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Vil yam Kem bell bir ba şa 
Pits burq dan start gö tü rən 
est ra da trup pa sı ilə bir-
gə ve lo si ped yü rü şün də 

iş ti rak et miş di. Bu ya rış ma da – ve-
lo si ped ötüş mə sin də yü rüş çü lər bir-
bi ri nin ar dın ca ey ni in ter val la start 
gö tü rür lər. On lar çox sü rət lə hə rə kət 
edir lər, çün ki ara mə sa fə si, adə tən, 
qı sa olur və əgər kim sə sü rə ti azalt-
sa, sü rə ti azalt ma yan di gər yü rüş çü 
start da on la rı ayı ran vax tın əvə zi-
ni çı xır. Elə ki ar xa dan gə lən irə li də 
ge dən lə tən lə şir və onu ötüb ke çir 
– hə min yü rüş çü ya rış ma dan çı xır; 
ve lo si ped dən dü şüb şo se ni tərk edir. 
Öt mə baş ver mə yən də isə start da kı 
dis tan si ya mə sa fə si ni ha mı dan da ha 
çox ar tır mış ya rış çı qa lib he sab olu-
nur. Ya rış ma da yal nız iki nə fər iş ti rak 
et dik də öt mə da ha çox al tın cı mil dən 
son ra baş ve rir. Est ra da trup pa sı Vil-
yam Kem bel li Kan zas-Si ti də haq la dı. 

Vil yam Kem bell fi  kir lə şir di ki, 
düz Sa kit okeanın sa hi li nə cən es-
tra da trup pa sın dan ən azı bir qə dər 
ön də ge də cək. Təş ki lat çı qis min-
də est ra da trup pa sı nı qa baq la dı ğı 
müd dət də ona mə va cib ve rir di lər. 
Est ra da trup pa sı gə lib ça tan da Vil-
yam Kem bell ya taq da idi; trup pa-
nın di rek to ru onun nöm rə si nə da xil 
olan da çar pa yı da uzan mış dı, di-
rek tor ge dən dən son ra isə Vil yam 
Kem bell qə ra ra gəl di ki, da ha aya-
ğa qalx ma ğa heç bir lü zum yox dur. 
Kan zas-Si ti də ha va so yuq idi və o, 
kü çə yə çıx ma ğa tə ləs mir di. Kan zas-
Si ti xo şu na gəl mə miş di. 

Vil yam Kem bell əli ni çar pa yı nın 
al tı na sox du, şü şə ni çı xa rıb bir az iç-
di; vis ki onun mə də si ni sa kit ləş dir di. 
Est ra da trup pa sı nın di rek to ru mis ter 
Ter ner isə iç mək dən im ti na elə di.

Vil yam Kem bel lin mis ter Ter ner-
lə söh bə ti bir qə dər qə ri bə alın dı. 
Mis ter Ter ner nöm rə nin qa pı sı nı 
dö yən də Vil yam Kem bell “hə” de-
di; içə ri gi rən mis ter Ter ner stu lun 
üs tü nə atıl mış bir to pa pal tar, ağ-
zıaçıq ça ma dan, çar pa yı nın ya nın-
da kı kə ti lin üzə rin də vis ki şü şə si, 
bir də ba şı nı ad ya la bü rü müş ki-
min sə ya taq da uzan dı ğı nı gör dü.  

- Mis ter Kem bell, – est ra da trup-
pa sı nın di rek to ru dil lən di.

- Mə ni iş dən azad et mə yə si-
zin hü qu qu nuz yox dur, – ad ya lın 
al tın dan Vil yam Kem bel lin sə si 
eşi dil di; mə lə fə nin al tı is ti, tə miz, 
həm də in tim idi. – Mə ni iş dən 
azad et mə yə tək cə elə o sə bəb-
dən hü qu qu nuz yox dur ki, 
mən ve lo si ped dən düş düm.  

- Sən kefl  i sən, – mis ter Ter ner de di.
- Hə, əl bətt  ə, – Vil yam Kem bell 

par ça nı do daq la rıy la du ya-du ya 
söz lə ri ni mə lə fə yə de di. 

- Sən qan maz san, – mis ter Ter ner 
elekt rik işı ğı nı sön dür dü; işıq bü tün 
ge cə ni yan mış dı. İn di sə hər saat on 
idi. – Sər xoş qan maz. De gö rüm, sən 
bu şə hə rə ha çan gəl mi sən?

