
Alberto MORAVİA 
(İtaliya)

Sə hər vax tı yo lu nuz xəs tə xa na-
nın ya nın dan düş sə və kon vert 
mar ka sı na bən zər sıx mər mər 
löv hə lə rin üs tün də sağ lıq du ru-

mu na gö rə min nət dar lıq söz lə ri ya zı lıb 
ya pış dı rıl mış di var tə rəf dən keç sə niz, 
on da Ma don na kil sə si nin ya xın lı ğın da 
içə ri si dib çək lə, rəng li hey kəl cik lə və 
lent li zən bil lə do lu olan, bü tün mə həl-
lə ni gül-çi çək lə tə min edən iri bir dü-
kan gö rə cək si niz: za val lı xəs tə lər üçün 
dost la rı, qo hum la rı gü lü məhz bur dan 
alır lar. Gül sa tan ət li-can lı, qa mət li, ağ-
bə niz bir qa dın dır. Özü nə ox şa yan on 
doq quz yaş lı bir oğ lu da var – adı Kar lo, 
çə ki si də azın dan yüz ki lo. Qa lın şü şə li 
ey nək ta xan Kar lo al ver iş lə rin də ana sı-
na kö mək edir. Piy bas mış ət li ya naq la rı 
çil-çil dir, kü rən saç la rı kir pi ki mi biz-biz 
da ya nır. Qar nı piy bağ la yıb, ayaq la rı 
isə elə bil bir cüt sü tun dur. Ame ri kan-
sa ya ğı ge yi nir – id man gö dək cə si və zo-
laq lı şal var. Dar gö dək cə bə də ni nə elə 
ya pı şıb ki, elə bil gö dək cə yox, ji let dir. 
Əyi lib-qal xan da, de yir sən şal va rı ti kiş 
ye rin dən bu də qi qə part la ya caq, qə fi l 
çev ri lən də isə döş lə ri ar vad dö şü ki mi 
yır ğa la nır. Qa baq lar dost luq edər dik, 
am ma in di Kar lo mən dən kü süb. Bu, 
mə ni çox üzür. Bi lir siz ni yə? Kar lo nun 
elə mə zə li gör kə mi var ki, adam onu 
gö rən ki mi əh va lı dü zə lir, dil xor çu lu-
ğu-fi  la nı unu dur san. Ke fi  nin du rul ma-
sı üçün tək cə elə Kar lo nun ne cə iş ta hay-
la ye mə si nə bax maq ki fa yət dir: mən bu 
cür iş ta ha nı öz gə heç kəs də gör mə mi-
şəm! Ya rım ki lo sous lu spa gett  i ni çö-
rək lə içə ri ötü rən dən son ra ya zıq-ya zıq 
de yir: «E lə bil di li mə lox ma dəy mə-
yib… Ay al lah, acın dan öl düm!» Hər-
dən tay-tuş lar la yı ğı şıb Kar lo nu qəs dən 
res to ra na də vət edir dik – axı onun ne cə 
ye di yi nə bax maq bir ta ma şa dır. Kar lo 
da bu ta ma şa nı gös tər mək üçün özü nü 
na za qoy maz, bi zi çox in ti zar da sax la-
maz dı. Bir də fə ya rım ca saatın için də 
bü töv bir qu zu nun axı rı na çıx dı; dörd 
aya ğın dör dü nü də elə sü mür dü ki, 
nim çə də yal nız bir to pa sü mük qal dı. 
Ev də bu cür für sət hə ləm-hə ləm ələ 
düş mür dü – ana sı si mic ar vad dı, həm 
də gül sat maq la çox qa zan maq ol mur. 
Kar lo da ye mək mə ra si mi nin dost lar 
üçün bir ta ma şa ol du ğu nu bil di yin dən, 
çox vaxt elə özü di lə gə lir di:

- Hə, bu gün mə ni ha ra sa də vət et-
mək fi k ri niz var? Nə si fa riş ver sə niz, 
nə qə dər is tə sə niz, ye yə rəm. Ge dər?

