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Ön söz 
 

Bu roman “Gənclik” nəşriyyatında bəyənilib 1987-ci ilin 
planına salınmışdı. Sovet dövrünün qaydası ilə onu gizli rəyə 
göndərdilər. Cəmi 10-12 sətirdən, iki bənddən ibarət mənfi rəy 
gəldi. Etiraz edib rəyin əsassızlığını sübut etdim. Romanı ikinci 
rəyə göndərdilər. İkinci rəy birincinin tam təkrarı idi: 

1. Romanda mürtəce, pantürkist “Ərgənəkon” əfsanəsinə 
işarət edildiyinə görə onu sovet gənclərinə təqdim etmək 
olmaz; 

2. Mərkəzi Komitə spirtli içkilərə qarşı geniş kampaniya 
başlatdığı halda romanda tələbələr düşərgələrində, pambıq 
tarlasında harda gəldi yemək-içmək kampaniyaları, ad günləri 
təşkil edir, spirtli içkilər içirlər. Bu da Mərkəzi Komitənin 
siyasətinə bilavasitə qarşı çıxmaq deməkdir”. 

Yenə etiraz etdim: “Əvvələn ən azı 1500 il öncələrdə 
yaranmış xalq əfsanəsi necə mürtəce və necə “pantürkist” ola 
bilər, ikincisi romanda cərəyan edən hadisələr Mərkəzi 
Komitənin spirtli içkilərə qarşı başlatdığı kampaniyadan 10-15 
il öncələrdə baş verir”. 

Rəhbərlik haqlı olduğumu görüb dedi – Müəllim bu 
rəyçilər elə-belə adamlar olmayıb yuxarılarla (yəqin ki, 
Senzorla) bağlıdırlar. Onların bu rəylərindən sonra romanı çap 
etsək başımız ağrıyar. Sən belə elə: çap olunmuş bütün əsərlə-
rini topla, bir neçəsini də əlavə elə, gətir kitab halında çap edək. 
Beləcə “Gənclik” nəşriyyatında “Yaxan düymələ” – povest və 
hekayələr kitabım kütləvi tirajla çap edildi. 

Roman isə qaldı. Onu “Azərbaycan” jurnalına da təqdim 
etmişdim. Baş redaktor (yanılmıramsa Zöhrab Tahir idi) 
oxuyub dedi: “Şustrıy” əsərdir, gətir qısaldıb çap edək. 
Razılaşmadım. Sonralar peşman oldum razılaşmadığıma görə. 
Lakin dünyanın qəfil belə dəyişəcəyini o vaxt nə bilmək olardı? 

Bu yaxınlarda o vaxt –yev, indi –zadə olan ikinci rəyçim 
televizorda nə desə yaxşıdır: “Sovet hökuməti 70 ildə, ondan 



 4 

əvvəl də Çar hökuməti 200 ildə bizə milli mənliyimizi dərk 
etməyə, mədəniyyətimizi inkişaf etdirməyə hər vasitə ilə mane 
olub”. 

Paho! Sovet senzirasının (KQB-sinin) ştatdankənar 
əməkdaşı nə yaman dəyişib, milli mənliyimizdən, mədəniy-
yətimizdən danışır. Vətənpərvər, millətçi, türkcü olub. 

Əslində heç düz də demir: istər Çarizm, istər Sovet 
hakimiyəti nə qədər müstəmləkəçi rejimlər olsalar da, hər halda 
Qərb sivilizasiyaları idilər və bizi Avropa mədəniyyətinə 
qovuşdurdular. Hər iki dönəmdə Azərbaycan mədəniyyəti yük-
sək dərəcədə inkişaf etdi. XX əsrin 1-ci qərinəsindəki mədəni 
yüksəlişimizi göz önünə gətirin. Sovet hakimiyyəti Azərbay-
canda ana dilində əvvəlcə ibtidai, sonra yeddiillik, sonra orta 
ümumi icbari təhsili həyata keçirdi. Indi məlum olur ki, bir vaxt 
hamımızın lənətlədiyi “Gülüstan” və “Türkmənçay” müqadilə-
ləri Şimali Azərbaycanın taleyində nə qədər müsbət rol oyna-
yıb. əgər bu müqavilələrlə Şimali Azərbaqcan İran imperiya-
sından qoparılıb Çar Rusiyasina birləşdirilməsəydi nə Çar 
hakimiyyəti, nə Sovet dövründəki o mədəni yüksəlişimiz, nə 
hazırkı Müstəqil Azərbaycan dövlətimiz mövcud olardı. Indi 
filologiya elmləri doktoru olan həmin rəyçi guya bunları dərk 
etmir? Gözəl dərk edir. Ancaq indi belə şeyləri söyləmək ona 
sərf etmir. O vaxt Sovet senzurasına (KQB-yə) xidmət etmək 
sərf edirdi. Indi axına qoşulub Sovet dönəmini, Çarizmi 
lənətləmək sərf edir. O heç vaxt obyektiv olmayıb, sadəcə 
sərfə, fayda güdüb, onda da, indi də. 

Romana gəldikdə əgər müəllif onu internetə ötürə bilsə 
ziyalı oxucular görəcəklər ki, o Sivet dövrü gerçəkliklərini 
realistcəsinə əks etdirən həqiqətən də “şustrıy” əsərdir və 
oxumağına dəyər. 

Sonda: birinci rəyçi (indi o dünyasını dəyişib) romanın 
əlyazmasının bir yerində belə yazmışdl: “Siz qadını ideallaş-
dırırsınız. Əgər qadın idealdırsa onda küçələrdə, evlərdə, res-
toran və mehmanxanalarda, bar və pritonlarda  can alveri ilə 
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məşğul olan, ərinə xəyanət edən, ərini, uşaqlarını atıb başqa 
kişiyə qoşulub qaçan qadınlar nədi? Deməli siz qadını da, 
həyatı da yaxşı bilmirsiniz”. 

Mən onun bu iradına cavab olaraq romana həkim İs-
mayılovun hekayətini əlavə etdim. Göstərmək istədim ki, mən 
həyatı da, qadını da gözəl bilirəm. Sadəcə olaraq mən qadını 
ideal görmək istərdim. Ideal qadınlar isə var həyətda! Onlar 
olmasaydı həyatın heç mənası olmazdı. 

“20 Yanvar” faciəsində gənc həyat yoldaşının düşmən 
gülləsinə tuş gəlib şəhid olmasını eşidəndə sirkə turşusu içib 
özünü öldürən Fərizə ideal qadınlığımızın parlaq timsalı 
deyilmi? 

Bu qəmli hekayət “Leyli-Məcnun”, “Əsli-Kərəm” dastan-
larının müasir, həm də daha təsirli variantı: “Fərizə-İlham” 
dastanıdır!.. 

 
Şahlar Həsənoğlu 
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Hər kəsin qəlbində yenidən qayıdıb tələbə olmaq istəyi 

yaşar. İkinci dəfə qayıdıb tələbə olsa... onda bilər neyləməlidir, 
necə hərəkət edib, necə özünü aparmalıdır. Heyf, o zaman 
bilməyib, anlamayıb, istifadələnə bilməyib, boş keçirib 
tələbəçiliyini. Amma ikinci dəfə qayıdıb tələbə olsa... 

Xoşbəxtlikdən bu mümkün deyil! Zaman geri dönməz, 
gənclik geri qaytarılmaz. Gəncliyi ömrün ən xoşbəxt çağı 
eyləyən də elə bu deyilmidir? Bu geri qaytarılmazlıq, bu təkrar 
edilməzlik deyilmidir? Məgər gəncliyin romantikası, cazibəsi 
ağlının bu yetərincə kəsməzliyində, kamalının bu yetərincə 
yetişməzliyində deyilmidir? 

Ağlın bir düstur kimi isbatlayıb təsnif etdiyi nəsnələri 
sevməz gənclik. İşi peşəsi düstur əzbərləyib, tərif yadda sax-
lamaq deyilmidir, bezib usanmayıbmı, yorulmayıbmı bundan? 
Düstur düsturdu, nə fərqi var bir riyaziyyzt dücturu olsun, ya 
bir həyat, yaşama düsturu olsun? Düstur keçilmiş, görülmüş, 
saf-çürük edilib nizama salınmış, başlanğıcından sonunacan 
öyrənilmiş, bələdlənmiş, metrlənib ölçülənmiş yoldur. Başdan-
başa qəmginlik, maraqsızlıq, dilxorçuluqdur bu yol. Gənclik isə 
keçdiyi yolu əfsanələrlə, gözlənilməzliklərlə, düstursuzluqlarla 
dolu görmək, dolu keçmək istər. Qoy səhvlər eləsin, qoy 
karıxmanclara düşsün, qoy bəlalara düçar olsun başı, təki öz 
bildiyi kimi keçsin, öz getdiyi kimi getsin! 

Xoşbəxtlikdən nəsihət svməz gənclik, götürər, qəbul edər 
nəsihəti, sevməz ancaq. Öz bildiyi kimi gedər öz yolunu, ha 
danış, ha söylə. Götürdüyünü götürər, bəyəndiyini bəyənər, 
bitdə-bitdə təkrar etməz ancaq, siz dediyiniz kimi, siz aşı-
ladığınız, siz təlqin etdiyiniz kimi yox ancaq! Özü qandığı kimi, 
özü anladığı kimi, səhvlər buraxa-buraxa, yanlışlıqlara düşə-
düşə, səhvləri-yanlışlıqları ilə bilgilənə-bilgilənə, ağıllana-
ağıllana gedər öz yolunu. 

Bilmədiyi, bilib qanmaq istədiyi çox-çox mətləblər, 
amaclar var tələbəyə, dürlü-dürlü arzular, istəklər var! 
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Lakin bir arzu da var ki, onsuz gecəsi-gündüzü olmaz, 
onsuz söhbəti-sözü olmaz, yatanda yuxusundan çıxmaz tələ-
bənin... 

Sevgi!...Sevib-seçmək, sevilib-seçilmək arzusu! 
Qəlbinin ən dərin guşələrində yandırdığı bəm-bəyaz bir 

şam işığıdı bu, titrəkcə bir zanbaq çiçəyidi, əl edib gəl-gəl 
deyən piyaləcə bir baxışdı... Güllərə çiçəklərə bülənmiş, rəng-
lərə-boyalara süslənmiş, allı-yaşıllı bir arzudu, çağırışdı bu. Bir 
lakmus kağızınca həssas, bir şam işığınca titrək, bir bənövşə 
ləçəyincə kövrək teldi bu! 

Bununçun da çox ehtiyyatla, çox qorxa-qorxa yanaşar 
tələbə bu arzusuna, bu incə telə, çox təşviş ilə, tərəddüdlə yana-
şar. Lakin ikinci kərə qayıdıb tələbə olmaq istəyən yaşlılara ən 
başıboşluq, ən sadəlövhlük kimi görünən də elə bu cəhəti 
deyilmi tələbənin. Bu allı-yaşıllı pəriyə, bütöv bir ömür üçün 
meyvə verəcək bu barlı-ürünlü bağçaya belə qorxaq yanaşımı, 
belə cəsarətsiz münasibəti deyilmi? 

Fəqət min dəfə haqlıdı tələbə! 
Bəzən ifrata da varsa qorxusunda, şübhəsində, bəzən 

həddini də aşsa, itirsə də bəzən ölçünü-biçini min dəaə haqlıdı 
tələbə. Haqqı da elə bu yetərincə bilgisi olmadığından doğar, 
başının hər şeyi yerli-yerində, sərah-məqamında anlayıb 
kəsmədiyindən doğar. Qorxar bir yanlış hərəkət edib bir düzgün 
olmayan addım atar, itirib əldən verər ona gəl-gəl deyən bir 
bənövşə zərifliyini, bir şam işığı titrəkliyini, bir lakmus kağızı 
həssaslığını; qəlbinə bunca munis, bunca mərhəm olan o bəm-
bəyaz məhəbbət pərisini, onun o cazibədar piyalə baxışlarını!.. 

Hər nəyini itirsə, dözüb qatlaşar tələbə, bu itkisinə, bu 
itirdiyinə, saralıb solmaz sarsılıb ruhdan düşməz. 

Məhəbbətini itirmək istəməz, dözüb qatlaşamaz bu dərdə 
sınıramaz bu dərdi! Bütün qorxusu-şübhəsi, tərəddüdü-cəsarət-
sizliyi də bu duyğusundan doğar, bu düşüncəsindən qaynaq 
göturər. Ifrata varar tələbə, ölçüsünü-biçisini itirər, kənara çıxar 
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cizgidən, bəlalara salar başını, iztirablara qəm-qüssələrə düçar 
edər gənc qəlbini, gənc varlığını... 

Bütün qorxuları-şübhələnmələri, ifrata varıb ölçü-biçi 
itirmələri də bir sual qarşısında doğar, bir seçmə bəyənmə 
təlaşından yaranar: kimdir o, hansıdır o? Hər addımda rastına 
çıxıb şirin baxışlar, odlu duyğular bəxş edən dürlü-dürlü 
cavanlar içində kimdir o, hansıdır o? 

Bir saxtakarlıq deyil də həqiqi, saf bir duyğudanmı oyanıb 
o piyalə baxışlar? O odlu duyğular, ya elə mahircə bir aktyorluq 
istedadındandırlar, bir yalan, bir aldatmacadırlar? Necə müəy-
yən etməli, necə seçməli, necə tapmalı? Yanılmadan, səhvlərə, 
yanlışlıqlara düşmədən, bir uğursuz addım atıb, gənc başını, 
gənc varlığını iztirablara, qəm-qüssələrə düşürmədən necə 
seçməli, necə müəyyən etməli? 

Duyğuların bir gənclik coşqusu ardınca sərt dalğalar, 
fırtınalarla uğraşmalımı, yoxsa aglın soyuq mülahizəsi, götür-
qoyları ilə hərəkət edib, öyüd-nəsihətlərəmi baxmalı, gedən-
lərin ardınca gedib təkrarmı eləməli, ölçülüb biçilmiş, metrlənib 
işarələnmiş bir iz iləmi getməli? 

Necə etməli, necə seçməli? 
Nə yazıq ki, bəzən heç tutmur da bir-birilə, uyuşmur da, 

hisslərin bu odlu fırtınası, ağlın bu soyuq mülahizəsi, götür-
qoyu: bir anın içində baş verir hər şey, ya qəlbin təlatümləri 
həddini aşıb ifrata varır, ya ağlın soyuq mülahizəsi yanılıb 
müdhiş iztirablara, qəm-qüssələrə salır bir gənc varlığı, bir 
günahsız tələbə heysiyyatını!.. 



 9 

******              ******                 ****** 
 

Çox güclü zərbəylə havaya vurulmuş topun qalxışı 
Cəmilənin gözlərini çəkib ardınca apardı. Əvvəlcə hesab edirdi 
top qalxıb-qalxıb, qayıdanda bir də həyətin o tərəfinə vurulduğu 
öz yerinə düşəcək, amma top üzü bəri gəlməyə başlayıb gəlib-
gəlib məktəb həyətinin ortasında qurulmuş hündür turnikdə iki 
əli üstə yer ilə paralel ana gəlmiş düm qırmızı idmançı geyimli, 
ortasına orta əsrlərin şərq pəhlivanları kimi nəsə gümüşü rəngə 
çalan materialdan qayrılmış çox enli kəmər bağlamış başı 
qırxıq oğlanın başına dəyəcək yerdə nə təhər oldusa dəyməyib 
yerə düşdü; təzədən sıçrayıb əlində şallaq tutmuş yerli bir 
cavanla ona qarşı-qarşıya dayanmış iki tələbə qız arasından 
keçıb nə onlara, nə də onların yanına toplaşmış tələbə oğlan-
ların heç birinə dəyməyərək su kranından su dolduran xalatlı 
qızın doldurub kənara qoyduğu vedrəsinin düz içinə gəldi, 
amma yenə necə oldusa içinə düşməyib vedrəni aşıraraq təzə-
dən atılıb bir-birilə sınaşan iki oğlanla azarkeşlərinin aralığın-
dan keçdi diyirlənə-diyirlənə gəlib Cəmilənin kürsü qoyub 
əyləşdiyi ikinci mərtəbədəki balkonun düz qarşısında həyətdə 
əyləşmiş Nərgizgilin skamyalarının altına keçdi. Cəmilə 
gülmək istəyirdi ki, top gəlib Nərgizin baldırına dəyib səksən-
dirəcək bacılığını, amma top elə Nərgizin baldırına dəyəcək 
anda necə oldusa Nərgiz ayağını o yerdən çəkdi, top maneəyə 
rast gəlməyib skamyanın altına keçdi. Nərgizgil heç bilmədi də. 
Onların başı əli çəlikli qocaya qarışmşdı. Qoca deyirdi 1905-cı 
ildə onun əlli yaşı varmış, qızlar da inanmaq istəmirdilər: 

- Ay baba, elə şey olmaz, bir az azalt. 
- Bəlkə qırx imiş baba? 
- Qırx da olmaz ay qız, qırx da elə əllinin tayı deyilmi? 
- İyirmi olarmış yəqin, iyirmi! 
Məktəb həyətinin başındakı meydançada futbol oynayan 

ikinci-üçüncü kurs tələbələrinin oyunu şirin yerdə kəsilib 
yarımçıq qalmışdı. Kürəyinə "9" rəqəmi yazılmış oglan hasarın 
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arxasından başını dikəldib uğunurdu: görünür o topun 
haralardan keçib haraya gəlib düşdüyünü Cəmilədən başqa 
görmüş ikinci adam idi. Oğlan gülməyinu bir təhər yığışdırıb 
cır səslə Nərgizlə yanaşı oturmuş Arzunu çağırırdı: 

- Arzu, ay Arzu! Arzu, ay Arzu!.. 
Arzu çətin eşidəcəkdi onu, Arzunun başı qocaya 

qarışmışdı: 
- Onda nə qədər eləyir yaşın, baba? 
Hesab eləyin də qızım, yüz iyirmini keçib mənim 

hesabımda. 
- Vay-y Allah ba-a-y! 
Doqquz nömrəli oğlan Arzudan vaz keçib əli şallaqlı 

oğlanla söhbətləşən qızları səslədi: 
- Tünzalə, ay Tünzalə... 
Qızlardan biri yüyürüb onun yanına getdi. Futbolist oğlan 

ağız açıb hələ ona bir söz deməyə macal tapmamış qız nəsə 
hüdüləyirdi, tez-tez də qayıdıb əli şallaqlı oğlanı göstərirdi.  

Oğlanı meydançada gözləyən yoldaşları darıxdırırdı, 
şallaqla maraqlanmağa vaxtı yoxdu, görünür, xahiş elədi ki, 
Tünzalə gedib Arzugilin skamyası altına düşmüş toplarını 
gətirib atsın bu taya. Tünzalə yüyürüb Arzugilin yanına çata-
çatda Arzu yerındən qalxıb nəsə ona dedi, qucaqlayıb yanında 
əyləşdirdi və deyəsən də top məsələsi Tünzalənin yadından 
çıxdı.  

Doqquz nömrəli oğlan turnikdə nömrə göstərən düm 
qırmızı, kəmərli oğlana tamaşa edən xalatlı qızı çağırdı: 

-Nəcibə, Nəcibə! 
Nəcibə yüyürüb hasarın dibinə getdi, o da oğlana söz 

deməyə macal verməyib qayıdıb indi də turnikdən ayaqları ilə 
tutub təpəsi üstə sallanan qırmızı geyimli idmançını göstərərək 
əlini yanına çırpdı. 

Doqquz nömrəli oğlanın marağı toplarındaydı, toplarının 
ardınca göndərdi Nəcibəni. İndi də Nəcibə yüyürüb skamyaya 
çata-çatda qızlardan biri durub onu qucaqladı, nəsə söyləyib 
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çəkib dizinin üstündə əyləşdirdi. Görünür çox maraqlı söhbət 
gedirdi orda və doqquz nömrəli oğlan gördü top Nəcibənin də 
yadından çıxdı. Bərk əsəbiləşdi oğlan, "Nəcibə-Nəcibə" - deyə 
çığırmağa başladı. 

Balkonda əyləşmiş Cəmilənin oğlana gülməyi tutdu. 
Oğlan qayıdıb onu darıxdıran yoldaşlarına sərtləndi: 

- Əşi, özünüz gedin gətirin, nəsə var orda, kimi gön-
dərirəm gedib başı qarışır top yadından çıxır! Darvazadan 
hərlənib keçin top Arzugilin skamyasının altındadı. 

Cəmilə topla da, qocanın söhbətiylə də, ayaqlarının 
turnikə keçirib təpəsi aşağı yellənən başıqırxıq idmançıyla da, 
hələ desən onun qənşərində Vahidgillə bu lovğa yuxarı kurs 
tələbəsinin höcətləşməsi ilə də maraqlanırdı. Nə təhərsə maraqlı 
işlər hamısı birdən başlamışdı, birdən  olurdu. Lovğa oğlan 
Nəsibin yaxasından yapışıb buraxmırdı: 

- Gəl sənə əla bir fənd öyrədim! 
- A qardaş istəmirəm də, mən istəmirəm əl çəksənə! 
- Elə bir fənd öyrədim, onunla kimi desən yıxa bilərsən! 
- Vahidlə güləş, mənim əynimdə kostyum var, qorxuram 

cırıla.  
Lovğa oğlan indi də Nəsibi buraxıb Vahidin üstünə 

düşdü, yaxasından tutub çəkişdirməyə başladı: 
- Yaxşı, gəl sənə öyrədim. 
- Mənim güləşlə aram yoxdur qardaş. 
- Lap nahaq yerə, elə iş düşər peşman olarsan. Heç olmasa 

bu fəndi öyrədim sənə. 
Burada bərk dartışmadı, işin axırı görünmür. Amma nəsə 

himcimləşirlər Nəsiblə Vahid, oğlanın xəbəri yoxdu. 
Qoca qızlara bu binanın sahibi İbiş bəydən maraqlı 

əhvalat başlayıb: 
- Bəydən düşmanları pristava kənd camaatının dilincən 

şikayət yazırlar, bəs İbiş bəy zülm eləyir bizə, bir əlac eləyin. 
Pristav çağırtdırıb bəyi deyir nə şikayətdi bu, niyə dolandır-
mırsan camaatı? Bəy deyir: "Ay canım camaat mənim  başıma 
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and içir, şikayət nədi?" Pristav  inanmır gəlir kəndə ki,  yığıb 
camaatı danışdırsın.  Kənddə də hara vardı, hara düşə, gəlib 
düşdü bəyin bax bu evinə.  Kəndə car çəkildi bəs pristav gəlib, 
hamı yığılsın bəyin həyətinə. Dedik ay qağa bilmirsiniz niyə 
gəlib pristav? Yasavul dedi çəyirtkə biyarına adam yığmağa 
gəlib. Canımıza qorxu düşdü. Çox müsibət iş idi çəyirtkə 
biyarı: yığıb aparırdılar adamı  Araz qıraqlarına, bir ay, iki ay 
əlimizdə çalqu, köhnə palaz qırığı, gün təpəmizə dəyə-dəyə 
kəsirdik çəyirtkə sürüsünün qabağını, qır ki, qırasan, hara 
qurtarır çəyirtkə? Bu buludu qırırıq, o birisi gəlir. 

Doqquz nömrəli oğlan yalvarıb yaxararaq dörd nömrəli 
oğlanı topun dalınca göndərib hasarın başından yönü bəri 
sevinə-sevinə baxır. Nəhayət top gəlib çıxacaq, oyunu davam 
etdirəcəklər. Turnikdə heç kim düm qırmızı oğlanın nömrəsini 
göstərə bilməyib yenə o özü çıxıb turniyə. Ayaq barmaqlarıyla 
turnikdə ilişib təpəsi aşağı yellənir, bu yellənişi ilə də tamaşa 
edən qızları həyəcana salır: 

- Bəsdir Natiq, bəsdir, indi də əlinlə tut yıxılarsan! 
Cəmilənin bu oğlana da gülməyi tuturdu, daha doğrusu 

bunun yıxılmağına. Ürəyində deyirdi ay Tanrı elə elə ayağı 
çıxıb təpəsi üstə yerə gəlsin. Belə düşünə-düşünə də gülürdü. 
Amma başqa gülməli bir iş də yetişmişdi: Nəsib Vahidin 
yaxasını buraxmayan lovğa oğlanın arxasında çöməlib guya 
ayaqqabısının bağını bağlayırdı. Di gəl, bic-bic Vahidə baxıb 
göz eləyirdi. Vahid də Cəmilənin onlara göz olduğunu duyub 
lovğa oğlanı lap çəmə hərləyərək Nəsibin üctünə itələmək 
istəyirdi. Amma necə oldusa Cəmilə o hələ lovğa oğlanı itələ-
məmiş ayağa qalxıb əl çaldı, sevinib gülməyə başladı. "Bəlkə 
Cəmilə bizim kələyimizin baş tutacağını duyub belə eləyir?" - 
deyə düşünərək Vahid oğlanı gücü gəldikcə geri itələdi. Oğlan 
arxasında yatmış Nəsibin üstündən aşırılıb kürəyi üstə yerə 
gəldi. 

Amma Cəmiləni güldürən bu deyildi: düm qırmızı, 
kəmərli oğlan yelləndiyi yerdə ayağı turnıkdən qəfil çıxıb 
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təpəsi üstə yerə dəymişdi. Əvvəlcə orda bərk gülüşmə qopdu. 
Sonra da gülüşmə çığrışmaya çevrıldı: 

- Əhməd müəllim Natiqin başı qanadı! 
- Əhməd müəllim qan apardı Natiqi. 
Dörd nömrəli oğlan turniyin yanından keçəndə çığrışmanı 

görüb maraqlanaraq özünü basırığa salıb yerdə "layməs" 
uzanmış Natiqə dikildi. Doqquz nömrəli ha gözlədisə oradan 
çıxıb top ardınca yönəlmədi. Bütün gücü ilə çığırmağa başladı 
doqquz nömrə: 

- Ə-ə, necoldun, ay Tofiq... ay To-o-fi-i-q! ay To-o-fiq! 
Çox gülməli çığırırdı oğlan, çox əsəbi, çox sərt çığırırdı. 

