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МИР АББАС АГДАБАНЛЫ –
ИЗ РОДА МИСКИНА АБДАЛА
Алыев Аббас Гадим оглы, родился 1 апреля 1957 году в селе
Агдабан, Кельбаджарского района Азербайджанской республике.
В 1963 году поступил в первый класс Агдабанской сельской
средней школы и 1970 году, закончив 7 классов, продолжал
учиться в Тер– терской средней школе номер 2. Закончил ее в
1973 году, в этом же году поступил в Азербайджанский
политехнический институт, которую окончил в 1978 году. После
окончания института работал на правоохранительных органах и
государственных должностях. За время работы окончил
Московский государственный юридический институт. В 1989–
1991 годы учился в очном отделении в Московской Высшей
Партийной школы при ЦК КПСС (в настоящее время именуется
Московский
государственный
социально–
гуманитарный
университет) и получил специальность политолога. В настоящее
время пенсионер, живет в городе Москве, является одним из
учредителей литературно– культурного общества «Шахрияр». С
малых лет и по сей день проявляет большой интерес народному
творчеству
Азербайджана,
играет
на
сазе,
сочиняет
стихотворения. Является правнуком великого мастера слова
поэта Гурбана. Был учеником Деде Шамшира.
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DAĞLARIN HƏSRƏTĠ
Təbiət yarananda elə yaranıb ki, hər şey sadədən mürəkkəbə,
başlanğıcdan sona, azdan çoxa, mümkünsüzlükdən mümkünlüyə
doğru hərəkətdədir. Bu hərəkət davam etdikcə ziddiyyətlər meydana
gəlir və toqquşurlar. Toqquşan ziddiyyətlər köhnəlmiş, daha uyğun
gəlməyən formanı rədd edir, nəticədə yeni məzmun və yeni bir forma
tarix meydanına qədəm qoyur. Bax beləcə, kainatımız on üç milyard
yeddi yüz milyon ildir ki, yaradanın qoyduğu təməl qanunlarla saat
əqrəbi təki döyünür. Səhvsiz və nöqsansız!
Bəşəriyyətin vətəni olan yer kürəsində həmin dövr ərzində dağlar,
dərələr, sərhəddi görünməyən okeanlar və dənizlər, zümzüməli
bulaqlar və dəryalara can atan çaylar dünyaya göz açmışlar. Sıldırım
qayalar da, quşqonmaz zirvələr də, dağlardan süzülən şəlalələr də
həmin tarixi məqamların övladlarıdır.
Elə, ədəbiyyat və poeziya deyilən varlıq da həmin gözəllikləri,
həmin heyrət və mümkünlükləri könüllərə köçürmək və xatirə
saxlamaq üçün həyata doğulmuşdur.
Məsələ və maraq burasındadır ki, sızqa bulaqlardan göz açan
sular dağ çaylarına, çaylar isə daima dəryalara tərəf baş alıb gedir.
Mən təbiətdə olan bu möcüzələri bilavasitə ədəbiyyat, poeziya,
şeiriyyət aləmində də duyur və görürəm. Minlərlə qələm sahibləri dağ
çayları təki, ədəbiyyat deyilən okeana tərəf hərəkətdədirlər.
Bu duyğularla əlimdə Mir Abbas Ağdabanlının çapa hazırladığı
“Dağların həsrəti” kitabını vərəqləyirəm. . .
Mir Abbas Alıyev özünün ömür böxçası barədə kitabının ilkin
səhifəsində oxuculara məlumat verir. Ona görə də mən o barədə bir
şey yazmaq niyyətində deyiləm. Mən onun yaradıcılığı və kitabın
içindəki şeirlər barədə bir neçə kəlmə oxucularla fikir bölüşmək
niyyətindəyəm.
Əvvəlcə onu deyim ki, Mir Abbas Qədim oğlu seyyid övladıdır
və nəsli şəcərə cəhətdən 16-cı əsrin ən görkəmli dövlət xadimlərindən
biri olan Miskin Abdalın nəslindəndir. Miskin Abdal nəsli
ədəbiyyatımıza çox nəhəng şairlər, yazıçılar, alimlər və aşıq
sənətkarlar vermişdir. Həmin sənət bahadırlarından şair Qurbanı,
Miskinli Vəlini və Dədə Şəmşiri misal göstərmək kifayət edər.
Mir Abbas uzun müddətdir ki, Moskva şəhərində yaşayır. O, adi
adamlar kimi, təkcə yaşamır, doğulduğu bu dünyanı məhəbbətlə, sevəsevə, onu əhatə edən aləmləri dərindən dərk edə-edə həmin
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aləmlərdəki gözəllikləri dönmədən qələmə alır. O, poeziyanın, şeirin
qucağında yaşayır. Dədə Şəmşirin ona öyrətdiyi yanar sazı sinəsinə
çəkib həsrət və nisgilini ellərə danışır:
Bəxtəvərlər nə bilir, zülmə düĢənlər nə çəkir?
Sinəsi qəmdə yanan, odda biĢənlər nə çəkir.
Vətən eĢqi ucadır, min belə taxt-taca dəyər,
Təxti-tac üstə bilin ki, ötüĢənlər nə çəkir.
Mir Abbas sevgini, eşqi hər şeydən uca tutur və deyir ki, əhlibiqəmlər eşqin dəyərini, onun nə olduğunu necə duya bilərlər?
Bülbülün sevgisi də, eĢqi də güldən ötəri,
Gül küsübsə ilahi, bil, küsüĢənlər nə çəkir.
Əhli-biqəm nə duyar, eĢqi Mir Abbas, nədir o,
Məhəbbət əhli bilər tək, seviĢənlər nə çəkir.
Mir Abbas “Sınmaram” rədifli qoşmasında özünü zamanın
qığılcımından, çınqısından od alan mübarizlərə bənzədir:
Sinəm altda bir sızıltı, köksüm altda atəĢ var,
Mən həqiqət yolçusuyam, həqiqətdən dönmərəm.
Çərxi-fələk gərdiĢində, üzü dönməz zamandan,
Çınqılanıb od almıĢam, tüstülənib sönmərəm.
Kitaba daxil edilən şeirləri oxuduqca dərk edirsən ki, onun
müəllifi dünya görmüş yetgin və həssas bir insandır. Mir Abbas
zülmlə, həqarətlə, ədalətsizlik və təzyiqlə barışan adamlardan deyil.
“Gedir” rədifli şeirində yazır:
Əsil Ģair olan zülmə baĢ əyməz,
Ədalət yolunda baĢ qoyar, gedər.
Qorxmaz zülmkarın hədələrindən,
Sözünə zər qoyar, qaĢ qoyar, gedər.
Və yaxud
Məqamı çatanda haqq söz deməyə,
KiĢidə rəĢadət, hünər gərəkdi.
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Yaltaq olub yaĢamağa nə var ki,
Ər olanda məslək, kəsər gərəkdi.
Mir Abbas nadürüst, oğru, hiyləgər və kələkbaz adamları
dünyamızın bəla və fəlakəti hesab edir, qələmini onlara qarşı süngüyə
çevirir:
Həqiqət gözləmə oğru olandan,
Küy-kələk söyləyər sənə yalndan,
Adəm övladıyla dünya dolandan,
Kələkbaz kələkdən geridə qalmaz.
“Dağların həsrəti” kitabında diqqəti ən çox çəkən məqamlardan
biri də, müəllifin yurda, ellərə və vətənə bağlılığıdır. Düşmənlərin
torpağlarımıza vurduğu yaraları yana-yana təsvir edən Mir Abbas
yazır:
Fələyin hökmüylə sovruldu varlar,
Tərlan yuvasını dağıtdı sarlar,
Aldı üstümüzü boranlar, qarlar,
Var-dövlət dağıldı, para qalmadı.
“Gedərmiş” rədifli qoşmada bu düşüncələr daha lakonik, daha
cilalı və daha təsirli obrazlaşıb:
Çən tutar zirvəli uca dağları,
Gün vurar bostanda yaĢıl tağları,
Nəfsi gülüstana dönən bağları,
Tufanlar, küləklər yolub gedərmiĢ.
Mir Abbas sinəsinə dağlar çəkən, köksünün altını oda qalayan
dərdlərini ən çox Kəlbəcərdə qoyub gəldiyi “Qüdrətdən səngərli,
qalalı dağlar” la beləcə bölüşür:
Əzəmət canlandı qəlbimdə yenə,
Xəyalən seyr etdim yenə dağları.
Sağalmaz yaramın qaysağı qopdu,
Çoxmu gördün fələk, mənə dağları?
Və yaxud da;
Dağ döĢündə at qoruğu, çiçəkli,
Yuxarı Xan yurdu bərli-bəzəkli,
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Sarı güney mənzərəli, mələkli,
Kim verərdi yada belə dağları?
Mir Abbas bu bəndin sonuncu sətrini əla deyib. Doğrudan da
hansı elin ərənləri yada verərdi belə dağları? Çox təəssüflər ki,
Kəlbəcərlilər də bu gün zamanın amansız sınaqlarında sıxılır və fəryad
qoparırlar. Elə, onlardan biri də qürbətdə yaşayan Ağdabanlı Mir
Abbasdır. O, “Dağların” rədifli qoşmasında bu harayı belə təsvir edir:
Mir Abbas, xaliqi çağır haraya,
Qiymət ver ağ ilə, zülmət qaraya,
Elim düçar olub yaman yaraya,
Qoyma yollarını çaĢa dağların.
Kitabda oxucular üçün seçilən poeziya nümunələrinin içərisində
çoxlu qoşmalar, divanilər, gəraylılar, bayatılar və digər janrlarda
yazılmış şeirlər vardır. Mir Abbasın istiqaməti didaktika, klassik
şeirimizin yollarınadır.
Məni kitabda ən çox duyğulandıran müəllifin “Kəlbəcər”
poemasıdır. Elə düşünürəm ki, həmin poema Kəlbəcərin faciəli taleyi
ilə bağlı bu günkü şeirimizdə ən təsirli yazılardan biridir.
O cənnət ki, yağılara qalıbdı,
Dik qayalar sükunətə dalıbdı,
Haylar yerin gör bir harda salıbdı?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Mir Abbas sinəsindən qopan harayı dağlarla, zirvələrlə, çaylarla,
göllər və dərələrlə bölüşür, onları haraya səsləyir:
Tərtər çayı! Selə dön sən, köpür sən,
Sarqsyanı yer üzündən götür sən,
Sellər, sular! Sevinc, müjdə gətirsən,
Nə dərd olsa bil ki, gəldi-gedərdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ey qayalar! Qılınca dön, itilən!
Yapınca at kürəyinə, ütülən,
Nə vaxt görüm o torpağdan itilən,
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DüĢmənimin üz-gözündə kədərdi?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Sevgili oxucular! Kitaba daxil edilən şeirlər barədə daha çox
yazmaq mümkündür. Ancaq bir halda ki, kitab nəşrdən sonra Sizin
xidmətinizdə və mütaliənizdə olacaqsa, demək əsas sözü Siz
deyəcəksiniz.
Əlbəttə, Siz də mənim kimi, yazıların arasında güclü və zəif
şeirlərə, nöqsan və çatışmazlıqlara rast gələcəksiniz. Bu təbiidir və
bunlar zamanın və bir də Sizlərin düşüncəsinin ixtiyarındadır.
Mən Miskin Abdal nəslinin yetirməsi olan, qələm dostum Mir
Abbas Ağdabanlıya hər zaman can sağlığı və sənət yollarında
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
ƏġRƏF HÜSEYNLĠ
Tarix elmləri doktoru,
Beynəlxalq Yazıçılar və Publisistlər Assossasiyasının üzvü
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ХВАЛА ДЕНЬГАМ.
Однажды мудреца спросил:
– В чем смысл денег,
И всяк из нас от них зависит, словно пленник?
Ответил он:
– В деньгах и сила есть, и власть,
Вложил в них сатана угрозу, страх и страсть;
Их можно накопить, а если нет – украсть,
И можно взвиться ввысь, но можно и упасть…
Отбитые мечом, добытые трудом,
Они на высоте: и всѐ им нипочѐм.
Я от души внимал всю мудрость тех речей:
– Ужели деньги здесь – есть мера всех вещей?
– Да, мера всех вещей: земля, одежда, дом,
Дыхание веков, великих войн погром.
За них страшится их стяжатель и хранитель
Он сам подвластен им, и сам их повелитель.
Но алчному они удар готовят в спину,
Мы видели не раз подобную картину;
Могущественней всех, но что им исполины?
Любого приведут и к нищете, и к сплину.
В деньгах и клевета, и боль, и наслажденье,
Они же и мишень, они же и виденье,
Они же и мираж, явившийся в пустыне,
И нету ничего, что алчности постыдней…
– Вкруг денег вьются грех, несчастия и войны,
А есть ли те, кто к ним относится достойно?
– Достойному они и друг, и верный страж.
Но деньги для иных притворство и кураж.
А тех, кто смысла их за век понять не мог,
Однажды призовѐт и покарает Бог.
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НЕ БУДЕТ ОДИНОКО
Ты пословицы постиг те, что предки завещали.
Жизнь без родственной души и горька, и одинока.
Не надейся никогда на пустые обещанья.
Без согласья нет любви; побредѐшь ты одиноко.
Кто держать не может слово, на него надежды нету,
С пустомелей не общайся, береги свои секреты,
Сам его возненавидишь, преступив через запреты.
Заведи друзей достойных, и не будет одиноко.
Не гордись, что ты велик и возвысился над всеми,
Всяк своим умом богат, знаний взращивает семя.
Обездоленным нужны свои собственные семьи.
Человечность сохрани, и не будет одиноко.
У блаженства много тайн и приманок сладких много…
Надо помнить о Творце: он за всѐ осудит строго.
Мир Аббас, ты здесь скиталец, и в душе твоей тревога.
Средь испытанных друзей не бывает одиноко.
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СКОРБЬ
Матери слезы я видеть не в силах,
Страшный экзамен с потерей детей
Выпал на долю…
Цветы на могилах,
Да и в садах увядают пред ней.
Рядом сошлись и друзья, и родные:
Юными двое из жизни ушли,
Коротки были пути их земные,
Лишь имена мы запомнить смогли.
Скорбью отцовской прониклись, о, боже!
Скорбь нам сердца разрывает, о, боже!
Выдержать как нам всѐ это, о, боже!
Гири на каждые плечи легли.
Смерти в глаза заглянули мы разом,
С ангелом смерти столкнулись мы вдруг,
Страхом охвачены сердце и разум,
Сколько в прощанье страданий и мук!
Рок или фатум со взором горящим
Нас поджидает за каждым углом…
Трудно нам в мире, погибель таящем,
Все мы бессильны бороться со злом.
Где утешение братьям и сестрам?
Где исцеленье души старикам?
Жизнь полоснула их лезвием острым,
Кровь или слѐзы текут по щекам?
И Николос и Тимур пали вместе,
Им ещѐ не было и двадцати.
Всех потрясли эти страшные вести:
Слезный поток мог бы гору снести!
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КРАСАВИЦА
Завидев беломраморные груди,
Конечно же, лишаюсь я рассудка!
Творец хотел, чтоб восхитились люди –
Все краски внѐс, трудился не на шутку…
Красавица, меня ты покорила
Своим лучистым и волшебным взором;
А эти груди… в них такая сила:
Что ты легко возьмѐшь меня измором.
Как мне добиться твоего вниманья,
Ты сатана иль ангел? – правишь нами!
Струной на сазе ты звенишь в тумане.
Как мне добиться твоего вниманья!?
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ТАЙНЫ ЭТОГО МИРА
Бедняку здесь никто и руки не подаст.
Стань богатым, и жизнь забурлит, как весна,
А большая любовь, не для высших ли каст?..
Окунись в приключения этого мира!
Не меняй свою совесть на жѐлтый металл
И друзей не сдавай ради вражьих похвал,
Начеку будь всегда, не наткнись на кинжал,
Дай постигнуть себе тайны этого мира.
В каждом времени года дыши красотой,
Наступленью весны помогая мечтой;
Да и зиму не сталкивай с горки крутой,
А прими все условности этого мира.
У отпущенных лет вдруг проглянет конец,
Чаша жизни полна и на сердце рубец;
Мир Аббас, все страданья твои, как венец…
Как веленье последнее этого мира.
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ОСТАЛИСЬ В ГОРАХ
Труды и сокровища Деде Шамшира1
Остались в горах, и поникли вершины.
Могилу его срыла вражья машина –
Всѐ сгинуло в тех разоренных горах.
Хайы в одночасье нам стали врагами,
Чистейший родник оскверняя ногами,
Всѐ в яд обратили, чем жили веками
В Гошгаре, Мурове2 – в родимых горах.
Держись, Мир Аббас, велико твоѐ горе,
Коль все земляки пребывают в разоре;
Дома и усадьбы, что были в фаворе,
Остались в твоих разорѐнных горах.

1

Деде Шамшир – известный поэт, ашуг, заслуженный деятель искусств
Азербайджана.
2
Названия гор в Кельбаджарском районе, Азербайджанской
Республики.
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ВОТ ВЕРНЫЙ ПУТЬ!
Успешных, мужественных зря не критикуй,
Сам не хвали себя в толпе непросвещѐнной
Соседа в горести застав, ты не ликуй,
Однажды можешь сам предстать копейкой чѐрной.
Перед невеждами угодливым не будь.
Гляди предателю в глаза – вот верный путь!
И речь твоя должна нести лишь суть,
А слово данное держать ты должен чѐтко.
Не будь прохвостом, и над бедным не глумись,
И, сильным будучи, бьѐшь слабого… Уймись!
Душа от низости не устремится ввысь,
Ты станешь сожалеть об этом удручѐнно.
Уроки благости бери у мудреца,
Пусть даже сам ты заступил на роль отца.
Мораль не может быть изжитой до конца,
С ней жизнь окажется и нужной и почѐтной.
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УНЕСЛИ
Тебя разумным создал Бог, сознанию внемли
И не кичись, что ты храбрец, что власть в руках твоих,
Недолго людям суждено взирать на лик земли;
Ступив на мост волосяной, что унести смогли?
Да, много тайн Творец открыл, добра желая нам.
И станет болью головной с сердечной пополам
Нечестно добытое – всѐ, не более, чем хлам!
Плохим хорошими не быть… что унести смогли?
Я, Мир Аббас, всѐ повидал, в душе немало ран.
Жизнь постигая, утомил в пути свой караван.
Здесь, как траву кося народ, в крови деля дуван,
Уйдут Властители, ушли… что унести смогли?
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ФИАЛКА
В дни первые весны один бродил в саду.
Склонив головку вниз, – глядеть мне было жалко –
Печальная, она стояла на виду,
Наверно, нас ждала несчастная фиалка.
В предутренний мороз ей страшно здесь одной,
У платья грустный цвет под коркой ледяной,
Жизнь подошла к концу у крохотной, больной…
Но, оседая вниз, ты нас ждала, фиалка.
Есть у меня мечта: ещѐ хотя бы раз
Фиалки отыскать, и синевой их глаз
Взор напоить в тиши… настанет этот час!..
Как душу всколыхнуть сумела ты, фиалка!
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КАК ГОВОРИТСЯ
Жить в этом мире нелегко, лишь ум да зрелость
Всегда на помощь поспешат, как говорится.
И чтоб товары приносили в дом достаток,
Ищи поддержку у людей, как говорится.
Бессмыслицей в речах разгонишь всех в округе,
Покинут и друзья, оставят и подруги,
Богатств не обретешь – напрасные потуги,
А всѐ с того, что речь пуста, как говорится.
Как вразумить глупца, не склонного к наукам
Коварство упредить, в ком жажда к жутким трюкам
Желаннее всего и нам, и нашим внукам
Творенье доброты… добра, как говорится.
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В ДУШЕ МОЕЙ
В душе моей жалоб скопилось премного,
Письмо издалѐка летит в милый край.
Кто нам указал на чужбину дорогу,
Отняв безнаказанно милый мой край?
В груди полыхает огонь нареканий,
Слова недостойных коробят меня.
В минувшее мысль устремится и канет,
Где горы родные сияют, маня.
Повсюду пришельцы, и правда в загоне,
Толпа шарлатанов преследует нас.
И там, где тираны, забудь о законе!
В свободе, быть может, единственный шанс?
Аллаху хвала, что ты рядом со мною,
Мой самый бесценный, единственный друг!
И дружба с тобою, в полжизни длиною,
Меня окрыляет и гонит недуг.
Неправедность мира мы всюду заметим,
В нас есть и терпенье, и воля тверда;
Так скажем же «нет»мы властителям этим
И ненависть наша уйдѐт навсегда.
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МОЙ САЗ
Из– под одежды доставать я не хочу,
Вдруг ненароком застужу тебя, мой саз3.
Ты моих горестей свидетелем бывал
Нет в мире равного тебе, мой милый саз.
Мороз и холод здесь повсюду, снегопад;
Надежды рушатся, жизнь не сулит наград.
Искал признания, но тоже невпопад,
Мне плачем жалобным даѐт ответ мой саз.
Да, чужестранцы мы, с того и слышен плач
В напевах струн твоих, целитель мой и врач.
Смогу ль сменяться я? Не надо денег, дач!
Хоть смейся мне в лицо – со мною будь, мой саз.
Печалей много испытали мы с тобой,
Немало радостей познали мы с тобой,
Зря жизнь растратить мне предписано судьбой,
И труд насмарку здесь пойдѐт, мой милый саз.
Да, Мир Аббас ценил с младенчества твой дар.
Очнись, Аллах, уйми в душе моей пожар,
Открыть дорогу помоги нам в Кельбаджар;
От предков наших достояние – мой саз!

3

Саз – струнный музыкальный инструмент
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СТАРЕЮ
Трясутся руки, плохо видят глаза,
Я постарел, или время?!
Деде Короглы
Разум затуманен, устают глаза,
Ноги еле ходят, что ж, видать, старею.
От меня сбежала ловкость молодца,
Стал сдавать заметно, что ж, видать, старею.
Знал ли, что когда– то стану я белѐсым
Немощным и жалким, даже безголосым,
Стал недуг привычкой, словно к папиросам.
Сам всѐ понимаю, что ж, и впрямь старею.
Нынче в моей речи веса нет былого.
В сердце больше грусти, меньше удалого;
Не найти поддержки дружеского слова.
Грудь стрела пронзила, что ж, и впрямь старею.
Стал моей опорой деревянный посох
Весь в любовных драмах я, как роза в росах…
Достиженье цели – смысл в моих запросах!
Всѐ решило время – я и впрямь старею.
Мир Аббас, с красивой бородой ты белой,
Сам себе садовник, сад взрасти, возделай.
В молодости каждый доблестный и смелый
Всех меняет время, я и впрямь старею.
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ПЛАЧЕТ ДУША
Сделалась чужбиной родина моя.
Как сберечь достоинство, плачешь ты, душа,
Друга нет, чтоб горе разделял со мной.
Нет судьбы чернее, плачешь ты, душа.
С грустью на чужбине коротаю дни,
Все мои заботы напастям сродни;
Постарел я, в прошлом воды и огни,
Сделался ненужным. Что ж, поплачь, душа.
Были трубы… только славу я отверг,
И богатство было, блеск его померк;
Раб судьбы несчастной или жалкий клерк,
Иль змею пригрел я?.. Что ж, поплачь, душа.
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НАС
Ни пуха, ни пера – в ощипанных гусей
Однажды превратил жестокий недруг нас
И тучи чернота висит над бездной сей,
Испытывать и впредь судьба решила нас.
У деспота в руках народное добро,
Где нравственность, мораль, где смелое перо?
Тому, кто учит жить, стучится бес в ребро…
Ужасен лабиринт, куда загнали нас.
Так недруг наш решил: для правды входа нет.
И раны нанеся, отнял тепло и свет;
И выкорчевал сад, служивший много лет;
И с благородных почв согнал в пустыню нас.
В печали Мир Аббас, кто нам поможет, эй!?
Разделит горе кто, придя на помощь, эй!?
Всевышний лишь один понять способен, эй!
И вывести на свет из той темницы нас.
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МОЙ АЛЛАХ
Создатель Вселенной от края до края,
Я б чудом твоим стать хотел, мой Аллах
И Сатану в белых ангельских платьях
Разоблачать принародно, Аллах.
Я б мог отделить все поступки дурные
И жизнь возвести на основы иные,
Где власть представляли бы люди честные,
Чтоб сам их сужденья ценил, мой Аллах!
Творец правосудный, великий, почтенный,
Я к людям взывал, но наш мир неизменный…
К тебе обращаюсь я, раб твой смиренный,
Столпом справедливости стань, мой Аллах!
Неважно сегодня блюдутся законы:
Бедняк всѐ беднеет, богатый закормлен.
Устал Мир Гафар: я в терпенье закован
Мне жизни не надо такой, мой Аллах!
Далѐк Мир Аббас от родного народа,
Был дичью, и падал подранком на воду.
И жизнь моя стала проблемной на годы,
Душевного друга найти б мне, Аллах!
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МЕНЯ
Я полон отчаянья, мне одиноко,
Вы, горы, неужто забыли меня?
Могу умереть от любви к вам однажды.
Тоска, как огонь, ты сжигаешь меня.
Умру иль останусь, но ты мне нужна.
Любовь к тебе в сердце светла, как волна,
Красавица, ангел мой, как ты нежна!
Чужие, должно быть, оплачут меня.
Цветок мой, в душе ты расцвѐл, как пожар,
Ты как соловей рассыпаешь свой дар.
Мы беженцы оба с Муров и Гошгар4
Огонь в очаге твоѐм помнит меня.

