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Müştəri 
Özəl de tek ti vin hə ya tın da va cib 

bir şey - gə rək ins tink lə ri nə inan ma ğı 
öy rə nə sən. Ona gö rə də Vord Beb-
kok ad lı əfəl, ofi  si mə gi rib dər di ni 
da nı şan da ca nı ma qa rış qa da raş dı ğı-
na inan say dım, da ha yün gül olar dı.

- Kay zer? – de di, - Kay zer Lu po-
vits?

Ca vab ver mə li ol dum: “Li sen zi-
yam da elə ya zı lıb...”.

- Siz mə nə kö mək et mə li si niz. 
Mə ni şan taj edir lər. Qur ta rın ca-
nı mı!

Rum ba rəq qa sı ki mi əsir di. Ona 
stə kan, bir də vis ki şü şə si uzat dım 
– hə mi şə əli min al tın da olur, qey-
ri-tib bi məq səd lər üçün mün tə zəm 
is ti fa də edi rəm. “Bəl kə sa kit lə şib 
hər şe yi da nı şa sı nız mə nə?”

- Siz... mə nim ar va dı ma de məz-
si niz ba şı ma gə lən lə ri?

- Söz ve rə bil mə rəm, Vord. Sa-
kit ləş.

O, vis ki süz mə yə cəhd elə di, am-
ma şü şə nin stə ka na də yə rək ne cə 
cin gil də mə si, yə qin, qon şu mə həl-
lə də də eşi di lir di de yə, ma ye nin 
ço xu elə ayaq qa bı sı nın içi nə ax dı.

- Mən zəh mət keş ba ba yam, - 
Vord de di. – Mon taj, tə mir. Biz 
pin bol av to mat la rı qu raş dı rı rıq, 
on la ra tex ni ki xid mət gös tə ri rik. 
Bi lir siz də, ba la ca top la rı, cür bə cür 
blok bas ter lər dən sü jet lə ri olan av-
to mat la rı de yi rəm.

- Son ra?
- İm kan lı lar on la rı çox se vir. 

Uoll-St ri tə o qə dər sat mı şıq ki...
- Mət lə bə ke çin.
- Mən tez-tez eza miy yət lər də 

olu ram. Bi lir siz də, tək lik ada-
mı ne cə sı xır? Yə ni, baş qa şey fi -
kir ləş mə yin, ha! Mən in tel li gent 
ada mam. Əl bətt  ə, yol da adam hər 
şor tu ya rast gə lə bi lər. Am ma hə-
qi qə tən ağıl lı qa dın – yox, be lə si ni 
bir ge cə lik ta pa bil məz sən.

- Hə-ə...
- Be lə dir də, mən on sək kiz yaş-

lı bir qız ba rə də eşit dim. Tə lə bə dir. 
Müəy yən məb lə ğə gə lir, onun la is tə-
di yin möv zu nu mü za ki rə elə yir sən 
– Prus tu, Yeyt si, ant ro po lo gi ya nı... 
Fi kir mü ba di lə si ni nə zər də tu tu ram, 
yə qin ba şa dü şür sü nüz də?

- O qə dər də yox.
- Mə nim gül ki mi ar va dım var, 

səhv ba şa düş mə yin. Am ma onun-
la Paun du mü za ki rə edə bil məz sən. 
Ya da Eliotu. Ev lə nən də, hə lə bu nu 
bil mir dim. Ba şa dü şün, Kay zer, in-
tel lek tual cə hət dən sti mul ola bi lə-
cək bir ar vad la zım dır mə nə. Bu na 
gö rə lap pul ver mə yə də ha zı ram. 
Uzun sü rən əla qə yə qə ti eh ti ya cım 
yox dur – mən ani zeh ni tə ka nın 
acı yam və bun dan son ra qız çı xıb 
get sə, da ha yax şı olar. Aman ila hi, 
Kay zer, mə nim xoş bəxt ailəm var...

- Hə min qız la nə qə dər çək di 
mü na si bə ti niz?

- Al tı ay... İçim də be lə bir is tək 
baş qal dı ran da Flos si yə zəng elə-
dim. O, ara dü zəl dən di, mü qa yi sə li 
ədə biy yat şü nas lıq sa hə sin də elm-
lər na mi zə di di, mə nim ya nı ma hə-
mi şə in tel lek tual qız lar gön də rir...

