
On doqquz fərə artıq canını tapşırmışdı. 
Elman gördüyü qara fərə sona qalmışdı. 
Həblərin təsirinin gücünə bax, iyirmi 
Dəqiqənin içində qırdı iyirmi fərəni. 
Genosid demək buna daha uyğun olardı, 
Həblər olmasa idi, fərələr sağ qalardı... 
Qəbri nur ilə dolsun, rəhmətlik Tağı kişi 
Sağ qalsaydı, qoymazdı görməyə belə işi. 
Bu dəfə dovşan daha İrandan qaçmamışdı, 
Elmanın özü onu əlindən qaçırmışdı. 
Gənzə kolxozu artıq yox idi, bu səbəbdən 
Elmana ziyan dəydi başıbəlalı həbdən... 

 
         3. Sağ qalan iki toyuqdu, onun da biri belə... 

 
Elmanın həyətində sağ qalmış iki fərə, 
Böyüyüb toyuq olmuş, dırmaşırlar hər yerə. 
Bir qış günü havanı isti görəndə Elman, 
Ürəyindən keçirdi: «Toyuqlar uzun zaman 
Çölə buraxılmayıb, yəqin ki darıxırlar, 
Toyuq olanda nolar, gəzməyi xoşlayırlar». 
Beləcə düşünərək hinin ağzını açdı. 
Bir göz qırpımındaca toyuqlar çölə qaçdı. 
Qonşu Əbülfəzgilin qapısına çatanda, 
«Birdən itərlər» fikri yaranmışdı Elmanda. 
Getdi ki, qovalasın toyuqları geriyə. 
Hər kəs azadlıq sevir, toyuq sevməsin niyə? 
Gəlmək istəmədilər bu bədbəxtlər həyətə. 
Elman start görürdü, bəlkə onlara yetə. 
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Qaçdı-qovdu başladı küçənin ortasında. 
Bir azbest boru vardı Elmanın qapısında. 
Toyuğun ən irisi tənbəllik eləmədən 
Təpildi tez boruya sonunu düşünmədən. 
Boru düzəldilmişdi sanki toyuqdan ötrü. 
Elə toyuq boydaydı içinin diametri. 
Toyuq ilişib qaldı ortasında borunun. 
Nə dala gedə bildi, nə qabağa, toyuğun 
Səsi qalxdı göylərə, o qədər qaqqıldaşdı, 
Ətraf qonşular bir-bir tamaşaya toplaşdı. 
Hətta Teymur müəllim buraxıb iş-gücünü, 
Yaxınlaşıb görəndə Elmanın bu gününü 
Ürəkdən köks ötürdü belə bir faciəyə. 
- Bu toyuq fərə vaxtı, axı ölmədi niyə? - 
Deyərək xatırladı baytarın həblərini 
Elman,  siqaret üçün axtardı ciblərini - 
Kaş həmin dərmanlardan bu toyuq gəbərəydi, 
Nəinki bu gün belə bir hoqqa törədəydi. 
Teymur qonşu Elmanın siqarını yandırdı. 
Onun intihar etmə fikrini dayandırdı. 
- Canın sağ olsun - dedi - bir toyuqdan ötəri 
Çox əlləşib çalışma, dayan, axıtma təri. 
Elman dedi: - Bu toyuq sağ qalmış genosiddən, 
Diqqətlə qorumuşuq onu tülküdən, itdən. 
Günün günorta vaxtı boruya təpilməsi 
Mənə böyük dərd olub, vallah, sözün kəsəsi. 
Bir xeyli düşündülər, borunun ortasından 
Toyuğu çıxarsınlar bu başdan, ya o başdan? 
Burda köməyə gəldi nüsnüslü ideyası: 
Naxırçının kolluqdan inəyi çıxarması. 
Elman evindən guppun və ruletka gətirdi, 
Toyuq qalan sahəni ölçüb dəqiqləşdirdi. 
Borunun o yerini guppun ilə qopardı, 
Əl ataraq toyuğu sağ-salamat çıxardı. 
Amma onu da deyim: otuz belə toyuğa 
Verilən pul çatardı bircə boru almağa. 
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Şeytan işini gördü, gizli qalmadı söhbət. 
Şiraslan, qəssab Vaqif əsla etməzlər qeybət. 
Həqiqəti  Elmandan soruşmaq əvəzinə 
Nədənsə müraciət etdilər qeyrisinə. 
Maşallah, etibarlı adamdır Teymur müəllim. 
Internetdə yaymışdı, amma dedi: - Nə bilim? 
Bu gedişdən görəsən Elman bəy nə qazandı? 
Sifariş Vaqifindir, Haşım isə yazandır... 
 