4

Муров и Гошгар – названия гор на территории Азербайджана
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ТЫ ЖИЗНЬ ПОЗНАЛ
Людей продажных избегай, им тайн не раскрывай;
От ядовитой их слюны противоядья нет…
С невеждой дружбу заведя, от скуки не зевай,
Скажи, что он твой лучший друг, и насмешишь весь
свет.
От вора ждать правдивых слов и вовсе ни к чему
Нет пользы от общенья с ним ни сердцу, ни уму.
Среди детей Адама он один избрал тюрьму,
Во всем пригодна ловкость рук – таков его завет.
Сто лиц способен представлять ловкач и прохиндей
Мясник, что головы сечѐт, конечно же, злодей!
Хоть прост болтун, но с толку, он умеет сбить людей,
И кто послушает теперь его дурной совет?
Куда без кляуз клеветник, коль есть на то заказ…
Разнѐс повсюду грязный слух, но кто отмоет вас?
А подхалим пред богачом не может без гримас,
Жить будет с волком до конца, до самых Судных лет.
Да, Мир Аббас, ты жизнь познал – печали полон взор.
И нет стремленья, дальше жить, всѐ выглядит, как
вздор.
А силы зла простых людей сметают, словно сор;
Спешат бессмертье обрести, оставив чѐрный след.
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ЖЕМАНСТВО
О, неженка моя, ты на меня в обиде,
Головкою вертя, идѐшь, меня не видя,
И сколько же в тебе упрямства и жеманства?
Наверно, никогда не будет постоянства…
И брови и глаза темнее ночи чѐрной,
Лишѐн покоя я жеманницей проворной;
Распустит волосы и не сплетает в косы,
Стыжусь ей задавать нелепые вопросы.
Весна мне без неѐ январских дней скучнее,
Душа моя в огне, когда ж я буду с нею?
Страдания уняв, я к ней иду с букетом,
Но никаких надежд, кому признаться в этом?
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МАМА
Нет высоты в этом мире, что выше тебя,
Нет здесь вершины, что может занять еѐ, мама!
Ты половинкою сердца была моего,
Нет без тебя на лице моѐм радости, мама.
Сколько невзгод в этом мире познала и горя,
И утонула однажды в таинственном море;
Все твои трудности взмыли в небесные зори.
Надо признать: ты была неотступною, мама.
Жертвуя жизнью своей, ради нас ты сгорала,
Солнца не видя, готовила, шила, стирала;
Не было даже каких– нибудь бус из коралла…
Но, как гора, непреклонно держалась ты, мама.
Горькой досталась тебе твоя жизнь и короткой,
На полпути оборвалась забытою тропкой.
Осень увядшая тихо припала сироткой…
Грустной всегда, как я помню, бывала ты, мама.
Вот и ушла, и покинула ты Мир Аббаса
Словно видение скрылась сквозь шелест атласа,
Свет нам даруя до самого смертного часа.
Неугасимое, яркое солнце ты, мама!
Вечная ты, бесконечно любимая, мама!
И навсегда безвозвратно ушедшая мама!
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ГОСПОЖА
Да, груди у неѐ сродни плодам граната,
Они повергли в шок сознание моѐ.
Надменный этот взгляд, он устремлѐн куда– то,
И оттого душа в печали без неѐ.
Я запахом волос душистых был пленѐн.
Как облако набряк, слезами опьянѐн.
Травой в саду к ногам твоим я преклонѐн,
Но я почти завял: отравлено питьѐ.
Я словно соловей, что ищет свой цветок,
В любовной клетке он, и улететь не смог.
Заветных песен я хранитель и знаток;
Ты скрашиваешь мир, входя в моѐ жильѐ.
Убийственен твой взор, что ранит без ножа,
Прекрасен тонкий стан, лицом, как май, свежа.
В тебя влюблѐн я, раб, а ты мне – госпожа,
Уйми мою печаль, даруй мне забытьѐ.
Перевёл с Азербайджанского Сергей Каратов
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СТИХОТВОРЕНИЯ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
ALLAHDI BĠLƏN
Sirrinə vaqif olan yoxdu bu dünya evinin,
Əzəli, ya da sonu təkcə bir Allahdı bilən!
İki göz, bir də beyin sərvətin olmuşsa sənin,
Onu da bəxş eləyən, taleyin Allahdı bilən!
Kim bilər niyyətinin son ucu, harda – necədi,
Ha çalış, yor özünü, vallahi boşdu, becədi,
Qismətində yox isə gündüz özü bil gecədi,
Gecəni gündüz edən, möcüzün Allahdı bilən!
Qürrələnmə, demə ki, əllərin dünya yaradar,
Göylərin ulduzu tək, min belə məna yaradar,
Sən özün röya ikən, röyalar röya yaradar,
Nitqinin var səbəbi, baqisin Allahdı bilən!
Bəşər övladı özü kimdi ki, bir Ay yarada?
Ya da bir sısqa bulaq, sısqada bir çay yarada?
Bu gözəl dünya təki, dünyaya da tay yarada.
Yaradan sirri – xuda – sirrini Allahdı bilən!
Günəşin nuru əgər, olmasa göylər qaralar,
Canı, cananı olan gözlərə dünya daralar,
Bülbülün eşqi ölər, qönçəsi – güllər saralar,
Saralan qönçə gülün hikmətin Allahdı bilən!
Hər bəşər övladının bəxti də göydən yazılır,
Hər bəşər övladının düyməsi ərşdən basılır,
Həyatın bir ucu toy, son ucu tək yas olur,
Gələnin, ya gedənin möhlətin Allahdı bilən!
Abbasın gözlərinin nuru da Allahdı fəqət!
Quranı, ayəsi də, susru da Allahdı fəqət!
Eşqi də, məsləki də, yarı da Allahdı fəqət!
Həqqi – məhşərdə onun sevgisin Allahdı bilən!
Moskva, iyun 2013– cü il
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QALACAQ
Arif ol, məhşərədək, sirri bu məna qalacaq,
Hər gələn tez gedəcək, amma bu dünya qalacaq!
Ən uca, zirvəli dağlar dağılar, bil ki, müdam,
Nə qədər yer ki, yaşar, bu çöl, bu səhra qalacaq!
O gözəllər ki, sənin dövrənə pərvanə kimi,
Dolanır, bir gün elə, çevrilib röya qalacaq!
Quruyar sısqa bulaqlar zamanın hökmündən,
Sellənib çalxanacaq, bol sulu dərya qalacaq!
Gələcək yer üzünə bəlkə də min– min afət,
Yenə könlündə sənin nərgizi– şəhla qalacaq!
Neçə Ay üzlü sona vurğunun olsa, onu bil,
Ağlın olsun ay Hacı, tək Sənə Leyla qalacaq!
Gərçi Sən qəlbi çayan gözlərə versənsə könül,
O, Könüllər gedəcək, könlünə rüsva qalacaq!
Mir Abbas ömrü boyu, böylə Könüldən daşınıb,
Bilir ki, könlü üçün təkcə mübtəla qalacaq!
Moskva, 23.06.2013.
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OLDU
Namərd ilə yoldaş olma
Uzun ağrı çəkər başın
Ulu babam Misgin Abdal
Namərd ilə yoldaş oldum, başım çəkdi bəlayi– dərd,
Əldən getdi şah gəncliyim, bütün dünyam talan oldu.
İşlətmədim əvvəl başdan, idrakımı, xəyalımı,
Yaxın dostlar üz döndərdi, həqiqətim yalan oldu.
Dərdim daşdı köksüm altda, nə deyəydim nadanlara,
Sağalmadı yaralarım, gecələrim nalan oldu.
Yaradanın quluyam mən, ondan kömək diləyirəm,
Qəlb evimdə onun adı tək əbədi qalan oldu.
Yersiz heç nə söyləmədim, sərhəd qoydum hər sözümə,
Elə buda oldu səbəb, məni dərdə salan oldu.
Mir Abbas qəm eyləmə gəl, fələk işi qurub belə,
Meydan verilib nadana, arif dərd– qəm alan oldu.
12.11.2012– ci il, Moskva
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YURDUM
Qəm içində evladların, səndən ayrı ana yurdum,
Talan oldun parçalandın, qaldın yana– yana yurdum.
Tanrı verən qısa ömrü, üstündə şən yaşamadıq,
Göz yaşımız selə döndü, axır gəldik cana yurdum.
Səndən ayrı düşənlərin, dözmədilər həsrətinə,
Harayımız ucalsa da, çatmadı bir yana yurdum.
Divanəyəm dərdin məni, gör nə günə salıb indi,
Sızıldayır yaralarım, düşdüm nahaq qana yurdum!
Namərdlərə bel bağladıq, açdıq təmiz qəlbimizi,
Yaman oldu taleyimiz, batdıq qandan – qana yurdum!
Nə olmuşdü Mir Abbasa, ayrı düşdü səndən belə?
Köksü oldu dama– dama, oldu şana– şana yurdum!
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NƏ ÇƏKĠR
Bixəbərlər nə bilir, zülmə düşənlər nə çəkir,
Sinəsi qəmdə yanan, odda bişənlər nə çəkir.
Vətən eşqi ucadır, min belə taxt– taca dəyər,
Təxti– tac üstə bilin ki, ötüşənlər nə çəkir.
Od düşüb şama əgər, sirri təcalla eləyir,
Özünüz indi bilin ki, öpüşənlər nə çəkir:
Bülbülün sevgisi də, eşqi də güldən ötəri,
Gül küsübsə İlahi, bil küsüşənlər nə çəkir:
Əhli biqəm nə duyar, eşqi Mir Abbas, nədir o,
Məhəbbət əhli bilər tək, sevişənlər nə çəkir!!!
15 mart 2013– cü il, Moskva
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MƏNĠ
Canıma qorxu düşüb, incidir bu yara məni,
Dərdlərim ümman olub, axır çəkir dara məni!
Sual etdim görəsən, niyə çərxim döndü belə?
Bu məkan nə məkandır, gətiriblər hara məni?
Gileyliyəm bu dövrandan, kimə şikayət eyləyim,
Tuş edib bir nadana, edib bəxti qara məni!
Qızılquş axtarırdım, bu könlümü verəm ona,
Fələyin işi idi, tuş eylədi sara məni!
Hicran qəmi üstün gələrək, qəlbimi viran elədi,
Bir rahatlıq tapmadım, gətirdilər zara məni!
Ətirli bir gül idim, bitdim baxçada, bağlarda,
Qədrimi bilmədilər, tuş etdilər xara məni!
Çalışdım, mən Mir Abbas, gül üzün görəm nigarın,
Nanəciblər qoymadılar, yaxın duram yara məni!
22 may 2011, Moskva
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OLMASA
Sizə misal mən gətirim bir atalar sözünü,
Günün ahu– vayla keçər dərd qananın olmasa.
Çoxda belə arxalanma sənə söz verən kəsə,
Sevdiyin yar əldən gedər, bil peymanın olmasa.
Sirrin açıb bəyan etmə görməmişə nakəsə,
Axır qəlbin cuşə gələ, ya inciyə, ya küsə,
Mindən bir işin düzəlməz bel bağlasan xəsisə,
Gördüyün iş başa çatmaz, bil yananın olmasa.
Özün öyüb demə mənəm bu Cahanın Xəlfəsı,
Hər kəsin öz ağılıdır tükənməyən xəznəsı,
Bədbəxt o kəs hesab olur, əgər yoxsa kimsəsi,
Günün ahu vayla keçər, bir sayanın olmasa.
Xoşbəxtliyi araşdırsan çoxdur onun sirləri,
Sən fələyin hökmünə bax, bəndə salıb kimləri,
Bu Mir Abbas ya çaşıbdı, ya olubdu sərsəri,
Heç bir işin düz alınmaz, xoş dövranın olmasa.
Moskva şəhəri, 21.01.2009
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APARDI
İnsan oğlu, dərin düşün sənin ki, var dərrakən,
Kimlər gəldi bu dünyaya, köçənlər nə apardı!
Cövlan etdi çox igidlər, mənəm deyib gurladı,
Son məqamı qıl körpüdən keçənlər nə apardı!
Əyan oldu çox– çox sirlər, əmr eylədi ərənlər,
Zülmətlərə qərq oldular, haram qazanc yeyənlər,
Mat qaldılar bu işlərə, başı ağrı çəkənlər,
Yaxşı deyib– namərdləri seçənlər nə apardı!
Mir Abbasam, nələr gördüm, nə eşitdim, dinlədim,
Bu dünyaya nəzər saldım, karvanımı əylədim,
Ürəyimdən alov qalxdı, nalə çəkdim inlədim,
Pencər kimi insanları, biçənlər nə apardı!
6 mart 2011, Moskva
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SINMARAM
Sinəm altda bir sızıltı, köksüm altda atəş var,
Mən həqiqət yolçusuyam, həqiqətdən dönmərəm!
Çərxi fələk gərdişində, üzü dönməz zamandan,
Çınqılanıb od almışam, tüstülənib sönmərəm!
Bu hikməti qana bilməz, duya bilməz nadanlar,
Çünki çoxdan atdan düşüb, yıxılıbdı vicdanlar,
Mənim yerim bir zirvədi, mənə yetməz hədyanlar,
Yer ortadan bölünsədə, yalan atın minmərəm!
Yox deməsək bu zillətə, dünya zülmət olacaq,
Açmayacaq gül– çiçəklər, baxça– bağlar solacaq,
Haqq dinməsə, göy üzünü qara bulud alacaq,
Mən şimşəyəm yandıraram, sanmasınlar dinmərəm!
Mir Abbasam, ürək dözmür bu möhnətə, zillətə,
Görüm Tanrım kömək olsun bizim yazıq millətə,
Zülm əlindən dağlar özü əgər gəlsə dəhşətə,
Mən poladam, cədd əhliyəm, əyilmərəm, sınmaram!
25 mart 2012– ci il
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ANA VƏTƏN AZƏRBAYCAN
Torpağından yaranmışam,
Qoynunda boy atmışam,
Yüksək kamala çatmışam,
Ana vətən Azərbaycan.
Layiqsən tərifə inan,
Mən ölsəmdə deməm yalan,
Axır sənə canım qurban,
Ana vətən Azərbaycan.
Mən anamdan ayrılmaram,
Ayrılsamda, durammaram,
Səni yaddan çıxarmaram,
Ana vətən Azərbaycan.
Övladların pərən– pərən,
Düşüblər qürbətə nədən,
Can deyirəm sənə qəlbdən,
Ana vətən Azərbaycan.
Dalğalansın qoy bayrağın,
Ucalsın göylərə adın,
Azad olsun torpaqların,
Ana vətən Azərbaycan.
Bu Mir Abbas olub qulun,
Haq yoludur sənin yolun,
Qoy açılsın əlin, qolun,
Ana vətən Azərbaycan.
2010– 02– 27, Moskva şəhəri
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GÖRMÜR
Məndən küsüb nazlı dilbər,
Gendən keçir, salam vermir.
Üz çevirir sağa– sola,
Naz eyləyir, məni görmür.
Gözlər qara qaşlar qara,
Camalı da bir aypara,
Sinəm üstə vurur yara,
Zülfün töküb niyə hörmür.
Qışa dönüb indi yazım,
Qəm gətirir sevgi sazım,
Bu dərdləri kimə yazım,
Yaxın gəlib halım sormur.
Mir Abbasam, könül xəstə,
Dərd sinəmdə dəstə– dəstə,
O alagöz, boyu bəstə,
Öz qəsdindən kənar durmur.
11.12.2011, Moskva
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DĠLLƏN SAZIM, SƏNƏ QURBAN!
Nə zamandı dinlənmirsən,
Dillən sazım sənə qurban!
Bəlkə məndən incimisən,
Dillən sazım sənə qurban!
Məndən uzaq düşdü vətən,
Dərdlər artdı çətən– çətən,
Bizi döydü hər yetirən,
Dillən sazım sənə qurban!
Kim eşidir bu fəryadı,
Dərdlərimiz bir dünyadı,
Dörd yanımız bax dəryadı,
Dillən sazım sənə qurban!
Sözüm çoxdur bil deməyə,
Gələn yoxdur ax köməyə!!!
Simlərin pas tutub niyə?
Dillən sazım sənə qurban!
Nəzər eylə Mir Abbasa,
Nə zamandır batıb yasa,
Köməyidir qırıq hasa,
Dillən sazım sənə qurban!
22 iyul 2013, Moskva
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HARDASAN?
Küsüb məndən gedən bəxtim,
Ol mənimlə tən, hardasan?
Dəyirmanım boş işləyir,
Haraylaram, dən, hardasan?
Daşdan çıxan buz bulaqlar,
Yaşıl donlu xoş yaylaqlar,
Şux gəncliyim, şah oylaqlar,
Şehli çəmən, sən hardasan?
Dik dağları qucan duman,
İndi olub nağıl, güman,
Nə sərt imiş dövran, zaman,
Zirvə, çiskin, çən, hardasan?
Sənsiz üzüm bir an gülməz,
Hicran getməz, həsrət ölməz,
Şadlıq bilməz, sevinc bilməz,
Məndən düşdün gen, hardasan?
Mirabbasam, haraylaram,
Murov, sənsiz qan ağlaram,
Eşqin ilə çağlayaram,
Eylə könlüm şən, hardasan?
Moskva şəhəri, 20.05.2012
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ANA
Bu dünyada səndən uca,
Heç bir zirvə olmaz ana.
Ürəyimin parasıydın,
Sənsiz üzüm gülməz ana.
Dərdin çox oldu dünyada,
Boğuldun sirli dəryada,
Əlacın qaldı fəryada,
Yenə oldun dönməz ana.
Ömrü qurban verdin bizə,
Qara günün çıxdı dizə,
Möhtac qaldın adi bezə,
Dağ tək durdun dinməz ana.
Qısa ömrün acı oldu,
Xəzan vurdu gülün soldu,
Fələk səni yolda qoydu,
Nədən oldun gülməz ana!?
Mir Abbası qoyub getdin,
Bir kölgə tək gözdən itdin,
Özün, bizə işıq verdin,
Sən günəşsən sönməz ana!
Əbədisən, ölməz ana!!!
Birdə geri gəlməz ana!!!
23 may 2010, Tər– tər
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BELƏ
Mən gözəllik aşiqiyəm,
Mənə irad tutma belə.
Kəməndini boş – boş yerə,
Biz tərəfə atma belə.
Şərəfimiz şanımız var,
Ürəyimiz qanımız var,
Bircə dənə canımız var,
Bizi ucuz satma belə.
Yaradanın quluyuq bil,
Başa bəla gətirər dil,
Yaxın gəlməz küsər bil el,
Bizi yada qatma belə.
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AY DƏDƏ YAQUT!
Pedaqogika elmləri doktoru, professor, şair–
publisist Yaqut Nemətova ithaf edirəm
Bu dünya sehirli, bağçalı dünya,
Boranlı, tufanlı, ay dədə Yaqut!
Dağları zirvəli, qayalı daşlı,
Çisginli, dumanlı, ay dədə Yaqut!
Zamanın hökmündə fitrətə bir bax,
Bu gün taxta çıxıb dünənki alçaq,
Dəryalar beləmi, de çalxanacaq,
Nə qədər gümanlı, ay dədə Yaqut!
Qəlbimdə dikəlir Nuhdan qalan söz,
«Yaman gün gələndə səbr elə, dur döz»,
Köksümün başında qalanıbsa köz,
Dözüm ah– amanlı, ay dədə Yaqut!
Ovçunun əlindən payı çıxıbdı,
Kamanı qırılıb, yayı çıxıbdı,
İndi bu dünyanın zayı çıxıbdı,
Palçıqlı, samanlı, ay dədə Yaqut!
Mir Abbas kədərlə barışıb bu gün,
Qürbətdə bəxtilə yarışıb bu gün,
İnsanlar çay kimi qarışıb bu gün,
Yaxşılı– yamanlı, ay dədə Yaqut!
05.06.2013, Moskva