Bir ba zar gü nü Kar lo mə nə xə bər 
ver di ki, bəs hər iki miz onun adax lı-
sı Faus ti na nın evi nə də vət li yik. Bərk 
təəc cüb lən dim, çün ki bu ailə ilə ya xın-
dan ta nış de yil dim, ba şa düş mür düm 
ki, mə ni ora ni yə də vət edib lər. Bu nu 
Kar lo ilə gö rü şər kən ba şa düş düm. 
Şərt ləş di yi miz ki mi, İta li ya pros pek-
tin də gö rüş dük. Kar lo mə yus idi, 
dil xor gö rü nür dü, əli ni ci bi nə qo yub 
tez-tez də rin dən köks ötü rür dü. Faus-
ti na gi lə ça ta na can yol da on dan so ruş-
dum ki, no lub, nə baş ve rib? An caq 
o, mə nə köks ötür mək lə ca vab ver di. 
Bir də so ruş dum. Ye nə də rin dən köks 
ötür dü. Axır da de dim:

- Bi lir sən nə var? De mir sən de mə, 
am ma bəs dir içi ni çək din. Sən lap 
suiti yə ox şa yır san.

- Bə yəm suiti lər köks ötü rür?
- Yox. Am ma köks ötür səy di lər, 

ey nən sə nin ki nə ox şa yar dı. 

Kar lo bir də fə də içi ni çə kib, son-
ra izah elə di:

- Sə ni də vət et mə lə ri ni özüm xa-
hiş elə dim. İs tə yi rəm bir iş də mə nə 
kö mək edə sən. Söz ve rir sən?

Söz ver dim.
Kar lo içi ni çə kib de di:
- Faus ti na da ha mə ni sev mir.
Boy nu ma alım ki, bu nu eşi dən də 

əməl li-baş lı se vin dim: Faus ti na xo şu-
ma gə lir di və heç cür an la mır dım ki, 
bu qız Kar lo da nə ta pıb, onun nə yi nə 
vu ru lub. Am ma mən yax şı dost idim, 
heç vaxt qı zın na zı nı çək mə yə, kön lü-
nə gir mə yə ça lış mır dım, xo şu ma gəl-
di yi ni ona heç ey ham la da qan dır mır-
dım. Özü mü bi vec li yə qo yub:

- Təəs süfl  ə ni rəm, - de dim, - am-
ma mən ney lə yə bi lə rəm?

- Çox şey. İs tə sən, çox şey edə bi-
lər sən. Faus ti na mə nə qu laq as mır, 
sö zü mü eşit mir... Sə nə isə hör mə ti 
var... Sən dil dən pər gar san, da nış ma-
ğı ba ca rır  san... Bi lir sən, o, da ha mə ni 
gör mək də is tə mir… Sə bə bi ni so ruş-
dum, əvə zin də bi zi na ha ra ça ğır dı. 
Sən yax şı-yax şı da nış, ba şa sal ki, 
mən onu se vi rəm, qoy mə ni at ma sın.

Əv vəl cə Kar lo nu ba şa sal ma ğa ça lış-
dım, de dim qa dı nı heç bir də lil-sü but-
la inan dı ra bil məz sən, am ma gö rən də 
ki, ya xam dan əl çək mir, üz vu rub di-
lə tu tur, ra zı laş dım. Bu vaxt biz ar tıq 
Ales sand ria mey da nı na, Faus ti na nın 
ya şa dı ğı evin ya xın lı ğı na çat mış dıq.

Pil lə kən lə yu xa rı qal xıb qa pı nı 
döy dük. Faus ti na nın ana sı, əlin də 
kö mür yel lə mək üçün yel pik tut muş 
ba la ca, ağ saç qa dın qa pı nı açan ki mi:

- Şü kür Al la ha ki, gə lib çıx dı nız, - 
de yib mət bə xə qaç dı.

Ye mək ota ğı na keç dik. Sək kiz nə-
fər lik süf rə açıl mış dı. Faus ti na nın ata sı 
dər zi idi, ara gün lər də bur dan so yu-
nub-ge yin mə ota ğı ki mi is ti fa də edir-
di. Bü tün di var la rı dəb jur nal la rın dan 
kə sil miş şə kil lər bə zə yir di; künc də 
üs tün dən ya rım çıq ja ket asıl mış qa dın 
ma ne ke ni var dı. Ev də nə sə bir qa rı şıq-
lıq hökm sü rür dü: ev sa hi bə si nin ki-
min sə üs tü nə qış qır ma sı, onun 
da qa dı na ca vab qay tar ma-
sı ay dın eşi di lir di. Son ra 
otur du ğu muz ota ğın 
qa pı sı qə fi l dən açıl-
dı, Faus ti na içə ri 
gir di. On sək kiz 
yaş lı bu nər mə na-
zik qı zın qə şəng 
qıv rım saç la rı, yas-
tı al nı, ya şıl göz lə ri, 
iri ağ zı var. Gö zəl 
de məz sən, am ma su-
yu şi rin dir. Bi zi gö rüb 
şən hal da qış qır dı:

