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Ma şın dan dü şüb Min ne-
so tun buz ki mi ha va sı nı 
ci yər lə ri mə çək dim. Dü-
nən ma şın la İl li noys şta-

tın dan, Sp rinq fi ld dən Çi ka qo ya, ora-
dan da baş qa av to mo bil lə bu ra gə lib 
çıx mış dım. Köh nə av to vağ za lın vit rin 
şü şə sin də öz ək si mə - hün dür, arıq, 
sol ğun bə niz li, bo yu na gö rə qı sa plaş 
gey miş ada ma bax dım. Şü şə də baş qa 
bi ri ni də gör düm – po lis for ma sın da 
idi, - tü küm ür pən di. Doğ ru dan mı 
on lar mə nim av to mo bil qə za sın da 
öl mə di yi mi bi lir lər? Po lis, ar xa sın da 
çar paz la dı ğı əl lə ri nin bar maq la rı nı 
oy na da-oy na da çev ri lib get di, də rin 
bir nə fəs al dım. Tak si da ya na ca ğın da-
kı ma şı na ya xın la şıb, açıq pən cə rə dən 
sü rü cü dən so ruş dum:

- Mil ler lə rin mül kü nə ne cə ge də 
bi lə rəm? Şə hə rin qərb his sə sin də 
ol ma lı dı.

- Ta nı yı ram. Beş dol la ra apa ra ram.
- Ol du. Ge dək. 
İki gün əv vəl İn diana şta tı nın fe de-

ral tür mə sin dən qaç mış dım. Me şə nin 
və tə pə lə rin sa yə sin də tə qib dən ca nı-
mı qur ta ra bil miş dim. Mən ye mək 
qa lıq la rı nı do nuz fer ma sı na apa ran 
yük ma şı nı nın yük ye rin də plas tik 
tor ba nın için də giz lə nə rək tür mə qa-
pı la rın dan ad la ya bil miş dim. Son ra 
yük ma şı nın dan tul lan dım, özü mü 
qa mış lı ğa vur dum, şta tın sər hə di ni 
keç dim, İl li noy sa qaç dım. 

Sü rü cü ma şı nı dön gə də sax la yıb 
tə rəd düd lə de di:

- Bur dan o tə rə fə get mə yə ica zəm 
yox du. Risk edə bi lə rəm, am ma 
son ra şi ka yət edil sə....

- Risk elə mə yə eh ti yac yox du, pi-
ya da ge də rəm, - de dim və düş düm. 

Qa pı ya ya xın la şıb zən gin düy-
mə si ni bas dım. Qa pı nı gə li ni miz 
Ed vi na aç dı, Ro dun ar va dı. Mən-
dən cə mi üç yaş ki çik ol sa da, ar tıq 
kor set ta xır dı. 

- Aman Al lah, Kris! Mən....
Sö zü nü bi tir mə yə im kan ver mə-

yib əlim lə ağ zı nı yum dum: 
- Anam yaz mış dı ki, evin sa hi bi 

ağır xəs tə di. 
Hə, anam, doğ ru dan da, mə nə 

yaz mış dı: “Atan ölüm aya ğın da dı. 
Am ma sə nin nə ve ci nə, öl mü şük, 
qal mı şıq...” 

De yə sən, mə nim ba rış dı rı cı səs 
to num Ed vi na ya ba şın dan bö yük 
da nış maq cə sa rə ti ver di: 

- Bil mi rəm, bur da ne cə pey da ol-
mu san, vax tın dan əv vəl po lis nə-
za rə ti lə bu ra xıl mı san, ya baş qa 
yol la gəl mi sən, am ma in di bu 
gə li şi nin bir mə na sı yox du.

Onun söz lə rin dən be lə 
ba şa düş düm ki, mən bu ra-
da heç ki mə la zım de yi ləm, 
- Əgər ailə mi zi ye nə zi bi lə 
sal maq is tə yir sən sə...

Mən onu kə na ra itə lə-
dim və hol la da xil ol dum. 