Kərbəlayı Teymur müəllim 
 
                                           «Mersedes»in beyni 

 
Hacı Nurunun böyük oğlu Teymurun bir gün 
Qanı tamam qaralmış, hirslənmişdi büsbütün. 
Bilirsinizmi niyə? Mən deyim - qulaq asın: 
İstərdi ailəsi əziyyətdə qalmasın. 
Övladları Xaliqlə Əlövsət çalışaraq, 
Uzun müddət qazancı bir yerə toplayaraq, 
Bakıdan bər-bəzəkli bir «Mersedes» aldılar. 
Ardınca Əlövsəti dərhal nişanladılar. 
Təzə bəyimiz getmiş Anabata - qızgilə. 
Görüşdən qayıdırdı kefikök, gülə-gülə. 
Oturdu «Mersedes»in sükanı arxasında, 
Bütün işləri gördü «xodlamaq» sırasında. 
Lakin «Vur - ölüm!» deyib maşın düşmədi «xoda». 
Əlövsət yürüş etdi piyada Ordubada. 
Qardaşı Xaliq ilə bir xeyli axtardılar, 
Maşından baş çıxaran bir ustanı tapdılar. 
Aparıb Anabatda göstərdilər maşını. 
Usta xeyli əlləşdi, çox sındırdı başını 
Maşınsa düzəlmədi, işə düşmədi motor. 
Usta dedi: Gərəkdir gələ evakuator 
«Mersedesi» aparsın birbaşa Ordubada. 
Bizim qarajda onu təmir edərik, ya da 
Başqa bir çıxış yolu taparıq «Mersedesə». 
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Əlövsət dedi: - Əməl edək usta nə desə. 
Evakuator yoxdu, qoşqu qoşub maşına, 
Sürüyüb gətirdilər ustanın qarajına. 
Usta götür-qoy etdi, bu nasazlıq nədəndir? 
Benzin nasosu qızmış, yəqin ki, benzindəndir. 
Təcili dəyişdirmək lazım gələcək onu. 
Burda olmaz, Bakıda axtaraq gərək onu. 
Çox götür-qoy etdilər: Kim Bakıya yollansın? 
Yaxud bir nəfər tapıb tapşıraq onu alsın. 
Əlövsətin yeznəsi burda gəldi köməyə. 
Nasosu alıb verdi növbəti təyyarəyə. 
Amma bir həftə çəkdi nasos tapmaq cəhdləri, 
Nasos gəldi, amma ki,  puç oldu ümidləri. 
Yeni benzin nasosu qoşuldu mühərrikə, 
Amma yenə də maşın əsla düşmədi işə. 
Usta xeyli düşünüb bildirdi təklifini: 
Dəyişdirmək lazımdır «Mersedes»in «beynini». 
Qurğunun qiymətini Əlövsət eşidəndə 
Əli ağzında qaldı, çünki satış yerində 
«Beyin» beş min dollardı, usta hörmət naminə, 
Telefonla zəng etdi dostların hər birinə. 
Çalışdı «beyin» çıxsın ucuz qiymətə bir az, 
Son qiymət oldu dörd min dollar, nə çox, nə də az. 
Əlövsət fikirləşdi, düşündürdü başını: 
«Bu pula almaq olar bir «Jiquli» maşını».  
Evdə məsləhətləşib gəldilər bu qərara: 
«Sarı» ləqəbli usta bəlkə  gələcək kara. 
Azaya apardılar maşını qoşqu ilə. 
«Sarı» usta baxaraq maşına diqqət ilə:  
- Maşının köhnə benzin nasosu haradadır? - 
Deyə soruşdu. Xaliq söylədi: - Baqajdadır. 
Usta dedi: - Əlimdə işim çoxdur, gedin siz, 
Maşın qalsın, baxaram, var telefon nömrəniz. 
Düzələrsə xəbərim çatar sizə həmin an. 
Əlövsət Xaliq ilə yola düşdü Azadan. 
Düylün yolayrıcında ustanın zəngi gəldi: 
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- Maşın tamam düzəlmiş,  gəlib aparın - dedi. 
Qardaşların sevinci sığmadı yerə-göyə. 
Bir az inanmadılar, «Nə tez düzəldi?» deyə. 
Qayıtdılar qaraja, gördülər ki, «Mersedes» 
Sakit-sakit işləyir, rahatca alır nəfəs. 
Xaliq dedi: - Ay usta, ağrımasın əllərin. 
Çox sağ ol ki, tapmısan dərdini «Mersedesin». 
Borcum nə qədər olur? Usta: - Iyirmi manat - 
Dedi və izah etdi - Benzin on iki manat, 
Əl xərci səkkiz manat verməlisiniz mənə. 
Xaliq dərhal əlini saldı şalvar cibinə. 
Onun dediyi qədər pulu ustaya verdi. 
Amma getməzdən əvvəl «Sarı» ustaya dedi: 
- Heç olmasa biz bilək nasazlıq nədən idi? 
«Sarı» usta qımışdı, gülə-gülə söylədi: 
- Heç bir dərdi yox idi sənin «Mersedesinin», 
Axıracan işlətmiş bakındakı benzinin. 
Məlumdur ki, mühərrik işə düşməz benzinsiz, 
Benzin nasosunu da  nahaq dəyişmisiniz. 
Köhnə nasos işləyir, bağlamışam yerinə. 
Bu nasossa təzədir, satarsınız birinə. 
Xaliqi gülmək tutdu, bir həftə əzab çəkmiş, 
Nəhayət ki, Bakıdan bir nasos gətizdirmiş. 
Düzdür, nasosa beş yüz dollar pul xərcləmişdi. 
Yeznə üç yüz dolları mağazaya vermişdi, 
Birinci usta ondan iki yüz dollar almış: 
- Əl muzdu yüz dollardır, maşin qarajda qalmış, 
Bir həftə kira haqqı yüz dollar verməlisən-  
Deyərək utanmadan pul almışdı Xaliqdən. 
Həmin pulları Xaliq heç vecinə almırdı. 
Dörd min dollar yanında böyük pul sayılmırdı. 
Bundan sonra tökdülər maşına bol-bol benzin, 
Qoy şübhə yaranmasın «beyninə» «Mersedesin»... 
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«Boğkar» xatirələri: 
Hacı Tarifin dəstəsi 
 

1. Allah dübarə ziyarət qismət eləsin! 
 

«Boğkar» pirinə sərbəst gedib-gələrdik, onda, 
Biz bir qrup gənc idik, bəzən həftə sonunda, 
Ziyarət məqsədilə yığışardıq bir yerə, 
Gecəykən yollanardıq dağ yolu ilə pirə. 
Hər birimiz bərabər miqdarda pul qoyardıq, 
Qurbanlıq heyvan alıb «Boğkara» aparardıq. 
Hər birimiz qəlbində sidq ilə niyyət edər, 
Dəstəmazlı şəkildə piri ziyarət edər. 
 