- Bu şə hə rə mən dü nən ax şam 
gəl mi şəm, – Vil yam Kem bell ağ-
zı nı mə lə fə yə di rə miş hal da ca vab 
ver di; o, mə lə fə ara sın dan da nış-
ma ğın əcəb xoş ol du ğu nu an la-
mış dı. – Siz heç vaxt mə lə fə al tın-
dan da nış ma mı sı nız ki? 

- Boş la bu za ra fat la rı. Bur da gül-
mə li bir şey yox dur.  

- Mən za ra fat elə mi rəm, si zin lə 
mə lə fə nin al tın dan da nı şı ram. Sa-
də cə, özüm çün çə rən lə yi rəm, vəs-
sa lam.

- Məhz çə rən lə yir sən; ağ zı na nə 
gəl di, da nı şır san. 

- Siz ge də bi lər si niz, mis ter Ter-
ner, – Kem bell de di. – Mən da ha 
si zin lə iş lə mi rəm.

- Şü kür ki, heç ol ma sa bu nu bi-
lir sən.

- Mən çox şey lər bi li rəm, – Vil-
yam Kem bell mə lə fə ni aşa ğı çə kib 
ba şı nı çö lə çı xart dı və mis ter Ter-
ne rə bax dı. – O qə dər şey lər dən 
xə bər da ram ki, hətt  a si zin üzü nü-
zə də ba xa bi lə rəm. Mə nim nə lə ri 
bil di yi mi eşit mək is tə yir si niz?

- Yox. 
- Lap yax şı, – Vil yam Kem bell de-

di. – Ona gö rə ki, əs lin də, mən heç nə 
bil mi rəm. Bu nu elə-be lə de dim. – O, 
ye nə mə lə fə ni üzü nə çək di. – Bur da, 
mə lə fə nin al tın da elə yax şı dır ki!  

Mis ter Ter ner çar pa yı nın ya nın-
da da yan mış dı. O, yaş lı adam idi; 
qar nı qa ba ğa çıx mış dı, ke çəl idi, 
özü də bu də qi qə xey li işi var dı; işi 
ba şın dan aşır dı. 

- Bil li, pis ol maz dı ki, bur da qa-
lıb müali cə kur su ke çə sən, – de di. 
– İs tə sən, bu nu dü züb-qo şa bi lə-
rəm.

- Mən heç bir müali cə al maq is-
tə mi rəm, – Vil yam Kem bell qə ti 
ca vab ver di. – Kurs keç mə yə zər-
rə qə dər də hə və sim yox dur. Mən 

bü tün hə ya tım bo yu 
hər şey dən ra zı 

ol mu şam.

- Bu, sən də çox dan dır?
- Bu nə sual dı be lə? – Vil yam 

Kem pell mə lə fə nin ara sın dan nə-
fə si ni içi nə çə kib bu rax dı.

- Bil li, sən çox dan içir sən?
- No lub ki?! Mən bə yəm pis iş-

lə dim?
- Yox ey, Bil li, yox! Mən, sa də cə, 

so ru şu ram. De yi rəm, sən çox dan 
içir sən?

- Bil mi rəm. Am ma mə nim ca na-
va rım qa yı dıb. – O, di li ni mə lə fə yə 
to xun dur du. – Ar tıq bir həf tə dir 
ki, ca na va rım mə nim lə dir.

- Ya lan de yir sən!
- Yo-o-x! Mə nim əziz ca na va rım. 

Ağ zı mı şü şə yə ya xın laş dı ran ki-
mi ke çir qa pı nın o üzü nə. Spir tin 
iyi nə dö zə bil mir. Mə nim za val lı 
ca na va rım. – O, mə lə fə ni di liy lə 
dairə vi şə kil də ya la dı. – Mə nim 
qə şəng ca na va rım! Heç bir ti kə də 
də yiş mə yib. Elə hə min ki dir, ne cə 
var dı sa, o cür.

Vil yam Kem bell göz lə ri ni 
yum du; nə fə si ni də rin dən içə ri 
çək di. 

- Sə nə müali cə olun maq la zım-
dır, – mis ter Ter ner de di. – Get Ki li 
müali cə xa na sı na. Peş man ol maz-
san. Ora pis de yil.

- Ki li şə hə ri. Bu şə hər Lon don-
dan çox da uzaq de yil. 

O, ye nə göz lə ri ni yum du, son ra 
aç dı; kir pik lə ri mə lə fə yə to xun du.