47

AĞLATDIN ƏZĠZ DOST, AĞLATDIN BĠZĠ:
Əziz və mehriban dostum, Pedaqoqika elmiləri doktoru,
Şair– publisist Yaqut Nemətovun vaxtsız bu dünyadan
köçməsi məni dəhşətli dərəcədə silkələyərək, çox dərindən
düşünməyə vadar etdi!!!
Yaman dərd gəlibdir dərdimiz üstə,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Yayıldı hər yana bu müsübətin,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Kədərli gözündə bir nalə gördüm,
O nurlu üzündə bir lalə gördüm,
Dərin sözlərində çox məna gördüm,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Sən yoxsan ruhundu gəzib dolaşan,
Ətrafımız dolu çoxdur yol çaşan,
Səndən başqa yoxdur bizi soruşan,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Bu dünya yaranan günündən demə,
Batıb günahlara baş vurub dəmə,
Zülm edib bizlərə batmayıb qəmə,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Elin dərdi idi səni yandıran,
Bizə uşaq kimi mətləb andıran,
Bəzi nadanları məcbur qandıran,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Sən ki, bülbül idin gül həvəsində,
Qalmışdın zülmətin öz qəfəsində,
Elə dolanırdın qəm zirvəsində,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
Mir Abbasın qəlbi kövrəkdir yaman,
Tanrıdan istəyir bir dayaq inan,
Sən yoxsan qəlbimiz olubdu talan,
Ağlatdın əziz dosd ağlatdın bizi!
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ALLAH
Düzülüb düşmənin maşın karvanı,
Daşıyır sərvəti vətəndən Allah!
Nə imiş günahı bu torpaqların,
Xəyanət götürür yetəndən Allah!
Bürüyüb ətrafı şeytan hiyləsi,
Daşnakın dünyada olmaz qibləsi,
Dəyir millətimə ölüm silləsi,
Erməni süfrəmdə bitəndən, Allah!
Yanıb kənd– kəsəklər, uçub qalalar,
Süngüdə qətl olub körpə balalar,
Ərşə zəncir atıb fəryad, nalalar,
İyirmi iki il ötəndən Allah!
Mir Abbas dözərmi deyin bu dərdə?
Bəxtimiz tilsimdə, qəza– qədərdə,
O hansı millətdir qəmdə, kədərdə,
Səbr edir torpağı gedəndən Allah!
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ATƏġĠNƏ QALANIM
Bir cüt narı görcək ağ sinən üstə,
Getdi hüşum başdan ay can alanım.
Bilmirəm qəsdinin mənası nədir,
Sağalmaz dərdlərə məni salanım.
Pərişan zülfünün əsiri oldum,
Ağladım, sızladım bulud tək doldum,
Gül idim bağçanda saraldım soldum,
Baxmadın üzümə yadda qalanım.
Nəğməkar bülbüləm gül həvəsində,
Qalmışam eşqinin bil qəfəsində,
Ruhum cuşa gələr gül nəfəsində,
İzin ver ruhuna dolum, calanım.
Baxıram can alan ala gözünə,
O şux camalına, o ay üzünə,
Mir Abbası gəl yar eylə özünə,
Qoy hər gecə atəşinə qalanım.
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AXTARIRAM
Həyatın yolları nə çətinimiş,
Məndə durub asan yol axtarıram.
Sən demə dünyanın işi beləymiş,
Əbəs, şor yerinə bal axtarıram.
Ərşə çəkilibdi haqla ədalət,
Dağlarda dil yoxdur, dostda kəramət,
Bu yerin altı da, üstü də nemət,
Mən də qürbət eldə ləl axtarıram:
Tərs gəlib zəmanə, yad olub qohum,
Odur ki, köksümü yandırır ahım,
Bilmirəm hardadır xoşbəxt sabahım,
Tale dənizində sal axtarıram.
Nisgillə doludur ürəyim tamam,
Atəşlər içində yanan bir şamam,
Torpaqsız, vətənsiz qərib axşamam,
Düşməni susduran qol axtarıram.
Mir Abbas, şikayət sənə yaraşmır,
Ədalət zülmlə heç vaxt barışmır,
Torpaq əldən gedib, mərdlər vuruşmur,
Meydanda Rüstəmi– Zal axtarıram!
12 mart 2013– ci il, Moskva
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DÜġDÜ
Sən elə baxdın ki, canım güc aldı,
Qələm şura gəldi, sözdən öc aldı,
Bu yarı yaşımda dünyam ucaldı,
Elə bil tufanlı dəryaya düşdü.
Yanar baxışların deşdi sinəmi,
De, hardan tapardım səntək gözəli,
Bu eşq səhrasında bəxtim yenəmi,
Təzədən, təzədən xətaya düşdü?
Saçlarında qara, gözündə qara,
Kipriyin ox kimi çəkilib dara,
Tanrım, Abbas hara, məhəbbət hara,
Könlü atəş dolu sevdaya düşdü..
Moskva, 25.07.2013
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DAĞLAR
Nədir bizi çəkən köksünə sarı?
Dumanmı, çisginmi ay qoşa dağlar.
Çıxarmı yaddaşdan boranın qarın?
Yazı, yayı yaşıl xan paşa dağlar.
Qışında ağ donu geyər öyünər,
Yazında gül– çiçək hər yan sevinər,
Fərəh hissi ilə ürək döyünər,
Gələr buz bulaqlar lap coşa dağlar.
Qartal yuvaları zirvəni bəzər,
Dolanar üstündə mələklər gəzər,
Dərib güllərindən saçına düzər,
Gələr bu zamanın bax xoşa dağlar.
Üstündən ayrılıb olmuşuq qaşqın,
Çırpıb qəlbimizi aparıb daşqın,
Cismimiz dolanır başına eşqin,
Qalıb uzaqlarda boş– boşa dağlar.
Mir Abbas dağlarsız həsrət içində,
Qalmayıb həyatda bircə seçim də,
Mənim bu sinimdə bu biçimimdə,
Kömək dur qoy duraq baş– başa dağlar.
12.01.2014, Moskva şəhəri
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DAĞLARI
Əzəmət canlandı qəlbimdə yenə,
Xəyalda seyr etdim yenə dağları.
Sağalmaz yaramın qaysağı qopdu,
Çoxmu ğördün fələk mənə dağları?
Yuxarda Çöflu göl, dağ sinəsində,
Aşağda turş suyu, öz təhnəsində,
Qara çayla ağ çay düz dəhnəsində,
Bürüyür hər yandan çənə dağları.
Taxta düzü yaxın durub Murova,
Payız ğəlir, taxta batır qrova,
Eli köçüb çoxu gəlib Sarova,
Tapşırıb gediblər cinə dağları.
Həmzə çimənindən buzluğa bir bax,
Qanlı göl görünür edirəm mən ax,
Tutub bu yerləri yaramaz, axmax,
Döndərib ay aman hinə dağları.
Hinasın meşəsi bir tamaşadır,
Ardışlı boyunla bax yanaşadır,
Babaların məzarları qoşadır,
Niyə saldıq görən felə dağları?
Dağ döşündə at qoruğu, çiçəkli,
Yuxarı Xan yurdu bərli bəzəkli,
Sarı güney mənzərəli mələkli,
Kim verərdi yada belə dağları.
Kirvə deyib hayı qohum tutardıq,
Belə qohumluğa yaxşı baxardıq,
Onları baş edib, başda qoyardıq,
Beləcə tuş etdik selə dağları.
Hər yanı bulaqlı, güllü çəmənli,
Daş arası əvəlikli səmənli,
Ağdabanla qonşu olan Kərəmli,
Tərk etdilər bilə– bilə dağları.
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Payız gəlir yurdlar çənə bürünür,
Göylərdə buludlar qara görünür,
Yağış gəlir, sular daşır sürünür,
Salır vəlvələyə yenə dağları.
Çayqovuşan ürək, görən gözümdü,
Danışan dilimdi, kəlməm sözümdü,
Allahım, bilmirəm bu nə dözümdü,
Gətirə bilmirəm dilə dağları.
Meyvəli meşələr, dağlar çəmənlər,
Mir Abbas ayrılır sizdən Ərənlər,
Sevər vüqarını səni görənlər,
Bənzədər beləcə lələ dağları.
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DAĞLARIN
Dərdim bir ümandır dağlarım sənsiz,
De necə yaşayır yurdlarım mənsiz?
Dözə bilərsənmi dumansız, çənsiz?
yazıram dərdini qışa dağların.
Pir görücə gəlib sitayiş eylə,
Nə ki, dərdlərin var dur ona söylə,
Topallıya çatıb atını əylə,
Qamətinə et tamaşa dağların.
Gözəllik bu yerdə bax dərələrə,
Yaxınlaş yurd yeri bizim Dəflərə,
Yanıq dəfə yaxındı bu mənzərə,
Belə gəz qoynunda, yaşa dağların.
Alçalıq meyvəli bir bağdı dayan,
Burda lalə, nərgiz, bənövşə hər yan,
Arabir üstünü alır çən, duman,
Dəyişir libasın Paşa dağların.
Yalax yurd yoxuşlu dağ zirvəsində,
Qırppığımlı boyun daş təpəsində,
O yalçın qayalar qaş kölgəsində,
Çəkir vüqarını başa dağların.
Sarı güney, buzluq o yaylaqların,
Kim unudar görən o oylaqların,
Gur bulağı, birdə o çaylaqların,
Seyrinə çıx birdə qoşa dağların.
Yayda sel gələndə, qara çay daşar,
Çıxar dəhnəsindən yolları basar,
Çəkər ətrafına keçilməz hasar,
Gedər bəndələri huşa dağların.
Çiçəkli düzündə gülər gözəllər,
saçlarına tər gül dərib düzəllər,
Sevinc dolu bu yerlərdə gəzəllər,
Gələr məhəbbəti coşa dağların.
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üstündən el köçər payız gələndə,
Sözə baxmayanı salar kəməndə,
Bozarar hər tərəf, çöl də çəmən də,
çevrilər hər yanı boşa dağların.
Yeddi dağın, çöflü dağı, gözüdü,
Ardışlı da yanan qəlbin közüdü,
Elimin obamin təkcə sözüdü,
Gəlmir müəmması xoşa dağların.
Ətəyi cənnətdi, bir tamaşadı,
Burda babalarım ömür yaşadı,
Yazılıb tarixi, əcəb qoşadı,
Billur bulaqları qoşa dağların.
Çöflüylə qoşadır Dovutlu dağı,
Onların köksündə at çapır yağı,
Kimdən ala billəm Şavan sorağı,
Namərdlər saldılar hoşa dağları.
Mir Abbas xaliqi çağır haraya,
Qiymət ver ağ ilə zülmət qaraya,
Elim düçar olub yaman yaraya,
Qoyma yollarını çaşa dağların.
16 dekabr 2013– ci il, Moskva
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DÜNYA
Hər gələn dayanmaz, alar aparar,
Özüsə əbədi qalandı dünya.
Bir gün yarpaq təki tağdan qoparar,
Görərsən torpağa calandı dünya.
Gah boşalıb gahda dolandı dünya.
Zalımı, qəlbsizi edər hökmüdar,
Onda fil qüdrəti, Antey gücü var,
Bir anı sevincdi, bir anı ah– zar,
Min illər xəyala dalandı dünya,
Gah boşalıb gahda dolandı dünya.
Məzluma yüz il də dəyməz köməyi,
Nə mədəsi vardır, nə də yeməyi,
Baş açar, kim bilər, nədir deməyi?
Doğrudur, yoxsa ki, yalandı dünya.
Gah boşalıb gahda dolandı dünya.
Yolları zülmətdi, çətin biz keçək,
Axtaraq, arayaq xoş dövran seçək,
Bir gün xəzəl tökər, bir gün gül– çiçək,
Qönçə tək açılıb, solandı dünya.
Gah boşalıb gahda dolandı dünya.
Mir Abbas zəmanə dolub şər ilə,
Şeytan bəhsə girib bu bəşər ilə,
Minbir hiylə ilə, min həşər ilə,
Oğrular əlindən talandı dünya,
Gah boşalıb gahda dolandı dünya.
17 yanvar 2013– ci il, Moskva
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DÜNYANIN
Neçə min illərdi bərqərar olmuş,
Bilinmir neçədi yaşı dünyanın.
Hər fəsildə olur donu aləlvan,
Qarışır müntəzəm başı dünyanın.
Hərdən cəza verir, düz olan düzə,
Hərdən möhtac edir adicə bezə,
Hərdəndə yandırıb döndərir közə,
Hər yanda görünür daşı dünyanın.
Öyrənib sirrini çətindir bilmək,
Budur vəzifəsi, yox edib gülmək,
Gah doldurmaq gahda tarixdən silmək,
İşini anlamaz naşı dünyanın.
20 mart 2012, Moskva
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DÜġÜNCƏLƏR
Ötüşdü gəncliyim, ötüşdü illər,
Hayıf o gəncliyə, illərə hayıf!
İndi mənsiz gülür çəməndə güllər,
Hayıf o çəmənə, güllərə hayıf!
O dağlar bizimdi, zirvələr bizim,
Biz də qönçələr tək tazə– tər idik.
Hər cığır başında gülərdi izim,
Ay Allah, biz necə bəxtəvər idik:
Kim hardan bilərdi dəyişər zaman,
Vətəndən uzağa düşərmişik biz?
Yolları, izləri tutarmış duman,
Qürbət qucağında bişərmişik biz.
O dağlar düşmənə qaldı fələkdən,
İncidi sinəmdən düşdü telli saz.
Arzular, amaclar getdi ürəkdən,
Tanrım, bu nisgillə yaşamaq olmaz.
Abbasam, dərsimi aldım əzəldən,
Dədə Şəmşir Birdə Şirin babamdan,
Gör neçə zamandır ayrılmışam mən,
Gözəl Kəlbəcərdən, gözəl obamdan.
Moskva, 27.07.2013
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ƏDALƏT DƏLĠDAĞLIYA!
Elə kövrəlmişəm dözmür ürəyim,
Ağladırsam məni yaman Ədalət.
Sarıtellə Sücayətdən deyəndə,
Ağladırsam məni yaman Ədalət.
Edirsən qəlbimi talan Ədalət!!!
Barmağın ğəzəndə tellər üstündə,
Saz nalə qopardır sellər üstündə,
Bülbül fəğan edir güllər üstündə,
Ağladırsan məni yaman Ədalət.
Edirsən qəlbimi talan Ədalət!!!
Qədirbilən ellərimiz hardadır,
Pərən– pərən olub uzaqlardadır,
Boranda, çovğunda, qiyamatdadır,
Ağladırsan məni yaman Ədalət.
Edirsən qəlbimi talan Ədalət!!!
Mir Abbasın çoxdu dərdi, fəryadı,
Dədə Şəmşir olub, onun ustadı,
Bir Allah eyləsin bizə imdadı,
Ağladırsan məni yaman Ədalət.
Edirsən qəlbimi talan Ədalət!!!
Dekabr 2009, Bakı şəhəri
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ƏDALƏT DƏLĠDAĞLIYA
Elə kövrəlmişəm, gözlərimdə yaş,
Dərdim daşa düşsə, bəlkə yanar daş,
Dedin, Moskvaya gəlirsən qardaş,
Sevindi qəlbimin ğözü, Ədalət!
Tablaşa bilmirəm düzü, Ədalət!
Sazın pərdələri ahdı, amandı,
Kəlbəcər dağları çəndi, dumandı,
Bu necə dövrandı, necə zamandı?
Salıb girifdara bizi, Ədalət,
Tablaşa bilmirəm düzü, Ədalət!
Bəlkə, tale düşüb yollarda bəndə,
İzimiz xəyala dönüb vətəndə,
Sarı sim üstünə mizrab dəyəndə,
Közərir sinəmin közü, Ədalət!
Tablaşa bilmirəm düzü, Ədalət!
Gözəl çağlarımız indi hardadı,
Ağdaban ilğım tək uzaqlardadır,
Vətən yaralanıb, torpaq dardadır,
Bizi soraqlayın, bizi, Ədalət!
Tablaşa bilmirəm düzü, Ədalət!
Götür telli sazı, sən bir cəngi çal,
Qeyrət damarında qoy dinsin vüsal,
Abbasın könlündə Kəlbəcər xəyal,
Röyadan boylanır sözü, Ədalət!
Tablaşa bilmirəm düzü, Ədalət!
24 may 2013– cü il, Moskva
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GEDƏR
Əsil şair olan zülmə baş əyməz,
Ədalət yolunda baş qoyar gedər!
Qorxmaz zülmükarın hədələrindən,
Sözünə zər qoyar, qaş qoyar gedər!
Nifrətlər yağdırar «qula», yaltağa,
Vicdanı, vüqarı bənzəyər dağa,
Eşqi, məhəbbəti dolar torpağa,
Haqdan qala yapar, daş qoyar gedər!
Əyilməz heç zaman nakəs önündə,
İmanı dolanar fəqət, bir dində,
Vətənin yaralı, ağır günündə,
Kişi tək döyüşər, baş qoyar gedər!
Mir Abbas, yalan yox bircə sözündə,
İblisin hiylələr yaşar gözündə,
Əyri haram qoyar hər bir izində,
Həyatda bihudə yaş qoyar gedər!
27 iyun 2012– ci il, Moskva
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GƏLMƏDĠ
Yolunu gözlədim nazlı dilbərin,
Tərs çıxdı andına düzə gəlmədi.
Verdiyi vədədən döndü o qansız,
Gizləndi arxada üzə gəlmədi.
Ürəyi daşdanmış o can alanın,
Özü qəm közüymüş, dərdə salanın,
Qırxca gün ömrü var yalan– palanın
Qaladı qəlbimi közə, gəlmədi
Çox irad eylədim, fikrindən dönə,
Əğyar göylərindən axır ki, enə..
Daşı ətəyindən töksün bir yenə.
Dandı ilqarını bizə gəlmədi!
Mir Abbas bu yerdə neyləsin axı,
Yar çəkir könlümə dağ üstən dağı,
Dağıldı könlümün gülşəni, bağı,
Vəfasız bir dilə, sözə gəlmədi!
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GƏRƏKDĠ
Məqamı çatanda haq söz deməyə,
Kişidə rəşadət, hünər gərəkdi!
Yaltaq olub, yaşamağa nə var ki,
Ər olanda məslək, kəsər gərəkdi!
İndi zəmanənin hökmünə bir bax,
Nadanlar təpəykən, dönüb olub dağ,
Yoxsula, fəqirə tapılmır dayaq,
Dözməyə bu dərdə təpər gərəkdi!
Nur necə çevrilib zülmətə Tanrım,
Kimdən cavab görək hörmətə Tanrım,
Qiymət qoyulmayır fitrətə, Tanrım,
Dünyadan getməyə zəhər gərəkdi!
Mir Abbas cəht edib yorma özünü,
Çalış çətinliyə salma sözünü,
Bu fani dünyadan çək ki, gözünü,
Sənə sevinmək yox, qəhər gərəkdi!
2013, Moskva
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GETDĠMĠ – GETDĠ
Etibar eyləmə hər yetən kəsə,
Hanı o babalar, getdimi– getdi.
Dünya da fanidir, ömür də nəsə,
Qeyrətli analar, getdimi– getdi.
Özünü bəy bilir, oğru, yol kəsən,
Savaş meydanında yarpaq tək əsən,
Dikəlib nakəslər, hər şeydən küsən,
Sözü düz atalar, getdimi– getdi.
Biclik də, hiylə də vərdişə dönüb,
Haq sözü deyənin çırağı sönüb,
Bəlkə, bu dünyanın qurğusu çönüb,
Abırlar, hayalar, getdimi– getdi.
Mir Abbas fələyin işi bilinməz,
Zülmün də göylər tək, sonu görünməz,
Nədəndir ədalət gülməz, sevinməz,
O halal mayalar, getdimi– getdi.
14.01.2014, Moskva şəhəri
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HƏLƏ
Nə alta nəzər et, nədə ki, üstə,
Zarafat eyləmə şairlə belə,
Əyilməyi bacar girmə bu qəstə,
Şükr eylə həyata biz varıq hələ.
Çalış gözlərinə eylə qadağa,
Baxmasın hər yana bax belə qardaş,
Hələ mümkündürsə ver bir sadağa,
Yoxsa çevrilərsən olarsan bir daş.
Bu dünya əzəldən belə qurulub,
Çəkiblər yaxşını dar ayağına,
Əyrinin əməli düzdən sorulub,
Düz düşüb hər yanda haq sorağına.
Sifəti poladdan yaltaq qarğalar,
Yenə qarıldayır öz səsi ilə,
Xəbərçi darğalar, nadan darğalar,
Mənə qəbir qazır özgə əliylə.
Ağır imtahandan qurtarıb inan,
Haq yenə qayıdır öz ünvanına,
Dünyalar yaşayır haqqın adıynan,
Günəş də yol edir öz sabahına.
Haq dedim yenədə nazilən bir haq,
Üzülmür nədənsə nazilib bitmir,
Elə zülm içində bu dövran sayaq,
Əzilir, sürünür yenə də itmir.
Mir Abbas darıxma dövran gələcək,
Əsil insan olan bil, yüksələcək,
Tarixlər anbaan vərəqlənəcək,
Onda yaxşı yaman yerin biləcək!
18 dekabr 2013– ci il, Moskva
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MƏNĠ
Həsrətin çəkirəm, elə tənhayam,
Unutdun bəlkə də a dağlar məni.
Canımdan keçərəm sənin yolunda,
Dərdin oda dönüb ha dağlar məni.
Ölsəm də, qalsam da sənsən gərəyim,
Alışar bədənim, yanar ürəyim,
Gözəlim, sevgilim, nazlı mələyim,
Doğmalar unutsa, yad ağlar məni.
Sənsən ürəyimdə bitən sünbülüm,
Ey mənim qəlbimin şahı bülbülüm,
Murovsan, Qoşqarsan, qaçqınsan gülüm,
Ocağında sönən od ağlar məni.
24 mart 2012– ci il, Moskva şəhəri
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OLAYDIN
Bir nadan əcnəbiyə,
özün uca tutur bizlərdən niyə?
Dərdi dərd üstünə yığıb günbə gün,
Kaş mənim yerimə qərib olaydın.
Ah nalə içində keçirib ömür,
Kaş mənim yerimə qərib olaydın.
Özünü nə yaman uca tutursan,
Yerli, yersiz atmacalar atırsan,
Kef içində Mürgü vurub yatırsan,
Kaş mənim yerimə qərib olaydın.
Demə rəngin ağdır, mənimsə qara,
Sinəmdən almışam sağalmaz yara,
Kəlbəcərim hara, bu məkan hara,
Kaş mənim yerimə qərib olaydın.
Mir Abbas axır ki, bir qula dönüb,
Şirin arzuları qəlbində ölüb,
Dağılıb vətəni, çırağı sönüb,
Kaş mənim yerimə qərib olaydın.
May, 2012– ci il, Moskva
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OLMAZ
Bəxtin düz gətirsə, birdən ucalsan,
Keçən günü yaddan çıxarmaq olmaz.
Əyri baxma sənə can deyən kəsə,
Çor deyib ürəyin qoparmaq olmaz.
Vicdanı təmizlər yalandan qaçar,
Bağlı kilidlərə axtarar açar,
Günəşdə xislət var, daim nur saçar,
Zülməti zülmətlə aparmaq olmaz.
Mir Abbas hər sözü deyəndə düşün,
Bil ki, açarı var hər çətin işin,
Düşsən kəməndinə çərxi gərdişin,
Köməyə nakəsi çağırmaq olmaz.
0 5.08.2013, Moskva şəhəri
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ÖLMƏZ
Satqına sir versən gedəcək hədər,
Satqın vuran yara bil ki, sağalmaz.
Nadanla dostluğun sonu qəm– kədər,
Nadana dünyada dost demək olmaz.
Həqiqət gözləmə oğru olandan,
Küy– kələk söyləyər sənə yalandan,
Adəm övladıyla dünya dolandan,
Kələkbaz kələkdən geridə qalmaz.
Yüz sifəti olar əbləh saqqalın,
İşi baş kəsməkdir hər gün baqqalın,
Daşından ziyada dinən naqqalın,
El– ulus içində başı ucalmaz.
Böhtan başda durar şər yapan üçün,
Ürəkdən söz çəkən, söz qapan üçün,
Yaltaq gözə girər pul tapan üçün,
Qurdla qiyamətə qalar, qocalmaz.
Mir Abbas qəm– kədər gözündə çoxdur,
Yaşamaq eşqinə həvəs də yoxdur,
Millət düşmənləri o qədər çoxdur,
Dönüb əjdahıya, hələ ki, ölməz.
29.12.2012– ci il, Moskva
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OYANMIR
Yatıb qəflətdədir sevdiyim gözəl,
Eşidib naləmi niyə oyamır?
Könlümün fəryadı dəryadan artıq,
Bürüyüb aləmi, niyə oyanmır?
O mənim günəş tək, işıq saçanım,
Ürəyim, nəfəsim, ciyərım, canım,
İlhamım, qələmim, göyüm, cahanım,
Artırır qəmimi, niyə oyanmır?
Mir Abbas, dövrana bir nəzər eylə,
Qəlbini aç danış, qanana söylə,
Mümkünsə zamanı bir anlıq əylə,
Gör ki, vüsal dəmi niyə oyanmır?
27.01. 2013, Bakı
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OYNAMA
Şeytan tələsinə aldanma dostum,
Seç özünə düzgün bir yol oynama.
Mahnı havasına, toy havasına,
Açıb hər məclisdə əl, qol, oynama.
Əgər dəvət alsan bir yad toyuna,
Gələnlərin nəzər eylə sayına,
Qol açıb meydanda, çıxsan oyuna,
Ağır gəl; şıdırğı, sağ– sol oynama.
Batıb hay– küyündə bu zümzümənin,
Qəlbi viran olub çox divanənin,
Düşüb eşq oduna o pərvanənin,
Odlara qalanıb gəl qal, oynama.
Mir Abbas yollarda, yorğun və çaşqın,
Aparıb dünyasın bir güclü daşqın,
Uyub röyasına yalançı eşqin,
Nadanlar içində bol– bol oynama:
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DAĞLARIN
Pir görücə gəlib sitayiş eylə,
Nə ki, dərdlərin var dur ona söylə,
Topallıya çatıb atını əylə,
Qamətinə et tamaşa dağların.
Gözəllik bu yerdə bax dərələrə,
Yaxınlaş yurd yeri bizim Dəflərə,
Yanıq dəfə yaxındı bu mənzərə,
Belə gəz qoynunda, yaşa dağların.
Alçalıq meyvəli bir bağdı dayan,
Burda lalə, nərgiz, bənövşə hər yan,
Arabir üstünü alır çən, duman,
Dəyişir libasın Paşa dağların.
Yalax yurd yoxuşlu dağ zirvəsində,
Qırppığımlı boyun daş təpəsində,
O yalçın qayalar qaş kölgəsində,
Çəkir vüqarını başa dağların.
Sarı güney, buzluq o yaylaqların,
Kim unudar görən o oylaqların,
Gur bulağı, birdə o çaylaqların,
Seyrinə çıx birdə qoşa dağların.
Yayda sel gələndə, qara çay daşar,
Çıxar dəhnəsindən yolları basar,
Çəkər ətrafına keçilməz hasar,
Gedər bəndələri huşa dağların.
Çiçəkli düzündə gülər gözəllər,
saçlarına tər gül dərib düzəllər,
Sevinc dolu bu yerlərdə gəzəllər,
Gələr məhəbbəti coşa dağların.
üstündən el köçər payız gələndə,
Sözə baxmayanı salar kəməndə,
Bozarar hər tərəf, çöl də çəmən də,
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çevrilər hər yanı boşa dağların.
Yeddi dağın, çöflü dağı, gözüdü,
Ardışlı da yanan qəlbin közüdü,
Elimin obamin təkcə sözüdü,
Gəlmir müəmması xoşa dağların.
Ətəyi cənnətdi, bir tamaşadı,
Burda babalarım ömür yaşadı,
Yazılıb tarixi, əcəb qoşadı,
Billur bulaqları qoşa dağların.
Çöflüylə qoşadır Dovutlu dağı,
Onların köksündə at çapır yağı,
Kimdən ala billəm Şavan sorağı,
Namərdlər saldılar hoşa dağları.
Dərdim bir ümandır dağlarım sənsiz,
De necə yaşayır yurdlarım mənsiz?
Dözə bilərsənmi dumansız, çənsiz?
yazıram dərdini yaşa dağların.
Mir Abbas xaliqi çağır haraya,
Qiymət ver ağ ilə zülmət qaraya,
Elim düçar olub yaman yaraya,
Qoyma yollarını çaşa dağların.
16 dekabr 2013– ci il, Moskva
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QALMADI
Düşmənlər tutdular bizim dağları,
Talan olduq getdik ura qalmadı.
Ucaldı göylərə ahlar, amanlar,
Dünyaya səs saldıq, hara qalmadı?
Fələyin hökmüylə sovruldu varlar,
Tərlan yuvasını dağıtdı sarlar,
Aldı üstümüzü boranlar, qarlar,
Var dövlət dağıldı para qalmadı.
Mir Abbas müşgüldü işi elinin,
Hər kəs bəlasına gələr dilinin,
Çağıraq adını babam Əlinin,
Yetişsin qoy dada çara qalmadı
12.03.2014, Moskvа
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GEDƏRMĠġ
İlahi, eşq üstə, həvəsdə olan,
Qızlar nazlanarmış, gülüb gedərmiş.
Onların baxışı cənnət, can alan,
Ürəyi ox təki dəlib gedərmiş.
Gənclikdən boylanar gül üzlü bahar,
Onda həsrət anı, vüsal gücü var,
Dən kimi üyüdüb bizi ruzigar,
Fəsillər sayağı gəlib gedərmiş.
Dərd sinə altını didər, oyalar,
Damcılar əlində uçar qayalar,
Hicran könülləri zəli tək yalar,
Vüsal göz yaşını silib gedərmiş.
Çən tutar zirvəli uca dağları,
Gün vurar bostanda yaşıl tağları,
Nəfsi gülüstana dönən bağları,
Tufanlar, küləklər yolub gedərmiş.
Bu çərxi fələyin çərxidir ey yar,
Odur hökmü-zaman, ən böyük ustad,
Yüz il Zöhhak kimi baş kəsən cəllad,
Taxtından enərmiş, ölüb gedərmiş.
2014 cü il.
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YADIMA DÜġDÜ
Uymuşdum o gözə, o qələm qaşa,
Əfsuslar, eşqimi sən çırpdın daşa,
Parlaq ulduzlar tək cəzb edən, qoşa,
Çılğın baxışların yadıma düşdü.
Camalın ay idi, dolanar, gəzər,
Qatlama kirpiyin saxlayardı zər,
Gözünün üstündə qılınca bənzər,
Həmayıl qaşların yadıma düşdü.
Yadımdan çıxarmı hikkən, sərtliyin?
Yanımdan laqeyid keçib ötdüyün,
Qəlbimdə yadigar qoyub getdiyin,
Küsgün, qəm daşların yadıma düşdü.
Hanı gül yanağın, gülən, allanan,
Ehtiras, həvəsdən coşan, hallanan?
Çiynindən belinə düşüb sallanan,
Pərişan saçların yadıma düşdü.
Abbasam, doymadım məhəbbətindən,
Sən özün əl çəkdin səadətindən,
Ötən günahından, xəcalətindən,
Axan göz yaşların yadıma düşdü.
2010 cu il.
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GÖRƏSƏN
Hüsnü ayrı, zirvələrin başını,
Duman gəlib bağlayanda görəsən.
Balasını itirəndə, yaşını,
Ana ceyran ağlayanda görəsən.
İbrət üçün gəz ki, dolan cahanı,
Yaranmışa şirin olar öz canı,
Nərəsilə ürək yaran aslanı,
Tələ sıxıb, saxlayanda görəsən.
Zirvələr görünməz dumanda, çəndə,
Fələk hökm edibsə, neyləyər bəndə?
Tale bəndə düşüb, iş əyiləndə,
Namərd səni yoxlayanda görəsən.
Qanmayanı həyat sıxar, qandırar,
Közə atar, xəzəl təki yandırar,
Dövran elə çilik-çilik sındırar,
Köksün altın dağlayanda görəsən.
Sevinc ki, var, bir anlığa güləcək,
Gözlərində dolan yaşı siləcək,
Hara qaçsan kölgə kimi gələcək,
Əcəl çatıb, haqlayanda görəsən.
Mən Abbasam, hikmət yatır zatımda,
Vulkan coşar yerin minbir qatında,
Zəlzələdən ayağının altında,
Yer kürəsi laxlayanda görəsən.
2014 cü il.
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KÖKÜMÜZ, RUHUMUZ, QANIMIZ BIRSƏ
80 illik yubleyi münasibəti ilə
Qənbər Şəmşiroğluna həsr edirəm
Kökümüz, ruhumuz, qanımız birsə,
Sən məndən, mən səndən küsə bilmərik.
Bizdən ululara bir yol gedirsə,
O yolu unudub kəsə bilmərik.
Ürək bulandıran, söz azdıranlar,
Qırx gündən uzağa çox gedə bilməz.
Yalandan– palandan iz azdıranlar,
Yalanı hər yerdə üyüdə bilməz.
Sən Qurban babanın, Dədə Şəmşirin,
Mən Misgin Abdalın ocağındanam.
Sən bir şeyriyyətsən baldan da şirin,
Mən də o dağların qucağındanam.
Dağ dedim, o dağın uca başında,
Zirvədə dayanan səni görmüşəm,
Fəxrimiz ondadır səksən yaşında,
Sənin ürfanından bir gül dərmişəm.
Göz oxşar, qəlb açar lilpar bulaqlar,
İstəsən bir ovuc suyun dadarsan.
Dözməz ağırlığa zərif budaqlar,
Sən ki, dəryaları xatırladırsan.
Sən varsan, Babamız Misgin Abdalın,
Ruhu da, kökü də yaşayacaqdır.
Adını dillərdə dağlardan qalın,
Kəlbəcər elləri daşıyacaqdır.
Səksəndən doxsana addımladıqca,
Ay çıxar, gün doğar başının üstə.
İki göz nədir ki, dünyadan uca,
Canımı verərəm, təki sən istə.
Mən gəlib– gedərsəm küləklər kimi,
80

