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***

Yanır qaz sobası, dörd divar... pəncərə
Bir cüt göz zillənib qüssəli... şəhərə
Qorxunc səsi eşidilir dövlətin küçədən
Polisdir, saxlayıb sənəd istəyir şəhərə dönən gecədən
Günəşsə doğub-batmaqdan bezgin halıyla
Yollanır uzaq bir dağın arxasına
Axşamüstü yalqızlığın Renesans dövrü başlanır.
Tənhalığın bezdirici eyniliyi düşündürür adamı;
ən böyük hakimiyyət tabe olmamaqdır.
Qapı döyülür, qonaq gəlir ikiayaqlı gözəllik...
Tərkibi bir cüt döşdən, nəm paçadan və sadiq qəlbdən ibarətdir
Qapıya yüyürür ac sevgi.
gözəllik - ət kimi çox tez iylənir evə girdikdə.
qadınlar – bu məişət inkivizatorları
yandırdıqları tonqala atırlar
öz ərlərini
Amansızcasına!
hərdən öz halıma ağlayıram gecələr
bacımsızcasına, anamsızcasına
nə vaxtsa adı sevgi olan şey
indi baş ağrısıdır, əsəb pozğunluğudur
nə vaxtsa adı sevgi olan şey
indi ABŞ dollarıdır, qara bazar onluğudur.
nə vaxtsa adı sevgi olan şey
indi məişət fironluğudur.
Sevgi hələ quldarlıq dövründədir.
Hələ sevgidə inqilab yoxdu, üsyan var
Məhbəs yoxdur, edam var.
Bədbəxtliyin isə xronologiyası adi və sadədir:
Yanvar. Soyuqdur, evdəsən və təksən
Fevral. Soyuqdur, evdəsən və təksən
Mart . soyuqdur, evdəsən və təksən
Aprel. Soyuqdur, evdəsən... amma yoxsan
Yəni ölmüsən, ya da bir azdan öləcəksən.
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Gün batır,
Bu zaman onun üstünə yuvasına tələsən bir quşun kölgəsi düşür,
bir anlıq.
Otuz iki ildir tanıyıram o quşu
Otuz iki ildir seyr edirəm bu batışı
Otuz iki ildir hər gecə bir az da qatılaşır bu qaranlıq.

Yazıçı
Sənin ağrıların kiriyən deyil;
Nə qan,
Nə göz yaşı,
nə də araqla.
Otur taleyini köçür kağıza;
Nə iç,
nə damar kəs,
nə də ki ağla.

Tale
Yaz dirildir
Yay öldürür
Payız dəfn edir
Qış unutdurur
Eşşəkqanqalını
Bu sevgim də daşa dəydi
Bəxtəvər daşın başına
Qocalmışam göy üzü tək
Asta-asta qar yağıram
Sağ əlim qışın başına.
Qədim yunan allahları
Üç-dörd nəfər şərq şairi
Yığışmışıq qədim evdə
Bir qazan borşun başına.
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Bütün ev tüstüylə dolub
Xəbər var, Paris dağılıb
Bütün səfillər yığılıb
Yenə Qavroşun başına.
Bəs o kimdir göydən baxır
Bilinmir, sevir, darıxır
Şimşəklər də güllə çaxır
Yağan yağışın başına

***

Qaranlıq qəfildən qəhqəhə çəkdi
Qəfildən yağış də kəsdi, yağmadı
Binanın damından bir adam düşdü
Göyə yollanırdı, yerə yapışdı
Mən evdə tək idim, əzab çəkirdim
Qəfildən həyətdə bir səs-küy qopdu
Bir arvad çığırdı üzüyuxarı:
- «İsanı kölələr şillələdilər!»
Qazanın dibində yatmışdı yemək
Onu da, məni də oyatdı isti
Pisdir, axşamüstü yaşamaq pisdi!
Götürüb zəng vurdum, İlham Tumasa
Bir az söyüş söydüm, bir az ağladım
- təzə nə xəbər var - soruşdu məndən
- İsanı kölələr şillələdilər!
Süfrənin üstündə hər şey yarımçıq
Çağırdım, səslədim qarışqaları
Evdə heç kim yoxdur, bu necə evdi?
Özüm yarım saat qarışqa oldum
Vurnuxdum boş evdə, gəzdim boş evdə
Yarım saat çəkdi qarışqalığım
İsanı kölələr şillələdilər…
Kafir təfəkkürlü bir qızı sevdim
Sevgimi fikrimdə doqquza vurdum
Alınan hasili ikiyə böldüm
Axırda bir uşaq qalıq alındı
Can atdım, can atdım adam olmağa
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Məndən quş alındı, balıq alındı
Ağac şəkli çəkdim bekarçılığa
Geyindi dərisin şair Nəsimi
Dedi, üşüyürəm, ev nə soyuqdu
İsanı kölələr şillələdilər.
Təkliyin dibinə göz yaşı tökdüm
Bir az tez yetişsin ölüm meyvəsi
Mənim dostum divar, düşmənim divar
Bağışla, sənə də bir yumruq vurdum
Bağışla, yediyim ördək qanadı
Bağışla, bağışla udduğum hava
Udub ciyərimdə incitdim səni
Bağışla, bağışla sol ayaqqabım
Sənə mıx vurdurub, yumdum ağzını
Bağışla şeytanı, bağışla tanrı!
Bağışla tanrını, bağışla şeytan!
İsanı kölələr şillələdilər

Həmid Herisçi ilə yolüstü söhbət
Günəşin əriyib yerə töküldüyü bu şəhərin göylərindən
Hər gün ümid durnaları çığıra-çığıra uzaqlaşır
Bu qala divarlarınn önündə
hər şey, hamı yalqızlaşır
Sərin meh də sazaqlaşır!
Başını kəsirlər Sisianovun
Sanki, ilk dəfə görüşür Allahla yara.
...gec-tez dərdə çevrilir sevgi.
Qadın ilk növbədə sevgini sənədləşdirir
Allahı kağıza köçürür peyğəmbər
əlinin qanının kağıza silir tarix,
və gələcək nəsillərə uzadır.
Gələcək nəsillər... yazıqlar... gələcəklər
Bütün köhnə əzabları yenidən çəkəcəklər.
Yaxşı insanla hər gecə
Mütləq kimsə vidalaşır, kimsə ondan uzaqlaşır.
Bu qala divarlarının dibində
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vətəndən didərgin düşməyə hazırlaşan
Iki şair qucaqlaşır.
Bu vaxt meh də sazaqlaşır.
Bu vaxt Allah yoxa çıxır
bu vaxt insan yazıqlaşır.
Bu vaxt göz yaşları daha da duru,
Siqaretin tüstüsü daha da acı olur
Tale üz çeviribsə
Qızılgül kolu da adama dar ağacı olur.
Günəşin əriyib yerə töküldüyü bu şəhərdən
Çıx get, şair!
Başın burdakı bədənlərə ağırlıq edir.

Gecəyarı boş küçəyə suallar
İstəyərdinizmi ürəyiniz adi insan ürəyi olsun?
Yəni bir az daş.
İstəyərdinizmi gözləriniz adi insan gözləri olsun?
Yəni bir az kor
İstəyərdinizmi adi insan kimi ağlayasınız?
Yəni hərdən, aradabir
İstəyərdinizmi pəncərədən adi insan kimi baxasınız?
Yəni intihar etmək üçün yox
İstəyərdinizmi küçədə adi insan kimi dayanasınız?
Yəni getməyə yeri olmayan biri kimi yox
Yoxsa elə sizdə belədir?

