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D.Mizqulinin şeirləri çağdaş rus poeziyasından
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ÖN SÖZ
Dmitri Aleksandroviç Mizqulin 1961-ci ildə Mur
manskidə doğulub. 1990-cı ildə Moskvada M.Qorki
adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. Hərbi xidməti
Azərbaycanda keçib. Bir sıra şeirləri də ilk dəfə Azər
baycanda «Literaturnıy Azerbaydjan» jurnalında işıq
üzü görüb. Azərbaycanla əlaqələrini, ünsiyyətlərini
yaşatması isə onunla sonuclanıb ki, 2000-cı ildən
etibarən şeirləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilib və
«Azərbaycan», «Ulduz» jurnallarında, «Ədəbiyyat qə
zeti»ndə çap olunub. «Şam» şairin Azərbaycan oxucusu ilə ilk samballı görüşüdür. D.Mizqulin təbiətdən
çox yazır. Amma onu əsla təbiət şairi kimi qələmə
vermək olmaz. Onun demək olar ki, bütün şeirlərinin
alt qatında insanla üzləşirsən. Çağdaş insanın acılarına şahid olursan. Azərbaycanla bağlı şeirləri də elə
bu çevrədə maraqlıdır. D.Mizqulinin 2006-cı ildə «Xudojestvennaya literatura» nəşriyyatında çap olunmuş
«Seçilmiş əsərləri»ndən götürülən bu şeirlərdən görünür ki, o, ən çox vətənin və vətən oğlunun taleyindən
narahatdır. Bu təəssübkeşlik hissi onun bütün poeziyasına hakimdir.
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O ki qaldı şeirlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə
sinə (yeri gəlmişkən, D.Mizqulin bunu poeziyasının
türk dünyasına açılan ilk pəncərəsi kimi dəyərləndirir)
tərcüməçilər Rus şerinə məxsus ölçülərdən zaman-zaman yayınsalar da, məğzə, mənaya son dərəcə sadiq
qalıblar. Əlbəttə, son söz oxucunundur.
Ümidvarıq ki, «Şam» diqqət çəkəcək və bu şamın
şöləsində yeni nəşrlər meydana gələcək.
«Şam» Rusiya-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin yeni
mərhələsində barmaqla sayılan ədəbi hadisələrdən
biri kimi sevindiricidir. Sındırılmış körpüləri bərpa
etməyin zamanı çatıb.
D.Mizqulinin 1992-ci ildən başlayaraq onlarca kitabı çap olunub. Altı dəfə Ümumrusiya ədəbi mükafatlarına layiq görülüb. 2004-də «D.Mamin-Sibiryak»,
2005-də «Petropol» mükafatları və s. Amma onun ən
böyük mükafatı yaşadığı və çalışdığı Xantı-Mansiyski
vilayətində qazandığı hörmətdir. Onun ictimai-siyasi
fəaliyyəti, azərbaycanlıların sıx yaşadığı bu bölgədə
vilayət duması ilə bağlıdır. «Şam»ın araya-ərsəyə gəl
məsinə də bu azərbaycanlılardan biri Tümendə yaşayıb-yaradan soydaşımız Knyaz Qoçaq dəstək olub.
Çingiz Abdullayev                                                                                                                                       
Azərbaycanın xalq yazıçısı                                                                                   
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1979
* * *
Kimsəsiz qalmış bağdan
Şaxta, sazaq sürünür.
İşıldayan buz altda
Qara hasar görünür.
Odur – durnalar uçur,
Qəmgin bir haray kimi.
Xəzan vurmuş bağ donub
Billur bir saray kimi.
* * *
Yasəməni duman geyib küçələr,
Könülsüz-könülsüz sönür hər fənər.
Günəş göydə mis kimidi, yaxşı bax,
Buludlarla gümüşlənir bu səhər.
* * *
Nevanın suları mazutdan qara.
Bu qara sulara düşən hər şüa,
Bu qara sahilin tabe əsgəri.
Sanki dayanıblar burda-keşikdə
Qızıl dan yerinin ilk həmlələri.
Nevanın suları mazutdan qara,
Göylərsə gömgöydü – ulduzsuz, aysız,
Neonun işığı göz yaşından ağ,
Axır bir itkini yada salaraq.
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* * *
Birinci yolda
Qatar duracaq,
Aşdığı yollar
Uzaq Şərq – uzaq…
Hər çatqıda, çalada
Təkərləri hayqırıb,
Qayçı faralarında
Neçə gecə doğranıb;
Birinci yolda
Qatar duracaq
Çıxdığı şəhər
Vladivostok,
Artıq orda da
Havalar soyuq.
Artıq orda da
Qızılı payız
Yandırır yarpaqları
Odsuz-ocaqsız.
Son mənzilə az qalır,
Qatarsa birdən-birə
Sürətini azaldır.
Və məni fikir alır;
Dəyərdimi görəsən,
Sən harasa qaçasan,
Yeddi gün, yeddi gecə
Kupedə, boş vaqonda,
Soyuqdan əsə-əsə
Bu qədər yol aşasan
Gəlib burda yenidən
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Payızla üzləşəsən;
Gur yağışlar asfaltı
Yuyur min bir cəhd ilə,
Sarı yarpaqlar isə
Sanki budaqdan ötrü,
İlişirlər məftilə.
* * *
Vaqon hay saldıqca təkərlərilə,
Duyuram az qalır axır mənzilə.
Səslər deyir mənə, deyir ki, ancaq:
«Bu mənzildən dönüş tez olmayacaq».
Cənuba şütüyür hələ də qatar,
Taqqataq! Uzaqda dağlar görünür.
Qonşum gülümsəyir, eyni açılıb
O bu taqqataqla evinə dönür.
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1980
* * *
Ayırdılar Nevaüstü körpüləri.
Boşaldı o ətrafın küçələri, döngələri.
Sonuncu tramvay dayanacaqda;
Diksinib tərpəndi, keçdi səddini,
Sanki bir fəlakət aşdı həddini.
Guruldadı, zingildədi, hay saldı,
Qarışdı zülmətə, itdi, qeyb oldu.
Baxdım pəncərələrə –
Kiminsə pəncərəsi
Hələ işıqlıdır,
Bəlkə də sönməyəcək
İşıqlaşana qədər.
Kimsə də yata bilmir,
Yuxu getmir gözünə,
Günəş doğana qədər.
O işığa çox baxdım,
Bilmirəm nə üçünsə
Ondan təsəlli tapdım.
Amma birdən gördüm ki,
O işıqlı otaqda,
Bir siluet dolaşdı.
O işıqlı pəncərə
Bircə anın içində,
Dünyanı çulğalamış
Qaranlığa qarışdı.
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Bir mən qaldım, bir sükut.
Bir mən qaldım, bir gecə.
Boz kirəmit damlardan
Damlalar az qalırdı,
Torpağı dəlib keçə.
Fənərlər də qüssəli
Solurdu, saralırdı.
Elə bil dan yerinin
Şəfəqini yayırdı.
* * *

B.Naumova

Yayır şəfəqini axşam günəşi,
Pəncərə önündə damlar görünür.
Bir qədər uzaqda saralmış bağlar
Saralmış günəşlə oda bürünür.
Sən bu xışıltını eşidirsənmi?
Xəzandı o bağın indi hakimi.
Sarı yarpaqlar da budaqdan qopub
Uçurlar harasa kəpənək kimi.
Uçurlar, qaçırlar, bilmirsən hara –
Mənim həyatımın vərəqləri tək,
Mənim başısoyuq günlərim kimi;
Boğulur suyunda bir xırda arxın
Əlindən nə gələr, budaqdan qopub
Göydə çapalayan sarı yarpağın
Nəyinə lazımdı bu yay günləri;
Gec ya tez yəqin ki, yağacaq ilk qar
Mənsiz – haradasa başlanmış ömrüm
Yenə qar içində tapacaq bahar.
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* * *
Kimsəni incitmədən,
Xor baxmadan bir kəsə,
İçimdə yana-yana,
Çatıram asta-asta
Mən öz səadətimin
Doğma astanasına.
Kiməsə, kimlərəsə
Mən yüz dəfə inandım.
Kimisə, kimlərisə
Yüz dəfə bağışladım.
Və öz səadətimin
Astanasına çatdım.
Açıram qapını mən,
İcazə istəmədən.
Qapının arxasında,
Yenə də əski dostlar,
Tanış səslərilə,
Məni salamlayırlar.
Mənim ümidlərimin,
Qırmızı gəmiləri
Yenidən qaldırırlar
Bəmbəyaz yelkənləri.
Qağayılar qıy vurur,
Uçuşurlar dumanda.
Dumansa tüstü kimi,
Havadaca əriyir –
Sahilə dama-dama.
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Və mən inanmıram ki,
Aldanam öz xülyama.
Bir şairin ilhamı
Hardasa yaxınlıqda
Tramvay guruldayır –
Bir anlığa batırır
Mətbəxdə cingildəyən
Qab-qacağın səsini.
Dəymədüşər arvadlar
Pəncərə arxasında –
Nə olar, heç olmasa,
Bağlayın pəncərəni!
Bu nə işdir, ay Allah!
Bir az asta olmazmı?
İndi mən bu hay-küydə,
Siz deyin, necə yazım?
Damda qaçan kimdi bəs?!
Saxlayın şappaşupu!
Hərdən elə bilirəm,
Pəncərə arxasında,
Cin, şeytan süpürləşir.
Yalnız səhərə yaxın
Köhnə ev sakitləşir.
Rahat nəfəs alıram –
Bu sayaq sakitlikdə
Bir az yazıb-pozmağa
Yəqin mane olmazlar.
Boş şeylər yazmayacam!
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Qab-qacağın səsindən
Tramvaydan yazacam.
Bir də ki, köhnə evdən –
Gedəcək bir yerim yox,
Bağlıyam bu evə mən.

NİKBIN
Qapının üstündən o asdı nalı
Dedilər ki, səadət gətirəcək –
Bəli, əlamətə insan inanır –
Min illərdi əlamətlər sınanır…
Amma o sayanı saymadı fələk
Güman ki, əzəldən belədir qayda;
Bir gözü açanda, bir gözü yumur,
Döysə də qapını xoş gün hərdənbir,
Fəlakət heç zaman səni tək qoymur…
Dolandıqca taleyin dönərgəsi
Kəməri bərk çəkdik. Bu da sözardı.
İnandıq ki: «Bizimki də gətirir»,
Düşündük ki: «Bundan da pis olardı».
* * *
Təlatüm, fırtına həyəcanları –
Döydü qapısını. Biganə qaldı –
Həmişə söylədi: «dözüm və təmkin
Mənim devizimdi, idealımdı».
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Astadan dedi ki: «xeyirin nədi?
Nəyisə dəyişmək, eşmək mümkünsüz.
Bu yolda sən özün əziləcəksən,
Başla daş-divarı deşmək mümkünsüz».
Saxlaya bilmədi, bir gün özünü
Çırpdı yumruğunu daşa-divara.
Ağappaq ağardı tabaşir kimi,
Qisməti, taleyi o lənətlədi.
Yerindən sıçradı, qızmış şir kimi
Amma əbəs imiş bu cəhdlər, demə
Tükü tərpənmədi burda kimsənin
Həyatda həmişə susa-susa o,
Çoxdan itirmişdi uca səsini.
* * *
Mənim üç dostum vardı
Həmişə görüşərdik.
İş elə gətirdi ki,
Hərəmiz bir tərəfə,
Hərə bir yana qaçdıq.
Əsl dostlar ayrılmaz –
Biz yenə qarşılaşdıq,
Biz yenə də görüşdük.
Masaya araq gəldi,
Biz hamımız içirdik.
Bu araq məclisində,
Biri həddini aşdı,
Sonra nisgillərindən,
Göz yaşıyla danışdı.
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İkinci dost özünü
Çox ağır aparırdı,
Elə bil ki, pərvazdı
Bir saray divarında.
Yanaşı oturmuşduq
Di gəl ki, elə bil ki,
O bizim hamımıza
O divardan baxırdı.
Amma üçüncü dostum
Mənim xoşbəxtliyimdən
Əsla dəyişməmişdi –
Çox adi görünsə də
Öz xasiyyəti ilə
O qeyri-adi idi.
* * *
Yadındamı Seryoja,
Bərədə qarşılaşdıq,
Aylı bir gecə idi...
Bəlkə, ola bilsin ki,
Artıq-əskik danışdıq
Mənə elə gəlir ki,
Hər ikimiz haqlıydıq,
O adi bərəni də
O köhnə vağzalı da
Qatarı da xatırla.
Yadındamı qatara –
Gecikmişdin az qala…
Nədi? Yadından çıxıb?
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Bu ola bilməz əsla
Sonuncu höcətimiz
Bezdirmişdi lap məni
Amma ki, sən başladın
Onda mübahisəni!
Dostum çiynini çəkir,
Cavab vermək yerinə
Xəfifcə gülümsəyir.
Nə isə ölçüb-biçib
O başını bulayır,
Gör neçə illər keçib!
Elə bil ki, o yayda
Açmayıbmış çiçəklər…
Nədənsə unudulmuş,
Qeyb olmuş həqiqətdən
Acı nə ola bilər?
* * *
Çəkişmə qurtarmayıb –
Fikirlər ayrı-ayrı.
Bunun da səbəbi var;
Şairmi doğulurlar?
Yoxsa şair olurlar?
Bütün arzu-istəklər,
Uzaq ulduzlar kimi,
Sönürlər birər-birər.
Kəsişmir bütün yollar,
Şair doğulsalar da,
Amma ki, hər deyəndə
Onlar şair olmurlar.
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ANIM GECƏSI
Nələr xatırlanmadı,
Nələr yada düşmədi,
Ancaq orda bir tüllab
Söz kəsməkdən bezmədi.
– Bu barədə hələ yox
Yenidən başladınız?
Rast gələrmi dağ, dağa
Siz danışan şeyləri,
Dəyməz xatırlamağa.
* * *
Kimi unutmalıyıq; onu xatırlayırıq
Yad edirik üzümüzdə qəm, kədər.
Amma başdan xarab, səfehlər isə
Çin olmayan yuxulara girməyi
Hələ də, hələ də tərgitməyiblər.
Qarğaların noyabrdan nə qorxusu,
Durnalarsa hay salır ki, «Uçuruq»…
Kimi yad edirik? Unudaq gərək
Kimi xatırlayaq? Biz unuduruq…
* * *
Ağaclar da dazlaşır
Eynilə insan kimi.
Səni yanasan külək –
Çəkib apardı yayı.
Ağacların üzündə,

18

Min izi qaldı yayın.
Sarı kürkə büründü,
Bir gündə ağcaqayın.
Belə getməz bu dünya,
Şaxtalar unudular
Yaşıl kürklü qayını
Aprel gəlib qaşıyar.
Çərxi fələk fırlanır,
Dünyanın nizamı var,
O dazlaşmış dostumun
Üzündəki qırışı
Söylə silməkmi olar?..
* * *
Günahkar-zad axtarma,
Sən öz içində yandın.
Mənə məktub göndərdin,
Mən yazdığım cavabı
Di gəl ki, oxumadın.
Divardakı kölgələr,
Sürahinin kölgəsi.
Kölgələr addım-addım
Sən mənə zəng elədin,
Dəstəyi qaldırmadım.
Bu coşqun zəmanədə
Mən dolandım kor kimi.
Aylar illərə vardı –
Qovaqların pərqusu
Elə bil ki, ilk qardı.
19

* * *
Titrədi istilərdən,
Buzlaqlar maviləşdi.
Günəş girdi hər evə,
Bu Günəş elə bil ki,
Qızgördüyə gəlmişdi.
Qızmar Günəş qızdırdı,
Qızışdı addımlar da.
İnsanın canı qızdı,
İsindi kürəyimiz
Döngələrdə, yollarda.
* * *
Baş aça bilmirəm mən,
Bu erkən bahardımı?
Yoxsa gecikmiş payız?
Qar donub budaqlarda
Salxım-salxım, bəmbəyaz…
Həyət-bacada palçıq,
Günəş şəfəqi közdü.
Sevinməyə gecikdim,
Ağlamaq isə tezdi.
* * *
Bizim sinfimizə
Bir uşaq gətirdilər.
O da bizi mat qoydu –
Bizi heyrətə saldı.
Kitabdan tanımırdı
O uzaq Afrikanı
20

O uzaq Afrikada
Düz üç il yaşamışdı.
Hərdən göylərə baxıb
Köksünü ötürərdi.
O bir tikə çörəyi
Həmişə, hər bir yerdə
Cibində gəzdirərdi.
* * *
Yarpaqsız budaqda qırov parlayır,
Yarpaqlar haçandı düşüb xəzanə.
Günəşin şəfəqi asta, ehmalca
Toxunur şamların iynələrinə.
Günəşin şəfəqi ürkmüş quş kimi
Uçur bir ağacdan o birisinə –
Bilmir ki, heç hansı ağaca qona
O saralmış qardan, şaxtadan qorxur –
Qorxur ki, bir yerdə dayana-dona.
* * *
Qış gəldi – sən qəmləndin.
Erkən qışdan narazı.
Quşbaşı qar döşəyir,
İşıqforda qırmızı.
Ancaq, sən diqqət elə
Saralmayıb qovaqlar.
Fənərlər işıq saçır
Nə olsun, ağarıblar.
Nə olsun, qar yağıbdı,
Həyat gözəldi yenə.
Qaçışına ara ver –
Bax ümidin üzünə.
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1981

MEŞƏDƏ YANĞIN
Qatar-sürət qatarı.
Sürət ilə şütüyür,
Qonşum isə çaylayır
Son mənzilə çox qalıb
O qüssədən zarıyır.
Belə yolda, səfərdə
Gecələr lap zülümdü.
Yenə yatmaq vaxtıdır
Pərdələri möhkəm çək.
Boş-boş mübahisələri
Heç olmasa sübhəcən,
Səhərəcən tərgidək.
Kimsə məni tərpədir:
Pəncərədən bax, – deyir.
Baxıram heyrət ilə –
Kupemiz qıpqırmızı
Titrək işıqla dolub
Gündoğana xeyli var –
Bəs görəsən, nə olub?
Pərdənin arxasından
Boylanırıq bayıra.
Meşə, ağaclar yanır.
Qara qanadlı quşlar
Budaqlarda qaralan.
Qara yuvalarının
Ətrafına dolanır.
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Qonşum deyir: – Neynəyək,
Necə kömək eləyək?
Boylanır sola, sağa,
Yalnız gücümüz çatır
Bu qaranlıq gecədə
Alışan ağacların
Alışan yuvaların
Seyrçisi olmağa.
Sənin qəlbin ağrıyır?
Sən onu oyadırsan?
O oyanıb dincəlmir
Meşə yanır. Baxırsan
Sən yanıb yaxılırsan –
Əlindən heç nə gəlmir…
* * *
Təntənəli an gəlir
Bir az asta danışın –
Aramla, möhlət ilə;
Ay damın üstündədir
Baxır bizə heyrətlə.
İşığı tükənsə də
Azalsa da anbaan,
Çəkilir toranlıqlar
Artıq hislənib, sönür
Döngələrdə fənərlər.
Maili damların da
Üzü bir az qızarır,
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Mənə bircə o qalır –
Ağlayam səadətdən…
Bir az asta danışın
Onsuz da bu anlarda
Sizi eşitmirəm mən.
* * *
Yuxuyla bihuş olmaq
Dan yerində ağırdı.
Bir anda səksənirsən,
Kədərlə anlayırsan
Bu ulu dünyamızda
Heç nə əbədi deyil,
Hər şey ötüb keçəcək
Ovuda bilməzsən sən.
Nisgili, acıları
Təəssüflənmə sən barı
Demək ki,
Mən gecikdim,
O qatara çatmadım,
Nə ola bilərdisə,
Onlar da baş tutmadı.
Sənin küskün qəlbində
İzsiz ötə bilməz gün
Ötə bilməz bir anda
Hətta əgər o günü
Nahaqdan yaşasan da
Payız səni soyutdu
Yağışlar tumarladı
Yağış qüssə gətirir –
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Sən öz yolundan qalma.
Məktub gecikəndə də
Dərhal poçtu suçlama
Səhər yorğun durursan
İlk qara sevinmirsən
Gecikən məktuba da
Bəlkə günahkar sənsən?
* * *
Xəstə istəsə də, istəməsə də
Armud öz vaxtında dəyir, sulanır.
Sən qışı gözlədin o xəstə kimi –
Küləklərsə o saralmış çöllərdə
Zəbur surəsini çəkdilər zilə
Sən qışı gözlədin hələ də, hələ.
Gözlədin həftənin axırında ki,
Qar yağsın, quşbaşı, soyusun sular.
Və birdən, nədənsə, düşdü yadına
Bəlkə də heç nədən… köçəri quşlar
İsti ölkələrə üz tutanların,
İsti ölkələrdən qayıdanların,
Görən nə dərdi var, nə məlalı var?

* * *
Ayrılmaq vaxtı çatdı,
Üzrxahlığa vaxt var.
Yalan çıxan vədlərin,
Yada salınmasına,
Artıq başlamaq olar.
Nələr itirəcəyik,
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İrəlidə nələr var,
Mən susuram, sən başla
Sən günahkar olsan da
Mən deyəcəm: «Bağışla».
* * *
Kimisə yenidən canlandırırlar,
Dahi, mütəfəkkir adlandırırlar.
Ancaq deyirlər ki, o DAHİ İDİ…
Yəqin sağlığından söz salacaqlar.
Ağaran qəbirlər arasında da,
Qara heykəlini ucaldacaqlar.
Və uzun-uzadı danışacaqlar:
Guya istedadlı, görkəmli idi,
Bilirmiş bu Yerin, Göyün sirrini,
Ağırdı itirmək belələrini.
Guya layiq imiş şöhrətə, ada:
«Onunçün sevirik, salırıq yada»
İndi mən deyim ki, Yarəbb-İlahi!
Kim bilir rəhmətlik nələr yazardı,
Əgər bilsəydi ki, dahidir, dahi?!
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1982
AXIRINCILAR
VƏ BIRINCILƏR
Onlar da başlarını yuxarı qaldırırlar,
Ulduzlara baxmağa.
Onlarsa alışıblar hər şeyə və həmişə
Yuxarıdan baxmağa.
Qadir Yaradan – Tanrı
Barı tanıya bilək
Bu axırıncıları…
* * *
Mənə deyirlər ki, çox rasionalam
Ola bilər. Mən bu sözün başına
Əsla çatı çatmaram.
Ancaq bu məsələdə
Hans Kristian Andersenə çatmaram.
O, harasa uzağa
Yad bir yerə gedəndə
Çatı da götürərmiş…
Nə baxırsan ay nadan?
Çatı götürərmiş ki,
Oteldə yanğın olsa
Rahatca düşə bilsin
Pəncərədən, aynadan…
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İLAN
O sürünür. Görkəmi də bəd deyil.
O sürünür quru otlar arası,
O, otların arasında görünmür,
Yalnız işıldayır hərdən axçası.
Sürünür ki, insan onu görməsin,
Mən donuram, ayaq üstə ölürəm.
Deyirlər ki, o zəhərsiz ilandı
Mən qorxuram, o, hər halda ilandı.
* * *
Əlüstü, biryolluq vida anında
Mərəkəyə dönür ayrılıq hərdən,
Körpə əlləriydi onun əlləri,
Unudan deyilsən o, əlləri sən.
Kədərli günlər də ötüb keçəcək
Bata bilməyəcək qüssə, qəm sənə.
Sarı küləklər də əsməyəcək ki,
Bir xəzan yarpağı qonsun qəlbinə.
Əlbət, ədəbiyyət-cəfəngiyatdı
Haqlısan, əlbəttə, ayrılıq özü
Yelkən qanadını açıb, gərəcək.
Amma ki, hər halda ocaq yanan yer
İllərlə gül-çiçək bitirməyəcək…
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ROMANS
Yuxulaya bilmirəm.
Onuncu dəfədir ki,
Astadan, aram-aram
Yüzə qədər sayıram.
Ara vermir yağışlar,
Gecə yarıdan keçib
Qəlbimdə həyəcan var.
Bilmirəm ki, nə olub,
Bilmirəm nə od düşüb
Quru qəfəsə, cana?
İndi durub nə deyim
Allahın yağışına?
Yəqin günahkar odur,
Hə, onundu bu günah.
Səmt küləyi başladı.
Nə qalıb ki, nə yusun
Üşümüş budaqlarda?
Yuxulaya bilmirəm
Pəncərədən baxıram
Küçələrə, yollara…
Nə gələn var, nə gedən
Yağış yağmasındadı.
Hər yan qaranlıq, kölgə
Bəlkə bu yağış yuya
Mənim günahlarımı
Sənin günahlarınla –
Günahlarınla birgə.
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YEDƏK HAQQINDA
BALLADA
Yedək gəmisinin adı cəsarət
Onun kapitanı
Cəsarətli, sərt
Lap obaşdan oyanır
Dan ulduzu da görür –
Onun işığı yanır.
Yaxşı bacarmasa da,
Yenə qəhvə dəmləyir.
Sonra da qəlyanını
Yandırıb tüstülədir.
Qəlyanın külünü də
Boşaldır hara gəldi.
Küçə hələ qaranlıq,
Tütünün tanış dadı.
Artıq xeyli müddətdir,
Onu tək-tənha qoyub
Qaçıb gedib arvadı.
Heç nə də söyləmədən,
O da yanıb qovrulub.
Deyirlər ki, arvadı
Başqasına bənd olub.
O küsüb bu dünyadan.
Amma yedək gəmisi
Komandalar gözləyir –
Yenə də kapitandan.
Matroslar da gözləyir
Haydı, tərpən, əmr elə!
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Gəlir kapitan, gəlir
Birbaş qalxır rubkaya
O öz adəti üzrə
Dəm verir trubkaya.
Və nəyisə gözləyir…
Ürəyində payızdı,
O tənhadı, yalqızdı.
Qəlbi yağmur içində
Tənhadı, kimsəsizdi.
Kimsədən yardım, kömək
Ummur. Ummur, o, əsla
Bir qədər fikrə gedib
Əl atır şturvala.
Amma qolu boşalır
Yenə xəyala dalır.
Sükançının vaxtı dar
Onu üzür xəyallar.
Bəlkə köməkçi ilə
Yarımca banka romu
İkiyə bir eləsin
Onun sağlığına da
Yaxşı tostlar söyləsin?
Ya kənara çəkilib
Xısın-xısın ağlasın?
Heç o da olmayacaq,
Guya adəti deyil…
«Cəsarət»sə bağırır
Gəminin borusundan –
Başından tüstü qalxır:
– İllərdi səninləyəm!
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Bəs indi nə baş verib?
Nə olsun – səni sevmir,
Nə olsun ki, unudub…
Bilirəm hər bir zaman
Əzablıdır ayrılıq,
Onun işə dəxli yox.
İşə başlamalıyıq…
Belə dedi «Cəsarət»
Neyləsin yanır ürək.
Sonra da söylədi ki,
Yolçu yolunda gərək.
Sən gələn dumana bax!
Bir də özünü cəmlə,
Biz yenə üzəcəyik
O uzaq paralelə.
Gör neçə illərdir ki,
Paralellər aşırıq –
Bu da bir paraleldi –
Qalacaqdır arxada.
Quşu uçub gedəndə,
Yetim qalmır ki, ada…
* * *
Bizim ümidlərimiz,
Bizim istəklərimiz
Bənzəyir paltarlara:
Uşaqlıq illərində
Tez-tez üzüldü onlar
İlişib daş, divara…
Çox vaxt da o paltarlar
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Dar gəldi əynimizə.
Yenə bir təzə köynək,
Yenə bir təzə çəkmə,
Yenə bir təzə şalvar,
Gedib aldılar bizə.
Yeniyetmə olanda,
Qayğısız uşaqlığa
İllərin dumanında
Baxa-baxa qalanda –
Hər an arzuladıq ki,
Dəblə geyib-kecinək.
Bizi tanıyanların,
Bizi imtahanlarda
Sınağa çəkənlərin,
Ən çox da gözəllərin
Nola, xoşuna gələk.
Biz elə ki, yaşlaşdıq
Daha sarı, yaşıl yox
Tünd geyməyə başladıq.
Özü də ki, kostyum,
Özü də ki, xarici
Parçası da cılxa yun
Yeri düşən kimi də
Söylədik, vurğuladıq:
«Nəyi köhnədi bunun?»
Billahi, mat qalmışam
On ildi əynimdədi
Elə bil ki, dükandan
İndicənə almışam.
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* * *
Dəyişir rollarını
Yenə gecəylə, gündüz,
Göy tarlanın ulduzu
Çovdar sünbülü dümdüz.
Hardasa, uzaqlarda
Minlərlə isti təkər
Soyuq relsləri döyür.
Çaqqaçuraq, vurhavur
Boşalmış, vağzaldasa
Bir teplovoz uyuyur.
Yağı hələ istidir,
Tozu yağa qarışıb
Elə bil ki, kömbədir,
İndi sobadan çıxıb.
Söndürüblər soyuyub
Yəqin ki, faraları.
Hələ ay da doğmayıb,
Olsa da gecə yarı…
Ulduzlar bir-birinə
Göz vursa da arabir,
Gecə əmin-amanlıq
Rahatlıq içindədir.
Bilmirəm hardan gəlib,
Hardan keçib bu qatar
Havada çörək, xəmir
Bir də ki, isti unun
Tanış, doğma ətri var.
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TƏƏSSÜF
Günlərin bir günündə,
Birdən anlayacaqsan,
Odlanıb yanacaqsan.
Biləndə ki, bir daha
Nəyi isə öyrənmək
Sənin üçün mümkünsüz
Getməlisən düppədüz...
Bir vaxt səni gözləyən,
Yollar qalıb arxada
O yollar bir dəryada
Qeyb olmuş, batmış ada.
Mən şəkil çəkməyi də
Öyrənə bilməyəcəm,
Skripka çalmaq da
Əlimdən gəlməyəcək.
Təyyarəçi olmaq da
Qismətimdə yox imiş
Nə? Gəmi kapitanı?
Gəmi hara, mən hara…
Dənizlər keçə-keçə
Üzəm okeanlara.
Hələ ki, yaşayıram.
Kim bilir, son mənzilə
Nə qədər yolum qalır,
Amma yol ayrıcında
Başımdan tüstü qalxır;
Mən dörd yoldan birini
Seçməliyəm bu yerdə.
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Yerdə qalan üç yola
Baxa-baxa qalıram
İçimdə təəssüf hissi:
Dübarə, üstəlik də
Məni yatmağa qoymur –
Hələ də əkmədiyim
Ağacın, kolun səsi.
* * *
İldən-ilə elə şeylərlə öyünməyə başlayırsan ki,
Əvvəllər onlara heç bir məna verməmisən:
Məşhur müəllifin avtoqraflı kitabı,
Uşaqlıq dostun olmuş
Əmək qəhrəmanı ilə dostluq,
Onillər öncə “Vilayət” qəzetində
Haqqında yazılmış haylı-küylü məqalə,
Heç kimin tanımadığı
Fırça ustasının
Böyük rəssamın etüdü,
Hətta şəhər birinciliyində
Qazanlığın gümüş medal –
O medal ki, onu idman taleyimin
Ən acı uğursuzluğu saymışdım.
* * *
Ölülərçün eynidi
Ya qranit, ya mərmər.
Heç ehsan şərabı da
Onların ruhuna
Eyləyə bilməz əsər..
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Ölülərçün eynidi,
Onlar tüpürə bilər
Təptəzə kitablara,
Kinoya, tamaşaya,
Hətta televizora.
İstəyirsən qarılda,
İstəmirsən yoxsa, sus
Sən bir az sus, ay qarğa
Özünlə məzələnmə
Səmada gecə yarı
Sağalan deyil yaran
Yaddaş hələ canlıdı
Neçə ki, xalq diridi –
Öz yükünü daşıyır.
Hələ ki, elin sözü
Ürəklərdə yaşayır.
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1983
SUVOROV
Əfsus, hanı o paytaxt
O nələr danışardı,
İmperatorun özü
O böyük sərkərdənin
Hörmətini saxlardı.
Təltiflər öz yerində…
O, adət etməmişdi,
Müharibəyə gedəndə
Geyinsin təmtəraqla;
Başına parik qoysun,
Parikə lələk taxsın,
Cəsur döyüşçülərə
Üstdən aşağı baxsın?
Rus ruhuna yad idi
Dəbdəbəli mundirlər…
O, əsgər idi, əsgər.
Zaman sakit axanda
Əyləncə dumanında
Tamahkar və riyakar
Bir tayfa yaşayırdı
Tamam yelbeyindilər
Və elə bilirdilər
Kama-nama çatıblar,
Yaşayırlar xoşbəxt, şən.
Rusiya onlardan ötrü
Nə Yurd idi, nə Vətən!..
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Yenə bizim günlərdə
Qan-qırğın, döyüş gerçək.
İndi ləyaqətlini,
Daha imperator yox
Tale özü seçəcək…
Təkəbbürlü axmaqlar,
Gücsüz, məğmun qorxacaq
Və o zaman Rusiya
Tamam gözdən salınmış
Comərd oğullarını
Səsləyib çağıracaq.
Ağaracaq qorxudan
Onların da çöhrəsi,
Paytaxtdan çəkiləndə
Feldyeger dəstəsi.
İndi başqa dövrandı,
Fayton da yırğalayır
Yata bilmir faytonçu.
Nəyisə xatırlayır,
Sümüyü də üşüyüb
O tamam heydən düşüb
Dirsəklənib bir anlıq
Faytonçu mürgüləyir
Atlar isə qaçırlar
Haçansa Rusiyaya da
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Normal ağıllı insan
Bəlkə, bəlkə yarayar!
Rusiya torpağının
Tarixi duran yerdə
Tarixdən dərs deyirdim –
Başlamışdım söhbətə,
Yalnız daş dözə bilər
Belə uzun möhnətə.
İllərin, əsrlərin
Tozu hopub daşlara.
İnsan yaddaşı – gödək,
Daşın yaddaşı – gücsüz…
Daşların kədərində
Ədəbi müdriklik var,
Danışa bilsəydilər,
Yəqin ki, susardılar…