- Atam har da dı? 
- O, ölüm aya ğın da dı, biz heç 

nə edə bil mə rik. 
Gə lin bu söz lə ri, giz lə də bil mə di-

yi bir se vinc lə de di. Ağ zı nın üs tün-
dən şil lə çək mək is tə dim, am ma ye-
nə özü mü sax la dım, ba şı mı bu la yıb 
qo naq ota ğı na keç dim. İkin ci mər tə-
bə dən ana mın sə si ni eşit dim. 

- Ed vi na, gə lən kim di? 
- Heç, bank iş çi si di, dok tor ge də-

nə cən aşa ğı da göz lə yə cək. 
Dok tor?! De mək, atam hə lə sağ dı, 

özü mü vax tın da ye tir mi şəm. Bir qə-
dər son ra hə kim aşa ğı düş dü, Ed vi-
na onu tez yo la sal ma ğa ça lı şır dı ki, 
mən söh bət elə yə bil mə yim. 

- Ba ğış la yın, dok tor, - de dim, - si zi 
bir də qi qə olar? Qo ca Mil le rin və ziy-
yə ti ilə əla qə dar da nış maq is tə yi rəm. 

- Yol ve rin, ca van oğ lan, mən.... 
Ya xa sın dan tu tub ne cə sil kə lə-

dim sə, üzü qıp qır mı zı ol du, ey nə yi 
isə bur nu nun ucu na sü rüş dü. 

- Mən ailə nin köh nə dos tu yam, dok-
tor. Açıq de yin, və ziy yə ti ne cə di? - Ba-
şım la ikin ci mər tə bə yə işa rə elə dim. 

Po lis is tə ni lən an ma şın da yan mış 
me yi tin mə nə aid ol ma dı ğı nı aş kar-
la ya bi lər di. Hər çənd, ha di sə ye rin-
dən qaç maz dan əv vəl, ma şı nın da, 
me yi tin də üs tü nə bir bak ben zin 
tök müş düm. Heç bir də lil, bar maq 
izi qal ma ma lıy dı; - sü rü cü nün qəs-
dən kə na ra tul la dı ğım ayaq qa bı la-
rın dan baş qa. Bir dən on lar mə nim 
dü şün dü yüm dən ağıl lı ol sa lar, on da 
ne cə? Bəl kə mə nim qa çı şım haq da 
ar tıq mə lu mat la rı var? Bir dən me yi-
tin diş lə ri ni, tür mə hə ki mi nin mə nim 
diş lə rim ba rə sin də dol dur du ğu kar-
toq ram la mü qa yi sə elə sə lər? Əgər 
elə dir sə, on da əv vəl-axır, bu ra gə lib 
çı xa caq və sor ğu-sual edə cək lər. 

Hə kim üst-ba şı nı dü zəlt di və qü-
rur lu bir gör kəm al dı.

- O... Ha kim Mil ler çox zəif di. O 
qə dər zəif di ki, tər pə nə də bil mir. 
Bir həf tə dən ar tıq ya şa maz, yə qin. 

Üzü mə zil lən miş ba xış la rı ora da 
kə dər iz lə ri ax ta rır dı. Am ma fe de-
ral tür mə də yat maq in sa na öz hiss-
lə ri ni giz lə mə yi öy rə dir. 

Naümid hal da əla və elə di:
- Ağ ci yər xər çən gi nin son mər-

hə lə si di. Yol üs tə di. Am ma ağ rı la rı-
nı hiss elə mir. 

Ye nə ba şım la işa rə elə dim, bu sə-
fər qa pı ya sa rı. 

- Çı xı şı ta nı yır sız. Si zi ötür mə yə cəm.
Qa pı nın ağ zın da dur muş Ed vi-

na, sö zün əsl mə na sın da, oy na yır dı. 
Gu ya mə nim hə kim lə da nı şı ğım dan 
hid dət lə nib. Rod onun la ev lən di yi 
gün dən be lə sü ni ta ma şa lar bi zim ev-
də adi ha la çev ril miş di. Atam la mən 
bu ta ma şa lar da iş ti rak elə mir dik. 

- Axı, sə nə de dim ki, atan ölüm cül 
xəs tə di. Qa da ğan elə yi rəm sə nə...