- Sa lam, Kar lo… 
Sa lam, Ma rio… 
Anam ya man ca əsə-
bi lə şib. Bi lir siz ni yə? 
Ma ka ro nu sək kiz 
nə fər lik bi şi rib, an caq 
ma ya sı ba tır. Ci no ilə 
Alf re do xə bər gön-
də rib lər ki, fut bo la 
ge dir lər, na ha rı ev də 
elə mə yə cək lər. An-
na-Ma ri ya da gəl mə-
yə cək – ni şan lı sı onu 
ha ra sa də vət edib. 
Elə özüm də get mə-
yə ha zır la şı ram, mə-
ni də də vət edib lər… 
Ba xın öz işi ni zə, ev də 
üçü nüz qa la caq sı nız… 
Anam da hirs lən mə sin, 
ney lə sin?! De yir əti son ra ya sax-
la maq olar, bəs pen dir li ma ka ro nu 
ney lə yim, qal sa, xa rab ola caq.

Qız bü tün bun la rı ara ver mə dən 
bir nə fə sə söy lə di, son ra əzil mə sin 
de yə, pal ta  rı nın ar xa tə rə fi  ni yün-
gül cə qal dı rıb köh nə, yap rıx mış 
di van da otur du, dər hal da sö zü-
nə da vam elə di. 

- Qu laq as, Kar lo, bi lir sən sə ni ni-
yə dos tun la bir gə də vət et mi şəm?! 
Anam de yib ki, mü na si bət lə ri mi zi 
ay dın laş dı raq… Am ma sə ni bə ri-
baş dan xə bər dar edi rəm: mə ni di lə 
tut maq əbəs dir.

Bil mi rəm ni yə, am ma bu qız gın-
ca sı na de yi lən söz lər ca nı ma yağ 
ki mi ya yıl dı. Üs tə lik, da nı şa-da nı şa 
Faus ti na gö zü nü mə nə zil lə miş di, 
Kar lo nun heç üzü nə də bax mır dı. 
Ba xış la rı mız toq qu şan da qı zın naz-
la, iş və kar lıq la gü lüm sə di yi ni də 
sez dim. Kar lo isə bu vaxt ağ lam sı-
nır dı:

- Mə ni sev mir sən sə, bəs on da 
ney lə yim? 

Faus ti na ürək dən qəh qə hə çək di, 
ağ zın da kı ağap paq diş lər gör sən di.

- Mən nə bi lim?! Özü nə baş qa sı nı 
ta par san… Ya da heç tap ma… Bu-
nun mə nə dəx li yox dur. Da ha bi-
zim  ki qur tar dı. Gör mək is tə mi rəm 
sə ni, ba şa dü şür sən?! Lap zəh lə mi 
tök mü sən, bez dir mi sən mə ni… 

- Ni yə bez dir mi şəm axı?.. Ney-
lə mi şəm ki?.. Mən dən ni yə zəh lən 
ge dir?

Faus ti na ye rin dən hirs lə sıç ra sa 
da, şən ca vab ver di; özü də bu vaxt 
ya şıl göz lə ri Kar lo nun yox mə nim 
üzüm də gə zi şir di.

- Bil mir sən ni yə zəh ləm ge dir? 
Ona gö rə ki, sən… gon bul san, əfəl-
sən, qa rın qu lu san… Fik rin-zik rin 
ye mə yin ya nın da dır, bü tün gü nü an-
caq qar nı nı do yur ma ğı dü şü nür sən, 
ye dik cə də piy lə nib şi şir sən. Bi lir sən 
rə fi  qə lə rim mə nə nə de yir? Kral Fa-
ru kun ni şan lı sı… Biz ya na şı du ran da 
elə bil fi l lə qa rış qa yıq... Get öz ta yı nı 
tap, mən sə nin ta yın de yi ləm.

- Axı mən sə ni se vi rəm!
- Am ma mən bir ti kə də! 
Siz ha çan sa gon bu lun ağ la ma ğı-

nı gör mü sü nüz? Arıq ağ la yan da, 
ona ina nır lar; am ma gon bul ağ la sa, 
müt ləq de yə cək lər ki, özü nü bic li yə 
qo yub. 