2. Küvər, nə küvər, pirədək cibdə gəzər... 
 

Günlərin bir günündə araya gəldik yenə. 
Qərara aldıq gedək sabah «Boğkar» pirinə. 
Qurbanlıq heyvan tapmaq döndü müşkül bir işə. 
Bizim  «başbilənimiz» Tarif düşdü təşvişə: 
«Heç kimdə heyvan yoxdur, necə gedək bəs pirə?» 
Yoldaşların hamısı baş vuraraq hər yerə, 
«Tapdım» deyən olmadı, mən də çox dilxor idim. 
Meydan deyilən yerdə Rza əmimi gördüm.  
Rəhmətlik soruşdu ki, qaşqabaqlısan niyə? 
Dedim qurbanlıq heyvan tapa bilmirik deyə, 
«Boğkar» pirinə sabah gedə bilməyəcəyik. 
Heyf, piri ziyarət edə bilməyəcəyik... 
Əmim dedi: «Qəm yemə, ölməmişəm hələ mən, 
Balaca bir müşkülə görə dərd, qəm çəkəsən. 
Sizə bir küvər verrəm, sözüm qətidir, qəti». 
Tarif, Şəfi və Bəhrəm  eşitdi bu söhbəti, 
Soruşdular qiyməti, pulu bu başdan verdik. 
Heyvan olduğu yeri sahibindən öyrəndik. 
İbrahim ilə Bəhrəm ertəsi gün sübh tezdən, 
Uzun bir kəndir ilə çıxdılar evlərindən. 
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Getdilər aldığımız heyvanı gətirməyə. 
Beş dəqiqə keçməmiş qayıtdılar geriyə.  
Baxıb gördük Bəhrəmin qoltuğunda nəsə var. 
Düzü, təəccüb etdi buna bütün uşaqlar. 
Küvər adlı heyvanın əti, canı yox idi. 
Kəndirlə bağlanmağa   ehtiyacı yox idi. 
Heyvanı «Müdir» Bəhrəm  tənbəllik eləmədən  
Vuraraq qoltuğuna dərhal çıxmış tövlədən. 
Qurbanlıq heyvan  pirə yalnız  qucaqda getdi. 
Amma, yolüstü küvər bir az dəcəllik etdi. 
«Boğkar» çayına çatdıq, Şəfinin qucağından 
Qəflətən birbaş suya özünü atdı heyvan. 
Bapbalaca küvərdi, amma qəzilli ikən, 
Cansızlıq bilinmirdi, indi suya düşərkən, 
Qəzilləri bədənə yapışmışdı, bu heyvan 
Daha balacalaşıb, dönüb oldu bir siçan. 
Görün o nə boydaydı  Şəfi başını kəsdi. 
Nə ağacdan asmağa, nə soymağa tələsdi. 
Bəhrəm iki əliylə qurbanlığı saxladı, 
Şəfi elə beləcə küvəri şaqqaladı.  
Allah qəbul eləsin, yeməli əti vardı, 
Hərəyə iki tikə ancaq ki, ət çatardı. 
Yaxşı ki, pendir, kərə, yumurta götürmüşdük. 
Yoxsa aclığımızdan inanın ki, ölmüşdük. 
Rza əmi  maraqlandı, görsün heyvan necəydi, 
Dedim: «Ay əmi, axı o, küvər yox, cücəydi!» 
Gülə-gülə söylədi «Qardaşoğlu,  düz dedin, 
Elə cücə qiyməti mən heyvana demişdim». 
Allah rəhmət eləsin, əmim belə əmiydi 
Cavan yaşında getdi, fələkdən işi əydi... 
                                           

3. Acı bağırsaq əhvalatı.. 
. 

Bir dəfə Hacı Tarif cəm edib uşaqları 
Sübh tezdən yola düşdük «Boğkar» pirinə sarı. 
«Çaxmaqlara» çatanda hava işıqlanırdı, 
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Bizdən bir az qabaqda dörd-beş qaraltı vardı. 
Yaxınlaşanda gördük Yədulla müəllimdir, 
Oğlanları Elxandır, digəri də Məmməddir, 
Bir də sonbeşik qızı, gedirlər ziyarətə. 
Qoşularaq onlara biz söhbət edə-edə 
Çatdıq «Boğkar» pirinə, qurbanlıqlar kəsildi. 
Müəllim yaxın gəlib Hacı Tarifə dedi: 
- Uşaqlara söylə ki, xörək bişirtdirmişik,  
Nahar qonağım olun, hər tədarük görmüşük. 
Özümüzün qurbanlıq qoçumuz kəsilmişdi, 
Ətimiz də doğranmış, yerbəyer edilmişdi. 
Müəllimin sözünə riayət edək  deyə, 
Nahar vaxtı yığışdıq onlar qalan hücrəyə.  
Xörək gəldi araya, Ibrahim ilk olaraq 
Birinci tikəsini ağzına qoydu, bayaq 
Tez ayağa qalxaraq hücrədən çölə qaçdı. 
Hamı elə bildi ki, onu nə isə sancdı. 
Arxasınca çıxaraq soruşduq: - Bu nə işdir? 
Dedi: - Xörək acıdır, dilim ağzımda bişdi. 
Bu zəhər tək xörəyi heç birimiz yemədik, 
Yədulla müəllimə minnətdarlıq elədik. 
Özü də pərt olmuşdu, bizdən çox utanırdı. 
Adi işi bilməmək qanını qaraldırdı. 
Acı bağırsağını o, qurbanlıq heyvanın,   
Şirin bilib bişirmiş, işinə bax dünyanın. 
Yeməli bağırsağı tullamışlar bir yana, 
Atılmalı içalat gəlib girmiş qazana...   