- Sən Ro da qa da ğan 
elə yər sən. De yə sən, sə nin qa-
da ğa la rın onun xo şu na gə lir. 

Ya taq ota ğı na gi rən də ata mın çar-
pa yı dan sal la nan hə rə kət siz əli ni gör-
düm. Bar maq la rı nın ara sın da tut du-

ğu si qa re tin tüs tü sü in cə-in cə bu ru lub 
ta va na qal xır dı. Bir za man lar bu əlin 
güc lü əzə lə lə ri var dı, uşaq lıq da mə nə 
iliş dir di yi şa pa laq la rı yax şı xa tır la yı-
ram. İn di si qa re ti tut ma ğa be lə gü cü 
qal ma mış dı. Onu bu cür kö mək siz 
gör mək ürə yi mi sıx dı, ata ma ya zı ğım 
gəl di; bir za man lar qə zəb lən miş ayı 
ov iti mi zi par ça la yan da bu na bən zər 
hiss lər ke çir miş dim. Bə ni zi ağar mış 
anam çar pa yı nın ya nın da kı kres lo-
dan qalx dı. Onu qu caq la dım.

- Sa lam, ana! 
Qol la rım da ne cə gə ril di yi ni hiss 

elə dim. Am ma ar xa yın idim ki, mə-
ni itə lə məz. Ata mın ota ğın da bu nu 
elə məz. 

Atam sə si mi eşi dib üzü nü bi zə 
tə rəf çe vir di. Sa çı nın gü mü şü bə-
yaz lı ğı pa rıl da dı. Ya xın la şan ölüm 
göz lə ri ni şəff  afl  aş dır mış dı; - göz lə-
ri ma vi bu lu dun qar üs tü nə dü şən 
köl gə si ki miy di.

- Kris, sən sən? Al lah cə za nı ver-
mə sin. Sə ni gör mə yi mə çox şa dam, 
- sə si güc lə eşi di lir di. 

- Mən də şa dam. Tən bəl olub get-
mi sən, qo ca,- şəf qət lə ca vab ver dim. 
İt da mı boş du, ne cə ov elə yə cə yik? 

- Ye tər, Kris, - anam söh bə tə qa-
rı şıb əv vəl lər ol du ğu ki mi, əmr elə-
mək is tə di. 

- Bir az ata mın ya nın da otu ra cam, 
– ona müm kün qə dər yum şaq şə kil də 
eti raz elə mə yə ça lış dım. Ata mın son 
də qi qə lə ri ni bö lüş mək is tə yir dim.

Anam, gö rü nür, nə edə cə yi ni 
bil mə di yi üçün sus du. Onun qa ra 
köl gə si bir qə dər qa pı da do nub 
qal dı, son ra səs siz yo xa çıx dı. 
Əmin idim ki, Ro da zəng elə-
mək üçün o bi ri ota ğa ke çib. 

İki saata ya xın tək lik də qal dıq. 
Bu müd dət ər zin də an caq mən 
da nı şır dım. Ya mac la rı do la şıb 
qı zıl mə də ni ax tar ma ğı mız dan, 
qul dur oyun la rı oy na ma ğı mız-
dan, bir də fə ma ra la tə lim ke-
çib evə qə dər gə tir mə yi miz dən 
və ata mın onu şax la vu rub ge ri-
yə qay tar ma sın dan da nış dıq ca, 
ara da bir do da ğı na xə fi f tə bəs süm 
qo nur du. O, məh kə mə ha ki mi se çi-
lən dən son ra elə bil bir-bi ri miz dən 
uzaq laş mış dıq. İyir mi ya şım var dı 
və gö rü nür, qay nar hə ya ta can at ma-
ğım mə nə atam dan keç miş di. Am-
ma atam mən dən otuz yaş bö yük idi 
və özü nü sax la ya bi lir di. Mən sə də-
rəy lə üzüaşa ğı yü yü rür düm. 

Saat yed di də qar da şım Rod 
mə ni qo naq ota ğı na ça ğır dı. 