Sən Murov dağının zirvəsində dur.
Göz qoysam çaylara fələklər kimi,
Çayların köpürən nərəsində dur.
Bir yaralı telə, bir saza dönsəm,
Al sinən üstünə oyandır məni.
Köksümün başında cövlan edir qəm,
Ay atam qürbətdə ovundur məni.
Sən mənim arxamda dağım, köməyim,
Dilimin əzbəri, sözüsən qardaş!
Köksümün altında çarpan ürəyim,
O uca dağların özüsən qardaş!
Bu fani dünyada, bu qürbət eldə,
Söylə səndən uca kimim var axı?
Məndən üz çevirsən elə bir ildə,
Qəlbimdə arzular yıxılar axı!
Mənim də yaşımın üstə gəlir yaş,
Zaman da çırpınır başımın üstə.
Kədərlər hökm edir həyatda qardaş,
Qırışlar açılır qaşımın üstə.
Yaşa doxsan il də, yaşa yüz il də,
Qartal zirvələrdən bil, baxar axı!
Ürəkdə kin qalsa tutular dil də,
İncikli qalmaqdan nə çıxar axı???
Moskva şəhəri, 21 noyabr 2013
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PAXIL ADAM
O dedi: hər işi mən yaratmışam,
Hər şeyin kökündə mən dayanmışam.
Fəqət, taledənmi, yoxsa nədənmi,
Hər yerdə elə mən buynuzlanmışam.
Əslinə qalanda yuxarı başda,
İndi mən olmalı, oturmalıydım.
Rəhmətlik babamın vəsiyyətilə,
Hamını nitqimlə yatırmalıydım.
Elə, bu məqamda, elə bu anda,
Qurbağa tullandı bulanlıq göldən.
Hər şeyi yaradan paxıl kişinin,
Qorxudan saçları ağardı dən-dən.
2013 cü il.
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SÖZ
Deyirlər söz olmuş hər şeydən öncə,
Sözü də xəlq edib Tanrı özündən.
Sözdəki qüdrətə, hikmətə bir bax,
Bu dünya yaranmış bir “ol!” sözündən.
Ömrə fərəh verən, ucaldan sözdür,
İnsan da söz ilə kamala çatır.
Ayın dodağında minbir söz gülür,
Günəşin gözündə minbir söz yatır.
Bəzən bircə kəlmə, bəzən bircə söz,
Bir qəlbdən yüz kədər, yüz nisgil silər.
Söz palçıq deyil ki, saman qatasan,
Sözdən zər almağı sənətkar bilər.
Ulduzlar səmada göylərin sözü,
Nur da atəş olub közdən yaranmış.
Cahanı bir anda yandırıb-yaxan,
Şimşək od olsa da sözdən yaranmış.
Bağı gülüstanda bülbülün səsin,
Eşidə bilərmi söylə, kar məgər?
Hər gündə, hər ayda Füzuli kimi,
Dünyaya gələrmi sənətkar məgər?
Sən elə bilmə ki, küləklər dilsiz,
Dəryalar sözsüzdür, fəryadı azdı.
Bəlkə, yer üzündə min dərdli sözü,
Tək bircə çay varsa, o da Arazdı.
Elə, o Arazdı, sinəmdən keçən,
Dərdi elə daşıb, düzünə sığmır.
Düşmənin vurduğu sağalmaz yara,
Abbasın qəlbində sözünə sığmır.
29.07.2012 ci il.
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DÜNYANIN ÜRƏYĠ
Baxiram cahanın gözəlliyinə,
Tanrım, bu cahandan doymayıram mən.
Qayada bir gülün bitən eşqinə,
Payızın xəzəlin qıymayıram mən.
Dağ çayı gör necə kükrəyib, daşıb,
Zirvədən şəlalə süzülür necə. . .
Yazın zərrin şehi çöllər dolaşıb,
Gülün yarpağında düzülür necə. . .
Çəməndə çiçəklər rəng-rəng, min adda,
Dərədə sellərin nərəsinə bax!
Hüsnü cəhcəhində, həsrəti odda,
Bülbülün gül üstə vədəsinə bax!
Günəşdən üzümə gülən şəfəqlər,
Yayılır canıma dağ balı təki.
Gecələr nazlanır o ay bəxtəvər,
Qənirsiz gözəlin camalı təki.
Zülmətin gözündən yerə boylanan,
Sehrikar gözləri ulduzlar imiş.
Yanağı lalə tək qızarıb yanan,
Dünyanın ürəyi bu qızlar imiş.
2014 cü il, Essentuki şəhəri.
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QOCALMIġAM
Titrəyir əllərim tor görür gözüm,
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?!
Dədə Koroğlu
Gözlərim tor gördü, azaldı fəhmim,
Ayax da yerimir, ax qocalmışam!
Təngidi nəfəsim, döyündü qəlbim,
Dövranım sonalır, bax qocalmışam!
Özüm mat qalmışam belə gərdişə,
Taqətim azala, səsim dəyişə,
Giley– güzarım da dönür vərdişə,
Ha cavan sayılam, yox qocalmıçam!
Soldu bağ– baxçamda açılan çiçək,
Dərd qəmi yığmışam mən ətək– ətək,
Bir yandan kələyin qurdu bu fələk,
Sinəmdən dəyibdi ox qocalmışam!
Dost– tanış seyrəlir, əsadır kömək,
Tarixlərə qaldı sevib sevilmək,
Mətləb sona yetir daha nə demək,
Zaman işin görüb, çox qocalmışam!
Mir Abbas, saqqalın ağı gözəldir,
Nurani bağmanın bağı gözəldir,
Əlbətki cavanlıq çağı gözəldir,
Hayıf gözəl ötən vaxt, qocalmışam!
15.12.2011– ci il, Moskva şəhəri
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RÜBAĠLƏR
Dindir o kamanı qoy nalə etsin,
Göz yaşım çağlasın, sel olub getsin,
Hicranla, kədərlə dolu gecələr,
Sübhün dodağında nəğmə tək bitsin.
Bu göylərim belə, cahanım belə,
Qoy hədər getməsin bir anım belə,
Haqsızlıq əlindən haqsız dünyada,
Qoy alışım belə, qoy yanım belə.
Kamanə kamanda yandıqca dən– dən,
Ərisin ürəyim, od tutsun bədən,
Bir ömrün mənası nəyə gərəkdir,
Düşmən tapdağında susursa vətən?
Abbasam, Misginin yadigarıyam,
Min– min sevənlərin könül tarıyam,
Allahım, nə yaxşı qələmlə, sözlə,
Mən də bu dünyanın bəxtiyarıyam!
Çalış ki, heç kəsə xəyanət etmə,
Nadan hiyləsiylə səf yola getmə,
Ən böyük məharət düzlükdədir bil,
Yalana inanıb, boşluqda itmə.
Yalanla düzlüyün dostluğu olmaz,
Yalanla bu dünya dolmaz boşalmaz,
Düzü at dəryaya batmaz, boğulmaz,
Saman çöpü üstə yaşar yüz il də.
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SƏNĠ
Qəzadan qaçmaqla qurtarmaq olmaz,
Bir gün ilan kimi çalacaq səni.
Yerdən zəncir atıb, bənd etsən göyə,
Göydən çəkib yerə salacaq səni.
İş görmə nadanla, pislə naşıyla,
Bəzən düşmən düşər öz qardaşıyla,
Ömür yollarında can savaşıyla,
Fələk bu dövrandan alacaq səni.
Mir Abbas dost ilə düşməni tanı,
O mömün, o müdrik babalar hanı,
Yüz əllə də tutsan qoca dünyanı,
Bil ki, xəzəl təki yolacaq səni.
2013, Moskva
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SƏNĠN
Üstündə gəzdiyin bu qara torpaq,
Sabah öz qoynuna alacaq səni.
Ayağın altında qalan çəmənlər,
Bitib qəbrin üstə qalacaq sənin.
Haq tükdən nazilər, ancaq üzülməz,
Kəpək də ələkdən keçib süzülməz,
Göz yaşı tökməklə günah düzəlməz,
Dikəlib bəxtini yolacaq sənin.
Demə ki, pulun var öz çəkin qədər,
Könlündən uzaqdır qəm– qüssə, kədər,
Yalandan cənnət də düzəltsən əgər,
Bir gün cənnətin də solacaq sənin!
Mir Abbas mənasız yazmaz heç zaman,
Nadanlar əlindən həzər, əl aman,
Bu qoca dünyadır, bir gün çən, duman,
«Qonduğun»zirvəyə dolacaq sənin
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SEVĠNDĠM
Yolum düşdü ulu uca dağlara,
Doğma eladları görüb, sevindim.
Bənövşə, nərgizlə bəzənib çöllər,
Hər güldən bir dəstə dərib sevindim.
Dağlar sonalartək geyinib yaşıl,
Təpələr uyuyur hey mışıl– mışıl,
Dedim ki, ey ürək, nəğməyə qoşul,
Dedi ki, sinəmi sərib sevindim.
Qartallar qıy vurur burda zirvədə,
Lilpar bulaqlar var dişlər göynədə,
Koroğlu qayalar verəndə vədə,
Baxıb bu busata, durub sevindim.
Mir Abbas yaşayır dağ həsrətində,
Ucalıq axtarır öz zəhmətində,
Dağlar yerindədir öz qüdrətində,
Bəlkə bu yuxudur– sorub sevindim.
Çaykənd, Azərbaycan, 15.08.2013
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TANRIM
Bu dünya nurunu görə bilməyən,
Nədən imtahana çəkildi, Tanrım?
Həsrət qaldı günə baxmağa gözü,
Hələ bir beli də büküldü, Tanrım!
Bir Ana eşqiydi ona ruh verən,
Telinə gül düzən, saçların hörən,
Anasız bir ömür gülərmi görən?
Göydən bəxt ulduzu töküldü, Tanrım!
Dünyanın sonumu, gəlib qiyamət?
Günəş oğurlanıb, hökm edir zülmət!
Zülmlər əlində sızlayır millət,
Yurdu şum olundu, əkildi, Tanrım!
Ana naləsindən min qəhər axdı,
Yerləri yandırdı, göyləri yaxdı,
Mənim də ruhumu daşlara çaxdı,
Göz yaşım sel oldu, töküldü, tanrım!
Mir Abbas şairdir– kövrəkdir yaman,
Əriyir fəryadlar eşidən zaman!
Qəlbidaş Şahlardan həzər, əlaman,
Dağıldı talelər, söküldü, Tanrım!
29.03.2013– ci il, Moskva
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VAR
Hay desən hayına gəlib çatmasa,
Kəhər yalmanına qalxıb yatmasa,
Dost– dostun əlindən əgər tutmasa,
Onun nə dostluğu, nə mənası var.
Həyatda, ömürdə gün var, zaman var,
Tale yollarında çən var, duman var,
Dünyada yaxşı var, pis var, yaman var,
Hərənin öz könlü, öz dünyası var.
Çöhrəsi qızarar güləndə danın,
Üzü gözəl olar, gələn hər anın,
Sarban bilməlidi uzun karvanın,
Susuz çox yolları, çox səhrası var.
Görmüşəm cahanın büsatın, yasın,
Hər zaman sevmişəm insanın xasın,
Günəş sönənədək bu Mir Abbasın,
Ədalət deyilən öz sevdası var.
25.07.2013, Moskva
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YAVAġ – YAVAġ
Qürbət öz qolların açdı çağırdı,
Dedi gəl qoynuma sən yavaş– yavaş.
Didərgin düşənin əhvalını sor,
Ondan xəbər verim mən yavaş– yavaş!
Düşmüşəm obadan eldən aralı,
Sənsiz ey dağlarım rəngim saralı,
Dərd– qəm içindəyəm, sinəm yaralı,
Düşür saçlarıma dən yavaş– yavaş!
Vətən övladının dərdləri kalan,
Qürbətdə bənd alıb qəlbləri talan,
Bizi yurdumuzdan didərgin salan,
Düşmən özü olub şən yavaş– yavaş!
Nə insaf qalıbdır, nə də ki, mürvət,
Kiçik ta eləmir böyüyə hörmət,
Sinədə ağırlıq, ürəkdə zillət,
Alır üstümüzü çən yavaş– yavaş!
Bu dünya atəşlər içində yanır,
Çoxu kişiliyin mənliyin danır,
Mir Abbas bunları çox yaxşı qanır,
Edir bu gərdişə zən yavaş– yavaş!
25 dekabr 2012– ci il, Moskva
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EY HƏKĠM
Ürək gücdən düşüb, saç olub dən– dən,
Hayıf, insan ömrü tez gedir əldən,
Göydə yaradanı, yerdə səni mən,
Dərdimə dərdmənd gördüm, ey həkim!
Qürbətdə həsrətdən gözlərim ağlar,
Həyatda min belə ibrət dərsi var,
Deməki, yekədi, ucadı dağlar,
Dağlardan böyükdü dərdim, ey həkim!
Desəm nisgilmi nə çox, nə də az,
Tökülər dəryaya, dərya dayanmaz,
Laylamı beşikdə çalıb qəmli saz,
Könlümü saza da verdim, ey həkim!
Zalım fələk nə verdisə tez aldı,
Kədər coşdu, buludlara ucaldı,
Arzu– dilək sinəm altda köz aldı,
Külə döndü, elə sərdim, ey həkim!
Mir Abbasam, mən şairəm, sən həkim,
Səndən özgə bu dərdimi bilər kim?
Vətən dedi, torpaq dedi bu sevgim,
Nisgillərə sinə gərdim, ey həkim!
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GETDĠ
Varmı bu dünyanı tutub duranlar?
Gələnlər gəlmişdi, gəldi də, getdi.
Tarix yaradanlar, dövlət quranlar,
Dünyanın dadını bildi də, getdi.
Kim xalqın malını talan eylədi,
Qəlbinə köz basdı, nalan eylədi,
Zaman zülmkarı yalan eylədi,
Adı yaddaşlarda öldü də, getdi.
Kimi Koroğlu tək çıxardı ad– san,
Zülmə, əsarətə qaldırdı üsyan,
Kimi cəllad oldu, axıtdı min qan,
Min– min ürəkləri dəldi də, getdi.
Mir Abbas, ədalət qurulmur nədən?
Haqsız zəmanədir səni göynədən,
Vətənsiz qürbətdə bir baş, bir bədən,
Sanki bir gül idi, soldu da, getdi!
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NEYLƏYĠM
Məni dərdə salan ceyran baxışın,
Alır bu canımı zalım, neyləyim?
Eşqin Məcnun kimi, salıb çöllərə,
Söylə, bu çöllərdə qalım, neyləyim?
Dən düşsə də saçlarıma, qaşıma,
Fikrin dolub sevda dolu başıma,
Sən mələksən, nəzər salma yaşıma,
Eşq yoludur mənim yolum, neyləyim?
Sən aləmsən, bu aləmdə mən xəyal,
Xəyal olub, yanağında oldum xal,
Lazım deyil, cahan olsun şəkər– bal,
Sənsən mənim şəkər– balım, neyləyim?
Mir Abbasam, sinəm altda tək ürək,
Mən bülbüləm, sən qönçəsən, sən çiçək,
Məhəbbətin şərbətini gəl içək,
Təzələnsin ruhum, halım, neyləyim?..
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SƏNSĠZ DONARAM
Pərvanə tək şam başına dolanıb,
Gecə– gündüz atəşlərdə yanaram.
Sən olmasan, günəş sönər gözəlim,
Bu dünyada mən də sənsiz donaram.
Adın mənim vücudumda yanan can,
Üzün aydı, gözlərinsə açan dan,
Aləm olsa ləl– cəvahir, qızıldan,
Mən ki, onu bir daş– kəsək sanaram.
Qəlbim yanır baxışının közündən,
Cənnət gülür qədəmindən, izindən,
Mən zərgərəm, xanım, bircə sözündən,
Min zər düzəldərəm, min zər yonaram.
Dünya dərd ötürür, bəxt alır xərac,
Bir gözü tox olur, bir gözüsə ac,
Bir arif sözünə qalmışam möhtac,
Çünki, Mir Abbasam, ürfan qanaram!
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SƏYAHƏTDƏDĠ
Əldən çıxıb könlüm quşu gedibdi,
Uçub uzaqlara, səyahətdədi:
Xəyalım seyr edir uca dağları,
Eşqim, məhəbbətim nə halətdədi:
Kaş nazın çəkəydim o şux mələyin,
Biləydim dadını sevib– sevməyin,
İndi əbəs yerə sevda deməyim,
Artıq eşqim donub, xəyalətdədi:
Mir Abbas, dünyada nələr görmüsən,
Çox bağlar salmısan, güllər dərmisən,
Sözdən qala qurub, çələng hörmüsən,
İndi, qəlbin yenə, zəlalətdədi:
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BU DÜNYA
Nə zaman yaranıb yaşı bilinmir,
Bizə bir vətəndi, yurddu, bu dünya!
Nə yaxın dostu var, nə də sirdaşı,
Elə qəm– kədərdi, dərddi, bu dünya!
Neçə milyard ildir günəşi sönmür,
Nə yerləri qalxmır, nə göyü enmir,
Sirdir, möcüzədir, danışmır, dinmir,
Yaman bəd üzü var, sərtdi, bu dünya!
Oxu əldən çıxar çəksən yayını,
Verər, tez qaytarar sevinc payını,
Minbir hiyləsi var, minbir oyunu,
Sanki bir şahmatdı, nərddi, bu dünya!
Mir Abbas, bu cahan canlar alandı,
Onunçun torpağa insan calandı,
Hər gələn gedəcək, dünya qalandı,
Kİm desə yalandı– mərddi bu dünya!
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ÇAYQOVUġANIM
Gecələr yuxumda görürəm səni,
Ey mənim səfalı, Çayqovuşanım!
Düşmən tapdağında tarımar olan,
Ey mənim şəfalı, Çayqovuşanım!
Nazını çəkməyə qalmadı vaxtım,
Səndən uzaq düşdüm, dağıldı taxtım,
Sənsiz qürbət eldə darıxdı baxtım,
Ay mənim vəfalı, Çayqovuşanım!
Cənnət qucağının həsrətindəyəm,
O Murov dağının həsrətindəyəm,
Solunun, sağının həsrətindəyəm,
Ağ duman qafalı, Çayqovuşanım!
Dərdim ərşə qalxır gecələr mənim,
Qəsb edib yurdumu qara düşmənim,
Hardadır Koroğlum, Qırat köhlənim?
Sinəsi yaralı, Çayqovuşanım!
Mir Abbas, Şəmşirin yurduna bir bax,
Gör necə köksünə Vartan çəkib dağ,
Qisas qiyamətə yoxsa qalacaq?
Ey başı bəlalı, Çayqovuşanım!
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AMANDI, ARVAD!
Necə darıxmışdım Ya Rəb, o günə,
Bircə baxışına, bir qədəminə,
Desəm ki, təzədən doğulsam yenə,
Mən səni sevərəm, gümandı, Arvad!
Mənim aləmimdə uca dağ idin,
Çiçəkli, gülşənli gözəl bağ idin,
Əzəl bal– şəkərdin, əzəl yağ idin,
İndi o bal– şəkər ayrandı, Arvad!
Qalmayıb mürvətin, qalmayıb rəhmin,
Şir, pələng zəhminə bənzəyir zəhmin,
İtir qocaldıqca düşüncən, fəhmin,
Gör neçə zamandı, zamandı, Arvad!
Vaxt vardı gözündə günəş, ay idim,
Nəğməkar, köpürən, çağlar çay idim,
Hər gün gəlhagəldim, hay– haray idim,
İndi o günlərim dumandı, Arvad!
Mən günahsız fəqir, tikansız balıq:
Bunu sən bilməsən, bilir ki, Xaliq!
Kişinin qəlbini duymaq ucalıq!
Zəhləsin tökməksə yamandı, Arvad!
Sev məni əzəlki Mir Abbas kimi,
Yaşama ömrümdə kədər, yas kimi,
Qoy səni axtarım mən atlas kimi,
Çalma ürəyimi, amandı, Arvad!!!
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DÜNYA
De, hansı şairdir yazmayıb səndən,
Varsa gözlərinə gələr duman, çən,
Bütün varlıqlardan tək sən əzəlsən,
Qeyrisi fanidi, yalandı, Dünya!
Səndə yaranışdan bir hikmət də var,
Günəşin yanmasa heç gülməz bahar,
Qan içən, göz tökən min– min hökmüdar,
Odlara əbədi qalandı, Dünya!
Ədalət mürgüdə, güc də nahaqda,
Xəstəlik budaqda, qəm də yarpaqda,
Nadan var içində, kefdə, damaqda,
Başına dolandı, dolandı, Dünya!
Mir Abbas dərdlidir, hər zaman ağlar,
Qəm yükü sinəsin çal– çarpaz dağlar,
Qoynunda gəzdiyim o uca dağlar,
Hayf ki, talandı, talandı, dünya!
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AĞLARAM
Vətən qürbət olub, ay ellər mənə,
Çəkilir mənliyim dara ağlaram.
Dərdimi bölməyə yoxdur sirdaşım,
Yazılıbdır bəxtim qara ağlaram.
Dövranım pis keçdi qürbətdə aman,
Yığıldı dərdlərim üst– üstə yaman,
Getdi cavanlığım oldum nagüman,
Aldım ürəyimdən yara, ağlaram.
Bir məhəl qoymadım şana– şöhrətə,
Göz dikmədim ümman olan sərvətə,
Qul oldum nə üçün özgə millətə?
Tuş gəldim həyatda mara, ağlaram.
4 noyabr 2009, Bakı
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ALLAH
Bu küllü aləmi sən yaratmısan,
Kaş ki, bir möcüzən olaydım Allah.
Mələk libasına girmiş şeytanı,
Halal insanlardan seçəydim Allah.
Ayıra biləydim bəd əməlləri,
Yenidən quraydım səhv təməlləri,
Yığaydım bir yerə dərd bilənləri,
Onların fikrini biləydim Allah.
Sən böyüksən, sən adilsən ya Rəbbim,
Ey mənim hakimim, həm də rəhbərim,
Görürsən aləmə yayılıb dərdim,
Heç olmasa bunu qanaydım Allah.
Haqq da, ədalət də bu gün azalıb!
Düşünürəm, dünya kimlərə qalıb!
Ay Allah, neyləyim, səbrim azalıb!
Bu günü görməyib öləydim Allah!
Mir Abbasam düşdüm eldən aralı,
Çevrildim bir ova oldum yaralı,
Yaşadım bu ömrü başı bəlalı,
Dərdimi qananı tapaydım Allah.
25.12.2008, Tər– Tər
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BƏNÖVġƏ
Yazın ilk günüydü, seyr etdim bağı,
Gördüm ki, boynunu büküb bənövşə.
Sanki kədərlənib, o həsrət ilə,
Gözünü yollara dikib bənövşə.
Səhərin soyuğu qorxudub onu,
Məcbur geyindirib kədərli donu,
Elə bil həyatın çatıbmış sonu,
Bizi gözləyirmiş, çöküb bənövşə.
Arzum o idi ki, bir görəm səni,
Özüm öz əlimlə bir dərəm səni,
Sonra pünhan yerə bir sərəm səni,
Həsrətin könlümü söküb bənövşə.
Aprel 2008, Bakı
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BĠZĠ
Nə sağımız qalıb, nə də solumuz,
Kim verdi görəsən güdaza bizi?
Qara bulud kimi başımız üstə,
Çəkir imtahana bu qəza bizi.
Düşmənin könlündə olmaz kəramət,
Olsa da əlində min belə sərvət,
Xain öz nəfsinə verdi nəhayət,
Bəzən bir ördəyə, bir qaza bizi.
Haqqın qapıların bağlayıb yağı,
Çəkib dağ üstündən yenə də dağı,
Söküb viran edib salınmış bağı,
Tuş edib dəhrədən dəryaza bizi.
Mir Abbas ağlayır, yoxdu yanan hey,
Yetsin dadımıza dərdi qanan hey,
Kömək eylə, ey yaradan, aman hey,
Çıxart zimistandan sən yaza bizi.
2 yanvar 2012, Moskva
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KÖNÜL
Dərd əlindən qubar bağlayan könül,
Oyan bu qəflətdən gör nələr oldu.
Əmri çox sərt verdi amansız fələk,
Axır xəzan vurdu güllərim soldu.
Bircə fəslim oldu qarlı– boranlı,
Məkanım qürbət el, çənli– dumanlı,
Fəryadım ucaldı, ahlı– amanlı,
Ömrümün kasası qəm ilə doldu.
Mir Abbas, bu yükü kim götürərmiş,
Götürsə də yerə diz gətirərmiş,
Ağlın, dərrakəsin tez itirərmiş,
Budur, taleyimə yazılan yoldu.
8 mart 2010, Moskva