 
Hacı Əkrəmin  dəstəsi 
 

                                   Yavaş ye, boğazında qalar... 
 

Hacı Əkrəm dostumdur, təqvalı,  imanlıdır. 
İmam övladlarına dərin rəğbəti vardır. 
«Boğkar»la bağlı  onun var «gözəl» xatirəsi, 
Hər il  pirə gedərdi  Əkrəmin öz «dəstəsi».   
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Səksəninci illərdə sübh vaxtı yığışdılar 
Əkrəmin həyətinə bir gün bütün yaşıdlar. 
Hərə öz heybəsini hazırlamaqda idi. 
Əkrəm bal-yağ yığılmış bir qazanı gətirdi. 
Söylədi: - Hər kəs pirdə  bal-yağ yeyəcək əgər, 
Özü üçün götürsün, deyirəm ha, müxtəsər. 
Özümə götürdüyüm bu ləzzətli qidadan 
Pirdə verməyəcəyəm  ölsənizdə acından. 
Əfsuslar olsun, heç kim götürmədi bal-yağdan. 
Tənbəlliyindənmi və ya utancaqlığından. 
Gedib çatmışdılar ki, onlar «Boğkar» pirinə. 
Bir mənzərə tuş gəldi  Əkrəmin nəzərinə: 
Həbibin oğlu Məmməd onun bal-yağ qabını 
Çəkərək qabağına doldurmuş qaşığını, 
Əmin-arxayın halda yemək niyyətindədir.   
Əkrəm göz qırpımında yerindən «rıvok» edir, 
Qaşığı göydə tutub aparır öz ağzına, 
Ləzzət ilə təamı ötürür boğazına. 
Məmməd (indi Hacıdır) üzün tutur bu dəmdə 
Sultani-Seyid Əhməd ağanın qəbri səmtə. 
Söyləyir: - Əgər Əkrəm indi yediklərini 
Sağ-salamat həzm etsə,  qoy bu ziyarətimi 
Allah qəbul etməsin – deyə and-aman etdi. 
Yaşıdların hamısı bunu zarafat bildi.  
On dəqiqə keçməmiş  Məmməd xəcalətindən 
Az qaldı yerə girə, çünki Əkrəm qəfildən 
Qışqırmağa başladı, dedi: - Daha ölürəm, 
İçimdə bir ağrı var, od tutub sanki mədəm. 
Pirdə nə həkim vardır, nə də ki dava-dərman. 
Yaşıdları vahimə basdı: «Aman, ay aman, 
Onlar dağ yolu ilə gəlmişdilər «Boğkar»a, 
Belə ağır xəstəni aparsınlar bəs hara? 
Əkrəmsə qışqırırdı dayanmadan, durmadan. 
Nəhayət çarə tapdı buna Imanov Zaman. 
Müəyyən etmişdi ki, Ordubadlı zəvvarlar 
Maşınla gəlmiş pirə, bir azdan qayıdırlar. 
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Gedib razılığını almışdı sürücünün, 
Yalvarmışdı ki, çatsın dadına bu xəstənin. 
Arxa oturacaqda Əkrəmə yer etdilər, 
Maşını yola salıb qəbr üstünə getdilər. 
Ağanın qəbri üstdə dua etdi xəstəyə  
Hər biri: «Kaş salamat gedib çata Gənzəyə!» 
Məmməd hamıdan artıq dua-səna edirdi, 
Çünki onun qarğışı Əkrəmə dərd gətirdi. 
Zarafatla dediyi sözlərə görə indi 
Xəcalət çəkib, yazıq nə danışdı, nə dindi... 
Hadisəni qələmə aldım, amma bir şeyi 
Ayırd edə bilmədim, Əkrəmin gətirdiyi 
Bal-yağ görən nə oldu, Məmməd yedimi ondan? 
İstədim ki, soruşam, vaz keçdim qorxduğumdan... 
 
Əjdərin dəstəsi 

 «Qurbanlıq qoçu kim kəsdi?» 
 

... Yuxarıda özümün ziyarət «kruqundan» 
Söhbət açmışdım, indi sizə deyim Bəhluldan. 
Həmin bu Bəhlul idi, bir də ki yoldaşları, 
Əjdər və Orucqulu, Mirzə və başqaları 
Bir səhər evdən çıxıb «Boğkar»a getmişdilər. 
Çatan kimi ağanı ziyarət etmişdilər.   
Birdən belə bir sual düşündürdü hamını: 
Yoldaşlardan kəsəcək kim qurbanlıq heyvanı? 
Hərə öz növbəsində söylədi: «Bacarmıram, 
Naşı adam kəsərsə qurbanlıq olar haram.» 
Uşaqların hamısı çaşıb qaldığı anda, 
Bir eybəcər erməni peyda oldu meydanda. 
Düşünüb-daşınmadan hamı gəldi bu rəyə: 
Heyvan kəsilmək üçün verilsin erməniyə. 
«Bismillahsız», filansız bıçağı alıb ələ, 
Heyvanı yerə yıxıb bir tutarlı zərbəylə 
Erməni qurbanlığın kəlləsini qopardı. 
Bu işin gedişində qəribə məntiq vardı. 
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Haram, murdardan qorxan bizim dəliqanlılar 
Özləri risq etməyib murdara inandılar... 
Hər kəsin ürəyində sızlayan nisgil vardır: 
«Boğkar» piri də  bu gün işğalın altındadır. 
Allahdan kəsilməmiş ümidimiz, biz yenə 
Gedərik dəstə-dəstə «Seyid Əhməd» pirinə!.. 
 