Axırda durmayıb özü darvazaya sarı yüyürdü ki, darvazadan 
hərlənib özü gətirsin topu. 

Lovğa oğlan yıxıldığı yerdən qalxıb Vahidlə güləşmək 
istədikdə Nəsib də bir tərəfindən yapışdı: 

- Yox günah məndə idi, mənimlə güləşməlisən. Mən arxa 
tərəfində ayaqqabımın bağını bağlamasaydım sən yıxılmazdın. 

- Heylə şey yoxdu, mənimlə güləşməlidi, mən itələmişəm, 
mənimlə də güləşməlidi! 

- Heç heylə iey yoxdur, mənimlə güləşəcək! 
- Yox, mənimlə güləşəcək! 
Bu dartışmanın da axırı görünmürdü, amma həyətdə 

hamının sivrilib turnik ətrafında yığışdığını görüb onlar da 
dartışmalarını buraxaraq oraya yürüşdülər. Əhməd müəllim 
açarını verib həyətin bu başında qoyduğu maşından aptekciyini 
götürüb gətirməyi tapşırdığı oğlan aptekciyi başından yuxarı 
qaldırıb təcılı yardım maşınlarının siqnalını verə-verə 
yüyürürdü. Onun yüyürüş istiqamətini kəsib keçəcək yöndə də 
doqquz nömrəli oğlan hirslə Nərgizgilin əyləşdiyi skamyaya 
doğru yüyürməkdəydi. Cəmilə gördü bunların heç birinin o 
birindən xəbəri yoxdu, toqquşa bilərlər, buna da gülməyi tutdu: 
"Ay Tanrı nə emişəm toqquşalar, yod-zad hamısı dağılıb 
tökülə, bunun başına sürtməyə bir dərman qalmaya!" Oğlanlar 
doğrudan da təpə-təpəyə dəydilər: doqquz nömrəli oğlan çox 
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yelli gəlirdi, aptekciyi əlinə qaldırmış oğlan ona toxunan kimi 
aptekcik əlindən sapatlandı. Heç demə də maraqlanıb 
cırıqqasını açmış imiş, aptekcikdəki dərmanlar sıçrayıb hərəsi 
bir tərəfdə bənd aldı. Yod, rıvanol şüşələrı qırılıb töküldü, 
marqans düyüncəsi su arxına düşüb tərg oldu, tələbələr 
həyəcanla Əhməd müəllimi səslədilər: 

-Ay müəllim, dərmanlar dağıldı! 
-Ay müəllim, marqans suyu göm-göy elədi! 
Toqquşmadan qalxıb başının ağrısı hayına qalmış doqquz 

nömrə top məsələsini unudub dağılmış dərmanları toplamaqla 
məşğul idi. Futbolçu yoldaşları meydançada dimdik duruşub 
havayı yerə onun yolunu gözləməkdəydilər. Oğlan toqquşduğu 
oğlanla dərmanları toplayıb Əhməd müəllimə aparıb verdi. 
Əhməd müəllim əlacsız qalıb araq gətirdib araqla yuyurdu 
Natıqın yarasını. Orda tələbələr qışqırışırdılar ki, şüşə batıbmış 
Natiqin başına, lap yekə bir şüşə: düz iki santımetr! Paralayıb 
Natiqin başını! 

Əli şallaqlı yerli oğlan arxasına baxa-baxa sivişib 
darvazadan çıxırdı. Turnik ətrafındakı yığıncağın  marağı dartıb 
saxlaya bilmirdi görünür onu, nəsə yeləvimiş qaçıb uzaqlaşmaq 
istəyirdi burdan. 

Əli çəlikli qoca qızların sorğu-sualından qurtulub İbiş bəy 
haqqındakı söhbətini davam etdirirdi. 

-Yasavul, bəyin tapşırığını dedi bizə: gəlib oturuşuruq 
dizi üstə bəyin həyətində, onlar pristavla çıxırlar balkona. Bəy 
əlini bığının sol yanına çəkdi, başlayırıq xoruz kimi 
bannamağa, sağ yanına çəkdi, at kimi kişnəməyə, başına çəkdi 
hönkürüşüb hamımız başlayırıq ağlamağa. Onda bəy də 
pristava deyəcək görürsünüz, bu camaat nə təhər yazıq, avam 
adamlardı, əgər çəyirtkə biyarına getsələr, bunların hamısı 
qırılıb orda tələf olacaqlar. Pristav da bizi belə görüb tay bizdən 
biyara adam istəməyəcəkdi. Heç demə bəyin fikri ayrıymış: 
bununla prıstava göstərmək istəyirmiş ki, bu adamlar mənim 
əlimdə bir müjdürlər, bunlardan şikayət yazan olmaz! 
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- Siz də bəy deyən kimi elədiniz, heyləmi baba? 
-Elədik qızım, elədik. Əlacımız nə idi? O çəyirtkə biyarın 

biz elə görmüşdük, üç gün üç gecə bu qapıdan getməyib 
bannaşmağa razıydıq, təki canımız qurtaraydı ondan! 

Qoca söhbətini bununla bitirib onu aparmağa gəlmiş 
kişiylə getdikdə qızlar da Natiq əhvalatından xəbərdar olub 
turnik ətrafına yürüşdülər. Orada bayaq şallaqlı oğlanla söhbət 
edən xalatlı qız onları qarşılayıb nəsə soruşdu, qızlar da 
əlləriylə Cəmiləni göstərib yığıncağa qarışdılar. Xalatlı qız 
balkonun qənşərinə gəlib Cəmiləyə üz tutdu: 

- O əli şallaqlı oğlanı görmədin necoldu? 
- Hə gordüm, geriyə baxa-baxa yüyürüb darvazadan çıxdı. 
-Kənddə qoyun briqadiridi, özü də Kirovabadda institutda 

oxuyur. Əlində bir şallaq vardı, elə bil Çingiz xanin şallağıydı: 
sapına bir bəzək vurulmuşdu, özü də elə bir toxunmuşla 
toxunmuşdu, adam mat qalırdı baxanda. Dedim mənə 
bağışlarsanmı şallağı? Dedi: heç muzeydən gəlib ikiyüz manat 
da pul təklif etdilər vermədim. "Siz də bu kənd adamları hər 
şeyi pulnan ölçürsünüz?" Mən belə deyəndə özünü sındırmayıb 
şallağı mənə uzatdı. Bu vaxt da qışqırıq qalxdı, bəs Natiq 
turnikdən yıxılıb. Şallağı almaqdansa haya qaçdım. Demişdim 
burdaysa alam şallağı...  

-Demək o səndən qaçırməş heylə! 
- Hayif! Bu Natiq də yıxılmağa vaxt tapdı! 
- Amma o qaçmağı mən onda gördüm bir də qayıtmaz 

buralara. 
- Hə çox çətin! Ay qız bir işə baxey əllərini qoyub 

ayağıyla tutub yellənirmiş turnikdən! Lap yaxşı olub elə! 
Dərman da tapılmayıb qoymağa sınıqlanıb tökülüb hamısı! 

Qızın bu acığlanmağına da gülməyi tutdu Cəmilənin. 
Amma gülməyin yekəsi geridəydı: top hamının yadından 
çıxmışdı. Cəmilə də Nərgizin bəri baxmağını gözləyirdi çağırıb 
topu atdıra balkona, göturub gizləyələr, axtardılar cənab 
futbolçuları. Elə belə düşündüyündə Nərgiz yüyürüb gəldi. 



 16 

Cəmilənin pıçıltıyla dediklərini tutub o yan, bu yana baxa-baxa 
xəlvətcə topu balkona ataraq özü də gülə-gülə  hərlənib gəlib 
Cəmilənin yanında əyləşdi.  

Bir azdan top doqquz nömrənin yadına düşdükdə 
əminliklə gəlib skamyanın altını yoxlaşdırdı, yerə uzanıb ha 
baxdısa topu orada tapmadı. Sonra dörd nömrəli gəldi, 
başladılar həyəti, ağac diblərini kol-kos içlərini yoxlaşdırmağa. 
Nərgizi gülmək götürüb gedirdi. Cəmilə isə heç şey olmamış 
kimi başını dik tutub mısmırığını sallamış uzaqlara baxırdı.  

Oğlanlar topdan əllərini üzüb getdikdə Cəmilə topu 
vedrənin içinə qoyub gətirib yenə skamyanın altına atdı. Sonra 
da qayıdıb gəlib öz yerində əyləşdi. Bir azdan qızlara otaqda 
soraq gəldi ki, top bayaq onlara sarı gəlmişdi, bilmirlər 
necoldu? Cəmilə balkondan soruşdu: 

- Ay qız kimdi o topu axtaran? 
- İkinci kursdan bir oğlandı! - dedilər. 
- Deyin hərlənsin balkonun qabağına! 
Həmin doqquz nömrəli oğlandı bu. Boğazını uzadıb 

utana-utana soruşdu: 
- Bacı hara gedib girdi top bilmədin? 
Cəmilə istədi gülə, özünü saxlayıb qaşqabaqlı, topun 

yerini göstərdi: 
- Odur ey, top skamyanın altında! 
Oğlan əyilib gördü top doğrudan da skamyanın altındadı. 

Təəccübdən gözləri böyüdü oğlanın: 
- Pah atonnan! Bacı vallah bayaqdan bəri bir heylə 

axtarmışıq bu skamyanın altın! Nə təhər olub görməmişik?! 
- Heyləmi, ola bilər! 
Nərgiz balkondan otağa keçib otağın içindən Cəmiləyə 

baxıb gülürdü. Cəmiləninsə heç dodağı da qaçmırdı. 
Futbolçular doqquz nömrəli oğlanın başına toplaşıb heyrətlə 
əllərini-əllərinə vurur, mat qalırdılar bu işə. Cəmilə də saymaz-
saymaz balkonda əyləşib lap uzaqlarda görünən dağlara tamaşa 
edirdi. 
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Bir azdan hava qaranlıqlaşıb hər tərəf görünməz oldu. 
Otaqdan Nərgiz əl elədi "gəl aşağı, komsomoldan gələn var". 
Cəmilə könülsüz həyətə enib qızlara qarışdı. Gələn institut 
komsomol təşkilat katibi idi. Çox özünü çəkən iddialı bir 
oğlandı, hamı deyirdi atası "zavministrdi". Qızların vəcdlə 
dedikləri bu sözün düzgün mənasını Cəmilə başa düşməsə də 
duyurdu ki, nəsə çox böyük vəzifədi. Oğlana yaranıb özünə 
cəlb etməyə çalışan kurs yoldaşlarına qəzəblə baxırdı. Axı 
bunlar neynərlər bunun atasını, özünə baxmırlarmı? Belə 
bədguman, belə təşəxxüslü. Bu saat başlayacaq: deyin görüm 
bu gün sizdə ən çox yığan kim olub? 

- Deyin görüm bu gün sizdə ən çox yığan kim olub? 
Cəmilənin yenə gülməyi tutdu, əgər Əhməd müəllim də 

burada olmasaydı bu dəfə açılıb lap qəhqəhə çəkəcəkdi. Pərt 
olur cəhənnəmə olsun komsomol! 

- Cəmilə yığıb! Yüz əlli kilo! -Vahid dedi. 
- Afərin Cəmilə! Nəzərə alarıq bu qoçaqlığını. Belə də 

davam etdir axıraca! Siz necə baxırsınız Əhməd müəllim, irəli 
çəkmək olarmı bu qızı? 

- Bir tək Cəmilə deyil belə qoçaq, hamısı qoçaqdı qızların 
Nəcibə də, Şəhla da, Reyhan da, Arzu da, hamısı! 

Əhməd müəllim pedaqoji institut tələbələrinin əmək 
ənənələrindən, pambıq yığımı işinə hər il göstərdikləri kömək 
kampaniyasından danışıb sözü yenə komsomola verdi. O da 
çox uzun, Cəmilə üçün çox dözülməz, çox darıxdırıcı bir nitq 
başladı. 

İclas qurtarıb Cəmilə balkona öz yerinə qayıtdıqda 
Nərgizin qarşısında özünü komsomola oxşadaraq hüdülədi: 

- Estafetin ən fədakar üzvü, bayraqdarı, əsil mayak! 
Mayakam ay qız mən, spiçka çək yandır, yanmaq istəyirəm bu 
balkonda! 

Nərgizi də, qızların hamısını da şən bir qəhqəhə ağzına 
aldıqda Cəmilə aşağı baxıb gördü komsomol Vahidgillə 
skamyada əyləşib. Bu dəfə pərt oldu. O kiminsə qəlbini sındırıb 
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pərt etmək istəməzdi. Kim olur olsun, nə kara yiyəsi olur olsun 
qəlbinə dəyib acılamaq istəməzdi. Bəs bu niyə belə oldu? 
Əlbəttə günah oğlanın özündədi. Cəmilənin böyründə başında 
çox hərlənir, yerli-yersiz bir söz deyib danışdırmaq istəyir, 
tərifləyir. Niyə axı? Tanıyıb bilmədiyi adama nə yaranmaqdı 
bu? Cəmilə hələ birinci kursdadı, amma ikinci, üçüncü 
kursların yanında da onu tərifləyir. Guya bir belə kursun, 
qruppaların içində Cəmiləcə pambıq yığan yoxdu, niyə onları 
yox elə Cəmiləni tərifləyir. Lap nahaq yerə. Onunçun da 
Cəmilə heylə ağzını əyir, yamsılayır. Hələ yamsılayacaq da! 

Sonra da Nərgizə qoşulub hind kinosuna baxmağa getdi. 
Əhvalı durulmuş, pərtliyi yoxalmış. Amma kaş qəmli kino 
olmasın, açılıb durulmuş eynini bulandırıb yenə qatılatmasın, 
kədərlərə qəm-qüssələrə salmasın Cəmiləni. Arası yoxdu qəm-
qüssələrlə, kədərlə, sevinməkdi, gülməkdi, əylənməkdi Cəmi-
ləninki!... 

 
 

********                  *******              ******* 
 
Pedaqoji institut tələbələrinin pambıq yığdıqları bu 

rayonla qonşuluqdakı digər rayona Tibb institutu tələbələri 
gətirilmişdi. Müalicə profilaktika fakültəsinin yerləşdirildiyi 
uşaq bağçası, internat məktəbi, köhnə klub binası və çiy 
kərpicdən tikilmiş iki uçuq daxma geniş bir həyət içində olub 
kəndin bir kənarında, asfalt yola çıxan daş yolun sol tərəfində 
idi. Qızlar internat məktəbi və uşaq bağçasının rahat 
çarpayılarında, oğlanlar isə köhnə klub binasının otaqlarında 
narahat açma-bükmə çarpayılarda yatırdılar. Klub binası 
yanındakı çiy kərpicdən tikilmiş uçuq daxmalar müharıbə 
illərinin göz ağrıdan yadigarları kimi həyətin bir tərəfini 
korlayıb görkəmdən salsa da onları uçurub həyətin bu hissəsini 
də yaraşığa mindirmək, səliqəyə salmaq görünür heç kimin 
ağlına gəlməmişdi.  İllərlə istifadəsiz qalan küləyin, yağışın 
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üstünün qamış örtüyünü didib keçəllətdiyi, divarlarının palçıq 
suvağını üçürüb tökdüyü bu daxmalar indi tələbələrin bu gəlişi 
ilə işə yaramışdı: tələbələr onları silib süpürüb, içinə masa, 
kürsü düzüb istirahət otağı kimi bir şeyə oxşatmışdılar. Tez-tez 
bunlarda şən məclislər qurulur, qonaqlıqlar, ad günləri keçiri-
lirdi.  

Pambıq yığımının lap o qızğın vədəsində, gündüz saat üç 
ilə dörd arasında bu daxmalardan birində beş nəfər tələbə masa 
arxasında əyləşib yemək içməklə məşğul idi. Masanın bir 
kənarında buğlanan alüminium qzandan boşqablara xörək 
çəkən ağbəniz, orta boylu oğlan qaşlarını dartıb çox ciddi, çox 
rəsmi bir görkəm almışdı. O hər boşqabı verdikcə masa üzə-
rində düzülmüş boşqabların, çəngəl bıçaqların, topa-topa 
qoyulmuş yumurta - kartof soyutmalarının, göy-göyərti dəstə-
lərinin, ağızları kəsilib açılmış konserv qutularının, əllə kəsilib 
parçalanmış çörək qalıqlarının, şərab şüşələri və stəkanlarının 
əvvəlki düzülüşü pozulub dəyişdirilir, boşqablar üçün yer 
düzəldilirdi. Hamının boşqabı çəkilib qabağına qoyulanda 
süfrənin ilkin görünüşündən əsər-əlamət qalmamışdı. Bayaq 
ağbəniz oğlanın qazan yanında qoyduğu çəngəl indi gedib 
süfrənin o başına çıxmışdı və çox çətinliklə tapılıb "aşpaza" 
qaytarıldı. Hər şey hazır olanda masa başında "aşbazla" üz-üzə 
dayanıb tost deməyə hazırlaşmış, o biri tələbələrdən xeyli yaşlı 
görünən üzünü tük basmış boz kepkalı, xoş görünüşlü oğlan 
çox qısa elədi:  

- İçək bu badələrimizi aşpazımızın sağlığına! 
Stəkanlarını bir-birinə toqquşdurub içərək hamı yeməyə 

girişdi. hərə ağzına iki-üç loğma qoymağa macal tapmamış 
üzündə iri-iri xalları olan qarayanız, dolu bədənli oğlan 
stəkanlara şərab süzüb özününkünü də əlinə alaraq ayağa 
qalxdı: 

- Bax, qardaş, mən bu gün anadan olmuşam, siz də 
bununçün toplaşmısınız mənim başıma, hərə bir növ işdən 
yayınıb. Musa hamıdan ağsaqqaldı, yaxşı da tost dedi, sağ 
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olsun. Qaçıb gəlib. Axşam Rafael müəllim iclasda üzünün 
abrını tökəcək. Musa da başını aşağı salıb verəcək peysərinə. 
Kimdən ötrü? Sahibovdan ötrü! Çünki, Sahibov bu gün anadan 
olub. Lap əcəb eləyib doğulub. Ya bəlkə qələt eləyib? 

- Əcəb eləyib? 
- Əcəbdən əcəb eləyib! Sahibov olmasa bizim bu günkü  

şən məclisimiz, bu yemək-içmək olardımı? İndi hamımız günün 
altında yana-yana pambıq yığırdıq, acından da mədəmiz 
quruldayırdı. Neyləyirdi Zahid mən ölüm? 

- Quruldayırdı... 
- Gördünüz təsdiq etdi. Deməli mən düz eləyib 

doğulmuşam! 
- Sahibovun sağlığına! 
- Sağ ol Sahibov! 
Bu badələri də içib yerə qoyan kimi Adil dedikləri 

ağbəniz, başının tükləri seyrək, üzündə çiçəkdən qalma 
çökəkləri olan ciddi görünüşlü oğlan stəkanlara şərab süzüb 
ayağa qalxdı: 

Hamınız bilirsiniz mən Rəfael müəllimin özündən icazə 
almışam. Amma icazəm olmasaydı da mütləq bu məclisdə 
iştirak edəcəydim. Zor, xoş. Zahidin də Allaha şükür, o 
böyüklükdə dayısı var, istəsəydi heç pambığa gəlməzdi, kim 
ona nə deyəcəkdi? Demək beş nəfərin içində bu məclisə 
gəlməkdə ən çox çətinlik çəkən kim olur? 

- Əlbəttə Musa! 
- Düz demədiniz. Orxan! 
- Nöş, alə, Musanın axşam boynu ardına verəcəyini heç 

qara kəl çəkə bilməz! 
- Yox, Zahid, düzdü Musanın da əzabı ağır olacaq, amma 

bədən arısı çəkməyəcək. Orxan amma qan itirib, çayır otunu 
salıb burnunun içinə, üstündən də dombuzla vurub! Rafael 
müəllim də qan gördü qurtardı. Buraxıb, deyib get xəstəxanaya 
“vikasol” al atginan. Kimdən ötrü itirib qanını Orxan? 

- Sahibovdan ötrü. 
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- Yox, “kəmşirin” şərabından ötrü! 
- Yox Musa, Sahibovdan ötrü, dostluq, yldaşlıq naminə. 

İçək cəfakeş dostumuzun sağlığına! Şəxsən mən yüz dəfə 
Rafael müəllim danlasa dözərəm, amma burnumu qanatmağa 
dözmərəm. 

- Mən heç dözmərəm. Bir il içki içməməyə də dözərəm, 
amma burnumu qanatmaram. 

- Neyləmərəm Zahid? 
- Qanatmaram!.. 
- Beşyüz adamın içində Rafael müəllim on beş dəqiqə 

Musaya, gupuyacaq, Musanın üz kapilyarları nə qədər qızarıb 
dolsa da qanla, partlayacaq kapilyarları? Əlbəttə yox! Qan 
itirəcək Musa? Yenə yox! Içək sənin sağlığına cəfakeş qardaş, 
dünyada bir dostluq qalacaq insana, bir belə-belə məclislər 
qalacaq, bir də bir ala gözlü, lalə yanaqlı, incə belli qalacaq. 

- Alə dayan Sahibov, təzədən təsvir elə görüm! 
- Sahibov sən dayan, mən deyim: bir uca boylu, incə 

belli... 
- Yox, mənölüm, ucaboy mən istəmirəm, qısalt boyunu! 
- Adə, sənin boyun var istəyəsən? Törə şeysən sən. 
- Yaxşı sonrasını davam elə! 
- Alma yanaqlı... 
- Dayan! Almalığı özündən, ya sürtmə? 
- Necə olsa olar alə, təki gözəlliyi olsun! 
- Musa sən de mən ölüm! 
- Əlbəttə özündən, lap sizin Quba alması kimi, təbii! 
- Öpürəm səni. Nə qanır bu, qədəşdi. Bəs rəftarı, danışığı 

necə olsun Zahid qağa? 
- Mülayim, meyxoş, həmişə nazlı-qəmzəli, həmişə can 

alıcı! İşvə bilən, küsüb barışan, yandırıb yaxan!.. 
- Ta deynən bazar lotusu də! – Musa əsəbiləşdi. 
- Bəs nə təhər alə, qaraqabaq? Burun sallamış? Quru 

taxta? Zövqünüz yoxdur alə sizin! 
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- Zahid düz deyir! Qız can alan olmadı tulla getsin! Mən 
ölüm!  

- Bir dayan a Sahibov. Siz elə belə gəzib oynamaq qızı 
deyirsiniz, ya bir həyat yoldaşından danışırsınız? 

- Lap elə həyat yoldaşı! Gülüb oynamayacaqsan həyat 
yoldaşınla? Bir məzələnməyəcəkcən heç, qaradinməz 
oynayacaqsan? Kefin gələndə bir bu şərab piyaləsi kimi gözün 
önündə tutub boyuna-buxununa tamaşa etməyəcəksən, 
oynatmayacaqsan? 

- Avara olma a Sahibov, həyat yoldaşıyla arada məsafə 
saxlasın gərək kişi, aranı açmasın, pərdə saxlasın! 

- Paho, sən lap qocaltdın bizi! 
- Qoca, cavan fərqi yoxdur, ailə ailədi! 
- Əlbəttə! Bunlar nə qanır belə şeyi, biri cazpərəstdi, biri 

baz! 
- Sən nə pərəstsən alə, qaz! Ha-ha-ha. 
- Səfehləmə ha!.. – Musa gözünü ağartdı. 
Tələbələr arasında kəskin mübahisə başlayıb bir-birinə 

tam əks olan iki zehniyyət səngər qurdu masa arxasında: Musa, 
Adil bir tərəfdi,  Sahibovla Zahid bir tərəf. Orxan mat-mat 
onlara baxırdı.  

-Onda siz gedin təhsili-zadı olmayan bir kənd qızı alın! 
Bu oxumuş mədəni qızlardan əl çəkin! 

-Yüz il qala evlənmərəm mən onların heç biriylə! Əlbətdə 
kənd qızı alacam. Yüz üz görüb bunlar, yüz gözə baxıblar, yüz 
baxışa irişiblər! 

- Neynəmək istəyirsən bəs Musa qağa, arvadı sandığa 
qoymaq istəyirsən, evə qapamaq istəyirsən? Başı xarab olub alə 
bunun! 

- Yox, niyə? Kənddə evə qapanır qadınlar? Intəhası abır-
həya var kənddə, hər baxan gözə irşməz kənd qızı! 

- Noolub ə-ə şəhər qızına, gəl apardı elə? 
- Burda oxuyanlar çoxu elə kənddən dəyil? 
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- Yox, şəhər mühitinə düşüb pozulub bunlar! Bu küçədən 
o küçəyə keçincə yüz uxajor baxışa ürcah olurlar. Birinə cavab 
verməsələr də o birinə istər-istəmə süzülüb axmalı olurlar... 

- Sən niyə belə mat-mat baxırsan alə, kişi döyülsən sən? 
- Düz deyir, siz kiriyin görək bu nə fikirdədi. –Musa 

üzünü Oxana çevirdi. –Di bir söz de görək. 
- Nə bilir alə, nə desin, görmürsən yatılıdır? 
- Mən ölüm yatılıdır! 
- Yatılını ayıltmaq biz ziyalıların borcudu. 
Orxan sarıyanız, qırmızıya çalan arıq bir tələbəydi. Boyca 

bunlardan bir qədər hündürdü. Amma Orxanın belə-belə 
məsələlərdə bir təcrübəsi, bir qandığı şey yoxdu. Nə desin axı? 

-Düzü mən bu barədə heç fikirləşməmişəm! 
-İndi fikirləş de, səni gözləyirik! 
- Mən bilmərəm necə olacaq: qaraqabaq olacaq, deyib 

gülən olacaq? Sevsəm mən onu hər necə olsa sevərəm. Təki 
ürəyim istəsin, təki başa düşüb anlayaq, duyaq bir-birimizi... 

