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Ya ğış dan son ra ha va tor-
paq qo xu yur. Yaz dı! Ətir li 
gül lü cə ar tıq çi çək lə yib və 
doq quz don öz bu daq la-

rı nı ye nə yo la tə rəf sal la yıb. Hə yat 
san ki tə zə lə nir – bəl kə, doğ ru dan 
da, be lə dir! Və hər şey bu na da ha 
çox se vin mək üçün elə bil dil bir 
olub. Da şı qal dı rıb al tın dan bal ki-
mi pa rıl tı lı pe yin qur du, ya tez cə 
əki lib qon şu daş la rın al tı na so xu lan 
qır xa yaq ta pır san, baş qa daş la rın 
al tın da isə zə hə ri in san üçün ölüm-
cül olan qa ram tıl gür zə giz lə nib... 
Şa ba lıd ağa cı nın kəl lə sin də ye nə 
qa ra to yuq oxu yur, pa yız bül bü-
lü bö yürt kən kol lu ğun da eşə lə nir, 
sı ğır çın lar bərk dən ci vil də yib ye-
nə dəs təy lə uçu şur və ha ça quy ruq 
çay da ça pan lar ye nə daş dan da şa 
tul la nır lar. Yaz da qan qay na yır.

Şa ba lıd ağac la rı evi giz lə dib. On lar 
uca dı lar, yo ğun göv də lə ri nə – ağac-
la rın ən azın dan iki yüz ya şı var – do-
la şan sar ma şıq yu xa rı lar da yar paq-
la ra qa rı şır. Şa ba lıd lar çox sıx dır lar, 
bu daq la rı uza nıb yo la sal la nır, az qa-
la yo lu kə sir. Evin ar xa sın da mal-qa-
ra üçün pə yə, onun üs tün də isə gü-
nə muzd iş lə yən lə rin qal dı ğı otaq dı. 
May ar tıq so na ça tır və gü nə muzd-
çu lar pən cə rə ni açıq qo yub ya tır lar.

Şa ba lıd me şə sin dən bir cı ğır yo la 
çı xır, o bi ri cı ğır köş kə apa rır. Köş kün 
də mir çə pə ri, tax ta skam ya sı, sar ma-
şan pax la dan və qo xu su baş çat la dan 
doq quz don dan güm bə zi var. Köş kü 
ör tən yar paq lar ge cə lər ay işı ğı nı bu-
rax mır, an caq gün düz lər skam ya nın 
söy kə nə cə yin də “Kris ti na” adı nı, 
onun al tın da isə ox la də lin miş ürə yi 
seç mək olar... Bu nu gü nə muzd çu bı-
çaq la qa zı yıb, o, bu ra lı de yil di, son ra 
da bir də fə lik çı xıb get di.

Kris ti na gü nə muzd çu lar olan 
yer də yat mır. O, xa nı mın iki qul-
luq çu su ilə man sard da, dam pən-
cə rə si kre ton pər də li və o cür də 
aba ju ru olan ba la ca otaq da ya tır. 
Kris ti na sa ğı cı dı, bu na gö rə qul luq-
çu lar, şə hər li qa dın lar ona yu xa rı-
dan- aşa ğı ba xır lar. An caq Kris ti na 
on la ra fi  kir ver mir.

Pə yə nin üs tün də ki otaq da yal nız 
ki şi lər, hər dən də ar tıq heç bir xa ta-
sı ol ma yan han sı sa qa rı ya tır, xa nım 
əx laq mə sə lə sin də çox cid di di və iş-
dən qov du ğu qız lar az ol ma yıb... 
An caq gü nə muzd çu la ra hök mü 
çat mır, bu da onu özün dən çı xa rır. 
“Ax, – de yir, – əgər bu fı rıl daq çı lar 
mən dən ası lı ol say dı lar!” On lar da 
nə sə bir şey se zən də, əri nə şi ka yət-
lə nir, an caq adə tən, bu nun nə ti cə-
si ol mur. Ca van lı ğın da dinc dur-
ma yan qo ca, mi lad gü nü ol sa da, 
yum şaq tərz də ca vab ve rir: “Gü nah 
yaz da dı...” Bu nu de yə-de yə fi k ri 
da ğı nıq hal da əlin də ki də yə nə yi 
dö şə mə yə vu rur, ya kres lo nun qol-
tu ğu nu bar maq la rıy la dö yəc lə yir; 
iri po lad qaş lı ni şan üzü yü ta xıl mış 
bu güc lü kənd çi bar maq lar ca van-
lıq da ku ze ni Qil yer mo nun diş lə ri ni 
vu rub tök dü yü nə gö rə öz sa hi bi ni 
məş hur laş dı rıb... Ya zı gü nah lan dı-
rıb qa pı dan çı xa raq, şa ba lıd me şə-
si nə gəz mə yə ge dir. Yol da han sı sa 
bir qız la rast laş sa, ba şı nı tər pə dib 
gü lüm sə yir.