Hər şe yi an la mış dım: mə nim qar-
şım da zəif da ma rı ağıl lı qa dın lar 
olan oğ lan lar dan bi ri otur muş du. 
Ya zı ğın ha lı na acı yır dım. Yə qin bi-
zim şə hər də in tel lek tual ün suy yət 
hə və sin də olan və bu na xey li pul bu-
rax ma ğa ha zır be lə hə rifl  ər çox dur 
ki, bu biz ne sin ba za rı da for ma la şıb.

- İn di də mə nə hə də-qor xu gə lir, 
ar va dı ma hər şe yi da nı şa ca ğı nı de-
yir.

- Kim?
- Kim ola caq, Flos si. On lar bi zim 

gö rüş lə ri mi zi len tə alıb lar. Əl lə rin də 
“Çöl lük lər” ro ma nı, “Dos to yevs ki-
nin ya ra dı cı lıq prob lem lə ri” ət ra fın-
da dis kus si ya la rı mız var. Ora da çox 
də rin mət ləb lə rə to xu nu ruq. Mən-
dən on min is tə yir lər, yox sa lent lə ri 
Kar la ya ve rə cək lər. Kay zer, siz mə-
nə müt ləq kö mək et mə li si niz! Kar la 
bil sə ki, mə ni in tel lek tual cə hət dən 
eh ti ras lan dır mır, çat la yıb ölər! 

Bu, ça ğı rı şa çı xan qız la rın çox dan-
kı fən di idi bu. Eşit miş dim ki, bi zim 
əra zi nin uşaq la rı bu ya xın lar da sa-

vad lı qız lar la bir lə şib re ket çi lik elə-
yən bir dəs tə nin so ra ğı nı alıb mış, 
am ma kə lə fi  aç maq is tə yən də, yu-
xa rı dan möh kəm sıx mış dı lar on la rı.

- Sən bir o Flos si yə zəng vur gö-
rüm...

- Nə?
- Sə nin işi nə gi ri şi rəm, Vord. Gü-

nə əl li dol lar, üs tə gəl xərc lər. Sən 
bu məs rə fə gir mək üçün gə rək çox-
lu pin bol av to ma tı tə mir edə sən.

- Hər hal da on min ol ma ya caq 
ki, - is teh za ilə de di, te le fo nu gö-
tü rüb nöm rə ni yığ dı. Mən dəs tə yi 
on dan alıb göz vur dum. Bu oğ lan 
xo şu ma gəl mə yə baş la yır dı.

İki cə sa ni yə dən son ra mə nə 
məx mər ki mi bir səs ca vab ver di, 
is tə yi mi ona bil dir dim.

- De yir lər ki, siz adam la rı bir-iki 
saat lıq unu dul maz ün siy yət lə tə-
min edə bi lər si niz...

- Əl bətt  ə, əzi zim. Nə haq da da-
nış maq is tə yi sən?

- Mel vill ba rə də. İs tə yi rəm on-
dan da nı şım.

- Mo bi Di ki nə zər də tu tur su nuz, 
yox sa da ha qı sa ro man la rı nı?

- Nə fər qi var ki?
- Fərq qiy mə tə dir. Yal nız və yal-

nız qiy mət də. Sim vo lizm üçün əla-
və ödə niş tə ləb olu nur.

- Ne çə yə ba şa gə lə cək?
- Əl li, Mo bi Di kə gö rə uzaq ba şı 

yüz. Bəl kə, sən mü qa yi sə li ana liz 
is tə yir sən: mə sə lən, Mel vil lə Qo-
torn ara sın da... On da, yüz ola caq.

- Pul da prob lem yox dur, - de-
dim və ona Pla za da ota ğın nöm rə-
si ni ver dim.

- Sa rı şın ol sun, yox sa, qa ra şın?
- Fər qi yox dur, am ma təəc cüb-

lən dir mə ni – mən təəc cüb lən mək 
is tə yi rəm, - de yib dəs tə yi as dım.

Üzü mü qırx dım, bir fi n can qa ra 
qəh və sü züb “Mo narx” nəş riy ya tı nın 
“Klas sik ədə biy yat üz rə re fe rat lar” 
se ri ya sın dan olan  bir ki tab ça nı və-
rəq lə dim. Bir saat dan son ra qa pı mı 
döy dü lər. Açıb gör düm ki, kan dar da 
bə dən qu ru lu şun dan La ra Krof tu xa-
tır la dan kü rən saç lı bir qız du rub.