- Mən ölüm düz deyir! 
- Alə lap peşəkarmış bu?! 
- Axı nə deyir ey o? Sizin sualınızdan qaçır, ay avaralar! 

Siz də özünüzü elə tutursunuz, guya siz deyəni təsdiqləyir. 
- Əlbəttə təsdiqləyir. əgər ürəyi naz-qəmzəli qızı tutsa 

onunla evlənəcək. Deməli bizim idealımız ona yad deyıl! Mən 
ölüm!.. 

Birdən qapını döydülər. Tələbələr mübahisəni kəsib şərab 
butulkalarının hərəsini bir yerə dürtdülər. Masanın üstü 
səhmana düşcək Adil durub qapını açdı: 

- Buyurun... 
Tələbələr rahat nəfəs aldılar: gələn Rafael müəllim 

deyildi, qızlardı gələnlər. Natella, Fəridə, Zərifə - kurs 
yoldaşları. 

-Paho, dəsgah var ə-ə, burda! 
-Yox ay Natella, kasıbçılıqdı. 
-İşginiz-zadınız hanı ə-ə bəs? 
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-Sizdən qorxub gizləmişik ay Natella. 
-O nəydi ə-ə bəs, qırırdınız bir-birinizi! Biri deyir şəhər 

qızı belə, biri deyir kənd qızı heylə. Noolub ə-ə, şəhər qızına! 
Kimdi ə-ə, o şəhər qızını bəyənməyən? ə-ə keçəl, yoxsa səndin? 

- Mən? – Musa çox ciddi, çox təəccüblü bir baxışla baxdı. 
Elə baxış ki, Adili gülmək götürdü. – Şəhər qızına canım 
qurban a-a-az! 

- Goplama ə-ə, sən öl yaf sən idin! Yalvarsan da heç bu 
keçəl başla bir şəhər qızı yaxın düşməz sənə! Bəs o birisi kimdi 
sənə qəhmər çıxan? 

- Natella, siz əvvəlcə öz hərəkətinizdən ayıb eləyin. Qapı 
dalında gizlənib içki içən oğlanların danışığını pusmaq! Bəlkə 
bir pis söz çıxaydı birimizin ağzından. Çox ayıbdı sizə! – Adil 
ciddiləşib bozara-bozara sərtləndi. Lakin o Natellaya deyil 
Zərifəyə baxırdı. Zərifə pörtüb eşiyə çıxdı. Hamı kirikmiş 
durduğu yerdə, əlində gül buketi qayıdıb gəldi: 

- Biz Sahibovu təbrik eləməyə gəldik. Bu da hədiyyəmiz! 
Zərifə çələngi Sahibovun qarşısında masa üstünə qotdu. 
-Bura bax ə, qoca, nə qoca-qoca danışırsan? Demək o 

birisi də səndin şəhər qızlarını pisləyən? 
Natella hirslə yumruğunu masaya çırpdı.  Əli ağrıyıb 

ufuldandı, qab-qaşıq bir-birinə dəyib cingildədi. 
Natella bərk əsəbiləşmişdi, göz bəbəkləri yerindən 

oynayıb az qala çıxmaq istəyirdi. Di gəl, əsəbiləşməsi yamanca 
yaraşırdı ona, həm də gülməli gəlirdi tələbələrə. Qızın ağ-appaq 
incə üzü vardı, sap-sarı ipək saçları vardı. Dəyirmi qara gözləri, 
totuq ağ biləkləri, yerində boy-buxunu, bir musiqi kimi şirin 
səsi vardı. Bütün Tibb institutunda tək gözəldi Natella, heç kəs 
bəhs eləyəməzdi onunla. Incəlikdə incəydi, gözəllikdə gözəldi, 
dilli-dilavərdi həmdə, deyib gülən idi. Acısı da şirin gəlirdi 
hamıya. 

- İndidən bir sandıq alın ə özünüzə, sandığa qoyun 
arvadınızı. Utanım yerinizə! Mən də deyirəm sakit oğlandı 
Adil, ağıllı oğlandı. Demə qurd-quş vıjıldayırmış bunun içində! 
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- A Natella mən deyildim elə eyən, Musaydı Allaha-
Tanrıya bax! 

- Bumu? Nəəzirsən ə, keçəl burda? Pambıq yığımının bu 
xod vaxtında? Uşaq-muşağı başına yığıb pozursan yığım 
kampaniyasını! Axşam Rafael müəllimə deyərəm, bilərsən 
onda! Gəlin bəri qızlar, Sahibovun xətrınə gəlmişdik biz. Bir 
bunlara baxın, şəhər qızlarını bəyənməyənlərə baxın! 

Tələbələr cavab verə bilməyib don qaldılar yerlərində, 
qızlar tap-turup, qapını örtüb getdilər. Ortaya sükut çökdü. 
Dilxor olmuşdu hamısı. Nəhayət Adil sükutu pozdu: 

- Gəlin oturun a Musa, Natelladı də hap-gop eləyir. 
Xətrinə dəyib eləyən dəyil, məzəllik eləyir heylə. 

Bu sözdən qırışıqları açılıb yenə masa arxasında əyləş-
dilər. Şərab şüşələrini çıxarıb masa üstünə qoydular. Töküb 
içmək istəyəndə Musa udqundu, şərab getmədi boğazından: 

- Nə məzəllik ə, sən öl Rafael müəllimə bircə kəlmə 
qandısa qanım getdi. Bir töhmət almışam, birini də versələr lap 
düzələcəm. 

- Deməz qorxma, mən xahiş edərəm deməz. 
- Doğrudan? Eşidər səni? Yox əşi, qanmaz şeydi, deyəcək 

sən öl! 
- Deməz, mənim sözümü yerə salmaz. Narahat olma. 
- Onda mən ölüm Adil, sən dur get minnətə! 
- A kişi, çaxırını iç, qorxma, axşam başa salacam onu. 
- Yox Adil, bu mən ölüm dur indi get de. Sən öl çatan 

kimi vızdayacaq Rafael müəllimi, o da qıyaq əyrisidi mənnən, 
dur mən ölüm yeri minnətə. 

Adil könülsüz qalxıb qapıya tərəf gedəndə qapı açılıb 
Natella girdi içəri: 

- Minnətə-zada baxan deyiləm sən öl, Musinka, satajam 
səni! Ya deynən qələt eləmişəm, şəhər qızları yüz dəfə 
tərbiyəli-qanacaxlıdı kənd qızlarından, ya sən öl satajam səni! 

- Boy yüz dəfə nədi a-a-z, vallah lap min dəfə tərbiyəlidi. 
Kənd qızı hara, şəhər qızı hara! 
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Musa o dərəcədə ciddi, o dərəcədə gerçəkdən deyirdi 
Adili gülmək yenə götürdü. 

- Hansı yaxşıdı ə? 
-Şəhər qızı yaxşıdı! Özzüm ölüm! 
- Hansı tərbiyəlidi! 
- Əlbəttə şəhər qızı! 
- Deynən babamın goru haqqı ürəkdən deyirəm! 
- Babamın goru haqqı! 
- Düz deyirəm... 
- Düz deyirəm! 
- Nəyi deyirsən ə, düz? 
- Şəhər qızının tərbiyəli olduğunu! Boy, şəhər qızı hara, 

kənd qızı hara! Bayaq heylə dolayırdım bunları!.. 
- Yox sən öl, dilin dolaşdı ortada, babanın goruna and 

içəndə! 
- Yox a-a-z, loxmam qalmışdı boğazımda! 
 - Tay bir də heylə zarafatlar eləmiyəsən. 
- Musa ölsün yox! 
- Onda demərəm Rafael müəllimə.  
- Deynən Adlin ölmüşünə demərəm.  
- Özzün öl ə, Adilin canı üçün demərəm! 
- Bu yerlinin də canına and iç onda. 
- Yerlimlə işin yoxdu, sırtılmayıb sənin kimi! Sən ki, belə 

dedin, əl çəkmərəm sən öl səndən, deyəcəm! 
 - A-a-z, Orxannan dostam ey, elə bilirsən sataşıram? 
- Onda gedək bizim otağı süpür! 
- Süpürrəm vallah, gedək!.. 
Musa Natellaya qoşulub dil tökə-tökə getdi. Adil 

gülməkdən güclə özünü saxlayıb stəkanlara şərab süzdü: 
-Ayə, vallah seyrək imiş bu Musa! 
-Qınama onu qardaş, heç kafər düşməsin Rafael 

müəllimin dilinə!  
Lakin masanın əvvəlki şuru yoxdu. Həm yeyib içib doy-

muşdular, həm də Musanın aqibəti maraqlandırırdı onları. Yır-
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yığış eləyib, masanı səliqəyə salıb həyətə çıxdılar. Dördü də 
yan-yanaşı taxta oturacaq üstündə əyləşib qızların olacağına 
tuşlandılar. 

Uşaq bağçasının böyük bir otağında Musa belinə mezər 
bağlayıb döşəmə süpürürdü. Natella əlini belinə qoyub göstəriş 
verirdi. Bir də belə baxıb gördü Adilgil oturuşub taxta üstündə 
onlara baxırlar. Dostlarını Musaya göstərib gülmək tutdu 
Natellanı: 

- Ona bax ə, həmkarların nə təhər düzülüblər boy 
sırasına? Lap o “bəlkə də qaytardılar”dakı kimi. Bax, dilini 
farağat qoysaqdın indi sən də onların içindəydin!.. 

Ailə, ev-eşik, oğul-uşaq qayğısından, iş-güc, təsərrüfat, 
idarə məsuliyyətindən, hər dərd-sərdən azad, zarafatla, deyib 
gülməklə, oynamaqla keçər tələbəlik. Lakin bunlar elə belə 
zarafatlar, elə belə deyib gülməklər də deyil, hər zarafatın, hər 
gülüşün arxasında bir ciddilik, bir dünyabaxışı yatar. Diqqət 
edən olsa bu gülüşlərin, zarafatların arxasında çeşid-çeşid 
görüşlər, fəlsəfələr seçib ayıra bilər, dəyişik həyat yollarına 
çəkib aparacaq dəyişik arzular, amaclar aşkara çıxara bilər. 
Axşam-sabah bir yerdə olub eyni otaqda, yanaşı çarpayılarda 
yatışan eyni süfrə arxasında əyləşən, gəzişi, görünüşü bir olan 
iki dost başında yollar haçalaşar, həyat haqqnda, sevgi 
haqqında, gələcəyə yanaşım barəsində görüşlər, düşüncələr, 
dünyabaxışları çəpləşər. Loğmasını, tikəsini, son qəpik pulunu 
verər dostuna, yoldaşına, fəqət öz bildiyini, düz bildiyini 
bölməz tələbə, verməz tələbə, güzəşt edib dostuna, yoldaşına, 
atmaz tələbə! 
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******           ********       ******* 
 

Axşam olanda Tibb institutunun qaldığı binaların 
qarşısında maşın maşına söykənirdi. Müxtəlif markalı maşınlar 
valideynlərin, qohumların sosial vəziyyətlərindən, yaşayış 
səviyyələrindən xəbər verirdi. Baxırdın budur, darvaza önündə 
qara bir “Volqa” dayandı, içindən geyimli-keçimli toxsun kişi-
lər, qadınlar tökülüşdü. Bu “Volqa”nın adamları o birininkinə 
qarışdı, “Jiqulilərin”, “Moskviç”lərin gətirdiklərinə qarışdı. 
Siqnal siqnala calandı, darvaza önündə maşınları saxlamağa yer 
tapılmadı. 

Öpüşlər, görüşlər, qucaqlaşmalar müəllimlərin gözləri 
önündə baş verirdi, dolu çamadanlar hamının gözü qarşısında 
otaqlara daşınırdı. Gətirilən payları qoymağa tələbə çamadan-
larında yer tapılmırdı, dəvət olunmuş qonaqlıqlarda müəllim-
lərin yeyib içməsinə iştah, həvəs tapılmırdı, sağlıq deməyə 
başlarında söz tapılmırdı, xahiş olunan tələbələrə icazə verməyə 
üz tapılmırdı. 

Əl-ayaq yığılışıb gəlib-gedənlər səkinidikdən sonra 
tələbələri kino zalına toplayıb institut rəhbərliyinin qrup 
rəhbərlərinin məlumatlarını dinlədikləri ümumi iclas zamanı 
kuratorların bəyan etdikləri rəqəmlər də bu gəlib gedən 
maşınlar, valideynlər kimi rəngarəng, onlar kimi böyük, kiçik 
idi. Kimi 80-100 kq, kimi 40-50 kq, kimi də 4-5 kq yığırdı. 
Qrup rəhbərləri az yığanları tənbeh edib danlamaq istəyirdilər, 
amma axşam olanda darvaza önündə gəlib dayanan “Vol-
qa”ların, onlardan tökülüşən sirli-sifətli, nəcib üzlü adamların 
“zəhmi” basırsı elə bil onları, kəkələyirdilər ad-familiya 
oxuyanda, bunların üstündən tez keçib başqalarının üstündə 
nəfəslərini dərirdilər... 

Növbəti toplantıdan çıxıb tələbələr həyətə səpələndikdə 
Adil gördü Zərifə çəpər dibində dayanıb ona baxır, nəsə söz var 
qızda. Adil bildi xeyir iş olacaq, Zərifənin valideynləri gəlmişdi 
bayaq. 
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-Dayanın burda, gəlirəm, - deyib qıza tərəf getdi. 
-Sahibovun dərhal dalağı sancdı: 
- Pay gəlib, görərsiniz! 
- Nə bildin? 
- Qızın duruşuna baxın!.. 
Adil Zərifəylə qızların olacağına girib az sonra əlində 

bağlama qayıdıb gəldi: 
- Musanı tapın! 
- Nə var bağlamada? 
- Nə desən var! 
- Neynirsən Musanı anadanolma günüdü? 
- A Sahibov, Musasız nə məclis! 
- Yeznəsi gəlib icazə alıb apardı. 
- Nəçidi ə yeznəsi? 
- Qonşu rayonda prokurordu. 
- Afərin Musa!? Bəs Zahid hardadı? 
- Qoy gərək göz eləyib qədeşlərindən ayıra biləcəyikmi? 
Bir azdan tələbələr dördləşib yeyib içməyə yer axtarmağa 

başladılar. Hara getdilər gördülər tutuldu. Navesin kiçik otağı, 
bufet, yeməkxana, dəyirman artırması, poçt böyrü, ağac dibləri. 
fikirləşdilər kəndin içiylə gedib bir xoşsifət adam tapıb onun 
evində yeyib içsinlər. Elektrik dirəyinin altında işıqlıqda 
dayanmış 55-60 nömrəli QAZ-51 maşınını görüb Orxan 
pıçıldadı: 

- Gəlin çıxaq bu maşının üstünə, oturacağı var yaxşı. 
- Nə bilirsən? 
- Bizim kəndin maşınıdı. 
Belə deyən kimi hamısı maşının kuzasına dırmaşdı. 

Kuzada oturacaq yeri, hələ üstəlik on-oniki bağ da yonca vardı. 
Sahibov əlini əlinə sürtüb yonca kiplərindən masadüzəltdi birini 
də dikinə öz altına qoyub: 

- Siz skamyada oturun. -dedi. 
- Az şey bilirsən ha... -Zahid öz dediyi sözə qəşş edib 

uzun uzadı güldü. 
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Yerbəyer olub süfrə açdılar: nə yoxdu bağlamada! Çolpa 
qovurması, kotlet, soyutma ət, göy-göyərti, soğan, duz, 
cürbəcür xarici konfetlər, qoğallar: 

- Gərək on gün qabaq yox,bu gün anadan olaydım! 
- Doğrudan bu nədi ə belə: Yerevan konyakı, tut arağı, 

Russkaya vodka kefdi sən öl! 
- Mən o qədər vurum burda, Rafael müəllim sabah leşimi 

götürüb atsın avtobusa. -Zahid yenə öz dediyinə uzun-uzadı 
güldü.  

Tələbələr bərk ac imiş. Şirin-şirin yeyib içməyə 
başladılar. Bir azdan harada olduqları da unuduldu. Bir də 
duyuq düşdülər tərpəndi maşın. Orxan istədi kəndçisini 
saxladıb qonaq çağıra. 

- Dəymə, qoy sürsün -Adil dedi, -bu da bir məzədi. Harda 
duyuq düşsə ordan da qaytarırıq geri. 

- Adə qaranlıqdı adam ağzının yerin tapmır adə! 
- Gəlin bu badəmizi də içək  tanımadığımız bu şoferin 

sağlığına! 
- Tanımadığımız niyə? Adı Nüşürdü, özü də yaman 

vurandı. 
- Yox bir alə, onda saxladın, toqquşdurum onunla! 
Maşın kənddən üç-dörd kilometr o tərəfdə dolaylanan 

asfalt yola doğru irəliləyirdi. Tələbələrə yamanca kef verirdi bu 
mənzərə. Küləkləyib sərinlədir, gecənin qaranlığı içində, 
sayrışan ulduz kalağayısı altında romantik bir hava doldururdu 
içib dumanlanmış başlarına. Zahid də hey çığırırdı: 

- Saxladın alə, toqquşdurmaq istəyirəm şoferlə! 
Necə oldu onun adı? Nüşür? İçək Nüşürün sağlığına! 
- Nüşürün sağlığına! 
- Nüşürün sağlığına! 
Tələbələr şofer eşitsin deyə səsləri gəldikcə bərkdən 

qışqırıb stəkanları bir-birinə toqquşdurmaq istəyəndə yetmişlə 
gedən maşın qəfil dayandı. Zahid Sahibova guya kəllə 
vururmuş kimi ona doğru  atıldı. Sahibov da öz növbəsində 
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Adilə doğru atıldı. Adillə toqquşub bir-birini saxladılar. Zahid 
isə ayaqlı başlı yerindın qopub xoşbəxtlikdən kuzaya 
səpələnmiş yonca kiplərindən biri üstündə bənd aldı. Nüşür 
kabina yanındakı ayaq yerində durub irişirdi: 

- Bu nə kələkdə ə belə? Nüşürün maşınında xəlvətcə 
oturduğunuz bəs deyil, hələ bir doluyursunuz da onu? Bir belə 
baxın görüm kimsiniz, nəçisiniz? 

- Bu kəndçin oturdub qağa bizi! 
- Kimdi ə, o kəndçim? Boy, Orxan? Vay sənin, belə 

bilsəydim tormuzu yavaş vurardım! 
- Bir işığa sür, işıqda saxla. Özün də çıx yanımıza! 
- Ziq xayl, ştandartan fürer... 
Nüşür maşını yol kənarındakı başında işıq yanan elektrik 

dirəyi altına sürdü. 
- Alə söydü diyəsən bu bizə! 
Nüşür maşını söndürüb kuzaya çıxdı: 
- Paho dəsgah var ə burda. Nüşürünkün Allah həməşə 

belə yetirir. Tök görək qağa, iki saatdı dilimə içki dəyməyib.  
-Hansından istəyirsən alə? Konyak, tut arağı, Russkaya?.. 
- Üçü də yaxşıdı. Russkaya tök! Sizin canınız üçün 

doğmaca əmim oğludu bu Orxan. Amma yaman utancaqdı. Heç 
bilmirəm bu qədeşlərlə necə oturub? 

- Qədeş kimə deyirsən alə, qədeşik biz? 
- Bəs nəsüz alə? Toqquşdur gəlsin. 
Görünür çox danışdığındandı, ya elə danışığı xoşuna 

gəldiyindəndi. Nüşür üzünü Zahidə tutub danışırdı, stəkanı da 
birinci onunkuna toqquşdurdu: 

- Sağlığıma içməsəydiniz, düz aparıb tökəcəydim sizi 
milisin qabağına. Tutub hamınızı salacaqdılar içəri. Yaxşı 
qurtardınız! 

- Nə təhər saldırardın alə bizi, deyərdik tələbəyik, qaçırdıb 
gətirib bu bizi! 

- Nədən ötrü qaçırdıb? 
- Elə belə məzəllik üçün! 
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- Bəs bu araq şüşələri nədə guppusunuz? 
- O da məzəllik üçün! 
- Bəs xalxın maşınına niyə minmisiniz xəbərsiz? 
- Məzəllik üçün! 
- Salın bunları kepezeyə, məzəllik üçün! 
- Salmazdılar mən ölüm! 
- Sən o dijurnu Mərdan kişini tanısan belə deməzsən. 

Bircə kərə qulağına pıçıldayacaqdım, piyan olub kəndin 
qızlarına sataşırdılar. Yanınıza-yanınıza döydürəcəkdi o saat.  

- Alə yox bir alə! 
- Qədeş, hələ bir de görüm sən niyə belə arıqsan? 

Sümürüb eləmirsən? 
- Nə sümürmək alə? 
- Siqaret, Kazbek, dovşan qığı... 
- Bu nə danışır alə! 
- Özünü bicliyə vurma, Bakılı olasan bilməyəsən nəşə 

nədi? 
- Alə heç mən Bakılı deyiləm, Lənkəranlıyam! 
- Yox qağa, lənkəranlılar qıp-qırmızı olurlar. 
- Alə sən özün elə nəşəxora oxşuyursan ki? 
- Ziq xayl, ofeder zeyn. Mən nəşəni bundan alıram qağa, 

tök gəlsin. Adil Nüşürün hər sözünə gülüb qəşş edirdi. O qədər 
gülmüşdü gözlərindən yaş axıb tökülürdü. Zahid isə hər sözünə 
əsəbiləşirdi Nüşürün: 

- Alə yenə söydü bu bizə. 
- Söyüş dəyil qağa bu, kinodandı. Hələ bir de görüm bu 

qara gədək oğlan haralıdı? 
- Sahibovam mən qağa, mənə qadınlardan danış, qadın 

sərrafıyam! 
- Heyləmi? Olar, olar, qadınlar elə həmişə sənin kimi 

qara-qura adamlara yem olurlar. Bəc bu güləyən qardaş 
hardandı, cırılmasa yaxşıdı bunun qarnı gülməkdən, haralısan 
əmoğlu? 

- Mənmi? 
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- Dayan, dalısını tay gətirmə. Gürcüstanlısan. Araq tök a 
Sahibov ağrın alım! Qadın sərrafı qardaş! 

Nüğür gürcüstan ləhcəsiylə danışdıqda Adilin gülməyi bir 
az da şiddətləndi. Nüşür bu stəkanı da vurub Adilə tərəf döndü: 

- Gülməyə görürəm yaxşısan Gürcüstanlı qardaş. Bir 
anekdot deyim gül. Bizdə bir Gülmalı var, bu Orxanla bir 
oxuyub orta məktəbi. Çox da ağızdan partav adamdı. Bir gün 
dedi dədəmdən on manat çırpışdırmışam, gedək vuraq! 
Ayınnan-oyundan götürüb, bir araq da alıb maşınnan kənddən 
çıxdıq. Bir taxıl zəmisinin yanında göyçümənlikdə başladıq 
yeyib içməyə. Yanımızdan kənd əl içi kimi görünürdü. Bu 
Gülmalı qayıtdı ki, heyf bu yekəlikdə kənddə ikicə kişi var. 
Dedim: kimdi onlar? Dedi biri sən, biri mən. Dedim yox üçdü. 
Dedi ikidi. Mən dedim üçdü, o dedi ikidi. Axırda hirslənib 
qayıtdı: kimdi ə, o üçüncü qurumsaq? Dedim dədən Zillət 
Gülmalı qaldı boğazı qurumuş. Əlacı kəsilib başladı gülməyə. 

Nüşür gecə saat onikiyə kimi lətifə danışıb, onlarla yeyib 
içib 12 radələrində tələbələri gətirib olacaqları yanında 
düşürdü. Zahid ayaq üstə dayana bilmirdi. Nüşür Adilə baxıb 
dedi: 

- Gürcü qardaş, bunun tək bircə çarəsi var, boynundan 
tutub başını salasan arxa. O saat ayılacaq. Dədəm heylə çox 
ayıldıb məni. Tut bas suya. 

Kabinaya mindirdiyi "əmoğlusu" düşmək istədikdə 
dizindən basıb qoymadı. "Sabah tülkü yerindən durmamış səni 
burda eliyəcəm, düşmə" -deyib maşına qaz verərək uzaqlaşdı. 

 
 

******      ******      ****** 
 

Pedaqoji institutunun filologiya fakültəsinin düşdüyü orta 
məktəb binası on-oniki kəndi birləşdirən kolxoz təsərrüfatının 
ortada yerləşmiş kiçicik bir kəndi yanındaydı. Kolxoz çox 
böyük təsərrüfat olub sədri də qadındı. Pedaqoji fakültəsinin 
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tələbələri indi orta məktəb olan köhnə bir bəy evində 
yerləşdirilmişdi.  Dördüncü sinifdən yuxarı bütün şagirdlər 
yığıma cəlb edildiklərindən məktəb bağlanmış,sinif otaqları 
tələbələrin yataq otaqlarına çevirdilmişdi. Partalar qalaq-qalaq 
koridorlarda üst-üstə yığılmış, birinci-dördüncü  siniflərin 
dərsləri  aşağı mərtəbənin dəhlizlərinə, lap həyətə, açıq hava 
altına keçirilmişdi. Məktəbin gözəl bağçası, idman qurğuları ilə 
bölüklənmiş geniş həyəti, hasarın o tərəfində, kəhrizlə məktəb 
arasındakı düzənlikdə futbol meydançası vardı. Burada 
tələbələrin marağını cəlb edəcək daha bir çox şeylər - genişlik, 
asudəlik, suyunda xırdaca balıqlar süzüşən gur sulu kəhriz olsa 
da tələbələr onlara gözlərindən baxılı qalmışdılar: nə balıq 
tutmağa vaxtları vardı, nə futbol oynamağa girəvələri. İntizam 
burada olduqca möhkəm idi. Gündəlik orta yığımı 50-60 
kiloqramdan aşağı olan qrupları kolxoz sədri göstəriş verib o 
günü yığımdan çıxarırdı. Əmək qəhrəmanı olan bu adama çox 
vaxt katibin sözü də keçmirdi, sırf iş adamı idi, hər şeydə də 
yalnız kolxozun maddi mənafeini rəhbər tuturdu. Pambıq 
yığımını siyasi kampaniya kimi qələmə verən adamlara nifrət  
edir, onları dinləmək belə istəmirdi: "pambıq yığımı iqtisadi 
tədbirdir deyirdi, -boş-boş danışmaqdansa yığıma maddi maraq 
yaratmaq, itgiyə, tarlaların korlanmasına yol verməmək 
lazımdır". Oktyabrdan başlayaraq bir kiloqram pambığa on beş 
qəpikdən qiymət qoymuşdu.  Hər üç gündən bir bütün 
avralların, o cümlədən tələbələrin də yığım pulu paylanırdı. Üç 
günə 60-70 manat pul alan tələbələr vardı. 