Buludxan
Arvadı, atı, iti, bir də çomağı vardı
Təpənin üstə qalxar, çomağına söykənər, yamacdakı ot basmış
Qəbirlərə baxardı
Buludxan.
əvvəl arvadı öldü
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sonra at
sonra da it.
Həyatda söykənəsi bircə çomağı qaldı
Buludxanın.
Ağlamadı yuyulsun, çirkləndi kir oldu gözləri
O qədər bir yerə zilləndi birləşdi, bir oldu gözləri
Təpənin üstündcə lal-dinməz kor oldu gözləri
Dünya daha görünmədi
Buludxana.
Nə su içdi, nə ağzına tikə qoydu
Yeməsə də, içməsə də
Kimi ona su apardı, kimi ona kökə qoydu
Buludxanın acığına Buludxan bu kökə qoydu
Buludxanı.
Hərdən ölü zənn etdilər, gedib gördülər diridi
Təpə üstə bir çomaqdı, bir sümükdü, bir dəridi
Kişi dönüb ana oldu
Nə qədər dərd yuxuladı, nə qədər ağrı kiridi
Buludxanda.
Bir gecə şimşəklər çaxdı, göy gurladı
Və sel basdı bütün kəndi.
Gəldilər ki, aparsınlar, bircə kəlmə “gedin” dedi.
O gecə təpənin üstə
Ölümlər xacalat çəkdi, Əzrayıllar üzr istədi
Buludxandan.

Məktub
***
Gözlərindən ötrü darıxan var burada
Baxılmaq istəyir sənə
Sevgidə azyaşlıdı, ayrılıqda ahıldı
Birdəfəlik rədd olmaq,
Yox olmaq istəyir sənə.
***
Tək-tənha şax dayanmaq yorub onu
Hardasan?
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Yıxılmaq istəyir sənə.

Yeni il tənhalığı
Bakıya qar yağmadı, qarsız düşdü qış bizə.
Şaxta baba və qar qız, gəldilər yanlış bizə.
Dustaqlar buraxıldı... şeş düşdü tale zəri.
Qazamatda açıldı yeni dustaq yerləri.
Pəncərədən boylanıb baxdım,
...baxdım ölkəmə.
Xəyalımda dalbadal güllə çaxdım ölkəmə.
Korladı əhvalımı, millətin girincliyi.
Vətənin bol-bol nefti, işsiz, evsiz gəncliyi.
Sonra da üzüquylu zülüm-zülüm ağladım.
Gedənə rəhmət deyib, gələnə yas saxladım.
Xəyalımda canlandı dostlarımın taleyi.
Xalqın deyingənliyi, hökumətin gileyi.
Alt-üst olmuş ömürlər
...hər yan bomboz tənhalıq.
Bu da bayram süfrəsi; yarım araq, şor balıq.
Bir də yalqız kitablar, düzülüblər yan-yana.
Niyə hər şey düşməndir, hər şey, hər şey insana?
Ot basıb hər cığırı, yox daha ümid yolu.
Qəlbim yalqız və bomboş, külqabımsa dopdolu.
əsəblərim pozulmuş, yuxuda da qan-tərəm.
Getedən daha qoca, gənc Verterdən betərəm.
Qulliver də deyiləm, çıxıb səyahət edim.
Üç-dörd lilipud qalıb. Mən axı hara gedim?
Bəlkə, Bulqakov kimi məktub yazım padşaha.
Görən, bu hərəkətim xoş gedərmi Allaha.
Bəlkə, Tolstoy olum, atım gedim mülkümü.
Bəlkə, quruyum ot tək, bəlkə, solum gül kimi.
Ya da sərgərdan olum Knlupa çevrilim.
Üsyan edim özümə, taxt-tac kimi devrilim.
Ya da Çörçillsayağı qurşanım siqaretə.
Bir memuar da yazım. Lazım olar millətə.
Ya da ki Homer olum, bəlkə, gözüm tutula.
Bəlkə, gözüm görməyə, bəlkə, canım qurtula.
Hüqo da çox uzaqdı, başı qarışıb nəsrə.
Taksi də baha gedir on doqquzuncu əsrə.
Bu vaxt kim bikar olar, ağlıma kimsə batmır.
Svayq evdə olmaz, Selincerə zəng çatmır.
Qorki də çox qocadır, içkini də tərgidib.
Hadi də itkin düşüb, yer üzünü tərk edib.
Məmmədquluzadə də, deyirlər, can üstədir.
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Fiscerald ayıq olmaz, Kafka da ki, xəstədir.
Bəlkə, Dostoyevski? O da yəqin kart sıxır.
Pamukla dalaşmışıq, məni Rollan Bart sıxır.
Balzakla da alınmaz, özündən çox razıdır,
onunku ya romandı, ya fransız qızıdır.
Bəlkə, Somerset Moem? Görən, indi hardadır?
Heminquey yüz faiz bahalı bir bardadır.
Puşkin də yaralıdır, yatır xəstəxanada.
Bədbəxt, bir arvad üçün özünü verdi bada.
Nazim Hikmət türmədə, Turgenev də Parisdə.
Tolstoyla dalaşıb ucuz bir ləçər üstə.
Bəlkə, bir viski alım, qonaq gedim Markesə.
O da bir şey bişirtsin arvadı Mersedesə.
Dünya necə qapanıb, buz bağlayıb qütblər.
Pelevin Tibetdədir, Limonovu tutublar.
Belə gündə Yesenin! Yeyən, içən arvadbaz.
O da özünü asdı bizim vaxtla keçən yaz.
Bəlkə, filosoflardan hansısa bikar olar.
Onlar da çox danışır: “Allah yoxdur, Allah var...”
Onlardan abırlıdır, çox yazsa da Şekspir.
Onun da başın pozub, Dezdemona, Kral Lir.
Bir az yaşlı olmasa, Hamsun hamıdan dincdir.
Kuper meşədən çıxmır, Çinkaçukla girincdir.
Adamın Ekoya da gəlmir fikri, gümanı.
Görməyə də gözüm yox, ata-oğul Dümanı.
Zəhləm gedir Sinklerdən, fırıldağın biridir.
Çoxdan ölüb zırrama elə bilir diridir.
Harda qalım ilahi, hara gedim ilahi?
Özünü qoy yerimə, mən nə edim ilahi?
Bəndələrin yerdədir, sən göydə nə gəzirsən?
Gəl, bir insan ömrünü, yaşa görüm, dözürsən?!
Alt-üst olmuş ömürlər,
... hər yan bomboz tənhalıq.
Bu da bayram süfrəsi; yarım araq, şor balıq.

Qiyamət gecəsinin səhəri
Şahin Ağabəyliyə ithaf
Tanrılar dizinə döyür, yolur saçını mələklər
At əvəzi it oynadır küçədə kefli küləklər
Boş-boşuna cırıldayır, yellənir boş yelləncəklər
Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər
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İldırım yumruqtək dəyir, gecənin yırtıq köksünə
Bir vaxt ərşə çəkilənlər qayıdırlar yer üzünə
Doğmalıqlar yoxa çıxıb, hamı ögeydir özünə
Vurnuxur qorxu içində yalqızlar, tənhalar, təklər
Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər
Zühurlar...qiyamətlər...qeybolmalar... fanilər...
Qarışıb bir-birinə əbədilər, anilər
Qurbanlar caniyə dönüb, qurban olub canilər
Zalım olub mərhəmətlər, köməksiz qalıb köməklər
Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər
Açılıb sirlərin üstü, quma dönüb nə ki daşmış
Nə gələn varmış, nə gedən! Qəbirlərin içi boşmuş
Dünya ər-arvad dünyası – sevgiləri əldən düşmüş
Cocuğu yerdə iməklər, Tanrısı göydə iməklər
Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər
Günəş içində gəzdirir ən əbədi qaranlığı
O taydan bir quzu səsi titrədir boz dumanlığı
Bu səs – itkinlik fəryadı, həm tapılmaq gümanlığı
Hardasa bir ac canavar şöngüyüb qismətin bəklər
Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər
Nəhəng bir dağ da laxladı, aşdı göydə tozu qaldı
Qayalarının altında zirvə adlı arzu qaldı
Dünyanın qanı qurudu, nə qurd, nə də quzu qaldı
Qarışqalarda əzildi. Sındı ən kiçik dirəklər
Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər.

