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Nə sə hə mi şə dü şün mü-
şəm ki, göz lər haq qın-
da qa lın bir ki tab ya za 
bi lə rəm; hər çənd, mən 

nə ya zı çı yam, nə fo toq raf, nə də 
rəs sam. Bax ma ya raq ki, işim (mən 
sa tış şö bə sin də iş lə yi rəm) vax tı mı 
çox alır, am ma im kan düş dük cə, 
rəsm qa le re ya la rı na, kon sert lə rə 
baş çək mə yə ça lı şı ram. De di yim 
ki mi, in sa nın çöh rə sin də göz lər 
mə ni da ha çox cəlb edir. İs tə ni lən 
məc li sə, təd bi rə ge dən də ora da kı 
in san la rın göz lə ri nə fi  kir ve ri rəm. 
Xü su sən də qa dın la rın göz lə ri-
nə ba xı ram, çün ki o göz lər ki şi lər 
üçün (əs lin də, tək cə ki şi lər üçün 
yox, elə öz lə ri üçün də) hə mi şə 
müəm ma ola raq qa lır. 

Anam bu az ğın ba xış la rı mın 
mə ni bir gün mü na sib ol ma yan bir 
qa dı na tə rəf (xü su si lə də, nə zə rə 
al saq ki, bö yük qar da şım se vib ev-
lən miş, son ra sa bo şan mış dı) çə kib 
apa ra ca ğın dan eh ti yat elə yir di. Bir 
ax şam mə nə de di:

- Bəl kə, bu mə sə ləy lə özüm məş-
ğul olum? 

- Ne cə yə ni, o cür ev lən mək 
olar? – mən hid dət lən dim.

- Ana öz oğ lu na nə yin uy ğun 
ol du ğu nu ha mı dan yax şı bi lir – 
anam möv qe yi ni əl dən ver mək 
is tə mir di. - Seç di yim qız lar dan bi-
ri nə ge dib bax maq sə nin üçün çə-
tin di? İs tə mə sən, bir kəl mə “yox” 
de yə cək sən. – Anam bir az fi k rə 
get di. – Ax ta rıb, araş dır mı şam 
və gö zəl, hə lim xa siy yət li bir qız 
gözal tı elə mi şəm. 

Və mü ha zi rə baş lan dı. Ba şa dü-
şür düm ki, anam öz de di yi nə nail 
ol maq da qə ti qə rar lı dı. Hər çənd, 
onun tək li fi  qü ru ru ma to xun muş-
du, am ma ye nə də ana mın mə nim 
üçün na ra hat ol du ğu nu an la yır-
dım. 

- Yax şı, ne cə is tə yir sən, elə - de-
yə ca vab ver dim. 

“Be lə çı xır ki, ev lən məz dən qa-
baq sor ğu-sual pro se du run dan 
keç mə li ola cam” – de yə ürə yim də 
fi  kir ləş dim. Qə ra ra alın dı ki, mən 
qız la gö rüş mək üçün on la ra ge-
dim. Məz hə kə yə bax! 

Am ma bö yük ba cı sı, Sa ro ca-
nın əlin dən tu tub (elə bil bu zo vu 
qəs sa ba 
a p a -
rır dı) 
qo naq 
ota ğı na 
gə  t i  rən-
də, mən tə-
lə yə düş dü yü-
mü an la dım. 
Qar şım da çox 
gö zəl bir qız 
otur muş du. Də ri si 
fi l sü mü yü rən gin dəy di. 
Zə rif qu laq la rı, in cə do daq-
la rı var dı. Am ma mə ni hər şey dən 
çox məf tun elə yən qı zın iri, xu mar 
göz lə ri idi. Mə nə sa rı qıy ğa cı bax-
dı və tez də göz lə ri ni aşa ğı en di rib 
xal ça da kı na xış la ra zil lə di. Bir ne-
çə də qi qə dən son ra ye ni dən göz lə-
ri ni qal dı rıb üzü mə bax dı. 

Qə fi l dən ba cı sı qal xıb otaq dan 
çıx dı və biz tək qal dıq. Səh nə də qı-
sa dialoq qur ma lı olan iki akt yo ra 
bən zə yir dik. 

- Mə nə sualı nız yox du ki? – bir 
az utan caq lıq la so ruş dum. 