Cəmilə kurslarında hamıdan çox yığırdı. Əhməd müəllim 
hər pul paylananda onu öndə saxlayıb tərifləyir, bəzən on-on 
beş dəqiqə danışırdı. Cəmilə də ayaqüstə, tələbələrin önündə 
pul kimi qızarır, pörtüb tərləyirdi. Xüsusilə Əhməd müəllim 
onun indiyənədək qazandığı pulu hesablayanda Cəmilə lap pərt 
olurdu: 

- Bax, Cəmilənin yığımdan qazandığı bu dəfə dör dyüzü 
addadı. iyirmicə gündə dörd yüz manat. Bu, mənim kimi bir 
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dosentin bir aylıq maaşından yüz manat artıqdır. Görürsünüz, 
işləmək, zəhmət çəkmək nə şeydir? Həm başın uca olur, həm... 

Cəmilə pərtliyindən  az qalırdı aldığı o dördyüz manatı 
çıxarıb hamının gözü qabağında havaya səpələyə. Axı bu nə 
pul, qazanc söhbətidir? O pul üçün ha öldürmür özün. Əhməd 
müəllimin xatırınə belə yığır. Bir də heç özünə artıq zəhmət də 
vermir axı, yığışı, işləyişi belədir, Allah özü belə yaradıb onu, 
bir az ağır işləyəndə yuxu basır, yıxılıb bir qalınlıqdaca yatmaq 
istəyir. İti yığdıqda isə tay da açılır, şənləşir, halı yaxşılaşır. 
Əgər Əhməd müəllimin o pul söhbəti olmasa vallah 
yığdığından artıq da yığar. Əhməd müəllim yox, ayrı bir 
müəllim eləsəydi bu pul söhbətini Cəmilə institutdan qovsalar 
belə təhqir eləyərdi onu, topasıyla çıxarıb başına vurardı pulu, 
deyərdi götürün sizin olsun, sizsiniz pulgir, mən pul üçün 
yığmıram. Əhməd müəllimə isə Cəmilənin qəlbində dərin 
məhəbbət vardı. Cəmi üç-dörd dəfə onlara dərs demiş olsa da, 
Əhməd müəllim elə danışırdı, elə şeylərdən danışırdı, 
Cəmilənin lap ürəyini çəkib aparırdı. Ömründə heç yanda, heç 
kəsdən hələ o belə gözəl sözlər eşitməmişdi. 

Amma iclasda dönüb başqa adam olurdu Əhməd müəllim. 
Bezdirici şeylərdən danışır, quru nəsihətlər verir, ağlıkəmləri 
yelləyib daha çox pambıq yığmağa həvəsləndirirdi. Deyirdi bu 
il Azğrbaycan öz pambığı ilə bütün ölkəni heyrətləndirəcək. 
Sahələrdə görünməmiş məhsul yetişdirilib. Respublika planı 
artıq yerinə yetirib, indi də öhdəçiliyi yetirmək üzrədir... Düz 
bir saat bu qəbildən sözlər danışırdı. Cəmilə az qalırdı desin, ay 
müəllim bütün bunları biz özümüz də bilirik, nolar o 
auditoriyada danışdıqlarından söyləsən, biz də dinləyək həzz 
alaq. Əhməd müəllim isə onun qəlbindən keçirdiklərini 
üzündən oxuya bilmir, indi də onları hava bürosunun məlumatı 
ilə qorxudurdu:  

- Hava bürosu da xəbər verib: Oktyabrın üçüncü ongün-
lüyündə şiddətli yağışlar gözlənilir. İndi hamı var qüvvəsini 
sərf edib kənd zəhmətkeşlərinin alın tərilə yetişdirdiyi məh-
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sulun bada getməsinin qarşısını almalı, yağışlar başlananadək 
mümkün qədər daha artıq pambiq toplamağa çalışmalıdır. 
Respublikada bu saat hamının nəbzi pambıq yığımıyla döyünür. 
Adlı sanlı adamlar: yazıçılar, şairlər, aktyorlar dəstə-dəstə olub 
tarlaları gəzir, əmək adamlarını ruhlandırırlar. Bir dəstəsi də 
bizim rayona gəlib. Mütləq də onlar birinci növbədə filoloqlarla 
maraqlanacaqlar. Ona görə də sabah yeni bir qüvvə ilə işə 
girişməliyik!.. 

- Arxayın olun Əhməd müəllim, bayraq etibarlı əllərdədir! 
- Birincilik axıraca bizimdir, Əhməd müəllim! 
- Sabah düz 200 kiloqram yığmasam bu papaq mənə 

haram olsun, Əhməd müəllim! 
Vahidin bu sözünə Cəmiləni gülmək tutdu. Rəşidlə Nəsib 

isə ciddi qarşılamışdılar Vahidin vədini: 
- Mənə də haram olsun müəllim!  
- Mənə də! -Nəsib vədinin qeyri ciddiliyindən təşvişə 

düşüb yanında əyləşmiş Nəcibəyə pıçıldadı: 
- Düzəldə bilməsəm mənə kömək edərsən, eləmi? 
Yalnız Cəmilə eşitdi bu pıçıltını, heç Nəcibə özü də 

eşitmədi. Üzündə bu pıçıltının doğurduğu gülümsəyiş, Cəmilə 
iclasdan çıxıb hamı kimi o da öz marağı ardınca qoşdu. İkinci 
mərtəbədə balkonda qoyduğu  kürsüsünə gəlib əyləşdi. Hava 
hələ qaralmamışdı, çox-çox uzaqlarda sıra dağlar başındakı 
yayğın buludlarda şər çağının qızartıları cilvələnirdi. Cəmilə 
gözlərindən bu füsunkar qızartılara ilişib, onlar ta göy üzündən 
yox oluncayadək beləcə onlara yapışılı qaldı. Qızartılar yox 
olanda artıq uzaqda heç nəyi seçmək olmurdu. Bir azdan qap-
qatı qaranlıq çöksüdü. İndi Nərgiz də unutmuşdu onu, gəlib 
çıxmırdı. Binanın balkon tərəfindəki həyətində elektrik lampası 
da neçə gündür sönüb gecələr yanmırdı. İdeal bir aləm yarat-
mışdı bu da Cəmilə üçün. İşıqlıq yatmırdı qəlbinə. İşıqlıqda 
hamı, hər şey necə var eləcə görünüb faş olur adama. Sirrli, 
mübhəm heç nə qalmır aydınlıqda. Qaranlıqda isə bir sirr, 
mübhəmlik var. Romantika var qaranlıqda, heç kəsin görmə-
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diyi, anmadığı bir küncə qısılıb gözlərini gecənin qaranlıqlarına 
zilləyir, göylərin dərinliklərində yumub açan, sayrışan əcayıb-
qərayib görüntülərə-ulduz bürclərinə dikilirsən, xəyali bir 
aləmə uçub gedirsən, kainatın sonsuzluğuna qovuşursan. 

Lakin bu axşam Cəmilə balkon içindəki tənhalığının adəti 
halına uça bilmirdi. Düşüncələrində bir çox anlaşılmaz qaranlıq 
nöqtələr vardı. Gördüyü, yaşadığı hadisələrdən doğan 
müəmmalı sorğulaonu öz aləminə uçmağa bu axşamüstü heç 
imkan vermirdilər. İclasın ab-havası beynindən silinib getmək 
istəmirdi. Axı pambığa bu sitayiş adamlarda görəsən hardandır? 
Nə qədər insan iş-gücündən, dərd-sərindən ayrılıb pambıq 
yığımına gətirilib. İş elə qələmə verilir, guya Vətənə nəsə çox 
böyük, çox əvəzsiz və çox... müqəddəs bir xidmət edilir. Lap 
dini ayələrə döndəriblər işi. Oruc tutmaq, namaz qılmaq kimi 
vacib dini borclara, mərasimlərə çeviriblər. Mətbuatda pambıq 
planının ödənilməsi şan, şərəf işi hesab edilir. Görən nə sirr var 
bu pambıqda? Bəlkə ölülərə kəfən tikirlər pambıq parçadan, 
ona görə? Hanı deyirlər heç kəfənlik ağ tapılmır indi 
mağazalarda. Ölüsü ölən rayon icraiyyə komitəsinə ərizə verib 
beş metr ağ alır ölüsünü bükməyə. Bəs onda nədəndir bu "ağ 
qızılın" müqəddəsliyi? "Ağ qızıl", "Qara qızıl", "Sarı kəhrəba"-
mətbuatda pambığın, neftin, üzümün sinonimləridir. Gülmək 
tuturdu Cəmiləni rastına çıxdıqca. Çörəkdən, yağdan, süddən 
artıqmıdı bunlar? Niyə buğda, çəltik, ət, yağ belə 
müqəddəsləşdirilmir, bu yeyilməyən pambıq, içilməyən neft, 
içilib bəla gətirən üzüm belə müqəddəsləşdirilir? Cəmilə özü bu 
pambıq  yığımı işinə bir istehza ilə yanaşırdı, ona müqəddəslik 
donu geydirmək istəyən adamlara da bir riyakar kimi baxırdı. 
Lakin bəs Əhməd müəllim? Əhməd müəllim kimi ağıllı, ciddi 
olan başqa adamlar? Yazıçılar, şairlər, sənət adamları? Düzdü 
əsərlərindən Cəmilə hiss edir ki, onların da arasında çoxlu 
riyakar adamlar var. Lakin dərin düşüncəli, böyük adamlar da 
az deyil aralarında. Bəs onlar niyə qoşulur bu riyakarlıq, 
yalançılıq kampaniyasına? Özü də özlərini belə ciddi tutaraq, 
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təhqir olunmuş hesab etməyərək. Baş aça bilmirdi Cəmilə, nə 
qədər baş sındırsa da baş aça bilmirdi. 

O bu düşüncələrlə üzülərkən, aşağıdakı skamya üstünə üç 
qaraltı gəlib əyləşdi. Səslərindən Vahid, Nəsib, Rəşid 
olduqlarını anladı. Söhbətlərini eşitməmək üçün istədi qalxıb 
yavaşca keçə içəri, ancaq danışıqlarına cəlb olub keçə bilmədi. 

- Komsomolun ayağı kəsilib bizdən! 
- Həsssənöll! Tay gəlmir! 
- Qızlarımızdan birinə gözü düşübmüş. 
- Mənnölüm kimə? 
- Yəqin Lalə olar, atası milis rəisidi! 
- Öz atası zavministirdi, neylər qız atasının vəzifəsini?  
- Bəs qızın gözəlliyi? Həm də gərək ailələrinin səviyyəsi 

uyğun olsun də! 
- Nə bilim, deyirlər ağıllı oğlandı Fərman. 
- Onda yəqin Əzizədi! 
- Əzizə özü fır-fır fırlanır onun böyür-başında. 
- Afaq deyil görən, Modabaz, layka plaş! 
- Yox, o da deyil! 
- Bəs kimdi əə? Qalan qızlarımız kənd uşaqlarıdı.  
- Noolar kənd uşağı olanda? 
-Sənölll mən bildim! 
- Mən ölüm mənə də de! 
Xahiş edirəm ad çəkməyin. Yavaşca qulağıma pıçılda... 
- Həəə!... Ağlın nə kəsir? 
- Qəti baş tutan sövda deyil osa! 
- Boy,... Mən də bildim!... 
Bir dəstə qız onlara yanaşdıqda söhbətləri kəsildi. 
- Vahid? Sizsiniz? Fərman gəlib sizi çağırır, deyir 

komsorq seçəcəyik. Cəmilə hardadı, bilmirsiniz? Deyəsən onu 
seçəcəklər! 

Vahid qızlara qoşulub binanın qabağına hərləndilər, Nəsib 
Rəşidin qolundan tutub saxladı, əlini Rəşidin üzünə şappıldadıb 
qəh-qəhə ilə güldü: 
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- Bu sən öl mən onu tutmuşdum ürəyimdə! 
Görünür sillə bərk dəymişdi Nəsibin üzünə, qaçıb əkilmək 

istəyən dostunun qolundan yapışıb buraxmırdı, süpürləşmə 
gedirdi aralarında. Nəhayət Nəsib də Rəşidin üzünə sillə çəkə 
bildi: 

-Bussənöl mən də! 
Amma bu sillə bayaqkından deyəsən bərk olmuşdu; indi 

Nəsib qaçır, Rəşid qovurdu. 
Onların bu zarafatına gülməyi tutdu Cəmilənin, lakin 

birdən elə bil ilan çaldı qızı: bəlkə onu nəzərdə tuturmuş 
oğlanlar? Lap yəqin onu nəzərdə tuturmuşlar! Hirslə ayağa 
qalxıb qırmızı guşəyə gəldi. Arxada əyləşib işin axırını 
gözləyə-gözləyə bu komsomolu necə pərt eləyəcəyini 
fikirləşməyə başladı. Lakin başında fikir deyilən bir şey yoxdu, 
Yalnız sancmaq, iynələmək, acılamaq əzmi vardı. Səbrsizliklə 
komsomolun sözü hərləyib onun üstünə gətirməsini gözləyirdi. 
O da pambıq yığımında fərqlənənlərin adlarını söyləmək 
məqamı gəlib birinci Cəmilənin adını çəkdikdə hirslə ayağa 
qalxıb: 

- Bir də mənim adımı çəkmə bildinmi? - deyərək iclasdan 
çıxdı. Çıxanda da qapını elə bərk vurdu özü də səksəndi 
səsindən, istər-istəməz başını əydi, guya tavan uçub üstünə 
töküləcək! 

Otağa qalxıb səbrsizliklə Nərgizin gəlib çıxmağını 
gözlədi. Doğrudan da hamıdan qabaq gəldi Nərgiz: 

- Dəlisən vallah! 
- Dəli-zad deyiləm, çəkməsin adımı! 
- Səni komsorq seçəcəydi ay başıboş, onunçun 

tərifləyirdi. 
-Komsorqluq bəyəm çox pambıq yığmaqladı? Niyə 

Vahidi seçmir, həm pambığı çox yığır, həm əsgərliyə gedib 
gəlib! 

- Vahidi ceçdi elə, qorxma! 
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- Vahid də seçilməliydi! Mənim zəhləm gedir belə 
adamlardan! Bir vəzifə keçdimi əllərinə, ondan bir mənfəət 
götürməyə, istifadə etməyə çalışırlar. Nə var, fikirləşir Vahid 
kimi ağlıbaşında bir oğlanı seçincə, qoy bir qız seçim, bəlkə 
məndeyənlərdən oldu! Puff, özzün öləsən! 

Cəmilə belə decək hirsi soyudu, balkona çıxıb öz 
kürsüsündə əyləşdi, qapını da bağladı qoy içəridən işıq 
düşməsin, göyün qatı qaranlıqlarına dikilib yenə öz ulduzlu 
dünyasına, ona gizli sirrlər açıb, hər şeydən onu duyuq salan, 
düzgün yol göstərib onu aydınlıqlara çıxaran o sirrli - soraqlı, o 
xəyal yelkənli kainatına qovuşsun. Bu ulduzlu göylərin, bu 
işaran bürclərin on yeddi yaşına həzin-həzin pıçıldadığı, qərinə 
ömrünə sayrışa-sayrışa təlqin etdiyi bir nağıl dünyasına, nağıl 
oluşluğuna gömülsün. 

 
 

*****                  *****                  ***** 
 

Səhər saat 9 çatacağında 55-60 nömrəli bir QAZ - 51 
maşın gəlib müalıcə-profilaktika fakültəsinin qaldığı uşaq 
bağçası qarşısında dayandı. Maşından, arıq, göygöz, üzünü tük 
basmış sarılığı-qaralığı bilinməyən 30-35 yaşlarında gülümsər 
bir şofer, bir də 22-23 yaşlarında başına yekə çil-çil kepka 
qoymuş, sarışın-qırmızı yanaqlı ucaboy bir oğlan düşdü. Oğlan 
darvazadan içəri girib binaya sarı gəldikdə iki cavan qız gülüşə-
gülüşə onun qarşısına çaxdı: 

- Boy ə Orxan, niyə getməmisən işə? 
- Bəs siz niyə getməmisiniz? 
- Qardaşım gəlib. Bir azdan aparacaq. 
- Mən də kənddən gəlirəm. 
- İcazə almışdın? 
- Yox səs salma. 
-İşın fırıxda onda. 
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Şofer gördü söhbət uzandı, darvazadan girib irişə-irişə 
tələbələrə sarı gəldi: 

- Ziq xayl xanımlar. Bizim əmoğlu axşam bərk vurmuşdu, 
gördüm burda qalsa biabırçılıqdı, aparıb kəndə ayıldıb indi 
gətirirəm.  

- Boy, sağ ol Orxan, sən də pozuldun ə? 
- Səfehləmə Natella, sən Nüşürü tanımırsan? 
- Bu ölsün xanımlar bu gecə əlataş eləyib məni. Başına bir 

bojqa su töküb güclə atıltmışam. Dost doğma əmim oğludu, 
yalan deyərəmmi? Baxın, heç dünənki paltarıdı əynindəkilər? 

- Sən öl sübutnu deyir! 
- Yaxşı, ay Natella, bilmədin bizimkilər hansı sahəyə 

getdilər? 
- Yenə o göygöz Məhəmmədin sahəsinə. 
- Yaxşı, biz getdik Nüşür! 
Orxan bunu deyib maşına doğru qaçdı. Nüşür hələ bir az 

daqalıb qızları maraqlandırdı. 
- Canlara dəyən oğlandı. Zarafat eləyirəm heylə. 

Utandığından qaçıb getdi. Nə qədər eləyirəm ayılmır bacıqızı, 
yatılıdı hələ! 

- Hə, çox utancaqdı dayı! 
- Axmaqdı də, heç belə gözəl qızlarla oxuyub utanar 

adam? 
- Belə də kefkom əmisioğlu ola-ola! 
Lakin "əmisioğlu" siqnalı peydərpey basırdı. Nüşür 

könülsüz də olsa qızlardan ayrılıb gəlməli oldu. Mühərriki işə 
salıb qızlara baxa-baxa maşını kənd yoluna çıxardı. Nüşürün 
tülkü yerindən dutmamışı gəlib oldu beləcə saat 9. Orxan 
kənddə saat beşdən oyanıb onu gözlədi. Nüşür yalnız saat 8-də 
gəlib çıxdı. Orxan qaşqabağını töküb gileyləndi: 

- Ay Nüşür nə təhər adamsan, demirdin lap tezdən durub 
gələcəksən? 

-Başın sağ olsun həkim, eşitməmisən şoferlərə yetmiş 
üçüncü millət dediklərini? Düz söz olar şoferlərdə? 
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Orxan da bundan sonra bir söz deməyib maşına oturdu. 
Bütün yol boyu Nüşür məzəli lətifələr danışıb onu güldürmək 
istədi. Amma Rafael müəllimin sir-sifəti gəlib gözləri önündə 
durunca gülüşü üzündə donub qalırdı. İndi də elə onu 
fikirləşirdi görən nə desin müəllimə. 

-Qağa bu qızlar sənnən oxuyur? -Nüşürün sorğusu 
fikrindən ayıltdı onu.  

-Mənnən oxuyurlar. 
- O ağ-appaq qız da? 
- O da. 
- Yaf elə bir sinifdə? 
- Bir sinifdə. 
- Heç bir skamyada oturmusan onunla? 
- Oturmuşam. 
- Vay dədə vay! Bəs nə təhər dinc durmusan, həkim? 
- Şofer deyiləm ona görə. 
- Demək şofer vələddüzzinadı, həkim? 
- Yox, heylə demədim. 
- Heylə dedin, həkim! 
Nüşür buralara yaxşı bələddi. Düzdü, onların kəndi qonşu 

rayonun qonşu kolxozunda yığırlar. Nüşür də avrallara xidmət 
eləməlidi. Ancaq Nüşür də öz bildiyində, öz çal-çapındadı. O 
dildə ondadı nə təhər olsa çıxacaq işin içindən. Amma elə bil 
çox getdilər. Həmişə heç on beş dəqiqə keçməmiş çatırdılar. 
Nüşür isə hələ yol getməkdədi. Həm də bir asfalt yola düşüb 
asfaltla gedirlər, Məhəmmədin sahəsinə isə heç vaxt belə asfalt 
yolla getməyiblər. 

- Ay Nüşür elə bil çox getdik axı? Bu nə asfalt yoldu 
belə? 

- İndi mənə tanıdacaqsan Məhəmmədin sahəsini? 
Əlbbətdə düz deyir. Hərləyib farlayıb onda görəcək 

Məhəmmədin sahəsinə gətirdibdi onu. Daş yola düşəndə lap 
arxayınlaşdı. Bu yolla da bir 3-4 km getmiş Nüşür sol tərəfdəki 
artezianı göstərib dedi: 
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- Bax, bu artezianı yaxşı qadında saxla! 
- Nədi ki? 
- Sonra bilərsən! 
Bu neyləyir belə? İndi də bir kənd içinə girdi. Əyri-üyrü 

yollarla kəndin içindən keçib bir narlığa çıxdı. Narlıqdan keçib 
maşını saxladı: 

- Çatdıq, di düş! 
- Burda heç pambıq sahəsi var, haradı bura? 
- Necə yoxdu? Bəs niyə düşürürəm səni? 
- Var, niyə görünmür? 
- Düş çıx o dikin başına, görəcəksən! 
Orxan maşından düşüb dikə sarı aralaşcaq Nüşür arxadan 

səsləndi. 
- Bayaq göstərdiyim artezian vardı ha, Məhəmmədin 

sahəsi oradı, həkim. Şoferləri bic-bəzzat sayırsan, di piyada 
qayıt get! 

Bunu deyib Nüşür damaq ilə qımışıb qazı basdı. Maşın 
ardınca qalın toz burulğanı qaldıra-qaldıra gözdən itdi. Orxan 
bilmədi gülsün, bilmədi acıqlansan, üzündə hər iki hissdən 
qarışıq, kəndə doğru yola düşdü. Onsuz da ona olan olubdu, 
axşam Rafael müəllim ağzının bütün zəhərini tökəcək üstünə. 
Bu düşüncəylə xeyli getmiş gördü arxadan içi qızlarla dolu bir 
yük maşını gəlir. Qızlar çapan çalıb oynaşır, oxuyur, 
qışqırışırdılar. Onu görüb heç qamaşmadılar da. Maşın gəlib 
yanından keçəndə şoferə əl elədi onu da götürsün. Şofer 
mənalı-mənalı gülümsünüb sürəti kəskin azaltdı. Lakin oxuyub 
oynamaqlarını dayandırmayan bu qızların yanına qalxmaq 
gülünc vəziyyətə özünü salmaq demək idi. Yüyürüb kabinənin 
qalxacağında dayanaraq orda getmək istədi. Elə maşına çatmaq 
üzrə olanda onun yüyürüşünə maraq götürmüş qızlar birdən... 
pamidor, qoza ilə atəşə tutdular onu. Qaçıb güclə özünü narlığa 
sala bildi. Şoferin mənalı gülüşünün səbəbini indi anladı. Üst-
başı abirdan çıxmışdı, papağından, yaxasından, çiyinlərindən 
pamidor suyu axıb tökülürdü. Yaylığını çıxarıb yola qayıda-
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qayıda onları təmizlədi. Bu vaxt arxadan bir maşın da göründü, 
onun arxasınca da bir maşın. Hər ikisi də çalıb oynaşan qızlarla 
dolu. İstədi qaçıb narlığa girsin, sonra fikirləşdi niyə axı? 
Bayaq günah özündə oldu, çalıb oynaşan qızlara baxıb istehza 
ilə gülümsündü, həm də yüyürüb maşına minmək istədi. Bu 
dəfə heç dönüb baxmayacaq, maraqlanmayacaq da qızlarla, 
daha niyə daşa bassınlar onu? Belə də etdi. Qabaqkı maşın artıq 
ötüb keçmişdi, arxadakı maşın isə yetirha-yetir idi. Birdən bir 
fit verildi, istər-istəməz qayıdıb baxanda yekə bir pomidor 
başına dəyib  kepkasını başından saldı. Əyilib kepkanı götürüb 
qaçana qədər iki maşın qızın atəşi arasında qaldı. İmkanı da 
olmadı barı yerdən bir kəsək götürüb onlara ata.  

Medtexnikumun qızlarıydı bunlar, haqlarında eşitmişdi, 
ancaq inanmamışdı deyilənlərə, indi özü şahid oldu. Deyirdilər 
qızları aparan maşın yolda görünəndə hamı qaçıb aralaşır 
yoldan. Gərək o da belə edəydi. Bir dərs olsun ona. 