Məhbubə nənənin nəziri 

 
Həyatda ad qoyaraq bu dünyadan köç edən 
İnsanların haqqında nə qədər xoş söz desən 
Yerinə düşər, bunu çalışdım edəm mən də. 
Yazdım onlarla yaxşı insanın barəsində. 
Məsələ ondadır ki, mən yazmaqla iş bitmir. 
Yaxşı övlad ataya hər vaxt rəhmət gətirir. 
“Şeyx” Qulunun bir oğlu Oktayla dostluğum var. 
Hər qayğıdan, zəhmətdən azad idik  bir vaxtlar... 
Günlərin bir günündə “Şeyx” Qulu, mənim atam,   
Yaxin qohumlarımız, daha bir neçə adam 
Maşın kirayə edib “Boğkar”a yollandılar. 
Hələ getməzdən əvvəl belə razılaşdılar: 
Lehvaz yoluyla getsin zəvvarların özləri, 
Piyada – dağ yoluyla qurbanlıq nəzirləri. 
Çünki, heyvanlar üçün  maşında yer yox idi. 
Qurbanlığın sayı da bir deyildi, çox idi. 
Cavanları səfərbər elədilər bu işə, 
(Yaşlılar cavanlara güvənmişlər həmişə). 
Maşını axşamüstü “Boğkar”a yola saldıq. 
Sübh tezdən də biz çıxaq – belə qərara aldıq.  
Biz kim idik? – Oktaydı, Qürbət idi, mən idim. 
Sübh azanı verilən zaman meydana gəldim. 
Qürbəti də götürüb Oktaygilə yollandıq. 
Bir baş fağır qoç idi buradakı qurbanlıq. 
Onu götürüb yola çıxanda Oktay dedi: 
- Məhbubə nənəmin də qürbanı var- söylədi. 
Getdik birbaş tövləyə, aman Allah, bu nəydi? 
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“Kürd heyvanı” deyilən bir yekə pezəvəydi. 
Bu heyvanın çəkisi yetmiş kilo olardı, 
Gop olmasın, iyirmi kilo quyruğu vardı. 
Daha nə etmək olar, bizim də heyvanları  
Götürüb yola düşdük birbaş “Boğkar”a sarı. 
Hələ çatmamış idik “Nanəliy”in tilinə, 
“Kürd heyvanı” özunu qoydu axmaq yerinə. 
Əlbəttə, qoyun heç vaxt danışmayib, şübhəsiz. 
Əgər danişsa idi, təsəvvür eləyin siz,  
Söylərdi: “Vurun ölüm, üzü yoxşa bir addım 
Getmərəm, unutmayın, “qoyundur” mənim adım.” 
Dağ boyda quyruğunu yelləyib sağa-sola, 
Qoyun acıqla baxdı “Soyuq”a gedən yola. 
Öz sözünə baxmırdı ayaqları heyvanın,  
Acı bir sual sardı ürəyini hamının: 
“Bu ağırlıqda heyvan görən gedib çıxacaq  
“Seyid Əhməd” pirinə, ya yolda yıxılacaq? 
Təcili müşavirə apardıq “Nanəlik”də, 
Qərara alındı ki, qoyunun növbəliklə 
Arxa ayaqlarından yapışıb yardım edək, 
İyirmi kilometrlik yolu bax, beləcə qət edək. 
Bir Allah şahiddir ki, necə əziyyət çəkdik, 
Nəhayət, axşamüstü biz “Boğkara” yetişdik. 
Nigaran qalmışdılar yaxınlarımız bizdən, 
Sorğu-sual etdilər təklikdə hərəmizdən. 
Allah rəhmət eləsin Məhbubə nənəmizə, 
Yüz dəfə “Can” söylədi bizim hər birimizə. 
Bundan sonra heç zaman “Kürd qoyunu” almadı. 
Nəvəsi Oktay bundan sonra kənddə qalmadı. 
Elə o gedəndir ki, Bakıda məskən salmış, 
Daha cavan sayilmaz, saç-saqqalı ağarmış. 
Bəlkə də bu qardaşım hərdən nəvələrinə 
Duzlu nağıllar deyir -  necə “Boğkar” pirinə 
Qoyun yox, bu qoyunun quyruğunu aparmış. 
Getdi cavanlığımız, belə günlər də varmış...  
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  Xətrini istədiyim digər insanlar: 
 «Hamamçı» Əkbər  

 
Hacı Əkbər deyəndə ilk baxışda insanın 
Zehnində ucaldılır heykəli  eldarlığın. 
Hacı Hüseynquludan ərməğan olan hamam, 
Onun zəhməti ilə təmir olundu tamam. 
Uzun illər dayandı əhali xidmətində. 
Hamam qədim hamamdı, ləzzəti öz yerində, 
Daha cazibəyliydi hamamçı Əkbər ilə. 
İkinci eldar insan tuş olmamışdı elə. 
İnsanlığı, əxlaqı, şirinliyi, rəftarı, 
Xoş sifətilə məmnun etmişdir insanları... 
 