Ar tıq sual idi. Də qiq bi lir dim ki, 
ona mə nim haq qım da zə ru ri mə-
lu mat (ailəm ne cə di, ix ti sa sım nə-
di, nə qə dər maaş alı ram və s.) ar-
tıq çat dı rı lıb. Sa də cə ola raq, onun 
sə si ni eşit mək is tə yir dim. Am ma 
bir kəl mə də de mə di. Sa də cə, göz-
lə ri ye ni dən üzü mə zil lən di və gü-
lüm sə di. Bəl kə, söz lə yox, göz lər lə 
da nış ma ğa üs tün lük ve rir di. Mə nə 
bun dan ar tı ğı heç la zım da de yil di. 

Evə qa yı dıb ra zı ol du ğu mu de-
dim. Ana mın se vinc dən uç ma ğa 
qa na dı yox idi: “Mən sə nə de miş-
dim axı”. 

Yal nız bir ne çə ay dan son ra an-
la dım ki, gö zəl li yi nə, xu mar göz-
lə ri nə bax ma ya raq, qız bir az ağıl-
sız dı və mə nim üçün ma raq lı olan 
möv zu lar haq qın da da nı şı ma ğa 
dər ra kə si çat mır. Yə ni se çi mim də 
açıq-aş kar ya nıl mış dım. 

On da mə nim çap qın ba xış la rım 
ye ni bir ob yekt tap dı. Bu də fə ki qa-
dın rəs sam idi. Bir də fə gənc rəs-
sam Bxab xa ni Ro yun sər gi si nə get-
miş dim. Dər gi lər dən bi rin də onun 
əsə ri nin rep ro duk si ya sı nı gör müş-
düm və çox xo şu ma gəl miş di. Rəs-
sam göz ifa də lə rin də ki (mə sə lən, 
ye tim uşa ğın, yox sul ki şi nin, dul 
qa dı nın ba xış la rın da kı) fərq li li yi 
mə ha rət lə çat dı ra bil miş di. 

Sər gi ni do la şıb ye ni dən ba yaq 
diq qə ti mi cəlb elə yən əsə rin ya nı-
na qa yıt dım. Əsər “Di va rın göz-
lə ri” ad la nır dı. Ciz gi lə rin, bə zən 
əy ri-üy rü xət lə rin və dairə lə rin kö-
mə yi lə Roy bu rəs min də “di va rın 
da gö zü var və düz sə nin gö zü nün 
içi nə ba xır” ki mi ma raq lı bir ide ya 
ya rat ma ğa nail ol muş du. Hə mi şə 
eşit mi şik ki, bəs di va rın da qu la-
ğı var, am ma di va rın gö zü ol ma sı, 
doğ ru dan da, ye ni lik idi. 

Qə fi l dən ar xam da ki min sə nə fə-
si ni hiss elə dim. Çev ril dim və boy-
nun dan Ti bet mun cu ğu asıl mış 
ca zi bə dar bir qa dın gör düm. O da 
rəs mə çox diq qət lə ba xır dı. 

- Ta ma mi lə tə xəy yü lün məh su-
lu du, elə de yil mi? – de yə söh bə tə 
baş la dım. Göz lə rin də ki pa rıl tı mə-
ni cəlb elə miş di. 

- Mə nə elə gə lir ki, rəs sam boz 
rəng lər dən da ha çox is ti fa də edə 
bi lər di - tit rək səs lə ca vab ver di. 

- Mə nim rəs sam lıq dan çox da 
ba şım çıx mır. Am ma siz, de yə sən, 
özü nüz də çə kir siz. 

- Hə, elə di, am ma in di yox, - de-
yə o, uza da-uza da de di və son-
ra əla və elə di, - gül lə rin göz lə ri ni 
çək mək mə ni da ha çox cəlb elə yir. 
“Hər ca yi bə növ şə”, ek va lipt, bu-

gen vil li ya göz lə ri... 

- Əla! – de yə mən ru hən özü mə 
ya xın ada ma rast gəl di yi mə çox se-
vin dim. – Si zin rəsm lə ri ni zə ba xa 
bi lə rəm mi? 

- Əl bətt  ə,- o, çan ta sın dan vi zit 
kar tı nı çı xar dı. Ora da bu ün van 
gös tə ri lir di: “Aki la Qan qu li, Pan-
do ra kü çə si, ev 18, mən zil 3B”. 