- Sa lam. Mə nim adım Şer ri dir.
Be lə lə ri ki şi lə rin qəl bi nə gir mə yi 

hə qi qə tən yax şı bi lir lər. Qı zın uzun, 
düz saç la rı, tə bii də ri dən çan ta sı, 
gü müş sır ğa la rı var dı, maiki yaj dan 
əsər-əla mət yox idi.

- Ma raq lı dır ki, bu gör kəm də sə-
ni içə ri ne cə bu rax dı lar? Qa pı da-
kı quş ba la, adə tən, in tel li gent lə ri 
yax şı se çə bi lir axı...

- Elə lə ri nə nə var ki, elə lə ri ni bir 
beş lik lə ra hat la yır san.

- Hə, baş la yaq mı? – de yib tax ta 
işa rə elə dim. 

Si qa re ti ni alış dı rıb ilk də qi qə-
dən dörd na la get di. “Elə bi li rəm 
baş lan ğıc da Mel vil lin “Bil li Bad”ı, 
Tan rı nın in sa na mü na si bə ti ni əsas-

lan dır maq cəh di ki mi nə zər dən 
ke çir mə sin dən da nış maq, bu mə-
sə lə ni araş dır maq olar, n’est-ce 
pas? (düz de mi rəm? – fran sız ca). 

- Ma raq lı dır, am ma mil ton va ri 
alın mır da! - Mən blef edir dim, is-
tə yir dim ki, gö rəm, qar ma ğa dü şə-
cək mi. Hə, düş dü. Qar ma ğa düş dü.

- Hə. Hə. Aman ila hi, sən nə qə-
dər haq lı san, - pı çıl da dım.

- Mən bu fi  kir də yəm ki, Mel vill gü-
nah sız lı ğın də yə ri ni sa də lövh, am ma 
fəl sə fi  ba xım dan mü rək kəb ləş di ril-
miş bir üs lub la təs diq lə yir, elə de yil?

Ona im kan ver dim, qoy fi k ri ni in-
ki şaf et dir sin. Hə lə on doq quz ya şı 
yox idi, la kin ar tıq on da ya lan çı in-
tel li gent lə rə xas bir dav ra nış for ma-
laş mış dı. O, öz ide ya la rı nı bir-bi ri nə 
ca la yır, hü dü lə yib-tö kür dü, am ma 
bü tün bun lar ada ma sırf me xa ni ki tə-
sir ba ğış la yır dı. Mən ara ya bir kəl mə 
dür tüş dü rən də, o, sax ta bir ma raq, bir 
hey ran lıq oy na ma ğı özü nə borc bi-
lir di: “Elə dir, Kay zer! Elə dir, əzi zim. 
Xris tian lı ğın pla to nik dər ki – in di yə-
dək ne cə ağ lı ma gəl mə yib mə nim?”

Bir saat lıq söh bət dən son ra de di 
ki, vaxt dır, get mə li dir. Aya ğa qalx-
dı, mən yüz lü yü ona uzat dım.

- Sağ ol, əzi zim.
- Dəy məz, mən də bun lar dan 

çox dur.
- Nə de mək is tə yir sən?
Onu ma raq lan dır mış dım. Ye nə 

otur du.
- Tə səv vür elə ki, mən bir yı ğın-

caq təş kil et mək is tə yi rəm.
- Nə yı ğın caq?
- Tə səv vür elə ki, is tə yi rəm Xoms-

ki ni mə nə izah et sin lər. İki qız...
- Oho.
- Yox, əgər is tə mir sən sə...
- Sən Flos si ilə da nış ma lı san, - 

de di. – Bu nun qiy mə ti...

Qar ma ğı dart ma ğın za ma nı gəl-
miş di. Ona de tek tiv ni şa nı mı gös-
tər dim və bu nun bir qur ğu ol du-
ğu nu söy lə dim.

- Nə?
- Mən po li səm, ba la sı, Mel vil lin 

pul lu mü za ki rə si isə 802-ci mad-
də dir. Sə ni tu ta caq lar.

- Ay sə ni, al çaq!
- Ba la sı, hər şe yi boy nu na al san 

yax şı dır. Tə bii ki, əgər ya şa dı ğın 
ağır hə yat ba rə  də po lis mən tə qə-
sin də da nış maq is tə mir sən sə...