- Mə lə fə cik lər dən xo şum gə lir, – 
Vil yam Kem bell de di və mis ter Ter-
ne rin üzü nə bax dı. – Qu laq as, sən 
elə dü şü nür sən ki, mən kefl  i yəm? 

- Bəs ne cə?! Əl bətt  ə ki, kefl  i sən! 
- Elə şey yox dur.
- Sən sər xoş san, sən də ar tıq iç ki-

nin qa ra bas ma ya keç mə si də olub. 
- Yox, – Vil yam Kem bell mə lə fə-

ni ba şı na çək di və “mə nim qə şəng 
mə lə fə ci yim” de yib san ki onu nə-
fə siy lə zə rif cə sı ğal la dı. – Mə nim 
gö zə lim. Mə lə fə cik, de gö rüm, sən 
mə ni se vir sən? Bu nun haq qı nöm-
rə nin qiy mə ti nə da xil dir. Ya po ni ya-
da ol du ğu ki mi. Yox. Qu laq as, Bil li, 
mə nim əziz “Sü rüş kən Bil lim!” İn di 
sən mat qa la caq san. Mən sər xoş de-
yi ləm. Mən xirt də yə cən doy mu şam.

- Boş la gö rüm, – mis ter Ter ner 
de di.

- Bax, – Vil yam Kem bell mə lə fə-
nin al tın da pi ja ma nın sağ qo lu nu 
irə li uzat dı, son ra sağ əli ni ad yal dan 
çö lə çı xart dı. Bi lə yin dən dir sə yi nə-
cən qo lun da tünd- göy rəng li xır da 
iy nə yer lə ri ni döv rə lə yən gö yüm tül 
lə kə cik lər var dı. Lə kə lər, de mək olar 
ki, ard-ar da dü zül müş dü. – Bax, ta-
ma şa elə. Bu, mə nim ye ni nailiy yə-
tim dir. İn di mən na dir hal lar da içi-
rəm, özü də çox az. Yal nız ca na va rı 
otaq dan qov maq üçün.

- Bu nu da müali cə edir lər, – Sü-
rüş kən Bil li Ter ner de di.

- Yox, – Vil yam Kem bell ca vab 
ver di. – Bi zi heç nə dən müali cə et-
mir lər.

- Be lə ol maz axı, Bil li. Adam gö-
zü ba xa-ba xa öz üs tün dən qə ləm 
çək məz.

Mis ter Ter ner ya xın la şıb onun 
çar pa yı sı nın qı ra ğın da otur du.

- Mə lə fəm dən mu ğa yat ol! – Vil-
yam Kem bell de di. 

- Bil li, lap tu taq ki, bəx tin gə tir-
mə yib. Yə ni, doğ ru dan mı, bu na 
gö rə bu yaş da öz üs tün dən qə ləm 
çək mək, bə də ni hər cür mur dar 
şey lər lə dol dur maq la zım dır?! 

- Qa nun ica zə ver mir? Sən bu nu 
de yir sən?

- Mən qa nun dan da nış mı ram, 
on dan da nı şı ram ki, bu nu özün də 
dəf elə mək la zım dır.

Bil li Kem bell do daq la rı nı və di li ni 
nə va ziş lə mə lə fə yə sür tüb “Mə nim 
əziz mə lə fə ci yim, – de di, – mən bu 
mə lə fə ni öpə bi lə rəm, ey ni vaxt da da 
onun ara sın dan hər şey gö rü nür”.

- Di bəs di öz mə lə fə ci yin dən da-
nış dın. Bu çir ka ba bat maq, bu mur-
dar lı ğa ya xa ta nıt maq ol maz, Bil li.

Vil yam Kem bell göz lə ri ni yum-
du; ürək bu lan ma sı as ta-as ta baş la-
maq day dı. Bi lir di ki, bu, öyü mək lə 
yün gül lə şən de yil, ək si nə, əgər bir 
təd bir gör mə sə, get dik cə güc lə nə-
cək. Bax mis ter Ter ne rə iç ki ni də 
elə bu vaxt tək lif elə di, o isə bo yun 
qa çırt dı. Vil yam Kem bell şü şə dən 
bir az iç di. Bu, yal nız mü vəq qə-
ti yün gül lük gə ti rə bi lər di. Mis ter 
Ter ner ona alt dan-alt dan diq qət lə 
göz qo yur du. Trup pa nın di rek-
to ru nöm rə də la zım ol du ğun dan 
xey li çox otur muş du – gö rü lə si o 
qə dər işi var dı ki. Bü tün öm rü nü 
nar ko man la rın ara sın da ke çir mə-
si nə bax ma ya raq, nar ko tik lər onu 
dəh şə tə gə ti rir di. Vil yam Kem bel-
lə isə mü na si bə ti yax şı idi və onu 
tək qoy maq is tə mir di. Onun ha lı na 
ürək dən acı yır dı və dü şü nür dü ki, 
müali cə kur su nun Vil yam Kem bel-
lə müt ləq kö mə yi də yər. Kan zas-Si-
ti də bu nun müali cə si ol du ğu nu bi-
lir di. Am ma in di ona get mək la zım 
idi və mis ter Ter ner aya ğa qalx dı. 