Er tə si gün zəng vur dum və o, mə-
ni evi nə də vət elə di. Bü tün evi stu-
di ya ya ox şa yır dı. Ora-bu ra atıl mış 
kə tan la rın ha mı sın dan... göz lər ba-
xır dı. On la ra ba xa-ba xa so ruş dum: 

- Əri niz də rəs sam dı?
- Al lah elə mə sin! – de yə o, ca vab 

ver di. – Ver gi məs lə hət çi si di. Mə-
nim sə nə tim lə ya xın dan-uzaq dan 
heç bir əla qə si yox du. 

Mən gü lüm sə dim. 
- Ev də ola-ola gül lə ri ne cə çə kə 

bi lir siz? 
- Hər sə hər Lo di bağ ça la rı nı gə-

zi rəm və es kiz lər elə yi rəm. 
Dos tum la o bağ ça lar da bir-iki 

də fə gəz mi şəm və mə nə, nə dən sə, 
can sı xı cı gö rü nüb. Ora lar adam-
da qə bi ris tan lıq təəs sü ra tı ya ra dır 
– tür bə lər, sərv ağac la rı, ölüm, xa-
ra ba lıq lar... Am ma in di bu qa dı nın 
mü şa yiəti ilə ye ni dən ora ya get-
mək is tə yir dim. Çi çək lər və gö zəl 
qa dın - ən yax şı mü şa hi də ob yek ti 
ola bi lər. 

- Si zin lə gə lib ne cə iş lə di yi ni zə 
ta ma şa elə yə bi lə rəm mi? - de yə 
tə rəd düd lə so ruş dum. – Əl bətt  ə, 
əgər ma ne ol ma ram sa. 

- Yox, qə tiy yən, - de yə ca vab ver-
di. - Hər sə hər saat 7-də ge di rəm. 
Bağ ça nın gi ri şin də gö rü şə bi lə rik. 

Er tə si gün vax tın dan əv vəl de yi-
lən ye rə gəl dim. Ha sa rın ya nın da 
otu rub, sə hər-sə hər gə zin ti yə gə-
lən in san se li nə ta ma şa elə mə yə 
baş la dım. Düz saat yed di də bağ-
ça ya gəl di və göz lə ri ilə mə ni ta pıb 
sa lam laş dı. Əy nin də ya xa sın da 
iri qı zıl gül hö rül müş ya şıl rəng də 
köy nək var dı. Boy nu na boz rəng li 
şərf bağ la mış dı. 

- Ümid elə yi rəm, çox göz lət mə-
dim, – de yə so ruş du. 

- Qə tiy yən.
- On da gə lin baş la yaq. Ha mı ki-

mi saat əq rəb lə ri nin əks is ti qa mə-
tin də ge dək. 

Mən bi lir dim ki, bu, təx mi nən 25 
də qi qə (hə lə bə zi yer lər də gül lə rə 
bax maq üçün da yan ma lı ol saq, bir 
az da çox) çə kə cək. 

- Əv vəl lər bur da ol mu suz? – so-
ruş du.

- Bir-iki də fə. Bu ra lar mə ni 
da rıx dı rır. Bu tür bə lər, 
sərv ağac la rı... 

- Bu gün tam ək si ola caq, - de yə 
o gü lüm sə di, - hər hal da, mən bu-
na ça lı şa ca ğam. 

Biz sü rət lə ge dir dik və kü lək 
onun saç la rı nı yel lə dir di. Göz lə-
nil mə dən da yan dı və cı ğır dan kə-
na ra çıx dı. 

- Bu ra mə nim ye rim di, - de di və 
qı zıl gül ko lu nun ya nın da çö mə lib 
otur du. Fi kir ver dim ki, o, gü lün 
qön çə si nə yox, tu mur cu ğu na ba-
xır. 

- Bu ra ba xın, mis ter ... – mə nə 
sa rı dön dü. 

- Akaş Şri vas ta va – de yə mən ca-
vab ver dim, - xa hiş edi rəm, sa də-
cə, Akaş de yin. 

Ye nə də gü lüm sə di. Son ra es kiz-
lər çək mə yə baş la dı:

- Mən cə Al lah cən nət ba ğı nı ya-
rat maz dan əv vəl bu gü lün kü ki mi 
qır mı zı göz var mış. Bu na gö rə də 
onu əzə li rəng lə rin də çək mək is tə-
yi rəm. 

- Kaş rəs sam öz əsə rin də çi çə yin 
qo xu su nu da ve rə bi ləy di.

- Əla ide ya dı – düz gö zü mün içi-
nə ba xıb de di. 