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DEYƏLLƏR
Əvvəl başdan yol ərkanı bilməyə,
Ağıl, kamal gərək, belə deyəllər.
Şirin satmaq üçün öz mətahını,
Üz tut, qədir bilən elə deyəllər.
Mənasız danışsan qiymətin olmaz,
Dost– tanış yanında hörmətin olmaz,
Ha çalışsan, əldə sərvətin olmaz,
Qadağa qoymasan dilə, deyəllər.
Nadanı qandırmaq müşkül olarmış,
Namərd əməlindən daş da yanarmış,
Bu fani dünyada bir şey qalarmış,
Yaxşılıq, yaxşılıq, belə deyərlər.
6 noyabr 2009, Bakı
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DÜNYANIN
Yoxsul olsan, yaxın gələn az olar,
Varlı olsan, yan yörəndə yaz olar,
Bir yar sevsən, çəkəcəyin naz olar,
Budur əsil məcarası dünyanın.
Var dövlətə uyub vicdanı satma,
Namərd hiyləsiylə dostları atma,
Çiçəklənən vaxtı uyquda yatma,
Səni yıxar müəmması dünyanın.
Seyr elə dörd fəsli təmiz nəfəslə,
Qarşıla baharı gözəl həvəslə,
Yola ver boranlı qışı, tələsmə,
Budur ancaq təmənnası dünyanın.
Bir də görərsən ki, vaxt tamam olub,
Ömrün kasası da nəhayət dolub,
Mir Abbas, cəfalar səni mat qoyub,
Bil ki, budur təvaqqası dünyanın.
19.12.2010, Moskva, 1 nömrəli şəhər xəstəxanası
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GÜLLÜ
Xanəndə Güllü Muradovaya ithaf edirəm!
Sən özün də gülsən, səsin də güldü,
Yayılıb aləmə şöhrətin, Güllü.
Sanki, nəqqaş çəkib qara qaşların,
Məni heyran edir qüdrətin, Güllü.
Qədrini muğamat sevənlər bilər,
Zülfünü pərişan görənlər ölər,
Dişlərin mirvari, dodağın gülər,
Deyirəm min olsun zinətin, Güllü.
Bu səs Tanrıdandı, yarandın haqla,
Qəlbində vətənin ruhunu saxla,
Səsin Qarabağdan ucala, qalxa,
Xoş günlər kaş ola qismətin, Güllü.
Səsində nalə var, səsində fəryad,
Oyat mürgüsündən milləti oyat,
Yaşat Qarabağın, adını yaşat,
Yayılsın hər yana söhbətin, Güllü.
Xumar gözlərinlə baxirsan bizə,
Könlümü, qəlbimi yaxırsan közə,
Mir Abbas çağırır sən gəlmə gözə,
Artsın el içində hörmətin Güllü.
20.11.2010, Moskva
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QALIBDI
Ləli, cəvahiri Dədə Şəmşirin,
Viran olmuş o dağlarda qalıbdı.
Dağılıb süng olan soyuq məzarı,
Viran olmuş o dağlarda qalıbdı.
Haylar kəsilibdi bizlərə yağı,
Yeyib içdiyimiz olubdur ağı,
Buz kimi, dum– duru Ceyran bulağı,
Viran olmuş o dağlarda qalıbdı.
Mir Abbas dərdlərin artdı nə yaman,
Talandı elinin varı ay aman,
O səni gözləyən yurdlar hər zaman,
Viran olmuş o dağlarda qalıbdı.
11 yanvar 2012, Moskva
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SAZIM
Qorxuram köynəkdən çıxaram səni,
Soyuq dəyər üçüyərsən, ay sazım.
Şahid oldun dərdlərimə əzəldən,
Tapılmaz aləmdə, sənə tay sazım.
Hər yan şaxta, sazaq, hər yan boran, qar,
Səbrim tükənibdi, dünyam olub dar,
Gözümə görünmür nə dövlət, nə var,
Verdin sızıltınla, mənə hay sazım.
Yaman ağlayırsan qəribik deyə,
Səsinin naləsi ucalır göyə,
Vermərəm dünyada səni heç şeyə,
Etsən də üstümdə, inan vay sazım.
Səninlə çox dərdə sinə gərmişəm,
Nə xoş gün görmüşəm, sənlə görmüşəm,
Qürbətdə ömrümü yelə vermişəm,
Qürbətdə əməyim oldu zay, sazım
Mir Abbas vurğundu əzəldən sənə,
Bu qərib diyarda həmdəmsən mənə,
Yolumuz açıla gedək vətənə,
Ulu babalardan qalan pay sazım.
02.02.2012, Moskva
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YAMAN AĞLADIRSAN
Ürək heç dönərmi ana vətəndən,
Kömək diləyirəm yad əcnəbidən,
Bilmirəm təsəlli mən alım kimdən,
Nədir, səslədirsən sən məni tarım?
Yoxsa, ürək– dirək verirsən mənə,
İnamım qalmayıb artıq heç kimə,
Bənzəyirəm köhnə paslanmış simə,
Niyə, tərpədirsən sən məni, tarım?
Paralanıb qəlbim, yoxdur dərmanı!
Hardan tapım əlac edən Loğmanı?
Xatırladıb mənə keçən dövranı,
Yaman bağladırsan sən məni tarım?
Seygahın yandırıb külə döndərir,
Məni uzaq– uzaq yola göndərir,
Eşqim, məhəbbətim təkcə səndədir,
Aman, dagladırsan sən məni, tarım!
Mir Abbas ecazkar səsinə vurğun,
Həsrətin çəkməkdən düşübdü yorğun,
Cavabsız qalıbdır qürbətdə sorğun,
Yaman, ağladırsan sən məni tarım!
30 Avgust 2010
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SARSITDI MƏNĠ
Bir ana göz yaşı sarsıtdı məni,
Bala imtahanı yaman olarmış!
Vurarmış insana sağalmaz yara,
Çiçəkli baxçanın gülü solarmış!
Yığılıb qohumlar, dostlar nə üçün,
İki gənc dünyasın dəyişib bu gün,
Ucalıb göylərə ağlaşma, səs, ün,
Dünən geşd edənin adı qalarmış!
Ata hönkürtüsü nəyimiş Allah,
O dəhşət qoparır ürəkdə billah,
Dözmək bu səhnəyə çətinmiş vallah,
Bu dəhşət hər kəsi oda salarmış!
Qəfil əzraillə gəldiz üz– üzə,
Bir anlıq dayanıb baxdız göz– ğözə,
Ürəklər alışdı, döndü köz– közə,
Bilənlər ağlayar gözlər dolarmış!
Qəzanın seçimi yaman baxarmış,
Şimşək libasında birdən çaxarmış,
Düşdüyü səmiti oda yaxarmış,
Gəlin qız ağlayıb saçın yolarmış!
Bu gün göy ağlayıb tökür qanlı yaş,
Hiddətdən göynəyib parçalanır daş,
Dözmür bu zülümə bax bacı qardaş,
Nənəylə babalar odda yanarmış!
Nikosla Teymuru qəza yox etdi,
İki cavan ömrü dalba– dal getdi,
Ondoqquz yaşında talelər bitdi,
Sel olan göz yaşı dağ apararmış!
İyul, 2012, Moskva
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BĠZĠM ARVAD
Zamanın hökmüdür, yada qaydadır,
Nədən olub görən zay bizim arvad.
Danışanda sərhəd qoymur sözünə,
Deyirəm nadandır vay bizim arvad.
Birdə görürsən ki, çıxır özündən,
Elə bil zəhrimar yağır gözündən,
Od, alov püsgürür hər bir sözündən,
Olub əjdahıya tay bizim arvad.
Axır ki, bezmişəm öyüd verməkdən,
Kəs səsini, nəs danışma deməkdən,
Doymuşam pis sözlər, tənə yeməkdən,
Verir mənə zəhər pay bizim arvad.
Mir Abbası edib dəli divanə,
San ki, şam üstündə gəzir pərvanə,
Onu qənim verib mənə zəmanə,
Çağıranda vermir hay bizim arvad.
14 mart 2010 cu il, Moskva şəhəri
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DEMƏ
Sözdən söz çəkməyə curət eylədim,
Gördüm ki, sızqayam naşıyam demə.
Qəm, kədər əlindən cana gələnin,
Axıb selə dönən yaşıyam demə.
Çox nadanlar gördüm qazlı, ədalı,
Çirkin danışıqlı, səsli sədalı,
Hər sözü zəhərli, qanlı qadalı,
Onların başının daşıyam demə.
Zəhmətim çox oldu, nəticəsi az,
Eylədi gözəllər mənə ərki naz,
Gözlədim qış çıxa, bəlkə gələ yaz,
Həsrət çəkənlərin başıyam demə.
17.05.2012– ci il, Moskva
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KÖNLÜM QUġU TƏKLƏNĠB
Əldən çıxıb könlüm quşu təklənib,
Uçub uzaqlara, səyahətdədi.
Xəyalım seyr edir uca dağları,
Eşqim, məhəbbətim nə halətdədi.
Bilmədim dadını sevib sevməyin,
Nazını çəkmədim o şux mələyin,
İndi nəyə lazım təzdən deməyin,
giryan olub eşqim səfalətdədi.
Mir Abbas ömrü sən verdin bada,
Qohumdan uzaşıb tuş oldun yada,
Axır bənzəyirsən qoca səyyada,
Vaxtın sona çatır nəhayətdədi.
15 noyabr 2007, Moskva
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GÖNDƏR
Əgər kəsmisənsə beçə balından,
Nə olar bir azca sən bizə göndər.
Yeyib ləzzət alım onun dadından,
Qoymakı xarrana tez təzə göndər.
Bəsdir aldatdığın məni ay balam,
Aramızda hörmət var haqqı salam,
Söyləyim mən sənə bir inci kəlam,
Bəhməzlə qarışdır, gəl bəzə göndər.
Vaxt gələr bizimdə arımız olar,
Sözü düz dostumuz, yarımız olar,
Çoxlu bal süzərik bitonlar dolar,
Sən hələlik doldur bir kuzə göndər.
Həyat meydanında, sınadım səni,
Ağzım zəhər oldu qınadım səni,
İnsafsız, yatmısan oyadım səni,
Verdiyin vədləri bilməzə göndər.
Haqsızlıq görəndə qalıram çaş– baş,
Azdır bu dünyada vəfalı yoldaş,
Dərdini açasan, olasan sirdaş,
Əgər varsa onu bük xəzə göndər.
Arı yeşiyini arvad sayıbdı,
Deyir cəmi altı arı qalıbdı,
Adını çəkmirəm, vallah ayıbdı,
Üçcə arı ayır, böl bizə göndər.
Əgər alınmasa yığ bir çantaya,
Yonqarla sayını əl at baltaya,
Bir neçə çivini qat bir bankaya,
Eylə sən zarafat, bir məzə göndər.
Adın ürəyimə olmuşdu mehman,
İllər ötüşdükcə dəyişdin yaman,
Gəl mənim dalımca danışma hədyan,
Ağzını qoymaynan gəvəzə, göndər.
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Deyəcəyim çoxdur, hələ demirəm,
Şəkər xəstəsiyəm balı yemirəm,
Yalan satan heç bir kəsi sevmirəm,
Düşün sözlərini, yaz üzə göndər.
Çoxları çöllərdə yoxdu yuvası,
Cəmillinin xoşa gəlir havası,
Kar etmədi molla Əli duvası,
Məni yenə gedər– gəlməzə göndər.
Qohumun, qardaşın vəfası yoxdur,
Dağların qaçqını, köçgünü çoxdur,
Bizim uşaqların gözləri toxdur,
Bir qaşıq bal dadın bilməzə göndər.
Gedib əllərimdən gövhərim, ləlim,
Çoxdandır dağlara yetişmir əlim,
Çağır Moskvadan yüyürüm, gəlim
Sən məni Murova, Kəpəzə göndər.
Balsız Mirabbasın yoxdu nəşəsi,
Yalançının aldatmaqdı peşəsi
Bankada göndərmə sınar şüşəsi
Bir şey fikirləşib, bük bezə göndər.
Moskva şəhəri, 17.10.2012
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MƏNĠ
O ipək səsinin divanəsiyəm,
Ya zindana saldır, ya yandır məni.
Sənə tapşırıram qalan ömrümü,
İstər qulun eylə, ya öldür məni.
Axır məcnun oldum ay minə gərdən,
Nə olar bir nəzər sal mənə hərdən,
Qurtar bu aşiqi, möhnətdən, dərddən,
Qoyma alovlanam, gəl söndür məni.
Mir Abbas yox olmaq istəsə inan,
Səbəbi səndədir bunu bil canan,
Səndən başqa olmaz dərdimi qanan,
Nə olar, yan getmə bir dindir məni.
27.05.2012 ci il, Moskva şəhəri
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TƏRƏQQĠ – TƏNƏZZÜL
Tərəqqi, tənənzül nədir bilən kəs,
Heç vaxt dar günündə qonşuya gülməz.
Nadanlar yanında özün öyənin,
Qara qəpik qədər qiyməti olmaz.
Nakəs insanların gülmə üzünə,
Xainin, xəbisin düz bax gözünə,
Çalış sərhəd saxla hər bir sözünə,
Söz dedin sahibi olasan dinməz.
Kasıbın, məzlumun qəlbinə dəymə,
Əgər güclüsənsə, gücsüzü döymə,
Həyasızlıq edib, yoxsulu söymə,
Etdiyin əməllər cavabsız qalmaz.
Gəl öyrən ədəbi müdrük babadan,
Eşit nə söyləyir ağdan qaradan,
Kamalın olanda dərin binadan,
İşin rəvan gedər, güllərin solmaz.
21.04.2007– ci il
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ÜSTƏ
Ömür sarayıma hücum çəkilib,
Söküb qoymayıblar, daşı– daş üstə,
Ağlamaqdan kor olbdu gözlərim,
Axıdır bulaq tək, yaşı– yaş üstə.
Vətən niyə qürbət olubdu mənə?
Nədir bu qəm– qüssə, nədir bu tənə?
Bircə təmənnam var nəqqaşım sənə!
Nəqş elə pozulmuş qaşı– qaş üstə.
Haqqın qapıların bağlayıb yağı!
Çəkib dağ üstündən yenədə dağı!
Zülm dünyasının bu qızğın çağı!
Kəsib tığ yığıblar, başı– baş üstə!
21 mart 2012– ci il, Moskva
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PƏRVANƏ TƏK
Pərvanə tək şam başına dolanıb,
Gecə – gündüz atəşlərdə yanıram.
Tilisimə düşmüş bəxtim oyanmır,
Gah sönürəm, gah da alovlanıram.
Sonu birdir işlərimin dərd, fəğan,
Çıxış yoxdur buna əmr edib zaman,
Üzümə tuşlanıb iti ox, kaman,
Bir çarə görmürəm, lap odlanıram.
Mənəm qəm içində, kədər içində,
Yazılıb talehim bax bu biçimdə,
Bir gün çiçək açsa baxçam mənimdə,
Şükür! Xudam deyib mən toxdayaram.
Həyat məndən alıb çox böyük xərac,
Sağalmaz dərdimə hələ var əlac,
Bir arif sözünə olmuşam möhtac,
Budur əsil dərdim, mənki, qanıram.
15 oktyabr 2010, Moskva, 29 nömrəli xəstəxana
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AY VƏTƏNOĞLU
Köşgünün, qaşqının göz yaşlarından,
Bu dünya yaranıb ay vətənoğlu.
Düşmən torpağına gör neçə ildir,
Torpağın calanıb ay vətənoğlu.
Nə çox dumanlısan, nə çox çənlisən,
Sən ki, yaranandan gözü nəmlisən,
Düşmənin əlindən köç eyləmisən,
Dağların odlanıb ay vətənoğlu.
Təskinlik verirmi sənə Sucayət?
Qəmkeç saz əlində dayanıb sərbəst,
Deyərdin Kəlbəcər cənnətdir– cənnət,
Cənnət indi yanır ay vətənoğlu.
Zirvələri harda qoşa dağların,
Murovun, Qoşqarın qoca dağların,
Ruhun qoynundadır uca dağların,
Narahat dayanıb ay vətənoğlu.
Sözdən bir xəzinə verdin elinə,
Saxta söz gəlmədi heç vaxt dilinə,
Neçə tərif yazdın qıza gəlinə,
Bu el səni anır ay vətənoğlu.
Bu Mir Abbas qəriblikdə qalıbdı,
Özünü dərdlərə– qəmə salıbdı,
Bir dərin xəyala yenə dalıbdı,
Ürəyi talanır ay vətənoğlu.
Fevral 2007, Gəncə şəhəri
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YAXġIDIR
Yüz dona girənə eytibar olmaz,
Bu düzdür aralı dursan yaxşıdır.
Mərd ilə namərdin tutmaz dostlugu,
Bir fəndlə aranı vursan yaxşıdır.
Ağıldır, kamaldır insanın varı,
Çoxları bənzədib tarlana sarı,
Kimin ürəyincə deyilsə yarı,
Çalışıb aralı varsa yaxşıdır.
Elmin, həm savadın axtar bolunu,
Boşa yaxın durma, götür dolunu,
Ədəbli olmağın əsil yolunu,
Gəlib Mir Abbasdan sorsan yaxşıdır.
28.01.2009
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EY ODLAR DĠYARI AZƏRBAYCANIM
Nələr başın çəkib tarixlər boyu,
Ey qəlbim, ürəyim gözəl məkanım.
Torpağın can verib böyüdüb məni,
Ey odlar diyarı Azərbaycanım.
Adın mənim üçün uca, uludur,
Sinəm ağrılarla, qəmlə doludur,
Sənin tutduğun yol, haqqın yoludur,
Ey odlar diyarı Azərbaycanım.
Qara buludlarla savaşırsan sən,
Qarabağ bağında, açmır yasəmən,
Çəkirəm dərdini uzaqlarda mən,
Ey odlar diyarı Azərbaycanım.
Övladların pərən– pərən salınıb,
Torpaqların yad əllərdə talanıb,
Var dövlətin yavaş– yavaş dağılıb,
Ey odlar diyarı Azərbaycanım.
Ay Mir Abbas kəndin tarımar oldu,
Kəlbəcər dağıldı, gülləri soldu,
Neyləyim bu yollar dərdlə doludu,
Ey odlar diyarı Azərbaycanım.
Fevral 2007, Moskva
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BĠZĠMDĠR
Sözləri kəsərli ulu babalar,
Sevgiylə böyüdüb gözəl balalar,
Qeyrətli, namuslu olub Analar,
Babək kimi sərkərdələr bizimdir!
Vətəni sevdirən, ona can deyən,
Həqiqət yolunda canından keçən,
Düşmənə dov gəlib, onu məhv edən,
Mübariz tək qəhrəmanlar bizimdir!
Neçə əsirlərdi mum tək əzilən,
Günahgar qismində daimi söyülən,
Ədalət üstündə hər gün döyülən,
Ariflər və dərdqananlar bizimdir.
Mir Abbas, o dərdli, qəmli ürəklər,
Hicran atəşində yanan mələklər,
Şəhidlik adına bax yüksələnlər,
O qorxmaz oğullar, türklər bizimdir.
20 yanvar 2011, Moskva
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XATĠRƏ QALDI
Qaşqın, olub düşdük qürbət ellərə,
Bizə bir çarə qıl allah amandı.
Yaman çətinimiş vətənsiz olmaq,
Bu dərdlə yaşamaq gör nə yamandı.
Kövrəlib, bax qəlblər şama dönübdü,
Çox yanan çıraqlar birdən sönübdü,
Gün gündən çətindi, belə gəlibdi,
Halımız pərişan olan zamandı.
Mir Abbas nəzər et tarixə bir sən,
Gör nə zillət çəkib bu yazıq vətən,
Biləydim səbəbin görəsən nədən,
Çıxıb arxivlərdən tarixim yandı.
Yandı tonqallarda soy köküm yandı.
Bircə qəlbimizdə xatirə qaldı.
14 Oktyabr 2009
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QALMIġAM
Süzgün baxıb canım alan gözəlin,
Gözlərinə baxa– baxa qalmışam.
Yoxdur ədasından dünya üzündə,
Çaylar kimi axa– axa qalmışam.
Vurulmuşam gerçək o mah camala,
Ləbləri bənzəyir qönçəyə bala,
Qüdrətdən çəkilib üzünə lala,
Eşqi cana yaxa – yaxa qalmışam.
İtirdim meydanda öz nəhəngimi,
Qırdım bilə – bilə su səhəngimi,
Yalandan götürüb boş tüfəngimi,
Nişan alıb çaxa – çaxa qalmışam.
Mir Abbas gör necə oldun divanə,
Sənə nə düşdü ki, oldun pərvanə,
Axır heç qalmayıb özgə bəhanə,
Yorğun düşüb baxa – baxa qalmışam.
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NƏDĠR
Mənə baharı ver, qışı neynirəm,
Keçən hər günümüz ömürdən gedir.
Açılmamış qönçə gülü dərmirəm,
Ey dünya bu eşqin mənası nədir.
Gözümü dikmişəm yollara sarı,
Çətin tapam belə getsə maralı,
Gözləyirəm əhdə düz olan yarı,
Qorxuram gəlməyə rəngim saralı.
Mir Abbas vəfalı bir qul kimidir,
Gözləyir bəxtinin hökmüdarını,
Kamanın sızlayan sarı simidir,
Qəm çəkib gözləyir vəfadarını.
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NƏ YAXġI SAZIM VAR MƏNĠM
Divanə olardım, sərsəm olardım,
Qürbətdə nə yaxşı sazım var mənim
Dərdimi onunla bölürəm müdam,
Qürbətdə nə yaxşı sazım var mənim
Səbrim azalanda köməyə gəlir,
Elə bil dərdimi, sərimi bilir,
Ağlayanda gözüm yaşını silir,
Qürbətdə nə yaxşı sazım var mənim.
Sinəmə qaldırıb oluram cavan,
Meydanda heç kimə vermirəm aman,
Qəddimi əysədə mürvətsiz zaman,
Qürbətdə nə yaxşı sazım var mənim.
Mir Abbas dərdlərin olubdu ümman,
Heç nəyə dünyada qalmayıb güman,
İstərdim nadandan, qanmazdan aman,
Qürbətdə nə yaxşı sazım var mənim
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KÖMƏYĠM
Yenə Sucayətim, Bəhmənim mənim,
Yadıma düşdülər qürbətdə neynim.
Sinəmi dağlayır köhnə yaralar,
Getdir hüşum, çaşır əqlim və meylim.
Yalan söz heç zaman gəlmir dilimə,
Ürəyim bağlıdır qaçqın elimə,
Çürük dəmir deməm parlaq ləlimə,
Gözümdə qırğıdı, mələyim, Leylim.
Mir Abbas dünyanın bir işinə bax,
Olmuşuq ürəksiz, taqətsiz qorxaq,
Hanı hökm eyliyən o Xətai Şax,
Səsimə səs versin, gəlsin köməyim.
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YAġAYACAQDIR
Vətənoğlu qaçqın oldu gülmədi,
Əzildi dünyadan bir kam almadı.
Söyüd yoxluğuna dözə bilmədi,
Qurudu can verdi getdi qalmadı.
Hər şeyiri dillər əzbəri oldu,
El saxladı uca adını onun,
Saraldı çəməndə gülləri soldu,
Gözlədi hər işin təmkinlə sonun.
Əyilmədi qanmaz nadan olana,
Əyrinin hər zaman cavabın verdi,
Uymadı dövlətə, hədə yalana,
Axır zəhmətinin bəhrəsin dərdi.
Mir Abbas düşünmə ustad qocadır,
Bəhmən bu dünya tək qocalacaqdır,
İndi el içində adı ucadır,
Neçə ki, tarix var yaşayacaqdır.
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DƏLĠ DAĞ
Çox tufanlar gəlib keçib başından,
Min-min illər yaşa dolub yaşından,
Bircə kəsək torpağından, daşından,
Yad aparsa gözüm yanar, Dəli dağ.
Bu torpağın şöhrəti var, şanı var,
İgidlərin doqquz milyon sanı var,
Hər daşında yüz igidin qanı var,
Sən bilirsən, bunu özün, Dəli dağ.
Ayrılığın göz yaşartdı, qəlb dəldi,
Məhəbbətin canım üçün əzəldi,
Cənnət nədir, cənnətdən də gözəldi,
Həm baharım, həm də yazım, Dəli dağ.
Daşın, qayan torpağımdı – vətəndi,
Ölməz ruhdu, yanar candı, bədəndi,
Dövrən olub qan çanağı nədəndi?
Qəm gətirir hələ sazın, Dəli dağ.
Mən Abbasam, sən qalamsan, sən barım,
Bir yenilməz ürəyimdə vüqarım,
Zirvən gözlərimdi, qayan qollarım,
Qoy sənin şəninə yazım, Dəli dağ.