Bir də fə Kris ti na ilə köş kə ge dən cı-
ğır da rast la şıb, ona söz atıb ağ lat mış dı. 
Qı za nə lər de mə miş di! Bu nu da nı şan-
da xa nı mın qul luq çu la rın dan Mar qa-
ri ta ona məs xə rə elə miş di, an caq o bi ri 
gün ha va yax şı ol du ğun dan, heç ki mə 
bir söz de mə dən hə min cı ğır la tək get-
miş di. Ba şı na ağ-sa rı ço ban yas tıq la rın-
dan çə ləng qo yub, do nu nun ya rı ğı na 
isə zəng çi çə yi bu daq la rı tax mış dı... 
Ağa gəz mə yə çıx mış dı və Mar qa ri ta 
onu gö rüb de miş di: günay dın, çə nab. 
Ağa da ya nıb ca vab ver miş di: günay-
dın, Mar qa ri ta, əzi zim... Bir az sus-
muş du lar, son ra ağa so ruş muş du ki, 
ona so yuq de yil mi, axı əy ni ya lın dı...

Ge cə Mar qa ri ta gü lə-gü lə hər şe yi 
o bi ri qul luq çu Es pe ran sa ya da nış-
mış dı. Kris ti na pərt olub ya ta ğın da 
qur cux muş du və gö zü nə yu xu get-
mə miş di; ye rin dən du rub ge yi nə rək 
kü çə yə çıx mış dı. Ha va is ti ol du ğun-
dan, alt yub ka sı nın üs tün dən çiy ni-
nə vur-tut kof ta at mış dı.

Kris ti na qu qu qu şu nun quq qul da-
ma sı nı yax şı yam sı la yır dı... Beş də qi qə 
son ra ar tıq ağa nın qo lu na gi rib köş kə 
tə rəf ge dir di; köşk də o, qı zı qu caq la dı. 
“Mən siz ki şi lər dən qor xu ram... Mən 
bu gün heç özüm də de yi ləm...” O, ca-
vab ver mə di. Kris ti na çar da ğa ayaq ya-
lın qa yı dır dı, tufl  i si ni əlin də tut muş du. 
Ge cə is ti ol sa da, bir cə alt yub ka da ol-
du ğun dan üşü müş dü... Ye ri nə uza nıb, 
ət ra fa qu laq ver di. Mar qa ri ta ilə Es pe-
ran sa hə lə qa yıt ma mış dı.

II
Quş lar sübh ça ğın da se vi şir lər və 

səs lə ri alə mi ba şı na gö tü rür. İş çi lər 
isə quş lar se vi şə nə qə dər çi yin lə rin-
də bal ta, iki nə fə rin da şı dı ğı mi şar, 
ya öküz qo şul muş ara ba ilə pax la, 
kar tof əkil miş çö lə ge dir lər. Kris-
ti na be lin də bö yük bar daq cı ğır la 
yo la enir: o, inək sağ ma ğa ge dir. 
Üzün də şən tə bəs süm, quş la rın 
oxu du ğu və bu laq la rın ət ra fın da 
adam bo yu qı jı la rın bit di yi şa ba lıd 
me şə si nə tə rəf ba xır. Pə yə də ya del-
li nin dü zəlt di yi üça yaq lı skam ya da 
otu rub inək lə ri sa ğa caq.