Ata mın ya nın dan çıx dım 
və qa pı nı bağ la dım. Rod 

mən dən hün dür və 
da ha təm kin li idi. 

Am ma heç vaxt 
mərd ol ma-

mış dı. Ağ zı nı 
ayı rıb mə nə 
ba xır dı. 

- Eşit dim, 
ar va dım la ko-

bud da nış mı san, 
- elə bir ton la sö zə 

baş la dı ki, elə bil iş çi-
sin dən he sab tə ləb elə yir-

di, - biz sə nin dav ra nış la rı nı anam la 
mü za ki rə elə dik və is tə yi rik ki, çı xıb 
ge də sən. Biz is tə yi rik ki...

- Siz is tə yir siz? Nə qə dər ki, atam 
nə fəs alır, bu ev onun du. Elə de yil? 

Rod yum ru ğu nu dü yün lə yib üs-
tü mə atıl dı. Mən zər bə dən ya yı na 
bil dim, qar da şı mı di va ra tə rəf itə lə-
dim. Qar nı na bi ri ni iliş di rib, onu iki 
ye rə qat la yar, son ra yum ru ğum la 
boy nun dan vu rar, di zim lə ən gi ni 
əzib ye rə sə rər dim. Bu, mə nə çox bö-
yük zövq ve rər di. Am ma bu na gö rə 
tür mə dən qaç ma ğa, min mil yol gəl-
mə yə, po li si öl dü yü mə inan dır ma ğa 
dəy məz di. Bu na gö rə də da vam elə-
mə dim. Həm də Ro dun qorx du ğu-
nu gör düm, elə bil qə tiy yə ti də it di. 

- Mur dar, hey van!
Ar vad ki mi əli ni ya na ğı na qo yub 

bu sö zü mə nim ün va nı ma de yir di. 
Bir dən göz lə ri nin ne cə bö yü dü yü-
nü gör düm; de yə sən, mə nim du ru-
mu mun in di fər qi nə var mış dı.

- Qaç mı san? – qış qır dı, - tür mə-
dən qaç mı san?

- Elə di. Am ma azad lıq da qal maq 
fi k rim yox du. Si zin ha mı nı zı yax şı ta-
nı yı ram. Siz po li sin gə lib mə ni tut ma-
sı nı ha mı dan çox is tə yir siz. - Onun 
tə kəb bür lü to nu nu yam sı la dım:

- Ne cə bö yük qal ma qal ya şa na-
caq, ila hi!

- Sə ni ax ta rır lar?
- Mə ni öl müş bi lir lər. İl li noys da 

oğur luq ma şı nı yol kə na rın da kı hə rə-
kət gös tə ri ci si nə çırp dım. Av to mo bil 
part la dı və mə nim lə bir lik də yan dı.

- De mək is tə yir sən ki ma şın da 
me yit var dı? - bo ğuq səs lə de di.

Bi li rəm nə fi  kir lə şir di. Am ma olub 
bi tə ni izah elə mək ağ lı ma gəl mə miş di. 

- Yol da kı hə rə kət gös tə ri ci nə çır pı-
lan mən de yil dim, mə ni Sp rinq fi l də 
gə ti rən yaş lı fer mer idi. Pen cə yi min 
ci bin də sı xıb sax la dı ğım yum ru ğu-
mu gö rüb ta pan ça zənn et miş di. Və 
bu “si la hı” ona tuş la mış dım. Zər bə 
mə ni ma şın dan ba yı ra at dı, əzil mə-
miş dim. Sü kan sü rü cü nün si nə si ni 
sıx mış, elə or da ca öl müş dü. Mən 
onun çək mə lə ri ni çı xart dım, öz çək-
mə min bir ta yı nı ona gey dir dim. Əl 
iz lə rim olan ikin ci ta yı nı bir kə na ra 
at dım ki, yan ma sın və onu tap sın lar. 

Bü tün bun la rı Ro da ni yə da nış-
dı ğı mı bil mi rəm; on suz da bu nun 
ger çək ol du ğu na inan ma ya caq dı. 

Əs lin də, mə ni tut sa lar da, heç kim 
de dik lə ri mə inan ma ya caq. 