(ardı olacaq)

Günel üçün
Bir zəlzələlik canı var şəhərlərin
Bir sevgilik ömrü var şairlərin
Bir nəfərlik unudulmaq qorxusu var qadınların
Şəhərlər zəlzələdən,
Şairlər sevgidən,
Qadınlar unudulmaqdan qorxur.
Zəlzələdən sonra şəhərdən nə qalırsa
Divar odur.
Sevgidən sonra şairdən nə qalırsa
Söz odur.
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Unudulandan sonra qadından nə qalırsa
Sən osan.

Qiyam
Uzun illər
ayaqların əsarətinə dözən əkiz çəkmələr
Köhnəlib çıxdılar azadlığa – atdılar onları küçəyə.
Azadlıq onları əydi, çürütdü və yox etdi.
Zaman göz qırpımında insanın barmağını əzdi cəkiclə
Və çıxıb getdi.
Zavallı özü sarıdı yarasını kirli əsgiylə
Uzaqdan adama bənzəyən içkili bir ölüm
Uzanmışdı səkiyə
Anlaşılmaz sözlər danışırdı
XXI əsrə.

Yarımçıq
Nə vaxt pəncərədən baxsam
Evdə tək olduğumu görərəm
Mütləq bir qadın görünər gözümə
Hətta qasırğa olsa, qaranlıq olsa yenə
Hardansa bir Marqarita qəhqəhəylə uçub keçər
Minib süpürgəsinə.
Nə vaxt pəncərədən baxsam
Evdə tək olduğumu görərəm
Mütləq bir dilənçi görünər gözümə
Hətta qasırğa olsa, qaranlıq olsa yenə
Hardansa bir qarışqa da çıxar çörəyin üstünə.
Nə vaxt pəncərədən baxsam
Evdə tək olduğumu görərəm
Mütləq bir qoca görünər gözümə
Hətta qasırğa olsa, qaranlıq olsa yenə
Qoca canlı bir ölütək gülümsünər üzümə.
Nə vaxt pəncərədən baxsam
Evdə tək olduğumu görərəm
Mütləq bir siçan görünər gözümə
Hətta qasırğa olsa, qaranlıq olsa yenə
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Yalvarar ki, siçanam mən, Tanrının sonbeşiyiyəm
Yerimi heç kimə demə.
Nə vaxt pəncərədən baxsam
Evdə tək olduğumu görərəm
Hətta qasırğa olsa, qaranlıq olsa yenə
Göy üzünə xəncər ucuyla cızılmış ay görünər gözümə...

Ey gəlməyən

Ey mənə bənzər insan, sən hardasan?
Həmid Herisçi

Ey gəlməyən, gələ bilməyən insan
Hardasan?
Səni düşünürəm, halına acıyıram
Yəqin, indi sən də soyuqlamısan
Təksən, xəstəsən, ölüm ayağındasan
Güzgünün qabağındasan, ölməyinə tamaşa etməkdəsən.
Şalvarının qurumuş palçığını ovursan
Bəlkə də, ölüm xəbərini gətirmiş ilk qara milçəyi qovursan
Üzündən
Ya paytaxt qəzetlərinə baxırsan, ya da
Hirslənib özündən çıxırsan, bir daha geri dönməmək şərtiylə.
Ey gəlməyən, gələ bilməyən insan
Bilirəm darıxırsan
Səni də tərk edir birisi
Arxasınca qapıya yox, pəncərəyə cumursan
Getməyinə baxırsan onun, daha doğrusu, qayıtmamağına.
Palçığa batmış qaşqabaqlı ay var göyün üzündə
Batmağa tələsir
Ey gəlməyən, gələ bilməyən insan
Yəqin, yalqızlıqdan sənin də əllərin əsir
Gəlməyin gəlməməyə bənzəyir.
Toxuduğu tora əbədi düşən hörümçəyəm mən,
Eyyyy gəlməyən...
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Köhnə nal
Tarixin ayağından qopub düşən bu dəmir qırığı
Öz əyri sükutuyla haraylayır onu atıb gedənləri
Dördnala çapıb getmış, bu tozlu yolla keçmiş
Arxasınca qalxan toz hələ də çəkilməmiş
Tarixin alnıdır, at ayaqlarının altı
Tarixin alnına vurulan bu dəmir qırığı
Öz əyri sükutuyla haraylayır onu atıb gedənləri
Həm də indiyədək üstündə saxlayır, böyük sərkərdənin ağırlığını
Tarixin ayağından qopub düşən bu dəmir qırığı
Odur bu tozlu yolun yeganə dəmir sirri, kövrək xəyalı
Öz əyri sükutuyla haraylayır onu atıb gedənləri
Üfüqdən yəhərli, yüyənli bir at qayıdıb, imsiləyir yerdəki nalı.

Сцбщ чаьы
Аллащым, бу сярчяляри
Ня балаъа йаратмысан
Чох аллащлыг елямисян
Чох гялбляри ганатмысан
Овъумун ичи бойдадыр
Ян балаъа дашнан юлцр
Мяня еля бир тале йаз;
Ян бюйцк дярднян йашайым
Ян балаъа гушнан юлцм.
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Ахшамчаьы
Сяня мяктуб йазырам
Йазырам ки,
Баьышла…
Бурда щава пис кечир
Ара вермир йаьышлар
Тяк йатыб, тяк дурмагдан
Бездирмишям отаьы
Билирсян…
пинти олур
Йалгызларын йатаьы.
Йалгызлар аз йуйунур
Эялир йалгызлардан ий
Чайлары сойуг олур
Йемякляри алачий
Чиркли айаггабылар…
Диби йанмыш газанча…
Бир гырыг да цмид вар;
…гайыдаъаг щачанса…
Йалгыз сабаща бахмыр
Арзулайыр кечмиши
Чох мискин мянзярядир
Ев йыьышдыран киши
Щяля бунун эеъяляр
ичиб аьламаьы вар
сачын дарамамаьы
саггал сахламаьы вар.
Дярд аьыр, щава да пис
Ара вермир йаьышлар
Сяня мяктуб йазырам
Йазырам ки,
Баьышла…
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Pota

Şеir Firudin Аllаhvеrdi üçün охunub

Pоtа, yеməyi qаşıqlа yе,
Kаsıblıq hаmıyа əllə yеməyi öyrədir
Кцчяйя бир yumurtа düşüb sınıb, щансыса bədbəхtin zənbilindən
Аğzı üstə yеrə düşmüş bаlаcа günəşə bənzəyir.
Siqаrеt dənələri
Bеş аltı qəpik-quruş
Bаlаcа bir fоtо də vаr… unudulmuş
Pоtа,
Mən sənə cibimdən dаnışmırаm, qəlbimdən dаnışırаm
Səhərlər günəşin nеcə gənc
Ахşаmçаğılаr nеcə qоcа göründüyünü
Mənə göstərmə, Pоtа
Biz аtаnın аldığı аyаqqаbılаrı gеyinib böyüyən
Uşаqlаrdаn dеyilik.
Biz аyаqyаlın böyüyüb qоcа аtаsınа аyаqqаbı аlаn
Qоluzоrlulаrıq.
Pоtа,
Yеrusəlimdən qаyıdаn хəstə Qоqоlаm mən
Pеyğəmbərin bеlə ümid vеrmədiyi ölümcül yоlçu
Qаrаnlığа bulаşmış pаlçıqlı çəkmələrimlə
Ölmək üçün dönürəm vətənə.
Pоtа, bundаn sоnrа
Sənə nə vахtsа аrаbа təkəri, un kisəsi
Sаndıq qıfılı, sаmаnlıq, nə bilim,
Dibində yоd qаlmış şüşə lаzım оlsа
Məni ахtаr.
Sənə nə vахt mən lаzım оlsаm
Sоruş ki, burdа аrаbа təkəri, un kisəsi
Sаndıq qıfılı, sаmаnlıq, nə bilim,
Dibində yоd qаlmış şüşə
Görməmisiniz ki?
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Sеvginin ı qаnunu
Məhəbbət аdət hаlını аlmış аdi yахınlıqdır.
N. Dumbаdzе
Kаndаrdа gözə dəyən kişi çəkməsinin tоzlu izi,
Pеncəyin yахаsındа yахаlаnmış qаdın sаçı
Bütün insаni hisslərdən ucаdа durur!