SV.VİTTA KİLSƏSİNDƏ
Turistlər hərdən gəlir,
Heyrətlənir, zövq alır.
Kirillə Mefodiya
Vitrajlardan boylanır.
Paytaxt ehramlarında –
Kostel və kirxalarda
İmanlı katoliklər
İmanlı lüteranlar
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Onları yad edirlər
Sərt, soyuq üzlərindən
Həyəcana gəlirlər.
Ay Praqa! Praqa!
Tarixinə vuruldum.
Körpüləri keçməyə,
Olsun ki, bir də gəldim.
Qüllələrin ucu şiş,
Göylərə qalxıb başı.
Memarlıq incisidir
Hər tağı, hər naxışı.
Avropa neçə kərə
Coşub çalxalansa da,
Odlara qalansa da,
Yenə bu günə qədər
Xalq yaşada bilibdi,
Slavyan elini.
Mənəvi əsirlikdə,
Qotların arasında,
Qoruya bilibdilər
Slavyan dilini!
* * *
Praqadan ən çox yadımda qalan
Kilsə zəngləridi.
Hələ dan yeri ağarmamış
Eşidilir bu səslər.
Süzülür gümüşü, billur göylərə
Yamyaşıl bulvarlara, pöhrələrə
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Yağışdan sonrakı
Kirəmit damlara
Adamlara.
Praqa zəngləri
Ötən yayın nəğməsidi
Neon lampaların işığında,
Bir qərib sevda inadıdı,
Tramvay dayanacağında,
Relslər titrək işıq saçanda –
Səninlə vida anıdı.
* * *
Qiymət kəsməsəydi əgər İuda
O, həzrət İsanı salmazdı oda.
Başqa bir həvavi xain çıxardı,
İudanın vicdanı təmiz qalardı.
Olardı İuda Böyük Müqəddəs,
Nura boyanardı baxanda hər kəs.
İttiham edərdi bizi baxışla,
İttiham edərdi bizi hər anda.
Cənnətin açarı cingildəyərdi
Qiymət kəsməsəydi İuda onda.
* * *
Burax natiqliyi, peyğəmbərliyi,
Demə ki, aydındır nə varsa mənə.
Qulaq ver gecənin pıçıltısına,
Var bu pıçıltının dərinliyinə.
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Cəhd elə, a dostum, ayırd edəsən
Sən bircə kəlməni, sən bircə sözü,
Söz burda yarpaqdan yarpağa qonur.
Bu gecə natiqlik meydanı deyil,
Fənərlər köpəndə dərhal da sönür.
Nizamsız alovların,
Şəfəqləri mənasız.
Fənərlərsə sönəndə
Küçədən keçmək olmur,
Qorxusuz, həyəcansız.
Biz söz güləşdiririk
Hələ ki, mən də, sən də
Nədir başlıca amil,
Görən, incəsənətdə:
Ağılın kəşfiyyatı?
Duyğuların alovu?
Nə qədər söz eşitdim,
Şöhrət haqda, şan haqda.
Ay nuru həlim-həlim
Yağır ulu dərgahdan.
Ayın titrək işığı
Süfrəmizi süsləyir.
Üzlərə nur ələyir,
Hamıya da bərabər.
Hamıya bəs eləyir.
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PAYIZDA YAY HAVASI
Yayın axır günləri –
Belə dəqiqələrdə
Sənə elə gəlir ki,
Günəş ilə qızınır
İtkilərin kədəri.
Hər itki unudulmur
Qeyb olsa da, iz salır.
Amma indi havalar,
Başqa bir hava çalır.
Daha sən indən belə,
İsti günlər gözləmə.
Özləmə, hamı baxır,
Mərkəzi Rusiyaya
Güclü yağışlar yağır.
Kəndlər duman içində,
Yağışlar ara vermir.
Keçir belədən-belə,
Bir əlçim qara bulud
Hakimdi Yerə, Göyə.
İndi bu yerdə sükut.
İndi yalnız dumanda
Ağaclar yırğalanır,
Yellənir budaqları,
Tənbəl-tənbəl süzülür
Çayın qara suları.
Yorulmuş məftillər də
Daha fəryad qoparmır.
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Həsrət, qüssə, qəm çəkir.
Gözlərin işıqlanmır –
Xəyalların elə bil
Yerdən, göydən nəm çəkir.
Üç gündür, üç gecədir
Çıxmırsan, çöl-bayıra,
Pəncərədən baxırsan
Kədərlə uzaqlara.
Tamam bekarçılıqdan
Deyirsən: «Yatım barı»
Səni üzür, bezdirir
Gündüzün yuxuları.
Amma budur, başlayır
Tutulub göyün üzü
Qaranlıq qatılaşır.
Pəncərədən gördüyün
Ağaclar, ağaclıqlar
Bir-birinə qarışır.
Sən hiss eləyirsən ki,
Bu qaranlıq mənzərə
Sənə yaxşı tanışdı.
Duyğular da doğmadı
Elə bil ki, haçansa
Yol aşıblar səninlə.
Bəlkə də ola bilsin
Çənli, çiskinli payız
Beləcə məzələnib
Bəxtinlə, taleyinlə?
Xatırlama. Yad etmə,
Sən öz yaddaşına da
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– Mənə həyan dur – demə.
Axı bu günlər olub
Səninlə bu günləri
Birlikdə yaşamışıq.
Qanımızda yaşayır
O günlərin acısı.
Unudulmuş mahnılar,
Çənli-çisəkli yollar,
Kol-kos basmış çöllüklər,
Payız gecələrinin,
Ağır həyəcanları,
Dönüb qan yaddaşına,
O payızın anları…
Birdən təəssüflənirsən,
Təəssüflənirsən ki, sən
O payız arxadadır.
Və o bir cüt göz kimi,
Sənə arxadan baxır.
Mərkəzi Rusiyaya,
Aramsız yağış yağır.
* * *
Keçilməz meşələrdən,
Gül-çiçəkli çöllərdən
Qaranlıq gecələrdə
Göylərdən nur çiləyən
Bəyaz, gümüşü Aydan
Uzaqlara – körfəzə
Boş-boşuna can atan
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Sakit, mürgülü çaydan
Payızın sükutunda
Bir həyanlıq özlədim,
Amma o tanış yolla
Yenə evimizə gəldim.
Bütün olub-keçənlər
Əridi qaynar qanda –
Mən də ki, bunu bildim
Gör bir neçənci dəfə
Təqsirimdən keçdilər,
Məni bağışladılar
Böyük ümidlərimin
Acı kədərlərimin
küçələri, yolları
Səadət və sevginin
Acı yolayrıcları…
* * *
Güclü düşmənlər versin
Qoy sənə qadir Tanrı,
Qoy sənin zəifliyin
Bezdirməsin onları.
Yerişin yeyinləşməz,
Ürəyin dönməz dağa
Yorduğun yol gödəlməz
Üstün gəlsən maymağa.
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1984
PYOTRUN HEYKƏLİNƏ
Dan yeri ağarır. Şəhər yuxuda
Ağacları, yalnız yellər əsdirir.
Yox, amma deyəsən, atdı fınxıran –
Atlı da hər şeyi görür, eşidir.
Görünür ki, yoxdur can rahatlığı,
Sanki fəlakəti duyub hiss edir.
Titrəyir hikkədən əli-ayağı,
Boşalmış yüyəni hökmlə çəkir!
O ötən günlərin sıx dumanları,
Nevanın üstünə çökür anbaan.
Hələ fısıldayır, məqam gözləyir,
O zalım, amansız, o mənfur ilan…

MOYKA, 12
Bu yerdə necə də
Nevski sıxdı
Körpüyə çatanda
Tamam daralır
Qol-qanad açmağa
Məkan yox ona.
Heyhat! Heç nə ilə
Maraqlı deyil
Burda səliqəylə
Bərpa olunmuş
Bu qədim tikili,
Bu qədim bina
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Bura hay-küylüdü –
Gəlib-gedən çox.
Burda basabasdı
Qarışıqlıqdı.
Burdan bir çay keçir
Moyka adında,
Kar kimi, lal kimi
O pıçıldayır.
Bilmirsən o çaydı,
Ya heç çay deyil?
Görən yarayarmı
Suyu içməyə?
Bizsə tələsirik
Hər saat, hər an
Kölgəmizi qabaqlayıb keçməyə…
Puşkin burda qarşılaşıb Danzasla
Qarşılaşıb qara yanvar günündə.
Daha nə olacaq? O güdən sonra
Başlayıb bu yerdə anım günləri
Danzası, Puşkini tanıyanlarsa
Bu yerdə tanıyıb biri-birini.
Bu yerdə oxuyub biri-birinə
Naməlum şairin şeirlərini.
«Naməlum şairin ölməz şeiri»
Bu kəlam hələ də diridir, diri
Burda dayansan da, burda dursan da
Boylan, iki yüz il qabağa boylan.
İki böyük şairin ömür yolu
Sirr olaraq hələ də çoxlarına
Kəsişib bu yerdə, bir gün, bir zaman.
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Bax orda, barelyev asılan yerdə
İkicə pilləkən aşağıdaca
Moyka elə bil ki, çaylağı aşıb –
Çayın səsini də eşitmək olur
Artıq görünür ki, çay dayazlaşıb…

İSAAKİ KİLSƏSİNDƏ
Necə küləklidi, soyuqdu dünya
Çoxdan həll olunub yəqin ki, hər şey –
Yəqin ki, məlumdu ölçü-biçisi
Rıleyevin o darısqal evində
Yarımçıq içilib şərab badəsi.
Dan yerində tələsdiniz meydana
Qiyamçı alayın bayrağı altda.
Azadlıq istəyən bu meydan dolu
Günəş kimi parladıqca poqonlar
Süngülər də şəfəq saçdı qorxulu.
İndi burda heç nə xatırlayan yox
O ötən çağların dumanlarını –
Cəsur oğulları yada salan yox…
Ancaq qulaqlarda qalıb hələ də
O günlər kükrəyən çovğunun səsi –
Baş aça bilmirsən kilsə zəngidir
Yoxsa ki, yoxsa ki, qandalın zəngi.
Günbəz parıldayır duman içində
O aşıb zamanı – dayanır, durur.
Onun ağ gümüşü qübbəsindənsə
Kimsəsiz bir ulduz baxır, bərq vurur.
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Əzabla hayqırır zaman, uğur yox,
Burda təmtəraqla çayda əriyir,
Qar-boran əbalı atlı hökmdar
Bütün var gücüylə yüyəni çəkir.

TYUTÇEV YAŞAYAN EV
Prospekt yuxuda səksənir sanki
Qarabasma kimi toran qovuşur,
İşıqların soyuq, buz ilğımında
Reklam lövhələri titrəyir, sönür
Solğun fənərlərin parıltısında.
Yenə də Nevski küçəsindəyəm
Tanışdı, bələdəm burda hər yerə
Binada bir evin işığı yanır –
Çəkir diqqətimi işıq, pəncərə.
Məftillər şaxtadan tarım çəkilib,
Məftillər ulayır bu gün astadan.
Bir şair yaşayıb burda haçansa,
Çoxdan unudulub, çıxıbdı yaddan.
Artıq körpülər də tamam boşalıb,
Sanki əfsunlayıb pəncərə məni.
O bu pəncərədən baxıb görürdü,
Rusiyanı – Rusiyanın gələcəyini…
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* * *
Axır bu axşamın sısqa yağışı
Evlərin damından, trotuara –
Duman içindədir Malıy Nevski.
Sakit küçə ilə gedir astadan,
Zabit rütbəsilə ordudan dönmüş
Ehtiyatda olan Dostoyevski.
Necə yağışlıdı bu dünya, Allah!
Hər halda uçurum elə uçurumdu.
Bəlkə əylənəcək və duracaq o.
Keçib aşxanaya bir çay istəyib,
Pəncərə önündə oturacaq o.
Yan keçmir müsibət, fəlakət, bəla
Sanki qisməti də qalıbdı başsız –
Olur – belə şeylər həyatda, olur...
Gedir qarasına öz taleyinin
Tale çiçəkləri zamansız solur;
Hər hansı istəkdə niyyət, məqsəd var,
Ən ağıllı baş da –hərdən ağılsız –
Ağılsız baş hərdən ağılı olur.
Yaxınlaş, tap görüm, sabah, biri gün
Harda, kimin qanı axacaq yenə?
Məhəbbət, sədaqət, vəfa, etibar
Ən yaxşı cavabdır nifrətə, kinə.
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Cəhd elə bir qədər xəsis olasan,
Uzaq yolları da kəsə gedəsən.
Eyş-işrət yolunu kəsməsin sənin,
Onda tapacaqsan tapmacasını,
Təəccüblü, heyrətli rus taleyinin.
Sadədi – izaha gəlməyən şeydi –
Cəhd elə cavabı özün tapasan –
Toxuma özünü dəryaya, çaya;
Tütünün tüstüsü yüz cür burulur.
Amma pəncərədən çıxan kimi, o
Birbaşa, birbaşa qalxır səmaya…

YAD YERDƏ GECƏLƏYƏNDƏ
Otaqda işığı söndürən kimi
Elə bil dünyada yalqız qalıram,
Yeriyir üstümə hər daş, hər divar
Birdən düşünürəm – bu unudulmuş,
Bu köhnə mənzilin neçə yaşı var?
Burda kim yaşayıb, kim can qoyubdu
İşıqlı gələcək bir ilğım kimi
Kimi məst eləyib, hara aparıb?
Kim qızıl pulunun üstündə əsib,
Kim qızıl pulunu bu evdə sayıb?
Burda dönə-dönə gecələyibdi,
Porucik – yazıçı Dostoyevski
Gün hələ batmamış axşamtərəfi
Delviqi bu evdə tapırmış Puşkin,
Gəlirmiş bu evə Çernışevski.
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Gəlirmiş gecələr – gecə yarıda…
İndisə hakimdir sükut burada
Sükuta nə var ki, sükut simasız.
Burda bir daş da var, üstündə adlar
Adları, bax, o daş, yaşadır yalnız.
Dəhşətli olacaq bu məşum sükut
Amma bir anlığa, bircə anlığa!
Daş yaddaşı – qəlb yaddaşı tək deyil
Kaş əbədi bağlar qırılmayaydı…
Deyirəm nolaydı – o məşum çata
Unutqan küləklər yol tapmayaydı.
Hərdən cırıldayır örtülü qapı
Bir işıq zolağı səbrimi kəsir
Açılmış kitabın səhifələri
Elə titrəyir ki, əllərim əsir.
Döşəmə taxtası zorla zarıyır
Kölgələr qarışır biri-birinə…
Mən yatmıram. Heç nəfəs də almıram
Yəni gecə yarı durum nə gəzim?
Çox güman, kiminsə günahkar ruhu
Nə isə axtarır, tapmır əzizim…
* * *
Haçandı ötüb-keçib
Bizim görüş anları
İndi mən təkbaşına
Yaşadıram onları –
Mən buna şad deyiləm
Bu taledi, qismətdi,
Qəlbimdə qoruyuram
Sənin bir baxışını
O da qoruyur məni…
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ZAVALLI VAL
HAQQINDA BALLADA
Onu oxutmuşdular,
Oxudub yormuşdular,
Yaşı da çox güman ki,
Otuz beşi keçmişdi,
Biri-birindən təzə
Biri birindən parlaq
Valların arasında
Uzanmaqdan bezmişdi.
Sağa-sola baxırdı,
Qəmlənir, darıxırdı.
Bir zamanlar ona da
Rahatlıq vermirdilər,
Ötmüş bahar haqqında
Şən, oynaq mahnıları
Hər gün ona qoşulub
Deyə-gülə şadyana
Zümzümə edirdilər.
Evin ilk sakinləri
Artıq neçə illərdi
Köçüblər bu dünyadan,
Şəkilləri qalıbdı
Evin divarlarında
Yalnız və yalnız. Ancaq
Onlar bilmirdilər ki, onların nəvələri
Başqa bahar haqqında
Mahnılar oxuyacaq…
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İndiki ev sahibi,
Nəvələrdən biridi.
O da şən mahnıların
Vurğunu, əsiridi.
Necə oldusa, birdən
Əl atanda servanta,
Toxundu köhnə vala,
O bilmədən, bir anda.
Val servantdan sürüşdü
O, dərhal səslənsə də
Axırda yerə düşdü.
Elə cingildədi ki,
Divarları kövrəltdi,
Onun səsi harayı.
Bu evdə bu qədərmiş
Onun qisməti, payı.
Bu da yeni fəlakət,
Birdən kəsdi səsini,
Və beləcə bitirdi,
Axır, son nəğməsini…

ZƏNBİL HAQQINDA
BALLADA
Yerişi o qədər də
Sərbəst, inamlı deyil
Di gəl özü sərbəstdi,
Qamətini saxlayıb
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Şəxsiyyəti də bəlli;
Küçəni məğrur keçir –
Müharibə əlili.
Adi bazar zənbili
Yellənir sol əlində.
Kimdi belə zənbillə
İndi bazara gedən?
Ey keçmiş ev əşyası!
Yamanca oxşayırsan
Sən balıqçı toruna.
Yeridi, bizi qına.
O zaman başımıza
Başqa cür qar yağırdı.
Hər şey açıq, aşikar –
Gizləməli nə vardı?...
İndi başqa dövrandı
Ötən günlər arxada
Biz necə yaşasaq da,
Yoldaş idik hər halda.
Yenə doludur çantan,
Ən uzaq diyarların,
Orda min bir neməti.
O çantanın dibində,
Hardan görünə bilər,
Axı pinqvin əti?
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DAN YERİNDƏ
Ağlıma da gəlməzdi
Həyat atacaq məni
Babamdan qalan yurda
Dönüb ağcaqayına
Ocaq çatacam burda.
Gecə… Sakitdir hər yan
İllər keçib aradan…
Heyif ki, bir dəfə də
Gəlməmişəm bu yerə
Mən burdan baxmamışam
Uzaq ənginliklərə,
Meşəyə nur çiləyən
O Aya, ulduzlara.
Ey insansız ulduzlar,
Sizin nurunuz ilə
Nurlanıbdı insanlar.
Tanrı bizi tovlayır
Onun sirrilərini
Can atırıq anlayaq.
Bəs bu Yer, ana torpaq –
Düşdüyümüz bu Ada
Unutmuşuq onu da
Onu anlamağı da…
Torpağı qoru ki,
İtirməyəsən,
O da itirməyə öz simasını…
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Vaxtında halına yanmadığımız
Ağaclar, budaqlar buludlar hanı?
Yada sal, xatırlat,
Qoy hamı bilsin.
Ulu babaların əfsanəsini
Davadan dönməyən
Oğlundan başqa
Kimsəsi olmayan – dözüb yaşayan
Qoca qarıların faciəsini.
Nə varsa, əks olunsun
Qəlbin dərinliyində
Üstü altına enmiş
Göylərin qübbəsində
Rusiyanın ucqarında
İtib-batmış bir məkan
Meşə danışır sirli,
Meşə dinir hər zaman.
Danış ki, çürüməsin
Yaşaya bilsin yaddaş,
Bərkisin, möhkəmlənsin.
Duman çəkilə bilsin…
Bax, yenə işıqlanır
Gecənin ulduzları
Şəffaflaşıb ağarır,
Əksi düşür sulara,
İri-iri damlalar
Çiçəklərdən asılır.
Şehin hər damlasında
Bir diri ulduz yanır.
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* * *
Görüb-götürmüşdü o müharibədə
Adına layiqdi hərbi rütbə də
Starşina idi – namuslu, cəsur
Həmişə, hər yerdə haqqı tutmuşdu
O, ilk şeirlərini səngərdəcə qoşmuşdu.
Sözünə, səsinə yalan qatmadı,
Haqqı təmtərağa, küyə satmadı.
Haqlı olmasa da, haqqımız yoxdur,
İnsaf da deyil ki, qınayaq onu.
Bəxtini danmadı, giley-güzara
Qapılmaq bilmədi, nə oldu sonu?
Budur, bax, tabutda görürdü onu.
Bizsə yaşayırıq, həqiqət budur
Onun həyatından bir ibrət götür.
Misra ölçüb-biç öz taleyinlə
Özün də ayaqlaş söz taleyinlə.
Olum var, ölüm var, yenə də, yenə
Sonrası nədir ki? Heç bir şey, heç nə.
Ömür oyun deyil, toy-büsat deyil,
Alabəzək şəbih, maskarad deyil.
Kinoya baxmırıq bizlər ekranda
Gənclik keçib gedib, vaxt da, dövran da.
* * *
Hamıyla mehriban olmaq istədim
Amma ki, hamıdan istək görmədim
Mən özüm çəkəcəm acılarımı
Yəqin ki, belə də olmalı imiş.
Yəqin ki, həmişə belə olacaq,
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Asan gəlməyəcək bu söhbət başa.
Deyirlər tarazlıq saxlamaqdansa,
İşıqla zülmətin çatında yaşa.
Söylə görüm kimi günahlandıraq
Qəfildən-bir anda yol qurtaranda?
Şaxta Yay bağına salxımlar asır
Yarpaq var şaxtadan, soyuqdan solmur.
İstədim hamını duyum, dil tapım
Amma ki, hamıyla dil tapmaq olmur.
* * *
Həmişəlik getmirəm,
Amma sənlə əbədi
Vidalaşıram, bu dəm.
Zərif çiyinlərinə
Ehmal sığal çəkirəm.
Dayanmısan pərişan,
Vağzal yağmur içində.
Deyərdim, canım qurban.
Amma bu əhdi-peyman
Qalıb olan-keçəndə,
Batıb dumanda, çəndə.
Deyərdim canım qurban,
Yenə ötərdim dil-dil…
Amma mən görürəm ki,
Bu sənə lazım deyil…
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* * *
Soyudu stəkan…
Çay da məxməri,
Mənə layla çalır
Təkər səsləri.
Yumuram gözümü
Azacıq yatam
Xəyalən o yerə
Uçub, çatıram.
Orda ləpələnir
Yorulmuş dəniz
Yağışlarla çimib
Riqa tərtəmiz.
Dumanlı körfəzdə
Yelkən açılıb,
Bir balıqçı toru
Dənizdə qalıb.
Xəzan yarpağını
Külək aparır.
Qovur ora-bura
Qovur plyaja
Payız çimərliyi
Qüssə gətirir
Səs-hənir bu yerdən
Qaçaq düşübdü
Səslər bu sahilə
Uzaqdan gəlir…
Orda – o sahildə
Qaldı yarımçıq
Təzə başladığım
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Dürlü kitablar,
Riqanı süsləyən
Qotik mehrablar
Sənin qeyb olduğun
Qədim küçələr.
Bütün bunlar sadə
Və anlaşıqsız
Kiməsə borcluyam,
Gərək unudam.
Mən bax bu anımda,
Sonsuz xoşbəxtəm.
Bir an parıldatdı
Keçən kometa
Buludlu səmanı,
Ulduzsuz göyü
Körfəz sularında
Qeyb olan çayı –
O ötən yayı.
* * *
Çobanın arxasınca arxayın gedir sürü,
Bu sürünü nə aclıq, nə susuzluq qorxudur.
O ulağın belində hərdənbir mürgü vurur,
Bu çölləri tanıyan bu örüşdə tək odur.
Fəlakətlə üz-üzə gəlməyibdi bu sürü
Qoçlar da kef eləyir, qorxu onlara yaddı.
Otlayıb su içirlər, su içib otlayırlar,
Və elə bilirlər ki, belə də olmalıdı.
Çoban ulaq belində, çomağı da əlində
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Ağlı da başındadır, yaxşı bilir nə edir.
Amma yaman yorulub, yorulub əldən düşüb.
Ulağın belindəcə birdən yuxuya gedir.
Ulağın ümidinə qalır bu zaman sürü,
Dağlarda, qayalarda qanqal axtarır ulaq.
Ulaq elə ulaqdı, dağda da, qayada da –
Baş çıxarda bilmir ki, hayana dönsün ancaq.
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1985
MƏKTUB
Fənərlərin işığı
Bir az maviyə çalır,
Gecənin sükutunda
Yalnız şamlar ulayır.
Çimərliyin həsrəti,
Hələ üzəcək məni.
Mən necə unudacam,
Üzünü, əllərini?
Körfəzin uğultusu
Dolur qulaqlarıma.
Birdən qərib axşamda
Ay fikirli-xəyallı
Bədirlənir səmada.
Xoşbəxt yaşamaq üçün
Anla bir həqiqəti:
Hər şey müvəqqətidi –
Ayın aydınlığı da.
Düzələcək hər bir şey
Amma bu gec olacaq.
Ancaq göylər çox safdı,
Uzaq göy qübbəsinin
Ulduzları şəffafdı.
Daha nə yazım sənə
Hər şey yaxşı olacaq.
Olacağa çarə yox
Biz hədəf, zamansa ox…
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* * *
Sevgi, hərarət umduq,
Etibarlı dost gəzdik,
Ümidlər dənizində.
Amma ömür çırpınır,
Güzəran çevrəsində.
Sevincsiz, sızıltısız
Sürünür gündüz, gecə.
Payız çayları kimi,
Tələsmədən, sakitcə.
Amma qar əriyəndə,
Durnalar da güneydə,
Düzüləndə qatara;
Duyursan ki, çətindi,
Ürək deyir: dost ara…
Qoy ev də sənin olsun
Yaşa orda şübhədək
Ən əsası dözməkdi
Sonradan yay gələcək.
Və həyat asta-asta
Düşəcək axarına
Uzaqlarda olsa da,
Görünəcək səadət.
Könül mürgüləyəndə,
Nə sevgi, nə məhəbbət?

66

BAXIŞLAR
Sən həmişə, harasa can atırsan
Qorxursan ki, səni adi sayalar –
Elə bilərlər ki, şitsən, duzsuzsan.
Ha vurnux! Axırı məlum olur ki,
Xəyal dünyasını gerçək aləmlə
Həmişə, hər yerdə qarışdırırsan.
Tez-tez, tamam yersiz yada salırsan
Yaddan çıxmış, unudulmuş anları.
Təəccübdən, heyrətdən çaşıb qalmışdı
O qadının nigaran lal baxışları.
Sənin ürəyində, sənin qəlbində
İz qoydu əbədi,sehrli bir iz
Nigaran baxışlar, o hüdudsuz an
Üstündən çox illər keçəndən sonra.
Bir vaxt o baxışlar yan keçərdi, yan.
Günlər keçib gedir geri dönmədən
Səni yandıracaq itirdiyin an.
Onda elə bildin atsan əlini
Sən öz qismətinlə qarşılaşarsan..

XƏSTƏXANADA
Erkən işıqlandı bu gün dan yeri
Üzümə günəşin nuru çiləndi,
Dünya xəstəxana pəncərəsindən
Başqa cür görünür gözümə indi…
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İnana-inana həkimlərə sən;
Bilmirsən nə xeyir, bilmirsən nə şər.
Deyirsən qorxudur gecələr səni –
Xır-xır xışıltılar, qara kölgələr
Donmuş zağcaların çığır-bağırı
Sanki xəyalında uçur zağcalar
Çertyoja bənzəyir, adi çertyoja,
Göy fonda budaqlar, yaşıl yarpaqlar.
Sezilir gündəlik qaçaqaçların,
Vurhavurların təkrarlanması…
Bu fani dünyadan ulu göylərə,
Açılan qapının darısqal ağzı.
O zaman görünür müdhiş uçurum,
O zaman uçunub donuxur ürək.
Onda elə sandım indicə ruhum
Aciz vücudumu tərk eləyəcək.

SKRİPKA HAQQINDA
BALLADA
Üzündə işarır məsud təbəssüm
Qılaflı aləti tutub ehmalca
Tələsir musiqi məşğələsinə,
Skripka dərsinə gedir balaca.
Kim xizəyə, kim pivəyə aludə olub,
Kimi yuxusunda cins şalvar görür.
Kimsə də biganə qalıb hər şeyə,
Amma o vurulub skripkaya,
Bəlkə bu lazımdı indi dünyaya.
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Görünən zirvəyə tez çatmaq üçün,
Bakirə nəğmələr yaratmaq üçün,
Unutmaq lazımdı yəqin hər şeyi –
Pivəni, şalvarı, qarı, xizəyi,
Bakirə bir nəğmə istəyirsənsə –
Candan çıxmalıdı qorxu, həyəcan.
Mən şübhə etmirəm: yarada bilər,
Bakirə nəğməni bakirə əllər.

UŞAQLIĞIMIN SİRKİ
Necə gözəl idi dünya o zaman,
Qonşunun qonşuya payı-təbəssüm.
Dostlarım da təlim görmüş heyvanlar,
Bəxtəvər qalmışdım ortada özüm.
Sehrli ilğımlar, bomboz səhralar
Cəsarət meydanı, hünər meydanı.
Qılınclar, qalxanlar, nizələr, oxlar,
Hünər meydanında dərvişi tanı.
Əlini yuxarı qaldırır dərviş,
Uçur köynəyində gizlətdiyi quş.
Bu dünya doluymuş möcüzələrlə –
Ayını, pələngi dələ qovurmuş?
Amma tamaşanın sonunda dərviş
Açmağa başladı öz ovsununu.
Mat-məəttəl qalmış tamaşaçılar,
Başqa qiyafədə gördülər onu.
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Kaş heç görməyəydim o anları mən,
Qəhərdən boğuldum, yaşardı gözüm.
Amma ki, qəlbimdə, eybi yox, dedim,
Dedim ki, mən gərək buna da dözüm.
Amma nə etməli, sınmışdı qəlbim,
Acılar yaşadım evə dönəndə.
İnanın o gündən bu günə qədər,
Hər bir şey, bir şübhə oyadır məndə.
Külə dönənəcən ocaq parlayır,
Qaraldı bir ocaq, kül oldu közlər.
Yan keçdi, yan keçdi andığım günlər,
Nağıl həsrətilə yandığım günlər.

KÖHNƏ NƏRDİVAN
HAQQINDA BALLADA
Qədəm basdım
Köhnə evin tanış nərdivanına
Hər çopur artırması,
Nələr danışdı mənə.
Uzaq uşaqlığıma
Körpü saldı xəyallar
Burda bir pəncərə var…
Nevanın sahilləri
Sərinlik gətirərdi,
Qovaqlar hay salardı
Çallaşmış budaqlara
Tramvaylar zəng çalır
Əvvəllər olduğu tək
Nəfəs dərdisə, bir az
Tez yola düşə gərək.
70

Bilirəm keçmişi qaytarmaq olmaz,
Qavağın pərqusu uçur havada.
Xəyal dünyasında bir qəvvas kimi,
Mən yenə çox şeyi salıram yada.
O dünyanı qəlbimdə yaşadacam,
O dünyadan heç nə deyə bilmərəm,
O dünyadan hələ heç nə bilmirəm,
Baxmamışam bu dünyaya inamsız,
Diqqət kəsilirəm yalnız və yalnız.
Ora qayıdıram mən zaman-zaman,
Köhnə nərdivanı güclə qalxıram.
Amma yarı yolda, dayanıb bir an
Ətrafa yaxından, gendən baxıram.
Divarlar kələ-kötür,
Çardaqlarsa maili.
Çatmır kimsənin əli,
Heç zaman çatan deyil –
Çatmaz kimsənin əli…

HİND KİNOSU
Jan Pol Sartrı
Yada saldı kim isə
Qızışdı mübahisə.
Mən söhbətdən usanıb
Getdim hind kinosuna,
Diqqətlə baxdım ona
Süjeti belə idi:
Kinonun qəhrəmanı
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Həm də qəhrəmanları,
Bir-birinin oduna
Yanıb yaxılırdılar.
Bu bir sevda nağılı –
Əzablı, işgəncəli
Hərdən elə bilirsən
Hamısı məhv olacaq,
Ancaq…
Bəxti gətirən kimdi?
Qaniçənlər, zalımlar,
Ancaq…
Gün ötür, gün dolanır,
Gəlir Ali məhkəmə.
Görürsən ki, bu yerdə
Aman yoxdur heç kimə.
Gözəl günlər başlayır –
Sentimental bir kələf.
Bir yanda məğmun nökər,
Bir yanda zalım ağa,
Yaxşılıq qalib gəlir
Pisliyə, yamanlığa;
Diqqət et bir anlığa
Aldadıcı nağıla…
Hanı bəs tamaşaçı?
Yox, o, sadədil deyil,
O, çox yaxşı bilir ki,
Başqa cürdür bu həyat –
Həyatın min sirri var…
Hətta
Şükür eləmək olar
Kinodakı həyata.
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* * *
Bizim həyatımız sönməz işıqdı,
Özü də mirasdı, yeganə miras.
Ulu ənənələr, adətlər kimi,
Ondan uzaqlaşmaq, ayrılmaq olmaz.
Hər şeyə açıqdı mənim ürəyim,
Heç nəyi qaytaran deyiləm, dəxi.
Gərək tələsmədən düzəm yan-yana,
Olmuş əhvalatı, həm də tarixi.
Donmuş pəncərənin o tərəfində,
Günbəgün, anbaan qar qalınlaşır
Hər ötən saatda, hər ötən anda,
Torpağın da yükü hey ağırlaşır.
Və birdən başlayır qar fırtınası
Elə bil ki, qar xəlbirdən sovrulur.
Quşbaşı qar oynadıqca havada
Ay da göy üzündə görünməz olur.
* * *
Sərin başlayacaq şumlanmış çöldə,
Yağışlar yağacaq sonra. Sonra da
Ruzi-bərəkəti birə min artsın,
Qızmar gün altında, sübh dumanda.
Qoşa yaranmışdır insanla əmək,
Dan yeri tarlada qızara gərək.
İnsanlıq, azadlıq… yaxşı nə varsa,
Gələcək nəsillər onu dərəcək.
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Bir sünbül dənəsi düşsə hardasa,
Torpağa qarışsa, ya çöldə qalsa,
Yəqin özbaşına boy atacaq o.
Ya da məhv olacaq istər-istəməz…
Öləcək, ya da ki, yalqız olacaq,
Alaq otlarının altda qalacaq.