Ata mın çar pa yı sı nın ya nın da kı 
kres lo da otur du ğum otuz yed di saat 
ər zin də qu la ğım te le fon sə sin də, qa pı 
zən gin dəy di. Hər də fə fi  kir lə şir dim 
ki, da lım ca gə lib lər. Ata mın son nə fə-
sin də ya nın da ol maq is tə yir dim. Son-
ra nə olur, ol sun. Son də qi qə lə rin də 
Rod, Ed vi na və anam çar pa yı ya ya-
xın laş dı lar. Dok tor da bu ra day dı, elə 
bil qo no ra rı nın əl dən çı xa ca ğın dan 
qor xur du. Ata mın ağap paq ol muş 
əli yün gül cə tər pən di, anam diziüs tə 
çö küb əli ni tut du. Anam ba la ca, arıq, 
cid di si fə ti lə ba xır, ağ la mır dı, ək si nə, 
da ha təm kin liy di. 

- Əli mi sıx... Bax be lə... Sıx ki, 
qorx ma yım. 

Can ve rən atam gü lüm sə di və göz-
lə ri ni yum du. Biz onun ca nı nı tap şır-
ma sı nı ayaq üs tə iz lə yir dik. Ağır-ağır 
nə fəs alır dı; elə bil da yan maq da olan 
daş saatın kəf gi ri ya va şı yır dı. Heç kim 
dil lən mir di. Otaq da kı la ra göz gəz dir-
dim. Ölüm qor xu su qar şı sın da elə ya-
zıq gö rü nür dü lər ki, özü mü qo yun sü-
rü sü için də ki qurd ki mi hiss elə dim...

Anam bərk dən hön kü rüb ağ la dı. 
So yuq, qar lı qış gü nü idi. Ci pi vi-

da mə ra si mi nin ke çi ril di yi kil sə nin 
ya nın da sax la dım, don muş pil lə lər lə 
içə ri keç dim. Uzaq dan ta bu tun için də 
atam can lı ki mi gö rü nür dü. Ya xın dan 
üzün də ki kir şan da ha ay dın se zi lir di, 
boy nu köy nə yin ya xa sı üçün çox na-
zik idi. Əli mi əli nə vur dum və buz 
ki mi so yu ğu hiss elə dim. Uzun, əy ri 
dır naq la rın dan baş qa, mə nə heç nə 
ta nış de yil di. Ar xam da du ran Rod ya-
vaş ca qu la ğı ma de di:

- Bu gün rədd olub ge dir sən bur-
dan. Sə ni öz evim də gör mək is-
tə mi rəm! 

- Bir az utan, qar da şım. Və-
siy yət na mə elan olun ma mış bu 

ba rə də da nış maq? – Mən də 
pı çıl tıy la qu la ğı na de dim. 

Qə bi ris tan lı ğın qar bas mış 
yo luy la ka ta fal kın ar xa sın ca 
ad dım la yır dıq. Qə bir qa zan lar 
ta bu tu qaz dıq la rı çu xur da eni-
nə dü zül müş tax ta la rın üs tü nə 

yer ləş dir di lər. Ke şiş dua oxu ma-
ğa baş la yan da mən uzaq laş dım; ona 

gö rə yox ki, ölü mün bu qə dər ya xın 
ol ma sın dan yo rul muş dum, ona gö rə 
ki, doğ ma yer lər də gə zib do laş maq 
is tə yir dim. Həm də qo hum lar dəfn-
dən qa yıt ma mış ev dən bə zi şey lər 

gö tür mə liy dim. Si lah və pat ron la rı 
qa raj da tap dım. Yə qin, Rod giz lət-
miş di; gül lə sə sin dən it ki mi qor-
xur du. İyir mi iki çap lı əla, yün-
gül si la hı se çib gö tür düm. 

Əl vi da, ata! Əl vi da, tə pə lə rin 
o ta yın da et di yi miz ma ral ovu! 
Əl vi da, sa hil bo yu me şə lər də ki 

çöl ör də yi ovu muz! Əl vi da, iç di yi-
miz vis ki yə ətir qa tan me şə qo xu su! 