- Qu laq as, Bil li, – Vil yam Kem-
bell de di. – Qu laq as, gör 
sə nə nə de-
yi rəm. Sə-
nin adı na 
S ü  r ü ş  k ə n 
Bil li de yir lər. 

Ona gö rə be lə de yir lər ki, sən hə-
mi şə sü rü şür sən. Mə nə isə Bil li 
de yir lər, sa də cə, Bil li. Çün ki mən 
sü rüş mə yi ba car mı ram. Ba car mı-
ram sü rüş mə yi, Bil li. Heç vaxt da 
ba car ma mı şam. Hə mi şə nə yə sə 
ili şi rəm. Elə ki bu na cəhd edi rəm, 
ça lı şı ram ki, sü rü şəm, o də qi qə – al 
gəl di! – ili şi rəm! 

Vil yam Kem bell gö zü nü yum-
du. 

- Ba car mı ram sü rüş mə yi, Bil li, 
– de di. – Bu isə pis dir; heç bi lir sən 
sü rü şə bil mə mək nə pis dir?! 

- Hə, – Sü rüş kən Bil li Ter ner ca-
vab ver di. 

- Nə “hə”? – Vil yam Kem bell 
ona bax dı.

- Sən de din ki…
- Yox, – Vi yam Kem bell de di. – Mən 

heç nə de mə dim. Yə qin səhv olub.
- Sən sü rüş mək dən dəm vu rur-

dun, de yir din ki…
- Yox, yox. Sü rüş mək ba rə də 

söh bət ge də bil məz. Qu laq as, Bil-
li, sə nə bir sirr açım. Sən mə lə fə lə-
ri sev. Bi lir sən, Bil li, fa hi şə lər lə... 

– Onun di li do laş dı. – Sən fa hi şə-
lər lə xu da ha fi z ləş, Bil li. Fa hi şə lər lə 
sa də cə ge cə, mə lə fə lər lə isə ge cə ci-
yəz...  

O sus du və ba şı nı mə lə fə nin al-
tı na sox du.

- Mən get mə li yəm, – Sü rüş kən 
Bil li Ter ner de di.

- Fa hi şə lər lə fır lan san, müt ləq 
ili şə cək sən, – Vil yam Kem bell de-
di. – On lar la yal nız ge cə, am ma…

- Sən ar tıq bu nu de mi sən.
- Nə de mi şəm?
- Ge cə və ge cə ci yəz ba rə də.
- Hə, düz dü. Mə lə fə ni sev sən… – 

O, nə fə si ni mə lə fə yə ve rib bur nu nu 
ona sil di. – On la rın ba rə sin də mən 
hə lə heç nə bil mi rəm. Bu mə lə fə cik-
lə mən hə lə tə zə-tə zə baş la mı şam.

- Mən gə rək ge dəm, – mis ter 
Ter ner de di. – Xey li işim var.

- Ney lə mək olar, bu yu ra caq sız, 
– Vil yam Kem bell de di. – Get mək 
ha mı ya la zım dır. 

- Yax şı, mən get dim.
- Get.
- Sən ne cə sən, Bil li, yax şı san?
- Öm rüm də be lə yax şı ol ma mı-

şam.
- Doğ ru dan, yax şı san?
- Çox yax şı yam. İşin də ol. Mən 

hə lə bir az da uza na ca ğam. On iki 
üçün du ra ram.

Am ma mis ter Ter ner gü nor ta üs-
tü onun nöm rə si nə gə lən də Vil yam 
Kem bell yat mış dı; mis ter Ter ner isə 
hə yat da məhz nə yi qiy mət lən dir-
mə yin la zım ol du ğu nu bi lən lər dən 
sa yıl dı ğı üçün onu oyat ma dı. 
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