Kar lo ey nə yi ni çı xart dı, cib dəs ma-
lı nı gö zü nə tu tub za rı ma ğa baş la dı. 
Bu vaxt Faus ti na nın ana sı üs tü nə to-
mat sousu tök dü yü ma ka ron la do lu 
qa za nı ota ğa gə tir di. Kar lo  nu bu və-
ziy yət də gö rən də təəc cüb lə so ruş du:

- Nə baş ve rib bur da? Kar lo ya nə 
olub?

- Heç nə, ağ la yır, - Faus ti na şən hal-
da çi yin lə ri ni çə kib ca vab ver di və di-
van dan qalx dı. - Qoy ağ la sın, bu nun 
ona xey ri var. Yax şı, mən get dim… 
Hə, Kar lo, sən özün is tə din gə lə sən, 
mən də eşit dik lə ri ni sə nə tə zə dən de-
dim. İn di də ge di rəm, iş lə rim var...

- Bəs ye mək ye mir sən? - ana sı 
qış qır dı.

- Son ra. Son ra ye yə rəm… Mə-
nim çün bir şey sax la yar san… Xu-
da ha fi z, Kar lo. Nuş ol sun… Xu da-
ha fi z, Ma rio.

Bu nu de yər kən ya şıl göz lə ri ni 
mə na lı tərz də üzü mə zil lə yib, mə-
nə əl uzat dı; hiss et dim ki, bar maq-
la rıy la əli mi sı ğal la dı.

- Bu da be lə get di, - ana sı əsə bi-
lik lə mı zıl dan dı, - qal dı nız tək cə siz 
iki niz… Ke çin ma sa nın ar xa sı na…

- Mən ac de yi ləm, - Kar lo göz lə ri-
ni sup qa za nı na zil lə yib ca vab ver di. 

Lap mö cü zə idi: işə bax ki, gö zü-
nün ya şı bir an da ca qu ru muş du.

Mən sə, doğ ru dan ye mək is tə-
mir dim: Faus ti na nın ba xış la rın dan, 
bar maq la rı nın to xu  nu şun dan bərk 
hə yə can lan mış dım. Özüm də cə sa-
rət ta pıb de dim:

- Get sək, yax şı ol maz mı? Bəl kə 
ge dək…

- Bəs mən bun la rın ha mı sı nı çö lə 
ata cam? - Faus ti na nın ana sı əl lə ri ni 
be li nə qo yub qış qır dı. - Ev ye mə yi dir! 
Ev ma ka ro nu dur!.. Otu run ye yin.

- Mən ye mək is tə mi rəm, - Kar lo 
bir qə dər tə rəd düd lə de di.

Bu vaxt Faus ti na qa pı da pey da 
olub qış qır dı:

- Sən ha?! Kim ina nar ki, sən ye-
mək is tə mə yə sən?.. Ye, əzi zim, ye…

Son ra da qə ti ad dım lar la Kar lo nun 
üs tü nə ye ri di, qo lun dan ya pı şıb onu 
zor la di van dan qal dır dı, dar ta-dar ta 
apa rıb ma sa nın ar xa sın da oturt du, 

ya xa lı ğı boy nu na ta xıb çən gə li ov cu-
na dürt dü; ana sı da ra zı gör kəm lə 
baş la dı Kar lo nun nim çə si ni ma-

ka ron la dol dur ma ğa. Kar lo ya-
zıq-ya zıq de yir di:

- Mən qə ti ac-
ma mı şam...

Am ma 
ü s  t ü  n ə 
q ı r  m ı -
zı to mat 

sousu tö-
kül müş ma-

ka ron onun 
i ş  t a  h a  s ı  n ı 

qı cıq lan dı rır-
dı, çün ki Kar lo 
«ac ma mı şam» 
sö zü nü ya şar-
mış göz lər lə 
ağ lam sı na-ağ-
lam sı na tək rar 
edər kən ar tıq 
nim çə də buğ la-
nan ma ka ro nu 
çən gəl lə qa rış dır-
ma ğa baş la mış dı.

- Nuş ol sun! - 
Faus ti na uca dan 

de di, son ra ye nə 
qa çıb otaq dan çıx dı.