Видалашма
1.
Щарданса чох узагдан эялиб
Масамын цстцндяки гуру чюряйин ичиндя
Эизлянпач ойнайыр, беш-алты гарышга
Эизлянирляр, йяни йох олмаьы юйрянирляр индидян
Мянся чюряйин нящянэлийиня бахырам.
2.
Тякъя торпаьын алтында дейил
Йорьанында алтында да чцрцйцр инсан бядяни
Вятяндян тяк галанда, миллятдян тяк галанда, гадындан тяк наланда
Тяклик йолухуъудур, вятянин хиналийиндян йолухур,
миллятин авамлыьындан, гадынын аъэюзлцйцндян йолухур инсана
Мясялян, мяня аьыз суйуйла йолухду
Севэисиндя дяниз гулдурунун тамащы эизлянян гадынабянзяр бириндян
Тяклик севэинин сучудур!
Билирям ки, инди щардаса унудулурам
Йаддан чыхырам, инди щардаса йох олурам.
Башга олурам, башга
Чцнки аьзы цстя узанмышам дюшямяйя
Чцнки узагдан эялян вар… беш-алты гарышга…
Унудулмаг вя юлмяк
Горхудан арзуйа чеврилибся
Йохду вятян
Йохду миллят
Йохдур гадын.
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3.
Бакы, эеъяляриня тапшыр евимя зянэ вурмасын
Кафеляриня тапшыр йемяк вермясин мяня
Аьъаганадларыны суварма ганымла
Кцляклярини яйляндирмя диваня сачларымла
Юз эюзляринля оху талейини
юз ялляринля йаз интищар мяктубуну
Эюзляринмдян, ялляримдян ял чяк, Бакы
Талейимдян ял чяк!
Ял чяк йазйашлы ушагларын ялигя табашир вериб алнына йазы йаздырмагдаг
Кцчяляриндя сорушма сааты мяндян
Сорушма хошбяхтлийя неъя эетмяк олар, щардан эетмяк олар?
Щансы автобуса минирсян, мин
Щансы ъящяннямя эедирсян эет, Бакы
4.
Мяня юлцмц хатырладырсан, шаир
Сойугсан,
Сцкутсан
Сирли вя
Ващимялисян
Эюзлярин буралы дейил
5.
«ялвида» дейилирся бядянянин щяр йериня дейилир
Йохса, щеч олмаса, сол голуму эютцрярдин юзцнля
Мцрэцлцйяндя башынын алтына гоймаьа
Саь ялимдяки чапыьы эютцрярдин
Садиглик юйрянярдин ондан
«ялвида» дейилирся, бядянинин щяр йериня дейилир
Эедибся, лейлинин щяр йериндян эедиб Мяънун
Вятянин щяр йериндян гейб олуб Щади
Шяргин щяр йериндян цз чевириб Нясими
6.
Эеъяйарыдыр, Мцшфиг яфянди, зивяйя асылмыш бош палтарларда
Гядим ващимя йеллянир
Йяни щяля инсан дцнйайа эялмяйиб, бу палтарлары эейинян олмайыб
Телефону сюндур ай бядбяхт шиар
Сяня щеч вахт, щеч ким зянэ етмяйяъяк
Щямишя арханъа эяляъякляр
Эцлляляйяъякляр, эцлцмсяйяъякляр…
Ора бах, Сящяря аьарыр вя кцчяйя чыхыр илк инсан
Эцнцн илк бяндясидир, Адямдир, чюряк алмаьа тялясир.
Бир заманлар палчыьы йоьуруб адам йарадырдылар
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Инди инсаны тапдайыб палчыг дцзялдирляр.
7.
Сорушсалар дейярсян ки,
О, кющня бир эями иди, цздц батды суларда
Боьулду эюйяртясиндяки бцтцн адамлар
О, аь рянэли учак иди, дцшдц тикя-тикя олду
Юлдц ичиндяки бцтцн адамлар
О, узун бир гатар иди, эетди, бирдя гайытмады
О, йолчусуз бир йол иди, зямилярин арасында
Сорушсалар алдатмазсан, дейярсян ки,
Чох ичирди
Дейярсян ки,
О, юлцмя тялясмирди, о, юлцмя эеъикирди.
8.
Чых эет бурдан, Бакы
Аллащ хатириня, чых эет бурдан
ят дцканларынын цстцня «ЯТ» сюзцнц бюйцк щярфлярля йазыб
Йердя галан щяр шейин чох кичик олдуьуну эюстярян
Саллагхана сащиби, сян дейилсян?
милчяклярин ганадыны йолуб цстляриня тцпцрян
Онлары юз тцпцръяйиндя боьан
Ваьзал кафесиндя эюзцмля эюрдцйцм бядбяхт фащишя, сян дейилсян?
голтуьунда нярдтахта
Сящярляр чайханайа, ахшамлар юлцмя тялясян эяряксиз гоъа, сян дейилсян?
Сянин гызын дейил гыз гыарымыш «Гыз галасы»
Шящярсянся, фалчыйа эет, гурбанлар кяс
Юзцнц инандыр ки, хошбяхт олаъагсан, гызыны яря веряъяксян
Чых эет бурдан, Бакы
Аллащ хатириня, эет Люкбатанда йаша
Йеря тюкцлмцш гуру мейвяляри йейян
Атасыз бюйцйян аьзыпалчыглы оьлуну да юзцнля апар
Бир дя Бакыйа гайытма, Бакы.
Сян шящяр олмайаъагдын
Учуг бир дахма олаъагдын узагбашы
Дахманын ичиндяки йалгыз бир сярэярдан олаъагдын
Юзцндян башга щеч кимин олмайаъагды.
Сян Бакы олмайаъагдын, Бакы.
Чых эет бурдан, аллащ хатириня.
9.
айагларымы арханъа эюндярирям
Яллярини вер айагларыма эятирсинляр мяня
Синямдя тяк йашайырам, йолун дцшся, галх йухары
Виъданымы да кючцрдцм, аллаща яря эетди
Бядянимин щяр йери хорла чыьырыр арханъа
Гайыт!!!
Аьлайыр арханъа бу совханын щяр йери
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Гайыт сакитляшдир бу аъ йетимчяляри.
10.
Эеънин хейриндян йахшы олан эцндцзцн шяридир
Дярдин ян аьырыны тяк апаран тысбаьа щцняридир, мянимки
Щярякятдя эизлядилмиш щцзндцр бу
Няйи унударсан тысбаьа олар
Сян буну билмязсян, щардан билясян
Юзцнц юзцня чанаг ейляйяр
Эизляняр чанагда, эязяр чанагда
Тысбаьа олмаьа дюзяр чанагда
Сян буну билмязсян, щардан билясян.
11.
Бир эцн тысбаьалар безяр чанагдан!!!
12.
Цмидин оьуллуьа эютцрдцйц сабащлар бюйцйцб
Щяряси йекя бир дцнян олуб
Айаг цстяйик щамымыз
Кечмишля эяляъйин арасында бцтцн йерляр тутулуб
Пайыз сечкини сахталашдырыб
Бцтцн йарпаглардан юз ады чыхыб
Кцляк аьаъларын иъязясиз кцчя йцрцшцнц даьыдыб
«эяляъяк кечмишя мяхсусдур» адлы дащи рящбяр
Халгын тялябийля вятяня гайыдыб
Юзцйля Исрафилин шейпуруна бянзяйян бир шей дя эятириб
Йелляр ясмяйяндя беля отлары титряшян
Балаъа гябристанлыгдакы
Бцтцн юлцляри ойадыб, башына йыьыб
Худмани бир гийамят эцнц йарадыб
Айаг цсятяйик щамымыз
Кечмишля эяляъяйин арасында бцтцн йерляр тутулуб.
13.
Сачындан бир тцк дцшцб ялцзйуйана
Гадындан бир тцк дя гянимятди, тяк йашайан инсана
Щисслярин тарихини йазан шаир сцбут едир ки,
Илк дяфя беш мин ил юнъя дарыхыб инсан
Цч мин ил яввял севмяйи юйряниб
Сон мин илдя унутмагла мяшьулду
Йазыр ки,
Инсан щяр эцн атылмышды, инсан щяр эеъя дулду.
Бялкя дя…
Бялкя дя, дивардан, дашдан сцзцлцб кечдийи цчцн
Даща щцзнлц сяслянир гоншу евлярдя няьмяляр
Бялкя дя даша, гайайа – торпаьын яъдадына
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Йазылдыьына эюря
Даща мцгяддясдир гядим кялмяляр
Бялкя дя, дцз дейир шаир, узаглыйыг щамымыз
Оня эюря бездирир бизи йахындакылар
Севиндирир бизи узагдан эялмяляр.
14.
Ялини вер, видалашаг, Бакы
Аьзымын дадыны итирмисян кафеляриндя
Ъибимдян пул чякмисян ваьзалларында, ейби йохду.
Доггуз дяфя дюйдцрмцсян тинляриндя
Йарымъан етмисян мяни, олан ишдир
Гулаьымын динълийини
Бир дяфя дя касыб вахты ики язик цчлцйцмц
Итирмишям кцчяляриндя, щалал хошун
Цч гыз, ики дост тапмышдым явязиндя
Эятирмишям гайтармаьа
Саь ол Бакы.
Бу да гуру чюряклярин –
Исладыб гойунларына, тойугларына верярсян –
Ялимдя, бу торбадакы.