İndi üst başını dəsmalla təmizləyə-təmizləyə bir gözü elə 
geridəydi, qorxurdu bir maşın da gələ. Doğrudan da heç yüz 
addım yol getməmiş arxadan bir maşın da göründü. Bu dəfə 
cəld qaçıb özünü narlığa saldı, istər-istəməz cır nardan qırıb 
ciblərini doldurdu, bir əlinə də bir yekə nar aldı. Bu maşın da 
qızlarla dolu idi, ancaq bunlar çalıb oynamırdılar. Hə, bunların 
arasında bir neçə oğlan da var, yəqin ona görədi. Hər halda ötən 
maşınların hayıfını bunlardan çıxmaq lazımdır. Belə düşünüb 
əlindəki narı var gücü ilə maşına fırlatdı. Nar deyəsən yönü o 
yana dayanmış qızlardan birinin kürəyinə dəydi. Elə o an da 
maşından "vay, ana öldüm!"-deyən bir çığırtı qopdu. Döyüb 
maşını saxlatdılar. Oğlanlar maşından təkülüşdükdə Orxan 
qaçıb narlığın dərinliklərində gizləndi. Görünür onu 
görməmişdilər. Bu işi də yəqin nadinc kənd uşaqlarından bilib 
ciddi hesab etmədilər. Bir azdan maşın yenə yola düzəlib getdi. 

İndi Orxan özü də pərt olmuşdu. "Vay ana, öldüm!"-
deyən qızın o çılğın çığırtısı qulaqlarından getmirdi.Lap uşaq 
işi gördü. Gərək nayılıq eləyən qız uşaqlarına qoşulmayaydı. 
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Ara sakitləşən kimi yola qayıdıb orada arx suyu ilə üst-
başını təmizləyərək yenə kəndə doğru üz qoydu. Yolun 
döngəsinə çatanda eşşək arabası sürən bir qocayla qarşılaşdı. 
Papağının pomidorunu təmizləyən qarayanız, çopur kişinin daz 
başının ortası qıp-qırmızı idi: pamidorun dənələri görünürdü 
başında. Orxanı gülmək götürdü: demək bu kişini də onun 
kökünə salıblar! Kişi də başını qaldırıb ona baxınca kişini 
gülmək götürdü: 

- Ay oğul, səni də bu üzü tökülmüşlər salıb bu hala? 
- Hə əmi! Mərifət var onlarda? heç sənin kimi ağsaqqala 

hörmət qoymayıblar, mənə qoyacaqdılar? 
- Qızışıb onlar bala, nə qanırlar ağsaqqalı-qarasaqqalı? 

Cəhənnəm vurmaqları ey, oğul, bu qarayaman dəymiş hürkdü 
özünü arxa verib addamaq istəyəndə təkər düşdü arxa, araba 
yanı üstə aşdı, cağın üstündən yerə gəlib diyirlənib düşdüm 
kolun dibinə. Eşşək də orda əvədək, di qoymurlar da qalxıb 
arabanı düzəldəm. Maşının biri ötür, biri gəlir.  Canın haqqı 
oğul açıq başıma o qədər pomidor çırpıblar, bir bax! Pah 
atonnan, elə bil tüpüydülər gəlib keçdilər! 

- Məni səndən də pis abıra salıblar, bax! 
- Can-can, bala, görürəm! - kişini yenə uğunmaq götürdü. 

-Bəs, mən arabadaydım qaça bilmədim ay oğul, sən cavan 
oğlansan, nə olmuşdu sənə, qaçıb canını qurtara bilmirdin? 

- Aldatdılar məni, əmi, maşını saxlatdılar guya məni də 
götürələr. Mən də bilmədim, yüyürdüm minəm, basdılar daşa.  

- Kələyə bax ey üzü tökülmüşlərdə! Hi-hi-hi. Pah 
atonnan, zamanıya bax, qız uşaqlarına bax! 

Kişi uğunub keçə-keçə sürüb addadı.  
Orxan üst-başını təmizləyə-təmizləyə yola düzəlib bir 

azdan kənd aralığına gəlib çatdı. İdarənin qabağında dayanıb 
sahələrə gedəcək bir maşın axtardı. Nəinki maşın, heç adam da 
görünmürdü aralıqda. Barı bir qocadan, uşaqdan da yoxdu 
Məhəmmədin sahəsini soruşa. Özü də bura indiyədək onun 
görüb tanıdığı kəndlərdən heç birinə oxşamırdı. Hara gətirib 
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çıxarıb onu Nüşür? Yarım saatdan artıq gözləyib gördü bir 
gəlib gedən yoxdur, daş yola çıxıb elə belə, hara gəldi yola 
düşdü. Kənddən çıxhaçıxda arxadan bir QAZ-51 maşın gəlib, əl 
qaldıracaq onu da götürdü. Şofer dedi elə Məhəmmədin 
sahəsinə gedir. 

 Bayaq Nüşür göstərdiyi arteziana çatıb şofer sağa döndü, 
böyük bir tarla içinə girərək tarlanı başdan ayağa qədər iki yerə 
bölən torpaq yola çatıb indi də üzü aşağı sürdü. Bu yolla da iki-
üç kilometr irəliləyib tarlanın lap ortasında maşını saxladı: 

-Bax bura Məhəmmədin sahəsidi, düş burda, axtar gör 
hansıdı sizin adamlar. Budu ey, avraldı hər tərəf. 

 Belə deyib şofer sürüb getdi. Orxan göz işlədikcə uzanan 
böyük bir tarla içində qaldı. Dörd bir tərəfdə pambıq yığan 
adamlar görünürdü. Tələbələr olacağı güman edilə bilən sol 
tərəfdəki topanı nişan alıb oraya doğru irəlilədi. On beş-iyirmi 
dəqiqə gedib gördü orta məktəb uşaqlarıdı bunlar, daha bu 
tərəfə getməyin faydası toxdur. Geri qayıdıb indi də o biri 
toplara doğru getməyə də könlündə həvəs duymadı. Bir də 
gəlib bu dayandığı yerdə hədsiz pambıq vardı. Xoşu gəlib yığıb 
toplamağa başladı. Bir fartuq qərarı yığıb üstündə oturdu.  Hava 
olduqca xoş, ətraf olduqca gözəl idi. Gecə heç dörd saat yata 
bilməmişdi, bədəni əzgin, yorunuq olduğundan altındakı 
pambığı sərələyib arxası üstə uzanaraq dincini almaq qərarına 
gəldi. Pambıq şaxları o qədər hündür idi, üstünə əməlli-başlı 
kölgə salırdı. Ətrafda dinc bir sakitlik uyumuşdu. Göylərin 
səssizliyi daha dərin, daha dibsiz olub həm də daha baxmalı idi. 
Adamın gözlərini zümrüd dərinliklər içində itirib batırır, yerlə 
göyün bitişgəklərinə doğru hərləyərək ağ-boz tozanaqlıqlar 
içində gəzdirirdi. Göyün lap o yuxarılarında, zümrüd göylüklər-
yaşıllıqlar peşində qanad gərib yellənişən quşlar görünürdü, bir 
qədər aşağılarda, bərilərdə adicə boz sərçələrin tələsik, qorxulu 
uçuşları göz dəlib keçir, o lap yuxarılardakı qanad gərib gər-gər 
süzüşən zövqlü quşların göz çəkib aparan ləzzətli uçuşları 
önündə sərçələrin bu səksəkəli uçuşlarına adamın ürəyində 
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dərincə bir təəssüf hissi oyadırdı. Göylərin zümrüd dərinliyi 
duruluq gətirdi Orxanın ruhuna, yüksəkliklərdə qanad gərmiş 
zövqlü quşların uçuşları şairanə duyğular gətirdi, hər şey 
yadından çıxıb sonsuzca bir sakitlik, dinclik aləminə qovuşdu. 
Elə bil strelizə ovqatlıydı göylər, beyində, başda dolanan 
alaşıq-dolaşıq duyğuları, düşüncələri silib təmizləyirdi 
beyindən-başdan, sonra da özü kimi yamyaşıl, ip-iyi, bəm-
bəyaz duyğular, düşüncələr çözələyib gətirirdi. Bir azdan Orxan 
artıq çəkisini, ağırlığını da duyub hiss edəcək deyildi, elə bil 
göylərin zümrüd ənginlikləri çəkib aparmışdı çəkisini, 
ağırlığını, göylərdə dolaşan o zövqlü quşlarca yüngül, o ağ 
pambıq buludlarca yumşaq bir hissiyyat doldurmuşdu varlığını, 
hafizəsini. Sonra bunlar da qeyb olub şirincə bir yuxu apardı 
onu. 

 
*****     *******     ****** 

 
Nərgizin baldırlarına palçıq sıçrayıb çox pis bulamışdı. 

Cəmilə onunla arx üstünə gəlib Nərgiz qıçlarını yuyub 
təmizlədiyi yerdə Şəhla da onlara yanaşıb dedi çəkilliyin o 
tərəfindəki tarlada bir yer görüb, heç deməli deyil, əyləş bir 
yerdə fartuğunu doldur pambıqla. Körpüdən keçib xeyli yol 
yuxarı irəliləyərək Şəhla onları həmin dediyi sahəyə gətirdi. 
Amma buraya pionerlər də gəlmişdi deyə xeyli sahənin 
dərinliklərinə irəliləyib onlardan aralaşaraq bardanlarını yerə 
qoyub başladılar yığmağa. Pionerlərdən bir dəstəsi də gəlib 
onlara qarışdı, aralarında şirin söhbət qızışdı, bir də ayılıb 
gördülər saat on ikiyə işləyib. Nərgiz yerə tökdüyü pambığı 
fartuğuna basıb: 

- Gedək gəlin aq Cəmilə, -dedi, -bir az da yığsaq nə təhər 
aparacağıq? 

- Hə gedəyin! -deyə Şəhla da yığdığını fartuğuna basıb 
hazır oldu.  
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Cəmilə isə hələ də yığırdı. Heç bu yerdən getmək fikri 
yox idi. Qızlar çox gözləyib təngə gəldilər: 

- Gəl ay Cəmilə, biz gedirik. 
- Nə var gedəndə. Görmürsünüz nə yaxşı uşaqlardı? Nə 

sual verirsən hamısına cavab verirlər. Bunlarla yiğmaq 
maraqlıdı. 

- Gedək Cəmilə, tərsliyin tutmasın! 
- Nə tez dilxor oldun ay qız, yoldaşlarından? 
- Qoymurlar alamı yığmağa, o gəlir bir söz, bu gəlir bir 

söz, yığa bilmir adam! 
- Görürəm, onunçun hamıdan az yığırsan! 
- Biz gedirik özün bil! 
- Bah, gedin, gözüm uçur elə sizdən ötrü! 
Qızlar çıxıb getdilər, Cəmilə tək qaldı tarlada. 

Pionerlərdən də aralaşıb lap tək-tənha yığmağa başladı. Heç 
özü də bilmədi niyə getmədi. Nərgiz dediyi kimi tərsliyimi 
tutdu, yoxsa burda pambığın çoxluğunu görüb getmədi? Pioner-
lərə qalsa, indi pionerlər ona hamıdan maraqsız gəlirdi, get-
dikcə də onlardan aralaşıb tək qalmaq istəyirdi. Tək qalmağa 
adət eləmişdi Cəmilə, gündə bir dəfə də olsa gərək tək qalaydı, 
tək qalıb özünə qapılaydı, öz-özüylə danışıb, öz-özüylə 
söhbətləşəydi. Duyğuların, düşüncələrin yelkəninə minib 
dənizləri, dəryaları dolaşaydı, fırtınalara düşüb, qasırğalara sinə 
gərəydi. Özünə qapılmaqda da bir sirr var, hikmət var. Elə ki, 
yoldaşlar arasındasan, demək göz önündəsən, ayarsan, üzə 
çərməniklisən,qəlbindən nə keçirsə sözlə, söhbətlə ara-bərə 
danışıqlarıyla ortalığa tökülür, faş olur. Mübhəmliyini, sirrli-
soraqlılığını itirirsən, kiçilir, cılızlaşır, yoxsullaşırsan, dəyərini, 
qiymətini azaldırsan. Tək qalanda isə! Tək qalanda dolub daşır-
san, çağlayırsan, qəlbində təlatümlərin qalxır, qabarma-
çəkilmələrin başlayır, möcüzə bir yaşantı yaşayırsan! Hələ bax 
belə bir tarla içində belə bir yaşıllıq əhatəsində, belə bir meyxoş 
hava qucağında! Gözlərin önündə ağ-ağ pəmbələr sayrışır, 
bəzəkli-bəzəkli kəpənəklər yellənişir, pambıq şaxları nadinclik 
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edib tumanına ilişir, saçlarından tutuşub çəkir, sərincə bir meh 
də əyləncə edirmiş kimi tellərini oynadıb sinirlərini oxşayır. On 
yeddi yaşının bahar özdəmliyinə, bahar xislətinə təbiətin, ab-
havanın, ətraf mühitin bir bahar oluşluğu, bahar görüntüsü 
körük verib alışdırır, oyaladıb qaldırır içinin odunu, alovunu. 

Həzincə bir nəğmə ilə açılırsan, qəlbinin hərarətini, ürə-
yinin odunu, könlünün sirrini bir tənhalıq içinə buraxırsan, bu 
dilbilməz pambıq kollarına, bu yellənişən kəpənək gözəlliyinə 
söyləyirsən: 

Evləri köndələn yar, 
Sona bülbüllər! 
Bizə gül göndərən yar, 
Saçı bülbüllər! 
Gülün yarpıza dönsün, 
Sona bülbüllər! 
Bizdən üz döndərən yar, 
Saçı bülbüllər! 

Səsindən, avazından özünün də xoşu gəlib bir qədər də 
hündürdən qaldırdıqda ona elə gəldi olduğu kimi yamsılaya 
bilir Qədiri, onun alaşıq-dolaşıq zəngulələrini, enib-qaldırma-
larını. Dərincə bir məmnunluq duydu bundan. Hələ bir kim-
sənin Qədiri yamsılaya bildiyini, yamsılamaq istədiyini eşit-
məmişdi, görməmişdi, ağlına gətirmirdi bunun mümkünlüyünü. 
O isə yamsılayırdı. Gözəl səsi vardı Cəmilənin, lakin el üçün, 
dinləyici üçün deyildi bu səs, ən yaxın dostları, yoldaşları, ailə 
üzvləri bilməzdi onun belə səsi olduğunu. Bilməyəcəkdilər də 
heç. Özü üçündü bu səs. Bir sirr kimi, bir könül gizlincisi, bir 
qızlıq sandıqçası kimi bir əyləncəlikdi bu səs. 

Muğam yerinə çatıb heç özü də bilmədi necə oldu belə 
məlahətlə, belə ustalıqla oxuya bildi bunca çətin, dolaşıq, bir 
səsin, hər nəfəsin keçib gedə bilməyəcəyi səs labirintini? Bir 
halda da belə oldu, lap nə olur olsun, kim eşidir eşitsin, kim 
gülür gülsün, axıraca davam etdirəcək muğamı. Bu körpəcə 
pionerlər deyil də, lap bığlı-saqqallı kişilər olsun dinləyənlər, 
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axıradək oxuyacaqdı muğamı. Səsi gəldikcə güclü, nəfəsi 
çatdırdıqca ucadan, enə bildikcə dərindən, qalxa bildiyincə 
zildən qaxsıdacaqdı muğamı. Bir nəğmə çeşməsinə dönüb 
axacaqdı bu yaşıl tarla boyunca, bu zümrüd göylər peşincə: 

Fariq etdi mehrin özgə məhliqalərdən məni, 
Hirz imiş eşqin sənin, saxlar bəlalərdən məni. 
Könlüm aldın, göstərib min lütfü minnət canıma, 
Eylədin müstəğni özgə dilrubalardən məni. 
Amma bu nədir, pionerlər nə vaxt gəlib toplaşıblar bura? 

Əl çalıb "ura" çəkirlər? 
- Nə gözəl oxuyursan! Biz dedik indi radiodu, Qədirdi 

oxuyan!  
-Afərin vallah! Afərin xalacan! 
Gülümsünüb elə pionerlərin yanında davam etdirdi 

oxumağını. Coşğunca bir nəğmə bulağı açılmışdı sinəsində, 
qurtarmayınca bu mahnı, bitməyincə bu nəğmə təlatümü, yatıb 
sakitləşməyəcəkdi Cəmilə: 

Elə yar, yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, Ay Sona bülbüllər! 
"Elə yar, yar deyirlər, heç məni demirlər,ay sona 

bülbüllər!" -deyimə bax, sözə bax, ruha bir bax! Səsinə 
nəfəsinə qurban olum. Qədir, səni doğan anaya, səni əkən 
ataya, səni yetirən torpağa, səni bitirən xalqa qurban olum 
Qədir! Sənmisən deyən bunları, qoşan, oxuyan bunları? O 
deyən dilinə, o qoşan ruhuna, o coşqun səsinə, o cavan canına 
canım qurban, ruhum qurbanQədir!" 

Bu nədi belə? Dəlimi olub, hündürdən niyə deyir 
dediyini? Bir deklamasiyamı söyləyir pionerlərə? Əl çalıb 
sevinişir uşaqlar atılıb düşürlər, qışqırışırlar yerlərində! Yox, 
yox nəsə görüblər pionerlər, gördüklərinə gülüşürlər belə! Hə 
bu yekə çilçil kepkalı oğlanamı gülüşürlər, onun diz üstə oturub 
belə diqqətlə ona qulaq asdığınamı gülüşürlər? Bəs hardan 
çıxdı bu? Yoxsa o pambıq kolları altında yatıb gününü uvadan 
tənbəl-tünbəllərdəndi bu? Oxşayır elə! Hələ üst başına bax, 



 51 

kepkasına bax! Elə bil pamidor tağı üstündə yatıbmış. Yəqin 
ağlı başında deyilmiş uzananda.  

Oğlan Cəmilənin onu gördüyünü anlayıb ayağa durdu,  
durunca da uzanıyıb qızdan bir qarış hündürlükdə bənd aldı. 
Üz-gözü, təbəssümü belə qəribə təsir bağışlayırdı. Üst başına 
baxanda adamın gülməyi gəlirdi, amma üzünə baxanda  gülüş 
adamın dodaqlarında donub qalırdı, üzü gülməli deyildi, nəsə 
ciddiydi, görünüşlüydü, heylə qeyri adi bir gözəlliyi yoxdu, 
amma nəsə çox yatımlı, gözəgəlimli oğlandı. Sarışın qırmızı 
çöhrəsi vardı, düzgün burnu, şümal üzü, cazibədar baxışı vardı. 
Bu qırmızıya çalan çöhrəsiylə, bu məftun baxışlarıyla Valter 
Skottun Dorvardı deyil ki, bu? Ucalığı da onun kimidi, qəri-
bəliyi, bir şeyə oxşamayan bu üst-başına rəğmən ilk baxışından 
duyulan iddiası da onun kimidi. Amma yox, Dorvard hara  bu 
yazıq hara, mexanizatordu bu, traktorçudu, lapet sürəndi bəlkə 
də. Gününü pambıq kolları dibində yatıb "paxmellik"dən 
ayılmaqla keçirən ağzı pozuq şoferlərdəndi. Ağzı pozuq, nitqi 
pozuq, düşüncəsi kasıb, könül pintisi! 

- Nə gözəl səsin varmış qız, nə gözəl oxuyurmuşsan! 
"Atmacasına bax" cildə giribdi bu, cildini dəyişib yoxsa, 

indicə bilərik danışdırıb" 
- Pionerlərə günorta konserti verirəm. Amma bilmədim 

kol dibində yatan komsomollar da ola bilərmiş burda. 
Oğurluqca sınıb dinləyə bilərmiş səsimi! 

- Komsomola şər atmayın qızlar, oğurluq eləmədim mən. 
Gözəlliyi görmək də, dinləmək də savab işidir, oğurluq niyə 
olur?! 

- Bəs kol dibində yatıb gün keçirmək necə, o da savab işdi 
komsomola? 

- Bu bir baxt işidi gözəl qız, baxt adamı didərgin salıb 
pamidor atəşi altına da sala bilər, sonra bir kol dibində yatırdıb 
kol dibindən möcüzə bir qız səsiylə ayıltdıra da bilər! 

- Guya, təsadüfən düşmüsüz bura eləmi? 
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- Lap təsadüfən. Amma ömrümdə nə belə səs eşitmə-
mişəm, nə belə könlümə yatan gözəl qız görməmişəm! 

"Bu nə deyir belə ay Allah, bu açıcaq izharı-eşq elan edir 
mənə? nə asanca bəs? Yoxsa öyrəşib beləcə pambıq tarlasında 
avaralanıb tanıdığı, tanımadığı qızlara söz atmağa? Bəs niyə 
qıp-qırmızı qızardı belə deyəndə, üzünün qanı ağ-appaq ağardı 
sonra? Vallah kimsə bu heç özü də bilmədi necə dedi dediyini. 
Yaxşı bağışladım sənə bu xətanı cavan oğlan, ancaq bəlkə bir 
yoxlayım da başını?" 

- Nə tez yatdı könlünə qız? Bircə dəfə görməklə, bircə 
dəfə səsini dinləməklə?.. 

- Ruhunu da dinlədim axı? Qədiri necə öyüb təriflədiyini 
də dinlədim! Axı artistlik eləmirdi o qız! Bilmirdi bir kimsə var 
burda, dinləyə bilər onu, xoşu gələ bilər ondan! Ürəyinin 
dərinliklərindən gələnləri deyirdi, saf qız ruhunun saflığından 
qopub ayrılanları deyirdi. Kiməsə yaranmaq üçün, kiməsə xoş 
gəlib qəlbini ələ almaq üçün demirdi ha! 

"Bu nə danışır belə! Şairdi yoxsa bu, nədi belə? Həssas 
adamdı kimsə, söz sərrafıdı, necə yerli-yerində, necə məntiqlə, 
necə maqamında deyir dediklərini!" 

- Axı sən kimliyini demədin heç... 
- Adım K-Kamaldı... 
"Dili topuq çaldı adını deyəndə. Yoxsa söyləmək istəmir-

miş adını? Puf, ölürdük elə!.." 
Lakin Kamaldımı oğlan? Bu Orxan deyildimi? Bəs, niyə 

belə yanlış dedi? Heç özü də bilmədi niyə. Axı bu pambıq 
tarlasında yüzlərlə belə qıza rast gəlib də hamısına düzgün admı 
demək olar? 

-Bəs sizin adınız nədir? 
S - Sürəyya!.. 
Cəmilə də kəkələdi. Lakin tez də düzəldib özünü, 

dalbadal hüdülədi: 
- Elə bu kənddənəm. Sağınçıydım, indi olmuşam 

pambıqçı.  
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Amma ürəyində danladı özünü: “Niyə düzgün söyləmə-
dim adımı, işimi, yerimi? Niyə belə yalan fırlatdım? Özü də 
şəxsiyyətli adama oxşayır bu kimsə, sonra üz-üzə gəlib 
utanmarammı? Gəlmərəm mən də! Uzaqdan görərəm gəlir, 
qaçıb gizlənərəm! Bir də bəlkə axmağın biri çıxdı, deyib adımı 
işə salım özümü? Bəlkə düşüb dalımca gəldi, tələbələrin içində 
biabır oldum? Lap düz eləyib yalan söyləyirəm. Hələ bir görək 
bu özü nəçidi, bu papaqla mütləq mexanizatordu bu!” 

- Bəs sən nə sənətin sahibisən? 
- Mexanizatoram. Mexanizasiya texnikumunda qiyabi 

oxuyuram. 
Gülmək tutdu Cəmiləni. Düz təyin etdiyinə tutdu 

gülməyi. Amma gülüşünü tez boğdu, birdən anlayıb xətrinə 
dəyər oğlanın. 

- Bəs mexanizatorun bu tarlada nə işi? 
- Kömək edirik pambıqçılara, bəyəm olmaz? 
- Anladım. Yatıb yuxunda kömək edirsən. 
- Niyə, istəyirsiniz axşamaca sizə də kömək edim. 
- Yox, bu iki fartuq dolunca... 
Bu nə iş idi tutdu? Indi Nərgiz gil birdən gəlib eləsələr nə 

cavab verəcək onlara, deməyəcəklərmi bu kimdi sənə kömək 
edən? Eh... qoy desinlər. Onsuz da yalançılıqla başlayıb bu 
günkü gününü. Yenə yalandan deyərki xalam oğludu, pambıq 
yığırlar burda, məni görüb gəldi halımı soruşsun. Sonra da 
qızları çəkib aparar o yana, başlarını elə qatar xaloğlu da 
yaddarından çıxar əmoğlu da. 

- Bəlkə fartuğunuzun birini verəsiniz mənə? 
- Alıyın. Ancaq istismarçı deyiləm, öz xoşunla işləyirsən. 
- Sizin kimi bir gözələ nə qədər işləsəm xoşdu! 
- Yəqin bütün rastına çıxan qızlara belə deyirsən! 
-Ömrümdə ilk dəfədi belə dediyim! 
“Qızarmasına, kəkələməsinə bax, səsindəki titrəyişinə, 

baxışındakı səmimiyyətinə bax. Vallah lap düz deyir bu, heç 
yalan deyil dedikləri”. 
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İndi pionerlər də uzaqlarda qalmışdı, ucu-bucağı görün-
məyən bu geniş tarlada ikicəciyi qalmışdı. Gözə görükənlər hər 
yanda bir-iki kilometr qədər aralılarda idilər. Tarlanın aşağı 
tərəfləri göz işlədikcə uzaqlara uzanıyırdı. Amma bir kilometr 
qərarı aşağıdan şosse yolu iki yerə kəsib ayırırdı tarlanı. Şosse 
yolundan tez-tez maşınlar, traktorlar keçib gedirdi. 

Qız sıxılan kimi oldu əvvəlcə, qorxub üşənən kimi oldu: 
birdən əliuzunluq eləyər göydəndüşmə kimi qəfil peyda olmuş 
bu cavan? Sonra fikirləşdi neyləyəcək, adamyeyən-zad deyil 
ha. Bir az artıq-uzun danışar pionerlər budu burda. Hər halda 
onu özündən aralaşdıracaq fikri yoxdu başında. Mexanizator 
adam deyil? – düşündü. İndi elə bu saat gedib kəbinimizi 
kəsdirmədik ha. İnsandı da söhbət eləyirik. Qəbahətdi söhbət 
eləmək? Bir halda söhbəti xoşdu mənə qoy nə qədər danışır 
danışsın!” 