QUŞBAŞI
Qar yağır
Ayın nuru aramsız
Küçə fənərlərinin
İşığına qarışır.
Göylər qaşqabaqlıdı,
Hava tutqun, məlallı.
Bu havada, bu qarda
Bir sirr, hikmət axtarmaq
Nəinki faydasızdır,
Üstəlik axmaqlıqdır.
Danışmağa dəyərmi,
Bunların barəsində?
Ömrün bircə ilini
Uğursuz bir şerin
Bircə misrası kimi
Çıxardıb atmaq olar.
Amma dəyərmi, zatən
Buna təəssüflənməyə?
Nə qüssə, nə sevinc var
Hara baxırsan da qar...
Uçur, uçur fırlanır
Neon şölələrində
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Üşüyən fənərlərin
Şaxtalı çisəyində…
* * *
Səhər sübhdən qalxırsan,
Sakitlikdi dünyada.
Bir duman bələyinə
Ürcah olubdu bu da.
Amma çox keçməyəcək
Əsla, hiss olunmadan,
Bir ağır, iz qoymadan
Qeyb olacaqdır o da.
Sabahın dumanında
Uyuyur evlər, damlar
Hər damlada, şübhəsiz
Bircə damla isti var.
Gümandan daha şəffaf
Dumandan daha şəffaf
Bu an, bax elə bu an
Parçalansa nə olar!
Amma əbədi nə var…
Birdən məni haqlayır
Yerimdə silkələyir
Şəffafdan şəffaf yalan –
Gecə yağış yağanda
Göydə toxunmuş duman.
Dumanda daldalanmaq
İstəyən mürgülü ay –
Ay bizə yaxın ada.
Səhər sübhdən durursan
Sakitlikdi dünyada…
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GÖRÜŞ
Bu axşam harasa tələsənlərin
Gördüm arxasında səni. Dayandım.
Qəlbim həyəcana gəldi bir anda,
O ötən anları andıqca yandım.
Siman şəfəq saldı, birdən qeyb oldu,
Bir qarlı anım da yetişdi sona.
Xəyanət eyləmir xəyal bizlərə,
Amma bir xəyanət edirik ona.

TAVRİYA BAĞI
Hər yanda – nəhs ehtiras
Taledən də aman yox.
A.S.Puşkin
Neon lampaların işığı kövrək,
Hasarın dalından çıxır meydana.
Çıxır birdən-birə, çıxır qəfildən
Saray silueti, saray əyyamı,
Örtüyü dumandı bu siluetin
Nəsə əriyəcək, nəsə itəcək.
Donuram. Yaddaşım canlandırdıqca
Olmuş olayları, ötən zamanda…
O zaman İrandan gəlmişdi xan da
Sarayda qalırdı öz çurlarıyla
Boş yerə çox adam gətirməmişdi –
Onun bu səfəri ümdə bir işdi.
O vaxtlı-vaxtında namaz qılırdı,
Arada gedirdi hərəmxanaya.
Qriboyedova əvəz olaraq
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Daş-qaş gətirmişdi – çara – Saraya.
Səfiri İranda doğramışdılar,
Yarana bilərdi narazılıqlar.
Budur, çar da onu qəbul eləyir,
Xoş sözlər eşidir, xoş söz söyləyir.
Bəyənilir xanın hədiyyəsi də
İranın mötəbər təbəəsi də …
Rusiya şairinin ölümü haqda,
Bundan bir kəlmə də söz soran olmur
Görən haçansa, görən hardasa
İnsan taleyini yenidən yazmaq
Qismət olacaqmı insan oğluna?
Qismətə qalarsa, çox dəhşətlidi,
Cır-cır arabadan tabut endirmək.
Cırılıb-deşilmiş, tozlu-torpaqlı
Həsirə bükülmüş şairi görmək.
* * *
O gün mən Riqadan evə gəlirdim,
Aramla yelləndi, titrədi vağzal,
Titrədi qüllələr, evlərin damı.
Tərpəndi astaca kupeli vaqon,
Bir daha, bir daha aynadan süzdüm.
Səma da boşalmış, sakit perron da
Olub-keçənlərə qarışdı, üzdü.
Ey mənim şəhərim! Küçələrində
Ötən əsrlərin min izi qalır
Sirli ayələrdi hər tin, hər döngə,
Qotik üslubunda evlər ucalır.
Düz bir ay sən məni basdın bağrına,
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O bir ay ruhuma, qanıma axır.
O bir ay qüssəyə, sehrə bürünüb,
Hayana gedirəm arxamca baxır.
Qüssəli, sehrli, şən görüşləri
Hər necə olsa da qoruyacaqdır,
Mənim müəmmalı yaddaşım yəqin.
Sənə minnətdaram mən buna görə
Qədərə, qismətə borcluyam ki, mən
Bizim aramızda nə isə olub.
Zamanın içindən şütüyür qatar
Sanki avarları döyən dalğalar,
Onu yırğalayır, asta, aramla.
Gecə fənərləri solğun görünür,
Qızıl dan yerinin ulduzlarıysa,
Dumana qarışır, dumanda sönür.

NAPOLEONUN MÜQƏDDƏS
YELENA ADALARINDAN
QAÇMASI HAQQINDA
SONUNCU VERSIYA
Müqəddəs Yelena adalarından
O qaça bilərdi, günün birində –
Əgər əsirlikdən qaçmaq istəyi,
Olsaydı qəlbinin dərinliyində.
Yalandı! Sığallı tumarlı yalan!
Yenə də sehrbaz oynayır şişlə…
Ən gizli, ən dərin, ən incə plan,
Şahmatda mümkündür at gedişilə!
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Bəs nədən olmasın belə bir gediş?
Dənizin dumanı işin xeyrinə.
Plan cızanı da vardı, pula da
Gəlirdi, gedirdi dostları yenə.
Satqın nəzarətçi tapmağa nə var?
Başa düşəndə ki, pul var arada…
Gizli açarların yeri bəlliydi,
Var idi qayıq da, nərdivanlar da…
Bəs biz hara qaçaq! Mənim Allahım!
Natamam dünyaya? Yalana, şərə?
Başqa büt yaranıb içimdə mənim,
Nə olsun körfəzdə gözləyir bərə?
Qaydadır, keçmişi qaytarmaq olmaz!
Tutalım qaytardıq? Qaytardıq ancaq
Uzaqdan süzülən o Ay işığı
Coşqun dalğalara düşüb sınacaq.
Hamıya bir gözlə baxır okean,
Hay salır, ulayır, davası labüd
Qaçmaq barədəki gözəl planı
Bəyənmir, özündən rədd eləyir büt…
* * *
Biri dedi: Fet almandı,
Biri dedi: yəhudi.
İndi siz mənə söyləyin
Bunların fərqi nədi?
O təpədən-dırnağa,
Bilin, rus şairidi.
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Yerdə qalan şeyləri
Təsdiq, inkar etməyə
Hədyanlar söyləməyə
Traktatlar yazmağa
Tarix qurdalamağa
Dəyərmi, atam oğlu?
Zamanı da, dövrü də
Gəlin yaddan çıxaraq.
Fetdən nişanə qalan
Misraları oxuyaq.
Harasa yana uçar
Boşuna keçən günlər
Yanar zülmət gecədə
O sönməyən işıqlar
Nur süzülər göylərdən
Mənsə donub qalaram,
Nəfəsimi dərmədən
Və birdənSilkinib silkələnər
Hələ də mürgüləyən
Ruhum, canım bir anda
Fetin yeri görünür
Zamanın hər anında.

TURGENEV YAD ELİN
ŞƏFA SULARINDA
Necə də sakitdir kurort şəhəri,
Necə də sakitcə açılır sabah
Könlü nisgillidir haçandan bəri,
Bilmirsən qüssədi, yoxsa ki, günah...
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Qəlbi yaralıdır. Bir zədəsi yox.
Bu yerdə həkimlər acizdi tamam –
Həkim nə bilir ki, nələr var canda...
«Pavel – Pyotr» ismini daşıyan ehram
Bərq vurur xəfifcə ala-toranda.
Durnalar köç edir hayla-harayla,
Əngin asimanda uçur, ötüşür.
Yayın axırına saralan tarla,
Vətənin çörəyi yadına düşür.
Hər tərəf şəfalı sular olsa da,
Nəyinə gərəkdi qürbət suları?
Qəlbini göynədir bir uzaq səda,
Ana təbiətin lal sualları…

BESTUYEV MARLİNSKİ

Tənha yelkən ağarır
Durna qanadı kimi…
A.A.Bestuyev

Gah hərbi təlimlər, bir yandan ballar.
Təmtəraq, qadalı-qəzalı hallar,
Şəfəqi içində akselbantların
Gah atəş açırsan, gah at çapırsan,
Şairlik etməyə – şeir deməyə
Sən yalnız gecələr macal tapırsan.
Rədd olsun özündən müştəbeh olan
Ağzına gələni deyən cənablar.
Sönükdür bu şamın titrək işığı
Kölgələr dolanır, gəzir otağı…
Qələm çal.
Tutaq ki, söz ilginc olsun.
81

Sən ki, istəyirdin söz qılınc olsun!
Hünər meydanına can atdın daim,
Düzlüyə sədaqət, yalana qənim.
Vətən… Vətəndaşlıq… Məslək daşları…
Rileyev…Əziz dost…Haqq nəğməkarı
Gecə görüşləri. Hay-küylü məclis…
Bir dayan, maskalı! Görək kimsiniz?
Küçəyə çıxırlar, havalar soyuq…
Kareta şütüyür «Fontanka» boyu…
Solğun fənərlərin işığı altda
Başqa aləmdədi, başqa xəyalda
Bu şair zabitlə şirindil xanım
Hökmü var zamanın, hökmü var anın.
Xumarlı baxışlar, dadlı dodaqlar
Artıq son nəşədən qaldı yadigar
Meydanda çalındı döyüş havası
Qalxdı çara qarşı qvardiyası.
Tufanı yatırdı amansız yanvar.
Dəhşətli olacaq çarın qərarı.
Ölüm-itim gözlər qiyamçıları.
II
Hardasız, dostlarım? Nə oldu sizə?
Tale rəhm etdimi, de, birinizə?
Kimi qürbət eldə ömür çürüdür,
Kimi məhbəsdədir. Kimi ölüdür…
Puşkin də məhv oldu.. Zavallı Puşkin…
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Gözü kor zamanın atılır püşkü…
Bizim yolumuzu çən-duman alıb
Doğrudanmı indi bu yer üzündə
Yer üzünə layiq adam qalmayıb?
Zabitlər, şairlər anlaya gərək
Hələ bu natəmiz, salxaq dünyada
Açıq fikirlilər gedəcək bada.
Müşkülmü? Olmazmı? Pərvərdigara,
Neyləsin münəvvər, hünərvər bəndə
Göylərə can atır sinə gərəndə
Qanadı qırılır, taleyi qara?
Bəs sonra? Bəs sonra nələr olacaq?
Nələri qazandıq, nələr qalacaq?
Gələcək nəsillər qınamaz məni,
Nigaran qəlbimin şübhələrini…
Köpüklü dalğalar kəfən toxuyur,
Elə bil kiməsə, dua oxuyur,
Hardasa yaralı, zabit bayılır,
Can verən Bestiyev itkin sayılır…
Həyatda ən acı, ən mənfur oyun –
Qədərlə son savaş bəs necə olsun?
Onun nə qəbri var, nə də başdaşı.
Qərib sahilləri yalayır yosun…
Üfüqdə əl çatmaz muradı kimi
İşara-işara onu çağırır,
Köçəri durnanın qanadı kimi,
Yenə də tək-tənha yelkən ağarır…
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«ABŞERON ULDUZLARI»
SILSILƏSINDƏN
Şirvanşahlar sarayının yanında,
O qadın bir evdə tək-tənha qalır.
Otağın tavanı alçaq olsa da,
Pəncərəsi göy üzünə açılır;
Dənizdə sübh çağı nə parlayırsa,
Üfüq firuzəyi-yaşıla çalır.
Dumanda çimişir hələ sərçələr,
Gəmilər limanda yırğalanırlar.
Minarələr göy üzünə millənib,
Hələ silkələyə bilməyir qəti
Yoldan keçənlərin addım səsləri
Qədim sükutdakı əbədiyyəti.
Qadınsa uyuyur. Nə bilsin axı
Onunla bağlıdır yerin novrağı,
Borclu olmalıdı bu dünya ona
Qızılgül astadan başını qoyub
Saray hovuzunun göy sularına…

QURU AĞAC
Başqa ağacların yanır halına –
Onların başına nə gələcək bəs?
Onlar çiçəkləyir, yaşıllanırlar
Yaşıl budaqlara quşlar qonurlar,
Səs-səsə verirlər, orda bəhsəbəhs.
Onun meyvəsi yox, zavala gələ,
Uzun naxoşluq da onu bezdirmir.
Nə suya, günəşə ehtiyacı var –
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Heç soyuq xəzri də vecinə deyil.
Ağrısı da yoxdur, səadəti də
Beləcə yaşayır, hər gecə, hər gün –
Bu da uzun ömrün sirri səninçün…

YOL
Hərdən-hərdən dağa qalxan yola bax,
Dərədə dolaşır – düyün görünür.
Yamacla yuxarı qalxa-qalxa o,
Axırda xırda bir cığıra dönür.
Ordan enməyi də salsın yadına
Bir də unutmasın. Unutmasın ki,
Ən uca zirvədə parlayan qardı:
Gah Günəşin şəfəqindən kor olan
Gah da Ayı görüb qüssəyə dalan
Zirvədə saralan zirvədə qalan
Qardı, qardı, qardı. Və yenə qardı.
* * *
Yenə leysandan sonra,
Yamaclar yaşıllanır.
Dağın yamacındakı
Kələ-kötür daşlar da
Yaşıllıqdan boylanır.
Nə qədər boz vardısa
Hamısı birdən-birə
Yaşıl olub nazlanır.
Dərənin o başında
Bir yol qalxır yoxuşa.
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Dırmaşır dağa-daşa
İtir-batır qaranlıq,
İnsana da lazımdır
Bir az ümid, hərarət
Bir az da mehribanlıq.
Dərənin dibində duman sürünür,
Gipgirdə Ay doğub: gülüzlü pəri.
Ağır bir yuxunun əsarətində,
Keyləşib, donuxub dağ zirvələri.
Qorxunc əsrləri, qorxunc illəri
Onlar görə bilər – tək yuxularda.
Onların üstünə buludlar qonmur,
Onların üstündə əylənmir qar da…
Keçmiş şan-şöhrətin qalığı kimi
Bərq vurur hərdənbir çönəndə hava,
Günəş yandırsa da burda torpağı,
Donubdu dərədə köpüklü lava.
* * *
Beşcə manatım olsa,
Minərəm bir faytona
Antikvar Bakının
Sakit küçələrini
Gəzərəm sabahacan.
Xeyirxah faytonçu da
Danışar, ordan-burdan
Təkərlərin milləri,
Faytonun zınqırovu,
Aradabir səslənər.
Fırlanaraq paytaxtı
Axşamdan sübhə qədər.
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Mənə çox mübhəm qaldı –
Onların var-dövləti…
Amma şəhər yaşayır
Adət üzrə, adəti…
Belə də demək olar
Adi, ya da ki, saxta
Hərdən nəğmə səsi də
Gəlir yerin altından –
Zirzəmidən yer altdan…
İçirlər, şənlənirlər
Kim alır, kim də satır.
Ay üzür səhərəcən,
Köpüklü dalğalarda.
Günəş də hara getsə
Axşam dənizdə batır.
Köhnə mübahisəni
Axmaqlar dirildəcək,
Ağıllı əsnəyəcək,
Gecənin oğrusu da
Öz işini görəcək…
İndi cəhd elə, ayır:
Kölgələri, evləri
Ya da ki, insanları.
Baxır səssiz-səmirsiz
Bu gecənin qoynundan
Qədim tikililərin –
Sarayların, evlərin
Zal olmuş dairəsi..
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Əldən düşmüş o əllər
Cilovu buraxdılar.
Qarşıda peyda oldu,
Durdu mənim qarşımda
Köhnə gömrükxanalar.
Möhtəşəm adları da,
Tarixi günləri də,
Bir gün tarix unudur.
Şahlar da, gədalar da
Hamısı yaddan çıxır –
Lal yazılardan başqa.
O lal yazıları da
Hələ hifz edə bilib
Sal qaya parçaları.
Daşa ilmə vurublar!
Ola bilsin, bu daşı
Əbədi qorusunlar
Gəzdirsinlər hər yanı.
Kimsə oxuyammasın
Üstündəki yazını…
Əyilməz bir gerb kimi,
Şərqin simvolu kimi,
Ay göydə oraq kimi.
Əlbəttə ki, əl çatmaz,
Nəsə danışır dalğa
Bu gecə zülmət qara.
			

88

1986
* * *
Sərt zirvədən aşağıya baxırsan,
Üzür yorğun-yorğun bəyaz buludlar.
Dərin dərələrin dibi görünmür,
Hayana baxırsan, bozarmış otlar.
Orda duman axır öz nizamıyla,
İlğım mənzilində bir orman, bir bağ.
Bürünüb dumanın sis bələyinə,
Üşüyür uzaqda görünən o dağ.
Həmin ucalıqdan boylanıram mən,
Başqa bir duyğudur məni dindirən,
Burda ucalıqda dağın küləyi,
Bir az alicənab, bir az da incik.
Tənha dolansa da bu gen dünyada,
Hamını oxşayır özünə yetdik.

QURAQLIQDAN SONRA
İstidən nohurun suyu azaldı –
O qədər azaldı, dibi açıldı.
Dibi qumsal imiş, göl çılpaq qaldı,
Çəkildim kənara iydən, qoxudan,
Bütün canlıları qırılıb çoxdan.

Yalnız qara palçıq, bir də ki, boz qum,
Yalnız yapışqan tək gil və bir də lil.
Keçən ay nohurun suyu qalxanda,
Ləpəni, dalğanı öpürdü sahil.
Sular bu nohurda rəqs eləyirdi,
Ayı, ulduzları cəzb eləyirdi…
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* * *
Yağış. Sentyabr. Sayrışır körfəz,
Qovaq meşəsindən ulayır külək.
Burda yetim kimi yalnız yelkəndi,
Birdən gözdən itdi mavi ilğım da.
Limandaca qaldıq səssiz-səmirsiz,
O uzaq ulduzlar, bir də ikimiz.
Olubmu belə şey? Olubmu? Bəlkə…
Bir də olacaqmı? Heç vaxt, heç zaman!
Hər halda, hər halda yad edəcəksən –
Meşəni, körfəzi gəzdiyin anda
Əvvəllər fərqinə heç varmadığın,
Anları səadət adlandıranda…
* * *
Sevgidən balaca nə? Nə isə var;
Yorğunluqdan böyük heç nə olammaz,
Haçan dönə-dönə hesablayırsan
Görürsən axıra az qalıbdı, az…
Müşküllər içində boğuluruq biz,
Hər şeyi başqa cür sən qavrayırsan.
Tamam tənhalığın, yalqızlığınla
Sən məyus deyilsən, ancaq çaşqınsan…
Gah qaralır, gah tutulur göy üzü,
Sən seçə bilmirsən ağdan qaranı.
Baxırsan, baxırsan, gözün sulanır,
Gah da tanış gözlər bir an içində
Ümidlə, kədərlə alışıb yanır.
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* * *
Bu gecə yaz gəlir bizim şəhərə,
Kanalların qurşun suyu yuxuda.
Təbiətin qüdrətini duyanda,
Qaçır gözlərindən dərhal yuxu da.
Qar əriyir. Axşamlar işıqlıdı,
Quşlar şən-şən ora-bura tullanır.
Dünən burdan yorğun-arğın keçənin,
Yorğun üzü işıqlanır, nurlanır.
Mənim dostum, söylə mənə, bəs nədən,
Aprelin bu mavi gündüzlərində
Payız buludu tək qəmə dolmuşam.
Bütün dincliyimi itirmişəm mən,
Dözümsüz olmuşam, zalım olmuşam?
Nədəndi, hərdənbir, söylə sən mənə
Özgənin şadlığı məni ağrıdır?
Nədəndir bir anda gözümdən düşür,
Söz də, duyğular da gücsüz görünür?
Onda ki, özünü qoruyar artıq
Qorxulu qüssələr, qorxulu qəmlər
Asta bir musiqi soyuq qəlbimdə
Boşalmış zaldakı kimi səslənər.
Bəs yerdə qalanı – hamı bir deyil?
Eşitmirəm, görmürəm qalanları…
Ən dərinə enirəm,
Qalxa bilim yuxarı! Yuxarı, lap yuxarı!
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* * *
Körpülərin üstündən
Keçib gedir tramvay.
Şaxtalı bir sükutda
Cingiltisi buzlayır.
İndi ayrılmalıyıq
Sizə getmək lazımdı
Düz Konyuşennoya,
Mən isə bir qədər də
Gəzərəm küçələrdə.
Gecə fənərlərinin
Solğun işıqlarına
Əylənərəm, baxaram
Qarlı, boş dalanlarda
Adlayıb keçə-keçə
Mən sabahı açaram –
Ağlım kəsmir ki, azam
Qarlı, boş dalanlarda.
Nə olacaq adsıza?
Əsməyə başlayıram,
Mən birdən boş vaqonda.
Az qalır yuxulayam
Amma axır, nəhayət,
Açıq yola çıxıram.
O əsmər üzünüzü
Dərhal xatırlayıram.
Qar basmış cığır ilə
Üz tuturam evimizə
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Tənha ulduz bərq vurur.
Deyəsən tanış idik
Yalnız indi, indicə
Ayrıldıq həmişəlik.

VİDA BANKETİNDƏ
Bəs deyincə gəzmisiniz Rusiyanı,
Ucsuz-bucaqsızdır, amma Rusiya.
Yeyin də, için də əziz qonaqlar,
Şərab da, turşu da yetər hamıya.
Axşam düşür. Günəş qürub edəcək,
Bir yaşıl yarpağın solduğu kimi.
Oturarıq, danışarıq, gülərik.
Sonra da əvvəllər olduğu kimi,
Qədim mahnıları oxuyarsınız,
Günəşli, gülərüz torpaq haqqında.
Bir şahin qıy çəkir bu mahnılarda,
Özü göy üzündə, səsi dağlarda.
Bizim mahnılara irad tutmayın
Soruşmayın –bu nə qüssə, bu nə qəm?
İttiham etməyin, əziz qonaqlar
Cəsur yamcımızı tanıyır aləm.
Buzlu kəvşənlərin əriyir qarı
Ayın işığı da qəm gətirir, qəm.
Çoxdu Rusiyanın şən mahnıları,
Amma birini də, mən heç bilmirəm.
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SAKSAFON
Restoran. Toranlıq
Musiqi kövrək.
Saksafon astadan içini çəkir,
Nəyisə ayırır – nəyisə seçir.
Onun öz-özünə söylədikləri,
Sanki göz yaşının içindən keçir.
Hər kəs öz işindədir,
Bu saksafon havası
Nəyə lazım bu yerdə?
Yalnız şəhvət hakimdi
Baxışlarda, gözlərdə.
Lüt bədənlər bərq vurur
Pal-paltarın içində –
Sanki onlar şərabdı,
Tərləmiş qədəhlərdə.
Musiqi də süzülür
Nəfəsini dərərək.
Saksafon mırtıldayır
Çoxu skripkanı
burda yadına salır
Uzaqdı qarşı yaka –
Bu nisgilli gecədə
Lazımmı skripka?
Yeni musiqilərdə
Başlıca şərtdir ahəng,
Amma bu ahəng də
Sümüyə düşə gərək…

94

Süzüldükcə əriyir,
Əridikcə süzülür,
Musiqi aram-aram.
Gün keçib, gecəyarı
Siqaret dumanları
Nəzər-diqqət çəkmədən,
Bərq vuran çilçıraqdan
Qalxır xeyli yuxarı.
* * *
Asan olmayıb yəqin
İnsanlar bir-birini
«Sən» deyə dindirəndə.
İndi, bu daha çətin –
Birdən donub qalıram
Həyəcan cizgisində
Ot basmış tranşeyin.
Başım üstdə, göylərdə
Uçur buludlar, laqeyd
Tranşeyi ot örtür,
Amma tranşey qalır
Otun altda əbədi,
Əbədi çapıq kimi,
Və köhnə yara kimi.
Həmişə də sızlayır
Bizim yaddaşımız da;
Əgər yaxından baxsaq,
Qovağın yarpağını
Qan ilə bulaşdırsaq,
Bəs sonra neyləyərik?
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SƏHRA DÜŞÜNCƏLƏRİ
Bu çölün hakimi səmum.
Bu çöl əldən-ələ keçib
Sonda gətirməyib bəxti
Harda batdı Qaroqorum –
Qızıl xanlığın paytaxtı?
Orda bu çöldən keçirdi,
Döyüşlərə atılanda,
Şəhərləri viran qoyub,
Xalqları əsir alanda.
Ona bəla gəlməz idi,
Nə yanğından, nə döyüşdən,
Amma taleyin qılıncı,
Başının üstündə idi.
Orda-böyük şəhər idi
Amma əbədi deyildi.
Rusiyada çətin tapardın
Yandırılmamış bir şəhər,
Başıbəlalı Moskva,
Nələr çəkməmişdi, nələr?
Yenə qalxıb dirçəlirdi,
Rus kəndləri kül içindən.
Günbəzlər də ucalırdı,
Xaçı qızıla çalırdı.
Ayıldım bu fikirlərdən,
Bu kimsəsiz çölə baxdım
Harda batdı Qaraqorum
Qızıl xanlığın paytaxtı?
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Zamanın qanunu sərtdi,
Zamanın öz arşını var.
Bu çöl. Kol-kos. Bir də ki, qum.
Qum altdadır tozlu yollar,
Bu yollara Ay da doğar.
* * *
Tərk olunmuş evin qapısı açıq,
Sızıldayır pəncərənin milləri.
Bir zaman bu evin yanından keçən,
Heyvanlar qorxmadan girir içəri.
Həyasız siçanlar burda bəxtiyar,
Quşlar civildəyir boz divarlarda.
Evin çardağı da yırtılıb artıq,
Bəlkə də çökəcək elə ilk qarda.
Necə də yalqızdı indi bu bina,
Üç telli durnalar qonmaz damına.
A bülbül, sən yenə cəh-cəh vurursan,
Kimi bu nəğməylə ovundurursan?
* * *
Taleyə boyun əymə,
Ruhum, dillən, qəlbim, din!
Ətalət və cəhalət
Hələ deyil hakimin.
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Uç yaralı quş kimi
Uç sabaha gümanla,
Uç mənim xilaskarım,
Qanlı qanadlarınla…
* * *
İsti, yağmursuz payız.
Oktyabrın axırı.
Bir yaşılca qovağın
Çətirindən süzülür
Günəş torpağa sarı.
Uzaqlarda olsa da,
Hələ qara buludlar
Ağacları, otları
Hərdən üşüdür külək.
Sükuta meydan olub
Bu meşələr, bu çöllər
Bu anda kimsəsizdir
Burda yalqızdır ürək.
Quşarmudu salxımı
Budaqlarda bərq vurur,
Heyrandı dan yeri də
Bu nizama, bu səfə.
Sarı yarpaqlar düşür,
Bu il sonuncu dəfə.
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ÇARKƏNDİ BAĞÇASINDA
Asta-asta xiyabanda gəzirəm,
Həzin qəm-qüssədir qəlbimə həmdəm.
Tünlükdü, hər yanda mənasızlıq var,
Hətta gözə dəymir gümüş durnalar.
Yoxdu məğrur quşlar! Di gəl hər yandan,
Qar-qar qarıldayır qara qarğalar.
Bir qarğa səmadan asılı qalıb
Gözü bu bağçada şikarmı çalıb?
Özündən də qaradı qanadının kölgəsi.
Qarıldadı o birdən,
Mən də çöndüm bu səsə,
Qarğa qondu günbəzə…

DON MONASTIRINDA
SUMAROKOVUN KITABƏSI
YANINDA
Tanıya bilməzsən sən Moskvanı,
Köhnə şəkillərdən, qravürlərdən.
Böyüyübdü uzununa, eninə –
Bəlkə Allahın da yadından çıxmış
Uçuq monastıra girirəm yenə.
Bəs hanı məzarı rus şairinin?
Heç nə gözə dəymir şairə aid.
Keçmiş zamanların nişanəsini,
Saxlayır özündə yalnız qranit.

99

Aramızda qalsın, indi lazımdı,
Əldən-dildən düşmüş o qozbel qoca?
Xoşuna gəlmirmiş qanunlar, qanun
Tamam naqolaymış, həm də astagəl.
Dili də ağzında dönmürmüş onun.
İndisə heç kimin eyninə deyil,
Kamillər harada kamala çatıb?
Kimlər dolanırmış başı alovlu?
Zaman ötüb keçib hayla-harayla
Yenə sabahadır zamanın yolu.
Geri boylanmağa yoxdur amanım,
Bu dünya qeyb olub dumanda, çəndə.
Boş qalmış budaqlar çürüyüb tamam,
Çəpinə sürüşüb xaç da, qüllə də…
Bu bağ oyanacaq bahar gələndə,
Yeni təravətlə coşub-daşacaq.
Məni düşündürən bir başqa şeydi –
Bəs o boş məzar necə olacaq?
Bəs haçana qədər o boş qalacaq?
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* * *
Ay doğar gecə yarı,
Bu qülləyə nur çilər
Bu qüllənin xaçını –
Ehramın günbəzini,
Tamam dəyişdirdilər.
Başqa cür ola bilməz,
Onlar elə bilirdi
Haqlıdılar, haqdılar
Daha da yaxşı olar,
Hər şeyi dağıtsalar…
Ağardır Ay işığı
Küçələri, yolları
Gəlin yada salmayaq
O müdhiş olayları.
Onlar çoxdan itirib
Məğzini, mənasını
Sən bax, tamaşa eylə
Başı taclı ehrama
Taca işıq çiləyən
O möcuzəli Şama.
Müqəddəsə əl çatmaz,
Qüvvədədir qadağa.
Axı necə baxmayım,
İndi mən bu işığa…
Bir işıq çayı axır –
Axır gümüşü, billur.
Bizimsə bu işıqdan,
Gözlərimiz kor olur.
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* * *
Bəla evə xəlvət girər, sürünər,
Oyanarsan dan yeri qızaranda,
Oyanarsan sən qapının səsinə.
Belədir, görünür, həmişə, hər vaxt
Cavab vermək düşüb sənin öhdənə.
Yenə də günahkar çıxmadı kimsə.
Özgənin suçunu sən yumalısan?
Axı hər bir şeyə şahiddi Tanrı
Nə türmə, nə qızıl mükafat deyil,
Xilas etməz həlak olmuş ruhları.
Qanun birdi – yaşa, amma sürünmə,
Dəyişmə içini məzara qədər
Məzarda da kimsə səni oyatmaz
Yalnız yeganə yol-bağışlamaqdı –
Amma ki, buna da qüdrətin çatmır.
* * *
Quşlar can atır istiyə –
Pəncərənin millərinə qonurlar,
Hər bir şeydən çəkinirlər, qorxurlar,
Boylanırlar uzaqlara – meşəyə,
Özlərini toxuyurlar şüşəyə.
Daha ürkütmür onları,
Titrək işıq zolaqları.
Nə də cırıldayan qapı,
Nə də uşaqların gapı.
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İndi qorxudur onları
Şaxta, külək, toranlıq,
Hər an çəkir sınağa.
Quşlar da insan kimi –
Həmişə möhtacdılar
İstiyə və işığa…
* * *
Hər gülü, çiçəyi doğmadı bizə,
Di gəl ki, əzəldən bir müşkülü var.
Axırda qaytarır öz evimizə,
Hara aparsa da, məni bu yollar…
Qovaqlar astadan oxuyur orda,
O küçə çoxuna könül həmdəmi.
Pivə növbəsinə dayanır orda,
İçki düşgünləri axşama kimi.
Axşamlar qarılar baş-başa verib,
İncildən, Tövratdan söhbət açırlar.
Kimisi bayırda, kimisi evdə,
Şövqlə radioya qulaq asırlar.
Orda deyilənlər çoxdan məlumdu
Məlumdu kökünə, dibinə qədər.
Qaşıyır qulağı axşama kimi
Tanış söz-söhbətlər, tanış nəğmələr.
Gecə qatarları keçir o yerdən
Yarıqaranlıqda, yorğun, çarəsiz.
Sonuncu ümidtək orda işarır
Mənim bəxt ulduzum səssiz-səmirsiz.
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* * *
Titrək kölgələr yenir,
Çayın duru suyuna.
Saralmış yarpaqlar da,
Hərdən qarışır ona.
Təzə donmuş torpağın,
Qoxusu qəribədir.
Aydın, bəyaz səmadan
Gələn durna səsidir.
Hələ bir az möhlət var,
Simlər fəryad edəcək,
Qumotu saralacaq
Duru su qaralacaq.
* * *
Hər halda de sözünü
Yanılsan da bir daha;
Qəlbinin arzusunu
Ürəyin yana-yana
Sən saxlama sabaha!
Susmaq tövbəsi ilə
Qıfıl vursan dilinə
Bu onun nə vecinə.
Fəth elə taleyini,
Mükafat-zad gözləmə:
Xilas eləməz səni
Vidalaşma, əhvetmə…
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Şübhə piyaləsini
Sən içmisən onsuz da
Əzbərləmə inadla
İbadəti, duanı
Axı alverçiləri
Ehramdan qovlamağa
Lazım olan güc hanı?
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1988
Unudulmuş qəbiristan.
Ayın solğun işığı…
Hara baxırsan boşluq –
Qu de qulaq tutulsun
Ölçüyə gəlməz sükut.
Yan keçən fəlakətə
Düçar oldu yaxınlar
İndi gəl bundan baş aç,
Kommunistlərə – ulduz,
Allah bəndəsinə xaç…
Qırğına başladılar
Qan ilə doldu çaylar.
Gözlər köz kimi söndü
Alınlar qırışlandı.
Taleyin üfüqündən
Göz yaşı gilələndi.
Sehrli ulduzların
Əfsanəvi dünyası
Qaranlığın içində
Tüstülənir, işarır
Sən göylərə yaxşı bax
Göylər də toqquşacaq
Ala-toranda. Gecə
Gör neçə ulduz batır
Ancaq bu yer üzündə,
Hamıya da yer çatır.
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P.Kiriçenkoya

Hamı da bərabərdi –
Özü də ki, əbədi
Allah bəndəsinə xaç
Kommunistə də ulduz.
Unudulmuş qəbiristan
Ayın solğun işığı
Ölçüyə gəlməz sükut –
Qu de qulaq tutulsun.