Mar qa ri ta ilə Es pe ran sa hə lə 
dur ma yıb lar. Xa nım gec du rur... Di 
gəl, iri qar nı na də ri kə mər bağ la yan 
ağa nı sübh tez dən iş çi lə rin ara sın-
da gör mək olar. Ya şı yet mi şə ad la-
yıb, an caq özü nə ca van oğ lan ki mi 
ba xır: saq qa lı sə li qəy lə da ran mış 
olur və hər sə hər əl lə ri ni yu yur.

Xa nım qız da ana sı ki mi gec du rur. 
O da ana sı ki mi hün dür, do lu, al ya-
naq dı, hətt  a ad la rı da ey ni di... Qız 
ana sın dan qırx yaş ki çik di, bu qırx 
il ər zin də isə adət lər çox də yi şib. Qı-
zın iyir mi iki ya şı var (xa nım ərin dən 
bir az bö yük dü). Qız yu xu dan ayı lıb 
gər nə şir, an caq ye rin dən qalx mır; 
ad ya la bü rü nüb o bi ri böy rüüs tə çev-
ri lir; pən cə rə yə dır ma şan sar ma şı ğa 
ba xır və quş la rın cəh- cə hi nə qu laq 
asır. Ya tan da pən cə rə ni bağ la sa da, 
pən cə rə tax ta la rı nı ört mür, sə hə rin 
açıl ma sı nı seyr elə mə yi xoş la yır...

Ağa çə li yə söy kə nib, pə yə yə ya-
xın la şır; Kris ti na dan mal-qa ra nı so-
ru şur və pört müş Kris ti na hər şe-
yin qay da sın da ol du ğu nu de yir. 
Son ra ağa ağac la rın ne cə kə sil di-
yi nə bax maq üçün me-
şə yə ge dir.

Do daq la rın da bic bir tə bəs süm var. 
O yo rul maq bil mə yən iş çi di və çox 
bərk ye ri yir.

Ağa ye nə Kris ti na nı ağ la dır. An-
caq K ris ti na bu nu da ha Mar qa ri ta ya 
da nış ma ya caq... O di kə lir, la lə qo-
pa rıb ağ zı na alır. Son ya ye nə inək 
sağ ma ğa da vam elə yir. Bad ya nı gö-
tü rüb ba şı na qo ya raq evə qa yı dır. 

Göz lə ri nin al tı köl gə lən miş sol-
ğun bə niz li, sı za naq lı gənc bəy za də 
yaş ca ba cı sın dan ki çik di. Xa nım sə-
hər ye mə yi vax tı hər də fə tək rar la-
yır: id man la bu qə dər məş ğul ol maq 
ax maq lıq dı. Bəy za də dik si nir, çün ki 
Es pe ran sa nın hər ge cə ha ra get di yi-
ni yal nız o bi lir. Ata hə mi şə oğ lu nun 
tə rə fi  ni sax la yır. Arıq dı? Göz lə ri nin 
al tı qa ra lıb? Tə bii şey di, əzi zim. Bu 
yaş da oğ lan... Və söh bə ti öz se vim li 
söz lə ri lə kə sir: gü nah yaz da dı!

Bəy za də ko bud say dı ğı na gö rə 
Kris ti na dan uzaq du rur, an caq qız 
ço ba nın xo şu na gə lir, çün ki elə özü 
də ko bud du. Ço ban çox dan Kris ti na-
nın qu la ğı na bir söz pı çıl da yıb, hətt  a 
onu qu caq la yıb. Kris ti na onun qu-
caq la ma ğı na im kan ve rib, an caq de-
yib: yox, in di ol maz, nə vaxt ağ zı ma 
la lə al sam. Ço ban yo lun kə na rın da kı 
ayı dö şə yi kol lu ğun da giz lə nib, Kris-
ti na gə lən də əlin dən tu tur. Süd do lu 
bad ya nı ye rə qo yur lar. Son ra yo lun 
çox his sə si ni bad ya nı ço ban özü apa-
rır. Kris ti na nın ke fi  kök dü, ke çi ki-
mi hop pa na-hop pa na ge dir, an caq 
evə ça tan da fi k rə ge dir və ca nın dan 
üşüt mə ke çir, ona elə gə lir, ha mı ona 
giz lin cə bic-bic göz qo yur...