Əl vi da, hə ya tı mın, fər qi nə var ma dı-
ğım ən qiy mət li par ça sı...

Dö nüb ci pə sa rı get mək is tə dim və 
ye rim də do nub qal dım. On la rın ne-
cə ya xın laş dı ğı nı hiss elə mə miş dim. 
Dörd nə fər idi lər, üz lə rin də cid di ifa-
də var dı, elə bil baş sağ lı ğı ve rir di lər. 
Müəy yən mə na da haq lı idi lər, çün ki 
mən də on la rın gö zün də po ten sial ölü 
idim. Yə qin, gü man edir di lər ki, ya nan 
ma şın da kı fer me ri mən öl dür mü şəm. 

Bir az gə ril dim və ya dı ma pla şı-
mın al tın da çiy nim dən ağ zı aşa ğı 
as dı ğım ki çik çap lı si la hım düş dü. 
Hə, si la hım var dı. Am ma, dörd po-
lis üçün bu nə idi ki; uşaq oyun ca-
ğı. Ah, əgər atam da ha iri çap lı si lah 
sax la say dı. Am ma, onun ge di şiy lə 
atış ma mə nim çün bit miş di...

Qur ğu şun ki mi ağır laş mış əl lə ri-
mi eh mal ca qald rııb ba şı mın ar xa-
sı na qoy dum.
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Əlvida...

- Ta nı yı ram. Beş dol la ra apa ra ram.

İki gün əv vəl İn diana şta tı nın fe de-
ral tür mə sin dən qaç mış dım. Me şə nin 
və tə pə lə rin sa yə sin də tə qib dən ca nı-
mı qur ta ra bil miş dim. Mən ye mək 
qa lıq la rı nı do nuz fer ma sı na apa ran 
yük ma şı nı nın yük ye rin də plas tik 
tor ba nın için də giz lə nə rək tür mə qa-
pı la rın dan ad la ya bil miş dim. Son ra 
yük ma şı nın dan tul lan dım, özü mü 
qa mış lı ğa vur dum, şta tın sər hə di ni 

Sü rü cü ma şı nı dön gə də sax la yıb 

- Bur dan o tə rə fə get mə yə ica zəm 
yox du. Risk edə bi lə rəm, am ma 

- Risk elə mə yə eh ti yac yox du, pi-
ya da ge də rəm, - de dim və düş düm. 

Qa pı ya ya xın la şıb zən gin düy-
mə si ni bas dım. Qa pı nı gə li ni miz 
Ed vi na aç dı, Ro dun ar va dı. Mən-
dən cə mi üç yaş ki çik ol sa da, ar tıq 

- Aman Al lah, Kris! Mən....
Sö zü nü bi tir mə yə im kan ver mə-

yib əlim lə ağ zı nı yum dum: 
- Anam yaz mış dı ki, evin sa hi bi 

Hə, anam, doğ ru dan da, mə nə 
yaz mış dı: “Atan ölüm aya ğın da dı. 
Am ma sə nin nə ve ci nə, öl mü şük, 

De yə sən, mə nim ba rış dı rı cı səs 
to num Ed vi na ya ba şın dan bö yük 

- Bil mi rəm, bur da ne cə pey da ol-
mu san, vax tın dan əv vəl po lis nə-
za rə ti lə bu ra xıl mı san, ya baş qa 
yol la gəl mi sən, am ma in di bu 
gə li şi nin bir mə na sı yox du.

Onun söz lə rin dən be lə 
ba şa düş düm ki, mən bu ra-
da heç ki mə la zım de yi ləm, 
- Əgər ailə mi zi ye nə zi bi lə 

Mən onu kə na ra itə lə-
dim və hol la da xil ol dum. 

- O, ölüm aya ğın da dı, biz heç 

Gə lin bu söz lə ri, giz lə də bil mə di-
yi bir se vinc lə de di. Ağ zı nın üs tün-
dən şil lə çək mək is tə dim, am ma ye-

çı xa caq və sor ğu-sual edə cək lər. 
Hə kim üst-ba şı nı dü zəlt di və qü-

rur lu bir gör kəm al dı.
- O... Ha kim Mil ler çox zəif di. O 

qə dər zəif di ki, tər pə nə də bil mir. 
Bir həf tə dən ar tıq ya şa maz, yə qin. 