133

RÖYAMI GÖRÜRƏM
De, hardan tapaydım səbri, dözümü,
Əsada görürəm özüm-özümü,
Södürə bilmirəm qürbət közünü,
Röyamı görürəm, ya qocalıram?
Qəriblik gözümdə qaralır bəzən,
Azman bir şəhər də daralır bəzən,
Fikrim də, gözüm də yorulur bəzən,
Röyamı görürəm, ya qocalıram?
Könlümdə istəyim dönür qan olur,
Kəsən zülmət olur, açan dan olur,
Məni ərşə çəkən o zaman olur,
Röyamı görürəm, ya qocalıram?
Çöldə yaz qoxusu, sinəmdə qar, buz,
Şəkər, bal yerinə boğazımda duz,
Baxıb pəncərəmdən mən yalqız-yalqız,
Röyamı görürəm, ya qocalıram?
Nə tez ömrün qışı gəib yetişdi?
Abbas qürbət eldə qaldı, ilişdi,
Yoxsa ki, arzular daha bitişdi?
Röyamı görürəm, ya qocalıram?
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DANIġ
Eşitdim, vətənə gedib gəlmisən,
Gəl, Vətən sözünün özündən danış.
Yolların keçibsə Muğan düzündən,
Sən Milin, Muğanın düzündən danış.
Ruhun vuruldusa Milə, muğana,
Elə xatirə de, qoy gəlim cana,
Salam vermisənsə ürkək ceyrana,
Qaragöz ceyranın gözüdən danış.
Əgər qalxmısansa dağlara sarı,
Gözündə coşubsa Qartal vüqarı,
Döndər yanar saza dik qayaları,
Bas sinən üstünə, sazından danış.
Bakıda ağ şanı, qara şanı var,
Nemətlər içində adı, sanı var,
Yurdumun Heyranı, Natəvanı var,
Həcər tək qəhrəman qızından danış.
Baharda gəlin tək bəzənər çəmən,
Dağların başından gedər duman, çən,
Laləli düzlərə baxmısansa sən,
O xallı lalənin üzündən danış.
Öpərəm dilindən kim Vətən desə,
Vurğundan bircə bənd şeir söyləsə,
Lilpar bulaqlarla öpüşmüsənsə,
Onun diş göynədən buzundan danış.
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DÜNYA
Dağlar da qocalır, daş da qocalır,
Ömür də qocalır, yaş da qocalır,
Ürək də qocalır, baş da qocalır,
Kimə cənnət olur, kimə dar dünya.
Kİməsə şərəfdi, şöhrətdi, şandı,
Kiməsə qəfəsdi, kiməsə candı,
Varlının gözündə bir aşiyandı,
Fəqirin qəlbində sanki qar dünya.
Namərdə əl verər, üzü görünməz,
Daş-qaş əta edər izi görünməz,
Kasıba zülm edər közü görünməz,
Kimə əzab verər, kimə var dünya.
Ayları, illəri ötər an kimi,
Axar ürəklərdən keçər qan kimi,
Bir cadugər kimi, bir şeytan kimi,
Gah qartala dönər, gah da sar dünya.
Yolunda talelər alışar, yanar,
Gah coşğun sel olarŞ gah buz tək donar,
Bir gün verdiyini, bir gün də danar,
Çevrilər xəzələ, olar xar dünya.
Göyərdər istəsə quru budağı,
Şeh olar, yalayar yaşıl yarpağı,
Abbas, qismətinsə Vətən torpağı,
Bəlkə, onda sənə olar yar, dünya.
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ĠNÇƏ DƏRƏSĠ
Dağlarda yaratdı yardan məni,
Özümə bir ana sayıram səni,
Sinənə sərilən yaşıl çəməni,
Görüb sevinirəm ay ulu dağlar.
Dövrə bax, ana bax, bir də zamana,
Yadıma düşdükcə qan hopur cana,
Zirvənin başında pəmbə dumana,
Baxıb sevinirəm ay ulu dağlar.
Bahar çağı cənnətisən elimin,
Nəğməsisən, tərifisən dilimin,
Qız-gəlinlər bəzəyidir telinin,
Görüb sevinirəm ay ulu dağlar.
Quş səsindən qulaq batır bu yerdə,
Buz bulaqlar nəğmə çatır bu yerdə,
Ölməz gözəlliklər yatır bu yerdə,
Görüb sevinirəm ay ulu dağlar.
Sevirəm səhərin gümüş şehini,
Sübh çağı gilavar əsən mehini,
Sən bu gözəlliklə mat qoydun məni,
Görüb sevinirəm ay ulu dağlar!
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GÖYÇƏ GÖLÜ
Gəl, xəbər ver Əlsgərdən sən mənə,
Aşıq Alı nə vaxt keçib bu yerdən?
Bir anlığa sən dilə gəl, din yenə,
Dədə Qorqud hara köçüb bu yerdən?
Nə tez keçdi o dövranlar, o illər?
Dalğaları dərdə, qəmə veribsən.
Ağuşunda min-min olan nəsillər,
Təhr elədi, indi belə qəribsən.
Vartan, martan gəldi aldı mahalı,
Ellər köçdü, yurdu talan olmusan.
Göz kor olar, görsə səndə bu halı,
Çünki dönüb indi “Sevan” olmusan.
Zümrüd gözün gecə-gündüz ağlayır,
Ustadlarım uzaq düşüb yanından.
Köksün altı daim qubar bağlayır,
Düşmənlərsə ləzzət alır anından.
İgidlərin daha gəlmir nəfəsi,
Ətrafına çaqqal-çuqqal dolubdur.
Qartal zirvəsində tülkü tənəsi,
Göyçə gölü gör bir kimə qalıbdır?
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BULUDLAR
Səmada dolaşan pəmbə buludlar,
Sizdə qırmanc gücü, şimşək odu var.
Küləklər döşündə dolu qatarı,
Yenə köç edirsiz hayana sarı?
Gümüşü buludlar, qara buludlar,
Məğribdən məşriqə yolunuz uzun.
Könlü damcılarla yığılıb dolub,
Gözündə pərdəsi ayın, ulduzun.
Elə ki, qaralıb tutulursunuz,
Gün batır göylərin həyası kimi.
Elə ki, kövrəlib boşalırsınız,
Olursuz cahanın dühası kimi.
Ey əlçim buludlar, sulu buludlar,
Sizdə də bir insan xisləti varmış.
Dirilik eşqindən halı buludlar,
Sizdə can vermək də qüdrəti varmış.
Ey axan buludlar, yağan buludlar,
Sizsiz hicran çəkir çöl də, çəmən də.
Gözünü torpağa sıxan buludlar,
Yağış nəğməsinə vurğunam mən də.
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TALE SINAQLARA ÇƏKĠR
Tale sınaqlara çəkir insanı,
Ya eniş, ya yoxuş olur yolların.
Hər gündə bir azca duyub dünyanı,
Atılır döyüşə açıb qolların.
Bu döyüş sən demə yaşamaq eşqi,
Bu döyüş həyatmış doğulan gündən.
Zamanın yükünü daşımaq eşqi,
Allahım, ağırmış elə əzəldən.
Yollar haçalanır, yollar bölünür,
Qayğılar qabaqda hələ də min-min.
Keçdiyin ləpirlər, izlər silinir,
Deyirsən, sabahı bəlkə, sevindin. . .
Bir də görürsən ki, tutuldu göylər,
Dağları duman, çən bağladı, kəsdi.
Şairin qələmi bu bəxtə neylər?
Ay Abbas, yetər ta, düşünmə bəsdi.
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ƏLSĠZ ƏSGƏR
Əlini döyüşdə itirdi əsgər,
Döndü bir əliylə Vətən yolunda.
Fəqət, öz-özünə düşündü, məgər,
Onu qız sevərmi şikəst halında?
Qayıtdı kəndinə bir bahar çağı,
Şikəst olmağından bəzən utandı.
Görəndə sevdiyi o gül yanağı,
Gözləri qaraldı, ürəyi yandı.
Dedi: Sən tutduğun iki əlimdən,
Birini döyüşdə qoyub gəlmişəm.
Sənin tək gözələ yaraşmıram mən,
Fərz et ki, mən yoxam, daha ölmüşəm.
Bu sözdən bənizi saraldı qızın,
Leysan tək yaş axdı qara gözündən.
Dedi: Göylərdəki parlaq ulduzun,
Biri də sən oldun, qəhrəmansan sən.
Dedi ki, sevgilim, bir də bu sözü,
Ölərəm, eşitsəm sənin dilindən.
Lap iki əllərin düşsə də düzü,
Yolunda ölənlə yaşayır Vətən.
2012 ci il.
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ÇAYNĠKLƏR
Peyğəmbər nəslindən olan Hacı Mirəşrəf bizə dedi ki,
Moskvada fəaliyyət göstərən “Şəhriyar” cəmiyyətinin
işləməsi üçün axtarıb bir ofis tapaq. Seyyid Məhəmməd
Hüseyn Şəhriyarın cəddinə sığınaraq, düz altı ay axtarıb
nəhayət bir yer tapdıq. Həmin yerdə təsərrüfat və ev əşyaları
satılırdı. Satıcı isə qənirsiz, sarışın bir rus gözəli idi.
Altı ay axtarıb bir dükan tapdıq,
Dedik, iş yerimiz bəlkə yarandı.
Ancaq iki çaynik, bir də satan qız,
Hacının qəlbinə düşdü, darandı.
O saxsı çayniklər usta əlində,
Yarandı, bəzəndi, ulduza döndü.
Hacının gözündə fəqət, dükanda,
Çox gözəl, satıcı bir qıza döndü.
O qızın qaməti, saçı, camalı,
Ay idi, aya da bənzəri vardı.
Sinəsi üstündə iki daş kimi,
Döşləri elə bil, bir bəxtiyardı.
Gözləri ceyranın qara gözləri,
Yanan ayaqları can alan idi.
Cənnətin özündə gəzən mələklər,
O qızın yanında lap yalan idi.
Qızın gözəlliyi iki çaynikin,
Dükanda uyumuş açarı oldu.
Həm qızın, həm də ki, iki çaynikin,
Elə, Hacı özü tüccarı oldu.
Hacının könlündə o qız yer aldı,
Çayniklər dükandan satıldı, getdi.
Ancaq, Mir Abbasın iş yeri Tanrım,
Əfsus, küləklərə qatıldı, getdi.
Moskva, 10 may, 2013 cü il.