Ağa mad ya nı yə hər lə mə yi əmr elə-
yir. O, şə hə rə ge dir. Əri ev də ol ma dı-
ğın dan, ni zam-nti za mı qo ru maq üçün 
xa nım in di gə rək da ha ar tıq ayıq-sa-
yıq ola. Qul luq çu lar yel be yin di lər, 
gü nə muzd çu lar isə abır sı zın ye kə si! 
An caq bu na bax ma ya raq, Kris ti na 
ge cə doq quz do nun ət ri ni baş qa sıy la, 
qu qu qu şu nun sə si ni eşi dən də, vaxt 
itir mə mək üçün düy mə lə ri ni aça-aça 
qa çıb gə lən odun çu ilə qo xu la maq is-
tə yir. Köşk də onun çiy ni nə söy kə nib 
Aya ta ma şa et mək ne cə yax şı dı!

Mar qa ri ta da ye rin də uza nıb qal-
ma ya caq; doğ ru du, ağa yox du, am-
ma... Ağa şə hər dən ona don üçün 
par ça gə ti rə cək, qır mı zı gül lü par ça. 
Özü vəd elə yib. Es pe ran sa hə mi şə-
ki ki mi giz li cə ge də cək. Cır cı ra ma-
lar bü tün ge cə ni cı rıl da yır, an caq 
səs o qə dər yek nə səq di ki, bu sə sə 
öy rə şir sən və az qa la onu eşit mir-
sən, san ki sü ku tun özü cin gil də yir.

Hə kim atı bağ la yıb bir ba şa evə ge-
dir. O, pən cə rə lə ri sa yır: bir, iki, üç, 
dörd... an caq səhv elə yir, ge cə çox qa-
ran lıq dı. Bar ma ğıy la pən cə rə ni dö yür: 
Ma ri ya!.. Ya vaş dan ça ğı rır, qış qır ma ğa 
eh ti yac yox du: qı zın qu la ğı da rı də lir.

Xa nım pən cə rə si nin dö yül mə si-
nə təəc cüb lə nir. Ma ri ya! O, pən cə-

rə ni açır və ota ğı na 
bir ki şi tul la nır: 
“Gö rür sən, bu ra 

ən əl ve riş li yer di...” 
Xa nım dil lən mir, is-
tə yir, hə ki min nə 
qə dər hə ya sız ol-
du ğu nu gör sün.

O hid dət lə nib, be lə ha di sə ni ürə-
yi nə ya xın bu rax mır – bir cə bu 
ça tış mır dı! An ca, bu nun la be lə... 
Nəf si ni boğ sa da, şey tan için də di... 
Bu nu an la yıb dəh şə tə gə lir: mə nə 
nə olub? Yox, bu, müm kün de yil, o, 
yal nız hə ki min nə qə dər hə ya sız ol-
du ğu nu bil mək is tə yir.

Xa nım qız qon şu otaq da ya ta ğı na 
uza nıb tit rə yir. Ağ lı əsas sız qor xu la-
rı qov ma ğa ça lı şır. O gə lə bil məz! – 
ürə yin də de yir. Bu vaxt Kris ti na ilə 
odun çu köşk də qu caq la şıb, doq quz-
do nun qo xu su nu si nə lə ri nə çə kə-çə-
kə Aya ta ma şa elə yir lər... Mar qa ri ta 
pə yə nin ya nın da vur nu xur. On də-
qi qə son ra o, ar tıq çö rək çi yə de yir: 
əgər gəl mə səy din, so yuq la ya caq-
dım. Ge cə elə so yuq du ki!

Hə kim səhv elə di yi ni an la yır.
- Heç bil mi rəm, – xa nı ma de yir, – 

ne cə olub ki, bu qə dər vaxt sus mu-
şam... Qı zı nız bi zi eşit məz? Tə ki ağ-
lı na pis bir fi  kir gəl mə sin! Bil mi rəm, 
ne cə olub ki, bu qə dər vaxt sus mu-
şam. Bu, vic dan bor cu du; özüm özü-
mə de dim ki, Ma ri ya nı xə bər dar elə-
mək üçün onun la ha ra da gö rü şüm? 
Dər hal da qə ra ra gəl dim: onun ota-
ğın da! Ona gö rə içə ri gi rən də de dim: 
bu ra ən əl ve riş li yer di! De di yim ki mi, 
bu, mə nim bor cu du... Si zin əri niz...