Ana sı da çıx dı, 
am ma get məz dən 
qa baq mə nim nim-
çə mi də ağ zı na can 
dol dur du. Kar lo 
çən gə lə nə qə dər 
müm kün dü sə 
ma ka ron ke çi-
rib kə kə lə yə-
kə kə lə yə de di:

- Ma rio, nə qə dər ki, Faus ti na ev dən 
çıx ma yıb, get onun ya nı na… bəl kə sə-
nin lə üz-üzə, göz-gö zə qa lan da…

Sö zü nü bi tir mə yə höv sə lə si çat-
ma yıb çən gə li ağ zı na apar dı. İn di 
o, iş ta hay la ye yir, göz yaş la rı isə ya-
naq la rı bo yun ca sü zü lür dü.

- Düz de yir sən, - se vin cək dil lən-
dim. - Ola bil sin, göz-gö zə qal saq, 
sö zü mü eşi dib ra zı la şar… Sən ye, 
mən in di da nı şıb gə lə rəm.

Ma sa nın ar xa sın dan qal xıb bir-
ba şa Faus ti na nın ota ğı na get dim. 
Qız güz gü nün qa ba ğın da da ya nıb 
do daq la rı nı bo ya yır dı. İçə ri ke çib 
qa pı nı ört düm, ar xa dan ya xın la şıb 
be li ni qu caq la dım, mü qəd di mə siz-
fi  lan sız qu la ğı na pı çıl da dım:

- Sa bah gö rü şək mi?
- Sa bah ni yə, elə bu gün gö rü şək, - 

Faus ti na öz ya şıl göz lə ri lə mə ni yan-
dan, çə pə ki sü züb naz la ca vab ver di.

- Bu gün? Ha çan? Saat ne çə də?
- Ya rım saat dan son ra mə ni aşa-

ğı da, bar da göz lə yər sən.
Vəs sa lam. Baş qa heç nə de mə di, 

quş ki mi uçub get di.
Tə zə dən ye mək ota ğı na qa yıt-

dım. Kar lo nim çə ni ya rı ya can bo-
şalt mış dı. İş ta hay la ye yir di, am ma 
da ha tə ləs mir di. 

- He yif, - de dim, - Kar lo, çox he-
yif. Bu işə çox təəs süfl  ə ni rəm, am-
ma mə ni otaq dan qov du… 

O, nim çə nin axı rı na çı xıb, son ra 
ba şı nı aşa ğı sal la dı və çən gə lə tax dı-
ğı ma ka ro nu fır la da-fır la da ağ la dı.

- Ya ra maz qız… Mən onu elə çox 
se vir dim ki!

İn di özüm də ye mə yə gi riş miş-
dim; Faus ti na ilə da nı şan dan son-
ra əcəb iş ta ha ya gəl miş dim. Sous lu 
ma ka ron la duz lu qo yun pen di ri, 
hə qi qə tən qi ya mət idi.

- Da ha onu gör mək is tə mi rəm, - 
Kar lo de di. - Lap gə lib yal var sa da, 
xey ri yox dur, üzü nə ba xan de yi ləm.

Nim çə si ar tıq boş idi; Kar lo boş-
qa bı tə zə dən dol dur du. 

- Düz də elə yər sən, - de dim.
Qı sa sı, iki lik də o boy da qa za nı ya-

rı sı na can bo şalt dıq. Faus ti na nın ana sı 
içə ri gir di, nə za kət xa ti ri nə, bir az da ət 
ye mə yi mi zi xa hiş elə di. Ca vab ver dim 
ki, ar tıq bəs de yin cə ye yib doy mu şuq 
və aya ğa qalx dım. Am ma ye rin dən 
tər pən mə yən Kar lo nun üzü nün ifa-
də sin dən be lə ba şa düş düm ki, ət dən 
im ti na et məz di. Axır da də rin dən köks 
ötü rüb qalx dı; sal fet lə əv vəl ağ zı nı, 
son ra göz lə ri ni sil di. Faus ti na nın ana-
sıy la sa ğol la şıb get dik. 

Kü çə yə çı xan ki mi Kar lo ya de dim:
- Yax şı, mən get dim, bir nə fər lə 

va cib gö rü şüm var!
Və ya zı ğa ağ zı nı aç ma ğa im kan 

ver mə dən qa çıb göz dən it dim.
Bir az kü çə də ve yil lə nən dən son ra 

şərt ləş di yi miz vaxt da ba ra gəl dim. 
Faus ti na yo lu mu göz lə yir di. O, çox 
qə şəng gör sə nir di: əy nin də tünd- bə-
növ şə yi rəng də zə rif pal tar var dı, özü 
də əlin də bir dəs tə bə növ şə tut muş-
du. Mə ni gör cək dər hal qo lu ma gi rib:

- Ay əfəl, - de di, - xo şu ma gəl di-
yi ni ne çə vaxt dı ba şa düş mür sən?

