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Üzük
Gü nor ta idi. Gü nəş onun gö zü nü qa-

maş dı rır, met ro gi ri şi nə ya xın yer də as-
falt üzə rin də otur muş di lən çi qa rı nın 
fər yad do lu sə si isə əsəb lə ri nə to xu nur-
du. Di lən çi nin göz lə ri gör mür dü. Ca vid 
ci bin dən çı xar dı ğı tək qaş bril yant üzü-
yü qa rı nın ov cu na qo ya raq, met ro gi ri şi-
nə ya xın laş dı. Qa rı ov cun da kı üzü yə ba-
xa-ba xa qal mış dı. Gü nə şin al tın da üzük 
da ha çox pa rıl da yır dı. Üzü yü gö rən 
di lən çi özü nü ya lan dan kor lu ğa vur-
du ğu nu da unut du. Çə li yi ni yer də qo-
yub na mə lum is ti qa mət də get di. Ca vid 
adə tən hər sə hər ey ni saat da met roy la 
işə ge dir, qa tar da adə tən ey ni in san lar la 
qar şı la şır dı. Yol da ta nı ma dı ğı in san la rın 
söh bə ti nə qu laq as maq xo şu na gə lir di. 
Bu gün sə işə hə mi şə ki ki mi sə hər de-
yil, gü nor ta ge də si ol muş du. Ötən gün 
ax şam üçil lik sev gi li si nə et di yi ev li lik 
tək li fi  nə yox ca va bı al dıq dan son ra içib 
sər xoş ola raq kü çə də skam ya da yat mış-
dı. Sə hə rə ya xın evə gə lən də isə özü nə 
gəl mə si vaxt al mış dı. Bu na gö rə də işə 
ge cik miş di. Fi kir li ol du ğu na gö rə gə lən 
qa tar la ra əhə miy yət ver mə yib, bir ne çə 
qa ta rı ötür dü. Özü nə gə lən də sər ni şin-
lə rin az lı ğı na təəcüb lən di. Sə hər lər met-
ro da adam çox olar dı. İn di isə sər ni şin 
az idi. Qa ta ra mi nib xo şu na gə lən yer də 
əy ləş di. Ca vid dü nən ki ha di sə ni xa-
tır la yan da ürə yi san ki hül qu mun da 
dö yü nür dü. Qo yun la rı say ma ğa 
baş la dı. Çox adam yu xu suz luq-
dan əziy yət çə kən də sa yır sa, Ca-
vid ke fi  pis olan da hə mi şə be lə cə 
ürə yin də say maq la sa kit lə şir di:

- Bir qo yun. İki qo yun, bir ke-
çi. Üç qo yun, iki ke çi, bir inək. 
Dörd qo yun, üç ke çi, iki inək, bir 
at. Beş qo yun...

Qa tar növ bə ti stan si ya ya ya-
xın la şır, qa pı lar açı lır. Qa ta ra ba-
şın da gül mə li ban tı olan qız da xil 
olur. Ban tın üzə rin də ki iri pla sitk 
ağ gül çox ba ya ğı gö rü nür dü. Qı zı 
gö rən də Ca vi di gül mək tut muş du. 
Qız sa boş yer lə ri ötü rə rək, naz la na-
naz la na gə lib Ca vi din ya nın da əy ləş-
di. Qı zın adı Ay sel idi. Ca vid hə lə bu-
nu bil mir di. Ye ri şi, ba xı şı ilə nə zər cəlb 
et mə yi yax şı ba ca ran Ay sel diq qət mər-
kə zin də ol ma ğı se vir di. Ca vid “Ona ne-
cə gül dü yü mü gör mə di, yox sa bu qə dər 
boş yer lə ri qo yub ni yə ya nım da otur sun” 
- dü şün dü yü vaxt qız ona gü lüm sə yir di. 
Ya xın dan ba xan da qı zın ba şın da kı bant 
da ha da zövq süz gö rü nür dü. Ca vid ya-
na şı otur duq la rı na gö rə qı za bax ma ğa 
uta nır dı. Çün ki ya nın da kı ada mı süz-
mə yi ədəb siz lik sa yır dı. Qı zın iyir mi 
ya şı olar dı. Ağ köy nək, qa ra şal var da 
mək təb li yə ox şa yan qı zın üz ciz gi lə ri 
xo şa gə lən idi. Çox qı sa saç la rı var idi. 
Ba şın da kı bant həm diq qə ti cəlb edir, 
həm də onun gör kə mi ni kor la yır dı. Qız 
çan ta sın dan qa lın bir ki tab çı xa rıb və-
rəq lə di. İn gi lis di li ni öy rən mə yə baş la-
yan lar üçün olan ki ta bı və rəq lə yən də 
gah sə hi fə lə rə, gah da Ca vi də ba xır dı.