Es kiz lə ri ni bi tir dik dən son ra 
yo lu mu za da vam elə dik. Sü rət lə 
gəz dik, bir ne çə də qi qə son ra da-
ğıl mış tax ta kör pü nün üs tün də 
da yan dı. Me ri-pal me ra ağa cı nın 
bu daq la rı ba şı mı zın üs tün dən sal-
la nır dı. O, hə min bu daq lar dan bi-
rin dən ya pı şıb qır dı.

- Bu gen vil li ya nın öz gö zəl li yi 
var. Yar paq dan boy la nan bu iki 
gö zə ba xın. Qır mı zı və ağ. 

- Kaş ki, Şi va nın kı ki mi üçün cü 
gö zü də olay dı. 

Əlim dən tut du və göz lə ri min 
də rin li yi nə ba xıb: - Akaş, siz hə-
mi şə mən dən bir ad dım irə li də siz. 

- Am ma mən siz dən bir ad dım 
ge ri də ol maq is tə yi rəm. Çün ki si-
zin ahu ki mi qaç ma ğı nı za bax maq 
xo şu ma gə lir. 

- Ma raq lı adam sız. 
Mən qı zar dım.
- Ev li siz? – de yə gö zü mün içi nə 

ba xıb so ruş du.
- Hə.
- Xa nı mı nız da in cə sə nət lə ma-

raq la nır?
- Yox, o, sa də cə, ev dar qa dın dı. 

Bi şi rir, yu yur, yı ğış-
dı rır.

- Mə nim əri min ar va dı ol ma lıy-
mış, – de yə gü lüm sə di. Ona məhz 
be lə bir ar vad la zım dı. 

İs tə dim ki, qa yı dıb de yəm: “On-
da tə rəf mü qa bil lə ri mi zi də yiş mə-
li yik”. Am ma din mə dim, sa də cə 
gü lüm sə dim. 

Be lə lik lə, bağ ça lar da gö rüş mə-
yə da vam elə dik. O, es kiz lər çə kir, 
mən sə dün ya da hər şe yi unu dub 
onu iz lə yir dim. 

Son vaxt lar mən də ya ran mış bu 
ruh yük sək li yi nə təəc cüb lə nən Sa-
ro ca bir sə hər so ruş du: “De yə sən, 
sə hər lər gəz mək xəs tə li yi nə tu tul-
mu san?” 

- Sağ lam lı ğa xe yir di, elə de yil? – 
de yə ca vab ver dim. 

- Am ma ni şas ta lı köy nək, ütü lü 
şal var, ode ko lon... 

- Lo di bağ ça la rı ki mi bir yer də 
gö zəl gö rün mək la zım dı. Ha kim-
lər, yük sək və zi fə li mə mur lar, 
biz nes men lər ha mı sı or da gə zi-
şir. 

Eti raz edə cə yi bir şey qal ma dı. 
Am ma için də ki şüb hə lər ke çib-
get mə miş di. 

Üç gün son ra sə hər gə zin ti sin-
dən qa yı dan da Sa ro ca so ruş du: 

- İşə ge cik mir sən? - və sar kazm-
la əla və elə di: - Yox sa öz rəisin lə 
elə or da gö rüş mü sən? 

Mən ca vab ver mə dim. Qə ze ti 
gö tür düm və qəh və mi içə-içə özü-
mü oxu yan ki mi apar dım. Saat 8-ə 
qə dər Aki la nı göz lə miş dim, bağ-
ça nı üç də fə do laş mış dım, am ma 
o, yox idi. “Bəl kə, xəs tə lə nib?” de-
yə fi  kir ləş dim. 

Er tə si sə hər də bağ ça ya gəl mə di 
və mən ta ma mi lə ümid siz hal da 
evə qa yıt dım. Bəl kə, evi nə ge dib 
nə baş ver di yi ni öy rə nim? Am-
ma əlim də qəh və, qə ze ti oxu ma ğa 
baş la yan da gö züm ki çik bir ela na 
sa taş dı: “Dü nən sə hər Lo di bağ-
ça la rı nın ya xın lı ğın da yük sək sü-
rət lə hə rə kət edən bir yük ma şı nı 
gənc rəs sam qa dı nı vu rub. Po lis 
rəs sa mın ya nın da es kiz lər olan al-
bom ta pıb və adı nı müəy yən edib 
– Aki la Qan qu li”.

- Aman Tan rım! - öz-özü mə de-
dim. Qəh və fi n ca nı əlim dən dü şüb 
sın dı. 