Ca vab ver mə yə im kan tap ma dım: 
biz bu vaxt qay nar Neapol fə sə li si sa tı-
lan ki çik şir niy yat dü ka nı nın ya nın dan 
ke çir dik, üz-gö zü va nil şə kə ri nə bu laş-
mış Kar lo da gi riş qa pı sı nın ağ zın da 
dur muş du. Mən onu tə zə bi şi ril miş çö-
rə yin qo xu su nu hiss elə yən dən son ra 
gör düm; əlin də bir ne çə fə sə li tut muş-
du, ağ zı da do luy du. Əl bətt  ə, Kar lo da 
bi zi gör müş  dü, özü də bir-bi ri mi zə ya-
pı şıb qol-qo la gəz di yi miz yer də. Am-
ma bu, Faus ti na nın qə ti ve ci nə ol ma dı, 
heç tü kü də tər pən mə di. 

- Xu da ha fi z, Kar lo, - qız ara lı dan-
ca qış qır dı və biz onun ya nın dan 
ötüb yo lu mu za da vam elə dik.

Tərcümə edən:
Ma hir N. QA RA YEV
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(Hekayə) üs tü nə ye ri di, qo lun dan ya pı şıb onu 
zor la di van dan qal dır dı, dar ta-dar ta 
apa rıb ma sa nın ar xa sın da oturt du, 

ya xa lı ğı boy nu na ta xıb çən gə li ov cu-
na dürt dü; ana sı da ra zı gör kəm lə 
baş la dı Kar lo nun nim çə si ni ma-

ka ron la dol dur ma ğa. Kar lo ya-
zıq-ya zıq de yir di:

- Mən qə ti ac-
ma mı şam...

sousu tö-
kül müş ma-

ka ron onun 
i ş  t a  h a  s ı  n ı 

qı cıq lan dı rır-
dı, çün ki Kar lo 
«ac ma mı şam» 
sö zü nü ya şar-
mış göz lər lə 
ağ lam sı na-ağ-
lam sı na tək rar 
edər kən ar tıq 
nim çə də buğ la-
nan ma ka ro nu 
çən gəl lə qa rış dır-
ma ğa baş la mış dı.

- Nuş ol sun! - 
Faus ti na uca dan 

de di, son ra ye nə 
qa çıb otaq dan çıx dı.

Ana sı da çıx dı, 
am ma get məz dən 
qa baq mə nim nim-
çə mi də ağ zı na can 
dol dur du. Kar lo 
çən gə lə nə qə dər 
müm kün dü sə 
ma ka ron ke çi-
rib kə kə lə yə-
kə kə lə yə de di:

min sə üs tü nə qış qır ma sı, onun 
da qa dı na ca vab qay tar ma-
sı ay dın eşi di lir di. Son ra 
otur du ğu muz ota ğın 
qa pı sı qə fi l dən açıl-

tı al nı, ya şıl göz lə ri, 
iri ağ zı var. Gö zəl 
de məz sən, am ma su-
yu şi rin dir. Bi zi gö rüb 

- Sa lam, Kar lo… 
Sa lam, Ma rio… 
Anam ya man ca əsə-
bi lə şib. Bi lir siz ni yə? 
Ma ka ro nu sək kiz 
nə fər lik bi şi rib, an caq 
ma ya sı ba tır. Ci no ilə 
Alf re do xə bər gön-
də rib lər ki, fut bo la 
ge dir lər, na ha rı ev də 
elə mə yə cək lər. An-
na-Ma ri ya da gəl mə-
yə cək – ni şan lı sı onu 
ha ra sa də vət edib. 
Elə özüm də get mə-
yə ha zır la şı ram, mə-
ni də də vət edib lər… 
Ba xın öz işi ni zə, ev də 
üçü nüz qa la caq sı nız… 
Anam da hirs lən mə sin, 
ney lə sin?! De yir əti son ra ya sax-
la maq olar, bəs pen dir li ma ka ro nu 
ney lə yim, qal sa, xa rab ola caq.

Qız bü tün bun la rı ara ver mə dən 
bir nə fə sə söy lə di, son ra əzil mə sin 
de yə, pal ta  rı nın ar xa tə rə fi  ni yün-
gül cə qal dı rıb köh nə, yap rıx mış 
di van da otur du, dər hal da sö zü-

(Hekayə)(Hekayə)