Ay se lə gö rə, qa tar da san ki Ca vid lə 
özün dən baş qa kim sə yox idi. Qar şı tə-
rəf də əy lə şən lə rə fi  kir ver mir di. Ay sel 
yan da kı boş yer lə rə bax ma ya raq, Ca vi-
də çox ya xın otur muş du. Elə bil ki ta bı 
Ca vi də gös tər mək üçün və rəq lə yir di. 
Qız ki ta bı nı çı xa ran da Ca vid say ma ğı 
da yan dır dı ğı nı xa tır la dı:

- Har da qal mış dım, gö rə sən... Bir qo-
yun. İki qo yun, bir ke çi. Üç qo yun, iki 
ke çi, bir inək . Dörd...

Qı zın əlin də ki ki ta bın ara sın da kı 
qə ləm ye rə düş dü. Ca vid yer də di yir-
lə nən qə lə mi gö tü rüb qı za uza dar kən 
bar maq la rı nın uc la rı bir-bi ri nə to xun-
du. Bu an qız onun göz lə ri nin içi nə ba-
xa raq gül dü.

- Dörd qo yun, üç ke çi, iki inək, bir at. 
Beş qo yun, dörd ke çi, üç inək, iki at, bir 
pi şik. Al tı qo yun, beş ke çi, dörd inək, 
üç at...

“Bax, in di cə ba xa caq san. Baş qa yo-
lun yox dur. Xo şu na gəl mi şəm” - Ay-
sel göz lə ri ni ona zil lə yə rək ürə yin də 
bun la rı de yir di. 

Qa tar ar tıq iki stan si ya get miş di, 
am ma ki ta bın sə hi fə si də-
yiş mə miş di. Ca vid 
ki ta ba ba xır-
dı. Dil öy-
rən mə yə ye-
ni baş la yan lar 
üçün ... Ay sel 
onun ki ta ba bax-
dı ğı nı gö rən də “kaş 
ev dən çı xan da da ha qə-
liz bir ki tab gö tü rəy-
dim” dü şün dü.

- Beş... Yox. Al tı qo yun, beş ke çi üç 
it, iki at, bir pi şik. Yed di qo yun, al tı ke-
çi... Gö rə sən adı nə dir?

Bun la rı ürə yin də sa yar kən Ca vid 
Ay se lə qə ti bax mır dı. 

“Özün dən ya man ra zı dır. Bir bu na 
bax. Axı ni yə bax mır mə nə heç. Bəl kə, 
göz lə rin də nə sə prob lem var?! Ey nə yi 
ev də qa lıb mə ni yax şı gör mür.” 

Ay sel üz də təm ki ni ni qo ru ma ğa ça-
lış sa da, oğ la nın ona əhə miy yət ver mə-
mə si nə əsə bi lə şir di. Qa tar stan si ya ya 
ya xın la şan da Ay sel Ca vi də ba xa-ba xa 
ki ta bı çan ta sı na qoy du. İlk də fə idi ki, 
özü nə ina mı sar sıl mış dı. Ye rin dən qal-
xar kən aya ğı büd rə di. Ca vi din üzə ri nə 
yı xıl maq üz rəy kən baş qa bir sər ni şin 
onun qo lun dan tu tub yı xıl ma ğa qoy-
ma dı. Ay sel qa pı ya ya xın laş dı. Aya-
ğı nı qa tar dan çö lə atan an da ye ni dən 
ar xa ya dö nüb oğ la na bax dı. Ca vid tə-
rəd düd edir di. Am ma qa pı bağ la nan 
an da ye rin dən qal xa raq cəld qa pı ya 
tə rəf qaç dı. Bağ lan maq üz rə olan qa-
pı nı ara la ya raq qa tar dan çı xan da küt-

lə yə qa rı şan qız Ca vi din onun 
ar xa sın ca gəl di yi ni bil-

mir di. Və Ca-
vid ona ilk 
də fə sa lam 

ver di. On-
lar es ka la tor la 

qal xan da, es ka la-
to run di gər is ti qa-

mə tiy lə dü şən hə min 
di lən çi qa dın üzü yü ba-

ha qiy mə tə sat dı ğı na 
gö rə se vi nir di.