142

OLAMMAZ
Yarim əsr bu dünyada yaşadım,
Bu dünyadan bizə sərvət olammaz.
Ötən vaxtı zənən kimi boşadım,
Bildim, onda bir səadət olammaz.
Öz fikrində mərd-mərdanə durmayan,
Dost-tanışla beş gün ülfət qurmayan,
Pak məqsədlə, pak hədəfə vurmayan,
Kişilərdə heç kəramət olammaz.
Həsəd ki, var qanlar soran zəlidi,
Paxıl ki, var ürək yoran dəlidi,
Söz gəzdirmək şeytanların felidi,
İblislərdə bil, ləyaqət olammaz.
Gizlətməmiş el çuvalda cidanı,
Gəl, gizlətmə öz içində qadanı,
Ellər sevməz xain, xəbis, nadanı,
Nadan kəsdə əsil qeyrət olammaz.
Kişi olan sözü deyər şax üzə,
Daldalarda kül üfürməz hər gözə,
Sızıldasa, kim ki, döysə hey dizə,
Bil ki, onda bir dəyanət olammaz.
Yalan sözün, yalan təki dili var,
Düşər qəlbə, ürəkləri haçalar,
Kim dostluğu, kim ülfəti haçalar,
Bil ki, onda bir fəzilət olammaz.
Mənası nə iki üzə yazmağın,
Bu gün deyib, sabah onu pozmağın,
Kişilikmi, ayaq altı qazmağın?
Lağım atmaq, daim xəlvət qalammaz.
Ömrüm boyu xəyanətə mən yadam,
Adamları tanımaqda ustadam,
Quş ürəyi olan şəxsdə bil, qadam,
Nə kişilik, nə də cürət olammaz.
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Ara vurmaq könül yıxar, qəlb yıxar,
Şimşəklərin qəzəbindən od çaxar,
Söz gəzdirən kişilərdən nə çıxar?
Beləsiylə heç xalq millət olammaz!
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PULUN TƏRĠFĠ
Bir arifdən xəbər aldım, nədir pulun tərifi?
Cavabında o söylədi; çoxdur onun sirləri!
Dedim niyə, insanlarda pula böyük həvəs var?
Dedi bunu bilməlisən; pulda hər cür nəfəs var!
Birincisi; bu cahanda pulun saysız hökmü var!
İkincisi; o şeytandır, onun böyük zəhmi var!
Nəzər edin; bu dünyada pul hər şeydən ucadır!
Pul ev– eşik, pul dost– düşmən, birdə başa bəladır!
Pul məhəbbət, pul səadət, pul hökm edən ürəkdir,
Pul hər yerdə dayaq duran, ömrümüzə bəzəkdir!
Pul qəm– kədər, pul məhv edər öz igid aslanını,
Pul tez tapar, lazım olsa bərk vuran toxmağını!
Pul hörmətdi, Pul izzətdi, pul zəhərdi, qəhərdi,
Pul şirindi, pul ləzzətdi, pul dəhşətdi və şərdi!
Pul sənətdi, pul qüdrətdi, pul nazənin mələkdi,
Pul dayanmış nişangahda, atan üçün hədəfdi!
Varmı görən bu dünyada, pula düz qiymət verən,
Onun əsil simasını, araşdırıb düz deyən!
İbtidası hardan gəlir belə hərislik vara?
Şan– şöhrətmi! Əbədiyyat! Bəs qısa ömür hara!
Yox bu deyil əsil məzmun, burda başqa səbəb var,
Var gədalıq, var nadanlıq, birdə yüksək ədəb var!
Vaxt gələcək haramxorlar, diz çökərək duracaq,
Mənəm deyən nadanları tanrım özü vuracaq!
15 yanvar 2011, Moskva
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ġƏMġĠR BU YERLƏRDƏ UCALSIN DEYƏ
Yalandan söz aparıb ara vuran və ət ilə
dırnağın arasına girən bəzi naxələflərə ithaf
edirəm.
Mən qurdum, yaratdım, canımı qoydum,
Şəmşir bu yerlərdə ucalsın deyə.
Sənsə ayağımın altını oydun,
Əsəbdən, xiffətdən qocalsın deyə.
Dağlar həsrətindən dedin nə qədər,
Yalandan, palandan gözün yaşardı.
Sabir indilərə qalsaydı əgər,
Şəninə dağ boyda təhqir qoşardı.
Duymadın ürfanı, almadın ibrət,
Yaş, ömür cahanda ötən an təki.
Soyudu qəlbində, susdu həqiqət,
Çaldın o fürsəti çalağan təki.
İlan, qurbağalar könlünə doldu,
Əyilmiş, naxələf sözlər apardın.
Ədalət, haqq üzü bir yana qaldı,
Yalandan hay saldın, kələk qopardın.
Döndün bir zəhərə, dil qoydun asta,
Ət ilə dırnağın arasında sən.
Şan-şöhrət xəstəsi, vicdanı xəstə,
Çırpındın fikirlər qarasında sən.
Fürsət düşən kimi kibriti çəkdin,
Səməndər quşu tək yandırdın məni.
Nahaqlar önündə mənsə diz çökdüm,
Babamın cəddinə tapşırdım səni.
İyun, 2013 cü il.
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OLUM
Hacı Mirəşrəf Fətiyevə dostluq münasibəti ilə
Oruc oldum ki, bu gün dinimizə qardaş olum,
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
Bu gün on doqquzudu, şam çağı, iftar çağıdı,
Hacının Tac– Mahalı vallahi cənnət bağıdı,
Demə qürbət qucağı, özgədi, yad torpağıdı,
Allahım möhlət elə, qoy hamıdan mən baş olum,
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
O sarı samovarın müəllimi də əhli– adam,
Yekəbaş, lovğalara həm azarım, həm də qadam,
Mən qələm sahibiyəm, mən arifəm, mən ustadam,
Hökmüdar kimdi, onun önündə də xaş– xaş olum?
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
Armudu stəkanın içindəki çayına bax,
Bu çətir altda atam, gözəllərin sayına bax,
Bu qədir gecəsində səmaların ayına bax,
O ayın ayparası, mən qəməri qaşı olum,
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
Bal kimi tut yetirib, bağçadakı tut ağacı,
Bu gözəl baxça– bağın, kimdi ayı, kimdi tacı?
Gecənin ömrü uzun, sən hardasan Leyla bacı?
İranın xurmasına iştah olum, göz– qaş olum,
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
Bu ayın lütvü gözəl, fəzlidə ondan da betər,
Gün keçər, ay dolanar, yaş da gedər, ildə gedər,
Allahım, tutduğumuz orucluğu etmə hədər,
Qoy sənin lütfün ilə haqqa çatan həmyaş olum,
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
Abbasın tək ümüdi Mir Əşrəfin cəddinədi,
Tanrısız bircə nəfəs olsa onun həddi nədi?
Gecə– gündüz ürəyim Allahımın eşqinədi,
Bircə an ondan uzaq olsam əgər mən daş olum,
Hacının sumkasına, çantasına sirdaş olum!
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MÜHARĠBƏ
Qarabağda gedən ədalətsiz, işğalçı və quzğun siyasətli
müharibə 35 mindən çox cavanlarımızın nakam ömrünə,
arzu və istəklərinə son qoydu. Otuz beş min Azərbaycan
gözəli öz gələcək həyat bahadırlarını itirib gözləri yolda,
ürəkləri həsrətdə qaldı. Həmin qəhrəmanlar bizim
xalqımızın genefondu və gələcək nəslimizin yaradıcıları
idilər. Məhz elə ona görə də mən müharibəyə nifrət edirəm.
Gör nə qədər müharibə, dava olub yer üzündə,
Yazıq yerin sinəsində gör nə qədər yaralar var.
Gəlin gedən gözəllərin, anaların yaş gözündə,
Gör nə qədər solub sevinc, gör nə qədər susub bahar.
Milyon-milyon bu cahana müharibə ölüm verib,
Mərmilərin od ağzında külə dönüb neçə şəhər.
Dağlar özü, dağlar boyda sitəm görüb, zülüm görüb,
Şəfəq saçan günəş təki, bir anlığa sönüb bəşər.
Milyon-milyon nişanlı qız sevgilisin salıb yola,
Bir məktuba həsrət qalıb, gözlərində qəm, intizar.
Arzusunu, istəyini körpü salıb bir vüsala,
Dağlar kimi yol gözləyib neçə illər, neçə aylar.
Müharibə acı fəryad, dəstə-dəstə qəm yığını,
Cəllad kimi divan tutub arzuların dənizinə.
Müharibə qanla yuyub cəhənnəmin ayağını,
Neçə-neçə qəbristanlıq töhfə verib yer üzünə..
Müharibə qara dünya, ağzı bağlı qara tabut,
Ağuşunda dilənçilik, ağuşunda talançılıq.
Müharibə kaftar qarı, müharibə qara bulud,
Amalında xərabəlik, niyyətində yalançılıq.
Müharibə Hitler adlı bir manyakın “Mayn-Kampf”ı ,
Hər cümləsi,səhifəsi ölüm yağan qanlı səhnə.
Müharibə azadlığı, hürriyyəti, pak insafı,
Bir meyit tək bürmələyir, bükür qoyur ağ kəfənə.
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Müharibə düşmənidir kainatın, təbiətin,
Qəbristanda nakamların milyon-milyon baş daşıdır.
Müharibə bəlasıdır hər ölkənin, hər millətin,
Yer üzündə yetim qalan körpələrin göz yaşıdır.
Müharibə istəmirəm, nə qədər ki, günəş yanır,
Göy üzümdə nədər ki, səyyarələr, ulduzlar var.
Nə qədər ki, azadlığın sülh bayrağı dalğalanır,
Nə qədər ki, yer üzündə bəşəriyyət, insan yaşar.
Müharibə istəmirəm! Çəmən, çiçək gülən yerdə,
Sarı bülbül yaz səhəri bir gül üçün oxuyanda.
Müharibə istəmirəm, bu cahanda bir də, birdə,
Gül könüllər gecə-gündüz eşq, məhəbbət toxuyanda.
Qoy bəşərin həyatından yoxa çıxsın müharibə!
Bircə körpə təbəssümü, qəhqəhəsi gərək mənə.
Müharibə əvəzinə şeir yazmaq düşsün dəbə,
Tanrı versin ilham dolu şairanə ürək mənə.
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A BƏXTĠM
Neçə il, neçə ay izlədim səni,
Ac qalan qurd kimi izlədimsəni,
Bütün varlığımla gözlədim səni,
Tez gəl, sən özünü yetir a bəxtim.
Ömrümə tuşlanan əoxu, yayları,
Qəlbimə dərd basan ahı-vayları,
Bu mənhus illəri, qara ayları,
Özün tez aradan götür, a bəxtim.
Məni tək qoymusan zaman əlində,
Qatillər əlində, nadan əlində,
İndi tək qalmışam dövran əlində,
Gör necə yaş, ömür ötür, a bəxtim.
Sən yıxan bir tale dikələ bilməz,
Yüz il çapalasa yüksələ bilməz,
Sənsiz yaz gecikər, tez gələ bilməz,
Bu qisas, intiqam, nədir, a bəxtim?
Qış ötüb, gecikmə bu yaz, bu yayı,
Qəlbimdə qəmlərin azalsın sayı,
Mən ithaf eylərəm ta ömrüm boyu,
Şəninə min şeir, sətir, a bəxtim.
Gəl, ay mələk sayaq, gülərüz pəri,
Gəl, al ürəyimdən fikri, kədəri,
Zülümlü günləri, yaman günləri,
Həyatdan biryolluq itir, a bəxtim.
Arzumu sinəmdə zindan eyləyən,
Hər gün gözlərimdə qan-qan eyləyən,
Şair ürəyimdə tüğyan eyləyən,
Həsrətin ömrünü itir, a bəxtim.
Sən gəl, gülə-gülə, sən gəl, boy eylə,
Sən gəl, mahnı gətir, sən gəl, toy eylə,
Sən gəl, bir saz gətir hay-haray eylə,
Abbasa səadət gətir, a bəxtim.
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ÖZÜMƏ YAZIĞIM GƏLĠR
Tale sınaqdadır, köç edib baxtım,
Sönüküb tərəqqim, sustalıb taxtım,
Heyif, xoş günləri əldən buraxdım,
İndisə özümə yazığım gəlir.
Fələk istəyimi bacdan keçirib,
Ömrümü ələkdən, sacdan keçirib,
Xoşbəxt günlərimi tacdan keçirib,
Əzəlki izimə yazığım gəlir.
Ömür də vətəndir, Vətən də ömür,
Torpaq basılırsa kişilik kömür,
Bəxtdən taledənmi işlər düzəlmir,
Dağıma, düzümə yazığım gəlir.
İllər ötüb keçir buludlar kimi,
Günlər bəd gətirir, yağır qar kimi,
Hər şey tərsə düşür intizar kimi,
Həsrətli gözümə yazığım gəlir.
Sinəm dərya təki boşalır, dolur,
Sözüm də, fikrim də qəlbimdə solur,
Sözdən dürr yapsam da bəzən də olur,
Dediyim sözümə yazığım gəlir.
O qədər düşmüşəm hissdən, həvəsdən,
Sanki bu cahanda dolanmıram mən,
Dostlar da hey deyir səbr elə, döz sən,
Səbrimə, dözmümə yazığım gəlir,
Özümə, özümə yazığım gəlir.
2011 ci il.
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GETDĠ
A dostlar, bu dünya ötərsiz deyil,
Ömrümüz tanrıdan xəbərsiz deyil,
Nuh da çox yaşadı, min doqquz yüz il,
Sandı ki, dünyadan tez öldü, getdi.
Yığsa da dünyanın dövlətin, varın,
Yüz il yaşasa da harından-harın,
Qızıldan tac qoyan bir hökmdarın,
Qisməti beş aşrın bez oldu, getdi.
Neronlar, Pompeylər at oynatdılar,
Azəri yurduna çox can atdılar,
Başlar kəsdirdilər, göz qanatdılar,
Yazıldı daşlara iz oldu, getdi.
Şeytan da baş ətdi bil, ibadətə,
Axır xain çıxdı, gəldi lənətə,
Saldı insanları nin müsibətə,
Dərdi sinəsində yüz oldu, getdi.
Tarixlər şahiddir Zöhhak zülmünə,
Onunçun ilanlar bitdi çiyninə,
Yüz il fərman verdi, hökm etdi, yenə,
Öləndə dedi ki, az oldu, getdi.
Quranda yazılan cənnət, cəhənnəm,
Bəşərçün yaranıb, olacaqdır cəm,
Abbası qorxudan, sarsıdan bu qəm,
Düşdü ürəyində köz oldu, getdi.
2013 cü il.
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DÜNYA
Sən bir möcüzəsən, sirsən, duasan,
Məgər mümkünmüdür bir-bir sayasan?
İnsan zəkasına sığmaz heç zaman,
O qədər boşalıb, dolursan dünya.
Sən bir dəyirmansan, bizlərsə bir dən,
Gecə də, gündüz də hey üyüdürsən,
Hökmü pəncərəsən hüsnü əzəldən,
Baxan köçüb gedir, qalırsan dünya.
Günəş də göylərdən boylanıb baxır,
Hər köhnə təzəni yenidən doğur,
Bir gün verdiyini sən əvvəl, axır,
Qaytarıb geriyə alırsan dünya.
Sən heç acımırsan dərdə, nisgilə,
Qəzəb qılıncını çəkirsən ziə,
Biz köçüb gedirik zülmət mənzilə,
Özünsə əbədi qalırsan dünya.
Bir qönçə eşqiylə hey ötür dil-dil,
Ölür bir gül üçün o sarı bülbül,
Saralır çöllərdə lalə, qızılgül,
Sənsə nə saralıb, solursan dünya.
Göydə ulduzların parlayar, sönməz.
Verdiyin dərdlərin izi silinməz,
Sən qoca dünyasan, yaşın bilinməz,
Durub tək xəyala dalırsan dünya.
Bu ahıl yaşında bir kam almamış,
Dediyi arzuya o ucalmamı,
Qəlbində qəmləri heç sağalmamış,
Abbası dərdlərə salırsan dünya.
14.12. 2011 ci il.
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VƏTƏNĠM
Ay yazıq vətənim, fəqir vətənim,
Adın yaranandan olmamısan dinc.
Torpağın girovdur düşmən əlində,
Daşnaklar əlində qalmısan girinc.
Sevinclə doğuldun bir körpə kimi,
Fəqət, ağrılarla yaşadın hər gün.
Rahatlıq bilmədin əsrlər boyu,
Daim savaşlarda döyündü ömrün.
Babək, Cavanşiri, Şah İsmayılı,
Bu dünya üzünə sən gətirmisən.
Qoçaq Koroğlunu əlində misri,
Düşmənlə savaşa sən göndərmisən.
Başından nə qədər qovğalar keçib,
Simruğ quşu təki alovlanmısan.
Döyüşdən-döyüşə öz iqbqlınla,
Azadlıq eşqiylə alovlanmısan.
Tanrı sərvət verib torpaqlarına,
Altı da, üstü də qızıldır tamam.
Milçək qana gələr, onunçün yəqin,
Düşmənin gözü var səndə hər zaman.
Daraşıb canına qarışqalar tək,
Vətənsiz olanlar, yurdsuz olanlar.
Torpağ manyakları, miras xəstəsi,
Saqqallı qımdatlar, çöldə qalanlar.
Sənsə qaragözlü bir ahu kimi,
Narahat yaşayıb, yol axtarmısan.
Zaman öz hökmünü verdiyi gündən,
Vəhşilər dişindən can qutarmısan.
Dolaşır aləmi, gəzir dünyanı,
Üçrəngli bayrağın səhərlər kimi.
Azərbaycan himni qoy keçsin hər gün,
Qitədən-qitəyə zəfərlər kimi.
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Sən mənim ömrümsən, səni hər zaman,
Tutaram sevgimlə gülə, çiçəyə.
Bircə qələmimlə, bircə şeirimlə,
Aparram özümlə mən gələcəyə.
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ġEĠRĠM
Mənim çiçək şeirim, ətirli şeirim,
Bircə gün yaşaya bilmərəm sənsiz.
Allah ömür versə təzədən mənə,
Bu dünya üzünə gəlmərəm sənsiz.
Axı, səndən özgə nəyim var mənim?
Nə varım, dövlətim, nə də pulum yox.
Səninlə yaşayır, döyünür qəlbim,
Səndən başqa yana, başqa yolum yox.
Sən varsan məimlə, mənə nə lazım?
Mənim ədəmim də, cənnətim də sən.
Mənə ilham yetir, dastanlar yazım,
Mənim əzəmətim, qüdrətim də sən.
Səninlə ulduzlar yanır səmada,
Ay da xumar baxır səninlə birgə.
Sözdən qüdrətli şey yoxdur dünyada,
Dünyanı söz qurmuş, yaratmış bəlkə?
Ayrılmaq olarmı ssən tək gözəldən?
Şairlər gözələ, gözə möhtacdı.
Tanrı yaratsa da sözü əzəldən,
Tanrının özü də sözə möhtacdı.
Mənim əziz şeirim, sən olmasaydın,
Sinəmdə ürək də közsüz qalardı.
Könlümdə ilhamla çağlamasaydın,
Abbas da qələmsiz, sözsüz qalardı.
2014 cü il.
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ĠSTƏDĠM
Heç kimdən istəmə, Allahdan istə.
Sabir Abdulla.
Dedin; yer üstündə, göyün altında,
“Heç kəsdən istəmə, Allahdan istə”.
İllərlə əlimi açdım göylərə,
İstədim, dərd gəldi dərdimin üstə.
Qoca bir palıda qurd düşən kimi,
Bəxtimin gözünə qurd düşüb sanki.
Mənim nalələrim, yalvarışlarım,
Göylərin dibində ilişib sanki.
Məktublar göndərdim Ərşi-əlaya,
Nə xəbəri gəldi, nə qəbzi gəldi.
Allahdan bir loxma ruzi istədim,
Nə bozbaşı gəldi, nə səbzi gəldi.
Mənim məktublarım kara gəlmədi,
Görünür, qələm də təməldən düşüb.
Bəlkə də Tanrının poçtalyonunun,
Zənbili deşilib, zənbildən düşüb?
Ötən buludlara, gur yağışlara,
Bir həsrət söylədim, min dağ ötürdüm.
Səsimi göylərə çəkdi küləklər,
Min-min arzuları salıb itirdim.
Gündüzlər günəşə, gecələr aya,
Yalvardım, Allaha desin dərdimi.
Göylərdən bir səda düyünləndi ki,
Tanrı iclasdadı, işi birdimi?
Baxdım ki, ulduzlar batdı səmada,
Aləmi qaranlıq tutdu büsbütün.
Allahın nəyinə lazım ay Abbas,
Tək sənin dərdinə acısın hər gün ?
2010 cu il.
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TELEFONÇU QIZ
Yanır ayaqların lap çıraq təki,
Məni də yandırıb, yaxır ocaqsız.
Saçların çiynində bir daraq təki,
Zülmət gecə kimi durur amansız.
Elə ki, gedirsən bir şux yerişlə,
Yanından hər keçən qanrılıb baxır.
Sən bu əda ilə, sən bu gərdişlə,
Bir qan salacaqsan, bil, əvvəl, axır.
Asıb telefonu getmə sən Allah,
Telefon köşkündə bir dürdanəsən.
Gözəllik tacısan inan ki vallah,
Can alan mələksən, bir cananəsən.
Gözün kompyüterdə, əlin düymədə,
Min-min baxışları yola salırsan.
Eşqi həbsə salıb bir siyirmədə,
Özün ər yerinə pul qazanırsan.
Başın qarışmasın pul sayğacına,
Bil ki, dünya üçün pul da kələkdir.
Bəxti ilişdirsən vaxt qıyğacına,
Sənin gözəlliyin nəyə gərəkdir?
Əfsuslar olsun ki, bilmirəm düzü,
Ata evindəsən, yoxsa ki, ərdə.
Ancaq onu duy ki, a salım qızı,
Şair Mir Abbası salmısan dərdə.
Essentuki şəhəri,
17.06.2014 cü il.
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BĠZĠ
Tarixçi alim dostum Əşrəf Hüseynliyə ithaf edirəm.
Sən alim, mən şair, dostuq, qardaşıq,
Gedək, vətənimiz gözləyir bizi.
Dayanıb pusquda əfi ilan tək,
Bədxah düşmənimiz izləyir bizi.
Kasası su tutub qımdatın bu gün,
Qəlbində intiqam, gözlərində kin,
Dilində böhtanlar, yalanlar min-min,
Hər yanda, hər yerdə pisləyir bizi.
Ədalət uçuruma düşüb cahanda,
Torpaq qəsb eləmək dəbdə hər anda,
Özün bir fikir ver, vaxt da, zaman da,
Nədənsə, nədənsə süsləyir bizi.
Şəhidlər, ölənlər nəsildən gedir,
Məstəb əldən gedir, din əldən gedir,
Muğamat beşiyi o eldən gedir,
Tale də geriyə həsləyir bizi.
Nə qədər biz dalaq fikrə, xəyala?
Nə qədər tablaşaq, dözək bu hala,
Daşnak dığaları çatır vüsala,
Elə, hey nəsliklə nəsləyir bizi.
Tarix təkrar olur təzədən yenə,
Tülkü diş qıcayır aslan üstünə,
Düşmən Qarabağın durub qəsdinə,
O torpaq, o ellər səsləyir bizi,
Gedək, vətənimiz səsləyir bizi.!
28.11.2011 ci il.
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SƏNĠN
Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğuna
ləkə yaxmaq istəyənlərə.
Gəl böhtan söyləmə Səməd Vurğuna,
Ruhunu canından qoparar sənin.
Enər yer üzünə uca göylərdən,
Kəsər qulağını aparar sənin.
O bir günəşdir ki, yanacaq daim,
Ellər də hər zaman anacaq daim,
Ona qara yaxsan bağlanar dilin,
Ürəyin köksündə qaralar sənin.
Varmı yaranmışda nöqsansız bəndə?
Səhfin yüzlərlədir bəlkə sənin də,
Haqqın dərgahında, məhşər günündə,
Rəngin xəzəl təki saralar sənin.
Hər insan həyatı sirli bir kitab,
Cəhənnəm oduna edərsənmi tab?
Haqqın sualına tapmazsan cavab,
Nəfəsin sıxılar, daralar sənin.
Mən dözə bilmədim, mən də qoy yazım,
Ustada şər atsan od tutar sazın,
Ləkəli söz üstə axı, nə lazım,
Tutub qabırğanı qıralar sənin.
14.08.2010 cu il.
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HARA GEDĠRSƏN
Yenə də çantanı salıb çiyninə,
De görüm ay gözəl, hara gedirsən?
Bəzəyib özünü dollar eşqinə,
Yoxsamı satmağa bara gedirsən?
Kiminsə beynində fikrin, xəyalın,
Hər gecə qəlbində yanır vüsalın,
Yanında qoymusan dağlar qartalın,
Sənə yaraşarmı sara gedirsən?
O bar sahibidir, mən şair baba,
Bunu bizdə bilir hər el, hər oba,
Daha bilmədin ki, bu gün ya sabah,
Dərddə çəkilməyə dara gedirsən.
Sənin tək gözəllər pulu yar bilir,
Cahanda nə qeyrət, nə də ar bilir,
Hətta dəryadakı balıqlar bilir,
Bilir ki, dövlətə, vara gedirsən.
Hələ ki, başında yellər oynayır,
Könlündə yevrolar, dollar oynayır,
Neçə ki, çiynində tellər oynayır,
Hələ ki, kamana, tara gedirsən.
Hardandır bu istək, söylə bu xislət?
Sənin vücuduna hakimdir əlbət.
Haram buyursa da sənə şəriət,
Pul versə lap kora, kara, gedirsən.
De görüm nə qədər söyunacaqsan?
Əyyaşlar əmrində dayanacaqsan?
O vaxt eyş-işrətdən oyanacaqsan,
Onda görəcəksən gora gedirsən.
2013 cü il.
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TƏKƏBBÜRLÜ XANIMA
Çöp təkidi ayaqların,
Qürrələnib vermə fason.
Nə olsun ki, əyninə sən,
Geyinmisən bahalı don.
Nə olsun ki, qara maşın,
Həyətdə gözləyir səni.
Cik-cik vuran telefonlar,
Kabinet səsləyir səni.
Elə bil ki, yeri, göyü,
Dünyanı sən yaratmısan.
Elə bil ki, Everesti,
Göylərə sən ucaltmısan.
Nə olsun ki, boynunda var,
Qalın, uzun boyunbağı.
Bu görkəmdən, parıltıdan,
Özgəsinə nə var axı?
Gör nə qədər əllərində,
Bilərziklər, üzüklər var.
Nə olsun ki, sifətindən,
Tökülür buz, ələnir qar.
Nə olsun ki, alışırsan,
Qızılların içində sən.
Bircə zərrə sevgi belə,
Tökülməyir gözlərindən.
Dermokolu, pamadanı,
Sən nə qədər yaxsan üzə,
Kifirdən də inan, kifir,
Görünürsən bil ki, gözə.
Çünki, xanım, gözəllikdən,
Zərrə belə yoxdu səndə.
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Ürək yıxan naz yerinə,
Hikkə, əda çoxdu səndə.
Məsləhətim budur sənə,
Ədalardan silkin, oyan.
Hikkələrdən en aşağı,
Fasonundan bir az dayan.
Qəlbinə də pıçılda ki,
Səxavətə, insafa gəl.
Gözlərinə hökm elə ki,
Təbəssümdən çəkməsin əl.
Yerişində, gülüşündə,
Ya xanımlıq, ya naz yarat.
Söhbətində, sözlərində,
Ya şirinlik, avaz yarat.
Ya kimsənin əllərindən,
Tut ki, sənə sağ ol desin.
Ya bir kəsə ürək ver ki,
Vüsalına sığal çəksin.
Bir könülə sevgi yetir,
Qoy gül açsın, çiçək açsın.
İki gözə mehr sal ki,
Taleyinə işıq saçsın.
Çünki, bir gün qara rorpağ,
Çəkər səni ağuşuna.
O qızıllar, bilərziklər,
Qarğış olar baş daşına.
Qara maşın, kabinet də,
Qızıllar da solacaqdır.
Bu cahanda yanar sevda,
Bil ki, daim qalacaqdır!
2012 ci il.
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AY BU DÜNYA
Tüstü boğur buxarıda,
Dişlər sınır suxarıda,
Pul papaqdan yuxarıda,
Dağılasan ay bu dünya!
Nadan lapdan keçib başa,
Zəhər qatır gündə aşa,
Ticarətim dəyib daşa,
Yıxılasan, ay bu dünyaa!
İstin getsin, odun getsin,
Öd kisəndən ödün getsin,
Əmcəyindən südün getsin,
Sağılasan, ay bu dünya!
Əkən də sən, biçən də sən,
Gələn də sən, keçən də sən,
Tufanların içində sən,
Boğulasan, ay bu dünya!
Vətən danan, gödən güdən,
Batıb keyfə söylə nədən?
Nə olaydı kaş təzədən,
Doğulaydın, ay bu dünya,
Gərçi təkrar belə olsan
Yox olaydın, ay bu dünya!
Dekabr, 2011 ci il.