Üzü mə zil lən miş ba xış la rı ora da 
kə dər iz lə ri ax ta rır dı. Am ma fe de-
ral tür mə də yat maq in sa na öz hiss-
lə ri ni giz lə mə yi öy rə dir. 

Naümid hal da əla və elə di:
- Ağ ci yər xər çən gi nin son mər-

hə lə si di. Yol üs tə di. Am ma ağ rı la rı-
nı hiss elə mir. 

Ye nə ba şım la işa rə elə dim, bu sə-
fər qa pı ya sa rı. 

- Çı xı şı ta nı yır sız. Si zi ötür mə yə cəm.
Qa pı nın ağ zın da dur muş Ed vi-

na, sö zün əsl mə na sın da, oy na yır dı. 
Gu ya mə nim hə kim lə da nı şı ğım dan 
hid dət lə nib. Rod onun la ev lən di yi 
gün dən be lə sü ni ta ma şa lar bi zim ev-
də adi ha la çev ril miş di. Atam la mən 
bu ta ma şa lar da iş ti rak elə mir dik. 

- Axı, sə nə de dim ki, atan ölüm cül 
xəs tə di. Qa da ğan elə yi rəm sə nə...

- Sən Ro da qa da ğan 
elə yər sən. De yə sən, sə nin qa-
da ğa la rın onun xo şu na gə lir. 

eti raz elə mə yə ça lış dım. Ata mın son 
də qi qə lə ri ni bö lüş mək is tə yir dim.

Anam, gö rü nür, nə edə cə yi ni 
bil mə di yi üçün sus du. Onun qa ra 
köl gə si bir qə dər qa pı da do nub 
qal dı, son ra səs siz yo xa çıx dı. 
Əmin idim ki, Ro da zəng elə-
mək üçün o bi ri ota ğa ke çib. 

İki saata ya xın tək lik də qal dıq. 
Bu müd dət ər zin də an caq mən 
da nı şır dım. Ya mac la rı do la şıb 
qı zıl mə də ni ax tar ma ğı mız dan, 
qul dur oyun la rı oy na ma ğı mız-
dan, bir də fə ma ra la tə lim ke-
çib evə qə dər gə tir mə yi miz dən 
və ata mın onu şax la vu rub ge ri-
yə qay tar ma sın dan da nış dıq ca, 
ara da bir do da ğı na xə fi f tə bəs süm 
qo nur du. O, məh kə mə ha ki mi se çi-
lən dən son ra elə bil bir-bi ri miz dən 
uzaq laş mış dıq. İyir mi ya şım var dı 
və gö rü nür, qay nar hə ya ta can at ma-
ğım mə nə atam dan keç miş di. Am-
ma atam mən dən otuz yaş bö yük idi 
və özü nü sax la ya bi lir di. Mən sə də-
rəy lə üzüaşa ğı yü yü rür düm. 

Saat yed di də qar da şım Rod 
mə ni qo naq ota ğı na ça ğır dı. 

Ata mın ya nın dan çıx dım 
və qa pı nı bağ la dım. Rod 

mən dən hün dür və 
da ha təm kin li idi. 

Am ma heç vaxt 
mərd ol ma-

mış dı. Ağ zı nı 
ayı rıb mə nə 
ba xır dı. 

- Eşit dim, 
ar va dım la ko-

bud da nış mı san, 
- elə bir ton la sö zə 

baş la dı ki, elə bil iş çi-
sin dən he sab tə ləb elə yir-

part la dı və mə nim lə bir lik də yan dı.

- De mək is tə yir sən ki ma şın da 
me yit var dı? - bo ğuq səs lə de di.

Bi li rəm nə fi  kir lə şir di. Am ma olub 
bi tə ni izah elə mək ağ lı ma gəl mə miş di. 