Dairə
Xo ruz hə lə ban la ma mış dı. Bö yük 

kar ton ye şi yi içi nə yer ləş dir di yi zən bi-
li ni sü rü yə-sü rü yə çü rük tax ta qa pı nı 
açıb kü çə yə çıx dı. Lap kü çə al ver çi si nə, 
mə həl lə nin hən də və rin də sə fi l lə nən, 
nə so ruş san “biş ma nat ” de yən çin li lə-
rə ox şa yır dı. Zığ lı-pal çıq lı yol la rı aya-
ğın da kı qa loş la ar xa da qoy du. Son ra 
zən bi lə üst dən qoy du ğu bü kü lü nü aç-
dı. Bur nu ye yil miş çək mə si ni ge yin di. 
Qa lo şu isə qə ze tə bü küb zən bi lə qoy-
du. Əli ni qal dı rıb ya xın la şan av to bu-
su sax lat dı. Av to bu sa min di, hər sə hər 
pi roj ki sat dı ğı mə ka na yol lan dı. İşi pis 
get mir di, iki-üç saata ha mı sı nı sa tıb 
evə qa yı dır dı. Onun iş lə rin dən xə bər-
dar olan sü rü cü on də nə pi roj ki al dı. 
Ya nın da kı kon duk to ra tə rəf dö nüb:

- Ə, ye, utan ma. Acın dan ölü rəm, bir 
də ba xıb gö rə cək sən heç nə qoy ma mı-
şam qal sın. İşin də ol. Za lı mın qı zı qə-
şəng bi şi rir. 

Sü rü cü ilə kon duk tor sel lo fan tor ba-
nı açıb pi roj ki lə ri ye mə yə baş la dı lar. 
Sü rü cü yağ lı əl lə ri ilə gah pi roj ki ye yir, 
gah da sü kan dan bərk-bərk ya pı şır dı. 
Bu na ba xan da pi roj ki ni bi şi rən qa dı nı 
öyü mək tut du. Qus ma maq üçün ağ zı-
na na nə li kon fet at dı. Ürə yin də haqq- 
he sab apar dı:

“Əşi, ney lə yim mən? Bü tün gü nah 
si çan dər ma nı sa tan Sə riy yə də dir. Gey-
dir mə dər ma nı sa tıb bü tün mə həl lə yə...
Yox sa ca maat öz ba şı nın ça rə si ni qı lar dı. 
Hər ye ri si çan ba sıb. Az qa lır, si çan la rın 
əlin dən evi mi zi də qo yub qa çaq”. 

On la rın pi roj ki ye mə yi nə bax dıq ca, 
un ki sə sin də gör dü yü si çan lar gö zü-
nün önü nə gəl di. Si çan ba la la rı nı ne-
cə qo va la dı ğı nı və son ra hə min un dan 
bö yük lə yən də xə mir yo ğur ma ğı nı 
xa tır la dı. Hə lə ev dən çı xan da oğ lu nu 
pi roj ki ye mək is tə yən də gö rüb tez onu 

uşa ğın əlin dən al mış dı. Si çan dər ma-
nı sa tan Sə riy yə isə bu sü rü cü nün 
ar va dı idi. 

Sü rü cü ilə kon duk tor pi roj ki lə ri 
ye dik dən son ra qə zet və rəq lə ri-
nə əl lə ri ni sil di lər Son ra ha mı sı nı 
pi roj ki nin sel lo fan tor ba sı na yığ-
dı lar. Sü rü cü tor ba nı av to bu sun 
pən cə rə sin dən bir ba şa kü çə yə 
at dı. Tor ba sü pür gə çi qa dı nın 
qar şı sı na düş dü. İşin dən bo ğa-
za yı ğıl mış sü pür gə çi hirs lə nib 
av to bu sun ar dın ca “Adam lı ğı 
ol ma yan hey van” - de yə qış qır-

dı və bu nun onun ta le yi nə ya zıl-
ma sı na gö rə də rin bir köks ötür dü. 