Узаьа итщаф
Эюзляриндян ютрц дарыхырлар бурада
Бахылмаг истяйирляр сяня
Долушублар бир евя
Ялляриндян ютрц дарыхырлар бурада
Сыхылмаг истяйирляр сяня
Эеъя бойу йатмайыб,
Вурулаг, бюлцнмяк, топланмаг, чыхылмаг истяйирляр сяня
Тяк-тянща шах дайанмаг йоруб бурдакылары
Йыхылмаг истяйирляр сяня
Долушублар бир евя.
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Tanrıya SMS
Əziz tanrım,
"Kafirlər" sənin qarşında günahkardır
"Möminlər" bizim.

Fани
ат! Сяня бахырам, эцнбатана бахырам
ондюрд йашлы Теймурлянэи эюрцрям
бядяни ат, баш инсан олан дюгдайаглы фатещи
Теймурлянэин йарысы сянсян, ат.
фатещин йарысы сянсян
гачышын гачмаг дейил
гачышын – ян гядим щцъумдур йер цзцня.
ат! Аьзыкюпцклц атлар чапыр хяйалларымда
йорулурам, евдян чыхырам
евдян чыхдыьымы унудурам
тялясик гайыдыб евдян бир дя чыхырам
кцчяляри, кцчяляриндя саггыз чейняйян фащишяляри,
фащишяляринин сачыны йолан позьун кцляклярийля
йолуму кясир шящяр
Бакыйам мян, шящярям! Бу да мяним зир-зибилим…
Сякилярдя чюряк эюрсям диксинирим
ат! Чюряйин боллуг иддиасындандыр ки,
юлкядя аъларын сайы чохду
севэинин мцгяддяслийинин нятиъясидир
гадынлар Сизифин аьыр дашы кими архайындылар.
эетдикъя щцзцнлц бир фикря чеврилир бядяним
щяр йеримля дцшцнцрям…
чюряк бир аз аз бол,
севэи бир аз аз мцгяддяс олсайды…
ат! Сяня бахырам, Теймурлянэи эюрцрям эцнбатанда
йорулуб, отурур дашын цстя йорьун Теймурлянэ
язрайыл кюлэяси, ахсаг щюкмдар
тарих йубаныр,
динъялир, бядяни ат, башы инсан,
гарьышларда иэид юлян, гара эейиб, эюй баьлайан
дюрдайаглы, ики ялли горхунъ фатещ
бахыр гылынъына –
ясябля дямирин гарышыьына
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бойнуну аьрыдыр гылынъын рущу
учур эунбатана теймурлянэ гушу
- теймурлянэ… теймурлянэ…
артыг гябирдясян
вятянин ян тящлцкясиз йериндясян
Теймурлянэ, Теймурлянэ,
фанилийинин гисасыны алан горхунъ инсан
гылынъына садиг, атына шярик
фанилик дуйьусундан
тюрямишди бу дцшмянчилик.
ат! Сяня бахырам, эцнбатана бахырам
хырсым сойуйур.

Елчин Сялъуьун дилиндян
Ялвида Эцлсара,
Эетдин халг олдун сян дя
Чох олдун.
Ня олсун ки,
Йазы тахталарынын габаьындакы тябаширляр аь иди
Йазылан йазылар ки, гара олду
Ялвида Эцлсара
Он ушаг доьуб он гатилин щяйата вурдуьу зийанын явязини
Юз гарнындан юдяйян
Бир гадынын оьлуйдум мян
Ялвида.
Касыб идик
Масамызын цстцндя гуру йумругдан савайы
Нифрятимиз йох иди евдя.
Эцнлярля аьзымыза атмаьа
Гарьышымыз, лянятимиз олмазды
Байгушумуз чохдан гуртармышды чардаьымызда
Дярманларымыза хястялик ала билмирдик
Гайтара билмирдим
Гоншулардан боръа эютцрдцйцм юскцрякляри
Ялвида Эцлсара.
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Ялвида,
Сян мяним ялляримин,
мян сянин айагларынын алнына йазылмышдыг
ялвида Эцлсара
эетдин халг олдун сян дя
чох олдун.
Ялвида Эцлсара.
Аьзы цстя узанмышам йохлуьуна
Алны цстя узанмышам…

Хястя шяргин юлцмгабаьы Рафиг Таьыйа дедикляри
Доктор,
Бизимля бир эцндя доьулан ъанлылар,
Бу эцн щяйатда йохдулар
Чохдан юлцб йашыдымыз кюпякляр,
Тай-тушумуз атлар… щяшаратлар
Биз
щяля дя айаггабыларымызан тязялийийля
Эизлямяк истяйирик айагларымызын кющнялийини
Дабанларымызын чат атмыш сахсысыны
Юзцнцзц йормайын, доктор
Онсуз да биз
Ган сюзцндя эизлянмиш гырмызылыгдан горхуруг
Ахыдылан ганлар эюз йашына
Тюкцлян эюз йашлары гана чевриляндя
Башланыр тарих
Вя
Ян чятин эцнляриндя юзцндян башга
Йанында щеч ким олмур инсанын
Биз буну билирик.
Цмид саман чюпцдцр, доктор
Боьуланынын язабыны узадыр.
Бу эцн кцлякли эцндцр
Гар йаьыр аьаъларын ачыг йахасына
Гара адамлар эирир кцчялярин аь йухусуна
Бу эцн
Юзцнц хиласкар билир щяр няьмя!
Бу эцн кцлякли эцндцр
Аьаълар мейвясиндян, танрылар бяндясиндян
Арвадлар яриндян бярк-бярк йапышыб
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Чыхыб эетмяли эцндцр.
Бу эцн сящяр
Евимизи йыьышдыран ифлиъ олмуш хястя анам
Ъоъуглугда эейиндийим кюйняйи эюстярди мяня
Ъоъуг олараг галмышды кюйняк
Йахасына тикилмиш цчкцнъ горху дуасыны ачыб охудум
Ийирми сяккиз ил сонра:
«Мяним балам, цзцнц няйя тутдунса, эяляъяйиндир
Арханы няйя чевирдинся кечмишиндир
Алныны няйя сюйкядинся, мцгяддясдир»
Атанын мязары да атадыр!
Аьламаг дейирсиниз,
аьламаг ирсидир биздя
Эюз йашы мяня атамдан кечиб
Юзцнцзц йормайын, доктор
Онсуз да
Щямишя гурбанындан йашъа бюйцк олаъаг гатил
Балыгдан йашъа бюйцк олаъаг балыгчы
Тале инсандан,
Юлцм щяйатдан йашъа бюйцк олаъаг щямишя
Щямишя
Йашъа севэинин атасы йериндя олаъаг нифрят
Юлкядян йашъа бюйцк олаъаг щюкмдар.
Йашъа щамыдан, щяр шейдян кичикдир
щяйатын сонбешийидир инсан
Буна эюря щяр шей щамы
Мяни беля амансызлыгла юлдцрцр
Сойуг бир гарышга эизилтиси вар сцмцкляримдя
Эеъяниз хейря галсын, доктор,
Мян юлмцрям
иткин дцшцрям!