- Bilirsən Sürəyya, qızınkı qoşa hörükdü, qoşa hörüyü 
olmadı tulla getsin! Vallah... 

- Hə... Mənim qoşa hörüyüm var axı! 
- Sənə görə demədim... 
- Demək mənim höüklərim o sən deyənlərdən deyil, 

eləmi? 
- Niyə? Sənin hörüklərin bir möcüzədi! Bir vergidi, 

sərvətdi! Nə deyim... Mən hələ heç kəsdə belə gözəl hörüklər 
görməmişəm!  

“Yalan demirsən, goplamırsan?” Cəmilə gözaltı oğlana 
baxıb yoxlamaq istədi düz deyib demədiyini. Baxıb da odlu bir 
atəş içinə düşdü: oğlanın üz gözü titrəyir, dili dodağı səyriyirdi: 
əsirdi oğlan! “Baxıyanı üzə vurma Cəmilə, gerçəyidi bu 
mexanizator oğlanin. Yəqin düşünür nə var, pambıq dibində 
yatıb ayılanda göydən düşmə bir qıza rast gəlmişəm, əl 
çəkməyəcəm ondan. Özünü görmür yəqin, üst-başının bu pis 
abırından xəbəri yoxdu yəqin. 

- Amma bu üst-başla bir ağlı olan qız sənə yaxın durmaz! 
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- Hə.. Bu səhər yolla gəldiyim yerdə yanımdan üç maşın 
dolusu qız gəlib addadı. Onlar salıb məni bu kökə! 

- Paho... sən heç bir şey tapıb vura bilmədin onları? 
- Güclə qaçıb özümü narlığa sala bildim, hayandan 

vurdum? 
- Niyə bir nar qırıb ata bilmirdin sən də? 
- Atdım, amma sonra da peşman oldum atdığıma. Bu üç 

maşın məni bu hala salıb ötəndən sonra dördüncü maşın gəldi. 
-Sən də yekə bir nar qırıb var gücünlə maşına atdın! 
- Hə vallah, bəs siz nə bilirsiniz bunu? 
- Ta işdən belə görünür də!.. 
- Bir qız “vay ana öldüm”- Deyib qışqırdı. Hələ də səsi 

qulağımdadı. 
-Ürəyin yandı yoxsa qıza? 
- Hə Vallah!.. 
- Niyə yandı ürəyin? Bəs onlar səni vuranda yaxşıydı? 
- Yox, o qızlardan deyildi bunlar. Əl çalıb oynamırdılar. 

İntəhası mən elə hirslənmişdim, qəzəbimi bunlardan çıxdım. 
Günahsız vurdum mən o qızı! 

- İndi o qız qəfil böyürdən çıxıb gəlsə neyləyərsən? 
- Üzr istəyərəm ondan, ovudub  könlün alaram. 
- Bəlkə ala bilmədin könlün? 
- Qız könlünü almağa nə var, təki, istəyəsən. 
- Çoxmu könül almısan belə? 
- Yox hələ... İstəsəm alaram... İstəmirəm nəsə... 
- Bəyənmirsən heç kəsi! 
- Bəyənmirəm. Hərədə bir nöqsan görürəm. Biri 

yüngüldü, çox danışandı, birinə fərq deyil sən kimsən, bu biri 
kimdi, elə hamıyla bir umacaqla danışır. Elə bil hamı istəklisidi 
onun! 

- Dinməz, qaraqabaq qızı da heç bəyənmirsən! 
- Qaraqabaqlara yox, sakit qızlara hörmətim var. Bir 

qardaş kimi... 
- Bir sevgili kimi yox, amma! 
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- Yox! Sevgi bilmərəm nə şeydi! Başıma gəlməyib. 
Gözləyirəm. Bax, bayaq sən o mahnında oxuduğun kimi: “Elə 
yar, yar deyirlər, heç məni demirlər”. 

- Səni demirlər, sən de, oğlan görək desin! 
- Sevgi qarşılıqlıdı, nə oğlan, nə qız! O da bir möcüzədi! 

O da bir vergidi nəsə! Bax, sizin saçlarınız kimi! 
- Özüm kimi yox əlbəttə! 
- Özünü mən nə tanıyıram? Kolxozçu qızsan. Arzun yəqin 

instituta girməkdi hələ! 
- Neylərəm institutu! Pambıqçı olacam elə belə. ərə 

gedəcəyəm sonra da! 
- İstədiyin də varmı? 
- Olacaq! Nə çoxdur dərdimdən ölən! 
- Fantaziyan yoxdu demək. Bəsit düşünürsən həyatı, 

gələcəyini: iki üstəgəl iki, bərabərdi dörd. Həyat da bərabərdi 
ərə getmək, üstəgəl oğul-uşaq sahibi olmaq! 

- Bəs nəyə bərabərdi həyat, nədi həyat? 
- Möcüzədi! Bir möcüzədi həyat! Bax, bir gör bizə nələr 

verilib! Görürük, eşidirik, duyuruq, dadırıq, qoxuluyuruq. Hər 
duyğumuz bir dünya ilə tanış edir bizi. Hələ bu duyduqlarımızı 
ağlımızla yoxlayırıq, nəticə çıxarırıq, qərar veririk! Əhatəli 
geniş bir dünyayıq biz, bir planetik! Hər birimiz bir kainatıq 
biz. Təkrar olunmaz bir kainat. Bir nəcib duyğudan bizim 
sinəmizin bir dalğalanmasını bir Sakit okeanın dalğalanma-
sından əksik bilmə heç! Bir qaraca qız baxışındakı fırtınanı min 
Sakit okeanlara bərabər bilmə artıq bil, üstün bil!.. 

“Nə danışır bu mexanizator! Kaş bizim ali məktəb tələbə-
lərimizdə bundakı düşüncənin yüzdə biri olaydı elə!” 

- “Vay ana, öldüm!” – deyən bir qız naləsində bəs nələr 
vardı, deməzmisən? 

- O da bir möcüzəydi! O qız kimsə o da bir fırtınaydı. 
Onun naləsində nifrət yoxdu, qəzəb, kin, küdurət yoxdu, 
nazlıca bir şikayət vardı! 

Elə bil başını itirdi Cəmilə, qəfil ağzından çıxardı: 
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-O qız mən idim! 
-Ola bilməz! 
-Gəl kürəyimə bax!.. 
-Cəmilə yaxasının düymələrini açıb jaketinin boğazını 

arxadan aşağı çəkməyə çalışdı: 
- Gəl jaketi çək aşağı, özün etdiyinə özün bax! 
Orxan qorxa-qorxa gəlib qızın jaketinin boğazından aşağı 

çəkdi. Amma əlləri titrəyirdi, ürəyi əsirdi. Qızın boynunun 
ardında cizgilənən narınca tüklərinin naxışına, sıralanmasına, 
bədəninin bəyazlığına gözəlliyinə baxıb özünü itirdi. 

-Qorxma çək aşağı... 
Nə qorxma! əlləri əsirdi Orxanın çəkə bilmirdimi? 

Ömründə bir qız kürəyinə bunca yaxından baxıb, bunca 
gözəlliyinə tamaşa etmişdimi? Axırda da narın, qızın belində 
əmələ gətirdiqi qara-göy ləkəni gözlərilə görüb anladı ki, düz 
deyir qız, vurduğu bu qız imiş! Udquna-udquna qaldı Orxan elə 
bu vəziyyətində də qız ona sarı döndü: fırtına qopmuşdu qızın 
qara gözlərində! Bulanıq bir pərdə ala-tala olub tutmuşdu 
gözlərini. Sayrışıb titrəşirdi pərdə. Sonra süzülüb bir cüt damla 
olub yanaqlarına axdı: və ancaq bunu gördü Orxan. Qız yığdığ 
pambığı tullayıb, yarıladığı bardanını, fartuqlarını atıb gücü 
gəldikcə üzü yuxarı: çox-çox uzaqlarda sayrışan adamlara sarı 
qaçdı. Qaçıb qaçıb bir kilometr o yanda qəfil sağa dönüb 
çəkilliklərə sarı buruldu. 

Ta çəkilliklərə çatıb onların arxasında gözdən itincəyədək 
qızın arxasınca baxdı Orxan. Donub qalmışdı yerindəcə. Kim 
idi bu qız? Niyə bunca uzun söhbət etdi onunla, sonra da 
yığdığı pambığını atıb, bardanını, fartuklarını atıb qəfil qaçdı 
belə? Bir nazdımı bu, bir şıltaqlıqmıdı onda? Axı nəyidi Orxan 
onun naz eləsin qız ona? Heç adını da düzgün deməmişdi qıza. 
Kamaldımı o, mexanizatordumu? Tibb institutunun tələbəsi 
deyilmi? Müalicə-profilaktika fakültəsinin beşinci kursunda 
oxumurmu? Nəyə görə də düzgün deməliydi axı? Bir təhsilsiz 
kolxozçu qızla bir macəramı başlayacaqdı tarlada? Ömrü-günü 
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pambıq toplamaqla keçəcək bir qızla ali savadlı həkim durub 
tanışmı olacaqdı necə bir tay-bərabər kimi, tərəf-müqabil kimi? 
Savadsız, təxəyyülsüz bir qıza özünü düzgün tanıtdırıb 
ünvanmı verıəcəkdi? Düzgün ad-familiyamı söyləyəcəkdi? 

Bəs onda niyə heylə intim söhbətlər başlamışdı qızla, 
fəlsəfə danışırdı, möcüzələrdən bəhs edirdi? Qız da dinməz-
söyləməzcə qulaq asır, amma ağıllı sorğularıqla söhbəti istədiyi 
səmtə yönəldirdi? Həm də deyəsən aydınca da başa düşürdü 
onu, anlayırdı. Bəlkə də gələcəyin ali savadlı həkimləri olacaq 
öz tələbə yoldaşlarına desəydi ona dediklərini, anlamazdılar 
qanıb başa düşməzdilər, başı xarab adlandırıb gülərdilər ona. 
Lağa qoyardılar onu. Anlamazdılar fəqət. O isə anladı. 
Gözlərində gördüyü o alaca pərdə də bu anlamaqdan doğdu 
gözlərində. Kimsə füsunkar qızdı bu qız, misilsiz qızdı! 

Orxan qızın yığdıqlarını fartuklarına, sonra da yarımçıq 
qoyduğu bardanına doldurub gözələdi. Oturub yanında bir 
müddət gözlədi. Bildi ki, birdəfəlik gedib qız, qayıdıb bir daha 
gəlməyəcək. Bardanı dalına götürüb asfalt yola doğru tərpəndi. 
Tarlanın ortasından gedən cığıra düşüb düz asfalta gəlib çıxdı. 
Orada təkərləri arasına düşən daşı çıxarmaqla məşğul olan 
şoferlə söhbətləşib öyrəndi ki, bu sahə ayrı bir rayonun qonşu 
kolxozunundu, amma burda da Məhəmməd adlı briqadir var 
doğrudan da. Gəldiyi sahə də Məhəmmədin sahəsidir. Şofer 
Yevlaxa gedəcəyini deyib onu götürmədi. Hansı maşına əl 
qaldırdısa saxlayan olmadı. Artıq əlini üzüb oturmuşkən 
hardansa Nüşür gəlib çıxdı. Nüşür uğunub gedə-gedə onun 
başına gələnlərdən xəbərdar olub bardanı köməkləşib kuzaya 
atdı, Orxanı kabinəyə götürüb bu dəfə gerçəkdən öz göygöz 
Məhəmmədlərinin sahəsinə gətirib çıxardı. Indi Orxanın Rafael 
müəllimdən də bir qorxusu qoxdu. Yekə bir bardanı dolu 
gətirmişdi və hələ Rafael müəllim axşam tərifləyəcəkdi onu. 

 
*****       ******      ****** 
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Cəmilə gücü gəldikcə üzü yuxarı qaçıb irəlidəki yığanlara 
yaxınlaşanda qayıdıb indi də çəkilliklərə sarı qaçmağa başladı. 
Birbaşa çəkilliklərə tərəf qaçmadı qoy Kamal bilməsin hansı 
dəstəyə gedib qarışa bilər. Bu tuşda artezian da olmalıydı. 
Bunun suyu az çıxdığına, çox qıjav olmadığına görə şoferlər 
suyu bundan doldurub avrallara aparırdılar. Artıq on beş dəqi-
qəydi qaçırdı, di gəl, yorulmaq  hiss eləmirdi, ona elə gəlirdi 
heç ayaqları yerə dəymir, istəsə lap uça bilər. Çəkilliyə çatıb 
gördü balaca artezian da burdan hələ iki-üçyüz addım 
yuxarıdadı. Arteziana tərəf deyil, yolun o biri tayındakı 
çəkilliyə doğru yüyürdü. Ağzı çox enli bir arxa dirənib indi də 
arx aşağı qaçdı. Nə qədər yüyürdüsə bir ensiz yer olmadı arxı 
keçıb öz yığdıqları sahəyə atlana. Nərgiz gillə bu səhər xeyli 
aşağı gedib körpüdən keçmişdilər. Indi o körpüyədək qaçmağa 
da səbri çatmadı. Yüyürmək üçün qənşəri geniş olan bir düz 
yerdə arxı tullanmaq qərarına gəldi və tullandı da! Hələ ayağı 
sudan bir metr də o tərəfdə dəydi yerə. Sonra qayıdıb tullandığı 
arxa baxdıqda gözləri böyüdü: vallah bəlkə beş metr olardı 
tullandığı! Hələ su bundan enli olsaydı yenə tullanacaqdı! Arxı 
keçib yürüşünə çəkilliyin o tayıyla davam etdi. Artıq ürəyi 
acımaqdaydı, alnından tər axıb tökülürdü. Günortanın istisi də 
bir yandan yandırırdı. Yüyürə-yüyürə gəlib bu sabah tökülüş-
dükləri təpə başına çıxdı. Tələbələr tarlanın dərinliklərində 
sayrışırdılar. Təpə başından gözçəkici bir görüntü açılırdı. Daş 
yolun bu biri tərəfindəki tarla, böyüklükdə o biri tərəfdəkindən 
geri qalmazdı. Şosse yolu aşağılarda bu tarlanı bundan 
aşağıdakından kəsib ayırırdısa da bu bütöv bir massiv halında 
birləşmiş düzəngah önündə şosse yolunun enliliyi heç nəydi. 
Yolun o tayındakı tarlanın lap qurtaracaqlarında, yerlə göyün 
bitişgəkləri kimi duyulan uzaqlıqlarda bir-birindən aralı-aralı 
topaca çinarlıqlar görünürdü.  Hər birisi bir kənd idi bunların. 
Qalan hər yer yam-yaşıl pambıq plantasiyalarıydı. Günün 
göylərin gəbəyində açılıb yumulan  vaxtı idi. İstiydi. Susuz-
luqdu. Suyu iki kilometrə qədər o tərəfdə açılıb tarlada 
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qoyulmuş cu çənindən gedib içmək olardı. Su çəninin başında 
bir topa tələbə sayrışırdı. Tarla boyunca topa-topa pambıq 
yığan tələbələr, məktəblilər, kolxozçular fantastik bir aləmdə 
olub guya öz doğal oluşlarıqla ötüşən alalı-göylü, qırmızılı-
yaşıllı mövcudatlara, ən çox da uçağan, səyriyən, dənlənən 
quşcuğazlara oxşayırdılar. Guya bu quşcuğazların alınlarına 
yazılmış gözəl məkanlarıydı bu yaşıl tarla. Guya qüdrətin öz əli 
düzmüşdü bu quşcuğazları bura və guya bu qızıl saçaqlı Günəş 
şüaları da heç yox olub getməyəcəkdi onların başı üstündən, 
əbədiyyətə qovuşulunca göylərin göbəyində açıb-yumub nur 
səpəcəkdi bu yaşıllıq üstünə. Bu alalı-göylü, bu allı-yaşıllı 
quşcuğazlar da beləcə əyilib qalxa-qalxa, yürüyüb səkə-səkə 
aramaqda olduqları öz səadətlərini, öz doğal yaşantılarını 
buraxıb heç yana, heç yerə getməyəcəkdilər. 

Səadət quşları!.. Doğrudanmı bir səadət quşlarıydı bunlar, 
dənləşiridilər beləcə bu yaşıl tarla içində, öz səadətlərini 
axtarırdılar? Görüntüyə, duyuntuya söz yoxdu: yer üzündə 
yaşıllıqdı, yam-yaşıllıq! Göy üzündə ağ buludlar qanad 
gərmişdi, zümrüd göylər cilvələnmişdi. Bu yaşıllıqlar peşində 
rəngbərəng paltar geymiş adamlar çalıb-çavımaqdaydılar. 
Təkcə ciyərlərdə bir yanğı vardı, kölgəliyə, sərinliyə, bir stəkan 
qazla suya bir təşnəlik vardı ciyərlərdə. Öz ciyəri yanırdı deyə, 
öz dodaqları qurumuşdu deyə bilirdi Cəmilə. Bir rahat tut ağacı 
kölgəliyi, bir rahat çarpayı, bir xoş musuqu istəyirdi könlü. Bu 
Səadət quşcuğazlarının hamısının könlü. Fəqət onların bu al-
yaşıl dünyasına yazılı deyildi bu rahatlıq, bu istirahət! 

Könlü aşıb-daşırdı Cəmilənin. Öz daşqıntısını necə bəyan 
etməyi, bu Səadət quşcuğazlarına necə çatdırmağı bilmirdi. Bu 
dəmdə gözləri havada mayallaq aşan, məzəli-məzəli çabalayan 
kəpənəyə sataşdı: elə bil məst idi kəpənək. Bulanıb-bulanıb sarı 
yapışqan maye çilənmiş pambıq yarpağı üstünə düşdü, düşüncə 
də hərəkətdən kəsildi. Öldümü kəpənək?  Bəs niyə öldü? Bu 
sarı yapışqan mayedənmi öldü? Təzəcə dərmanlamışdılar 
tarlanı. Görən öldüyünü bilirdimi kəpənək? Sonra bir başqa 
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kəpənəyi də həmin vəziyyətdə gördü, sonra birini də, birini də. 
Kəpənəyin dördünü də götürüb torpaq üstündə yan-yanaşı 
düzdü. Görəsən bu kəpənəkləri tapıb yeyən quşlar da 
öləcəkdimi, onların balaları da öləcəkdimi? Yoxsa quşlara kar 
edəcək gücdə deyildi dərman? Necə kar edəsi deyildi. Bu üç 
həftədə tarlada ayaqları altında qalmış neçə sərçə-qaranquş 
cəsədi görmüşdü. Düşünmüşdü yəqin qocalıqdan, zəiflikdən 
ölüb quşlar. Hətta bir dovşan ölüsü də görmüşdü. Bəs insan 
necə? 

Ölüm haqqında düşünməkdən təngə gəlib yenə öz yaşıl 
cənnətinə dikildi. Dikilib də yenə ürəyi coşdu, qəlbi atlandı.  
Alnında tər puçurları çıxıntı versələr də, dodaqları susuzluqdan 
quruyub cadar-cadar olsa da qəlbində gözəl bir dünya 
çiçəklənmişdi. Bəlkə gözləri qarşısında cilvələnmiş dünya onun 
öz içində açılmış dünyanın görsətməsiydi, oxşatmasıydı belə, 
bənzətməsi əksiydi? Kölgəsiydi yaxud? Birdən qəlbindən nəsə 
bir bağırtı, hayğırtı coş verib qalxdı: bu mələk dünyada, bu allı-
yaşıllı boyalar içində sayrışıb səkən o səadət quşlarına nəsə bir 
xoşbəxtlik, səadət,sevinc hayqırtısı çatdırmaq istədi. Təpə 
başında atılmış bir fartuğu götürüb başı üzərində yellədə-
yellədə gerçəkdən-gerçəyə bir ulayış qopdu sinəsindən: guya 
vəhşi bir yalquzaq çıxmışdı təpə başına və bu yalquzaq gözəl, 
məlahətli, coşqun bir qız səsilə öz doğal ulayışını ulayırdı. 
Uzaqlarda sayrışan Səadət quşları qalxıb dikəlmişdilər bu səsə, 
topa-topa olub dinşəşdilər bir müddət. Ulayışın təkrar-təkrar 
eşidildiyi sorağınca hərə öz gəzişini, öz səkişini buraxıb təpə 
başında dayanıb hələ də ulamasında olan qıza doğru axışdılar. 
Elə bil qızın səsində bir maqnit gücü vardı, cəkib bütün 
tarladakıları təpə başına gətirirdi. Su çəninin yanında 
toplaşanlar su içməklərini buraxıb təpəyə doğru yürüşürdülər. 
Yoxsa bir təlaş, köməyə çağıran bir umacaq vardı səsdə? Yox, 
əsla yox! Nikbincə bir səadət, sonsuzca bir sevinc,coşğunca bir 
əhval-ruhiyyə vardı. Bu sevinc daşdıran coşğunluqdu çəkib 
gətirən hamını. Bu səs hər kəsin qəlbinə dolub onu da beləcə 
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coşdurur, nikbinləşdirir, atlandırırdı. Yüyürmək, qaçmaq, quş 
olub uçmaq həvəsi oyadırdı ürəklərdə.  

Bu ulayış misilsiz bir sevinc bəxş etmişdi gənclərə. Ön 
dəstə təpə başına çatınca baxıb gördülər Cəmilədi ulayan. Kurs 
yolsaşları mat-məəttəl qalmışdılar bu işə: belə deyildi axı 
Cəmilə, ağır qızdı, heç vaxt yüngüllük eləməzdi, şit işlərlə arası 
olmazdı. Nə olub görəsən qıza? Kurs yoldaşları yüyürüb yanına 
gəldilər: 

- Noolub ay qız sənə? 
- Noolacaq, nahar vaxtı deyil? 
- Yaman ulayırdın amma, elə bil bizim qonşumuz 

Gülməmməd kişinin köpəyi ulayırdı! 
- Bəs sən ula görüm necə ulayırsan? Səsin o qədər nazikdi 

bizim qonşumuz Nənəxanım qarının ala qancığının səsinə 
oxşayacaq! 

- Nə dedik a-a-z, o saat xətrinə dəydi? 
- Xətrimə dəyib eləməyib, düz deyirəm: Əgər qancıq 

səsinə oxşamayacaq səsin sən də ula! Di ula də? Bax, 
ulamırsan, qorxursan! Qorxursan mən dediyimə oxşaya səsin! 
Amma mən qorxmuram, istərsən lap yenə ulayım: u-u-u-a-a-a! 

Vahid dönüb tərs-tərs Nəsibə baxdı, sonra olduqca ciddi 
bir tərzdə onu dümsükləyib: 

- Hə bəs niyə durdun? - dedi - Di sən də ula də! Baxaq 
görək səsin doğrudan da Nənəxanəm arvadın qancığının səsinə 
oxşayır, yoxsa oxşamır? 

Bir dəstə də tələbə gəlib əhvalatdan xəbərdar oldu. Ulama 
yaddan çıxıb mübahisə cəlb edib gülüşdürdü tələbələri. Vahid 
dümsükləyə-dümsükləyə çürütmüşdü Nəsibin böyrünü, əl 
çəkmirdi ondan: 

- Di başla görək! Hamı səni gözləyir. Bir ula görək! 
- Niyə durdun? Onda demək düz deyirmiş Cəmilə! 
Vahid "di başla" dedikcə üzü-gözü qırışırdı Nəsibin, özü 

demiş "kürd curumuna" dönürdü, buruşub açılırdı. O belə pərt 
olduqca şən gülüşlər qopurdu. 



 63 

Əhməd müəllim bir dəstəylə təpə başına gəldikdə hamı 
ayağa durdu. Vahid yetirişi Cəmilə ilə Nəsib arasındakı 
mübahisəni xəbər verib Əhməd müəllimin nə deyəcəyini 
gözləmədən öz iddiasını söylədi: - İndi nə qədər eləyirik ula, 
ulamır! Demək qorxur səsi Cəmilə deyən səsə oxşaya... 

Əhməd müəllimin üzündən xoş bir təbəssüm axıb keçdi: 
- Səndin ulayan Cəmilə? 
Cəmilə utanıb Nərgizin arxasında gizləndi. Doğrudan bu 

nə iş idi tutdu axı? 
- Heç utanıb eləmə qızım, bir möcüzəydi sənin o ulaman! 

Görünür tərəkəmə qızısan! 
Bu sözə Nərgiz çırtladı. Cəmilə əvəzində: 
- Tərəkəmə nə təhərdi Əhməd müəllim? 
- Pisliyə görə demirəm, qızım. Görünür çöllərdə, 

alaçıqlarda keçib Cəmilənin uşaqlığı. Yoxsa hardan bilərdi bu 
qurd ulamağını? Üstündə dayandığımız təpə oyandırıb bu istəyi 
Cəmilədə. Görürsünüz, necə misilsiz lövhə açılır təpədən? 
Bəlkə keçmişlərdəki ulu babalarımız bax, bax bu lövhə naminə 
ucaldıblar bu təpəni, onun başına çıxıb yer üzü gözəlliklərinə 
göz dolusu, bu düzənlik genişliyincə baxmaq üçün ucaldıblar? 
İndi biz topayıq burda, amma fərz eləyin heç kim yoxdu təpədə, 
təkcə sən dayanmısan, dostların, yoldaşların da səsin güclə 
gedib çatacaq uzaqlıqdadılar. Qəribə bir duyğu oyanacaq səndə. 
Əgər Cəmilə kimi tərəkəmə qızı, ya oğlusansa, bu təpənin 
qəlbinə gətirib doldurduğu da bu təpənin ulu keçmişlərdəki 
mövcudluğu kimi yabanı bir duyğu olacaq. Bax, elə Cəmilənin 
o ulayışı kimi! Görürsünüz necə açıb qırışığımızı, necə yüngül 
olmuşuq, yorğunluğumuz, ağrı-acılarımız qeybə çəkilib, quş 
kimi olmuşuq. Çünki dərimizlə də olsa duymuşuq o ulaqışdakı 
ilkin mənalı, ulu keçmişlərimizdən gələn o yabanı mövcudluğu, 
bir qurd ulayışını! 