- Yol da kı hə rə kət gös tə ri ci nə çır pı-
lan mən de yil dim, mə ni Sp rinq fi l də 
gə ti rən yaş lı fer mer idi. Pen cə yi min 
ci bin də sı xıb sax la dı ğım yum ru ğu-
mu gö rüb ta pan ça zənn et miş di. Və 
bu “si la hı” ona tuş la mış dım. Zər bə 
mə ni ma şın dan ba yı ra at dı, əzil mə-
miş dim. Sü kan sü rü cü nün si nə si ni 
sıx mış, elə or da ca öl müş dü. Mən 
onun çək mə lə ri ni çı xart dım, öz çək-
mə min bir ta yı nı ona gey dir dim. Əl 
iz lə rim olan ikin ci ta yı nı bir kə na ra 
at dım ki, yan ma sın və onu tap sın lar. 

üzün də ki kir şan da ha ay dın se zi lir di, 
boy nu köy nə yin ya xa sı üçün çox na-
zik idi. Əli mi əli nə vur dum və buz 
ki mi so yu ğu hiss elə dim. Uzun, əy ri 
dır naq la rın dan baş qa, mə nə heç nə 
ta nış de yil di. Ar xam da du ran Rod ya-
vaş ca qu la ğı ma de di:

- Bu gün rədd olub ge dir sən bur-
dan. Sə ni öz evim də gör mək is-
tə mi rəm! 

- Bir az utan, qar da şım. Və-
siy yət na mə elan olun ma mış bu 

ba rə də da nış maq? – Mən də 
pı çıl tıy la qu la ğı na de dim. 

yo luy la ka ta fal kın ar xa sın ca 
ad dım la yır dıq. Qə bir qa zan lar 
ta bu tu qaz dıq la rı çu xur da eni-
nə dü zül müş tax ta la rın üs tü nə 

yer ləş dir di lər. Ke şiş dua oxu ma-
ğa baş la yan da mən uzaq laş dım; ona 

gö rə yox ki, ölü mün bu qə dər ya xın 
ol ma sın dan yo rul muş dum, ona gö rə 
ki, doğ ma yer lər də gə zib do laş maq 
is tə yir dim. Həm də qo hum lar dəfn-
dən qa yıt ma mış ev dən bə zi şey lər 

gö tür mə liy dim. Si lah və pat ron la rı 
qa raj da tap dım. Yə qin, Rod giz lət-
miş di; gül lə sə sin dən it ki mi qor-
xur du. İyir mi iki çap lı əla, yün-
gül si la hı se çib gö tür düm. 

o ta yın da et di yi miz ma ral ovu! 
Əl vi da, sa hil bo yu me şə lər də ki 

çöl ör də yi ovu muz! Əl vi da, iç di yi-
miz vis ki yə ətir qa tan me şə qo xu su! 

Əl vi da, hə ya tı mın, fər qi nə var ma dı-
ğım ən qiy mət li par ça sı...

Dö nüb ci pə sa rı get mək is tə dim və 
ye rim də do nub qal dım. On la rın ne-
cə ya xın laş dı ğı nı hiss elə mə miş dim. 
Dörd nə fər idi lər, üz lə rin də cid di ifa-
də var dı, elə bil baş sağ lı ğı ve rir di lər. 
Müəy yən mə na da haq lı idi lər, çün ki 
mən də on la rın gö zün də po ten sial ölü 
idim. Yə qin, gü man edir di lər ki, ya nan 
ma şın da kı fer me ri mən öl dür mü şəm. 

Bir az gə ril dim və ya dı ma pla şı-
mın al tın da çiy nim dən ağ zı aşa ğı 
as dı ğım ki çik çap lı si la hım düş dü. 
Hə, si la hım var dı. Am ma, dörd po-
lis üçün bu nə idi ki; uşaq oyun ca-
ğı. Ah, əgər atam da ha iri çap lı si lah 
sax la say dı. Am ma, onun ge di şiy lə 
atış ma mə nim çün bit miş di...

Qur ğu şun ki mi ağır laş mış əl lə ri-

xəs tə di. Qa da ğan elə yi rəm sə nə... rəy lə üzüaşa ğı yü yü rür düm. 

Əlvida...Əlvida...