Шякил

“унудулмуш ялйазмалар”дан бири

Евдя тякям,
шякилиня бахырам
Зянэ еляйир арвадымын халасы…
Йаьыш йаьыр чякдирдийин шякилдя
Бир ит дя вар,
арсыз щяйят туласы
Йаьыш йаьыр чякдирдийин шякилдя
Щятта бир аз кцляк ясир, сазаглы
Сол йанында щцзцнлц бир узаг вар
Шякиллярдя йахшы дцшцр узаглыг
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Бир киши дя кечир арха тяряфдян
Щеч бахмырсан,
эюзцн еля мяндядир
Щяйата бах, неъя эюзял йаланды
Эеъя кечир,
юмцр галыр,
эцн эедир
О кишидян мяним эюзцм су ичмир
О кишини танымырыг сян, йа мян.
О кишини евдян гова билмирям
Нечя илдир, биздя галыр шякилнян
Эеъя щярдян щцрцр щяйят туласы
- Ай ит! Ай ит!
Чымхырырам шякиля
Бу шякилдя юзцндян дя эюзялсян
Неъя едим бу шякиля чякилям?
Бир ушаг да бярк-бярк тутуб ялиндян
Саьын ушаг,
сол тяряфин узаглыг
Мян билирям,
шякилляря чякилиб
Гоъалыгдан далдаланыр ушаглыг
Билирям ки, йорулмусан шякилдя
Неъя алым ялиндяки сябяти
Неъя юпцм йанындакы ушаьы
Неъя говум
о кишини, о ити
Неъя говум,
киши бялкя яриндир
Ушаг сизин,
ит дя евин туласы
Евдя тякям,
шякилиня бахырам
Зянэ еляйир арвадымын халасы.
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Sevgi şeiri
Сяни бошайандан сонра
Бекарчылыгдан ян дцшцк романлары охудум,
ян сарсаг шаирляри язбярлядим
баьышладыьын сааты да
бир ахшам кефли вахтымда
«Сащил баьы»да голумдан ачыб
шам аьаъынын будаьына баьладым.
Эцнортанын истисиндя евимизин чардаьына чыхыб
Няфясли мусиги алятляриндя ифа олунан
зящлямэетмиш муьаматлары динлядим
Бу мащнылардан ифачы кишинин аьзынын пис гохусу эялди
Еля бил гулагларыма
Ийряндим
Юэцдцм
Гусдум
Кясилян буьа башы кими бир аьыз кядярля бюйцрцб сусдум.
Пенъяйимин йахалыьыйла аьлаьан цзцмц эизляйиб
шящяри долашдым.
Эцн бойунъа
Цч дяфя мясъид минарясинин кяллясиндян азан охунду
Цч дяфя аллащын тяк олдуьуну ъар чякди диндар
Бу гядяр юзцнцреклам
Бюйцк гцдрят сащибинин няйиня эярякдир эюрясян?
дцшцндцм
Ялими йеллядим, «Бош вер» дедим юзцмя, «Бош вер!»
Йухарыдакыларын сясиндян бездим
Ийряндим
Юэцдцм
Гусдум
Кясилян буьа кими бир аьыз кядярля бюйцрцб сусдум
Ашаьыдакыларын...
...ашаьыдакыларын... сясини ешитмяк истядим
Йеря яйилдим гулаьымы торпаьа дирядим
Гулаьыма ъцъц эирди.
Сиз йягин кишилярин неъя аьладыьыны эюрмямисиниз
Узун вя йоьун бир «Ы» щярфиня бянзяйир киши аьламаьы
Зорла чыхыр боьаздан, ъыра-ъыра, йандыра-йандыра
Кюсюв кими
Ян язаблы аьламаг нювцдцр «Ы»
Эюз йашлары юз башланьыъыны щансы батаглыгдан эютцрцр, устад
Щансы дянизя тюкцлцр эюз йашлыра?
Сонра евя гайытдым
Дяли олдуьуму дцшцнцб, башыма бир овуъ дуз чевирди
ифлиъ олмуш хястя анам
Дузу оъаьа атды
О эцн щяр шей, щамы мяни аьлатды.
Сонра интищар мяшгляри етмяйя башладым
евимизин чардаьында
Бир каьыза «неъя дя дашцрякли адамларсыныз,
Сизин црякляриниздя мян анъаг ъиб бычаьымы сцртцб итиляйярдим»
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Йаздым
Ялими тапанча кими тутуб, эиъэащыма атяш ачдым
Йыхылдым, юлдцм
Истянилян юлцм интищардыр!
Онсуз да ян ахырда инсан щямишя юзц-юзцнц юлдцрцр.
Йыхылмагдан, юлмякдян бездим
Ийряндим
Юэцдцм
Гусдум
Кясилян буьа башы кими бир аьыз кядярля бюйцрцб сусдум.
Сяни бошайандан сонра
евдян гачдым
Гачыб шящярляри, кяндляри долашан авара,
нящянэ пящляванлара гошулдум
йумругумла тахталара мисмар вурдум
ички шцшялярини сындырыб цстцня узандым
дишимля аьыр йцк автомобиллярини дартдым
арыг ъанымла дюздцм
ня ъан-ъясядим вар ахы,
бир сцмцк, бир дяри
эеъяляр йухума эирди эюзлярин
эюзлярин йаддашымын бядяниндян щеч вахт силинмяйян
бир ъцт йаныг йерляри.
Бу илляр ярзиндя анладым ки,
инсаны ян аьыр эцнцндя атыб эедян инсандыр, дост
ян аьыр эцнляриндя атыб эетдим достуму
ян аьыр эцнляримдя атыб эетди мяни достум
ийряндим
юэцдцм
гусдум
кясилян буьа башы кими бир аьыз кядярля бюйцрцб сусдум
Танрыйа да инамымы итирдим
танры ядалятли олсайды
Пялянэя дя, ъейрана да ейни сайда айаг вермязди, устад
Гачанын айагларынын сайыны
qованынкындан чох едярди, щеч олмаса.
Йашамаг цчцн щамы бир-биринин ятини, щяйатыны йейирся
Эцнлярин бир эцнц инсан да
Ат кими
Ит кими
Гоъалырса, юлцрся
Щяйат пешякарларын йох, щявяскарларын уйдурмасыдыр, устад
Сяни бошайандан сонра
ичкийя гуршандым
Сяндян сонра евимя фащишяляр даданды
Ян кядярли няьмяляр,
бош шцшяляр даданды
Гадын дцшкцнц етдин мяни, завала эялмяйясян!
Будур, йеня ичя-ичя уъуз кафе кцнъцндя
инсанларын цзцндяки
узаглыьа бахырам
Батан эцняш щаггы
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йаьан гар щаггы
Шар цчцн аьлайан ушаглар щаггы
Цнваны итирмиш яъняби щаггы
Юмрцм сяни унутмаьа хярълянди
Ийряндим
Юэцдцм
Гусдум
Кясилян буьа башы кими бир аьыз кядярля бюйцрцб сусдум.