Tor ba ona ta nış gəl mə sə də, bu tor-
ba nı pi roj ki sa tan qa dın sü pür gə çi-

nin ərin dən al mış dı. Ki şi pi roj ki sa tan 
qa dı nı al da da raq sel lo fan tor ba la rı öz 
qiy mə tin dən ba ha sat dı ğı na se vin miş-
di. Sü pür gə çi nin sü pür dü yü yol dan 
az  ca uzaq laş mış dı lar ki, av to bu sun 
ben zi ni qur tar dı. Sü rü cü bu işə məət-
təl qal dı. Axı ye tər li ben zin ol ma lı idi. 
Sü rü cü ça rə siz hal da ora-bu ra bax dı və 
sər ni şin lə rə düş mə lə ri ni söy lə di. Ha-
mı ki mi pi roj ki sa tan qa dın da ya rı yol-
da düş dü. Çox göz lə di, baş qa av to bus 
gəl mə di. İş lə rin düz get mə mə yin dən, 
bəxt siz li yin dən üs yan kar ca sı na şi ka yət 
et di. Son ra zən bi lin dən qa lo şu nu çı xa-
rıb ye ni dən ge yin di. Uzun yo lu pi ya da, 
zən bi li ni sü rü yə-sü rü yə get mə yə məc-
bur ol du. Əgər pi roj ki sa tan qa dı nın qa-
raj da qa ro vul çu iş lə yən əri av to bu sun 
ben zi ni ni ge cə vax tı re zin şlanq la çə kib 
oğur la ma say dı, ben zin hə qi qə tən bü-
tün yo la ki fa yət edər di.

du ğu nu da unut du. Çə li yi ni yer də qo-
yub na mə lum is ti qa mət də get di. Ca vid 
adə tən hər sə hər ey ni saat da met roy la 
işə ge dir, qa tar da adə tən ey ni in san lar la 
qar şı la şır dı. Yol da ta nı ma dı ğı in san la rın 
söh bə ti nə qu laq as maq xo şu na gə lir di. 
Bu gün sə işə hə mi şə ki ki mi sə hər de-
yil, gü nor ta ge də si ol muş du. Ötən gün 
ax şam üçil lik sev gi li si nə et di yi ev li lik 
tək li fi  nə yox ca va bı al dıq dan son ra içib 
sər xoş ola raq kü çə də skam ya da yat mış-
dı. Sə hə rə ya xın evə gə lən də isə özü nə 
gəl mə si vaxt al mış dı. Bu na gö rə də işə 
ge cik miş di. Fi kir li ol du ğu na gö rə gə lən 
qa tar la ra əhə miy yət ver mə yib, bir ne çə 
qa ta rı ötür dü. Özü nə gə lən də sər ni şin-
lə rin az lı ğı na təəcüb lən di. Sə hər lər met-
ro da adam çox olar dı. İn di isə sər ni şin 
az idi. Qa ta ra mi nib xo şu na gə lən yer də 
əy ləş di. Ca vid dü nən ki ha di sə ni xa-
tır la yan da ürə yi san ki hül qu mun da 
dö yü nür dü. Qo yun la rı say ma ğa 
baş la dı. Çox adam yu xu suz luq-
dan əziy yət çə kən də sa yır sa, Ca-
vid ke fi  pis olan da hə mi şə be lə cə 

- Bir qo yun. İki qo yun, bir ke-
çi. Üç qo yun, iki ke çi, bir inək. 
Dörd qo yun, üç ke çi, iki inək, bir 

Qa tar növ bə ti stan si ya ya ya-
xın la şır, qa pı lar açı lır. Qa ta ra ba-
şın da gül mə li ban tı olan qız da xil 
olur. Ban tın üzə rin də ki iri pla sitk 
ağ gül çox ba ya ğı gö rü nür dü. Qı zı 
gö rən də Ca vi di gül mək tut muş du. 
Qız sa boş yer lə ri ötü rə rək, naz la na-
naz la na gə lib Ca vi din ya nın da əy ləş-
di. Qı zın adı Ay sel idi. Ca vid hə lə bu-
nu bil mir di. Ye ri şi, ba xı şı ilə nə zər cəlb 
et mə yi yax şı ba ca ran Ay sel diq qət mər-
kə zin də ol ma ğı se vir di. Ca vid “Ona ne-
cə gül dü yü mü gör mə di, yox sa bu qə dər 
boş yer lə ri qo yub ni yə ya nım da otur sun” 
- dü şün dü yü vaxt qız ona gü lüm sə yir di. 
Ya xın dan ba xan da qı zın ba şın da kı bant 
da ha da zövq süz gö rü nür dü. Ca vid ya-
na şı otur duq la rı na gö rə qı za bax ma ğa 
uta nır dı. Çün ki ya nın da kı ada mı süz-
mə yi ədəb siz lik sa yır dı. Qı zın iyir mi 
ya şı olar dı. Ağ köy nək, qa ra şal var da 
mək təb li yə ox şa yan qı zın üz ciz gi lə ri 
xo şa gə lən idi. Çox qı sa saç la rı var idi. 