Hacı Əsgər 

 
“Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala!” 
Bu folklor nümunəsi, mən deyərdim az qala 
Yuxarı körpü üçün deyilmişdir bir vaxtlar. 
Bütün Gənzəlilərin yadında yaxşı qalar: 
Onda ki, “O tay” üçün körpünün baş planı 
Hazirlandı, bu xəbər sevindirdi hamını. 
İşə rəhbərlik edən, canı-dildən çalışan 
İki nəfər var idi - iki hörmətli insan: 
Biri Əli müəllim, digəri Nağı kişi, 
Sərrast düzüb-qoşdular tikintidə hər işi… 
Körpünün sütunları artıq betonlanmışdı,   
Sütunlar bir-birinə relslərlə bağlanmışdı. 
Tək “O tay” camaatı burada işləmirdi, 
Bütün kənd sakinləri işə yardım edirdi. 
Onlarin arasında vardı daha bir nəfər – 
Məşədi Mütəllimin ikinci oğlu Əsgər. 
Həmin gün körpü üstə bir rels qaldırılırdı. 
Hamı “Ya Allah!” deyib qaldırmağa başladı. 
Bir neçə cəhd olundu, amma qüvvə çatmadı. 
Əsgər möhkəm qışqırdı növbəti təkan vaxtı: 
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“Davayte, raz, dva, vzyali!” və rels sütuna qalxdı. 
Əli müəllim bu an gözləməyib kimsənin 
Dərindən nəfəs alib işə “Əhsən!” deməsin. 
Yapışaraq Əsgərin qolundan belə dedi: 
- Allah saxlasın səni, “Davay, raz, dva” nədir? 
Allah, on iki imam, yüz mindən çox peyğəmbər 
Bu ağır yük altinda düşmədi yada məgər? 
Hamı gülüşdü, burda bircə Əsgər gülmədi. 
Ürəyi dolu idi, Əliyə dillənmədi. 
Çünki, yuxarıda mən Hacı Əyyub barədə 
Yazmışdım təfsilatı, kolxoz qurulan dövrdə, 
Məşəmütəllim kişi bir gün “Kulak” adıynan 
Sürgünə göndərildi ailə-uşağıynan. 
Yaqub, Əsgər və Əyyub bacılarla birlikdə, 
Məşəqqətlər yaşadı hər gün qəribçilikdə. 
Yazıq Əsgər neyləsin, Qazaxıstan çölündə 
Hər sözü dinləmişdi əcnəbi - rus dilində. 
“Allah”, “İmam” sözləri yasaq idi burada. 
Hər gün eşitdiyiydi: “Raz-dva”, “İdi suda”.. 
Əli müəllim bunu bilirdi-bilməyirdi? 
Üstündən illər keçib, mənə məlum deyildi. 
“Davay, raz, dva” deyən Əsgər bu gün Hacıdır. 
İmama, peyğəmbərə, Allaha duaçıdır. 

 
Hacı Qulu 

 
Hacı Qulu Allaha yaxın olmuş əzəldən, 
Sovet dövrü dönmədi əsla əqidəsindən. 
Ateizmin təsiri altında tutub qərar 
Çox  olmuşdur Allahdan üz çevirmiş insanlar. 
Gənclik dövründən Hacı Qulu düzgün yoldadır 
Elə “Niyyətin hara, mənzilin də oradır!” 
Demək istəyirəm ki, Allah əcrini vermiş,  
Hacı on dörd məsumu sidqlə ziyarət etmiş...  
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Kərbəlayı Qurban   
 

Qurban kişi həmişə  halal çörək qazandı. 
Hərbi paltarı geyib qarnizona yollandı. 
Hamı irəli getdi, böyük rütbələr aldı, 
İşdən çıxana kimi Qurban sıravi qaldı. 
Zəhmət adamı olmuş, heç kimlə işi olmaz,  
Mərdüməzarlıq etməz, ürəklərə toxunmaz. 
Cavanlıq vaxtlarında canında qüvvət vardı, 
İşinin ustasıydı, yaxşı quyu qazardı. 
Əlbəttə ki, kimsəni tora salmaq üçün yox, 
Kimsəni başaşağı guppuldatmaq üçün yox, 
Qurban xoş niyyətlərçün çox quyular qazmışdı, 
Həmişə insanların qulluğunda durmuşdu. 
Sərt danışar, deyərlər əti acıdır Qurban. 
Amma təmiz adamdır, ürəyi safdır, inan!.. 
Heç kim səhv tuta bilməz imanına, dininə, 
Kərbəla ziyarəti düşmüşdür qismətinə… 
 
«Aqronom» Mürsəl 

 
Bir oğlu var Qurbanın, Mürsəl çağrılar adı. 
Fərasətli oğlandır, «qıcqırıbdır» savadı. 
Elektrik şəbəkəsi deyilən təşkilatda, 
Montyor işləyir uzun müddətdir ki, burada. 
Rəhbərlərdən birisi  şəbəkə rəisinə 
Telefonla zəng edib tapşırır ki, bu günə, 
Bir işçi göndər gəlsin, idarənin bağında, 
Hər çeşiddə, hər növdə üzüm talvarlarında 
Budama aparmağa, amma iş bilən olsun. 
Heyifdir, qurumasın, qoy məhsulu bol olsun.  
Rəis tapıb Mürsəli budamaya göndərdi. 
Mürsəl işdən buracan birbaş qaçaraq gəldi. 
Rəhbər işçi soruşdu: «Meynə kəsə bilirsən?»  
Mürsəl gözünü döydü: «Meynə nədir, görəsən?» 
Üz tutaraq  burada işləyən bir işçiyə: 
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«Söylə mənə, qardaşım, meynə deyilir nəyə?» 
O adam başa saldı meynə, yəni üzümdür. 
Mürsəl kişilənərək: «Elə mənim işimdir - 
Bunun sənətkarıyam» - dedi rəhbər işçiyə:  
Sonra dərhal soruşdu:  «Qayçı varmı kəsməyə?» 
Qonşuluqdakı evdən bir qayçı gətirdilər. 
Əvvəl tamam budandı qayçıyla nazik şivlər. 
Nisbətən yoğun olan budaqları kəsməyə  
Mürsəl mişar istədi yer üzündən silməyə. 
Faşistlər kimi rəftar etdi o, meynələrlə. 
Axşamüstü işini başa vurub rəhbərlə, 
Sağollaşmaq istədi, rəhbər işə baxmağa, 
Kabinetindən çıxıb birbaşa gəldi bağa. 
Gözünə inanmadı, budamaqçün kolları 
Doğrayıb tökmüş yerə Mürsəl bütöv talvarı. 
O ildən həsrət qaldı bu idarə üzümə. 
Mürsəl ilk dəfə idi,  meynə kəsirmiş, demə...  