KİNO KADRLARI
Alman əsirlərini
Bir paytaxt küçəsilə
Aparırlar harasa,
Baxışları, üzləri
Qüssədən batıb yasa.
Onların arasında
Zabit də var, əsgər də.
Gözlərinə elə bil
Dərddən çəkiblər pərdə.
Qorxa-qorxa baxırlar
Və əsla anlamırlar
İrəlidə nələr var…
Çönür addım səsinə
Əsirləri görəndə;
Cavan ana oğlunu,
Sıxır öz sinəsinə.
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Uşaq maraqla baxır,
Bu günəşli dünyaya.
Gülümsəyən konvoya.
Komvoy isə bir anda
Özünü toparlayır
Axı iş başındadır.
* * *
Yarpaq tökümünün zamanı gəldi,
Səma da qaralır, bozarır hər gün.
Yalnız albalılar qarı gözləyir
Yarpaq tökümünə başlamaq üçün.
Boş-boş civildəşmir arıquşları
Xırda gölməcələr buzlağa dönür.
Hələ ki, donmamış nohurun üstdə
Bir əlçim gümüşü duman sürünür.
* * *
Gəldi. Daş toplamaq zamanı gəldi
Kim söyləyə bilər –
Nə tikəcəklər?
Etibarlı türmə,
Yoxsa ki, məbəd?
Onsuz da çatıb zamanı –
Gəlin bu barədə eləyək söhbət.
Neçə məbəd sökülübdü o vaxtdan?
Neçə türmə tilkilibdi o gündən?
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Sən söyləmə – Yaradana əyandı
Keçdi. Daş tullamaq zamanı keçdi,
Gəldi. Daş toplamaq zamanı gəldi,
Ancaq ki, qalmayıb nə daş, nə kəsək…

DANZAS
Araba cırıldayır
İstidə şütüyürdü
Qoca polkovnik Danzas
Öz köhnə şakərilə
Hərdən mürgüləyirdi.
Kim onu yad edəcək?
Yoxdur arvad-uşağı –
Bir sözlə, çoxdu dərdi;
Buxarıda kömür tək
Çürüyüb ovulurdu.
Yanlışları andıqca
Alışıb qovrulurdu.
Həyatımız enişli.
Həyatımız yoxuşlu,
Səadətlə fəlakət
Ayrılıqda ilk vüsal
Bir-birinin peşində,
– Niyə asta sürürsən?
Qışqırmaq istədi o.
Atəş. Qəlbi döyündü,
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Yuxusu da dağıldı
Soyuq göyün üzünü
Qarğa sürüsü aldı.
Xatırlayın o üzü
Yada salın qırışı
Enli alnınızı da
Qırışdırın siz hərdən
Yox, möhlət istəməyin,
Nə bəxtdən, nə taledən.
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1989
UNUDULMUŞ ŞƏKİL
İçki düşgünü kimi içir, Rusiya, içir,
İsterik qadın kimi ümidsizdi, bunu bil,
Sanki o qəsdən belə ağlayıb sızıldayır,
Deyəsən xilası da heç daha mümkün deyil.
Oğlu anlamaq olmur, nə qədər düşünsən də
Pərvərdigar nə üçün belə qismət göndərdi?
O hərdən yada salır anasının üzünü
Fikirləşir… elə hey, artır əzabı, dərdi…
Unudulmuş şəkildən bizə tamaşa edən
O qadın deyil bəyəm – siması nur içində?
Fotoşəkil yaşadır hələ müqəddəs anı,
İyirminci yüzilliyin, onyeddinci yayını.

OVDAN SONRA
Yalnız səmt küləkləri
Qovub dağıda bilir
Sıx dumanı, sıx çəni
Hava işıqlaşanda
Biz də tərk eləyirik
Bataqlıqlı meşəni.
Hava işıqlaşanda
Kəndə yaxınlaşırıq,
Heç nə ovlamamışıq
Əlin də, ayağın da
Lap dil deyir az qala,
Onlarla bataqlığı
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Adlamışıq inadla.
Yol üstə qəbiristanlıq –
Ehrama çataçatda
Dayanırıq bir anlıq…
Haçansa böyük idi
Bu məbəd, bu səcdəgah
Dağıdılıb, sökülüb,
Ümid qalıb Allaha.
Daşlarında yaşayır
İncil ruhu – havası
Sərsəri küləklərsə
Ehram xərabəsindən
Üz tutuban çöllərə
Dəhşətlə, həyəcanla
Bağırır, hey bağırır.
Qocalmış cökələrsə,
Elə bil ki, dünyanı
Hay-havara çağırır.
Boş zəng qüllələrində
Boş göz yuvalarında
Bünövrə çatlarında
Kimsəyə görünmədən
Bir şeytan xoru kimi
Fitnə-fəsad havalı,
Külək tüğyan eləyir.
Elə bil əcinnələr
Gahdan şaqqanaq çəkir,
Gahdan tüşkürək çalır,
Gah ağlayıb sıtqayır,
Gah da heybətli səslə
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Sızıldayır, ulayır –
Və elə bil ki, onlar
Müəmmalı bir dillə
Rusiyanın sabahından
Nələrisə andırır.
Deyəsən bu meşə də
Boz-bulanıq səma da,
Şeytanlar söyləyəni
Dönüb təkrar eləyir.
Sakit sular kükrəyir.
Elə bil ki, şənlənir
Dəli cin, azğın şeytan
Rusiya təbiətinə
Baxan anda kənardan
Ruhumu bir iztirab
Bir qorxu üstələyir
Külək isə oxuyur
Oxuyur, kef eləyir.
Axırı ki, başladı
Ağır çaplı silahın
Upuzun lüləsindən
Səsini ucaltmağa!
Göy üzü işıqlanıb
Ayın ziyası ilə
Mürgülü göllərdə də
Hələ odur rəqs edən
Göylərinsə altında –
Başımızın üstündə
Barı xaç da yoxdur ki,
Xaç çevirə bilim mən.
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* * *
Duman-vərəm dumanı, şəhər duman içində,
Ağ ilğımı qeyb oldu tutqun gecələrində.
Bağça kimi atıldı sanki yoxdur yiyəsi
İndi ələm içində öz canıyla əlləşir
O günbəgün, anbaan tamam kimsəsizləşir.
Prospekti çoxalıb, küçələri daralıb
Evlər balacalaşıb.
Göz dolur, ürək yanır baxanda ehramlara.
Saraylar dikəldiblər, bəyaz gecələr tutqun
Naxışlı barılarsa dönüb adi hasara.
Bu şəhər bizim kimi fərasətsiz, inamsız
Hər yanda yöndəmsizlik, hər addımda məşəqqət;
Onun ümidsizliyi, onun əlamətləri
Sonuncu iki nəsli, eləyibdi şil-şikəst.
Günahkar axtarmıram. Buna haqqım da çatmaz!
Söz isə…deyirəm ki, xəyallarımdı məhrəm…
Amma qədim rus kimi yəqin ki, haqqım çatar,
Bağışlamaq haqqımdan yararlana bilərəm,
Amma mən bu haqdan da
Bu gecə tam məhrumam.
Bu şəhəri yenə kül içindən dikəltmək üçün
Ulduzlar öz yerində, xaçları yerinə asmaqdan ötrü
Kim bilir nə qədər sevgi lazımdı?
Sevgidən havayı nə varsa heçdi,
Hansı yırtıcısa səni qorxudur,
Dişini göstərir sənə
İlan da sürünür fısıltı ilə, yəqin ki: «Gecdi».
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Qara-qara dalğalar, kor-koranə soxular,
İşıqlı uzaqları tutar qurşun buludlar.
Amma nəsə közərir, nəsə qəlbdə bərq vurur,
Hələ ki, bu «nəsə»ni bizdən qoparmayıblar.
Bir də bu bürünc mələk, siqlətli xaçı ilə
Həm günbəzi qoruyur, həm də çürümüş damı
Və bu söhbətin ardı;
Külək isə oxuyur… Bəs sonra nə olacaq?
Mən nə isə bilirəm, amma bu «nə isə»ni
Eşitməsək yaxşıdı.
* * *
Payızda bu çölü tərk edən quşlar,
Yenə qayıdırlar yuvalarına.
Tezliklə, düz-dünya yaşıllanacaq,
Bu meşə yenidən gələcək cana.
Boş qalmış bağçam da yaşıl geyinir,
Amma mənim qəlbim qar içindədir.
Bizim aramıza düşən ayrılıq,
Hələ çox kövrəkdi, yara istidir.
Quşbaşı qar, yanıb-sönən işıqlar…
Siqaret dumanı. Yorma gözünü.
Dan yerində bir işıqlı zolağa
Əlin çatmaz, ha yorsan da özünü.
Nələr qaldı? O qarın həngaməsi,
O gecələr boğdu məni rütubət.
O gecəyə tüpürmək də olardı,
Bu bir az qəribə səslənir əlbət…
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Daha biz özgəyik, daha biz yadıq
Bu da bir qismətdir. Bəlkə yazıdır?
Bəlkə sən bilirsən, ən dəhşətlisi
Ciddi bərabərlik ehtirasıdır?
Nə əfv etmək olar, nə də suçlamaq,
Vaxt da daraldıqca ağrı güclənir.
Çoxdan anlamışam necə yaşayım,
Amma ki, il ildən əzablı gəlir.
İndisə hər yanda yaz nəfəsi var,
Bizsə fikirlərdən gəlmişik cana.
Payızda bu yurdu tərk edən quşlar,
Yazda qayıdırlar yuvalarına.
* * *
Nizamsız həyatın qaydası ilə,
Yenə də çıxıram Petroqraddan.
Qayınlı, qovaqlı yaşıl meşələr
Gilaslı, almalı –mənim öz bağım
Mənə əl eləyir gendən, uzaqdan.
Yuxarı qalxıram pilləkənlərlə,
Sükut qucaqlayıb dörd bir yanımı.
Hər yanan işıqda sirr var, hikmət var,
Gördüm nur içində öz otağımı.
Demək artıq mən də iş başındayam,
İşə də oyanar yəqin həvəsim.
Allahdan və voenkomdan savayı,
Yoxdur bu dünyada indi rəisim.
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Baxıram bayıra, hələ gec deyil,
Sakitlik bir şardı, elə bil şişir.
Ay qonsa da hər gün budaqlarına,
Almalar öz vədəsində yetişir.
İndi artıq heç nəyə ehtiyac yox,
Dillənir yarpaqlar, dillənir axşam
Üzür almalığın qaranlığında
Üzür rus dilində, bir qəmli kəlam…
FYODOR ROSKOLNİKOV PARİSDƏ
Ötənləri açıq-aydın görürəm
Ötən günlər köpük, ötən günlər qov,
Bu gecə Parisin meydanlarında
Dolaşır Fyodor Roskolnikov…
Dolaşır pasportsuz. Vizası da yox,
Səslənir: «Fiqaro», dinir «Pari matç»:
Meydan oxuyanın üstünə cumur,
Axı o rəhbərə söyləyib: «Cəllad!»
Sən bir nişanəsən, rus nişanəsi!
Əzablı olsa da, bir çön arxaya.
Dumanlı Petroqrad gecəsində,
Yellənir meydanda qanlı bayraqlar.
Dünyanın baharı gələcək yəqin
Hamıya bir gəlsə, həyatın dadı;
Bəyəm siz deyildiz, ay ev yıxanlar
Qanlı əlinizdə «ÇK!» mandatı?
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Bəyəm sən deyildin, ay Roskolnikov
Böyük amallardan daim dəm vuran?
İblis, şeytan kimi əlində naqan
Gündə neçə yerdə qan axıdan, qan?
İndi ayılmısan – bürüməyibmi
Dünyanı dəhşətli, azman yanğınlar?
Nəyə inanırdın, mənim qardaşım?
Hara aparırdın bizi, komissar?
Sən bir nişanəsən, rus nişanəsi
Necə olsa, hər bir şey yadındadır
Nələr xatırladır sənə hər bir an?
Özün qaladığın, özün çatdığın
Ocaqlar üzünü yandıran zaman?
Paris işıqları axşam düşəndə,
Çıraqban etdilər bütün otağı.
Bu işıq içində sarsıtdı onu,
Yenə də yaddaşın amansızlığı.
Girir yuxusuna ölü şahzadə,
Yuxusuna qan çilənmiş buz girir.
Üstəlik də Bunin İvan Alekseyeviç
Sənə əl uzatmır, ona əl vermir.

MƏZARLIQDAN
KEÇƏN YOL
Xaçları sındırılıb
Barıları sökülüb
Rus məzarlığının.
Addımbaşı məzardı,
Burda keçidlər dardı,
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Qırağından yol keçir
İşgüzar yol, canlı yol,
Hərdən olur qanlı yol,
Elə bil ölülərə
Maşınlar siqnal verir
Kimisi qüssələnir
Kimisi gülümsəyir
Sənə doğma məzarı,
Ziyarət edəndə sən,
Maşınların səsindən,
Bezib təngə gəlirsən –
Baxıram sağa-sola
Mənə elə gəlir ki,
Bir gün anam deyəcək:
Bu nə yoldu, a bala?

QİYAM
Ölkənin nizamını kiminsə tərəfindən
Ağılla dəyişdilər.
Kimlərsə ayrıldılar, kimlərsə birləşdilər.
Qalxır iğtişaşlarla Rusiyanın üstünə
Çox qorxulu bir qiyam.
Yenə pıçhapıç gəzir, Allah, şeytan haqqında.
Yenə böyük tarlanı vaxtında əkməyiblər,
Amma bununla belə, nifaq toxumlarını,
Rüsvayçılıq tumunu, günah çərdəklərini
Hara gəldi səpiblər.
Ürəkləri günbəgün iğtişaş alovları
Qarsır, yandırıb yaxır.
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Sabah artıq onların qarşısında durmağa
Nə qırmanc yarayacaq, nə qır-qızıl, nə sevgi.
Hazırlaşın indidən
Göz yaşıyla çimməyə, qan ilə yuyunmağa.
Gəlib yetişdi o an,
Qüssədən çatladılar
Zülümdən partladılar
Yoxsullar dəhşət ilə
Sümükləri görünən qaralmış əllərini
Axır ki, qaldırdılar.
Yenə kilsə zəngləri dünyaya haray saldı
Yolun qırağındakı
Köhnə qəbiristanlıqda, yenə xaçlar çoxaldı.
Barı vaxt da yoxdur ki, öpəsən o xaçları.
Günbəzin üstə uçur dünyanın qarğaları.
Dan yeri qıpqırmızı, qürubsa qan çanağı,
Yenə də Moskvaya yürüş haqda düşünür,
O qəvi düşmən-yağı
Qanlı duman bürüyür
Rusiyanı kənd-kənd, ev-ev
Artıq heç nədən qorxmur
Qrişka Otrepeyev.
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1990
KITEJ-QRAD
Hardasan, hardasan, ay Kitej-qrad?
Suların altında nə qış, nə bahar
Uçuşur üstündə ağ qağayılar
Oyunbaz, kefləri çağ qağayılar
Hardasan, hardasan, ay Kitej-qrad?
Göylərin yarısı – işıq içində
Uzaq ulduzların işığıdır bu.
Başqa planetdən gəlir bu işıq,
Ulduzlar da, planet də əbədi,
Nə ulduzlar, nə planet bəllidi.
Hardasan, hardasan, ay Kitej-qrad?
Bu xəyaldan, axı mənə nə qanad?
Soyuqlamış gözlərimi yumanda,
Günbəzlərin alovunda yanıram.
Girmək istəyirəm svetloyara
Mən dünya üstündə əbədi qalam.
Amma sudan qalxacaqmı, bilmirəm,
Sənin günbəzlərin, sənin bağların?
Ətirli meyvələr bəs necə oldu?
Bəlkə heç əvvəldən onlar yoxuydu?
Göylərdən lacivərd süzülür ancaq
Göylər çox uzaqdı, səs çatmayacaq.
Alışacaq külün tonqallarında
Külə çevriləcək o zaman hər şey.
O sehrli an da gələcək əlbət,
Qurtaracaq uzun sürən əsarət
Hər şey, hər şey bitəcək
Əbədiyyət çökəcək.
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Amma hələ göyün yarsı aylanıb
Qayıq dalğaların ovcunda qalıb.
Cırıldayan ancaq kürək – avardı,
Yüz verst uzaqlar da lal olub, kardı,
Bu sirli sükutda –meşə divardı,
Arabir qışqıran yalnız quşlardı –
Əlbəttə, əlbəttə, gecə quşları.

MEŞƏ GÖLÜ
Tozağacı meşəsi,
Hələ ki, eşidilmir burda quşların səsi.
Bu meşəyə girəndə
Mənə elə gəldi ki,
Məbədə gəlmişəm mən.
Artıq işıqlanırdı –
Dan yerinin şəfəqi
Ölürdü, dirilirdi.
Axşamdan çökən duman
Əriyirdi, itirdi.
Qızılı parıltılar
Düşürdü ora-bura
Zümrüdü yarpaqlara.
Eşidilmirdi amma
Burda quşların səsi.
Bu da axtardığım göl,
Aynasında mavi göy,
Suya doğru əyildim
Sifətimi cörmədim.
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* * *
Vətən – vağzal kimidi –
Qarışıqlıq, vurnuxma.
Hər tərəfdə hay-küy, səs,
Siqar çəkilmiş zalda
Heç şeytan da görünməz.
Kimsə bura tez gələr
Kimi isə gecikər.
Və son vaqona minər.
Yuxulu düşəncəmdə
Dolanar, hey dolanar
Tamam alayı dünya;
O dünyada şapkalar
Batinkalar, poqonlar
Dərin boşluqdan sonra
Ulduzlar aləmində
Sən gərək uçasan ki,
Güman, şübhə küləyi
Sənə qaytara bilə
Torpaq intizarını.
Yenə könlündən keçə
Yamyaşıl çəmənlikdə
Ayağı yalın gəzmək,
Yenidən qüssələnmək.
Qəmli nəğmə söyləmək,
Fərqi yoxdur kim haqda.
Gerçəkliyi yenidən
Anlayıb duymalısan
Mətinliyə, mərdliyə
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Yenə qovuşmalısan,
Sən bu azman qəfəsdə.
Ulduzlar kəhkəşana
Necə yuvarlanırsa
Almalar da eləcə
Düşür bir-bir ot üstə.
* * *
Ot basır ana yurdu
Doğma torpaq soyuyur,
Rus çölləri boşalır
Məzarlıqları dolur.
Qaytardılar Tveri
Sonra da Samaranı.
İndi dükan-bazarda
Eşidilmir rus dili
Bəyəm elə bununla
Bütün işlər düzəlirGülməlidi, gülməliİndi dükan bazarda,
Eşidilmir rus dili.
Qırıldımı uzun sap?
Yenidən ucalsınmı
Xilaskar bayrağımız?
Bizim bağışlamağa
Ya da ki, suçlamağa
Yoxdur heç bir haqqımız.
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Özümüzə qarışdı
Başımız uzun zaman.
Nə illah elədiksə,
Ayrılmadıq ağrıdan.
Ancaq nə olmuşdusa,
Həqiqətdən doğmuşdu.
Hələ bir də üstəlik
Tarla əkilməmişdi.
Amma hələ, hələ ki,
Toxum səpilməyibdi,
Qorxuram əkəmməyək…
Əkəmməyək, gec ola
Görürsənmi buludlar
Gecə vaxtı qaralır.
Uzaq ulduzların da
Üzünü qüssə alır.
Həqiqətlər çayır tək
Qıvrılır sola, sağa
Uçrum başımız üstə.
Zülmət torunu açır,
Köhnə günbəzin üstə
Qarğalar uçur, uçur.
* * *
Şaxtalı çovğunun toranlığında,
İlk qar yarpaqları ovcunda sıxır.
Bir qədər qəribə görünənlərin,
Bu gündən iç üzü lap üzə çıxır.
Maili damların lal dairəsi,
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Göydələn kilsənin qara kölgəsi,
Səmada, dünyanın qübbəsi altda
Uzaq ulduzların titrək işığı,
Yüz verstdə nə düşmən, nə də ki, bir dost
Yüz versti ha dinlə, hər yan lal sükut.
Bütün əyaləti çovğun bürüyüb
Ayın istisinə qalıbdı ümid.
Sürünə-sürünə məzara doğru
Kim deyir bu qarda gedən olmayıb?
Bir vaxt Rusya oxuyurdu, gülürdü
İndi ağlamağa gücü qalmayıb.
* * *
Noyabrın yağışları başlayıb
Ulduzlardı nurlandıran yol-izi.
Bu payızın öhdəsindən gələydim,
Qışa qədər uzadaydım payızı.
Gecə şaxta öz gücünü göstərdi,
Yağış kəsdi. İlkin qardı bu yağan.
Qovaqlar, qayınlar qara bürünüb,
Meşəyə hay-haray salıbdı çovğun.
Əsla tələsmədən çırpınır ürək,
Əsla tələsmədən yağan da qardı.
Soyuqla, sazaqla dolubsa ürək,
Onu qarla ovmaq günah olardı.
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QIŞ
Pəncərədən o yanda
Bəmbəyaz qar, lal sükut
Min verstdən də artıqdı
Bu qışın uzunluğu.
Gözlərimi aparır,
Aparır göz-gözərti –
Bəmbəyaz qarışıqlıq
Damların silueti.
Geyindim doğma yurdda,
Geyindim tələsmədən,
Qış aylarında burda,
Tələsmir qoca, cavan
Beləcə keçir ömür.
Heç nəyə yatmır könül
Heç kimə də uyuşmur.
Bir az başım fırlanır,
Fikirlər qar topası.
Qonşun odun doğrayır
Əlində də baltası.
O, hər bir şeyi duyur,
Cavab verir hamıya.
Mən deyirəm: xoş gördük!
Deyir: xoş günün olsun!
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Çovğunun əməlindən
Dolaşıbdı məftillər.
Üç gündü qaranlığa,
Məhkum olubdu evlər.
Gözləyirik biz ancaq,
Gözləyirik görək ki,
İşıq haçan yanacaq?
Üç gündü oturmuşam
Zülmətdə, qaranlıqda.
Odunlar alovlanır,
Çırtaçırtla sobada.
Elə ki, pəncərənin
Şüşələri isinir,
Şamın şöləsi əsir.
Siqaretin tüstüsü
Zaman-zaman qeyb olur,
Boz kül isə soyuyur.
Həmdəmim –arzum, əhdim
Bir zaman mən cavandım,
Bir zaman mən sevirdim.
Külək nəsə oxudu
Sobanın borusunda
Qarışdı qaranlığa.
Və belə görünür ki,
Yox imiş təmənnası;
Məktub da yazmaq olar
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Sənə şam işığında –
Amma ki, nə mənası…
Külü eşələmək də
Yəqin mənasız olar.
Sobadakı odunlar,
Sona qədər yanıblar.
Yanıblar xısın-xısın.
Pəncərəni örtdüm ki,
Heç olmasa otaqda
Bir azca isti qalsın.
Yandıraram sabah da
Mən bu kərpic sobanı.
İstisi də əridər
Qarlı xəyallarımın
Topasını, tığını.
Hər xəyal nizə-oxdu,
Amma it almayacam,
Onun qayğısı çoxdur…
Pəncərədən o yanda
Bəmbəyaz qar, lal sükut –
Min verstdən də artıqdı
Bu qışın uzunluğu,
Gözlərimi aparır,
Aparır göz-görəti.
Bəmbəyaz qarışıqlıq
Damların silueti.
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* * *
Halım pərişandı qarlı yol kimi,
Sakitəm noyabr çayları kimi,
Bir qədər soyuyur bu çaylar hərdən,
Buzun qaysağına qonur duman, çən.
Qeyb olub haçandı quşların səsi,
İndi bu aləmdə yoxdur səs-səmir.
Nur çiləyən Aydı. Nur şölələnir,
Qamışlıqlar ara-sıra dillənir…
Ayaq saxlamağa olarsa vaxtın,
Əylən. Sən əylən ki, özün görəsən,
Yerdən ucalığa qalxan işığı,
Çay kimi, sel kimi axan işığı.
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1991
RUS PORTRETİNİN SƏRGİSİ
Rus muzeyinin salonlarında
Gəzirəm, bu məni lap əldən salır.
Anbaan buzlayır, anbaan donur
Qəlbim həyəcana gəlir, sarsılır…
Mahuddan tikilmiş kəndli paltarı,
Zadəgan geyimi, knyaz əbası,
Biçinçi köynəyi, kübar çuxası…
Parıldayır, şəfəq saçır hamısı.
Amma görürəm ki, hamısının da
Nə isə sağalmaz bir yarası var;
Bir dəfə şairin dediyi kimi,
«Ölüm əzabını öncədən duymaq…»
Rublyovun yanına yaxınlaşanda,
Ayıldım yüyənsiz düşüncələrdən,
Yadıma qiyamçı Avvakum düşdü.
O da bu kəlamı deyərdi hərdən.
Heyvan xislətini qamçılamışdı,
Kimlər ki, İsanın gül camalını
Yarada bilirsə cismani, həssas.
Demək o adamlar əzab çəkmədən
Haçansa biryolluq vaz keçiblər, vaz.
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Qoy bütün insanlar qardaş olsunlar
Ancaq bir şeyi də unutmaq olmaz;
Bunu yeri düşdü deməliyəm mən
Adət-ənənələr paltar deyil ki,
Bir anda soyunub təzələyəsən.
Və bu duyğularla biz barışdıqca,
Göz qaralır, qulaq isə kar olur.
Əriyərək, nazilərək anbaan
Yoxa çıxır rus ruhu, sovurulur.
Hələ biz yoxsullar fırlanacağıq,
Dəyişdikcə əqidəni, məkanı.
Ocaqdan, tonqaldan aralanaraq –
Küllükdə uçuşan qarğalar kimi.

GÖRÜŞ
Tale iki dəfə səni sınadı,
Sən də iki dəfə cavab qaytardın,
Onların gözünə dik baxa-baxa.
Bir dəfə Parisdə Vyazemski
Dəvət olunmuşdu bir qonaqlığa.
Orda özünə bab bir politeslə
Yanaşı durmuşdu marşalsayağı –
Duruşu canlara salırdı lərzə
Və birdən ilahi, sən bir işə bax
Danteslə… Danteslə gəldi üz-üzə.
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Taxtavan altında yanırdı şamlar,
Billur çilçırağı gülləndirirdi.
Bir anda sevinən, şad olan Dantes,
Əsla çəkinmədən ona əl verdi.
Knyaz nə düşündü deyə bilmərəm.
Xatirində nələr… nələr qalmışdı
O zavalı Puşkin ölüm anında
– Mənə moruq, – deyə pıçıldamışdı.
Yağışlı bir gecə idi. Coşaraq
Küləklə elə bil girmişdi bəhsə.
Petr Andreyeviç cavab olaraq,
Ehmalca əl verdi birdən Dantesə.
Rəqs edənlər onlardan yan keçirdi,
Söz gəlmirdi heç birinin dilinə.
Axı o qədər də mürəkkəb deyil,
Zamanın arşını, ölçə bilinə.
Bizim qələbələr ruhdan güc alır,
Sevgi də, ağrı da canından gəlir.
Dəyməz suçlamağa bu gün kimsəni.
Rusun qiyamı da qanından gəlir.
Məhkum olunmuşuq zülmə, əzaba
Nifrət eləyirlər bizə hər tində.
Sənin qatilinin qanlı əlini,
Sıxıb köhnə dostun təşviş içində.
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* * *
Peyğəmbər kəlamıdı: «Yalanla yaşamayın…»
Yaxşı sözdü, sudan duru, aydan arı.
Amma söylə,
bəs necə keçmək olar meşəni,
Tapdamadan tikanları, kolları?
Cığırları, yolları
Min cür ot basır hərdən
Söylə keçmək mümkünmü
Çiçəkləri əzmədən.
Söz parlaq işıq salar,
Dəyişsək qaydaları.
Tərpəşər yarpaqları
Düşər şeh damlaları.
* * *
Nə yaxşı ki, yalqızam,
Dörd bir yanım gecədir.
Yuxum ərşə çəkilib,
Pərdənin arxasına,
Ay işığı səpilib.
Pərdədən keçən işıq
Bir az yaşıla çalır.
Bir kəpənək özünü,
Pəncərəyə toxudu.
Nə üçünsə yadıma
Bizim görüşlər düşdü –
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O işıqlı görüşlər
Əzəlki acıları
Qeyb olmuş xatirələr.
Göydə isə Qız bürcü,
Göydə Tərəzi bürcü,
Yatmış köpək inləyir.
Və bütün yer üzünə
Saatlar haray salır
Amma di gəl onları
Heç kim, heç kəs eşitmir.
* * *
Ulayıb oxuyurdu silahların lüləsi
Gəlirdi qulağıma həmrəng küləyin səsi
İ.Bunin

Payızdı, könlümə ov düşüb yenə,
Məni ovlaqlara aparır qatar.
Bilməm, nə üçünsə mənim getdiyim,
Ovlağı «Sonu yox» adlandırıblar.
Soyuqdu. Dumandı. Rütubətlidir,
Şaxta parçalayır dumanı, çəni.
Deyirlər bu yerdə Rusiyanın çarı,
Atlanıb, dolanıb bütün ölkəni.
Dəyişib bu yurdun mənzərəsini,
Çardaqsız komalar. Xaçsız ehramlar.
Ötürlər nisgilli nəğmələrini,
Hələ də bu yerdən köçəndə quşlar…
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Odur bax, qalxdılar nizamsız pərən,
Durnalar da bu dəstəyə qarışır.
Yarəb doğrudanmı yan keçəcəkdir,
Bizdən bu torpağın, yerin qarğışı?
Oxşar ola bilər dünyada hər şey,
Amma ki, hər kəsin öz taleyi var;
Bu yerdə payızın səmt küləkləri,
Silahların lüləsində oxuyar.
İndi bəlalardan necə qorunaq?
Bəs necə olsunlar əzizlərimiz?
Küldən mömin kimi yüksəlmək üçün,
Gərək hər bir şeydən üz döndərək biz?
* * *
Təzəcə işıqlanır.
Hələ üfüq mürgülü.
Bir qədər də soyuyur,
Ocağın, odun külü.
Yayın zirvəsi –iyul!
Hələ istidir torpaq
Amma bu gündən sonra
Gündüzlər qısalacaq.
Kölgələr solmur əsla!
Göy üzü işıqlanır
Tezdən, sübhdən oyanmış
Quşların nəğməsilə,
Çöldə biçin başlanır.
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Qağayılar hay verir
Göydə biri-birinə.
Onların xor dəstəsi
Çox tanışdı insana.
Qızıl şəfəqlər düşür
Çayın dalğalarına.
Amma hələ qaranlıq,
Çiskinli, dumanlıdı –
Durmuşam qaranlıqda.
Sübhü qarşılayıram
Çağırılmamış qonaq tək
Dinmirəm, danışmıram.
* * *
Heç nəyin fərqinə hərdən varmırıq,
Hərdən biz yamanca çox danışırıq.
Allahın səsini biz eşitmədik,
Biz Allahı rus sözündən itirdik.
Hamı ədalətdən, haqdan dəm vurur,
Çoxunun sözündə təkəbbür, giley.
Bu məclisdə yalnız yoxsullar susur,
Nədən ki, onlara məlumdur hər şey.
* * *
Bərq vurur qovaq talası,
Bu talada qürubdan keç.
Olan oldu, keçən keçdi
Qəmlənməyə dəyərmi heç?
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İyul yağışları şıdırğı, şaqraq
Yağışlar hökmran, gölməçələr qul
İndi neyləməli, sən mənə söylə –
Arxada qalıbsa o qaynar iyul?
Mümkündümü indi dönmək, qayıtmaq
Yarpaqların hay saldığı günlərə?
Yaş yarpaqlar kimi dövrə vururlar,
Belə adi sözlər, gündə yüz kərə.
Hər şey, həm mənasız, həm müəmmalı
Öncədən kimsəni suçlamaq acı,
Qızarmaq zamanı yaxınlaşanda,
Qızarmış köz ilə yandır ağacı.