Qa tar ar tıq iki stan si ya get miş di, 
am ma ki ta bın sə hi fə si də-
yiş mə miş di. Ca vid 
ki ta ba ba xır-
dı. Dil öy-
rən mə yə ye-
ni baş la yan lar 
üçün ... Ay sel 
onun ki ta ba bax-
dı ğı nı gö rən də “kaş 
ev dən çı xan da da ha qə-
liz bir ki tab gö tü rəy-
dim” dü şün dü.

lə yə qa rı şan qız Ca vi din onun 
ar xa sın ca gəl di yi ni bil-

mir di. Və Ca-
vid ona ilk 
də fə sa lam 

ver di. On-
lar es ka la tor la 

qal xan da, es ka la-
to run di gər is ti qa-

mə tiy lə dü şən hə min 
di lən çi qa dın üzü yü ba-

ha qiy mə tə sat dı ğı na 
gö rə se vi nir di.

nı açıb pi roj ki lə ri ye mə yə baş la dı lar. 
Sü rü cü yağ lı əl lə ri ilə gah pi roj ki ye yir, 
gah da sü kan dan bərk-bərk ya pı şır dı. 
Bu na ba xan da pi roj ki ni bi şi rən qa dı nı 
öyü mək tut du. Qus ma maq üçün ağ zı-
na na nə li kon fet at dı. Ürə yin də haqq- 
he sab apar dı:

“Əşi, ney lə yim mən? Bü tün gü nah 
si çan dər ma nı sa tan Sə riy yə də dir. Gey-
dir mə dər ma nı sa tıb bü tün mə həl lə yə...
Yox sa ca maat öz ba şı nın ça rə si ni qı lar dı. 
Hər ye ri si çan ba sıb. Az qa lır, si çan la rın 
əlin dən evi mi zi də qo yub qa çaq”. 

On la rın pi roj ki ye mə yi nə bax dıq ca, 
un ki sə sin də gör dü yü si çan lar gö zü-
nün önü nə gəl di. Si çan ba la la rı nı ne-
cə qo va la dı ğı nı və son ra hə min un dan 
bö yük lə yən də xə mir yo ğur ma ğı nı 
xa tır la dı. Hə lə ev dən çı xan da oğ lu nu 
pi roj ki ye mək is tə yən də gö rüb tez onu 

uşa ğın əlin dən al mış dı. Si çan dər ma-
nı sa tan Sə riy yə isə bu sü rü cü nün 
ar va dı idi. 

Sü rü cü ilə kon duk tor pi roj ki lə ri 
ye dik dən son ra qə zet və rəq lə ri-
nə əl lə ri ni sil di lər Son ra ha mı sı nı 
pi roj ki nin sel lo fan tor ba sı na yığ-
dı lar. Sü rü cü tor ba nı av to bu sun 
pən cə rə sin dən bir ba şa kü çə yə 
at dı. Tor ba sü pür gə çi qa dı nın 
qar şı sı na düş dü. İşin dən bo ğa-
za yı ğıl mış sü pür gə çi hirs lə nib 
av to bu sun ar dın ca “Adam lı ğı 
ol ma yan hey van” - de yə qış qır-

dı və bu nun onun ta le yi nə ya zıl-
ma sı na gö rə də rin bir köks ötür dü. 

Tor ba ona ta nış gəl mə sə də, bu tor-
ba nı pi roj ki sa tan qa dın sü pür gə çi-

nin ərin dən al mış dı. Ki şi pi roj ki sa tan 
qa dı nı al da da raq sel lo fan tor ba la rı öz 
qiy mə tin dən ba ha sat dı ğı na se vin miş-
di. Sü pür gə çi nin sü pür dü yü yol dan 
az  ca uzaq laş mış dı lar ki, av to bu sun 
ben zi ni qur tar dı. Sü rü cü bu işə məət-
təl qal dı. Axı ye tər li ben zin ol ma lı idi. 
Sü rü cü ça rə siz hal da ora-bu ra bax dı və 
sər ni şin lə rə düş mə lə ri ni söy lə di. Ha-
mı ki mi pi roj ki sa tan qa dın da ya rı yol-
da düş dü. Çox göz lə di, baş qa av to bus 
gəl mə di. İş lə rin düz get mə mə yin dən, 
bəxt siz li yin dən üs yan kar ca sı na şi ka yət 
et di. Son ra zən bi lin dən qa lo şu nu çı xa-
rıb ye ni dən ge yin di. Uzun yo lu pi ya da, İki hekayə