O ağ la dı. 
- Mə ni ələ ver mə, Kay zer, - de di. 

– Pul mə nə kurs işi mi bi tir mək üçün 
la zım idi. Qrant ver mə di lər. İm ti na 
et di lər. Düz iki də fə. Aman, ila hi...

İn di ar tıq hər şe yi ne cə var, da-
nı şır dı. Yə hu di mə həl lə sin də ev, 
Bran deys də so sialist lə rin yay dü-
şər gə si... Be lə qa dın la rı ya Ber to luç-
çi nin prem ya ra la rı üçün növ bə də 
du ran, ya da He ge lin ki tab xa na-
lar da kı cild lə rin də av toq ra fı nı qo-
yub “Tam də qiq!” ya zan gö rür sən.

Am ma bu qız yo lüs tü, har da sa 
səhv dön gə yə bu rul muş du.

- Eh ti yac için də idim. Rə fi  qəm 
de di ki, bir ev li ki şi ta nı yır, ar va-
dı elə də ağıl lı de yil di. Am ma özü 
Bleyk lə ma raq la nır dı. Rə fi  qəm ge-
də bil mir di, mən də de dim, pul 
ver sə, onun la Bleyk dən da nı şa bi-
lə rəm. Əv vəl cə, hə yə can la nır dım, 
özü mü sü ni apa rır dım. Am ma 
ki şi üçün elə də fər qi yox idi. Rə-
fi  qəm son ra mə nə de di ki, hə min 
ki şi yə bən zər baş qa la rı da var. Bu, 
bi rin ci də fə de yil di, gö rüş lə rə pul-
la get di yim üçün əv vəl lər də iliş-
mi şəm miş. Bir də fə da ya na caq da 
du ran bir ma şı nın için də “Pro lo-
qo me na”nı uca dan dek la ma si ya 
edir dim, növ bə ti də fə də ma ğa za-
da sax la yıb üst-ba şı mı ax tar mış-
dı lar... Tə səv vür elə ki, bir də fə də 
iliş səm, evim yı xıl dı...

- On da mə ni Flos si nin ya nı na 
apar.

Do da ğı nı diş lə yib de di:
- On la rın oy la ğı Han ter Kol le cin 

ki tab ma ğa za sı dır.
- Elə mi?
- Buk me ker lər ki mi – bun lar da 

kon tor la rı nı bər bər xa na lar da giz-
lə dir lər. Özün gö rə cək sən.

Mən tez po lis mən tə qə si ilə əla-
qə sax la dım, son ra ona be lə de dim.

- Okey, ba la ca. Sən azad san. 
Am ma şə hə ri tərk elə mə.

Ba şı nı qal dır dı:
- Mən sə nə Duayt Mak do nal dın 

mü ta liəsi nin fo to la rı nı ta pa bi lə-
rəm.

- Gə lən də fə, im kan olan da.
Han ter Kol le cin ki tab ma ğa za sı-

na gir dim. Par laq göz lü bir ca van 
sa tı cı oğ lan mə nə ya xın laş dı.

- Si zə yar dım edə bi lə rəm?

- Mən na dir bir nəş ri ax ta rı ram 
- “Zi rək oğ lan lar rəqs elə mir”. Bil-
di yim qə dər, müəl lif on dan bir ne-
çə min nüs xə qı zıl la iş lən miş də ri 
üz lük də bu ra xıb...

- Araş dır ma lı yam, - de di. – Bi-
zim Mey ler nəş riy ya tı ilə də əla qə-
lə ri miz var.

Diq qət lə ona bax dım:
- Mə ni Şer ri gön də rib...
- On da siz bu tə rə fə keç mə li si niz. – 

Düy mə ni bas dı; için də ki tab lar olan iki 
rəf ara lan dı və mən ma dam Flos si nin 
par-par ya nan həzz sa ra yı na gü nah sız 
qu zu ba la sı ki mi qə dəm bas dım.

Qır mı zı di var ka ğız la rı və ota ğın 
Vik to rian üs lu bun da de ko ru or ta ma 
bir ahəng ve rir di. Sol ğun si fət li, qa lın 
sa ğa naq lı ey nək tax mış əsə bi qız lar 
di va na yay xa nıb bar maq la rı nı mə na-
lı-mə na lı “Pen quin Klas siks” nəşr lə-
ri nin və rəq lə rin də gəz di rə rək diq qə ti 
cəlb edir di lər. Sa rı şın qız gü lüm sü-
nüb ikin ci mər tə bə də ki otaq la ra işa rə 
et di: “Ed qar Uol las” ne cə dir?.. 