- Mə nim ərim?
- Hə, si zin əri niz...
- Nə olub ki?
- Onu... 
Hə kim uy du rur du, çün ki əs lin də 

be lə bir şey bil mir di. O, Kris ti na nı 
gü nah lan dı rır dı... Ne cə sə, və ziy yət-
dən çıx maq üçün, on la rı gör dü yü nü 
de di. Pən cə rə dən çı xıb sə bir siz lik lə 
qon şu pən cə rə ni taq qıl dat dı – bu 
də fə ya nıl ma dı. Sübh şə fəq lə ri onu 
sev gi li si nin ağu şun da ya xa la dı.

Hə ki min atı ağa ca bağ la nan ci lo-
vu qı rıb, qa çıb get di. Ağa nın atı şa-
hə qal xıb, onu ye rə çırp dı.

- Pa ho! – yo lun kə na rın da otu rub 
don qul dan dı. – Gü nah yaz da dı!

III
Odun çu, xa nı mın ya nı na gə lib 

de di: “Sen yo ra, Kris ti na nı qov ma-
yın, mən gü nah ka ram. Yal va rı ram, 
mə ni ba ğış la yın...”

An caq Kris ti na bağ la ma sı nı gö-
tü rüb göz yaş la rı nı axı da raq, şo se-
yə çı xan cı ğır la ge dir di.

Ağa at dan yı xı lan da əzil di yin dən 
ya ta ğa düş müş dü; ona qı zı qul luq 
elə yir di. Xa nım ota ğa gəl di, çar-
pa yı nın ayaq tə rə fi n də otu rub gü-
lüm sə yə-gü lüm sə yə de di ki, onun 
rə fi  qə si ar tıq şo se ilə ge dir. Ağa qaş-
qa ba ğı nı tö küb, Mar qa ri ta üçün al-
dı ğı gül lü par ça nın ol du ğu ça ma da-

na bax dı. Ola bil məz, o 
dü şün dü, vur-tut 

on də qi qə əv-
vəl dəh liz dən 

ke çir di.

Xa nım ba yaq kı ki mi is teh zay la gü lə-
gü lə sö zü nə da vam elə di: “Rə qi bi nin 
odun çu ol du ğu nu da in di cə bil dim...”

- Sə nə kim de yib?
- Özü de di, in di cə ya nım da idi.
- Onu so ruş mu ram. Qı zın adı nı 

kim de di?
- Hə kim. O, bu ge cə mə nim ota-

ğım da idi...
Qız ata sı na sə hər ye mə yi apar dı ğı 

si ni ni əlin dən sal dı. Son ra ha lı xa rab-
laş dı, hə kim ça ğı ra sı ol du lar. Ağa 
hə ki mi gör mək is tə mə di və ar va dı na 
de di: o, sə ni əc laf ca sı na al da dıb. De-
di yi Kris ti na de yil, baş qa sı dı, ürə yin 
is tə yir, ax tar tap. On da xa nım tap şır-
dı ki, hə kim onun gö zü nə gö rün mə-
sin. Sa kit ləş mək üçün ürə yin də de di 
ki, hər hal da, öz ada mı mız dı. Hə kim 
yad adam ol ma dı ğı na və xa nım qız-
la tək qal dı ğı na gö rə, onu çox ori ji nal 
üsul la müali cə elə di.

Ço ban pa pa ğı nı əlin də di diş di rə-
di diş di rə xa nı mın ya nı na gəl di. Bo-
ğa zı nı arıt la yıb de di: sen yo ra, and 
içi rəm ki, Kris ti na da gü nah yox du, 
gü nah mən də di...

- Ne cə? Sən də?
Xa nım Kris ti na nın ar xa sın ca 

adam gön dər di, in di fi k ri baş qa ye-
rə yö nəl miş di. İn di əri ilə işi olan lar 
gü nah kar dı, qa lan la rın ona dəx li 
yox du. Kris ti na se vi nə-se vi nə gə lib, 
ye rə qə dər əyi lə rək ona tə zim et di.