YOLA DÜŞƏNDƏ
Mən gedirəm bu ölkədən.
Bilirəm, yaxşı bilirəm,
Mənimçün çətin olacaq,
O gümüşü qanadlara
Arxayınam buludlara.
Tarixin dönəmi də
Burda hökmran deyil,
Hüzn qədəhinə də
Əl vurmarıq biz bu gün.
Üç dəfə cəzalanıb
Bu xalq, bu el, bu millət
Doğma müqəddəslərə
Xəyanət etdiyi üçün.
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Varlığın sərt qanunu,
Əyilməz, sarsılmazdı,
Nə dostu bağışlayır
Nə də zalım düşməni…
Qədəhimiz yan keçmir
Nə etməli bu dəfə
İkinci də, üçüncü də
Ürcah olur hədəfə.
Artıq başqa zamandı,
Məbəd yüksəlməyəcək.
Uçurum başımız üstdə
Tamam aralanacaq.
General da gələcək
Qarlı, cığırla, izlə
Yünkerlərlə yanaşı.
Zaman geri gedəcək,
Qiyamın alovları
Düşəcək üzümüzə.
Başlayacaq saymağa,
Bütün yaxşılıqları.
Tərpənib, titrəyəcək
Yarıqaranlıq dünya.
Birdən ayılacaqlar
Yetkinləşmiş insanlar.
Hamı məəttəl qalacaq
Pirə çağırılanlara
Rəhm, aman olmayacaq.
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Qədəhi uzadanda
Qəfildən mənə sarı
Düşündüm ki, neynəyim?
Dünyanı duman aldı,
Titrəyən əllərimdə
Üç iri damla qaldı.
Sözsüz günəş qurudar
Onları yavaş-yavaş,
Mən həm yüngülləşərəm
Həm də qüssələnərəm
Orda, aşağılarda
Mavi sular qaralar
Qanadların kölgəsi
Körfəz üstə dolanar.
Göy çat-çat dumanlanar
Qanadların ardınca
Mil əriyər, uzanar.
* * *
Boris-Qleb kilsəsinin üstündə,
Haçansa uçuşub uzunqanadlar.
O ucsuz-bucaqsız zəmilərisə,
Bölüb neçə yerə bəndlər, kanallar.
İndisə… indisə boş taxçalarda,
Kiflənibdi yağotu çiçəkləri.
Mən də təsadüfən xatırlamadım,
Borisi, Qlebi – müqəddəsləri.
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Amansız döyüşə atılmadılar,
Onlara yad idi savaşda tələ.
Onların taleyi zalım, amansız,
Getdilər görüşə talelərilə.
Müqəddəs Pokrovun kölgəsi altda,
Xeyli yaşamalı oldular onlar.
Döyüşdə şücaət göstərmək üçün,
Serqiyə uğurlar arzuladılar.
Amma Boris-Qleb kilsəsinin
Qopartdılar xaçını, günbəzini,
Beton dirəklərə aldılar bir gün,
Körpə Arpa-buğda zəmilərini.
Nə gizlədim, bəlkə haqlı deyiləm,
Amma mən nə koram, nə də ki, lal-kar.
Hələ də qan verir, qaysaqlanmayıb,
O günlərdə aldığımız yaralar.
Bizi xilas edəcəkmi məhəbbət?
Göylər dönəcəkmi heç bizə sarı?
Qıpqırmızı qana qəltan Rusiya,
Hələ gözlərini açmayıb, Tanrım!
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* * *
Bəli, yadımızda qalacaq bu yay
Qovaq meşəsi də. Körpü də. Çay da
İyul günəşində bişir, qovrulur,
Tamam tənbəlləşir buludlar yayda.
Qayığı atırdı, tuturdu bu çay
Avarlar sudaydı. Sahilsə cillik.
Bir daha yenidən başlamaq olmaz –
Yenidən başlamaq nədir – bilirik.
Qanımız axanda dincələcəyik,
Zaman hər ağrını, acını udur.
Müqəssir deyilsən sən də heç nədə
Heç nədə mənim də günahım yoxdur.
* * *
Yenə qışqır bağır, yenə qan-qada
Çoxu küyə düşdü, yolunu azdı.
İlahi! İlahi sən özün söylə,
Tarixin dərsləri kimə lazımdı?
Fevraldı. Oynayır qış öz qarıyla
Meydan diş qıcayır. Susayıb qana.
Elə bil səbatsız addımlarıyla,
Geriyə dönəcək yenə zamana.
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1993
* * *
Çox düşündüm. Naxoşladım
İndi bir qədər yaxşıyam.
İndi bu solmuş bağçada,
Dolanıram addım-addım.
Qaçılmazdı ölüm kimi
Üzümüzə gələn bu qış
Göy qübbəsi elə bil ki,
İndicənə doğulub.
Tərtəmizdi hər bucaq
Dinməzcə baxıram mən
Necə düşür son yarpaq…
İndi biz özümüz də,
Son yarpaq deyilikmi?
Gah yuxarı qalxaraq,
Gah aşağı enərək,
Qışın təntənəsini
Nəşə ilə keçirək?!
Bu payız sona vardı,
Daha yüz il yan keçdi.
Azacıq buxarlanar,
Sonra da torpaq donar.
Çox keçməz ki, qar yağar
Çölə – ağ kəfən olar…
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* * *
Qəddar yanvar küləyi,
Tutub düzü-dünyanı.
Allah eləməsin ki,
Gəlsin acgöz dövranı.
Bütün doğma torpaqda
Başlayanda qar, çovğun –
Tək qalanda – boranda;
Nə dostu, nə düşməni
Soraqlama toranda.
Qəlbində ağrı-acı
Səni çulğalayanda,
Ümidsizlik divarı,
Yolları bağlayanda,
Yolu duman alanda,
Görsən Ay da bozartdı
Üzünü sənə sarı,
Gecə də oldu lal-kar,
Heç nə düşmür yadına;
O zaman Söz də sənin
Çatmayacaq dadına.
* * *
Ağrılardan ötəri qəlbimdə yer qalmayıb
Yanğının alovundan qəlbimdə yara qalıb.
İndi kül də soyuyub.
Var idi ana yurdum. Var idi – indi yoxdur
Bu işıqlı dünyada
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Külək çapır atını
Çapır, çapır hər yanda.
Soyumuş, külə dönmüş
Ulduzlar arasında.
Günəş şəfəq saçırdı. İndi isə görünmür…
Görəsən, bunu sezən olubmu məndən başqa,
Heç olmasa bir nəfər?
Qıvrılaraq ilan tək
Nəşə ilə, vəcd ilə
Bənövşəyi axınla
Şəfəqləri boğaraq
Qalxır acı tüstülər…
İlahi, sən onlara bir də ağıl ver, güc ver!
Qoy onlar ayılsınlar məzarın qırağında.
Qoy diksinsin bu torpaq;
Ya da məni məhrum et
Sən kövrək duyğulardan,
Beləcə məni qına.
Mən də baxa bilməyim
Kremlin günbəzindən
Alovlanan yanğına.
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1994
ÖMÜR
Üzür bizim gəmimiz
Ali məqsədə doğru.
Gah sürətlə irəli,
Hərdən də bir geriyə
Quma batmasın deyə.
Tufan qorxusu da var,
Dənizdə hər şey olar.
Saxlayırıq hər şeyi
Biri günə, sabaha
Gözləyirik, tezliklə…
Nəsə olar limanda,
Amma ömrümüz qalır
Elə bu dəniz kimi
Gəminin arxasında.
* * *
Sən mənə deyirsən: «Bir az səbr elə,
Cavanlıq, coşqunluq, qarışıqlıqdı…
Xaçın qüdrətilə, xaçın gücüylə
Bütün ölməlilər yaşamalıdı.
Oxu, öyrən müqəddəs kitablardan,
Saxla yaddaşında, bu kəlamı yaz.
Səninçün ayrılmış möhləti-vaxtı,
Bir anlıq, bir an da uzatmaq olmaz.
146

Mübahisə eləsən də nə qədər,
Səni sayacaqlar sonda günahkar.
Sən yaxşı bax, yarpaq üzür aramla,
Yuxulu-yuxulu səksənir sular.
Əsla tələsmədən, asta, nizamla,
Bürüyür dünyanı gecənin sisi.
Necə əzəmətlə, necə qürurla,
Alır ağuşuna səma günbəzi.
Necə süzülürsə dama Ay nuru,
Necə söyləyirsə yağışlar şeir.
Necə susdururlar, – sakit, sus, deyə
Şəhər küçələri susur, kiriyir.
Sən mənə deyirsən: «Bir az səbr elə»
Mənsə səbirliyəm, həmişəki tək.
Şimal sükutunda bir tənha ulduz,
Bərq vurur sabahdan xəbər verərək.
* * *
Deyəsən ömür də ram oldu «Yox»a,
Çəkilir hər yanda həqiqətə sədd.
Mövcuddur telefon haqq-hesabları,
Nə məktub alırıq, nə də ki, qəzet.
İdarə yazırsa, deməli, mən də
Gərək inciməyəm taledən, baxtdan.
Haqqımda bilirlər ana vətəndə,
Keçərlər yəqin ki, bir boş tabutdan.
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Hər qəlbin, hər könlün öz aləmi var,
Hamını, hər kəsi qəlbi buyurur.
Ad alandan sonra antixristlər,
Öz adıyla yaşayana ad qoyur…
* * *
Var bütün xalqların bayram günləri,
Rusların günləri bayramsız keçir.
Əsəbi, hikkəli, yarıyuxulu,
Xarici içkilər içir. Xalq içir…
Bizim təqvim gözəl idi bir zaman,
Biri maydan sonra – yenə biri may.
İndi nə səbəb var, nə də ki, nəğmə
Ötən günlərdən də nə haray, nə hay…
İndi zaman başqa, günlər başqadı,
Uşaqlar günü də ayrıcanadı,
Atalar günü də var bu təqvimdə.
Ay atam Rusiya, hara cumursan?
Bir anlıq dayana bilərsən sən də!
Vuruşmuşuq bir halda ki, boşuna
Şənlənən dünyaya gendən saldıraq
Qırmızının sağlığına içmirik –
Qara günün şərəfinə badə qaldıraq.
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VAĞZAL
Gölməçəyə əksi düşüb göylərin,
Leysanda qığılcım saçır məftillər.
Bir sözü də qoy söyləyim açıqca:
Yeldöyəndə soyuq olur vağzala
Bir-bir qatarları yola saldıqca…
Qarşıla Samara, Kiyev – baş şəhər
Evə tələsəni, dostu, qonağı.
Gözlər həyəcanlı, gözlər gülümsər
Sevgi ayrılıqla qoşadır axı…
Sevinc də kədərlə yanaşı gəzər,
Göydə qolboyundu ayla ulduzlar.
Bu yerdən başlanar dəmir yolları
Elə bu yerdə də o sona çatar.
Neon işıqları dumanlı, titrək,
Burda qarışıbdı kölgə, siluet;
Ulduzların bir-bir batmaq vaxtıdır,
Bu da öz xoşumla aldığım bilet –
Vaqonda boş yeri tutmaq vaxtıdır.
* * *
Saat-saat ardınca,
Və beləcə gün keçir
Axşamlar isə məşum
Həyəcandan, dəhşətdən
Otlar ağlın itirir.
Otlar huşsuza dönür
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Ay tutulur, qaralır
Yalqız Ulduzlar sönür,
Qaranlıqlar ələnir.
Ulduzlar buludların
Arxasında gizlənir…
O dünya da, bu dünya da bizimdir
Sən göylərdən enmə, göylər uludur.
Heç zaman, heç nəyə təəssüflənmirəm
Hər hansı bir tale mənə məqbuldur.
Qarşıda nələr var, yəqin bilirəm,
Ümid – bax buna da şəkkim, şübhəm var.
Otun yaddaşına fikir verirəm,
Birdən tərpənəndə tilsimlənirəm.
Ay qaralır, uzaq ulduzlar sönür,
Beləcə gün keçir, bir gündüz bitir.
Gecələr dəhşətli, gecələr qorxunc,
Otlar da öz yaddaşını itirir.
* * *
Sönməz Günəş Allah olub haçansa,
İndi Allah bizdən ötrü heç nədir.
Təbiətə etinasız olsaq da,
Hələ seyr edirik, onu arabir.
Nəsildən-nəsilə biz adladıqca,
Yadlaşır bizlərə torpaq, bərəkət…
Bizi nə gözləyir? Ölüm? Qurtuluş?
Yerdəki cəhənnəm? Göydəki cənnət?
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Zavallı yolçu tək istər-istəməz
Yaman tələsirəm. Son mənzil ölüm
Bir külək axtarır bu çöldə hər an,
Mənim ölümə yad, əyilməz könlüm.
* * *
Ümid öldü,
Amma biz yaşayırıq.
Nə vətən var, nə xatirə, nə şeir,
Sən deyirsən: hər şey maraqlı olub,
Həyatda nə varsa – yüksəlişdədir.
Hərrac bazarında bütün Rusiya,
Azadlıq, ləyaqət, vicdan, namus, ar…
Endirim edilib burda hər şeyə,
Aşağı qiymətə seçə bilərsən.
Ehsan süfrəsində şadlanırıq biz,
Ehsan süfrəsinə sən gecikməsən –
Nə qədər istəsən, içə bilərsən.
* * *
Süzülür meşəyə Ay,
Nurlanır ixtiyarsız.
Gəl başqa cür yaşayaq,
Küsüşmədən, günahsız…
Həyatda başqa cürdü
Gün keçdi, neynəyim mən?
Gah kefdən ağlayıram,
Gah gülürəm qüssədən..
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Gah yuxum yoxa çıxır,
Gah səhər də yatıram.
Çalışıram düz olum,
Son anda aldadıram…
Başqa cür yaşamalı
Filankəs içmir, çəkmir –
Qoy desin bunu hamı.
Kəndə-bağa gedəndə
Tez-tez yandır hamamı.
Razılaşıb hamıyla
Qüssələnmə boş yerə.
Vaxtını həsr eyləmə,
Hərzə-hədyan sözlərə.
Mübahisə eləmə.
Bir insafsız görəndə,
Sən özün insafa gəl.
Yay ayları Cənubda
İldə bir dəfə dincəl.
Bir qaralmış buluddan,
Ayın ziyası sınır.
Başqa cür yaşamaq da,
Alınmır ki, alınmır…
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* * *
Qışa əsir düşmüş yol,
Düz-dünya Ay işığı.
Qəlbimdə bir həyəcan,
Ürəkdə günah dağı.
Göydə solğun ulduzlar,
Qar altda qalıb meşə.
Mən necə eləyim ki,
Xoşbəxt olum həmişə?
Ürək yaman yorulub,
O dincəlmək istəyir.
Ağ libasa bürünüb,
Yol qırağında tarla.
Çovğunsa uğuldayır,
Yolu doldurur qarla.
Yol qış əsarətində
Yenə çovğun, yenə qar…
Allahdan çox uzaqdı,
İndi biz gedən yollar…
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1995
* * *
Gör neçə ildir ki, fırtınadayıq
Doğrudanmı bizi unudub Allah?
Amma yolda-rizdə həmin payızdı,
Donmuş göl, gölməcə. Və yalqız taya.
Quşlar bu saralmış bağçadan, bağdan
Hay-harayla uçub hayana vardı?
Neçə illər öncə olduğu kimi,
Gecənin qulağı yenə də kardı…
Anlasan bu yollar hara aparır,
Çürük qaydaları inkar eyləsən,
Başqa bir məcraya düşsə həyatın –
Tamam bəlli olar onda hasili,
Tüstülü, dumanlı təbəddülatın.
Şahidsən! Özün də kədərli, dərdli
Anla, açmamışdan sən o qapını,
Bir-birinə oxşayırdı qapılar.
Bilmirəm səfehsən, ya bəsirətli
Amma indi bunun nə anlamı var?
* * *
Hayandan hayanasa
Tələsirdi buludlar.
Necə idi həmişə,
Elə də qalıb onlar.
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Ay səmada təmkinlə
Gülümsəyirdi sanki.
Hamının haqqı çatıb
Mən biləni, güman ki.
Nə tənbeh et, nə suçla,
Ruh verir ümid mənə.
Ötən günə gün çatmaz –
Calasan günü günə.
Nə vurnux, nə də tələs,
Mənzil uzaq, yol uzun.
Qəlbində bir guşəni
Sən saxla Allah üçün.
* * *
İldən-ilə yazmaq da çətinləşir,
İldən-ilə qorxulu keçdiyin yol…
Günlərin çox uzun qatarlarında,
Sadəcə, yol getmə, ehtiyatlı ol…
Həyat mürəkkəbdi – ona görə yox
Söz tamam yalqızdı, mən də yalqızam,
Məni qova-qova sükut haqlayıb,
Qorxuram… Qorxuram mən onu pozam.
* * *
Bir-birindən gözəl bu yay günləri,
Çiçəyini tökdü güllər nəhayət.
Hər an özləmişdim bu istiləri,
Həzindi, məhzundu bizim təbiət…
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Yaşıllıq bürüdü bağça-bağları,
Uzandılar çəmənliyin otları,
Düşdü göy üzünün göy güzgüsünə
Sonalı göllərin gömgöy suları.
Yavaş-yavaş ala-toran qovuşur,
Yarpaqlar dirçəlir, özünə gəlir…
Mənim qəlbim oyanmır ki, oyanmır
Nə əriyir, nə də geri çəkilir.
* * *
Sabitlik vacibdi bizə, tam qəti
Amma mümkündürmü belə bir bahar?
Sarsılmazdı kainatın qüdrəti,
Doğmalar gedəcək. Gələcək dostlar.
Amma sənin bağçandakı ağaclar,
Yenə pıçıldayır yarpaqlarıyla.
Orda boz-bulanıq o qış yadımda,
Orda çiçəklərdən yağış yadımda.
Sən özündən qaydalar uydurmusan,
Nəyə lazım dostu, yadı pisləmək?
Nəyisə düzəltmək bəlkə mümkündü –
Amma bu heç nəyi dəyişməyəcək.
Dərhal söz deməkdən biryolluq əl çək,
Təbiət hər şeyi ram eyləyəcək.
Bu gözəl dünyaya məhəbbətlə bax,
Üzünə güləcək hər kol, hər yarpaq.
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1996
* * *
Ümid, bir də şübhə – mənim həyatım
Ulduzların nuru zülmət gecədə.
Yanmış odunları qurdalayıram,
Qığılcımlar sönür külün içində.
Yumulur, açılır yorğun gözlərim
Təkərlərrin səsi düşüb başıma…
Bu adi güzəran, bu adi ömür,
Çoxlarına qismət olmayıb, amma.
Bundan yaxşısını gözləmirəm heç,
Ayın işığına düşür həyatım.
Bir siqaret çəkim. Üstündən də çay,
Sonra bir tərəfdə yıxılıb yatım.
Ancaq ki, gözlərim yumulan kimi
Duydum hələ məni çox yandıracaq;
İyul yarpağının pıçıltıları,
Bu qışda don vurmuş o bağça, o bağ.
* * *
Həqiqəti tapmağa can atırsan,
Ağıllı olasan həddən ziyada.
Amma bil ki, otuz yaşından sonra,
Zaman atlı olur, insan piyada.
Əlin-qolun ağırlaşır, həm də ki,
Ürək oddan düşür, alovdan düşür.
Amma qırxdan sonra heç bilmirsən ki,
İllər necə keçir, necə ötüşür.
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Fani həqiqəti sən görəcəksən
Gücün çatmayanda yerdən qalxmağa –
Bu dünya nizamlı, dünya həmahəng;
Keçid girdabında toplamaq üçün,
Lazım deyil heç nəyi təzələmək.
* * *
Ulduzlar aləmində
Sınadıq ili, vaxtı
O qədər yaşadıq ki,
Əylənmək vaxtı çatdı.
Parkı tələsmədən keç
Əl-ayaq soyumayıb…
Birdən hiss edəcəksən,
Ürəyin daş olmayıb.
Başlayaq yaşamağa
Elə qabaqkı kimi –
Qüssədən, qəmdən uzaq.
Hər işdə əlbir, dilbir.
Yaddaşda nizamlayaq
Ötən anları bir-bir.
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1998
* * *
Rahatlıq axtarma
Keçid dövründə,
Qismətin başqadır
Sənin həyatda.
Çalış zəmanənin
Əsiri olma.
Həmişə çalış ki,
Gizli yanasan,
Dilinin altında
Zəhər gizləmiş
O böyük bütlərdən
Aralanasan!
Bu dövrün-zamanın
Bir dərmanı var;
Təbiətin qoynu –
Bağçalar, bağlar…
Olar dəbə uyğun
Geyinməsən də,
Amma hər havaya
Aldanmaq olmaz.
Dedim, amma qaldı
Deyəsən biri:
Dəmirdən, betonnan
Balış düzəldib
Heç nədən sən açma
Başına bəla.
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Vurnuxma hər yerdə
Asta, sakit ol.
Dua elə, dua elə
Həmişə
Səni xəyanətə
Aparmaz bu yol.
Bu dövranın
Küləyini udsan da
Əsla, əziyyətə
Salma özünü,
Bir gün deyəcəksən,
Sən də sözünü.
Hələ ki, çalış
Ruhunu qoru
Aydan arı qalsın
Sudansa duru.
* * *
Xoş xəbərlər gözləmirik,
Qəza yanğından da çoxdu.
Yaxşı insanlar azalıb,
Yaxşı mallarsa çoxalıb.
Az oxuyub, az yazırlar,
O ki qaldı gillətməyə –
Əvvəlkindən də bir az çox
Gillədirlər, xortdadırlar.
Mətbuatın gümanları
Hələ yaxşı bərkiməmiş
Ümidlərin üstündəcə
Göyərirlər, işarırlar..
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* * *
Kilsəyə gedirik, xaç çeviririk,
Bunun səbəbi var – ölüm qorxusu.
Taledən, qismətdən qorxuruq həm də,
Fələyin çərxini dərk etməsən də
Xırda qayğılardan bezar olanda
Məsciddə keşişə qulaq asırıq.
Amma dualarda doğma sözləri,
Təəccüblə, heyrətlə qarşılayırıq…
Bəxtəbəxt gedirik zülmət içində
Uzaqlarda yanan bir titrək şamdı
Ürək xəstəliyi tapır bizləri
Ürəkdəsə çatışmayan inamdı.
					

161

1999
* * *
Uzun zaman öyündük ki,
Uçmuşuq göyə – kosmosa.
Göylərdə üzür gəmimiz
Allah aldı ağlımızı,
Yarpaq kimi töküldük biz.
Nə mənası – çar, ya knyaz
Sırsıranın billur rəngi
Gəzb edəcək keçənləri.
Bizi zımrığa soxacaq,
Amerikanın çəkmələri.
* * *
Yazmaq istəmirəm belə günlərdə
Ucuzlaşıbsa söz, deməyə dəyməz?
Bəs onda biz Sözsüz hayana gedək?
Başqa məşğuliyyət gəzməyə dəyməz.
Bircə o qalır ki, tamaşa edək.
Belə günlər həyəcanlı, qorxulu,
Hər savaşın görünməyən izi var.
Mənim dualarım çatar göylərə,
Allah rəhmdildir, bizi qoruyar.
* * *
A dostum, bəs indi nə eləyim mən,
Çovğun qaranlıqda hökmrandırsa
Ürək ruhsuzdursa, qanadsızdırsa
Can atır yadlara, özgəyə həmən…
Özün sərxoş, qarnın da tox olanda,
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Evdə xeyli ehtiyatın qalanda,
Ətrafınsa səfalətdə batanda,
Demək başqa cürə əsir ruzigar,
Baş alıb yeriyir yalnız yalanlar.
İndi mən neyləyim, söylə a dostum
Mən necə söndürüm həyəcanımı?
Əgər hakimdirsə bütün yollara,
Boranın ilğımı, qarın ilğımı?
* * *
İlboyu, həmişə ağır itkilər…
Beş addım atılıb, üç ləkə qalıb.
Bu böyük ölkəmiz, azman ölkəmiz
İndi dilənçidən pis kökə qalıb.
Vətən oğlu – suyuşirin, alyanaq
Birdən gülümsəyir, dayanır tində.
Onun dərdi beş-on qəpikdir, ancaq
O da şalvarının yoxdur cibində.
* * *
Bataqlığın dumanı
Siluet oldu, sürdü.
Birdən mavi ekranı
Bəyaz tüstü bürüdü.
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Mənəvi mənasızlıq
Streslər əsridir.
Tərəqqinin önündə
Yalnız şeytanlar gedir.
Kimdir orda söyləyən:
«Ümid yoxdur sabaha»
Epoxa uzaq gedib
Getməyə yer yox daha…
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2000
* * *
Gopla dolayırlar materikləri,
Bizlər, çətin qıraq bu zəncirləri.
Hər gündən-günə də çoxalır, artır
Zavallı vətənin canlı bütləri.
Axı kim bilir ki, nə vaxta qədər,
Çıraqban edəcək Ay bu göyləri?
Hər gündən günə də çoxalır artır
Tapdaq torpaqların peyğəmbərləri.
Əkmirlər, səpmirlər, sulayan da yox,
Amma iştahayla yeyib-içirlər.
Qarşıya çıxanı dilnən biçirlər,
Hələ baldan şirin nəğmə deyirlər!
Daş atırıq qucaq-qucaq hamıya
İndi gəl onları yığ görüm sən də!
Yenə də satqınlar alver eləyir,
Yeni üfüqlərin şəfəqlərində.
Qulaq asmayacam əsla onlara,
Yoxdur həvəsim də nəsə deməyə.
Bu gün mən ertədən oyanacağam,
Gedəcəm zəmidə kartof əkməyə.
Çox vaxt az danışan tamaşaçı tək,
Susuram – oluram mən də günahkar.
Hamının haqqını artığı ilə,
Haçansa qaytarar yəqin Xilaskar.
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Bir qədər yoluna düşər bu həyat,
Olmasın, a dostum, heç buna şəkkin.
Payızda yenə də beli götürüb
Kartof çıxarmağa gedəcəm yəqin.
* * *
Hələ saymamışam itkilərimi,
İtki acısından incik olsam da,
Bir zaman qapımı döydüyünü də,
İnan ki, heç zaman salmaram yada.
Noyabr torpağı öpür qar ilə,
İsti ocaqları soyudur şaxta.
Hicran da, həsrət də qoy mənim olsun,
Bir şərtlə: bu mavi göylərin altda.
Niyə dözməliyəm ayrılıqlara?
Sakitdi. Lal deyil bu çayın adı.
Necə vüqarlıdı. Əzabı da yox,
Təbiət bu çayla məni oxşadı.
Mənim Vətənimin düzəngahında
Sonuncu tarlanın ucu dərədə,
Durnaların vida nəğməsi hərdən
Dərəni qorxudur buzlu gecədə.
* * *
Sən idinmi əslində də
Biryolluq getdiyin anda,
Yoxsa ki, sonalar uçdu
Sakit sular çağlayanda?
166

Sanki bəxt siminə mizrab toxundu
Bu da bir qismətdi, heç eyləmə qəm.
Usta dərzi kimi arşınbaarşın
Mən öz keçmişimi ölçüb-biçərəm.
Bu asan iş deyil, özün bilirsən
Yenidən odlara qalanır ürək
Sadəcə, illərlə yaşadığımı
Yenidən yaşayır, yaşayır ürək.
* * *
Nə üçün, hardandı – bunu bilmirəm,
Bunu anlamaq da deyil niyyətim.
Gəldi yer üzünə yenə də payız,
Özüylə bir qalaq dərd-qəm gətirdi.
Bu kədər, həyəcan çəkilsin deyə
Mən açdım qapımı Günəşə, Aya.
İşıqlı tor oldu ağrı-acılar
Birbaş astanadan qalxdı havaya.
Nə qədər illərdən uzaqlaşdıqca –
Ağrı yüngülləşir – qüssə azalır –
Sən uzaq sahildə kədər – bir ada.
Əgər istəyirsən heç qulaq asma,
Yuxulu-yuxulu axan çaya da.
Səslər nə qədər də qarmaqarışıq,
Varlığın gedişi sirli-sehrli,
Ağaclar, yarpaqlar, budaqlar dinir.
Yarpaqlar döyəndə damı-divarı,
Mənim boz köpəyim qorxur, səksənir.
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Bütün bunlar mənim mükafatımdı,
Kim mənə deyir ki, mükafatdan keç?!
Daha bundan sonra nədir istəyim,
Mənim özümə də bəlli deyil heç.
Amma şəffaf sular axmağındadı,
Gah ağlayır, gah da gülür, bunu bil.
Əlbəttə, əlbəttə, gülmək yaxşıdı,
Amma ağlamaq da heç günah deyil.
* * *
Bərq vurur planet lələklərilə,
Göylərə baxırsan, qamaşır gözün.
Elə bu andaca düşür yadıma,
Sənin yaddan çıxmış sifətin, üzün…
Sənə minnətdaram qəlbən ayrılıq,
Çünki biz üz tutduq başqa yollara.
Çünki iztirabsız yaxınlaşdıq biz,
Aramızda qalan səddə, sınıra.
İndisə gecədən bir xeyli keçmiş,
Fəlakət yanımdan o yana süzdü.
Göylərdə qorxulu işıq saçansa
Mənim son nicatım, son ulduzumdu.
* * *
Hər şeyi saxladım sonraya –
Ayrı yaşamağı, vida anını.
Nə bu böyük şəhər, nə bu xırda ev,
Həsrətlə deməyib: o insan hanı?
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İndi sən bu evə yenidən gəldin
Olub-keçənləri varaqlayaraq,
Mən anladım: ötübdü cavanlığım –
Bir daha geriyə qayıtmayacaq.
Yenə gözlərinə baxıram sənin,
Deyəsən nəyəsə ümidin varmış.
İndi anlayıram, başa düşürəm
O zamanlar bizi nə bağlayırmış…
Danışdım, səninlə danışdım xeyli
Tüstüylə, dumanla doldu yaddaşım.
Qayıtsam da ötən günə, dünənə,
Məlum məsələdir, cavanlaşmadım…
Qatarlar uladı bütün gecəni,
Söhbət çox uzandı. Amma ki, nə qəm.
Tamam başa düşdüm, mən anladım ki,
Bir daha bu yerə dönən deyiləm.
* * *
Bu da payızın sonu.
Qaldı qışın cavabı,
Sübhə yaxın yağdı qar
Qarın da taleyi var
Yaşayaq yaya kimi
Göylər bizə olsun yar…
Təbiətin nizamı
Qoy səni qorxutmasın,
Əsarətə salmasın.
Bizim həyatımız da,
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Bax beləcə görünür.
Gedir, gedir irəliSonra da öz iziylə
Yenə arxaya dönür.
Qoy səfehlər cəsarətdən,
Şücaətdən dən vursun,
Tapdalanan deyil ki,
Bizdən qalan cığır, iz
Bizim o xoş günləri,
Acı iztirabları,
Yenidən yaşayacaq,
Bizim nəvələrimiz.
Sən taledən incimə,
Küsmə heç bəxtindən də.
Mən günahkar deyiləm,
Sənin də suçun yoxdur.
O ki qaldı dünyaya;
Onun dairəsi var –
Görünməz hər bərədən.
Əsla məsləhət deyil,
Çıxmaq bu dairədən.
* * *
Hey fırlandın, hey dolandın,
Evimizin dövrəsinə.
Mənə aşiq olduğunu,
Sən özün söylədin mənə.
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Qüssə ilə anıram mən,
Dodaqların zərif, incə.
Heç bilmirdim neyləyim,
Ölüb qurtardım o gecə.
Qovdum içimdən təlaşı
Dilə gəldi ümid daşı:
Hanı quzey, hanı batı?
Yalvarım qadir Allaha,
Gedim yəhərləyim atı.
Meşələrin arxasında,
Boz çöllərin yaxasında,
Sındır buzu, ərit qarı
Görərsən ki,
Ulduzların işığında
Şaxta vurur bir xutoru.
Orda soba yandırırlar,
Pilləkənlər buzdu, qardı.
Orda gözü yolda qalan
Hələ də həmin nigardı.
Ürəyimdə başqa sevda,
Təzələnir köhnə yaram.
Ulduzları əllə tutmaq?
Bunu yəqin bacararam.
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* * *
Heç nəyə inanmadan,
Heç nəyə tapınmadan,
Həm də görə bilmirik
Nə qaranı, nə ağı.
Yaşayırıq haçandı –
Tamam heyvan sayağı.
Sanki bir yuxudur bu –
Boz-bulanıq bir yuxu.
Yoxdur kimsədən qorxu.
Ölkəni isidən yox
Gəl deyəndə gedən yox…
Neon işıqlarında
Maşınların karvanı
Bir kəlmə, bir söz ilə
«Əylənin!» deyən hanı?
Binaların fasadı
Qalıbdı it gününə,
İt də isti axtarır...
Allaha yalvarıram
Bizi sınasa hələ;
Bax onda şükür edər
Öz halına hamilə.
Daha ağır sınaqlar
Olacaqdır yəqin ki,
Bax onda söyləmə ki,
Gətirmədi mənimki…
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* * *
Şaxtalar qan-qan deyir. Başlayıb xaçaçuran
Sözlər də quşlar kimi üşüyürlər soyuqdan.
Miladda ehramın qübbəsi altda
Mən də əfv dilədim qadir Allahdan.
Burda bəzəyən yox dediyi sözü,
Sükutdur bu yerin əzəl hakimi
Solğun işıq saçan şamlar əriyir –
Arzu olunmayan günahlar kimi.
Görünməz günahların yükü daha ağırdı,
Nə qalıbdı o günə – illər, yoxsa ki, günlər?
Amansızcasına cəza gözləyir,
Sən qoru, xilas et, bağışla deyir.
Ehram kandarında qarı oturub
Yoldan keçən hara, o qarı hara?
Qoy Müqəddəs ruhun isti nəfəsi,
Çatsın bizim kimi binəvalara…
* * *
Möhtərəm Allaha dua edirəm,
Yerini bilmirəm hər sözün-sovun.
Ruhum sanki döyüş meydanındadır,
Sanki altda qalıb odun-alovun…
Yanır bu gecə mənim öz şamım,
Oxu, diqqət yetir deyirlər mənə.
Amma görücünü anlamayanda
Atıram kitabı odun içinə.
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– Hələ kar deyiləm, – eşitdim bunu,
Ulduzların kölgəsi damda sürüşən kimi.
İlahi, sən mənə elə qüdrət ver,
Özüm-özümü də eşidə bilim.
* * *
Yenə qayıtmışıq biz daş dövrünə,
Amma zopayla yox, raketlər ilə.
Anlaya bilmirəm bu nədi, qardaş,
Yenə də birisi mismar yeridir –
Başqa birisinin başına birbaş.
Əzaba yer yoxdu daha sinəmdə,
Televizor gecə-gündüz işləyir.
Min bir ölü görür qonşum ekranda
Xiyar əvəzinə ölüm dişləyir.
Yenə araq süzür, yenə, yenə də…
Bulanıq ekranın cazibəsində.
Əzabına şərik olmaq yadların
Qəribə səslənir, elə deyilmi?
Necə kəsib atım, axı dilimi?
Nə söz demək, nə söz kəsmək fikrim yox
Çoxdandı ki, cavab da gözləmirəm.
Hanı sənin Allahın mənim ana Rusiyam,
Hanı sənin Allahın, mənim doğma səyyarəm?
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«Tərəqqi» qatarı –
Bizim ümumdünya sürət qatarı
Sözsüz iti gedir bu gün ağ atdan.
Di gəl ki, «Tərəqqi» bizi ayırır
Təbiətdən…
Məhəbbətdən…
Allahdan…