Am ma bur da yal nız in tel lekt de-
yil, emo si ya lar da sa tı lır dı. Əl li dol-
la ra me ta fi  zi ki ya xın lı ğa nail ol maq 
müm kün idi. Yüz ver sən, qız sə nin-
lə bir gə Bar to kun mu si qi lə ri nə qu-
laq asar, hə lə şam da edər di. Yüz əl li 
ol sa, To mas Man nın ekiz lə ri haq da 
sə nəd li fi l mə ba xar dı nız. Üç yü zə 
lap mö cü zə gös tə rir di lər: arıq, qa ra-
şın yə hu di qı zı si zə Müasir İn cə sə-
nət Mu ze yin dən da nı şır dı. Bir lik də 
onun ma gistr işi nin te zis lə ri ni oxu-
yur, son ra da “Eleyns”dən qa dın 
frey dist kon sep si ya sı ilə əla qə dar 
is te ri ka gös tə rir, lap axır da da iki niz 
bir yer də kö nül lü in ti ha rı imi ta si ya 
edir si niz – bə zi lə ri üçün çox uğur lu, 
məz mun lu bir ax şam olur. Pis biz-
nes de yil. Nyu-York yax şı şə hər dir.

- Xo şu nu za gə lir? – ar xa dan bir 
səs so ruş du. Dö nən də, özü mü otuz 
sək kiz ka libr li re vol ver lə tet-a-tet 
gör düm. Mə nim əsəb lə rim po lad-
dan dır, am ma bu də fə içim də hər 
şey ba şa yaq ol du. Hə, bu, Flos si 
idi. Hə min səs idi, am ma Flos si ki şi 
imiş. Onun üzü nü mas ka ör tür dü.

- Sən inan maz san, am ma mə nim 
heç ba ka lavr də rə cəm də yox dur. 
İki al dı ğı ma gö rə at dı lar ba yı ra. 

- Ona gö rə mas ka ta xır san?
- Mən “Nyu-Yor kun ki tab xü la sə-

si”nin di rek tor lar şu ra sın da səs lə-
rin ço xu nu ələ ke çir mək üçün mü-
rək kəb bir sxem ha zır la dım, am ma 
bu o de mək idi ki, gə rək La yo nel 
Tril lin qin ey ni si olay dım. Əmə-
liy yat üçün Mek si ka ya get dim. 
Huares də bir hə kim var, adam la ra 
Tril lin qin si fət ciz gi lə ri ni ve rir, xey-
li də pul alır. Am ma nə sə, alın ma dı, 
özüm Ode nə, sə sim Me ri Mak kar ti-
nin sə si nə ox şa dı. Bax, on da qa nu-
nu poz ma ğa məc bur ol dum. 

Zi rək tər pən dim, o, tə ti yi çək-
mə yə ma cal tap ma mış əsas mə sə-
lə yə keç dim. İrə li əyi lib dir sə yim lə 
çə nə sin dən iliş dir dim, yı xı lan da 
ta pan ça sı nın lü lə sin dən ya pış dım. 
Zi bil tor ba sı ki mi ye rə sə ril di. Po lis 
gə lib çı xa na ki mi, o ki var, de yin di.

- Əla dır, us ta lıq la iş lə din, Kay zer, 
- ser jant Holms de di. – Biz işi mi zi 
bi ti rən ki mi, FTB-çi lər xo sun la şa-
caq onun la - Dan te Cə hən nə mi nin 
şərh li nəş rin də fı rıl daq lar la əla qə-
dar iki qu mar ba zın mə sə lə si var, o 
ba rə də... Apa rın onu, uşaq lar.

Ax şam köh nə ta nı şım Qlo ri ya ya 
baş çək dim. O da sa rı şın dır. Özü 
də əla qiy mət lər lə oxu yub. Fərq 
yal nız bun da dır: o, id ma nı bi ti rib. 
Və nə yax şı ki... 

1 Men sa – “İQ” koffi    sen ti çox 
yük sək olan adam la rı bir ləş di-
rən təş ki lat.
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