Кeçmiş haqqında ənənəvi fikirlər

Елмира ханым цчцн

О вахт...
дяли бир оьландым
Дцнйанын да гыз вахтыйды
Эялиб эетмяк асан иди
Билетляр су гиймятиня
Йолларын уъуз вахтыйды
О вахт...
щяр шей йадымдадыр,
Бир гадын ун яляйирди
Бир ушаг да ат чапырды
Гцрубда бир йалгыз аьаъ
Дабанларыны галдырыб
Эюйцн цзцндян юпцрдц
Сцддян тязя айрылмышдыг
Гянддян тязя айрылмышдыг
Дишимиз сичан дишийди
Чюряйин табаг вахтыйды
Ня башынызы аьрыдым
О вахт пулун пул вахтыйды
Аллащын аллащ вахтыйды
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Сıldırımın qırağında
Дярялярдя бош-бошуна ахыб эедян
динъ суларын олмасайды
Йамаъларда юз-юзцнц чапыб-чапыб ган-тяр едян
Dəли вя шян дайчаларын
Эцлля дяймиш йалгузаьа гаранлыгда гащмар чыхан
ялийалын, гара горхунъ гайаларын
Гоша учуб тяк гайыдан
tянща-тянща лейляклярин
Щамыны ейни исладан йаьышларын
Щамыны ейни цшцдян кцляклярин
Щамыда бир сясля вуруб
щамыда бир сясля сусан
Цряклярин,
Цряклярин,
Цряклярин
олмасайды
Мян юзцмц эюйдян атыб юлдцрярдим.

Еvə dönüş
Достларым о гядяр касыб идиляр
Чюряйими бюлдцм араларында
Кимисиня йаьлысы дцшдц,
кимисиня йаваны
Достларым еля балаъабой идиляр
Эюй цзц кими эюрцнцрдц онлара
отаьымын таваны.
Достларым еля цмидсиз идиляр,
Юмрцмц бюлдцм араларында
Бириня эцндцзц дцшдц,
о бириня эеъяси
Достларым о гядяр йазыг идиляр,
Кимисинин айаглары йох иди,
кимисинин чякмяси
Достларым о гядяр йалгыз идиляр,
Севэилими бюлдцм араларында
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Бириня айаглары дцшдц
о бириня ялляри
Ана!
Чюряк доьра, аьлама ана!
Юмрцндя биръя эцн дост олан адам
Евя бу ъцр дюнцр,
бир сцмцк,
Бир дяри...

Нiy ə
?
Мяним шаир достум,
Məним ян достум!
Де нийя дярдлисян,
сольунсан нийя?
Биз ки, уйдурмадыг аллащлар тякдир
Биз ки, уйдурмадыг сонунъу бизик.
Дцзцнц сюйлядик,
aллащлар чохдур!
Инсанлар,
Инсанлар,
Инсанлар тякдир!
Мяним шаир достум,
мяним ян достум!
Де нийя дярдлисян,
Сольунсан нийя?

Кənd gecəsi
Неъя дя узагдыр цфцгляр бу эцн
Мяни эюрян кими таныйаъагсан
Ялимдя бир салхым эюз йашы тутдум
Кядярдир, бош галмыш инсан чякмяси
Мяни эюрян кими таныйаъагсан
Айаглар чякмядян даща фанидир
Юлцмляр кющнядир, юлцляр тязя
Мяни эюрян кими таныйаъагсан
Ъум де юлдцрдцляр!
Дурма, гач бизя
Эеъяйя ял басыб анд ичирям ки,
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Мяни эюрян кими таныйаъагсан
Севмядикляримин эюзяллийиндян.
ИНСАНЛАРА ИТЩАФ
Иki min d

örd yüz ildir ki...

Гядим йунан филосларындан бири дейиб ки,
Хошбяхтлик икиняфярлик мясялядир.
Бяс щаны о икинъи няфяр, кимдир о, щардадыр, щансы ъящяннямдядир?
Ики мин дюрд йцз илдир ки, биз онун йолуну эюзляйирик
Ики мин дюрд йцз илдир ки, биз тякик
Ики мин дюрд йцз илдир ки,
Биз башымызы йазы йаздыьымыз масанын цстцня гойуб аьлайырыг.
Биз ясэярдя оланда бизим щярби щиссяйя
Икинъи ъащан савашында дондурулмуш ят шаггалары эятирилирди
Бир савашда дондурулмуш ятляри
Башга бир савашда йейирдик
Бялкя еля йыллар юнъя дондурулмуш ят шаггасыдыр
Щямин икинъи няфяр.
О, мяним гаршыма чыхса
Бахмарам бюйрякляримдя даш вар
Бахмарам ган азлыьындан чякдийим аьрылара
Ян азы, юлдцрмяйин ня олдуьуну билмяйян яллярими верярям она
дцшмянлярини юлдцрмяк цчцн
анъаг о йохдур, щеч олмайаъаг да.
Адам йорьанын алтында даща йахшы анлайыр
Тяк галдыьыны
Сизи билмирям, шяхсян мян инсаны тяк эюряндя
Чооооооооооооооооооооооооооооооооооох дарыхырам
Лап маьара диварындан салланыб гыш йухусуна эедян гуру йарасайа дюнцрям
Лап о йарасанын бцзцшмцш дяри ганадына чеврилирям
Батаглыгда батса беля инсана кюмяк етмяк, ялиндян тутмаг
Онунла батмаг лазымдыр.
Батан, боьулан инсаны беля тяк гоймаг гяддарлыгдыр, Сяда
Бу эцн йанвар айыдыр,
Мяним цчцн кечмиш декабрдыр
Бу эцн щяря бир ъцр бядбяхдир, мян ики ъцр
Галхыб пянъяряни юртцрям.
Ясян кцляк щяйятдяки кцкнар аьаъынын тозуну
Отаьа долдурур,
Мяни тоз басмыш инсана чевирир
Эеъ доьмалашыб, тез юэейляшян тоз басмыш бир кишийя.
Мян щягигяти йалныз
Дадын алма бойунъа бярабяр пайланмасында эюрдцм
Башга щеч йердя
Цзцмц ушаглара тутурам:
- ушаглар таныш олун бу кядярдир!
Евимизя ялидолу эялян йеэаня гонаг
Дишляриниз тюкцляндя аьламайын, бу кядяр дейил
Онларын йериндян йениси чыхаъаг
О шейлярин йериня аьлайын ки,
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Онларын йериндян щеч вахт йениси чыхмыр.
эюзял гадын,
Сяня ися биръя сюз демяк истяйирям,
Дцнйада эюзялликдян бол щеч ня йохдур!
Щеч ня!!!