 
Hacı Naib                                           
                                                     1. «Mayanı batırmışdı» 

 
... Hacı Naib  bir dəfə Irəvan bazarında, 
Kilosu on manata qoz ləpəsi satanda, 
Mayanı batırmışdı, bununçün Ermənistan 
Zəlzələdə dağıldı, cəza aldı allahdan... 
Qəlbinizdə şəkk-şübhə qoy qəti yaranmasın,  
Heç kəs Naib əmini dığaya dost  sanmasın...  

 
2. «Sizi Naib edən...» 

 
Hələ sovet dövründə poçta ərizə verdi 
Hacı Naib  evinə telefonu çəkdirdi. 
İlk gündə bir ünvana zəng etmək lazım gəldi, 
Ev sahibi  dəstəyi qulağında köklədi. 
Hacı Naib  istədi zəng etdiyi adamla 
Çox mədəni davranıb söyləyə ehtiramla: 
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«Sizi narahat  edən Naibdir», çox təəssüf 
Deyəcəyi sözləri belə etdi  tələffüz, 
Söylədi: «Sizi naib eləyən narahatdır!» 
Bunlar keçmişdə qaldı, Naib bu gün rahatdır. 
Çünki o, ömrü boyu narahat etməmişdir 
Bir kəsi incitməmiş, qaba söz deməmişdir. 
Həqiqətən bu adam bacarmaz bir kimsəni 
Narahat eləməyi, ötən ildə Kəbəni,  
Ziyarət eləmişdir, daha Həccdən gələni 
Hacı Naib adlanır, şükür olsun xudaya. 
Maşallah, bu Hacılar artıq gəlməyir saya...   

 
Yunus 

                                  «Ay aman, otlar getdi!..» 
 

Hacı Əyyubdan söhbət düşdü, onun yeznəsi 
Yunusla əlaqədar bir söhbətin məzəsi, 
Feyziyyab eləyəcək yəqin oxucuları. 
Kənddən çox uzaqdaydı Yunusgilin bağları. 
Min bir əziyyət ilə Yunus bağı biçmişdi, 
Otunu qurudaraq bir yerdə cəmləmişdi. 
Bir istirahət günü Yunus meydana gəldi, 
Burda şofer İlyası görmək niyyətindəydi. 
Ağəli ilə Qasım soruşdular Yunusdan: 
- De, hansı umacağın  vardır sənin İlyasdan? 
Yunus söylədi: - Bağdan otları gətirməyə 
Maşın lazımdır, bu gün İlyas evdədir deyə, 
Axtarıram mən onu, başqa umacağım yox. 
Axşam yağış yağacaq, narahat oluram çox. 
Ağəlinin allahın bəlası olmasını  
Yuxarıda demişdim, dinləyin dalısını: 
Dedi ki, İlyas usta şəhərdədir bu saat, 
Axşamçağı gələcək, get istirahətlə yat.  
Yunus evinə getdi, Qasım ilə Ağəli  
Çağırdılar İlyası evindən tez-təcili. 
Maşınla bağa gedib otu yığışdırdılar, 
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Yunusdan xəbərsiz tez anbara qaldırdılar. 
Sanki fövqəladə bir hadisə baş vermişdi.   
Yunus bundan xəbərsiz meydanda əyləşmişdi. 
İlyas usta maşınla çatan anda meydana, 
Yunus özünü atdı maşının qabağına: 
- Usta, otlar zəmidə qalıb, yağış yağacaq, 
Tez ol gedib gətirək, yoxsa ki, islanacaq. 
İlyas usta özünü çox ciddi göstərərək, 
Qasımla Ağəliyə müraciət edərək, 
Dedi: - Uşaqlar, gəlin Yunusa kömək edin, 
Otunu yığışdıraq, əziyyəti itməsin. 
Birlikdə üz qoydular bağa tərəf getməyə. 
Elə ki, maşın çatdı bağa, bunu deməyə 
Şekspir lazım idi bir  faciə yaratsın. 
Yunusun əhvalına dağlar, daşlar ağlasın. 
- Ot dərzləri nə olmuş, onları kim aparmış? 
Oğru kimdirsə, demək mənə də sataşarmış! - 
Deyə  Yunus vay-şivən qoparırdı durmadan. 
Ağəligil qorxdular Yunus həyəcanından 
Xəstələnər, onunçün cürbəcür bəhanəylə 
Yunusu gətirdilər birbaşa məhəlləyə. 
Qasım dedi ki, bəlkə sən bizə «kəf» gəlirsən? 
Otu özün daşıyıb indi yalan deyirsən. 
Ağəli nərdivanla dırmaşaraq anbara, 
Guya ki, təftişçidir, boylandı ora-bura. 
Dönüb Yunusa tərəf dedi: - Heç utanmırsan? 
Otları gətirmisən, bizə niyə atırsan? 
Yunus təəccüb ilə dırmaşırdı anbara, 
Gördü ki, həqiqətən otu yığmışlar bura. 
- Kimin işidir? - deyib qaldıranda başını, 
Qarşısında görmədi adamları, maşını...  
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Tərifəlayiq insanlar 
 