165

ANAPA
Dəniz kənarıdır, gözəl bir məkan,
Elə bil burada cəmlənib cahan,
Burdan nəfəs alır sanki bu dövran,
Hər yan gül içindi, gözəl al– əlvan.
Gözəlliyi görüb burda san inan,
Bülbül cəh– cəh çəkib sevinir yaman.
Bu cür mənzərəni görən bir insan,
Şənlənər uşaq tək olar şad– xuram.
Bəzəkli düzəkli gözəldir hər yan,
Naz edir bülbülə burda gülüstan.
Hər şey bir– birinə yaraşır yaman,
Elə bil sevgili iki növ cavan.
O yamaclar hara, buralar hara,
İlahi bəxş edib gözəllik bura.
Hər şey öz yerində öz qaydasında,
Burda qocalarda yar sövdasında.
Belə bir məkanda yaşayan insan,
Yəqin razı olar öz həyatından.
Maraqlı bir gündən söz açım sizə,
Bu gün bəxş etmişdi rahatlıq bizə.
Çıxdıq gəzintiyə bir səhər çağı,
Gəzdik ayaq və baş bir gözəl bağı.
Sonra biz üz tutduq şəhərə sarı,
Dolandıq, seyr etdik bu oylaqları.
Burda hökm eyləyib türklər bir zaman,
Qurublar şən keçən gözəl bir dövran.
Burda cəngavərlər çox dolanıblar,
Ad– san qazanıblar, yadda qalıblar.
Göz dikib bu yerə çox hökmüdarlar,
Odur ki, çox olub burda savaşlar.
Dünya tarixində şöhrət qazanan,
Makedon İsgəndər ora atıb can.
Uzun əfsanəvi bir yolu olan,
Sindiya adlanıb bu gözəl məkan.
Qafqaz dağlarının ilk təməl daşı,
Buradan başlayır, bilinmir yaşı.
İlk insan oylağı buralar olub,
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Sevinclə, kədərlə çox şeylə dolub.
Gah bənzəyib bura böyük, məzara,
Gahda, evlər yıxan şeytan bazara.
Herakl yaşayıb bax bu məkanda,
On iki qəhrəmanlıq o edib burda.
Burda məskunlaşıb türk dilli xalqlar,
Sonra köç eyləyib uzaq olublar.
12 oktyabr 2010– ci il, Anapa

167

NUHUN TUFANI
( hekayət )
Bir zaman yer üzün aldı nahaqlar,
Tanrı qəzəbindən titrədi dağlar,
Əmr etdi Nuha ki, düzəlt bir gəmi,
Hökmümlə basacaq sular aləmi,
Götür hər canlıdan bir cüt elə sən,
Səni dalğalardan hifz edəcəm mən.
Qəm, kədər yrandı günün gözündə,
Buludlar tutuldu göyün üzündə.
Fəzada şimşəklər haray qopardı,
Yuyub yer üzünü sellər apardı.
Örtdü təpələri dünya dənizi,
Dəryada tək qaldı Nuhun gəmisi.
Göydən yağış tökdü qırx gün, qırx gecə,
Sular vahiməli, dalğalar necə. . .
Nəhayət, yaradan rəhmə gələrək,
Buluda hökm etdi, yağışdan əl çək.
Günəşin gözləri güldü təzədəm,
Köpüklü dalğalar uyudu dən-dən.
Nuhun gəmisi də oturdu yerə,
Peyğəmbər əl açdı uca göylərə.
Dedi ki, ya Rəbbim, çox şükür Sənə,
Dəryalar qoynunda yar oldun mənə.
Daha zülm eləməz insan övladı,
Şeytan bu ümməti belə tovladı.
Dəyişdi dövranlar, ötüşdü zaman,
Peyğəmbər köç etdi fani dünyadan.
İnsanlar yenə də çoxaldı, artdı,
Yenə də zülmlər, küfr yaratdı.
Ötüb o tarixdən bəlkə on min il,
İnsansa günahın dərk edən deyil.
Elə bir-birinə hey quyu qazdı,
Onunçun Abbas da bu şeri yzadı.
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GÖZƏL BĠR YAY GÜNÜNDƏ
Gözəl bir yay günündə mən,
İstərəm ki, mehə dönəm,
Yavaş– yavaş sərin əsəm,
Zülflərinə sığal verəm.
Gedəm sənlə qoşa gəzəm,
Sən güləndə məndə güləm.
Lalə yanağından öpüb,
Gözlərinə sürmə çəkəm.
İstəyirəm ulduz olam,
Günəş kimi parlaq olam,
Sən gəzdiyin o yollara,
Əbədi bir işıq saçam.
Bəlkə mən bir dəniz olam,
Dalğalanam yavaş– yavaş,
Alam səni öz qoynuma,
Sevə– sevə layla çalam.
Kaş ki, duyub hiss edəsən,
Sənə olan məhəbbəti,
Əbədi bir sədaqəti.
Öz əlimlə sığallayam,
Sənin ipək tellərini.
Pıçıldayam qulağına,
Ülvüyyətim sözlərini.
Bir ətirli kaş gül olam,
Bitəm sizin baxçanızda,
Sən dərəsən o gülləri,
Öz mübarək əllərinlə.
O titrəyən bal dodaqla,
Sən öpəsən ləçəkləri,
Bəlkə onda hiss edəsən,
Mənim isti nəfəsimi.
Axtarasan onda məni,
Diyar– diyar, oba– oba,
Axır tapaq biz bir– biri,
Bölüşdürək sevgimizi.
Ömür sürək şən firəvan,
Biz bölüşək eşqimizi.
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YANDIRDI – YANDIRDI
Sari saçın, qələm qaşın,
Məni yandırdı-yandırdı.
Bəstə boyun, qələm qaşın,
Məni yandırdı-yandırdı.
Gül camalın sanki aydı,
O Allahdan təkcə paydı,
Tellərini külək yaydı,
Məni yandırdı-yandırdı.
Od baxışın, nazlı səsin,
Gənclik eşqin, gül həvəsin,
Ehtirasın, od həvəsin,
Məni yandırdı-yandırdı.
Maral təki duruşun var,
Ceyran təki yerişin var,
Gözlərində gülən bahar,
Məni yandırdı-yandırdı.
Uzun saçsan, püstə dodaq,
Ağ buxaqsan, lalə yanaq,
Mən Abbasam, qaçma uzaq,
Məni yandırma-yandırma.
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MUĞAN QIZI
Sən eşqimi duyasısan,
Gələcəyin anasısan,
Azərbaycan sonasısan,
Nə gözəlsən, Muğan qızı.
Sən qəlbimdə açan çiçək,
Eşqin ilə çarpır ürək,
Sevdim səni üzü göyçək,
Nə gözəlsən, Muğan qızı.
Dodaq qaymaq, gözlər qara,
Ürəyimi çəkir dara,
Köksüm altı para-para,
Nə gözəlsən, Muğan qızı.
Yumru sifət, bir ay camal,
Gəl rəhm elə, könlümü al,
Yollarında gülür vüsal,
Nə gözəlsən, Muğan qızı.
Dağ əridi, düzə döndü,
Qədəm güldü, izə döndü,
Abbas yandı, közə döndü,
Nə gözəlsən, Muğan qızı.
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BƏS NƏ ÜÇÜN
Ayrı düşüb vətənindən,
Qərib ağlar için-için.
Ömür zəmi, əldə orağ,
Fələk deyər; biçin, biçin!
Saç ağarar yavaş-yavaş,
Qəm ürəyə olar sirdaş,
Uzaq düşər qohum, qardaş,
Qürbət eldə tab et, keçin.
Ürəklərdə qəm düzülər,
Kirpiklərdən yaş süzülər,
Çənə çökər, bel üzülər,
Dövran gələr, deyər köçün!
Zaman haqqın haqq səsidir,
Dünya əqlin güzgüsüdür,
Bura sirat körpüsüdür,
Əhli-cəfa, gəlin keçin!
Mir Abbasam, söndü canım,
Söz köz olsa, közdə yanım,
Vətən darda, həyəcanım,
Allah, ötmür, bəs nə üçün?
03.01.2014 cü il.
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HADĠSƏ
İt qapısı bağlıydı,
Oturmuşdu hinində.
Toyuq çöldə gəzirdi,
İtə qıcıq verirdi.
Bir gün it çıxdı çölə,
Hücum etdi toyuğa,
Toyuq qalıb əlacsız,
İstədi girə şələ.
Gördü pisdi vəziyyət,
Çevrildi dalı üstə,
Güya öldü bu dəmdə,
Ölü görüb Toyuğu,
İt qayıtdı hininə.
Qarğa göydə bu zaman,
Uçub nəzər edirdi,
Görsün hardan yem tapıb,
Qulluq etsin özünə.
Birdən görüb toyuğu,
Uçdu onun üstünə.
Toyuq qalxdı ayağa,
Qaçdı həyətə sarı,
Qarğa ona çatmayıb,
Uçub getdi uzağa.
19.04.2014, Essentuki
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PĠġĠYĠN HEKAYƏTĠ
Yem axtarıb həyətdə,
Mavru var gəl edirdi.
Birdən biclik eylədi,
Saxsağanı görəndə.
Dalı üstə uzandı,
Bu haləti biləndə.
Qondu yerə saxsağan,
Tapdığı yem üstünə,
Dimdikləyib yoxladı,
Başladı öz işinə.
Mavru baxdı gözaltı,
Ağzının suyu axdı,
Saxsağanı tutmağa
Gördü bir az uzaxdı.
Odur vurdu mayallaq,
Yaxınlaşdı bir azca.
Məşğul idi saxsağan,
Düşünürdü yox baxan,
Yaman yaddan çıxmışdı,
Həyatını qorxudan.
Nə biləydi kələyin,
Bu pişiyin əməlin.
Buraxmayıb fürsəti,
Mavru vurub mayyallaq,
İşlədərək hər fəndi
Yaxınlaşır bir azda.
Bunu görən saxsağan,
Başa düçür kələyin,
O mavrunun ürəyin.
Uçur gedir o yerdən,
Uzaqlara yön alır.
Xəyalında mavrunun,
Bir yuxu tək bu qalır.
29.04.2014, Essentuki
Mir Abbas Aqdabanlı
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BAYATILAR
Əzizinəm, Qarabağ,
Borana bax, qara bax,
Yüz qərinə keçsə də
Yaddan çıxmaz Qarabağ.
***
Əzizim, Ağdam gözəl,
Daşları ağdan, gözəl,
Dağları yaşıl meşə,
Bağları bağdan gözəl.
***
Əzizim, gələr, gedər,
Gün çıxar, gələr, gedər.
İnsana zülm edənin
Anası mələr, gedər.
***
Əzizim, gülü qalar,
Yarpağı, gülü qalar.
El köçər diyar-diyar,
Ocagı, külü qalar.
***
Buludlar axar, gedər,
Şimşəklər çaxar, gedər.
Bu dünya bir pəncərə,
Hər gələn baxar, gedər.
***
Əzizim, Kəlbəcərdi,
Qoşqardı, Kəlbəcərdi.
Bu yurdun qadınları
Qəhrəmandı-Həcərdi.
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***
Əzizim, yesir olur,
Yurdsuz kəs yesir olur.
Ata evində xan qız
Yad evdə əsir olur.
Güllərin ətri gözəl,
Çələngi, çətri gözəl.
Həyatda bir duz-çörək,
Bir də dost xətri gözəl.
***
Əzizim, mərdlər kanı,
İgidlər, mərdlər kanı.
Arvada sir söyləsən
İtirərsən sükanı.
***
Əzizim, dağlar gözəl,
Bağ gözəl, bağlar gözəl.
Allahım, de nədəndi,
Yaş tökər, ağlar gözəl?
***
Çaylar axıb gedərdi,
İllər ömrümü dərdi.
Bir yaxşılıqdan özgə
Bil ki, hər şey hədərdi.
***
Yaş ötüşdü, nədəndi?
Saçlarımda nə dəndi?
Dünyada ən əziz şey
Bir anadı, vətəndi.
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***
Əzizim, bağdan keçər,
Duman, çən dağdan keçər,
Yalandan dost olanlar
Allahım, haqdan keçər.
Əzizim sazla gəzər,
Ozanlar sazla gəzər.
İşvə satan gözəllər
Qəmzəylə, nazla gəzər.
***
Əzizim, dəyirmanı,
Qur, fırlat dəyirmanı.
Xəstə düşən könlümün
Təkcə sənsən dərmanı.
***
Əzizinəm bəy atı,
Ürək soyar bayatı.
Könülsüz gedən qızın
Qara olar həyatı.
***
Əzizim gələr-gedər,
Yar baxar, gülər gedər.
Bircə od baxışıyla
Köksümü dələr gedər.
***
Əzizim gəldi, keçdi,
Qaş atdı, güldü, keçdi.
Yar müjgan oxun atdı
Sinəmi dəldi keçdi.
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***
Əzizim, ovsunladı,
Ox atdı, ovsunladı.
Yarın qara gözləri
Könlümü ovsunladı.
İşvəkar qıyğac baxar,
Qəlb yaxar, ürək yaxar.
Vəfalı canın verər,
Vəfasız evlər yıxar.
***
Nəs gələn baxtdan haray,
Tac ilə taxtdan haray.
Gözləri oynaşandan,
Qaşı qırxıqdan haray.
***
Tanrısız mələk olmaz,
Göylərsiz fələk olmaz.
Ayağı sürüşkənə
Arxa çevirmək olmaz.
***
Əzizim İrəvanı,
Gəz, dolan İrəvanı.
Düşmən gəldi, el köçdü,
Axtar tap İrəvanı.
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DÖRDLÜKLƏR
Dövran buza döndü, bəxti tutdu qar,
Qəm-qüssə, qocalıq yaşıma gəldi.
Gəzdim yad elləri diyarbadiyar,
Qürbətdə qəriblik başıma gəldi.
***
Bəlkə də ayın da sıxılar canı,
Buludlar göylərdə ayı keçəndə.
Ovçunun qaydadır qaralar qanı,
Oxları qurtarıb, yayı keçəndə.
***
Bu dünyanın səddi uçar,
Fələk bəxti heç edərmiş.
Yersiz gələr, yerli qaçar,
Ellər yurddan köç edərmiş.
***
Gülüm, bu cahanda sevişməsək biz,
Günəş yerdən küsər, yer aydan küsər.
Perikər könüldə coşan eşqimiz,
Zirvə qəm gətirər, dağ çaydan küsər.
***
Ötüşdü gəncliyi, dağ oldu yaşı,
Arzusu pul oldu ancaq həyatda.
Daş-qaş toplamağa qarışdı başı,
Tapdandı namusu ayaqlar altda.
***
Sevinci, şadlığı aldı üzündən,
Tale yelə verdi, dövran apardı.
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Qatilin qüdrətin qəddar gözündən,
Zaman vurdu yıxdı, fələk qopardı.
Tanrıdan dilədi, hər vaxt, hər zaman,
Böyüklər yanında fəqət, qul olsun.
Dedilər: Vüqardan düşmüsın yaman,
Dedi: Cibim dolu təki pul olsun.
***
Ömür də doğrudan karvana bənzər,
Onun sarbanısa taledir, bəxtdir.
Kimin ki, yoluna göydən yağsa zər,
O insan həyatda bil ki, xoşbəxtdir.
***
Bu dünya özü də əgər ki, bilsən,
Sənə heyran qalır, heyran, ey insan!
Uzaq ulduzları öyrənincə sən,
Ayağın altını öyrən, ey insan!
***
Ömür bircə dəfə gəlir insana,
Gələnlər gedirlər, yoxu kim bilir?
Əlbəttə, vaqifdir Tanrı hər ana,
Sabah nə olacaq, axı kim bilr?
***
Üz var qönçə təki bir şehə möhtac,
Üz də var, sanarsan qara daş kimi.
Tale var, başında qızıldan bir tac,
Bəxt də var, bəbəkdə acı yaş kimi.
***
Dağların həsrəti dağlardan böyük,
Sinəmə dağ çəkib, dağa dönmüşəm.
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Dağlardan uzaqda, qürbət əlində,
Əriyib şam təki yağa dönmüşəm.
Dağlar arxam idi, dağlar dağımdı,
Əzdilər, böldülər, ləpə olmuşam.
Bir vaxt zirvələrə ucalan başım,
İndi təpə olub, təpələnmişəm.
***
Koroğlu qayalar, qılınc qayalar,
O yurdun, o elin qüdrəti idi.
Kəlbəcər dağları hüsni əzəldən,
Dünyanın ən gözəl cənnəti idi.
***
Dağların həsrəti dəryalar qədər,
Gözümdə sel oldu, üzümə axdı.
Qoşqarın, Murovun dərdi, kədəri,
Od aldı, kükrədi, sözümə axdı.
***
Dağlarda göz açan lilpar bulaqlar,
O ulu dağların saf gözü idi.
Ormanlar, obalar, oylaqlar Allah,
Bəhmənin şeiriydi, pak sözü idi.
***
Dağların qartalı təhr edib ordan,
Tarıma çəkilmiş sarı siməm mən.
Zirvələr qartalsız, zirvələr qıysız,
Dağlarsız qürbətdə axı, kiməm mən?
***
Dağlar çəpərimdi, dağlar səddimdi,
Verdik əlimizdən, cürətim hanı?
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Qayalar dikələn polad qəddimdi,
Namusum, qeyrətim, qüdrətim hanı?
Quşqonmaz zirvəydi hökmüm əzəldən,
Dağlardı cahanda ucaldan məni.
Onlar əsirlikdə, fəqət kədərdi,
İndi qürbət eldə qocaldan məni.
***
Düşmən caynağına keçəndə dağlar,
Baharım çən tutdu, yazım qırıldı.
Çəkəndə sinəmə ellərin dərdin,
Əlimdə telləri sazım qırıldı.
***
İndi əsirlikdə yollar, cığırlar,
Az qalır, qərinə gəlib ötüşsün.
Düşmən əlimizdən aldı torpağı,
Ay ellər, yaramız necə bitişsin?
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KƏLBƏCƏR
( Poema )
Kəlbəcər yer üzünün ən dilbər, ən gözəl guşələrindən biridir.
Lilpar bulaqlarının diş üşüdən suları, dağlarının bumbuz
havası, təkrarsız təbiətinin hüsnü minbir dərdin dərmanı,
könüllər məlhəmi idi. Elə, buna görə də o torpaqlarda
dünyaya göz açan insanların çoxu şair, yazıçı, alim, aşıq və
sənətkar kimi həyata gəlirdi.
Belə əvəzsiz təbiətinə və tükənməz sərvətlərinə illərlə göz
dikən erməni dığaları nəhayət, Kəlbəcəri işğal etdilər. Ellər
öz doğma yurdlarından didərgin düşdülər. Ellərin arxasınca
dağlar göynədi, zirvələr haray çəkdi, Koroğlu qayaların beli
büküldü, ceyran gözlü bulaqlar nəğməsini, zümzüməsini
saxladı, Dədə Şəmşirin-uluların yurdu həsrət dolu qəmə
batdı. Çoxunun taleyinə qəriblik qismət oldu-mənim kimi.
Nalə, dərd-kədər, qəm-qüssə, fəryad və haray qənim kəsildi
ömrümüzə. Bu dözülməz bir dərd oldu. Ona görə də mənim
cahanda ən böyük dərdim, Kəlbəcərin dərdidir. Mən aşağıda
Sizlərə təqdim etdiyim poemanı Kəlbəcərin nisgillə dolu
taleyinə həsr edirəm:
Sorma dədə, nədən belə susmuşam,
Yad ellərdə sənsiz qərib olmuşam.
Bulud kimi qaralmışam, dolmuşam,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Saz havası o dağlardan ta keçdi,
Ellər yurddan, yuvasından ta köçdü,
Fələk gəldi, qılınc aldı, ha biçdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Düşmən durub pusqularda pusarmış,
Qayalara qulaq qoyub asarmış,
O gədiklər lal olarmış, susarmış,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
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Köçkün olduq, itgin düşdük o dəmdə,
Bir hönkürtü havalandı sinəmdə,
Bilirəm ki, məzarında sənin də,
Mənim kimi Kəlbəcərin dərdidi.
Dəli dağa yaraşmadıq enəndə,
Arxamızca baş daşları dinəndə,
Dilim susdu, o ocaqlar sönəndə,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Murov qalxdı, dalımızcan boylandı,
Haray çəkdi, dik qayalar dayandı,
Köç gedəndə yollar qana boyandı,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Buz bulaqlar yada qaldı, yad oldu,
Dığaların damağında dad oldu,
Qoşqar dindi, nalə çəkdi, od oldu,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Quş dayanmaz gədikləri güdmədik,
Daşnakları didim-didim didmədik,
Nizə olub o dağlarda bitmədik,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Kəlbəcərə gedən yollar bağlıdı,
Qalib gələn yalan olsa haqlıdı,
Dərd əlindən sinəm üstü dağlıdı,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Dədə Şəmşir, şaqraq səsin hardadı?
Güllü yarın, gül nəfəsin hardadı?
O gördüyün yaylaqların dardadı,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
O dağlarda nə günlərdi keçirdik,
Səfasını qəlbimizə köçürdük,
Saf suyunu düşmənlərə içirdik,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
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Sürüləri yamaclara yayardıq,
Ulduzları bircə-bircə sayardıq,
Gülüstanı dığalara qoyardıq?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Meşələri indi mürgü içində,
Çinarları maşınların köçündə,
Qayaları qəm paltarı biçimdə,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Dərələr də nisgilindən çökəlib,
Elə bil ki, göy üstünə tökülüb,
Təpələrin yaz örpəyi sökülüb,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
O torpaqlar ululardan yadigar,
Keçdi illər, döndü aylar, ruzigar,
Bağrı bölük-bölük olan a dağlar,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Lal qayalar dilə gəldi, işə bax,
Yarpaq-yarpaq nalə çəkdi hər budaq,
Dəli oldu, havalandı Dəli dağ,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Vətənoğlu Bəhmən yazdı nə qədər,
Ürəyini dəldi-deşdi qəm, kədər,
Yurdsuz olan dəlilərdən beşbetər,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
O çölləri, o düzləri anıram,
Ocaq təki alovlanıb yanıram,
Qaçqınlığı kişilikmi sanıram?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Dərd gələndə saza dönür bu sinəm,
Saz dil açır, dilə gəlir- mən Kərəm,
Varaqlasan köksüm altı hey vərəm,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
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O cənnət ki, yağılara qalıbdı,
Dik qayalar sükunətə dalıbdı,
Haylar yerin gör bir harda salıbdı,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Dığa düşüb süd gölündə cənnətə,
Görüm gəlsin qımdatları lənətə,
Necə dözək bu xiffətə, halətə?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Tərtər çayı! Selə dön sən, köpür sən,
Sarqsyanı yer üzündən götür sən,
Sellər, sular! Sevinc, müjdə gətirsən,
Nə dərd olsa bil ki, gəldi-gedərdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ey dərələr! Ağız açın, udun siz,
Ermənini, olmayasız yadın siz!
Endirməyin Koroğlunun adın siz,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ey qayalar! Qılınca dön, itilən!
Yapınca at kürəyinə, ütülən,
Nə vaxt görüm, o torpağdan itilən,
Düşmənimin üz-gözündə kədərdi?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ey Zirvələr! Ucalıqda qalasız!
Qala olub, igidlərlə dolasız!
Haçan gəlim o dağlara nalasız?
Görən desin: şair nə xoş səfərdi?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ulu dağlar! Dikəlin siz, durun siz!
Dəlilərdən alay tutun, qurun siz!
Topa dönün, atəş açın, vurun siz!
Erməninin min məkri var- hədərdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
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On göz bulaq! Ulduzlara dönərsən,
Axıb gedib dəryalarda dinərsən,
Düşmən gəlib səndən içsə, sönərsən,
Daşnak üçün o, ölümdən betərdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
TurĢ sularım, Ġsti suyum! Coşun siz!
Nəğmə deyin, şeir qoşun, qoşun siz,
Dil açanda elə dinin, daşın siz,
Vartan çaşsın, bilsin təzə xəbərdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Çöplü gölüm, Qanlı gölüm! Zamandı,
Millətimiz tarixlərdə sınandı. . .
Ölən-öldü, batan-batdı, amandı,
Savaşların dili ancaq təpərdi!
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ey Qara çay! Gəl Tərtərə qoşul sən,
Qara axma, ya qızıl ol, yaşıl sən!
Ermənini xaşıl elə, xaşıl, sən,
Qoy diksinsin, nə qəzadı, qədərdi?
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Ey gədiklər! Siz qeyrətin bayrağı!
Yol verməyin, itsin düşmən ayağı,
Kəlbəcərdə xeyir tapmaz bir yağı,
Azər xalqım doqquz milyon nəfərdi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
DaĢnak yaşar mağarada, kalada,
Arxasında köpək durur qalada.
Dığa kimdi o dağları ala da?
Bu fələyin gərdişidi, gərdidi,
Mənim dərdim Kəlbəcərin dərdidi.
Mir Abbas Ağdabanlı
Beynəlxalq Yazıçılar və Publisistlər
Assosiasiyasının üzvü,
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