ŞAM
Qoy yenə hamı qalxsın,
Uçurumdan zirvəyə.
Tək qoysun məni uğur
Boş qalanda ehram-ev,
Tale də səni boğur.
Ağlamaq-bağırmaqla
Şeytan çıxmaz canımdan.
İkonanın önündə
Şam yandırdım hər zaman.
Zəmanəni suçladım
Qürurla nəşələndim.
Şübhəni qovar Tanrı,
Məni əhv edər dedim.
Qorxum yox ayrılıqdan,
Qorxum yox xəyanətdən,
Neçə dəfə ömrümü.
Başlamışam yenidən!
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Təbəddülatın qaynar
Amansız ilğımında,
Məni saranda qürub
Tək, yalnız inam məni,
Xilas edib qoruyub.
Ağır olmasın deyə
Bədxahlar arasında
Getdiyim yolun sonu.
Qəlbimdə saxlayıram
Mən boş qalmış məbədin
Müqəddəs sükutunu…
Deyirəm şölə saçsın
Qaranlığı nurlatsın
Xəfif parıltısıyla
Mənim tək, tənha şamım.
Bu şamın ziyasına,
Yaxından baxsın hamı.
* * *
Bir qaydadı: yazda yuxu pozulur,
Qəlb də həyəcana gəlir arabir.
Apreldi. Yenə də qış sona çatır,
Yerin xoş nəfəsi hər yana çatır.
Mənə deyirlər ki, nevralogiyadı
Çox yeməkdən, çox içməkdən aralan.
Amma biz başqayıq, dünya başqadı –
Nəyisə dəyişmək heç deyil asan.
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Nağıl danışırlar bizlərə, ancaq
Nağılda qurbağa mələyə dönür.
Ürək alovlarda yananda, heyhat
O dünya-axirət yaxın görünür.
Ərzi bürüyübdü cəhənnəm odu,
Hər yanda fəlakət. Qırğındı, qandı.
Məbədə girirəm. Məbəd də boşdu,
Hakimdi məbəddə Allah sükutu.
Dünya savaşına mən baxa-baxa,
Qiyamət öncəsi mən bilə-bilə,
– Sən məni bağışla, – deyə bilmirəm,
Deyirəm: – onları, onu əfv elə.
* * *
Bihudə dövranın qürub çağında
Boş-boş qayğılardan qaçacaqsan ki –
Tanrı adamları – bəni adəmi,
Görəsən, biryolluq unutmayıb ki?!
Bizə qarşı bir az sərt olmalıdı,
Axı bihudəlik çoxdan başlayıb.
Allah unudubmu bəndələrini?
Bəndələrin ruhu qidasız qalıb…
Hamı da vurnuxur: guya işi var,
Hayana baxırsan dil pəhləvanı.
Qoruna bilmirik, qaça bilmirik,
Rəqabət alıbdı bütün dünyanı.
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Tamam inanırıq yaxşı olacaq,
Durduğumuz məkan – uçurumun yanı.
Axı bəs nə üçün Böyük Yaradan,
Bizdən aralamır Cini, Şeytanı?
Hayana dönürsən əcinnə, iblis,
Hanı bəs görəsən, insan sifəti?
Tərəqqi yolunda qaçışırıq biz,
Amma bu yolun da yox aqibəti.
* * *
… Bütün dünya özlüyündə bir otağa bənzəyir, daha
doğrusu, siqaret çəkənlər üçün nəzərdə tutulmuş
ulduzlararası məkanda bir vaqona.
Memar İohann Şaxovski
Komforta öyrəşib bütün Avropa
Gəzdirir onları dünya boyunca,
Quruda maşınlar, sularda bərə.
Dünyanı su bassa, basabas düşsə
Çətin ki, o bərə bizi götürə.
Mənim qonşum isə siqaretini,
Çəkir tələsmədən. Olsun, nə olar.
Mən yaxşı bilirəm onu hələ də,
Məhşər ayağına çağırmayıblar.
Gədə-güdə dövranıdı. Bilirsən.
Barış. Qarşındakı olsa da nadan.
Ehram qülləsinin altında otur,
Müqəddəs kitaba görə istə Allahdan.
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Siqaret, siqara çəkənlər üçün,
Dünya bir vaqondu dəmir yolunda.
Sən onlara, onlara da rəhm elə,
Yer üzündə biz də yoldan qalmayaq.
* * *
Toy günü. Ad günü. Və Xaçaçuran
Elə bu nizamla başlanır ömür.
İndi yalnız ölənlərin qırxı var,
Elə o gündə də talanır ömür.
Yeni qəbiristanlıq kilsəsində,
Neçənci dəfədir donub qalıram.
Sakitcə və sanki dərin hüznlə
Mən öz gəncliyimi yola salıram.
Hər şeyin, hamının köçən vaxtı var,
Qaranlıqda görünməz Gələcək gün.
Sağda qaranlıqdı, boylanma sağa.
Üzüntü, didişmə, zülmət illəri,
İndi əyilirlər ana torpağa.
Səadət də fəlakətə qarışıb,
Gün doğmamış üstünə gəlir axşam.
Təbiətin səbatsız aynasında,
Mən özüm özümü çətin tanıyam…
Uzat mənim günlərimi, İlahi,
Uzun əzablardan, odlardan qoru –
Körpədi bəzəyən insan ömrünü.
Aman ver… Aman ver qoy mən də görüm,
Doğma balaların toy-düyününü.
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Ömrün payızına açdım sinəmi,
Bir ovuc torpağa bir üvəz əkim.
Eşidim sonuncu durna səsini,
Tək sənə inamdı qəlbimə hakim.
* * *
Katerpillerlər qazdılar,
Vətənimi başdan-başa.
Dilerlər də, kellerlər də
Tamaşadı, tamaşa.
Rokerlər də, pokerlər də
Vurnuxurlar orda, burda.
Bu qəribə gəlir sənə,
Amma operlər onları
Oturdacaq öz yerində.
* * *
Bir vaxt öyünürdük keçmişimizlə –
Çoxdan o keçmişi dəfn eləmişik.
İndi həyatımız tamam bayağı,
Yuxumuzda Amerikanın bayrağı.
Allah qanad verdi yeniliklərə,
Yenilik də mindi, qalxdı yəhərə.
Çox şeyi silməyə macal tapdılar,
İndi harda desən onlardan iz var,
Nə olsun ki, ləhcəylə danışırlar diktorlar?
Qabaqlar ilk günlər olduğu kimi
Yenə də… yenə də bağ məni çəkir.
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Söyüb-suvayıram mən hökuməti;
Bəlkə də nahaqdan, bəlkə də haqdan.
Sonra da deyirəm bəlkə sevinsin,
Qırmızı günləri, köhnə təqvimin?
Hər yan yaşıllanıb, könül oxşayır,
Bayramdı, yola ver elə bu adla.
Rəhbərlər də vətən pivəsi ilə,
Məzələnir doğma elektoratla.
* * *
Ulduzlar səmanı dağıdır, sökür,
Uzaqdan görünməz ocağın qoru.
Bizim o tarixi görüş yerində,
İndi sıralanıb əcinnə xoru.
Onlar çalışqandı, suyuşirindi,
Hamsının adama vardır oxşarı.
Onlar mələklərə bənzəsələr də,
Dırnaq səsi çıxardır addımları.
Əzaba, möhnətə sinə gərərəm,
Sən uçan uçuruma yaxınlaşaram.
Əsrlər ötsə də, illər ötsə də,
Sənə bir dost kimi əl uzadaram.
Hələ ki, bu yolun axırı deyil,
Ürək rədd edəcək qorxunu, kini.
O zaman Allahın adı açacaq
Sənin o lal olmuş tuti dilini.
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* * *
Fırlanaraq bu dünyanın selində,
Biz can atdıq göydə çələng hörməyə.
Çürüntü içində qurdalansaq da,
Avropasayağı ömür sürməyə.
Amma hər şey… hər şey başqa cür oldu;
Gecə, gündüz bir-birinə qarışdı.
Varlılar varlandılar,
Kasıblar yoxsullaşdı.
Görüb götürüblər, müdrikləşiblər,
Yaddaşda yaşayır xalqın fəryadı.
Qardaşlıq haqqında şirin arzular,
Azadlıq haqqında həzin nəğmələr,
Sərsəmə, səfehə verilən paydı.
Guya bizim kimi idiota görə
Orda fransızın qəlbi ağrıyır.
Artıq biz də gördük bəzi şeyləri…
Bizim teleqalar geri qayıdır.
Daha tələsməyin anlamı da yox,
Çox işlər gələcək, bu başa, lap çox…
Üzülməyə, sızlamaya nə lüzum.
Günahkarı döymək, söymək nədir ki?
Yavaş-yavaş sərsəmləyən sürünü
Kimsəsiz qoymayıb Allah hələ ki…
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* * *
Girin, daxil olun siz ittifaqa,
Şübhələr, qorxular qalıb arxada.
Karıxıb buraya düşəndə belə,
Sizi qovacaqlar rəhbərlər həzlə.
Tezliklə vəsiqə alacaqsınız,
Hökmran görkəmi sizə yaraşar.
Həmin siyahının izinə düşüb,
Sizi zaman-zaman axtaracaqlar.
* * *
Ömür – işdi. İşlərin də cəmidi;
Gündəlik işlərin yoxdur bir sonu.
Hara da çönürsən sorğu-sualdı,
Bilmirsən ki, oğlun haçan böyüdü,
Bilmirsən ki, anan haçan qocaldı.
Bu Yerin dərdini sən çəkə-çəkə,
Bilmirsən ürəyin necə buzlayır –
Nələr öz yerini dəyişir canda?
Nə olar bir an da öz dərdini çək,
Bu həsəd, təkəbbür, qəm dünyasında.
Amma hesablanıb hər şeyin vaxtı,
Yol dolaşır əsası olmasa da.
Qaranlığa məskən olmuş qəlbimdə,
Dinclik üçün yer yoxdur Allaha da.

183

* * *
Niyə aya uçdular?
Orada nə gördülər?
Nə biçib, nə əkdilər?
Bu gün ölkəni isə
Gecə silkələdilər.
Hamı istəyirdi ifşa eləsin
Desin ki, inkişaf, tərəqqi hanı?
Nə üçün zökəmdən qurtara bilmir,
Tibb elmi-təbabət hələ insanı?
Bəs qəlb necə? Qəlb necə?
Qəlbsə zülmət içində
Səadətdən dəm vururlar başçılar
Deyirlər: çatmışıq astanasına,
Bizə qibtə edir bütün dünya da.
Və birdən heç nəyə dəxli olmadan,
O qadir Allahı salırlar yada…
Kimi, hara, zor gücünə dartacaqlar,
İnan, bunu hələ bir kimsə bilmir.
Gül-dibçəyin altındakı şam isə
Güclə şölə saçır, solur əriyir…
* * *
Hamı bir-birinə baxıb öyrənir,
Asan yaşamağın qaydalarını.
Sevgiylə, inamla nurladammazsan,
Fani xəyallara qul olmuş canı.
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Amerikada, Avropada çapalayırlar,
Heç bir ziyafətdə yoxdur yerimiz.
İndi lotereya, ulduz falıdır –
Bizim haqq dünyamız, həyat eşqimiz…
Hər yan sehrbazlar, münəccimlərdi,
Bizim ruhumuzun onlardı dağı.
Hamı da öyünür öz arşınıyla,
Amma vırd edirik korlar sayağı.
Dilimizdə səadət yalvarışı,
İçimizdən qaçaq düşüb namus, ar.
Pravoslav kilsəsinə qaçırıq,
Sanki orda xidməti yerimiz var…
Biz gedirik qorxu, ürkü bilmədən
Sürtülmüş yollarda palçıq, daş, kəsək.
Tanışdı bu yollar tamam büsbütün,
İndi hara gedək, hayana gedək?
Səadət istədik axar çay kimi,
İstədik ki, biz də yaxşı gün görək.
Ağac qabığından komamız vardı,
İndi o da yoxdur, bəs biz neyləyək?
Allaha, torpağa səcdə qılmadan,
Kimisə gəzirik gileylənməyə.
Elə yorulmuşuq biz azadlıqdan,
Qul olmaq istərdik, lütfən, kimsəyə.
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* * *
Özünə gəlirsən süfrədə birdən,
Acı tam verəndə bayram badəsi.
Gəlir qulağıma donmuş bir çöldə,
Hayqıran, bağıran bir quşun səsi.
Həyəcan təbili çalır qanadı,
Duru, ayna sular çayda qaralır.
Taleyin kölgəsi astanadadır,
Özgənin bəlası orda buzlayır.
Nəyimizə lazım özgənin dərdi,
Bu kef əyyamında nəşə içində.
Ağlını itirir bu fani dünya,
Məhşər qorxusundan çəkinməyəndə.
Mən bu gurhagurda artığam tamam,
Qaynayır, püskürür əzab içimdən.
Yaradan nə üçün cəzalandırır –
Bax bunu anlamaq istəyirəm mən.
Əsər, çox keçməz ki, saxta küləklər
Həm özləri, həm də sözləri naşı…
Çox keçməz bizləri üyüdər yəqin,
Başqa bir dövranın dəyirman daşı.
Neynəyim, susuram cavabım da yox,
Ruh alov içində, ürək dayanır.
Ağzıma aldığım siqaret isə,
Bilməm, nə üçünsə çox acı dadır.
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* * *
Sağların əksinə gedirdi daim
Amma burulğandan çıxdı bu ara.
Üç yol xaç çevirib girdi kilsəyə,
Baxdı qübbələrə, baxdı tağlara.
Astanada donub qaldı kölgələr,
Qaranlıq neyləsin şeytana-şərə?
İsanın surəti qarşısında o,
Baxdı ətrafına, diz çökdü yerə.
Kimdi o, – zülmkar, yoxsa ki, oğru?
O, imdad dilədi? Çatıldı qaşı.
Burda xaç çevirdi o sağ əliylə,
Hər yerdə getsə də sağlara qarşı.
Dua eləməyi öyrənməmişdi,
Amma iki kəlmə söyləyə bildi.
O yandıran Şamın şövqü, şöləsi
Günbəzin altına qədər yüksəldi.
Xeyli pul payladı dilənçilərə,
Kilsədən çıxanda o fağır-fağır…
Birdən o uçundu, elə bildi ki,
Qəlbi kül içində alışıb yanır.
Qaranlığı o beləcə yaranda,
Onu tərk eylədi qüssə, qəm, kədər.
Dilənçilər isə onun ardınca
«Allah onu özün qoru!» dedilər.
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* * *
O sehrli, sirli Ay
Üzür əngin səmayla.
Yorulmuş ölkə yatır,
Əzəmət havasıyla.
Taleyindən xəbərsiz
Zolaqlı pijamada,
Qullar qullarla yatır,
Ağalar ağalarla.
Gecənin ağuşunda
Bu Yer, bu Göy dincəlir.
Gözü yumulu atlar,
Amma ayaq üstədir.
Kölgələr də yatıblar.
Toyuqlar da ki, tarda.
Deyəsən yalnız mənim,
Yuxum qaçıb dünyada.
Guya ki, görən mənəm
Gələcəyi, tarixi.
Varlığın labüdlüyü
Məhşər anı və yuxu.
* * *
Heç zaman olmamışam
Səadət sorağında,
İndi tənha qalmışam
Xəstəxana bağında.
Cənubda bir sarayda,
Sən məndən xeyli uzaq…
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Sən demə çox asanmış,
Bir-birinə alışmaq.
Unudacam xiffəti
Atıb dava-dərmanı.
Bu yarım saat üçün
İnan ki, mən verərəm
Dünyanın yarısını
Göy üzü tutqun olsun
Tutqun, olsun duman da.
Bir payız yarpağı da
Qara kəpənək kimi
Dövrə vursun havada.
Bu dumana qarışsın
Gözdən uzaq-uzaqlar.
Yarpaq da ki, fırlansın
Qoy o sonuncu quşla,
Nisgilimi aparsın.
* * *
Mayda gözləyirdi o ildırımı,
Şıdırğı yağışı, seli, şimşəyi.
Qara bulud kimi yan keçdi ömür,
Şəfəqlər oxşadı gülü, çiçəyi.
Şübhələr bir qədər soyumuşdular,
Birdən qar başladı, qar səpdi göylər.
Ayın o şaxtalı işığını da,
İçər dərman kimi sınıq könüllər.
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* * *
Hayana baxırsan nanə yarpağı,
Hamamın suyunda nanə qoxusu.
Həyat dondurubdu, məni, bu həyat
Üşümüş bir canı qızdırmaz bu su.
Araq, xiyar soyunma odasında
Tək mənəm, yalnızam mən bu hamamda.
Bax indi… Bax indi mən əsl rusam,
Ləms olmaq sevgisi var bu canımda.
Bax indi, deyəsən, hava düzəldi,
Qüssəsiz yaşamaq zamanı gəldi.
Çox ucuz qiymətə «Paytaxt» arağı
Bütün şübhələri ikram elədi.

KÖHNƏ LADOQA
Bu yerdə –Volxovda susuz kurqanlar,
Uğursuz bir quzğun süzür göylərdə.
Tufan ehtirası – bəşəriyyətin
Haçandı uyuyur daş qəbirlərdə.
Volxov dalğaları hara can atır,
Ladoqa gölündə sular qarışıq.
Mənasız səslənir, yersiz görünür
Ciddi mükalimə, ciddi danışıq.
Bizim ehtiraslar, şübhələr nədi?
Sözdü-adi sözdü-hər an hallanır.
Küləyin altında yaz çiçəkləri,
Sağa da, sola da dönür, fırlanır.
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Sıxdım yaddaşımdan sabunlu suyu,
Vird etdim, dualar məni qoruyar.
Boynumun ardında əbədiyyətdir –
Lal olub özü də lap bütpərəstdir.
* * *
Hər yan qardı bu səhər,
Donubdu gölməçələr.
Burdan gəlib keçənlər,
Metroya tələsirlər,
Görən hansı xoşbəxtdi?
Hə, xoşbəxt o kəsdi ki,
Heç vaxt xiffət eləmir.
Yaxşılıq eləyəndə
Təsadüfən eləyir.
İncitsələr də, dinmir,
Özgələrin sözünə
Qulaq asmağı sevmir.
Həmişə aza qane.
Onun bircə fərqi var –
O, Allah adamıdı –
Özgə nə? Özgə, heç nə.
Kim, sadəcə, belədi,
Bax o söyüd kimidi;
Dərhal boynunu əyir,
Nə danışır, nə dinir,
Çay gəlməmiş çirmənir…
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2001
* * *
Sən aza qane ol, budur məsləhət
Başqa cür yaşamaq mümkün də deyil.
Sadə yaşamağın bir ayin kimi,
Həmişə qədrini, qiymətini bil.
Gördün palçıq yağdı, bulandı sular
Sən o dəli çayın axarıyla üz –
Səni qorxutmasın ocağın qoru;
Vaxtı qiymətləndir. Dəqiqələri say
Sən yalnız qəlbini, ruhunu qoru.
Hər sözün, kəlmənin burulğanında
Bulanıq axına vurma özünü.
Yadların sözünə əsir olmadan,
O qadir Allaha sən de sözünü.
Hayana gedirsən öz yolunla get,
Özü də tələsib özünü yorma.
Bir şeyi xatırla: tez-tez yada salSənin ölməz ruhun bəsdir Allaha.
* * *
Bilmədən axırı necə olacaq,
Biz tor toxuyuruq zülmət içində.
Bizim əməlimiz, işimiz bəlli –
Çıxmaz canımızdan nifrin də, kin də.
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Allahsız bir gecə: dili, ağzı yox,
Mütləqdir, hakimdir hər yanda ancaq.
Doğrudanmı, həqiqətən çətindir,
Özünə güc gəlmək, özünü sıxmaq?
Əgər olmasaydı o ruhsuz cəsəd,
Əgər olmasaydı acgözlük, tamah,
Bu canda qaynaşan naqislikləri,
Çoxdan öz yerinə qoymuşdu Allah.
Haçansa özünü toplaya bilsən,
Özünlə razılaş, özünü dinlə.
Heç olmasa bircə dəfə duanı,
Oxu axıracan, oxu həvəslə.

XİLASKAR MƏLƏK
Dünyaya gələndən ölənə qədər,
Bir mələk hər yerdə bizi izləyir.
O bizi qoruyur alovdan, oddan,
İllərlə tərk etməz bizləri bir an.
O bizi qoruyar, bizə yar olar
Qəlbimizə girən şeytanı qovar…
Bizi yalqız qoymaz o bircə an da
Keşik çəkər yuxumuza yatanda.
Bizsə yaşayırıq fikirləşmədən
Ruhu qorumağa yol vermir gödən.
Amma düşünmürük o an gələcək,
Bizi tərk edəcək o sərt olacaq,
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Sönmüş ulduzlarla həmdərd olacaq,
Şığıyacaq bir cüt xilaskar qanad
O da səni kor edəcəkdir heyhat.
* * *
Hara dönsən çeklər,
Hara baxsan birjalar.
Nə istəsən eləsin,
Səninçün bilgisayar.
Tərəqqinin yox sonu,
Dəyişirik markaya
Qəlbimizin əbədi
Dincliyini, odunu…
Sən ha çapalasan da
Sonda qəbiristanlığa
Aparacaqlar səni.
Sən lap varlı olsan da,
Sən lap yoxsul olsan da,
Allah məhkəməsinin
Dur görüm qarşısında.
Birdən dərk edəcəksən,
Tamaşaçı deyilsən
Baş verən bu məhkəmə,
Kino, tamaşa deyil.
Xilaskar da gələcək.
Şərab ləzzət verəcək.

194

Amma yenə, sən yenə
İnanmağa hazırsan,
Efir peyğəmbərinə.
Nə etməli özün bil
İnan möhlət verənə,
İnan yuxu yozana.
Qaranlıqda bərq vurur
Bizim planetimiz
Ulduzlar şam kimidi,
Baxışlar yana-yana
İnternet saytında da
Könül açır, qəlb açır
Gedəndə qarasına.
* * *
Bu zalım dövranın, bu nadan əsrin,
Sən döy qapısını hər saat, hər an;
Ehram qülləsinin altından keç ki,
Xatadan, bəladan uzaq olasan.
Görsən ki, başının üstündə durub,
Yenə, de sözünü. Olma ağciyər
Allah eşidəcək, sən dua elə
Dağılsın qorxular, donsun şübhələr.
Sakin ol – ruhuna məkan verər o,
Şeytan qaranlıqda qol-qanad açar,
Yüngülcə, ilahi bir uçuş ilə
Ruhun da əbədi göylərə uçar.
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* * *
Dedik yaxşı yaşayaq,
Heç nəyi dəyişmədən
Ümid bağladıq baxta.
Çox olur belə şeylər,
Kinoda görürsən ki,
Bir yetim çıxdı taxta.
Təlaşla izləyirik,
Paytaxt xəbərlərini,
Yalan – səcdəgahımız…
Naməlum qonaqları
Gözləyirik hamımız...
Kilsəyə gedirik ki,
Orada şam yandıraq,
Sonra da ordan çıxıb
Bizi aldadanlara
Bir daha qulaq asaq.
Yerdə cənnət sövdası
Bəs səbəb? Bəs nəticə?
Biz hər şeydən umuruq
Yavaş-yavaş ölürük,
Anladıqca susuruq.
* * *
Duymuruq ki, haçansa
Haçansa, harda, necə
Hamının toplandığı
Məkanda gündüz-gecə
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Yaradan da olacaq.
Ondan belə çıxır ki,
Bu qaniçən dövranı
Elə bu müstəvidə
Yaşamalıyıq ancaq.
Həm də qapı ağzında,
Həm də axıra qədər
Nə səbəbi aydındı,
Nə müddəti bəllidi.
İnanırıq xəyala
Axı nə vaxta qədər?
Tapdıqca, dinlədikcə
Yad-yad peyğəmbərləri;
Bizim çimdiyimiz su –
Yalnız yalan selləri.
Paytaxta can atırıq,
Qışda, yağışda, qarda
Şeytan da azıb orda.
Möcüzə həsrətilə
Alışırıq yanırıq,
Cibdə də beş-on qəpik.
Yenə möcüzə kimi
Xarici ölkələrdən,
Yatırım gözləyirik.
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RUHLAR GÜNÜ
Elə ki, üstünü fəlakət aldı,
İlan hərəkətə gəlir ki, qaça.
Sudan ibarətdir insan övladı
Amma ki, o dözür torpaq olunca.
Ömrümüz şütüyür – vaxt gəlib çatır,
Sizin də adınız unudulacaq.
O mərmər-qranit başdaşınız da,
Ovulub, sovrulub torpaq olacaq.
Həyat qanunları iyrənc, murdarça
Zamansa şütüyür sədlər keçərək.
Yalnız ruhlar ölməz fani dünyada.
Elə bu haqda da düşünək, gərək.
Ümidsizliyin də üzünə tüpür,
Ömür keçib gedir, budur kəsəsi.
Gözəl bayramlar var bizim Rusiyada,
Biri də – Ruhların Göydən Enməsi.
* * *
Onsuz da anlaya bilmərik daha,
O keçən zamanın əzəmətini.
Gömüldü tarixə dövranın qarı,
Köhnə kinolarda yaşayır yalnız,
O şanlı bayrağın parıltıları.
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Yorğun əllərimdə kitab səksənir,
Acı xəyallara duman qarışır.
İndi Rusiyanın rus balaları,
Tamam, tamam ayrı-ayrı dillərdə
Düşünür, danışır, oxuyur, yazır...
Amma əzəlki tək dinir yarpaqlar,
Səhərlər yenə də oxuyur quşlar.
Bayrama az qalıb hamı tələsir,
Bir kəlmə sözünü desin Allaha.
Amma sən dövranı çox da qınama,
Özünü bərk saxla sərt döngələrdə.
Təhrifə yol vermə, suçlama Onu
Hələ ki, nə Allah, nə də təbiət
Qoymur cırlaşmağa insan ruhunu.
* * *
Yenə də mart gəldi. Hər yanda çamır,
Deyəsən, yenə də aləm qarışır.
Diktorlar yenə də banlayacaqlar,
Gözəl gələcəkdən dəm vuracaqlar.
Fəryada bənzəyən gülüş qopacaq,
Yalanla qol-boyun yol gedəcəyik.
O günə qədər ki, rəngli ekranı
Biz İkona kimi seyr edəcəyik.
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* * *
Sən açma ekranı, buna lüzum yox,
Sükutun səsini dinlə bir qədər.
Saralmış bağçada mübhəm bir kədər,
Titrək ulduzlarla doludu göylər...
Sən açma ekranı, kimə lazımdı,
Bu qədər iblisə, şeytana baxmaq.
Dünyanı yenidən qurmaq istəyir,
Orda – hər təhsilli, üçüncü sarsaq...
Sən açma ekranı, bax ağaclara,
O şır-şır çayları dinlə uzaqdan.
Mayın rütubəti xeyli yaxşıdır,
Yeni partiyayla gələn havadan.
Sən açma ekranı, toxunma ona,
Səni aldadanı dinləmək yetər.
Sən açma ekranı, bir an açma ki,
Azadlıq havası və bir də Allah
Bir anlığa səni yad eləsinlər...
* * *
Haçansa Vətənim vardı, indisə...
Elə bil qürbətdə keçir ömür-gün.
Diktorlar ləhcəylə cəh-cəh vururlar,
İnsanlıq, mərhəmət qeyb olur hər gün.
Bilmirsən gündüzdür, yoxsa gecədi,
Bütün yazılar da ingiliscədi.
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Biz keçmişin, gələcəyin uşaqlar
Hətta özümüzə gücümüz çatmır.
O ki ölkə ola, o ki xalq ola...
Sizin arzular da qol-qanad atmır.
Birdən ayılmışıq. Kefsiz, narazı –
Özgə duasıyla, özgə xaçıyla
Yumaq istəyirik günahımızı.
Yəqin qocalıram ildən-ilə mən.
Günahkar zamana? Yox, təbiətdir –
Hayana fırlasan, yolundan dönməz.
Mən keçmişi kəsək-kəsək cəmləyib
Dayanıram. Bu yer mənə doğmadır,
Burda Ruh Varlığın hökmdarıdır.
* * *
Hər anın qədrini bilmək lazımdı,
Hər itkiyə görə ağlamaq ayıb.
Durub gözləyirik. Amma sən tələs –
Tanrı bizə uzun ömür yazmayıb.
Qaranlıqda kök atır, şaxələnir,
Göylər şeytanının fırıldaqları –
Yalanın üzünə çəkilir pərdə.
Amma biz Allahı soraqlayırıq
Bu fani, mənasız, bihudə yerdə.
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COŞQUN CÜMƏ
(13 Aprel, 2001)

Coşqun cümə günü. Aprel ayında
Susur ehramların zəngləri, hönkür!
Həyəti-bacanı çovğun süpürür,
Bütün yer üzünə qaranlıq çökür!
Sulu qar əriyir, qalmır torpaqda
Hayana baxırsan su, çamur, palçıq –
Hayana tələsir bilmirsən külək?
Gedir yorğun insan, gedir durmadan
Gedir dəyənəyə dirsəklənərək.
Tələsir kilsəyə. Borandan qorxmur,
Onu bu dünyada yaşadan dindi.
Dünyada sultanlıq edir bir gəda,
Gədanın həmdəmi şeytandı, cindi.
Hər yerdə belədir, hara dönürsən,
Çoxu əsiridir dövlətin, varın.
Günah çevrəsini qıra bilməzsən,
Nə baş nazirlərin, nə də çarların…
Coşqun cümə günü. Aprel ayıdır,
Bütün yer üzünə çöküb qaranlıq
Hayana tələsir bu ilıq külək?
Həyəti-bacanı çovğun süpürür.
Yaz gəlib. Allahın əlaməti tək.
Belə havaların aprel ayında,
Ömrü qısa olur, saxla yadında.
Allah da bizlərə xatırladır ki,
Həmişə qandırmaq olmur dünyada.
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* * *
Hər yan dəlixana. Hər tərəf bardak
O xilaskar yalnız könüldə, canda.
Əsas da inamdı. Olar hər şeyin,
Sən ona bir dəfə yalvarmasan da.
Bu payız da çayın rəngi qaralıb,
Sahillərdə dumana bax. Bax ona.
Qoy bu inam hissi – bu etirafın,
Hər an dayaq olsun sönməz ruhuna.
Dolanır dünyanı, dolanır ərzi,
Sibir soyuqları, Sibir küləyi.
Nə qədər ki, Allah səni qoruyur
Unutma Allaha dua etməyi.
Birdən qaş qaralır. Qaranlıq çökür
Ay duman içində əriyib axır.
Yanıb külə dönən bir könül isə
Qaranlıqda işıq saçır, parlayır.
* * *
İlahi, necə də yorulmuşuq biz
Yersiz uğurlardan,
Dəmir magistrallardan,
Beton avtostradlardan,
Zəhlətökən olaylardan,
Həyəcanlı xəbərlərdən,
Anlaşılmaz ixtiralardan,
Keflənmiş qonaqlardan.
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Nə ufulda, nə ah çək,
Hələ çox uzanacaq
Bizim qəmli yolumuz.
Küy-kələyin içiylə,
Allahdan yan keçərək,
Ehramdan yan keçərək.
* * *
Boş şeylər başını elə qatır ki,
Ancaq gedib-gəlir quru nəfəsin.
Bircə aydan sonra xatırlamırsan
Nədən ağrıyıbdı ürəyin, qəlbin.
Tikanlı, kəsəkli, qanqallı sözlər,
Sıxır, parçalayır ürəyi, canı.
Yenə də paxıllıq, yalan, sıxıntı
Xırdalayır dəyirman daşlarını.
Əlbəttə ki, gərək müdrik olasan.
Ömrün qədrini bil, baharını sev.
Öz itkinə qüssələnmə sən əsla,
İşıqlı günlərin axarını sev.
Yetər bu vurnuxma, çıx bu şəhərdən
Tərk elə düzləri, ucalığa qalx.
Çaylara qulaq as, meşəni dinlə
İlk uçuşa hazırlaşan quşa bax.
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* * *
Yay qurtarır, bu da fəslin axırı
Göylərdə şümşürüd parlayıb sönür.
Qızılı payızın nişanələri
Tarlalarda, meşələrdə görünür.
Dumanlanır iri-iri şəbnəmlər,
Torpağa tapınır otlar hər anda.
Qovaqlar xəfifcə pıçıldaşırlar,
Adamı üşüdən ala-toranda.
Şübhəsi də, qorxusu da yüngüldü,
Nə qalıb ki, bu yayın axırına.
Ürəyimdə nə üzüntü, nə qüssə,
Qarışıram çayların axarına.
Mənim nəğməm birdən qanadlananda,
Gül üstə bir arı vızıldayırdı.
Mənim qayığımsa sakit körfəzdən,
Sakitcə, iz qoyub aralanırdı…

PARKDA PAYIZ
Burda hər şey belə olub yəqin ki,
Belə də olacaq gələn il yenə.
Sallanıbdı söyüdün budaqları,
Donmuş gölməçənin soyuq üzünə.
Ayrılığa hazırlaşır hər bir şey –
Bu taleyin payız ziyafətidir.
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Başını bulayıb kefli zəhmətkeş
Bir xırda heykələ «tabut» düzəldir.
Otlar qar içində. Fanerlər lay-lay,
O çəkici sakit vurur bu ara.
Bu sazaqda dönmüş şəkildən baxır,
Qayığa uzanmış lümlüt Venera.
* * *
Görürəm ki, yaxınlaşır ayrılıq,
Amma səadətdən ötrü əsmirəm.
Dəyişirəm vurnuxmanı nisgilə,
Meşədə sərsəri kimi gəzirəm.
Çevrildikcə yaddaşın hər yarpağı –
Hər yarpaqda bir ağacın ətri var.
Burda sarıçəpkən arıquşları,
Sarı bülbül kimi cəh-cəh vururlar.
Burda sükut özü məni sağaldır,
Burada tənhalıq olur mənə yar.
Yenə çıxım taleyimlə cidala,
Sənin xeyir-duan məni qoruyar.
QIŞ ÇİMƏRLİYİ
Gözəl bir gün. Hər yanda qar,
Yolda təkərlər iz salar
Körfəz boyu-sahillərə
Küləklər meydan sulayar.
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Bulud altda qalan Günəş
Titrəyirdi əsim-əsim.
Yayda bura, əlbəttə ki,
Başqa bir mənzərə hakim.
Yayda içki də satırlar,
İndi gəlmir pivə iyi!
Məni alıb ağuşuna,
Yalqızlığın xoşbəxtliyi.
Yoxdur kimsə, yoxdur bir səs
Can atır göyə bu körfəz.