Гadın ev heyvanıdır

Хагани Щ. цчцн
О шящярдя ки,
Доьма евиндя тцрмя щяйаты йашайанлар
Севдийи гадыны юзэя арвады кими гуъаглайанлар
Щалал чюряйини ясир дцшмцш ясэяр кими чейняйянляр вар
О шящярдя
Башымызын цстцндяки сяма щяля эюй дейил
Айаьымыз алтындакы торпаг щяля йер дейил
Бир айдыр ки, бизим евдя саат доггуздур
Пянъярядя вурнухан гара милчяйин вызылтысыны дилимизя чевирирям
Билирям ки, милчяк шцшянин о бири цзц цчцн охуйур
О бири цзцндякиляр цчцн охуйур
Ня милчяк тякдир бу евдя, ня дя мян тякям
Доьуб, тюряйя билирся, щеч бир ъанлы тяк дейил
Демяк щяр бир ъанлынын ичиндя башгалары вар
Масамын цстцндя бир бошгаб суп буьлана-буьлана дцшцнцр
Суп да дцшцнцр, мян дя дцшцнцрям
Дцшцнцрцк ки,
Вятян инсанын доьулдуьу йер дейил
Вятян инсанын олдцйц йердир!
Сян эедяндян сонра йерини адынын чякилмясини истямяйян
Бир гадындан сорушдум
Гадын деди: «о, адам бялкя дя евимизин дамында йашайан
Вящши эюйярчинлярин арасындадыр
Бялкя дя йол бойунъа дцзцлмцш
Тозлу кцкнар аьаъларынын сырасындадыр
Евдян чыханда яйниндя боз пенъяк, гара шалвар
Айаьында ипли айаггабы,
Эюзцндя цмид варды…
Щяфтянин тяк эцнляри танрыйа инанар,
Ъцт эцнляри инанмазды
Гышда собанын дибиндя бцзцшцб йатарды
Гоншуда тязяъя доьулмуш ъоъуг аьлайанда йашамагдан горхарды
Евдян чыханда яйниндя цмид варды
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Сигаретини башгасынын сигаретиндя йандырмаз
Саатыны башгасынын саатыйла гурмазды
Онун да гадынлары сянинкиляр кими хяйаняткарды
Евдян чыханда ичиндя цмид варды»
Гадына инанмадым!
Мян билирям, йер цзцндя йалныз биръя гадын вар
Йердя галанлар ону йамсыламагла мяшьулдур
Мян билирям, гадын ев щейваныдыр
Киши ону тябиятдян тутуб ящилляшдириб
Гадына инанмадым.
Бизи тярк етмиш инсанын исмин «Ким» суалына йох,
«щара» суалына ъаваб вердийини дя билирям
Атам юлдц. О, артыг йердир, орадыр
Эцнбатандыр
Евимиздян чыханда цстцндя цмид варды.
Гадына инанмадым
Галхыб евдя эязишдим, юлкямя бахдым
Бу юлкя мяня гарнындакы ъоъуьу йумруглайан
Залым ананы хатырлатды
Бу юлкя мяня хястя ъоъуьун икращла йедийи йемяйи хатырлатды
Бу юлкя мяня аълары вя йохсуллары
Дилянчи овъундакы язик пуллары
Зибил йешикляриндя гайнашан сичовуллары хатырлатды
Бу юлкя мяня
Бязян ялимдяки сигаретин кцлцнц чырпмаьа йер тапмадыьым дцнйаны хатырлатды
Бу юлкя мяня сярчяляр дянлямясин дейя
Кянд арвадларынын эцнябаханларын эцлцмсяйян цзцня
Иняк похуну йахмасыны хатырлатды
Арвадларын ганахмасыны хатырлатды
Баш эютцрцб эетмяк истядим
Анъаг йеня эязишдим, дцшцндцм…
Эюрцнцр бурда да кимся олмалыдыр
Доьма евиндя тцрмя щяйаты йашамалыдыр
Севдийи гадыны юзэя арвады кими гуъагламалыдыр
Щалал чюряйини ясир дцшмцш ясэяр кими чейнямялидир…
…ДЫР, …ДУР, …ДЦР…

Йüz qırx yeddi dənə sən
Сян щеч «Ня цчцн ганла башланыр гадын?» романыны охумусан?
Щардан охуйасан, щеч бу романы йазан олуб ки?
Дцнян эеъя достум Саламла араг ичирдик, севэидян данышырдыг
«18 йашына чатмайанлара севэи гадаьандыр» - дейирдик
«Севэи ики няфяр арасына чякилмиш бярабярлик ишаряси дейил,
Бярабярсизлик ишарясидир» - дейирдик
«Ики няфяр арасындакы йеэаня бярабярлик тякликдыр» - дейирдик
«Бярабярлик ишаряси рийазиййат елминин фырылдаьыдыр,
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Щяйатда бярабяр олан ики щеч ня йохдур» – дейирдик
Рус араьы ичирдик.

Сян щеч юз евъийиндя эилдян инсан дцзялдян
балаъа танры эюрмцсян?
Бу эцн евдя дарыхдым, галхыб йцз гырх йедди дяня «сян» сайдым
Йцз гырх йедди дяня сян
Биз бир йердя оланда щеч бу гядяр чох дейилдин
Няся бир аз аз идин
Кцлякли щавада аьзымда хырчылдайан гум дяняси гядяр аз.
Мяним евим йох иди
Мяним дюрд кцнъцм вар иди, щяр кцнъдя бир щюрцмчяйим вар иди
Башымын цстцндя бир дамым вар иди
Бир гапым, ики пянъярям вар иди, сян эяляня гядяр.
Сян эяляндя мян тяк идим, пивя ичирдим
Няфясимдя гурудулмуш дузлу балыглар цзцрдц
Йалныз сянин бядянин иди, мяним тяклийимин майа дяйяри
Йалныз сянин бядянини юдяйиб
Сатын алмаг оларды мяним тяклийими
Юз майасына сатдым сяня тяклийими
Сян эяляндя мян тяк идим, нянями дцшцнцрдцм
Сян эяляндя нянямин эюзляри бизи чохдан унутмушду
Нянямин эюзляри тяк галмышды
Онун ийнясини саплайан биз ъоъуглар
Бу гоъа арвада эюзляриндян эириб чыхырдыг
Нянямин эюзляри биз онун ичиндя оланда юртцлдц
Биз нянямин ичиндя аьлаша – аьлаша галдыг
Инсанын парча – парча юлдцйцнц щеч ким демямишди бизя
Бизя демямишдиляр ки,
Дюшляриндян башлайыр юлмяйя
гадын бядяни
Демямишдиляр ки,
Ян ахырда гадынын айаглары юлцр
Биз эюзцмцзц ачанда нянямин дюшляри чохдан юлмцшдц
Синясиндя басдырмышды юлмцш дюшлярини няням
Няням юляндя адамлар ялляриня тцпцрцб, бели эютцрдцляр вя дедиляр:
- шцкцр сяня илащи, чохдан иди ки, йахшы адам басдырмырдыг.
Сян эяляндя тяк идим, инсанлара мяктуб йазырдым
Йазырдым ки, ей инсанлар,
сизинля бир дцнйада йашамаг
Евинизин йанында ев тикмяк, сизя гоншу олмаг
Щеч билирсиниз неъя чятиндир?
Сян эяляндя сяня демяк истяйирдим ки, дарыхма
Кцлякляр сяни чох севдийиндян
Щамыдан чох цшцдяъяк
Йаьышлар сяни щамыдан чох исладаъаг
Дяниз сяни чох севдийиндян
Щамыдан тез боьаъаг суларында
Балыглар сяни чох севдийиндян
Щамынын ъясядиндян тез эямиряъякляр ъясядини
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Торпаглар бцтцн сцмцклярдян тез чцрцдяъякляр
сянин сцмцклярини
щяр шей, щяр шей сяни тялясдиряъяк ки,
Мяня тез говушасан
Сян эяляндя мян ъанлы дейилдим, адам дейилдим
Мян сянин эялиб чыхдыьын йер идим!

At ətindən dost

Seymur Baycan üçün

Semir, haydı
Özümüzə hiduşqa ətindən qadın yaratmağın vaxtı çatdı
Vaxtı çatdı, dostumuzu adamlara göstərib deməyin:
- tanış olun, dostumdur, xalis at ətindəndir, evdə özüm yoğurmuşam
Semir,
İkinci insani birincisinin qabırğasından yaratdı Tanrı
Bəs üçüncüsünü ikincisinin harasından yaratdı
Bəs dördüncüsünü,
Bəs beşincisini...
Bilmək istəyirəm ki,
Mən indi atamın harasındanam, harasıyam, harasındayam
Semir,
bilirsən nə üçün darıxır insan?
Elə bil, bu qədər quşun, otun, həşəratın arasında
Nəsə çatışmır,
Elə bil, kimsə yoxdu, gəlməyib hələ
Mən həmişə bədənimin qabaq tərəfiylə darıxıram
Bədənimin qabağıyla gözləyirəm onu – Gəlməyəni.
Semir,
Bu gün avtobusda bir qoca öz-özönə gülümsəyib dedi ki,
Yoldaşın olmaması yalqızlıq deyil
Yalqızlıq yolun olmamasıdır.
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