-Əhməd müəllim, onda bəs bu Nəsibi hansı qrafaya 
yazaq? Bu axı duymayıbdı, anlayıb qəbul etməyibdi bunun 
dərisi? Çox qalındı ey, Əhməd müəllim! 
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Şən bir gülüşmə qopdu. Əhməd müəllim də gülümsündü, 
lakin zarafat qəbul edəcək deyildi, çox mütəəssir olmuşdu 
müəllim: 

- Mən ixtiyar qoca olub ölüncəyədək unutmayacağam, 
qızım, sənin bu ulayışını! Heç bir musiqi, heç bir muğam bu 
ulayışca hallandıra bilməzdi məni! 

Cəmilə utanırdı, artıq dözə bilmirdi. Əhməd müəllimin bu 
öyüncüllü sözləri pörtdürürdü Cəmiləni. Nərgizin qolundan 
çəkib aralaşmağa qaçırdı. Aralaşıb Nərgizin bardanı arxasında 
gizlənmişdi. Nərgiz arxasınca gəlib soruşdu: 

- Bəs sənin bardanın hanı? 
- Yoxdu, itirmişəm! 
- Necə yəni itirmişəm? 
- Necə olacaq? Doldurub qoymuşam bir yerə, gəlib tapa 

bilməmişəm. 
- Nə yaxşı özünü də itirməmisən hələ! 
- Özümü də itirmişəm! Yoxsa nəydi bu ulama? 
- Nə oleb ey, niyə? 
- Gün vurub başıma gic edib, nə bilim niyə? 
- İndi neyləyəcəksən bəs? 
- Səfinin bardanın, fartuğun kimdəsə al gətir mənə. Kim 

bilir hərbi komissarlıq hələ havax buraxacaq, havax qayıdıb 
gələcək. 

- Dilxor olub eləmə, axşam üstü hamımız sənə yığarıq. 
- Lazım deyil, başımı itirmişəm, əlimə-ayağıma noolub, 

özüm yığacam! 
 

******                 ******                 ****** 
 

Nüşür onu qızların yanında düşürüb qayıdanda da dilini 
farağat qoymadı. Natellagilə baxa-baxa irişib: 

- Bu qızların hamısını sənə tapşırıb gedirəm əmoğlu, 
muğayat ol onlardan... -dedi və elə gözü bəri baxa-baxa da 
maşını döndərib getdi. 
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Orxan bardanını dikəldib, boy-buxununa baxaraq gülə-
gülə qızların topasına yanaşdı: 

- Eşitdiniz də şofer nə dedi? 
- Nə dedi ə, avara. 
- Dedi bu qızların hamısını tapşırdım sənə. 
- Boh o kimdi ə heylə... Ovçunun boz tulası! 
- Nədi, səndən başqa qız yoxdu? Gərək sən dillənəsən? 
- Boy, avarasan ə, mən bunların tayıyam? 
Orxanın ellisi bu qız şəhər beynəlmiləl orta məktəbini 

bitirmişdi. Tipik şəhər qızıydı, özü də şəhərin lap mərkəzinin 
qızıydı. Beş ildi Orxanla bir şöbədə,bir kursda oxuyurdular. 
Natellanın qızılı sarı saçları çiyinlərinə tökülmüşdü, qapqara 
dəyirmi gözləri, yupyumşaq təbəssümü, qaymaq dodaqları 
vardı. Nə uca, nə gödək deyildi, nə arıq, nə kök deyildi. 
Ağappaq idi, yupyumşaq idi, barmaqları deyirdin bəs gerçəcik 
xanım barmaqlarıdı. Üzünə-gözünə krem-pudra vurmazdı, 
deyirdi baxıb güzgüyə görürəm üzüm kremdən də, pudradan da 
ağdı, qırmızıdı, bunlar tay da korlayır üzümü. Doğrudan da 
beləydi! Həm də çox dilli-dilavər, çox güləşdi Natella, incəydi, 
həlimdi, qoçaqdı, savadlıydı həm də! Nəinki öz kurslarında, 
bütün institutda da bir Natellaydı Natella və bu Natella da öz 
yerlisiydi Orxanın. Buna görə də iki yerli arasına girmək heç 
kəsin işi deyildi, özləri bilərdilər. Heç kəs qarışmazdı 
söhbətlərinə. Düzdü Fira o tərəfdə dodaqlarını büzüb rişxəndlə 
gülməkdəydi, yəqin Natellanın "mən bunların tayıyam?"-
deməyi yer eləmişdi ona. Ziranı dümsükləyib xırdaca-xırdaca 
pıqqıldayırdı. Fira Fəridədi, Zira Zərifədi, hələ İraları da var - 
İradələri. Özləri belə deyirlər bir-birlərinə, kurs yoldaşları da 
istər-istəməz beləcə ixtisarla çağırırlar çox vaxt onları. Natella 
elə Natelladı, ixtisarı yoxdu. 

- Doğrudan hardaydın? 
- Hələ bir görün medtexnikumun qızları üst-başımı nə 

abıra salıblar! 
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- Baho!.. Bu nədi ə, belə, elə bil pamidor ağnağından 
çıxmısan! 

- Canın üçün Natella, yolla getdiyim yerdə bir də gördüm 
içi qızlarla dolu bir maşın gəlir, əl qaldırıb istədim mən də 
minəm, başıma nə təhər yağdıdılar pamidoru, qozanı! Güc-bəla 
ilə qaçıb özümü verdim narlığa. Bunlar keçib gedəndən sonra 
yenə qayıtdım yola, bir az getmiş gördüm iki maşın da gəlir: 
dal-qabaq. Bunların da içi dolu qızlar. Çalıb oynaşırlar. Ar 
bildim qaçam. Dedim tay əl də qaldırmayıb dinməz-söyləməz 
öz yolumla gedəcəm. Ta niyə vursunlar məni? Natella, bir 
maşın məndən iki addım keçib, ikincisi mənə çathaçatda hər iki 
maşından atəşə başladılar, özü də nə başladılar! Müsibət idi, 
Natella! 

Natellanı gülmək aparmışdı, dizinə-dizinə çırpırdı, 
qayıdıb Orxanın çiyninə vururdu. Fira elə uğunmuşdu nəfəsi 
içinə gedib bir də bəri qayıtmırdı, Zira da belinə-belinə 
yumruqlayırdı görsün bu yolla qaytarıb geri döndərə biləcəkmi 
Firanın nəfəsini, özünə gəlib ayıla biləcəkmi Fira? 

- Məndən ötüşüb eşşək arabasıyla gələn qoca bir kişini 
tutdular atəşə, eşşək hürkdü, araba qanacıdı, kişi tarapp dəydi 
yerə. Başladılar kişini yıxılmışına atəşləməyə! 

- Vay üzünüz yansın qızlar! Bəs sən neylədin ə, fərasətsiz, 
elə əlini yanına salıb durdun? 

- Neyləyəydim mən? Heç macal verdilər mənə? 
- Vay, əlinə dönüm onların! Barı danışıb eləmə tay! Mən 

lap əzəldən demişəm, batırassan sən rayonumuzun adını! Gül 
kimi ad qazanmışıq dalaşıb-döyüşməkdə, puçaqlaşmaqda! 
Utanım yerinə! 

- Kaş orda olaydın Natella! 
- Səfeh danışma ə, soxum boyunu yerə, özünü döydürüb 

hələ bir danışır da! 
Bu vaxt Rəfael müəllim onlara yanaşdı. Rəfael müəllim 

gigiyena müəllimiydi, güləş üzrə hansı cəmiyyətinsə çempionu 
olmuşdu. Şax duruşu, irəli çıxmış sinəsi, çallaşmağa yönəlik 
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cod saçları vardı. Hədsiz təşəxxüsünə görə oğlanlarda ikrah 
doğursa da, boy-buxununa, şəxsiyyətinə görə tələbə qızlar 
arasında nüfuz sahibiydi. Natella üzünü Rəfael müəllimə tutdu: 

- Buna baxın Rəfael müəllim, mənim bu yerlimə, 
medtexnikumun qızları görün nə abıra salıb? ha-ha-ha! 

- Yəqin sataşıb qızlara, onlar da pamidor atəşinə tutublar 
hə? 

- Əşi, sataşmaq nədi, fərasəti var bunun adama 
sataşmağa? Korafəhimin biridir! 

- Hə!.. Əlbəttə, idmançı degil, idmançı degil. İdman 
füqurası yoxdu onda. Cürəti də yoxdu demək! 

- Bilirsiniz necə olub, müəllim... 
Natella əhvalatı bir azda üstünə qoyub şişirdə-şişirdə 

Rəfael müəllimə danışdı. O danışdıqca müəllimi gülmək 
aparırdı.  

- Çox acınacaqlı palajeniyədəymiş doğrudan! Barı bir 
dalda-bucaq yoxdu özünü salasan? 

- Yox, müəllim. Heç fikir məni aparmışdı, fikir qoyurdu 
qaçam gizlənəm? 

- Nə fikirləşirdin adə, işin bu qızğın yerində? 
- Fikirləşirdim ki, müəllim,kaş... Natella da burda, mənim 

yanımda olaydı! 
- Neynirdin adə, Natellanı, atəş altına salmaq istəyirdün? 
Rəfael müəllimin bu sözə gülməyi tutdu. O qədər ürəkdən 

uğunub keçdi Natella əsəbiləşməyə başladı.  
- Özü də bilirsiniz hansı paltarında, Rəfael müəllim? Bir 

ay əvvəl sizin çağırdığınız iclasa geyib gəlmişdi ey... ağ parusin 
kostyum! 

- Ha-ha-ha! Nə axmaq şey düşünmüsən, adə... Demirdin 
bəs nə abıra düşərdi kostyum? 

-E-e-h, ay müəllim, hələ istəyərdim o cərrahiyyədki 
padruqası var ey, Gülya, həmişə də ağ parusin don geyinən, o 
da yanında olaydı! 

-Ha-ha-ha!, ha-ha-ha!.. 
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Rəfael müəllim görünür pamidor atəşi altına düşmüş bir 
cüt parusin paltarlı qız gözləri önünə gətirib belə uğunub 
gedirdi: 

- Adə... lap mərdimazarmışsan sən... 
Natellaya deyəsən bərk acıq getdi müəllimin belə uğunub 

gülməyi. Yəqin indi bir iynəli söz deyib acılayacaqdı Orxanı. 
- Müəllim, bəs görün mən nə fikirləşərdim bu vəziyyətdə! 
- Ha-ha-ha, sən nə fikirləşərdin, qız? 
- Fikirləşərdim kaş Rəfael müəllim də bizim yanımızda 

olaydı! 
Gözləmədiyi bu cavabdan Rəfael müəllim alınıb qızı 

yansıtmaq istədi: 
-Yəni müəllimə görə vurmayaydılar sizi? 
- Yox əşi, onlar nə bilir kim kimdi? Rəfael müəllim, siz 

nə təhərsə belə dim-dik durursunuz e-e! İdmançısınız də, belə 
şax durursunuz! Qısılardıq arxanızda bizə pamidor dəyməzdi! 

- Deməli müəllimi verərdiniz atəşin qabağına? Çox sağ 
olun! Orxan atmaca atdı. 

- Ə, başı xarab orda nə müəllim, nə tələbə, kim kimədi 
orda? Rəfael müəllimin həm başı namxuda, çox iridi, həm 
gövdəsi əyilib qatlanan deyil, ondan keçib bizə pamidor 
dəyməzdi. Heç siz görmüsünüz Rəfael müəllimin əyilib 
qatdandığını? Maşallah, elə bil sement stolbadı dayanıb... 

Rəfael müəllim pərt olub söylənə-söylənə uzaqlaşdı. 
Natella onun ardınca düşüb dilini çıxara-çıxara oyun göstər-
məyə başladı. Həm də yerişini, duruşunu Rəfael müəllimə 
oxşatmağa çalışırdı. Uşaqlar qırılıb getmişdilər gülməkdən 
Natellanın xəbəri yoxdu ki, Orxan da onun ardınca düşüb 
Natellanı yamsılayır və ona gülənlər Natellaya gülənlərdən 
daha çoxdur. Birdən Rəfael müəllimin ayağı altından bir quş 
pırr eləyib uçdu. Müəllim səndələyib geri qanacıdıqda ona tərəf 
dilini çıxarıb arxasınca düşmüş Natellanı gördü. Orxan 
müəllimin işi başa düşdüyünü görüb Natellanı boğazladı: 
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- Mənə sataşırsan? Mənə dil çıxarırsan? Elə bilirsən tuta 
bilməyəcəm səni? Müəllim, icazə verin boğub öldürüm bunu!  

Rəfael müəllim əlbəttə anlayırdı məsələni. Orxan onu pis 
vəziyyətdən qurtarmaq üçün belə deyir. Bunu Natella da anladı, 
uğunub yenə nəfəsi içinə batmış Fira da, onun kürəklərinə 
dəyən Zira da, hamı anladı. Lakin heç özünü o yerə qoymadı 
müəllim: 

- Şeytandır adə, qız degil, boğ öldür onu, icazə verirəm 
mən! 

Rəfael müəllim başını götürüb qaçdı. İndi Natella ilə Or-
xan da tələbələrin yanına qayıdırdı. Natella artıq qadınlanırdı 
Orxana, söykənə-söykənə yeriyirdi. Yaltaqlana-yaltaqlana 
danışırdı onunla. Amma heç başa düşə bilmirdi nə olub bu gün 
bu utancaq Orxana, dil-dil ötür belə, heç söz altında qalmır? 
Hər vəziyyətdən çıxış yolu tapır? 

Artıq Firanın nəfəsi qayıdıb gəlmişdi geri və Zira da onun 
kürəklərinə döymək əziyyətindən qurtarmışdı. 

- Bəs uşaqlar hardadı, bilmirsiniz? 
- Bizi gözləyirlər. -Zərifə əlilə 200 metr o tərəfdə uca bir 

ot başına asılmış pambıq topasını göstərdi. O da nişanlarıdı. 
Natella, Orxan, Fira, Zira tələbələrdən ayrılıb nişangaha 

sarı yönəldilər. Elə çatmağa az qalmış bir-biri ardınca guya 
tapançadan iki atəş açıldı. Şampan qapaqlarının biri gəlib 
Natellanın saçlarına ilişdi.  

- Balam, bu nədi, atəşlə qarşılayarlar qonağı? 
- Qonaqlara bizim canımız qurban, Natella xanım, 

xüsusilə də yanlarında Fira adlı bir qızcığaz olanda!.. 
Tələbəçilik başqa aləmdi. İçində on-on beş kq pambıq 

olan bir bardanı büküb yastılayıb arx içində masa kimi 
düzəldiblər. Özləri də arxın bir qırağında düzülüb, bir qırağını 
qızlar üçün altına şəvəl-şüvəl sərib, fartuk örtüb hazırlayıblar. 
Süfrədə hər şey var. Adildi, Sahibovdu, Zahiddi. Sahibov 
Firadan ötrü ölür. Fira da hələ bu beş ildə ona bir cavab 
verməyibdi, amma əlini də üzməyib tamam. Sahibov bir dəfə 
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Zərifədən soruşub: "görən fikri nədi Firanın?" Zərifə gülüb belə 
cavab vermişdi: "Məsələ aydındı məncə. Piscə sən burda, 
yanımda dur, bir yaxşıca tapmasam, sən burdasan elə, yenə 
qayıdaram sənə!" "Mən ölüm düz deyirsən Zira?" "Axmaq 
olma ə, zarafat edirəm, qız sevir səni". Düz sözüydü Zərifənin, 
ancaq sonra belə deyib ümidləndirmişdi Sahibovu, ürəyini 
qırmaq istəməmişdi. 

Məclisin şuru - Musa burda olmasa da yaxşı keçəcəkdi 
məclis. Natella ha burdaydı. İndi Rəfael müəllimdən də bir 
qorxuları olmayacaq: Natella onu elə qaçırmayıb bir də 
buralara gələ. Narahatlıq axşam qapan yanında boyunlarına 
verəcəkləri töhmətdəndi təkcə. Natellanı qardaşı saat 11-ə 
işləyəndə gətirib çıxarıb, ondan bəri də yığdığı heş iki kq 
olmaz, qoy bir heylə də bundan sonra yığsın. Amma çıxış yolu 
var, qızın kefi də ona görə kökdü. Yığdığını tökəcək Orxanın 
bardanının başına axşam deyəcək ikimiz yığmışıq. Fira ilə Zira 
ikisi birlikdə çox yığsalar yığacaqlar on beş kq. Adil hardansa 
bir 20 kq-lıq bardan tapıb gətirib, yiyəsi çıxmasa bu gününü 
bununla savacaq. Sahibovla Zahidə məktəbli uşaqlar söz 
veriblər kiloqramı 10 qəpikdən onlara 20 kq pambıq satacaqlar. 
sözləri düz çıxıb gəlsələr Sahibovgili də bu ümidli edib. 

Hələlik, axşam deyildi, qapanbaşı deyildi, pambıqlıqda 
bir növ kef məclisi qurulmuşdu və söz Sahibovdaydı. Sahibov 
da Firaya baxdıqca kəkələyir, danışığını itirirdi. Natellanın da 
səbri lap tükənən yerdəydi. İndicə Sahibovu tamadalıqdan 
düşürüb özü aparacaqdı məclisi. Nayılıq edəcəkdi, kimini 
sancacaq, kimini güldürəcəkdi. Hər halda indi o da deyəsən 
Orxan sarıdan qıpıq olmuşdu, çəkinib ehtiyat edirdi deyəsən 
yerlisindən. Axı onun sataşmaq yeri həmişə Orxan olardı, o da 
hələ bu beş ildə qayıdıb bircə kərə üzünə ağ olmamışdı. Acısına 
da şirin deyib bircə dəfə də sancmamışdı Natellanı. Amma nəsə 
elə bil vergı verilib bu gün Orxana. 
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*******        *******      ******* 
 

Cəmilə günorta istirahətini çox qısa keçirib, bir tikə 
boğazından addadıb, su içib yenə tək-tənha sahəyə çıxdı. Nəsə 
qəlbində gizli bir təlatüm vardı, coşub daşırdı qəlbi, fəqət bilə 
bilmirdi nədir bu, niyə belə dolub daşır qəlbi? Od kimi yığırdı. 
Onu tək qoymaq istəməyib ardınca axışıb gələn qızlardan 
qaçırdı, ən çox sevib bir gəzdiyi öz ellisi Nərgizdən qaçırdı. 

Cəmilə kənddə doğulub böyümüşdü. Atası Həmzə kişi 
müharibədən sonrakı kəndin təşkilatçılarından biriydi. Briqadir, 
Sovet sədri, kolxoz sədri işləmişdi. On il sədr olmuşdu 
kolxozda. Bu on il Cəmilənin 5-15 yaşlarına düşmüşdü. Hər 
yay yaylaqlara getmişdi. Fermaları at çapa-çapa gəzmişdi. Beş 
qardaşın bir bacısı, həm də ailənin sonbeşiyi idi. O doqquzuncu 
sinifdə oxuyanda atası sədrlikdən çıxıb qoyun fermasında adicə 
baş çoban qoyulmuşdu. Yeni sədr Həmzə kişi ilə bərk 
düşmüşdü. Nəinki onun özünü layiq olduğu vəzifəyə 
qoymamışdı, əksinə hələ bütün qohum əqrabalarını, yaxın 
dostlarını belə işlərindən azad edib onlara heç bir iş vermirdi. 
Kolxozu da çevirib dərhal sovxoz elətdirmişdi. Həmzə kişinin 
vaxtında kolxoz təsərrüfatı çox möhkəmlənmiş, iqtisadiyyatı 
sovxoz təsərrüfatı kimi qurulmağa imkanlı hala düşmüşdü. Indi 
direktor əmrlə işləyir, heç kəslə hesablaşmırdı. Raykomda da 
şivən qoparmışdı: bəs Həmzə kişi qoymur onu işləməyə. Ona 
görə də rayonda da yaxşı baxmırdılar kişiyə. “Ali savadın 
yoxdu, -deyirdilər, indiyəcən tələb ayrı idi, indi tələb başqadı. 
Hələ gərək sən kömək edəsən təzə sədrə-direktora, nəinki onun 
ayağından çəkəcən!” Bu sözləri eşidib od götürdü kişini. Bütün 
kənd birdən-birə dönüb kənddə “qorxulu” adama çevrilmişdi. 
Ona şirin bir “salam” verməkdən ötrü direktor bir ayrı bəhanə 
qoyub adamları işdən çıxarırdı. Həmzə kişi ilə yaxınlıq 
direktorda xəstə bir kin doğururdu. Adamlar qaçırdılar ondan. 
Elə bil hər tində bir agent qoymuşdu direktor, kimlə görüşsə, 
söhbət etsə çatdırılırdı ona. Həmzə kişinin baş çoban işləyən üç 
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böyük oğlanları işi belə görüb qonşu erməni kəndinə gedib 
orada baş çoban işləməkdəydilər. Dördüncü oğlu Kənd 
Təsərrüfatı institutunda oxuyurdu. Beşinci oğlu sovxozda şofer 
işləyirdi. Rayonda qınamasınlar deyə onu da işdən çıxara 
bilmirdi direktor.  

Orta məktəbdə birdən-birə Cəmiləyə münasibət 
dəyişilmişdi. Nəinki şagird yoldaşları, müəllimlər də ona qarşı 
soyuq olmuşdular. Bacılıqları hərəsi bir bəhanəylə ondan 
küsüşüb ayrılmışdılar.  Onların hər biriylə bu küsüşüb 
ayrılmalar zamanı göz yaşları tökmüşdü Cəmilə. Anlaya 
bimirdi nə olub onlara, niyə belə incidib qəlbinə dəyirlər. 
Oğlanlar tez-tez ona verilən “əla” qiymətlərə qarşı çıxıb 
etirazlarını bildiriridilər. Lakin siniflərində heç bir oğlan onunla 
rəqabət apara bilmiridi. Cəmilə elə hazırlaşırdı dərslərinə, 
müəllimlər bu danışıqdan sonra heç kimin cavabına “beş” 
qiymət qoya bilmirdilər. Qızlar isə... Bu kənddə nə təhərdisə 
heç əzəldən qız uşağı dərs oxumazdı. 7-8 min əhalisi olan belə 
böyük bir kənddən hələ indiyədək ali savadlı qız uşağı 
yetişməmişdi. Indi-indi görürdün ala-babat oxuyan qız uşaqları 
gedib ali məktəblərə girirdilər. 

Artıq 10-cu sinifdə oxuyanda fizika və əmək təlimi 
müəllimləri öz fənlərindən Cəmiləyə “4” qiymət yazmağa 
başladılar. Sonra bu bir xəstəlik kimi o biri müəllimlərə də 
keçdi. Cəmilə onuncu sinifi bitirəndə yalnız dil-ədəbiyyat 
fənlərindən qiyməti “5” oldu. Səlim müəllimin bu düzgünlüyü 
Cəmilədə bu fənnə sonsuz bir sevgi oyatdı. 

Ali məktəblərdə təhsil alan kənd cavanları tətillərdə 
məktəbə gəlirdilər. Müəllimlərlə görüşür, onları əvəz edib dərs 
deyir, başlıcası da göz altınca yuxarı siniflərin qızlarına 
baxırdılar. Girəvəyə salıb onlarla şirin söhbətlər edir, “könül 
xəstəliyinə” tutulurdular.  

Kənddə bir özündən deyən cavan Cəmiləyə nəinki 
yaxınlaşmır, heç gözucu belə baxmırdı. Guya məktəbin ən 
gözəl qızı Cəmilə deyildi, qara Gülnisəydi, tısmırıq 
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Şamamaydı, göygöz Sərvnaz idi. Bir vaxtlar onu görəndə dili 
topuq çalan bu cavanlar indi onun yanından saymazyana 
addayırdılar. Bu münasibətlər Cəmilənin uşaq qəlbində ilk 
yaralar açırdı. Bunların səbəbini açmaqdan yana günlərlə, 
saatlarla fikirləşirdi, gündəliyini yazıb doldururdu. Fəqət bir 
yerə aparıb bağlaya bilmirdi bu səbəbləri. Axırda bu qənaətə 
gəlirdi; bəlkə elə o özü pisdir, güzgülər bəlkə düzgün 
göstərmirlər, aldadırlar onu, aldadırlar belə gözəl olduğunu 
göstərməkləriylə. Cəmilədə adama yovuşmaz sərt bir təbiət 
formalaşırdı. Artıq onuncu sinifdə oxuyanda bu münasibətlərin 
əsil səbəbini anlamağa başlamışdı. Lakin bütöv bir kəndin belə 
haqsız, üzüdönük çıxmasına heç inana bilmirdi. əvvəllər çox 
sevdiyi müəllimləri bir-bir gözlərindən düşürdü. Bacılıqları, 
şagird yoldaşları gözündən düşürdü. Küskünlük əmələ gəlmişdi 
onda. İnstitutlarda oxuyub tətillərdə məktəbə gələn telli-toqqalı 
cavanları görəndə əti ürpəşirdi, zəhləsi gedirdi hamısından. 
Əlbəttə acığındandı bu. Heç inana da bilmirdi amma. Necə yəni 
bütün bunlar atasına görədi! Məgər sevgi ata-anaya görədi? Bu 
böyüklükdə kənddə belə şeylərə fikir verməyən bir qeyrətli 
cavan yoxdu? Düzdü Cəmilənin də heç gözləri uçmurdu 
onlardan ötəri. Ancaq hardasa qəlbinin dərin guşələrində bir 
təqdir arzulayırdı, sevgi dolu, məhəbbət dolu bir baxış 
arzulayırdı. Başqa qızlara yönələn bu füsunkarlıqdan o da pay 
almaq istəyirdi. Hələ o özü də bilmirdi bəyənib qəbul edəcəkmi 
bu baxışı, bu təqdiri, ya heç bəyənib eləməyəcəkdi, amma 
görmək istəyirdi onları. İstəyirdi bu cavanlar ona da salam 
versinlər, ona da yaxınlaşmaq istəsinlər, oğrunca bir baxış 
atsınlar ona da. Atıb da qorxaq tula kimi çəkilib getməsinlər, 
davam etdirsinlər bu baxışı, qaynar, odlu bir məhəbbət görsün 
Cəmilə bu baxışlarda. Yeganə qalmış bu bacılığı Sevdanı sevib 
izlədikləri kimi onu da sevib izləsinlər. Sevda da gözəldi 
Cəmilə kimi, geyimli-keçimli idi həm də. Hər halda Cəmilə özü 
də yaxşı bilirdi: onun yanında solğundu Sevda, onun kimi 
deyildi gözəllikdə, geyim-keçimdə, oxumaqda. Hələ tərbiyədə, 
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ağılda da! Onuna birdən söz verir, sonra onunu da birdən rədd 
edirdi. Odlu-atəşli məktublar gəlirdi Sevdaya. Təkcə Cəmilənin 
yanında oxuyurdu Sevda bunları, təkcə Cəmiləyə oxutdururdu. 
Sonra cırıb atırdılar, yandırırdılar. Sevdanın atası şəhərdə 
hardasa bir idarədə işləyirdi. Kənddən asılacaq işi yoxdu. Bir 
gün Sevda da gözu yaşlı gəldi məktəbə. Direktor milis şöbəsinə 
yazılı məlumat göndəribmiş, yoxlasınlar görək Sevdanın 
atasının kənddə tikdirdiyi təzə evinin sənədləri varmı? Bir neçə 
sənəd tapılmayıb, indi Sevdanın atasının işi məhkəmədədi. 
Gedib direktora deyiblər Şəmil hər gecə Həmzə kişi gildədi, 
səndən material yazırlar. Uşaqları bir gəzir, arvadları bir gedib 
gəlirlər bazara-şəhərə. 