Son ra xa nım Es pe ran sa nı ça ğırt-
dır dı, on dan nə sə öy rən mə yə ümid 
elə yir di. De di: olan olub, Es pe ran-
sa, sə ni ba ğış la yı ram, an caq hər şe yi 
düz da nış, ağa ilə sə nin aran da nə 
var?.. Es pe ran sa hön kü rüb pı çıl da dı:

- Ah, sen yo ra, mən si zin oğ lu-
nuz la...

- Ne cə, mə nim oğ lum la?
Bəy za də təc rü bə keç mək üçün kol-

le cə gön də ril di, an caq ora ge dib çat-
ma dı – ata sı onu ge ri qay ta rıb, də rə nin 
o tə rə fi n də ki ba la ca evə kö çür dü. Xa-
nı mın iş dən çı xar dı ğı Es pe ran sa ya isə 
tap şır dı ki, oğ lun dan mu ğa yat ol sun...

Hə min vaxt xa nım Mar qa ri ta nı 
ça ğı rıb, onu ailə si nə qəsd elə mək də 
suç la dı. Mar qa ri ta ko bud tərz də ca-
vab ver di ki, xa nım nə is tə sə de yə bi-
lər, onun heç ve ci nə də de yil. Xa nım 
da onu qov du. Mar qa ri ta şa ba lıd me-
şə sin dən xey li ara lı da kı kənd də məs-
kun laş dı. Ağa nın zə də si sa ğa lan da 
isə onu də rə nin o tə rə fi n də ki hə min 
evə kö çür dü. Ev də sə li qə-səh man 
ya rat maq üçün kö çür dü yü nü dü-
şün mək olar dı: hər şe yi yu maq, ba ğı 
tə miz lə mək la zı mıy dı. Ağa da ora ya 
köç dü: oğ lu na göz ol maq be lə də da-
ha ra hat idi. Xa nım qız ürək tut ma sın-
dan əziy yət çə kir di və hə kim ona şə-
raiti ni də yiş dir mə yi məs lə hət gör dü, 
mə sə lən, qoy də rə nin o ta yın da kı evə 
get sin. Ora da qo ca ata sı nın qul lu ğun-

da du rar.

H ə  k i m 
onu tez-tez 

yo lu xur du... Ah, bu 
əsəb lər!

IV
Vaxt öz axa rı ilə ge dir di, yaz da 

ötüb keç di. So yuq lar düş dü, be lə 
so yuq lar da adam lar sə təl cəm olur-
lar... Xa nı mı kil sə qə bi ris tan lı ğın da 
dəfn elə yən də ya ğış çi sə lə yir di.
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bir az bö yük dü). Qız yu xu dan ayı lıb 
gər nə şir, an caq ye rin dən qalx mır; 
ad ya la bü rü nüb o bi ri böy rüüs tə çev-
ri lir; pən cə rə yə dır ma şan sar ma şı ğa 
ba xır və quş la rın cəh- cə hi nə qu laq 
asır. Ya tan da pən cə rə ni bağ la sa da, 
pən cə rə tax ta la rı nı ört mür, sə hə rin 
açıl ma sı nı seyr elə mə yi xoş la yır...

Ağa çə li yə söy kə nib, pə yə yə ya-
xın la şır; Kris ti na dan mal-qa ra nı so-
ru şur və pört müş Kris ti na hər şe-
yin qay da sın da ol du ğu nu de yir. 
Son ra ağa ağac la rın ne cə kə sil di-
yi nə bax maq üçün me-
şə yə ge dir.

Ma ri ya!.. Ya vaş dan ça ğı rır, qış qır ma ğa 
eh ti yac yox du: qı zın qu la ğı da rı də lir.

Xa nım pən cə rə si nin dö yül mə si-
nə təəc cüb lə nir. Ma ri ya! O, pən cə-

rə ni açır və ota ğı na 
bir ki şi tul la nır: 
“Gö rür sən, bu ra 

ən əl ve riş li yer di...” 
Xa nım dil lən mir, is-
tə yir, hə ki min nə 
qə dər hə ya sız ol-
du ğu nu gör sün.
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