Sə sə mət bəx dən qa ça-qa ça gə-
lən Sa ro ca so ruş du:

- Nə ol du? 
- Heç nə. Nə sə, 
bir dən özü mü pis 

hiss elə dim. Bu 
gün işə get mə-
yə cəm. 

- Yax şı sı bu-
du, get ya taq 
ota ğı na, bir 
az uzan. 

- Yox, elə 
bur da, di van-

da uza na cam. 
Yas tıq ça lar-

dan di van da 
özü mə yer dü zəlt-

dim, uza nıb göz lə ri-
mi di va ra zil lə yə rək fi k-

rə get dim. 
Mə nə elə gəl di ki, di var 

ya vaş-ya vaş əv vəl ki ağ rən gi ni 
itir di, müx tə lif əy ri-üy rü xət lər və 
boz rəng də dairə lər əmə lə gəl mə-
yə baş la dı. Də rin, mə na lı və nəm 
göz lər di var dan mə nə ba xır dı. 
Mən də gö zü mü qırp ma dan di va-
ra ba xır dım. Elə bil ağ lı mı itir miş-
dim. Onun la da nış ma ğa elə eh ti-
ya cım var dı ki... Və bu dəm göz lər 
pı çıl da dı: 

- Ba ğış la əzi zim, sə ni çox göz lət-
dim, ba ğış la.
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onun tək li fi  qü ru ru ma to xun muş-
du, am ma ye nə də ana mın mə nim 
üçün na ra hat ol du ğu nu an la yır-

- Yax şı, ne cə is tə yir sən, elə - de-
yə ca vab ver dim. 

“Be lə çı xır ki, ev lən məz dən qa-
baq sor ğu-sual pro se du run dan 
keç mə li ola cam” – de yə ürə yim də 
fi  kir ləş dim. Qə ra ra alın dı ki, mən 
qız la gö rüş mək üçün on la ra ge-
dim. Məz hə kə yə bax! 

Am ma bö yük ba cı sı, Sa ro ca-
nın əlin dən tu tub (elə bil bu zo vu 
qəs sa ba 

ota ğı na 
gə  t i  rən-
də, mən tə-
lə yə düş dü yü-
mü an la dım. 
Qar şım da çox 
gö zəl bir qız 
otur muş du. Də ri si 
fi l sü mü yü rən gin dəy di. 
Zə rif qu laq la rı, in cə do daq-

- Ta ma mi lə tə xəy yü lün məh su-
lu du, elə de yil mi? – de yə söh bə tə 
baş la dım. Göz lə rin də ki pa rıl tı mə-
ni cəlb elə miş di. 

- Mə nə elə gə lir ki, rəs sam boz 
rəng lər dən da ha çox is ti fa də edə 
bi lər di - tit rək səs lə ca vab ver di. 

- Mə nim rəs sam lıq dan çox da 
ba şım çıx mır. Am ma siz, de yə sən, 
özü nüz də çə kir siz. 

- Hə, elə di, am ma in di yox, - de-
yə o, uza da-uza da de di və son-
ra əla və elə di, - gül lə rin göz lə ri ni 
çək mək mə ni da ha çox cəlb elə yir. 
“Hər ca yi bə növ şə”, ek va lipt, bu-

gen vil li ya göz lə ri... 

Mən bi lir dim ki, bu, təx mi nən 25 
də qi qə (hə lə bə zi yer lər də gül lə rə 
bax maq üçün da yan ma lı ol saq, bir 
az da çox) çə kə cək. 

- Əv vəl lər bur da ol mu suz? – so-
ruş du.

- Bir-iki də fə. Bu ra lar mə ni 
da rıx dı rır. Bu tür bə lər, 
sərv ağac la rı... 

Bi şi rir, yu yur, yı ğış-
dı rır.

Sə sə mət bəx dən qa ça-qa ça gə-
lən Sa ro ca so ruş du:

- Nə ol du? 
- Heç nə. Nə sə, 
bir dən özü mü pis 

hiss elə dim. Bu 

dan di van da 
özü mə yer dü zəlt-

dim, uza nıb göz lə ri-
mi di va ra zil lə yə rək fi k-

rə get dim. 
Mə nə elə gəl di ki, di var 

ya vaş-ya vaş əv vəl ki ağ rən gi ni 
itir di, müx tə lif əy ri-üy rü xət lər və 
boz rəng də dairə lər əmə lə gəl mə-
yə baş la dı. Də rin, mə na lı və nəm 
göz lər di var dan mə nə ba xır dı. 
Mən də gö zü mü qırp ma dan di va-