Kəndimin mərifətli, xeyirxah, əldən tutan 
Xeyli sakinləri var, kitab yazilan zaman, 
Hamısının adını çəkməyi borc bilirdim. 
Baxdım  kitabın nəşr  ölçüsünü bitirdim. 
Amma bu adamların haqqında yazam gərək, 
Bəlkə bu misralarla sevinə, coşa ürək. 
Hacı Həsən və Hacı Tahir qardaşlarının,  
Hər iki ailənin mömin övladlarının 
Adlarını çəkməsəm, inan ki, günah olar. 
Allah rizası üçün çox işlər görmüş onlar. 
Hacı Zəfər mənimçün sevimli insan olmuş, 
İmkansız vaxtlarımda bizlərə həyan olmuş. 
Oğlu Fəlah və özü mənimlə ötən bahar  
Birlikdə Kərbəlaya, Nəcəfə olduq zəvvar. 
Yol yoldaşı olanda dəqiq tanınır insan, 
Onları hifz eləsin daim Uca Yaradan! 
Hacı Qüdrətlə qonşu olmuşuq bir zamanlar. 
Onun yaxşılığından yazmasam, günah olar. 
Əsli təmiz olanın təmiz olar özü də. 
Bu fəlsəfə yaşanır Hacının üz-gözündə. 
Atası Kərbəlayı Abutalıb nə qədər 
Eldar olmuş Gənzədə, Hacı Qüdrət o qədər 
Eldə hörmət qazanmış, olmuş ad-san sahibi, 
Kəbə ziyarətindən nurlanmış onun qəlbi. 
Seçilən insanlardan daha biri haqqında 
Yazacağam, bu yazı yəqin ki, çox adamda   
Xoş, səmimi duyğular yaradacaq inşallah.  
Bu - Məşədi Abbasdır, qorusun onu Allah! 
Əzablı, keşməkeşli bir həyat yaşamışdır, 
Amma Allaha heç vaxt o, asi olmamışdır. 
Xətrini istəyərəm onun dünyalar qədər. 
İnşallah, uzaq düşər həyatından qəm, kədər! 
Kəndin tanınan daha bir neçə sakini var: 
Məkkə ziyarətini fəth eləmiş Hacılar - 
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Aydın və İbadulla, Həsən Kəbləabbas oğlu,  
Orucqulu, Əbülfəz, Məhəmməd Sərməst oğlu,  
Rizvan, Seyfəddin, Akif, Şəmil, Rafiq, Vilayət. 
Əbilhəsən və Sərdar, Qasım, Səid, nəhayət 
Cavan Hacılar - Afət, Saleh, Vüqar və Meysəm, 
Bir də Anar və Həsən qardaşlarını desəm, 
Hamının ürəyincə olacaqdır bu seçim. 
Axı, hamı yaxşıdır, yaxşıdan nəyi secim?.. 

 
E P I L O Q  
 
On dörd  ilin məhsulu sayıram bu əsəri. 
Eşitdiyim hər nə var, yazmışam müxtəsəri. 
Haqqa qovuşanlara Allah rəhmət eləsin. 
Bu gün yaşayanların  canını sağ eləsin. 
Kimsə irad tutarsa əsərin süjetinin 
Gənzədən Bakıyacan hərəkət etməsinin, 
Bircə səbəbi vardır, hər hansı səhifədə 
Bir insan obrazı var, cürbəcür qiyafədə. 
Səhifələr nə qədər çox olsa da, Gənzəyə 
Məhəbbətdən irəli gəlir - belə deməyə, 
Haqqım var, çünki mən də bu torpağım oğluyam, 
Sizin tərifinizi gərək dünyaya yayam! 
Beləliklə, bildiyim və yaxud eşitdiyim, 
Hətta şahidi olub gözlərimlə gördüyüm 
Gənzədə qərar tutmuş mərd, igid insanları, 
Duzlu əhvalatları, onu yaradanları 
Çalışdım hamısını cəm edim bu kitaba. 
Çalışmağım səmərə vermişdirmi, əcəba? 
Yuxarıda demişdim, ola bilər kimsənin, 
Adının harada və necə çəkilməsinin, 
Ya özünün, ya da ki, övladının xətrinə 
Dəyər, onda deyirəm onların hər birinə, 
Min kərə: - Bağışlayın, siz məni bağışlayın. 
Bir əhvalat olubsa, daha onu danmayın. 
Son qiyməti kitaba oxucu verəcəkdir. 
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Ümidvaram  ki, heç kim  «iki» verməyəcəkdir. 
Ola bilər kiminsə haqqında daha duzlu, 
Kiminsə barəsində, belə deyək, «xoruz»lu 
Əhvalatlar kənarda qalmış bu kitabımdan. 
Ya özüm bilməmişəm, ya da çıxmış yadımdan. 
Müraciət edirəm onda bu insanlara: 
- Çalışmışam toxunum bütün yaşananlara, 
Burda dilxor olmalı heç nə yoxmuş, çəkmə qəm. 
Inşallah, yaşayaram, çalışar yenə qələm. 
Mənəvi borc bilirəm  özüm üçün onları 
Bir vaxt təkrar yazaram bütün yaşananları!.. 
                                                      

                                                      2003 - 2017-ci illər 
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