QÜRUB
Qağayılar qışqırırlar,
Bu soyuq da onlara yad
Burdan apaydın görünür,
Sərt şaxtalı Kronştad.
Şübhəni saxla sonraya,
Sən bir sonsuz boşluğa baxBuzla göyün sınırına
Qaranlıq köynək olacaq.
Qürubda yanğın səngiyər,
Səngiyər ala-toranda.
Günəş narıncı şar kimi,
Donar körfəzin qarında.
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SANATORİYADA
Üçcə gün qalıbdı, bu sakitlikdə
Ruhumu dindirəm, qüssədən qaçam.
Xəstəlik kağızı yazacaq həkim
Onun yazısından, çətin baş açam.
Ağır-ağır xiyabanda gəzirəm,
Bir qədər sağalmaq açıb eynimi.
Budaqda quşlarla birgə yellənən,
İlahi, görəsən, ruhum deyilmi?
İndicə uçacaq, pərvazlanacaq
Qıc olmaq haqqında həkim deyəni
Yaddan çıxaracaq, tam unudacaq.
Xırda qayğılarla yüklənib dünya,
Ona da qayğılar nəsib olacaq.
Hədyan danışmıram. Siqar çəkmirəm
Mən heç nə içmirəm, çaydan savayı.
Allahın rəhmi tək qarşılayıram,
Uğuruma çıxan erkən sabahı.
* * *
İşıqlarla bəzəyiblər yolkanı,
Yoldan keçənlər də bayram eşqində.
Qəsəbənin küncündəki o evin,
Titrək işıq yanır pəncərəsində.
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Əzabların hicranını unudum,
Qoy ruhum gündə bir yalan uydursun.
Fanilikdən, həm də ayrılıqlardan,
Axı tale məni necə qorusun?
Yenə də… Yenə də ruhsuz bir gecə…
Gərək mən qayıdam. Bir çiçək solur.
Yenə də… Yenə də qarlı küləklər,
Arxamda fit çalır, arxamca gülür.
Yalqızlıq doğmadır, tanışdır mənə,
Sizin dostluğunuz – heç nəyə dəyməz.
Axı evdə mənim bir yalqızım var,
O da yalqızlığa başını əyməz.
İndi yəqin mənə kartof qızardır,
İndi yəqin çaydanda soyuyub çay.
Yeni il öncəsi hamı vurnuxur,
Amma orda həyat sakit, bir qolay…

NOHUR
Uzandıqca zəncir kimi
Boş-boşuna ötən günlər,
Həyat nohur suyu kimi
Zığ-zımırığ tamı verər…
Hər yanda söyüd kolları,
Yarpaqlardan qüssə damar.
Heç nəyi qorxutmaz nohur
Onun üzü aydın, hamar.
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Dostları da uyudular,
Düşmənləri də yatdılar.
Suyu da ki, buxarlanır
Hey azalır, gündə bir az…
Daş atsan da lap içinə
Yaşıllanmış sularında
Dairələr də yaranmaz.
Hifz et,qoru bu kədəri,
Rahatlığın qədrini bil.
Yalnız həqiqətə inan,
Xəyallardan sənə nə hay;
Yuxunda bir çay arzula,
Dənizə can atan bir çay…

ZİBİLXANA
Şəhərin zir-zibilini,
Daşıyırlar maşın-maşın.
Budur onların sənəti,
Hər şeydən hündürə qalxır
Donuq insan üfunəti.
Sabah bundan yaxşı olar,
Şeytan da bizdən əl çəkərO, irəli biz geriyə
İndi zibil təpələri
Tüstülənir, qalxır göyə.
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Göylər bozarıb qaralır,
Buxarlanır çirkab suyu –
Amma bunun çarəsi var;
Etinasız eybəcərlər,
Deyib-gülər ömür boyu…
* * *
Həm toxlara, həm aclara – Hamıya
Tox da birdi, ac da birdi. Sən ağla –
Təzə jurnalların miskinliyinə
Teleyayımların korafəhminə.
Hamı qaşqabaqlı, hamı fərəhsiz,
Hamının çiyninə yük olub ömür.
Hamının başında eyni fikirlər,
Hamı da eyni cür yuxular görür.
Necə də sakitdi bizim məhlədə,
Vaxt məni qovarsa, qallam narazı.
Yorğunam. Bir qədər araq içirəm,
Gedirəm yandıram hamamımızı…
Xəyal dəryasında bir qəvvas kimi,
Üzüb ayrılıram, baxıram gendən.
Birdən görürəm ki, balıq külüyü,
Balıqçı toruna dolur dinmədən…
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* * *
Səbəbiyyət axtaranda
Sən çaş salma, aşma həddi.
Palçıq var ki, xeyirlidi,
Çiçək var ki, zəhərlidi.
Öz rəyini söyləyəndə
Rədd eləmə məsləhəti –
Məsləhət var – dərin olur.
Məğlubiyyət çox acıdır,
Amma hərdən
Qələbədən şirin olur.
* * *
Qaranlıqdan qorxur o,
O, qorxur ucalıqdan.
Naxoşluq, yoxsulluqdan
Bir də uğursuzluqdan.
Bu qarışıqlıqda da
Sadəliyi qeyb oldu.
Yox oldu, abır-həya
Həmişə o qorxur ki,
Heç ona pay çatmaya.
Rahatlığı, ümidi
Həmişəlik itirib.
Bu dolaşıq dünyada
Söküb parçalayırsan
Alçaldığın günləri.
Güman və şübhələri
Üst-üstə toplayırsan.
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Bu söz qətidir, qəti;
Pulla ölçmə heç zaman
Xoş günü, səadəti.
Gəmi keçəndən sonra
Yaranan dalğaların
Köpüyünə bənzəyər –
Bizim Yer üzündəki
Uğurlar, qələbələr.
İnamsız nədir həyat?
Odur məni yaşadan
Mənə verən qol-qanad.
Ümidlər, gümanlar da,
Birbaşa ondan gəlir.
Torpaq isə soyuyur
Soyuyur gündən-günə
Kimsəsiz parkda isə
Qoca, cavan qovaqlar
Ağ libas geyinirlər.
Bir-birinin bəhsinə,
Soyunub geyinirlər.
Elə bil ki, hələlik
Yalnız ölçüb-biçirlər.

ONUN ÖMRÜ
O, ömrünü kitab kimi
Tramvayda oxudu.
Həmişə qaçaqaçda.
Həmişə tez-tələsik.
Məclislərdə parladı.
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Həmişə vurnuxmada,
Bu dövranda iş gördü.
Birdən ayaq saxladı,
Matı-qutu qurudu.
Kədər onu haqladı
Və o, birdən anladı;
Ömrünü yelə verib –
Ömür keçib boşuna.
Son mənzilə az qalıb,
Qorxu da iylənməkdə.
Ölüm mələyinin də
Nəfəsi kürəyində –
Nə sevgi, nə Tanrı var
Buzlaşmış ürəyində.
Gəzdi bu gen dünyada,
Ümidi də – bəlkələr –
Qismət, qəzavü-qədər.
İndisə qismətini
Küləklər dəlib keçər.
* * *
Gedəcəyik dünyadan,
Bir az geci-tezi var.
Bizi də anacaqlar
Hərdən xeyirdə-şərdə.
Mənim üçün nə fərqi,
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Hunlar, ya da ki, Qotlar
Kök salacaq bu yerdə.
Quşlar asanca uçur,
Qaynayır bulaqda su.
Çox şey qalar əbədi,
Çox şey sönər biryolluq.
Burda hər şey qalacaq
Qalacaq necə varsa,
Bu göy, bu çəmən, bu çay.
Nəfəsi şimşək bulud,
Və bu çoxsifətli Ay.
Bağlama taleyini gələcək əsrlərə,
Fal da açma qüssə, qəmlər isində.
Sən bu çiçəkli çölə, bu yamyaşıl gölə bax,
Burada küləklər də danışır rus dilində.
* * *
Payız… qızıl payız! Hamamdan sonra
Süzüb gillədirəm iki yüz qram.
Kirşələri hazırlamaq vaxtıdır –
Axı qarla, buzla əzəldən varam.
Daha yorulmuşam, başım fırlanır,
Daha sabaha da bir iş qoymadım.
Yenidən boyadım mən öz qapımı,
Hələ nə qədər də odun doğradım.
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Göbələk duzladım, moruq bişirdim,
Qaranlıqda uçurumdan qorxmuram.
Xeyli uzun sürən bir qarlı qışa,
Deyəsən, indidən hazırlaşıram.
* * *
Vətənim narahat, vətənim qarlı,
Cənuba gəlmişəm dincələm bir az,
Duzlu hava udam, gəzəm, dolaşam,
Burda elə bil ki, yaz gəlibdi, yaz…
Anadolu Ayın aydınlığında,
Dalğanın səsindən qulağım batır.
Mən burda dincəlmək arzulamışdım,
İndi dincəlməyə tam haqqım çatır.
Xəyalsa arxaya baş vurur yenə,
Özünü yetirir qırma kimi qar.
O qarı, çovğunu bir an içində
Geyirəm əynimə, buz tutur yollar.

ROMA
Uğuldayır, guruldayır burdan keçən çay
Çayda çimən uşaqlarsa nəsə yazırlar –
Amma qum üstündə nə yazı-pozu?..
Ruhumda ulayır ötən əsrlər,
Mənim yaddaşımda bir əsrin tozu.
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İç üzünü gördüm əbədiyyətin,
Baxmaqdan yoruldum. Bir sabah çəndə
Roma çoxdan çöküb. Mən hələ sağam
Baxıram göylərə sevinc içində.
* * *

E.Boçkaryevə

Ağ qanadlı qağayılar qışqırırdılar,
Uşaqlar çörək atır, onlarsa qapırdılar.
Görünən sahil quru,
Burdan cavanlıq kimi uzaqlaşırdı gəmi,
Çox güman ki, gələcək ayrılıqlara doğru.
Dalğalandı bir anda gəminin bayraqları,
Dalğa dalğanı qovur bu sularda elə bil.
Bir sarğı kağızıdır elə bil bu dalğalar,
Külək də dalğalarla titrədir buludları.
Vağzalın uğultusu azacıq eşidilir,
Günəş indicə qalxıb zenitdə bənd alacaq.
Mənə yazmayacaq bu gün də heç kim,
Artıq zəng vuran da heç olmayacaq.
Artıq mən kimsəyə gərək deyiləm,
Yeni üfüqləri fəth eləməyə.
Qoy indi başımı gicəlləndirsin,
Qəm, qüssə içində çatım Kijeyə.
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Bufetdə dostumla araq içəcəm,
Suların səsinə qulaq asacam,
Bir daha, bir daha əmin olacam –
Yoxdur o ada,
Xoşbəxt olmamışam heç vaxt dünyada.
* * *
Londonla yaşamaq çox maraqlıdı,
Səhərdən axşama həyat qaynayır.
Xoşsima, xoşqılıq, gülümsər Soxo
Küçələrə parlaq fənərlər asır.
Dekabrda yun köynək lazım olmur,
Hava da bu yerdə insana kərim.
Gəlsəydi Piterə buz bağlayardı
Nağılçı, nağılbaz Qolfestirim.
Amma mənim vətənimdə nə nağıl,
Yaxşı heç nə gözləmirik haçandı.
Ancaq puldu-muldu, o da ki, saxta
Həmdəmimiz sulu qardı, yağışdı.
Pas atdı anbarda nəhəng raketlər
Flotu satdılar. Qovruldu bülbül –
Amma öyünməyə baletimiz var
Bir qədər fikirləş. Öz-özünə gül.
Qəlbimizdə nə ağrı var, nə acı
Qisas ilməmizə vurulub düyün.
Vestminstress abbatlığında,
Mən dua elədim Rusiya üçün.
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KÖHNƏ KOROLEVSKİ
OBSERVATORİYASINDA
Qismət Allah əmridi
Kimi admiral olur, kimisi şair olur.
Ona qismət oldu ki,
Teleskopla izləsin
Uzaq planetləri.
Uzun illər çalışdı
Dünyanın nizamını
Nəhayət ki, anladı..
Bu səma da sənindi,
Bu bağça da, bu bağ da
Bu xırdaca otaq da.
Nə ikona, nə xaç var
Nə də müqəddəs «İncil»
Bu otağın içində.
Belə götürəndə də
O çox sadə yaşayıb,
Könlünə toxunmayıb
Bir qara milçəyin də.
Zozalıb. Gücdən düşüb,
Gözləri zəifləyib.
Donqarı da əyilib
Varmı onun günahı?
Həmişə, gecə-gündüz
Göylərə baxsa da o,
Amma bircə dəfə də
Görəmmədi Allahı.
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* * *

LİKİYA ETÜDLƏRİ
Sübh çağında, ağaranda dan yeri
Müəzzinin qəmli səsi ucalır.
Yunanlar yaşayıb burda bir zaman,
Onlardan nişanə – bir ehram qalır.
Burda bağça salıb türk öz əlilə
Meydan təmizlənib kəsəkdən, daşdan.
Hayana baxırsan səliqə-sahman
Muzey qaydaları –öz qaydasında.
Birtəhər seçilir yanğının izi,
Gülümsəyən, istiqanlı sifətlər…
Kilsəyə, altara aparacaqlar –
Bomboş tabutları göstərəcəklər.
Nədəndi ulduzlu, aylı gecədə
Dualar insanı lərzəyə salır?
Qılınc cingiltisi içimdən keçir,
Sinclər çırpılır, şeypurlar çalır.
Hardasa it hürür. Göy üzündə Ay,
Sükut qucaqlayıb yenə dənizi.
Bizə dua elə Nurlu Nikolay,
Allahdan dilə ki, əfv etsin bizi.

220

* * *
Yamaladan qalxan çovğun
Dolur İrtışın ağzına...
Ömrü başlayım yenidən,
Tələsmədən, yana-yana.
Yad aləmin, yad nəfəsi,
Hər tərəfdən qar ələnir.
Mənzil, mebel, mətbəx, telefon –
Nəyim varsa: dövlətindir.
Lampa da, yataq dəsti də –
Bir məişət əşyasıdır.
Tək canım və can köynəyim
Mənim şəxsi əmlakımdır.
Mən dualar eləyirəm
O adil, qadir Allaha.
Tufanları adlayıram
Çəkinmədən, heç qorxmadan
Gedəcəyim yol da bəlli,
Köməyim də ki, Allahdan.
* * *
Uzaqlar da qaranlıq,
At oynadır qar yalnız.
Dostlar hara getdiniz?
Harda itib-batdınız?
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Qar qüssəni soyudur
Bəmbəyazdı qış günü.
Deyirlər unudacaq
Hamı öz iş-gücünü.
Pəncərədən görürəm,
Qaranlığın atını,
Unudacaq birisi gün
Çoxları öz adını.
* * *
Böyük şəhərlər yuxuda,
Onların planı hazır.
Gecələr sular soyuyur,
Sübhün dumanları axır.
Mayakda kömür soyuyur,
İndi gələr qağayılar
Qanad çalar ağır-ağır.
Ladoqanın sahilində
Unudulmuş, yaddan çıxmış
Köhnə «Dizel» zarıldayır.
Simlərsə fəryad eləyir,
Göylər bir narıncı donda.
Sonuncu ulduz titrəyir,
Bir köhnə arxın suyunda.
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* * *
Bu gün, ya da sabah – yəqin başlayar,
Leysan yağışları, aramsız külək.
Eh… kimə lazımdı nə baş verəcək?
Yaxşısı budur ki, yenə gözləmək.
Bir əlçim buludu külək qovanda
Eyninə deyildi: tezdi, ya gecdi?
Həyat gözəl imiş sən demə, dostum,
Di gəl ki, heyif ki, bizdən yan keçdi.
* * *
Gözəl sentyabr. Vida vaxtıdır
Üstümə hər günün nisgili dönür.
Fəlakət qorxusu alıb canını –
Gecə işıqları soluxur, sönür.
Mən gecikdim, daha cavabım da yox,
Dalğa düşüb ləpələrin izinə.
Yağışlı, mülayim sübh küləyindən,
Ağlım kəsmir qəlbim qıza, isinə.
Uzun müddət havalar açılmadı,
Günəşi, istini biz çox özlədik.
Gəminin sonuncu fitini isə
Gölün qaranlığı uddu, gizlədi.
* * *
Çayın dalğaları çox lillənəndə,
Az qalır dumana dönsün lal sular.
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Dözür balıqçılar soyuq havaya,
Təki bir əməlli balıq tutsunlar.
Başqa cür üşüyür qamışlar yəqin,
Sübhəcən quşlar da ötmədi dil-dil.
Bu yerin, bu göyün sahibi sükut,
Günəş də doğmağa qorxur elə bil.
Sahildə gəzirəm. Tənhayam, təkəm
Amma qaşqabağı hər an layladı.
Barı soyuqları biz gözləyəndə –
Qəlbimiz, ruhumuz soyumayaydı.
* * *
Axırı ki, gəldi qış.
Sobanın səsi tanış
Sobada çırtıldayan
Odunun səsi tanış.
Ofuldayan gecədə
Ulduzlar aləmində
Hər anda bir partlayış..
Ayın aydınlığında
Baxıram yağan qara.
Hərdən məni üşüdür
Qarın quruca adı.
Kimsə mənim haqqımda
Düşünmür indi yəqin,
Elə bu da yaxşıdı.
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* * *
Lal bir həyasızdı göylər, göy üzü,
Sükutdan qoruyaq biz özümüzü?
Necə düşünürsən: kimik, hardayıq,
Biz hansı şeytanın arxasındayıq?
Boş-boş hadisələr sıralananda,
Oldu məskənimiz şeytan adası.
Özün de, özün bil, sərxoş baş ilə,
Necədi xaricə cummaq sevdası?
Payızda bulanır irmaqlar, çaylar,
Meşə üvəzi də yanır, qovrulur.
Amma noyabrda bir də görürsən,
Qəribə, maraqlı günlər də olur.
Bir də görürsən ki, zülmət sovrulur,
Sahili oxşayan ləpələr kövrək.
Elə ki günəşin şəfəqi düşür,
Bax o şəfəq kimi çırpınır ürək.
* * *

Rusiyanı ağılla anlamaq olmur
F.Tütçev
İndi öz himnimiz, bayrağımız var,
Heraldikamız da gələr əmələ.
Belə görünür ki, vətənin özü
Əsla öz yoluna düşməyib hələ.
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Hamı közü eşir öz qabağına,
Hamı öz közünü üfürür qabaq.
Biz isə amansız mübarizədə
İstədik həmişə başqa cür olaq.
Dünyanın qarışıq bu zamanında,
Başdan-başa əynimizi dəyişdik.
Amma ki, nə dünya həmin dünyadı,
Elə biz də dünənkilər deyilik.
Bilirəm çoxdandı bizi hər yerdə –
Görmək istəmirlər xeyirdə-şərdə.
Boranı inamsız yumşaltmaq olmaz.
Elə hey gedirik, hara çatdıq ki?
Rusiyanı ağılla anlamaq olmur,
Ağıl da yoxdursa – onda batdıq ki…
Şaxtalı havada hər yan görünür,
Hara uçur, hayana aparırlar,
O yad, o yabançı ölkələri də
Bəyəm Ana Vətən adlandırırlar?
Çaşmısan, bilmirsən hara gedəsən,
Çürük qanunların tapdaq izində,
Allaha yalvar ki, ağıllandırsın,
Bizi tək qoymasın dünya üzündə.
* * *
Yetimçilik əsla sarmadı məni,
Atamı, anamı dəfn eləyəndə.
Bu da cavanlığın bir üstünlüyü –
Gözüm yaşarmadı bəla gələndə...
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İndisə ən adi uğursuzluq da,
Bir də görürəm ki, sındırır məni.
Amma indi niyə – başa düşmürəm,
O köhnə itkilər yandırır məni?
Anam da, atam da girir yuxuma.
Yuxuda atamın gülüşlərisə,
Uzaq küləkləri mənə andırır.
Yəni doğrudanmı bu yer üzündən,
Mən də getməliyəm, axırım çatır?
Əsla istəmirəm düşünəm bunu,
Kilsəyə gedirəm. Kilsə soyuq, nəm.
Orda şam yandırıb, şam işığında
Atamı, anamı yad eyləyirəm.
Ruhum vəcdə gəlir, qalxır göylərə
Yay yarpaq dililə atmaca atır.
Sonsuz xəyalımın axar çayları,
Məni yenə bu dünyaya qaytarır.
* * *
Özgə yuxusuna baxmaqdan bezdik,
Bilmirsən kinodur, yoxsa yuxudur.
Yadların niyyəti o qədər doğma…
Elə bil bizimdir, bizə məxsusdur.
Tozla nəfəs alır bütün xəbərlər,
Biz gedə bilmirik, get deməsələr.
Bizim başımıza gələnləri də,
Biz hardan bilək ki? Özgələr söylər.
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Özgə xülyaların zamanı deyil,
Ədalət deyərək bağırır oğru.
Eşitmək lazımdı necə çağırır,
Yaradan bizləri işığa doğru.
* * *
Fəlakət çatanda astanamıza,
Gecənin xofu da qorxu gətirir.
Onda biz Allahı salırıq yada,
Onda düşünürük, ruh əbədidir.
Biz oruc tuturuq Allah eşqinə,
Deyirik: canımız bu yolda fəda.
Elə ki, dağıtdı Allah tufanı,
Yenə başlayırıq köhnə həyata.
Nə olsun, deyirik Allah adildir,
Yenə can atırıq biz toranlığa.
Yenidən düşürük bədnam yollara,
Tələsirik yar olaq qaranlığa.
Demə ki, yol gəlir bəla
Sən həmişə dua elə…
* * *
Hamının axırıdı?
Yox, buna inanmıram
Birdən ilğım dağılır…
Qəzəblənmiş vəhşinin
Üstündəki yazılar,
Birbəbir aydınlaşır.
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Ucadan oxuyuruq,
Oxuyuruq hamımız:
“Bizim əziz atamız”
Tutaq ki, mən bilmirəm
Heç nəyin qaydasını,
Heç nəyin əsasını.
O ki yaxşı anlayır
Qeybdən gələn sözlərin
Məğzini, mənasını.

TEMZADA GECƏ GƏZİNTİSİ
Londonun üstündə pərvanə kimi,
Üçaqlar gecələr şəfəq saçırlar.
Düşür əsməcəyə çaylarda sular,
Arı pətəkləri – uzaq ulduzlar…
Mən evdən-eşikdən uzaq olsam da
İstədim tək qalam üzü axşama.
Amma yenə düşdüm qarışıqlığa
Gəldim əhdi-ətiq qədim Sodoma.
Viski gətirirlər yanında çərəz,
Gəmi ləngər vurur. Qədəh titrəyir,
Yarı ingiliscə, yarı urusca…
Təbəssüm – ər zaman dadına yetir.
Mən Çili şərabı içirəm burda,
Keçir üstümüzdən Vestminster Bridge.
Sağda elə bil ki, rəngli kinodur,
İşıqlar içində üzür parlament.
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Gəmi yaran sular qurğuşun kimi,
Deyəsən səhərə, sübhə az qalıb.
Boşalmış göylərin qaranlığında,
Səmada tək-tənha bir ulduz qalıb.
* * *
Çox şükür, həmişə mənimlə olur,
Həmdəmim qələm də, bir ağ varaq da.
Divar arxasında külək səsi də,
Göylərdən süzülən nur da, işıq da.
Çox şükür, çox şükür – hamısı mənim,
Gecə də, bu gecə axan ulduz da.
Şüşədə, aynada bağlayan buz da –
Bu sükut, bu varlıq, hamısı mənim.
Şükür, məsləhətə ehtiyacım yox,
Hesabat vermirəm hələ kimsəyə,
Beləcə dolanır ömrümün pəri.
Hələ titrədəcək qaranlıqları,
Bir lal-kar ulduzun qızılı-zəri.
Bu qızıl sükutda, bu lal sakitlik
Mənim mükafatım, ordenlərimdi.
Allaha çox şükür umacağım yox,
Mənimlə olanlar mənim bəsimdi.
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* * *
Uzaqlardan keçən uçaq səsini
Meşələr uddular bir loxma kimi.
Bu boş maviliklər inversiyalı –
Bir anlıq titrədi səmanın simi.
Yenə donacaqlar əsrlər boyu,
Bu səsdən səksənən uzaq üfüqlər.
Nə yorulur, nə inciyir, nə bezir,
Burdan axıb keçən çaylar, nəhrlər.
Sən də üzülürsən qəlbində şübhə,
Saxta faniliyin qaranlığında –
Donursan hüznlü heyrət içində,
Sadəliyin bircə addımlığında.
Əgər əbədiyyət varsa dünyada
Kənardan o bizə belə görünür.
Bu nurlu, işıqlı maviliklərdi
Gümüşü çayların üstə sürünür.
* * *
Tamam əldən saldı tərəqqi məni,
Yola çıxmamışdan baxdım havaya.
Qızılı meşənin içindən keçib,
Mən gəlib yetişdim sakit bir çaya…
Onun göy suları tamam bulanıb
Yumur sularında ulduzu, ayı.
Təbiətin yaranış sevdasıyla
Okeana aparır dalğalar çayı.
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Çıxacaq yoluna okeanın buzu,
Qütbün sükutunda səsi batacaq.
Başqa bir məcrada o bənd alsa da,
Qəlbinin odunu soyutmayacaq.
Buz olmaq deyilmiş çayın arzusu,
Həmişə altından qaynayacaq su.
* * *
Deyəsən, qışın da axırı çatıb
Şaxtalar səngiyib. Qar buxarlanır.
Xantı-Mansiyskın inşaatında
Hətta gecələr də işıqlar yanır.
Bu şəhər doğmadı. Qədimi evlər
Özün də bilmirsən hara sürüşür.
Ötən yüzilliyin rus evlərinə,
Zırpı binaların kölgəsi düşür.
Hələ zamanını deyə bilmərəm
Rusiya yenidən böyüyəcəkdir.
İndisə… indisə göygöz taciklər –
Bizimçün Səadət sarayı tikir.
Danışa bilmirlər urus dilində
Vətəndaş deyillər. Belə şey olar?
Əsla tələsmədən, necə gəldisə
Daşı daş üstünə düzürlər onlar.
Çoxdan itirmişik biz ağlımızı…
İndisə bizlərdə işlək əl də yox –
Amma ki, əlimiz-qolumuz açıq.
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Haçan rəhm edəcək Yaradan bizə,
Əbədi əzabdan qurtaracağıq?
Təbiətin qanunları əbədi,
Hər şeyi qanunla süpürəcəklər.
Belə görünür ki, başqa xalqları,
Bir zaman Rusiyaya köçürəcəklər.
Gedərik dünyadan günahımızla,
Buz tutub, açılmır taleyin donu.
Naməlum kəlmələr, naməlum dillər
Pozur ehramların lal sükutunu.
* * *
Çöllərdə daha sərt qışın nəfəsi,
Bu ki, adi haldı, burada nə sirr?
Amansız şaxtalar, qar həngaməsi,
Gecələrsə, yuxumuza yay girir.
Dəhşətli istilər. Qaçım kölgəyə,
İsti ocaq kimi qovruluram mən.
Artıq neçə gündür lal bir sükutdan,
İçib keflənirəm, məst oluram mən.
Artıq neçə gündür qulağım çalmır
Boş-boş söhbətləri, danışıqları.
Çiçəkli çöllərin təravətilə
Dolub Ladoqanın alma bağları.
Necə də şirindi qış yuxuları:
Birdən sən qaçırsan düz mənə sarı…
Ağacdan ot üstə bir alma düşür,
Bu otlar nəmlidi, alma sürüşür.
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MƏNSƏB
Bu haylı, haraylı mavi sulara
Baxıram kədərlə, nisgillə, qəmlə –
Çay öz məcrasına çox can atır ki,
Canını qurtarsın öz canı ilə.
Təpəyə qalxacam bu gün, ya sabah,
Təpədən seyr edim mən uzaqları.
Loqodanın sularında qeyb olur,
Volxovo nəhrinin gur dalğaları.
Biz də can atmaqla, çapalamaqla,
Bilirik harada yerimiz axır.
Bizim ömrümüzün şaqraq çayı da,
Şəksiz, şübhəsiz ki, mənsəbə axır.
Qoşul gur axına, bir coşqun selə,
Yoxsa bataqlıqda sən batacaqsan.
Axıb qarışmasan okeana, gölə,
Üfunət içində sən yatacaqsan.
Allah hər şey verib öz bəndəsinə,
Bəs hanı, bəs hanı qüdrətin, gücün.
Çaylar yatağını hərdən dəyişir,
Dəyişir mənsəbə qovuşmaq üçün.
Okeana, dənizə doğru can atan,
O coşqun çaylara, dəryalara bax –
Bir qapaz altında baş gizlədiksə,
Bizim həyatımız çevrilir arxa.
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Xırda çəkişmələr, dedi-qodular,
Cəhdimiz də fani – budur məsələ –
Biz çökürük qaranlığın dibinə,
Demə şükürlüymüş bataqlıq hələ.
Saralmış meşədə quşların səsi,
Yellərin səsinə səs verir çöllər.
Yaşıl ehramların günbəzlərini,
Alıb ağuşuna göy üzlü göylər.
Bu haylı, haraylı mavi sulara,
Baxıram kədərlə, nisgillə, qəmlə.
Çay öz mənsəbinə çox can atır ki,
Canını qurtarsın öz canı ilə.
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* * *
Sönür gecə yarı göylərin şamı,
Zamanın fəlakət astanasında
Bizim halımıza sızlayır hamı,
Bizi tərpətdilər, dümsüklədilər,
Sözümüzü ağzımızda kəsdilər.
Ayın nuru axıb gedir harasa,
Oturuşur tozan, toz çənin üstə.
Od-alov içində qovrulur ağ ot –
Bu qarlı, yuxulu vətənin üstə.
Qaranlığa gömüləcək bizimlə,
Bizi dindirənlər, suçlandıranlar
Qanlı azadlıqdan sərxoş olanlar.
Buz əriməz üstümüzdə sıxlaşar.
Qiyam xəbərləri bizi haqlayar.
Amma ki, yenidən su dayazlaşar,
Onun yolu uzun – okeana qədər.
Çürüyər sularda qurulan tor da
Bir əlçim buluda qarışar, itər.
Və qorxu içində qeyb olar şeytan
Mələk uçub gələr ulu Səmadan.
* * *
Yenə də baxıram televizora,
Baxıb kütləşirəm. Gəlmişəm cana:
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Nə tez işığını itirdi Rusiya,
Qarışdı cəhənnəm qaranlığına.
Kumirlərimizi dərhal unutduq,
Şakərləri tez-tələsik dəyişdik.
Amma biz bunu da söyləyək gərək;
Yabançı dünyanın yerişlərinə,
Çox çətin olsa da tabladı ürək.
Başsız qoymayacaq yaradan bizi
Yarıb qaranlığı baxır aşağı –
Nə qədər ki insanların qəlbində
Alışıb közərir inam işığı.
* * *
Özünü sındırmağı,
Nəfsinə tox olmağı,
Daha yaxşı bacarır.
Onsuz da qadir Allah,
Daima göydən baxır.
Fikirlər daha sadə,
Yuxular daha sərbəst.
Bir zaman nəhəng idi –
Bu ölkə, bu məmləkət.
Həddindən ziyadə çox,
Acgöz qonşu aparır –
Belə getsə solarıq.
Polşa qədər azalıb,
Sonra da yox olarıq.
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Günü gündən daha pis,
Yaşayır mənim yurdum
İlin yarısı işıqlı,
İlin yarısı qaranlıq.
Daha sözümə baxmır
Nə ayağım, nə qolum.
Günü-gündən qısalır,
Cənnətə gedən yolum…
* * *
Cürbəcür işlərə ömür yem olur –
Xırda ehtiraslar, vecsiz sərxoşluq…
Xəbərlər axını, dedi-qodular,
Hayana çönürsən boşluqdu, boşluq.
Hər yanda kəm-kəsir, ehtiyac, nisgil
Biz hey axtarırıq. Tapa bilmişik?
Çönüb boylanırıq keçilən yola,
Amma heç bilmirik nə itirmişik…
Çovğunlar ulayıb dövrə vururlar,
Sönür ulduzlar da qaranlıqlarda.
Hər deyəndə səmaya da baxmırıq,
Yerdən uzaqlaşıb, görünür, o da.
Bizə bir az qüvvət, bir az da təpər
Öhdəsindən gələk qaranlıqların
İlahi, qanadlar hayla açılsın
Silək dünyamızdan qaranlıqları.
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BAHAR
Ovcumda qar kimi əriyir ömür,
Ehtiyat qalmayıb sabaha daha.
Çayda buz qalmayıb əriyib axıb,
Çıxmağa qoymurlar amma trasa.
Ömür keçir vurnuxmada, tələsik
Qarışdırıb sifətləri, günləri –
Belə günlər saysız, belə günlər min.
Nədəndi, görəsən, qəlbim bir anda
Sızladı halına itkilərinin?
Bəlkə erkən yazdı buna səbəbkar,
Çayı yuxusundan oyadıb zalım.
Bəlkə yuxusuzluq dərmanını mən
İndi yaxındakı aptekdən alım?
Görünür, başqa bir zamandı indi,
Cənub küləkləri sabah erkəndən,
Amansız, rəhmsiz başlayıb yenə
Cumur saymazyana, cumur qəflətən.
Çaylar coşub-daşır. Asta, aramla
Axıdır bəmbəyaz, sal-sal buzları.
İrtışın qızılağac bataqlığından
Qürbət dünyasına – buzluğa sarı.
Dan yerinin fəlakət duyğuları,
Birdən qeyb olacaq boz duman kimi,
Göyə çəkiləndə, yerə çökəndə
Bir-iki saata buz parçaları,
Qaranlıq okeanda suya dönəndə…
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* * *
Ladoqa ətrafında
Duman axır üfüqdən
Dəli külək yellədir
Çimərliyin çətirini.
Şistli çəpərin üstdən
Dəli külək gətirir.
Meşələrin ətrini.
Sabah, sübh açılandan
Hamamda buğlanırıq
Sözün açığı bu buğ
Sındırmır sümükləri.
Girişirik arağa
İyuldu. Hər yer isti.
Yer tapılar yatmağa.
Tələsməyə bir yer yox,
Sabah da mən bekaram
Belə yaşamaq xoşdu –
Allahımla mən varam.
Oturub izləyəsən,
Bürkünün axmasını,
Sonra da gəmilərin
Kanal boyunca üzüb
Səssiz-küysüz sahilə
Hərdən yan almasını.
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NEMYATOVO

B.Matveyevə

Təzyiq öz qaydasında
Mümkün dərmandan qaçmaq.
Nahara qədər olar,
Daha bir şeir qoşmaq.
Laqoda sahilində,
Hava təmiz, hava tər.
Borisə qonaq getsəm,
Lap kabab da bişirər.
Dili topuq çalsa da,
Yorulmur danışmaqdan.
Eh… O nələr söyləyir
Qabuldan, Qəndahardan.
Vecsiz çəkişmələrdə
Cinayət bilicisi,
Məhəbbət dahisidir.
Tərpənməz də bir tükü
Ən mühüm məsələdə,
Ən gizli məsələdə
Əsl tülküdür, tülkü…
Bir balıqçı qayığı.
Bir də balıqçı toru;
O görüşlər mənə xoş!
Ladoqanın axşamı –
Boris sərxoş, mən sərxoş…
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Fəlakəti anladım
Qürub xeyli uzaqda.
Kilsə suyun üstündə
Hamamsa sarı qumda.
Əbədiyyət qədəhdə
Taleyimiz qədəhdə
Dözürük hər havaya
Yalan olsun uğurlar,
Allah bizi qoruyar.
Nə varsa bu həyatda
Həm qəlizdi, həm sadə.
Şər vaxtı qəbirlərin
Yanından keçə-keçə
Qayıdıram mən kəndə.
Cəhalət dünyasının
Yanından keçə-keçə.
Günümü ki, yandırdım,
Evdə gözləyir məni.
Bir itim, bir arvadım…
* * *
Biz poladdan bərk idik,
Bəs indi… İndi kimik?
Yoldaş Stalin bizi
Çoxdandan xərcləyərdi,
Müalicə lazımdı
Hamımıza şübhəsiz.
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Çayın axını ilə
Durna balığı kimi
Üzür bizim gəmimiz.
Bizim zayımız çıxıb
İndi inildəyirik,
Göz yaşı axıdırıq.
İndi biz bu dünyaya,
Bu əsrin, zəmanənin
Kənarından baxırıq.
Kənardan düşmür işıq
Gərəksiz bir şey kimi
Dənizə atılmışıq.
Bizdə olub həmişə
Həm şərəf, həm rəşadət
İndi hara baxırsan
Ətalətdi, ətalət.
Yaxşı qeybət eləyir,
Cavanı, həm qocası.
Böyük bir ölkə olub,
Karnaval meydançası.
Hara baxsan parlayır,
Baftalar və maskalar,
Hara baxsan parlayır,
Yabançı müştərilər,
Sırtıq qızlar, gəlinlər.
Çox güman ki, son dəfə,
Bir də yallı gedərlər,
Baxarıq yana-yana.
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Amma onu da deyim,
Bu qorxulu nağılın
Az qalıb axırına.
Bütün bunlar məlumdur,
Cavab da gözləmirəm.
Bu yayın istisindən
Sakitlik istəyirəm.
Qaranlıq da, qüssə də
Ladoqada əriyər.
Qoynunda şam yandırar
Ulu, əbədi göylər.
Gözlərin və əllərin,
Ötən ömrün əzabı,
Unudulmuş ibrətlər
Boş-boş, vecsiz kitablar…
Günortanın istisi –
Quyunun dibi hanı?
Qoy mənə gülümsəsin
Sevginin vida anı.
* * *
Yox, hələ ki, görünmür,
Bu qaranlıq gecədə
Bu yağışın bir sonu.
İstiyə tablı şüşə
Özündə əks eləyir,
Qürubun son nurunu.
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Pəncərələr qaralır,
Bu gecənindi meydan
Qürubdan dan yerinə,
O olacaq hökmran.
Qaramtıl, sarı fəza
Mavi-mavi günbəzlər…
Hərdən çox oxumaqdan
Sərxoşun başı kimi
Başın ağrıya bilər…
Unutmuşuq hamını,
Qonaq-zad gözləmirik.
Vecsiz xəbərləri də
Qarın tozunu qatıb
Ləzzətlə gillədirik.
Ümidlə yox, işıq yox,
Dedin: olmayacaq yay,
Güllər batacaq qəmə.
Yenə yağış yağacaq,
Sən səadət gözləmə.
Bizim nə vecimizə
Gəl yenə yüz-yüz ataq.
Ataq. Sonra da yataq.
* * *
Yoxdu bu gecədə zaman bürküsü.
Çox-çox uzaqlarda yayıldı birdən
Meşənin üstünə soba tüstüsü,
Burula-burula qaldı duman-çən.
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Nə taledi verilibdi insana –
Dünyanın dərdindən, qəmindən uzaq.
Anır ötənləri o yana-yana
İtən xatiratı vərəqləyərək.
Biz kimik, hardayıq, hardan gəlmişik?
Haraya qaçırıq, çaşqın, tələsik.
Ümid bağlamışıq möcüzələrə,
Şəhərləri biz döyüşsüz veririk.
Ömür keçdi, şöhrət, para naminə
Saata baxmaq da çox gecdi, artıq.
Dibindən çürütdü yaşıl otları
Yaşılı, zümrüdü şeh damlaları.
* * *
Çaşqınlıq aləmində
Ayrılıq kəməndində
Ölüm haqda düşündüm,
Gözlənilmədən mən də.
Sanki birdən ayıldım
Ləngər vuran perrona
Vağzalın binasına
Alovlanan vaqona
Baxa-baxa mən qaldım.
Ulduzsuz gecələrdə
İtərəm qaranlıqda.
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Bir kimsədən yox haray
Nə itlər hürüşürlər,
Nə də ki, dillənir Ay.
Məndən ötrü paytaxtada
Gül-çiçəklər solmaz ki!
Həyat mənsiz keçəndə
Bu dünya dağılmaz ki?
Yox, amma ölüb itməz,
Ha silkələ onları
Nə yazılan şeirlər
Nə ara mahnıları.
Bəli, yolu çaşdırdıq,
Hər yandan günah gəlir.
Amma şeirlərimdə
Sözlər Allahdan gəlir.
Özü verəcək fərman,
Bəlkə bu gün, ya sabah.
Məyusluq hökm edəmməz
Əbədi, ölməz ruha.
* * *
Hey yazıram – nə xeyri?
Cadulanıb məmləkət.
Canavar daha asan,
Ayla qurur ünsiyyət.
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Vilayətdə sakitlik,
Bir azdan ay da doğar.
Düşmənlər də, dostlar da
Haçandı qeyb olublar.
Coşub dəniz suları,
Toran məkanı didir.
Gəmilərin kölgəsi,
Limanlarda titrəyir.
Giparislər çürüyüb
Bu liman dayazlaşıb,
Hər dalğada bir nalə.
Siçanlar çoxdan qaçıb,
Bizsə üzürük hələ.
* * *
Allaha, torpağa xilaf çıxaraq,
Biri birimizdən alıb, qaçırıq.
Zəngləri də sonalayıb seçirik,
Vacib zəng olanda telefon açırıq.
Bəs necə gedəsən yolu düzünə,
Qəlbimiz qapalı Allah sözünə
Yolun aqibəti zülmət görünür
Dua eləyirik, buna da şükür!
Müqəddəs sözləri anlamasaq da,
Düzürük yanaşı onları bir-bir.
Duanın naməlum sözləri amma,
Yuxulu ruhları oyada bilir.
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YARMARKADAN DÖNƏNDƏ
Dönürəm yarmarkadan
Dan yeri gümüşlənir.
Ayın son ziyaları,
Toranlığa bələnir.
Gün doğadaq. Hələ ki,
Üfüqə çatmır əli.
Topa-topa buludlar,
Başım üstə qüssəli…
Buzları sındıranda,
Günəşin zərrələri;
Sübhün sakitliyində,
Dinər qar dənələri…
Ovuclarda əriyər,
Süzülər damla-damla.
Çiçəklərə, bağlara
Susuz qalmış arxlara.
Xaçsız qalmış ehrama
Komalara, evlərə.
Şaxtaları gözləyək
Dilənçidən, igiddən.
Əl çəkməz kasıbçılıq, –
Həmişə olduğu tək –
Bir az da ondan artıq.
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Yarğan yırtıcı kimi
Dişlərini qıcayıb
Burda adam da yoxdur.
Nə it var, nə də pişik
Bu da əsrin axırı,
Yekun vuraq hələlik.
Bu sahillər, meşəlik
Yarpaq-yarpaq talanıb
Qeyb olub qarğalar da.
Bax bunları yaradıb,
Tərəqqi buralarda.
Gedirik tələsmədən
Nağıllara, sözlərə,
Böyük məna vermədən.
Hər yan dumanda, çəndə
Ruhum həyəcanlanır,
Son anı düşünəndə.

YAĞIŞLAR
Cəlladlar, xainlər qalib gəldilər,
Büründülər təpədən dırnağadək.
Deyirəm ki, duman olum, çən olum,
Qarışım buluda, uçum Bermuda,
Fərqi yoxdu – Moskvadan gen olum.
Fərqi yoxdu – mən paytaxtdan gen olum,
Xəyanətdən, sərxoşluqdan ayrılım.
Uzaqlaşım Zamoskovoreçyadan
Uzaqlaşım yalanlardan, riyadan.
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Görmək istəmirəm o idbarları,
Hamısı şərikdi iyrənc bərəyə.
Lap qolumdan tutub aparsalar da,
Getmək istəmirəm hətta Soçiyə.
Ora da yağmurdu – düzü belədi,
Bütün sentyabr –yağış çilədi.
Bəs nədən baş aça bilmirəm mən də
Hər xəbər, hər soraq, xiffət gətirir –
Bu ucsuz-bucaqsız Ana Vətəndə?
Gözəllik çoxdandı çıxıbdır yoxa,
Bu mənfur, bu iyrənc vaqona bax ha!
Bir işıq görünmür gələcəkdə də.
Axı keçmişdə də işıq olmayıb;
Niyə? Bunun da niyəsi keçmişdə qalıb?
Bizdə hamı bərabərdi, deyirdik
Çətin imiş bu birliyi qorumaq.
Neynəyək? Göyəmi indi biz uçaq?
Uçmazmı görəsən, anamız torpaq.

II
Borandı. Hər yanda çovğun, borandı,
Bütün dünyada da, ev içində də.
Həddən artıq yorulubdu təbiət,
Neyləsin, o qalıb insan əlində.
Bəlkə bu son payız o istəyir ki,
Olsun planetdə əmin-amanlıq?
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Bəlkə ola bilsin bir şərti də var –
Heç olmasa səkinin qırağını
İslatmağı tərk eləsin insanlar…
* * *
Bu həyat nizamlanıb –
Ölçülü, biçilidir;
Axşam işdən qayıdan
Səhərlər işə gedir.
Gec yatıb, tez oyanır
Bazar günü, səhərdən
Hamamını yandırır.
Televizora baxır.
Ya da qonaq gedirsən,
Ya da qonağın gəlir.
Bir də baxıb görürsən,
Uşaq səndən çox bilir.
Keçən gün dönən deyil,
Beləcə keçdi ömür –
Arxada qaldı 40 il.
Gedirik yarmarkaya
Bilmirsən ki, axşamdı,
Bilmirsən ki, səhərdi.
Atların iz saldığı
Qar isə təzə-tərdi.
Qarmaqarışıqlıqda
Sən tez-tez düşünürsən
Axirət-ölüm haqda.
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Səhər yorğun olursan,
Özündən soruşursan:
Görən nə qədər qalıb?
Gecələr yuxun qaçır
Gah ürək, gah da böyrək
Gah da bel ağrıları,
Qırxı keçəndən sonra
Kimin ağrımır canı…
Bircə şey bəlli deyil –
O da ruhun ünvanı…

ARDIC MEŞƏSİ
Həmişə bir yerdə yaşamaq olmur,
Şəhərdən qaçıram mən bir günlüyə –
Tez-tez çəkir məni – quş, bulaq səsi.
Bu yerdə qaynayır həyat nəfəsi –
Xoş gördük, xoş gördük, ardıc meşəsi!
Sınır Ladoqanın üstündə qürub,
Göydə qağayılar gümüşlənirlər.
Ağaclar dayanıb əsgərlər kimi,
Burda gözəlliyə keşik çəkirlər.
Quşlar məni görüb, dərhal susdular,
Sanki qu tüküdür bu yerin otu.
İynəyarpaqlını sığallayıram,
Qorxuram ki, burda pozam sükutu.
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Elə bil yağışla yuyunub axşam –
İçib yaşıllığı, içib durulub.
Bir də mən baxıram bu ardıclığa –
Ardıc ağacına mıxlar vurulub…
Demək burda hasar çəkiləcəkdir,
Allahla bölərlər yəqin bu çölü.
Kimsə hasarının qoyub daşını,
O ki qaldı mənim ardıclığıma,
Pambıqla kəsərlər onun başını.
Ev tikib önündə bağ salacaqlar,
Bəlkə kazarma da dirçəldəcəklər
Torpağın min ilə bitirdiyini,
Beş günün içində yox edəcəklər.
Bozaracaq əsrlərin dan yeri,
Hər bir yanda qaranlığın nəfəsi.
Qatlanacaq şux qamətli əsgərlər,
Çürüyəcək küknarların iynəsi…
İnsan ovçu olub, gözəllik qaçaq…
Amma bir ricam var adil Allaha;
Bu çölü, bu ardıc ağaclarını
İnsandan qorusun, insandan ancaq…
* * *
Xırda qayğılara vida demişdi,
Var-dövlət durmuşdu astanasında.
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İyul ayı idi. Qar istəyirdi,
Çovğun istəyirdi öz qapısında.
Qovaq kölgəsində isti üzürdü,
Göylər də deyirdi hərdən sözünü.
O hamamı erkəndən yandırmışdı,
Axşamacan buğa verdi özünü.
Səma köz-köz idi gecə yarısı,
Şam kimi. Batdılar görüncə Ayı.
Toranlıq gecədə eşidilirdi
Uçaqların səsi – uçaq harayı.
Uğultu azaldı. Birdən yox oldu,
Nədənsə şübhəli, şəkli qalmışdı.
Ürəyi o qədər arxayındı ki,
Sanki heç həyata başlamamışdı.
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* * *
Öz ömrünü fevral da vurdu başa,
Özünü topladı son qara qarşı.
Buz buxovlar səslənirsə, deməli,
Başa çatır qışın tanış savaşı.
Arıquşlarını günəş qızdırar,
Qəzəblə, qeyzlə hay-küy salarlar.
Günün şəfəqində parıldayarlar,
Quş iziylə dolar bənövşəyi qar.
Bunlar sabah olar. Bəs indi, indi –
Donubdu, donuqdu göy köşə-köşə.
Yeri də dondurmaq istəyir. Amma
Bilmir ki… Bilmir ki, oyanıb meşə.

BAĞ EVİNDƏ YENİ İL
Yanvardı. Qış bəyaz libasındadı,
Stolun üstündə yalnız gül-çiçək.
Mənim gümanımı, şübhələrimi
Çəkir qaranlığa ruzigar-külək.
Axır, macal tapdım konyak içməyə
İçəri istidir. Sobam gurlayır.
Baxdım pəncərədən, yalnız çovğunu –
Gördüm yerə, göyə meydan sulayır.
Ulduzlar üşüyür. Bir it ulayır
Belə lal gecədə göynəyir yaram.
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Bir azdan qonşum da gələcək hələ,
Dərhal gillədəcək, iki yüz qram.
Alovlar elə bil danışır nəsə
Hərdən donquldanır, hərdən də dinir.
Biz onu danışıq hesab eləsək,
Lal-kar bir gecədə sükut dillənir.
Söz nəyə gərək ki? Hər şey aydındı
İsti var. İşıq var. Həyat yağ kimi.
Amma nə yazıq ki, ömür çox azdı,
Billur qədəhdəki bu konyak kimi.
* * *
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar
Hələ yayımlar da var:
Qəlbi kövrəklər üçün
Braziliya seriyalı
Əlbəttə, ağlamalı…
Ağlasan da eybi yox,
Dəbdə olan müğənni
Güldürə bilər səni.
Sonra da yeniliklər
Həm ciddi. Həm də sadə
Aparıcı – azadə
Gah gülür, gah əsnəyir,
Amma nə isə deyir.
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Ekranda nələr yoxdu;
Hamıya məlumdu ki,
Paytaxtda dibil çoxdu.
Sən ha qal yana-yana,
Dibillərin debatı.
Salacaq bizi qana,
Salacaq burulğana.
Gah qurultay, gah duma,
Gah da Yeltsin ekranda.
Kimisi sayıqlayır,
Kimisi qatıqlayır,
Dəmiryol relsləri tək
Əyrim-üyrüm və par-par,
İrəli uçub qatar.
Biz yenidən, bir daha
Səadətə çatmışıq.
Ömür şirin, həyat xoş,
İşıqlı uzaqlar da
Bizlərə gəl-gəl deyir.
Gəl-gəl deyir, doğrusu,
Çağırışa bənzəyir
Köpüyün uğultusu.
* * *
Biri-birimizə olduq uzaq, yad
Amma bu dünyada belədi qayda;
Kalları sıradan çıxardır həyat,
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Payızda çayların suları kimi
Azalır, amma ki, tükənmir heç vaxt.
Şaxtalı sükutda əriyib gedir,
Payız günlərinin sisli toranı.
Ruhun əbədiyyət yaddaşı isə,
Qoruyur səadət saatlarını.
Həm də ki, deyirəm bu lal sükutlar
Bizim aramızda aydın sədd olsun –
Dönsün gerçəkliyə şirin yuxular
Sevdalı nağıllar həqiqət olsun.
Bizim aramızda düzəlmir hava
Gah külək, gah daşqın, gah donmuş sular,
Amma qəlbimizi Allah bir dəfə
Elə qovuşdurub, olub bir yara;
Deməli, nə qorxu, nə də fəlakət
Pozammır könüldən o salan izi,
Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki,
Bizə gücü çatsın, ayırsın bizi.
* * *
Məsləhət Allahdandı,
Düşdüm dava-dərmana.
Keçənlərə yanmıram,
Tələsmirəm heç yana.
Buz bağlayıb damlalar,
Şüşənin qırağında.
Sobanın tüstüsü də
Burum-burum toranda.
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Axırıncı şaxtalar,
Dondurdu yuxuları.
Qovaqlarsa sakitcə,
Gözləyirlər baharı.
Bizim görüşdən qabaq,
Yorğun çovğun zarıdı.
Axşamüstü yağdı qar,
Amma bu yaz qarıdı.
* * *
Gizlətmirəm başımı
Dəvəquşu kimi mən.
Qovuram ehtirası,
Buna bir nəhayət yox.
Ümidvaram dünyanı
Öz yoluna qoyacaq
Cənabi xaos özü,
Mifik hakimiyyət yox.
Deyirəm ki, qoy kimsə
Hakimiyyətə gələndə
Qanundan dəm vurmasın,
Hamı bir şeyi bilir.
Axı dəli küləklər
Düzdə, düzəngahlarda
Ötən zamanların da
Üstündən tozu silir.
Hələ vaxtı çatmayıb,
Susur rəhmdil Allah
Görünür, peyğəmbərlər
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Nəhayət ki, tələsir
Gəlib yekun vurmağa.
Bu yer, göy səntirləyər,
Gələr o günlər, gələr…
Bu bihudə zaman da
Biri udar bir anda.
Sular donar. Lal sükut
Yerin hayına çatar –
Qu desən – qulaq batar,
Dalğalar da lal olar,
Ayın təntənələri…
* * *
Ömrümüzün gündüzləri qısadı
Gecələri necə? Nəhayətsizdi.
Çayın sahilində burulur duman,
Göylərə gedən yol, Ağ yol təmizdi.
Yarpaqlar da dinmir. İt mürgüləyir
Ay qalxıbdı özünün ağ atına.
Hər yanda rahatlıq. Lal sükut isə
İşləyir torpağın yeddi qatına.
Suya toxunuram – məni oxşayır,
Ulduzlar ovcumdan üzümə baxır.
Ömür də bu sakit, aylı çay kimi
Barmaq arasından süzülüb axır.
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* * *
Səs verəndə tayfalar
Səsimiz yavaş çıxır.
Belə getsə nəsillər
Heç bizi eşitməzlər.
Qaranlıq. Lap yuxarı
Tanımırıq dostları.
Bizi yoxuşa çəkir,
Bizi enişə dartır
Lap nağıldakı kimi.
Ağıl, könül, saf dilək
Düşürmü yadınıza,
Durna, ağ balıq, xərçəng?
Axirət astanası
Dua et, rəhm eləsin.
Tanrının rizasıyla
Hər şey təzədən birləşsin.
* * *
Ömür də ötür,
Gün keçdisə çox şükür,
Çayda axan su kimi.
Duyğumuz, düşüncəmiz –
Çayın sahilindəki
Qara qumun üstündə
Qalan izə bənzəyir.
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Nə gəldi, hardan gəldi –
Yüklədik qəlbimizə.
Bu yükü daşımaqdan
Yoruldu, bezdi ürək.
Bəlkə ayaq saxlayaq,
Bəlkə dua eləyək,
Dünyaya göz gəzdirək,
Sakitcə, tələsməyək?
Allahdan nə dilərik?
Həmişəlik uğurlar,
Nəyimiz yoxsa onu
İstəyirik Allahdan…
Daha nə diləyək ki?
Bəs qəlb?
Qəlbin şübhə içində
Axı zamanı çatıb
Göz yaşları içində
Qurtuluş istəməyin,
«Bizi əfv et» deməyin.
Allahla yola getmək
Həm asan, həm sadədi.
Yelkənli bir qayıq da
Köhnə, qədim kilsə də
Burdakı qəbiristanın
Yanında, içindədi.
Çayın suları qara,
Qağayılar baş vurur
Tez-tez qara sulara.
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Buludlarsa bu yerdən
Danışmadan, dinmədən
Qaçırlar uzaqlara.

SƏFƏR
Mən köhnə adətləri
Diriltmək istəyirəm.
Elektriçka ilə
Kəndimizə gedirəm.
Bu da mənim qatarım.
Tərpənirəm əlüstü.
Hamı siqaret çəkir
Qoşuluram söhbətə,
Vaqon boğanaq, tüstü.
Bu erkən bahar günü,
Mənə xoş gəldin deyir.
Pəncərədən çiçəklər –
Bizlərə əl eləyir.
Qarşıdan gələn qatar,
Sanki üzülüb yerdən.
Mən son dayanacaqda
Düşəcəm tələsmədən.
O tanış, doğma cığır,
Aparacaqdır məni,
Meşədən keçən çaya.
Hər çiçək bir kəpənək,
Kəpənək gəlməz saya.
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Süzülür çay suları
Hara? Bilinmir qəti
Hərdən bizi qorxudur
Təbiətin qüdrəti.
Mən dəstəmaz alıram,
Dualar oxuyuram.
Ölümdən, ayrılıqdan
Bu gün əsla qorxmuram.
Bu ömür yollarında
Dəysə də daşa oxum;
İnandım – əbədidir,
Ölməzdir mənim ruhum.
Bütün Yer sakinləri,
Nəfəs alıb torpaqla
Məni qoru, ilahi,
Məndən iyrənmə, əsla.
Qaranlıq qatılaşır,
Göydə qarışır rənglər,
Bu kəndin kilsəsindən,
Üz döndəribdi göylər.
Quşlar alçaqdan uçur,
Qovurlar bir-birini.
Yaxından eşidirəm
Qatarımın səsini.
Gündüz dönür gecəyə,
Silkələnir vaqonum.
Hərdən işıq düşəndə
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Mən görürəm yolları,
Meşələri, perronu.
Qaşla göz arasında
Mən görürəm ölümü,
Allah bir az da uzat,
Hələ mənim ömrümü.
Uzat ki, fikirləşim
Nə xoşbəxt yaşamışam.
Axar çayın üstündə
Salxım söyüdlərin də
Nələr söylədiyini,
Eşidib anlamışam.
* * *
Necə də oxuyurlar,
Necə qəh-qəh çəkirlər,
Fəlakətin önündə!
Hamısı da istəyir,
Düşsün birbaş cənnətə.
Masallar gətirdilər,
Nəticə çıxartdılar.
Həm Allahsız-imansız,
Kəşanə ucaltdılar.
Məsihlər qeyb oldular,
Nə quyu var, nə suyu.
Rusiyanın çöllərində,
Sükut. Sükutda uyu.
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Vicdan laldı, həm də kar
Hara baxsan zülmətdi.
Dumanlandı könüllər
Beyinlərsə pas atdı.
Bir əlində şam tutmuş
Bu balaca oğlansa,
İkonanın önündə
Dayanıb əlində şam…
Kaş körpə ürəyinə
Enməsin heç vaxt axşam.
Hələ savaş bitməyib,
Əl də uzanmır ələ.
Yalnız duaya görə,
Salamatıq biz hələ.
SEÇKİLƏR
Seçkilər də bayramdı –
Bir az başqadır adı.
Hər tərəfdə
Oyunbazlıq meydanları.
Araq çoxdu,
Amma yuyan yoxdu
Çirkli stəkanları.
Ucuz qəlyanaltılar –
Yəqin düşünürlər ki,
Urusa nə fərqi var?
İnsana nə lazımdı?
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Mahnı. Və doyunca oynamaq
Axırı da dalaşmaq.
Axı burda qızlar var
Hərəsi bir nazlı yar.
Uzadar bu döyüşü
Ana-bacı söyüşü
O necə də idbardı!
Xuliqandı?
Axı bu gün bayramdı!
Bu şadlıq xalq üçündü.
Xalqın çoxu xoşqılıq.
Yəqin düşünürlər ki,
Yaşasın bu azadlıq!
Araq, pivə və badə –
Daha nə lazımdı ki,
Çatasan səadətə.
Burda səs keçirməyə
Demək olar hazırdı;
Bilir anası göyçək –
Səsi kimə lazımdı!
* * *
Miras qalmış səadəti oğurladılar.
Oğrular ordaca sayıqladılar:
Bunun xitamkarı, canisi hanı?
Mənə elə gəlir biz uduzmuşuq,
Bu son müharibənin ilk etapını.
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Süfrədə bolluqdu, nə istəsən var,
Yoxsa indi dəli olardı hamı.
Dumanlanıb, həyəcana gəlibdi,
Artıq haçandır ki, bizim ağlımız.
Şeytanın əlindən biz hara qaçaq,
Sonu görünməyən bu mübhəm yoldan…
Dəmir tərəqqinin qara-güruhu
Bir xəbər çıxmadı bizim flotdan.
Qorxmadan, ürkmədən, tam iradəsiz,
Tələsik veririk şəhərləri biz.
İçində özünü dağıdır, sökür,
Qəddarlıqla barışmayan qəlbimiz.
Bizim duamız da eşidiləcək,
Allahın zamanı ölçü-biçisiz.
Hələ döyüş davam edir, qardaşım,
Yekun vurmağı da düşünmürük biz.
YUXUSUZ
Gün keçər, əsr ötər.
Zülmət hakimiyyətə
Can atar yara-yara.
Göylərdən qar ələnər,
Yuxulu komalara.
Yeri oxşayar sükut
Külək duman gətirər,
Küçə fənəri kimi
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İşıq saçan Ayınsa,
Meydanı olar göylər.
Yatmaq olmur nədənsə,
Gecənin boranında.
Yuxusuzdur duman da
Yuxu da, gerçəklik də
Sobanın tüstüsündə
Fırladır yalanını.
Bir anda həqiqəti
Bir anda əfsanəni
Fırladır oyunçular –
Rəqqasələr, rəqqaslar.
Xəyanət küləkləri
Viran qoyar, dağıdar
O əlçatmaz göyləri.
Varlıqdan yoxluğa da
Son körpü partladıldı –
Sanki gerçəklik aşır.
Uçur mənim düşüncəm
Tam sönmüş ulduzların
Arasına qarışır.
* * *
Əzab, işgəncə ilə
Biz yenə də dəyişdik
Ölkənin şimalını,
Niyə? Bir sualım var:
Yaşayaq başqa həyat
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Görək başqa yuxular?
Nə üçün biz yenidən
Cındır, dilənçi kimi
Hamıya əl açırıq,
Nəyə ümid edirikİndi nə axtarırıq?
Baxdıq, hələ baxırıq,
Nökər Avropasına
Biz kəşməkəşli əsri –
Başımız çiynimizdə
Duraraq, dayanaraq;
İndi belə görünür,
Nökərçilik etməyə
Biz çətin ki, yarayaq.
Zirəkdi cənublular,
Çox şeyə əl atdılar,
Bizsə yağışda, qarda.
Soyuqda burda gəzək,
Öküz kimi işləyək,
Qaranlıq tarlalarda.
Çox şükür! Çox şükür ki,
Götürmədilər yenə
Əl də vura bilmədin
O tabağa, ləyənə.
Qayıt mənim mələyim
Sınanılmış yollarla
Rusiya cənnətinə.
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Bu yerdə könülləri
Külək vurur, yel vurur,
Qaranlıqda göz yaşı
Aman vermir fələyə.
Uşaqlar dua edir,
Atası axşam evə
Qayıtsın, dönsün deyə.
* * *
Vaqonlarda, baraklarda yaşadıq,
Bizə yaddı xoş gün, ömür, səadət.
Elə uzaqlaşdıq biz Avropadan,
İraqın gününə düşərik, əlbət.
Özümüz çöməlib bir qaranlıqda,
Dünyaya satırıq yüz cür yanacaq.
Kim cavab verəcək bizə, görəsən,
Bizim halımıza bəs kim yanacaq?
Hələ qardı Tayqa meşələrində,
Bir sabah açılar suların donu.
Çayın lal axanı buz altda qalıb,
Amma eşidirəm bu gün mənə o,
Danışır necə də yorulduğunu.

METRO
Gecə işıqları burda hakimdi,
Torpağın altına, yerin bətninə.
Sağa da gedərsən, amma ki, solda
Yetişə bilərsən öz niyyətinə.
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Ömrün marşrutu düppədüzünə,
Beton divarlardı dörd bir tərəfi.
Hayana tələssən, hara qaçsan da
Hər şey planladı. Nə təsadüfi?
İşıqlar üzülməz təsbeh kimidi,
Könül işıqlara kəfəndi, gordu.
Düzünə gedəndə, sayıb gedəndə,
Bizim marşrutun axırı tordu.
Kim bilir, bəlkə də belə yaxşıdı,
Nə səma lazımdı, nə də ki, işıq –
Kim deyir, Günəşsiz, işıqsız olmaz?
Qatarların fiti, qələbə fiti –
Günəş də gözünü heç qamaşdırmaz.
* * *
Mələklər çağırır – vaxtıdır, şəksiz,
Bu çağırışdan qaça bilmərəm hər an.
Elə bil uşaqsan, top oynayırsan,
Birdən səni evə səsləyir anan.
Sanki yellər idi məni haylayan
Bizim axırıncı görüş – ayrılıq.
Nə qaldı keçmişdə – vağzallar, liman,
Səadət-əzabla qarmaqarışıq.
Ruhum da yüngülcə pərvaz eləyər,
Ruhlar aləmində əylənər, durar.
Ruhun qidası var – sən onu gözlə,
Qasırğalı buludların ardından,
Hava gəmisinin keçdiyi izlə…
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Ağrı çoxaldıqca qorxu azalır,
Yerin cazibəsi qarabaqara.
Günəş gözlərini qamaşdıranda
Əylən bir anlığa, bax ümmanlara.
Bir anlığa göz gəzdir ətrafına,
Bəlkə bunlar yuxu ilə sərhəddir.
Bu mavi göylər də, bu ucalıq da,
Bəlkə qəfil gələn bir mərhəmətdir.
Bu yerdəki günlər tələ-tor-bərə,
Ruh isə can atır ulu göylərə.
* * *
Gecə yenə zülmət ilə yükləndi,
Yağış dama nizə olub batırdı.
Elə bağırırdı külək bayırda,
Sanki bir də səhər olmayacaqdı.
Bahar gec gəlmişdi onsuz da bu il,
Yay istidən boğdu bağbanı, bağı…
Nə ümid var, nə işıq var, nə yuxu
Nə də ki, göylərdə işıq zolağı.
Zülmətin sehrindən təngə gələnlər,
Həyəcanla cəzamızı gözləyək –
Yaxşı olardı ki, biz qışa çıxaq,
Donmuş ulduzları, ilk qarı görək.
Yəqin ki, rahatlıq tapar yuxular,
Ayın işığında bərkiyəndə qar…
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SONUNCU GƏMİ
Bu yay köçüb gedir, son günləridi,
Saralır, qızarır meşə, çöl, dərə.
Sonuncu gəmiylə gedirəm indi,
Mənə çoxdan doğmalaşmış yerlərə.
Göy üzü parlaqdı, sular bulanıq,
Yaşamaq çətindi, amma ki, nə qəm.
Təbiətdən keçib Allah sağlığı,
Amma çayı üzüb keçə bilmərəm.
Bu necə payızdı çıxdı qarşıma!
Mən əsla duymuram ara, məsafə
Bayraq yellənirsə, demək gücü var,
Demək dalğalar da dəyər hədəfə.
Yayın arxasında qalır uzaqlar,
Səpilir ruhuma dinclik, rahatlıq.
Bu da sonuncu fit – ayrılıq fiti,
O çayın üstüylə üzdü bir anlıq.
Təbiətdə heç nə əbədi deyil
Qışın öz vaxtı var, belədi qayda.
Sonuncu gəmiylə gedirəm indi,
Payız səhərinə vurulmuş çayda.
* * *
Görünür, çox bilirəm
Qışın astanasında
Danışmıram, dinmirəm,
Zamanın köhlənini
Boş-boşuna minmirəm.
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Şöhrət yaddan çıxacaq…
Bəs bizdən nə qalacaq?
Tamaşadan kənarda –
Düz də düzdə qalacaq.
İndi başqa zamandı,
Vətən ayrı, dil ayrı.
Əcəl astanasında,
Ruhunu qoru barı.
* * *
Yaz görək, ay yazıçı
Canında güc varsa, yaz.
Allah verən ilhamı
İlğıma vermək olmaz.
Sən bu günlər artıqsan,
Bununçün qəm eləmə.
Madam ki, inanırsan,
Allah aparacaqdır
Günün birində səni
O müqəddəs aləmə.
Saxta şana-şöhrətə,
İlhamın köklənməsin.
Dua et, şeytan sənin
Ürəyinə girməsin.
Şeytan hoqqalarının
Sənsən tamaşaçısı.
Sən insanı unutma
Dolanma qərib-qərib.
Madam ki, Allah sənə
Söz demək gücü verib.
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