Atası bir daha Sevdanı məktəbə buraxmayacaq bildirdi 
qız aparıb şəhərdəki qohumları gildə qoyacaq, orda qurtarsın 
orta məktəbi.  

Bu əhvalatdan sonra hər şey gün kimi aydın oldu 
Cəmiləyə. O tətilə gələn cavanların da bütün duyğu-düşün-
cələri, bütün puçluqları aydın oldu qıza. Demək mülahizə, 
götür-qoy birincidi bunlarda, ailə iqtisadiyyatı birincidi. Axı, 
onlar hamısı gözəlcə bilir Həmzə kişi ilə kim qohum olsa, 
dərhal işdən qovulub bayıra atılacaqdı oğlan atası, qohum-
əqrabası. Kim öz dolanışıq mənbəini kəsərdi bir qızdan ötəri?! 

Sevda gedəndən sonra daha da yaxşı oxumağa başladı. 
Qiymət vec deyildi ona, necə verirlər versinlər, öz biliyi 
gərəkdi. Səlim müəllimin onu öyüb göylərə qaldıran tərifləri 
gərəkdi. Bu təriflər onu Pedaqoji institutun dil-ədəbiyyat 
şöbəsinə gətirdi. 

Institutda oxuduğu elə ilk həftələrdə hər şey dəyişib başqa 
cür oldu. Yenə diqqət mərkəzində dayandı Cəmilə. Gözəlliyi, 
qoşa hörüklü uzun saçları, böyüdüyü mühitin onda aşıladığı 
ağırlığı, öz içinə qapanmışlığı, az danışıb az gülməsi dərhal 
cəlb etmişdi cavanları. Baxışlar ona dikiliydi, yönlər ona 
tutuluydu, gizli duyğular ona axanıqlıydı və çox aydınca 
duyurdu qız bunu. Lakin tələbə adlanan oğlan uşaqlarına qarşı 
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gizlin bir kin yanırdı qızın ürəyində, heç kəsi sayıb adam yerinə 
qoymurdu, qoymayacaqdı. Bunları görəndə o kəndlərinə tətilə 
gələn telli-toqqalılar gəlib dururdu gözləri önündə və dərincə 
bir ikrah hissi baş qaldırırdı qəlbinin ən dərin guşələrində. 

Indi pambıq yığa-yığa görürdü ki, günorta istirahətindən 
qalxan yuxarı-aşağı kurs tələbələri bu tərəfə daşlanmaqdadırlar 
və onları bu tərəfə axıdıb gətirən duyğu da gün kimi bəlliydi 
qıza. Xeyri yoxdu fəqət, Cəmilədən bir xoş sifət görüb 
umsuqlara düşə bilməyəcəklər onların heç biri; gözəlcə bələddi 
onların bütün ruhuna, iç aləmlərinə Cəmilə. Puçdu onların 
ruhları, iç aləmləri!.. 

Hər yerdə qaçıb aralaşırdı onlardan, od kimi yığırdı, od 
kimi işləyirdi. Artıq saat altının yarısında bardanı pambıqla 
basıla-basıla doldurulub gözələnmişdi. O, dolu fartuqları 
bardan yanına gətirən kimi Vahidlə Rəşid yüyürüb gəlib 
pambığını bardana doldururdular. O biri qızlar dilə tutub 
bardanlarını lapetə apartdıqları halda Cəmilə onda görürdü 
bardanı lapetə qaldırılıb, üstü səliqə ilə yazılıb, rahat bir küncə 
qoyulubdu. 

Fəqət bir kəsə bir qılığı, bir rəğbət hissi, bir göz 
dolandırıb gülümsəməsi yoxdu Cəmilənin! 

 
 

*****       *******       ****** 
 

Natella ilə Orxan Tibb institutunun beşinci kurs tələbələri 
içərisində bu gün rekord qazanmışdılar: ikisi 76 kq. Dekan 
onları tərifləyəndə ikisi də qıpqırmızı oldular: axı ikisi də gözəl 
bilirdi pambıq onların deyil. Natella Orxanın bilirdi. Orxan da 
bilirdi kimindir. Sürəyya adında bir kolxozçu qızındı pambıq. 
Qalan tələbələri danlayıb tənbeh etdi dekan, sonra da Rəfael 
müəllim. Lakin havayıydı bu tənbehlər, budu iyirmi gündən 
artıqdı hey tənbeh olunurdu tələbələr, xeyri yoxdu amma. 
Çoxusunun qaşı-gözü alınmış, rənglənib boyalanmış bu 
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modabaz harın qızlara, bu macəra axtaran gələcəyin həkim 
oğlanlarına bundan artıq pambıq yığdırmaq başa gələn sövda 
deyildi. Orxan gözəlcə anlayırdı bunu. Tələbələrlə kolxozçular 
arasında düşmən bir münasibət yaranmışdı. Hektarçı  qadınlar 
xüsusilə davakar qırımdaydılar. Hər gün gedib  tələbələrdən 
kuratotlara, dekanlara şikayət edirdilər, deyirdilər yığıb aparın 
bu tələbələri burdan, qoymadılar qoza qala pambıqda, axşama-
dək qırıb bir-birini daşlayırlar. Saday adlı bir briqadir bütün 
hektarçı qadınları öyrədib, hərəsinin əlində bir paya, tələbələrin 
üstünə göndərmiş, qadınlar da tələbələri gerçəklicə döyə-döyə 
qovub sahədən çıxarmışdılar. Bu iş üstündə Saday töhmət almış 
olsa da, tələbələr də bir az yavaşımışdılar, az yığsalar da qozanı 
qırıb sahəni korlamırdılar, kolları tapdalayıb əzmirdilər. hər gün 
iclas keçirilirdi: axşam iclas, sabah iclas, günorta iş üstündə 
iclas. Kuratorlar, komsomol katibləri, həmkarlar təşkilatı 
rəhbərləri, qrup nümayəndələri danışırdılar... 

Orxan maşından hamıdan gec düşdü. Baxışlarını tarlanın 
genişliyi çəkib aparmışdı. Yox, nəsə axtarırdı baxışları, əvvəlcə 
bu nəsənin nəsəliyini heç özü də bilmirdi. Bildi sonra. Tarlanın 
lap qurtaracağından şosse yolu keçib gedirdi, bu şosse yolundan 
da o tərəflərdə hələ bundan da geniş olan başqa tarla vardı. O 
tarlada bir gün əvvəl Sürəyya adında bir kolxozçu qız pambıq 
yığırdı... 

Bu düşüncədən ala-tala olub baxışları bu genişlik içində 
itdiyində maşın yerindən tərpəndi.  

- Ey, Şotlandiyalı, hara qayıdırsan, düş gəl mənimlə 
yığaq! 

- Günortadan sonra! Hələlik sağ olun, görüşənədək! 
Natella rənginin qırmızılığına görə Şotlandiyalı deyir ona. 

Hardansa oxuyub, ya eşidib Şotlandiyalıların qırmızıyanaq 
olduğunu. Orxan heç vaxt əhəmiyyət verməyib buna, heç 
verməyəcək də. Bir də axı kimdi Natellanın sözlərinin başını 
qovan? 
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Maşın kənd yoluna çıxanda kabinanı döyüb aşağı düşdü, 
şoferdən xahiş etdi onu "Sosializm" kolxozuna gedən yolda 
qoysun. Şofer könülsüz də olsa eşitdi. Asfaltda hərləyib onu 
istədiyi yerdə düşürüncə şoferin cibinə bir təklik basdı, dil-
hüzur eləyib geri yola saldı. Təkliyə görə deyəsən razı qaldı 
şofer. Üzünün təbəssümündən duydu Orxan. 

Dünənki tarlanın içinə girincə ürəyi titrəyib əsməyə 
başladı, qəribə hisslər axışıb doldu içinə, qızışıb yanmağa 
başladı üzü-gözü,dərisi.  Özü də mat qalmışdı özünə. Axı bir 
kolxozçu qız nəydi ondan ötrü belə həyəcan keçirirdi. Dünənki 
çəkilliklər yanında yenə bir dəstə pambıqyığanlar tökülmüşdü. 
"Görən Sürəyyagil deyillər" deyə düşündü. Yaxınlaşdıqca 
həyəcanı artırdı. Ta görüncə yenə balaca uşaqlardı burdakılar, 
ürəyinin təpməsi dayanmadı. Gözləriylə balacaların arasını 
axtardı, gördü. Sürəyya yoxdu onların içində. Bunu bilincə də 
eləbil boşaldı içi, buxarlanıb uçdu həyəcanı, quruca bir taxtaya 
döndü sinəsi, duyğusuz, həyəcansız. Gəlib dünən yatdığı yerdə 
oturub corablarına yapışmış pışpışıları təmizləməyə başladı. 
Lap uzaqlarda, görünür yenə dünənki avrallar yığırdılar. 
Sonradan sağa dönsə də Sürəyya dünən onlara doğru qaçmışdı. 
Bəlkə elə yenə onların içindədi? Bəlkə durub yavaş-yavaş 
onlara sarı getsin? Lakin lap tutalım getdi, gördü də Sürəyyanı, 
nədeyəcək ona, necə yaxınlaşacaq bir belə yad adamın içində? 
Vaz keçdi bu fikrindən. Şirin bir umudla bu tarla içində uzanıb 
göylərə tamaşa etmək hamısından yaxşıdı. Lakin göylərə 
baxmaqdan da doyunub ayağa durdu başını aşağı salıb 
pambığını yığmağa başladı. Gözəl-gözəl umudlar, xəyallar 
içində pambığını yığ, heç kəs də mane olmasın sənə, bu 
ümidlərə, istəklərə düşmüş xəyallarının karvan-karvan gəlişinə-
gedişinə... 
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*****       ******      ****** 
 

Cəmilə dünən hoppanıb keçdiyi arxın üstünə çatanda 
gözləri böyüdü: doğurdanmı atdanıb keçibdi burdan? Bu gün 
ürəyi gəlmədi atdanmağa. Arx aşağı gedib Nərgizgilin 
keçdikləri körpüdən addasa yaxşıdı. Bir az getmiş gözü yeyən 
bir dar yer gördü, yüyürüb ordan tullanaraq arxı keçdi. Daş yola 
çıxıb yolla bir az yuxarı gedərək lap dünənki yerin tuşunda 
çəkilliyə girib o biri sahəyə addamaq istədi. Amma nəfəsi 
tıncıxırdı nəsə, özünü bir təhər hiss edirdi. Çəkillik içində 
əyləşib ürəyi üstünə gəlincə ayaqlarının pışpışasını təmizlədi. 
Ürəyi sakitləşib özünə gələndə qalxıb çəkillik içindən çıxaraq 
tarlaya girdi. Girincə də ürəyinin tıncıxması başladı. Bir oğlan 
vardı tarlada, pionerlərdən o tərəfdə, başı yekə çil-çilkepkalı, 
pambıq yığan bir oğlan və bu O idi! Cəmilə indi anladı ki, 
məhz ondan ötrü keçib gəlibdi bu sahəyə, Nərgizi acılamağı, 
Vahidi, Şəhlanı yanından qovmağı da məhz bu oğlanın yanına 
tək gəlmək istəyindəndi. İstədi qayıdıb geri qaçsın, qayıtmadı, 
istəmədi ürəyi qayıtmaq. Bəs indi neyləsin? Bəlkə yaxınlaşıb 
"sabahın xeyir!" deyərək yenə söhbətə başlasın? "Yox 
bir!"Başını aşağı salıb yönünü o biri tərəfə çevirdi. Sakitcə 
pambığını yığmağa başladı. Üzü, yuxarılarda pambıq yığan 
adamlara sarıydı. İndi yenə böyük bir tarla içində, balaca 
uşaqlar yaxınlığında iki cavan pambıq yığmaqdaydı və elə bil 
onlar bura göydən gəlib düşmüşdülər. Yaxın ətraflarda bir 
kimsə görünmürdü. Payız səhərinin ilıq, meyxoş, allı-yaşıllı 
gözəl bir çağıydı. 

Orxan duyğuları axanağına düşüb öz dumanlı xəyalatı ilə, 
həyatdan, indiki çağından gözlədiyi nəsə hələ görüb bilmədiyi 
bir ümidi, bir gözləntisiylə bahəm axıb getməkdəydi. Hər şeyi 
unutmuşdu; təkcə karvan-karvan axışıb gələn bu ümid 
gözləntisi vardı qəlbində, bir də gözləri önündə bu gözləntinin 
pəmbə-pəmbə gətirib yetirdikləri kimi duyduğu ağ-ağ pambıq 
zanbaqları vardı. Tələsə-tələsə toplayıb fartuğu içinə atmaq-
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daydı bu ağ-ağ zanbaqları. Fartuk xeyli ağırlaşıb artıq belini 
incitməkdə idi. Qəddini düzəldib sahəyə boylandıqla ürəyi 
təpdi içində: bu ki, Sürəyya idi! Əllicə addım o yanda tək-tənha 
bu pambıq yığan qız Sürəyya idi! Tər basdı Orxanı, qanı üzünə 
təpib üzünü yandırmağa başladı. Hardan gəldi qız? Necə gəldi? 
Bəlkə heç görməyib onun burda olduğunu? Yox, ürəyi nəsə 
pıçıldamaqdaydı ona: görübdü qız onu, elə gördüyü üçündür də 
yönünü o tərəfə tutubdur. O yana tutubsa da, bütün varlığı ilə 
ona dikilidi qız, onunladı. Amma inana bilmirdi bu duyğusuna, 
indi neyləsin o, necə yaxınlaşsın qıza? Yaxınlaşsınmı, yoxsa 
qızın dikəlib onu görməsinimi gözləsin? İçində guppultu 
qoparan ürəyi dartıb qıza sarı apardı Orxanı. 

- Sabahın xeyir! 
- Paho, yenə sənsən? 
- Dünən yatdığım yerdə bıçağım cibimdən düşüb, dedim 

bəlkə axtarıb tapa bildim. 
- Tapa bildinmi barı? 
- Yox, hələ də axtarıram. 
-Onda gəl ikimiz də axtaraq. Həm pambığımızı yığaq, 

həm axtaraq. Sən o tərəfdən, mən bu tərəfdən. Həm də bir-
birimizə mane olmayaq.  

-Nə  deyirəm, onda sən bu tərəfə gəl! 
- Niyə? 
- Mən axı bu tərəfdə yığırdım. Qız gözü itikci olar 

deyiblər! 
- Nə deyirəm, sən deyən olsun. 
Aralaşdılar. Lakin itik axtarmaq deyildi bu. Axı heç 

bıçağımı itmişdi? Özündən aralaşdırmışdı qız onu, yaxında olaq 
bir-birimizlə, amma danışıb söhbət etməyək deməkdi bu. 
Altdan-altdan göz qoyurdu qıza: od kimi işləyirdi qız. Lakin 
yaxınlaşmağa qorxurdu. Axı nə bəhanəylə yaxınlaşsın? Nə 
desin yaxınlaşıb? Desin səhərəcə yuxumdan çıxmamısan? 
Desin nəsə sonsuz bir çəkiş oyanıb ürəyimdə, sənə doğru çəkir 
məni? Bəlkə qız soruşdu nə çəkişdi bu, nə duyğudu? Nə cavab 
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verəcək onda? Məhəbbətdimi desin? Nə desin? Məhəbbətdimi 
doğurdan bu hiss? Ya elə ötəri bir duyğudu? Axı heç doğru-
düzgün tanımır da qızı. Ömründə ikinci kərədi  görür. Bilmir 
ata-anası kimdir, ailəsi necə ailədir, doğulub böyüdüyü mühit 
necə mühitdi, başının içindəki ağlı necə ağıldı. Əxlaqı, tərbiyəsi 
necədi? Bütün bunları bilməyə-bilməyə nə duyğudu onda belə 
coş verən? Bəlkə hər bir gənc oğlanın yiyəsizlikdə gördüyü 
gənc, gözəl bir qıza oyanan cinsi bir ehtirasıdı bu? 

Kolxozçu da olsa qəşəng qızdı qız, bir diqqəti, nöqsanı 
yoxdu qaşında gözündə, boy-buxununda. Həssas qızdı həm də. 
Amma deyirlər sürüşkən, pozğun qadınlar hamıdan çox həssas 
olurlar. Görən bu da elələrindən deyil? Bəlkə sınasın onu? Kim 
var burda? Qışqırsa belə eşitməyəcək heç kim. Amma necə 
sınasın? Həm də kolxozçudu axı o. Kolxozçu bir qıza qarşı ali 
təhsilli gəncin belə hərəkəti ən azı alçaqlıq, qurumsaqlıq 
deyilmi? Əgər Natella olsaydı bu qız, Fira, İra, Mira olsaydı, 
vallah bu dəqiqəcə Orxan yanaşıb sinəsinə basar onları, 
duyğusunu açıb deyər, öpüşlərə qərq edərdi onları! Heç 
qıypınıb eləmədən, çəkinib eləmədən! Lakin onlara doğru 
qəlbində belə hiss yoxdu. Bu kolxozçu qıza doğruydu hissi, 
duyğusu. Natellayla, Fəridəylə danışanda sərbəstcə danışırdı, nə 
desən ağzından çıxarıb deyə bilərdi onlara. Lakin bu kolxozçu 
qızın yanında ürəyi guppur-guppur atırdı. İndi kimdən soruşsun 
bu duyğusunun adını, nədənliyini? 

Bu dünya bina olandan bir oğlanla bir qız arasında 
yaranan Adəm-Həvva duyğusudurmu? Fizioloji-bioloji bir hiss 
olub fərqli cinsləri bir-birinə çəkən o qədimi duyğudurmu? 
Vallah mən bilmirəm, görməmişəm, keçirməmişəm bu hissi, 
qızlar, karıxıb qalmışam, naçar qalmışam. Bəlkə sən deyəsən, 
sən öyrədəsən mənə? 

Sən özün nə düşünürsən indi? Bunu da bilmirəm! Bilmək 
istəyirəm ancaq, soruşmaq istəyirəm səndən, bəlkə sevgidir bu 
hissin adı? Məni sənə doğru çəkən bu odlu duyğu bəlkə elə bir 
sevgidir. Azərbaycan gözəli? 
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Kolxozçu qız olanda nə olar, vallah mənə desələr bir 
Azərbaycan gözəli seç bütün Azərbaycan qızları içindən, heç 
tərəddüd eləmədən dərhal səni seçib göstərərəm! Özü də bax, 
belə od kimi pambıq yığdığın yerdə göstərərəm. Ayrı bir 
geyimdə - libasda yox, bax elə bu yaşıl Bakı tikişli cins 
yupkanla, döşündən asdığın bu zəhmət nişanəsi - ağ fartukunla, 
qoşa hörüklərini kürəyində bağlamış, qara qaşlı, qara gözlü, 
incə belli, piyalə baxışlı, lalə yanaqlı bu oluşunla! 

Qoy başqaları modalı-modalı paltarlar geyinib, əcnəbi 
kremləri-pudralarıyla özünə bəzək-düzək vurub, görüntüsü, 
zövqünə görə özünə çeşid-çeşid oğlanlar seçib, hərəsindən bir 
qisim damaq alıb kinoları, teatrları, sirkləri, mağazaları bəzəsin, 
əcnəbi ölkələri səyahətə çıxıb xizəklərlə, konkilərlə sürüşsün, 
buz meydançaları üzərindəki oyunlarıyla ürəkləri fəth eləsin, 
balet qruppalarındakı öz çıxışlarıyla milyon-milyon təamlara 
yem olub nəfsləri qaldırsın, şöhrət qazansınlar! 

Sən isə, Azərbaycan gözəli, mən gördüyüm bu həyat 
tərzinlə, bu zəhmət nişanəsi ağ fartuğunla, sadəlik, paklıq 
nişanəsi bu vətən istehsallı sadə geyim-geciminlə, bu içində 
çağlayan duyğularınla, bu göz oxşayan gözəlliyinlə gözəlsən! 
Bu od kimi yığışın, bu od kimi baxışın, bu alov kimi 
yandırışınla gözəlsən! Yaxışınla gözəlsən! 

Sənə nə o balet Truppalarındakı əməllərinlə, nə o əcnəbi 
modaları içindəki bər-bəzəyinlə, nə o konsert, küçə, buz 
meydançaları gəzərgənliklərində keçirdiyin həyat tərzinlə gözəl 
deyilməz! Sənin gözəlliyin mənim səndə gördüyüm öz məxsusi 
cəhətlərindədi. Əlbəttə, sən elə pambıq yığmaq üçün yaranma-
mısan. Və heç bunun üçün yaranmamısan. Bu pambıq, üzüm, 
çay yığımı da müvəqqətidi, keçicidi. Bunlar da bir gün tarixə 
mal olub tarixdə qalasıdı. Hər şey dəyişir, hər şey başqalaşır, 
həyatda bunlar da dəyişəcək. Sən isə lap onda da bax, indiki bu 
həyat tərzin, əxlaq, tərbiyə, düşüncə özdənliyinlə olacaqsan, 
pambıq yığmasan da, üzüm, alma dərməsən də kremlənib 
pudralanmaqla, teatrları, küçələri, parkları bəzəməklə, sirkləri, 
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buz meydançalarını çiçəkləndirib əlvanlandırmaqla tanınmaya-
caqsan, məşhurlaşmayacaqsan dünyada. Tanınıb məşhurlaşmaq 
gərəkmi, sana? Təki səni o gənc tanısın, o gənc sevib qiymət-
ləndirsin, təki, o gənc əziz tutsun, ərköyün tutsun səni qəlbində! 
Səni gördüyü anda gərək bir kimsəni görüb, bir kimsəyə baxa 
bilməsin. Axı, sən rəqs meydançalarında əldən-ələ ötürülən-
lərdən deyilsən, duyğusu işlənib korşalmış, düşüncəsi yeyilib 
hamarlanmış, aşılanıb bir bəzəyə, daş-qaşa çevrilmiş deyilsən! 
Xəfifsən, gözəlsən, incəsən, hissiyyatlısan, büllur kimi 
təmizsən, sənə bir əl dəyməmişlikdəndi bu. Başın gicəllənər, 
gözlərin dumanlanar bir əl dəysə sana, bir əl toxunsa sana, 
vücudun sarsılar. Lakin hər əl dəyə bilməz sana, hər əl yaviq 
düşə bilməz sana! Sənə toxundusa bir əl, demək onunkusan sən, 
özün imkan vermisən toxuna! Mərhəmdi o əl sənə, halalısan 
sən onun, Azərbaycan gözəli!.. 

Baş-başa toqquşdular pambıq yığa-yığa: 
- Bağışlayın, mən görmədim sizi... 
- Mən də görmədim. Fikirliydim nəsə... 
- Nə fikirləşirdin, Sürəyya? Bəlkə deyəsən? 
- Yox, yox! Adam da heç, nə düşündüyünü deyərmi? 
- Niyə deməz? 
- Onda deyərsənmi, sən? 
- Niyə demirəm! 
- Oğlansan sən. Oğlanlara nə var, o qədər söz atırlar ona, 

buna! 
- Niyə, oğlan da var, oğlan da! 
- Sən heylələrindən deyilsən!.. 
- Desəm də inanmayacaqsan. 
- Qızlar o söz atan nadinc oğlanları daha çox sevərlər! 
- Qız da var, qız da! 
- Mən də o qızlardan deyiləm, eləmi? ha-ha-ha, nə 

bilirsən deyiləm? 
- Görürəm. 
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- Görmək azdı. Göz aldadır adamı! Eşitmək, duymaq, 
şahid olmaq gərək! 

- Sən o qızlardan deyilsən! 
- Deyiləm bəs niyə tanımadığım, bilmədiyim, elə-belə 

gözümə xoş dəyən bir oğlanla iki gündü görüşə çıxıram bu 
tarlada? 

- Tam təsadüfən... Sən nə bilirdin mən yenə gələcəyəm 
bura. Biçaq itməsəydi kim bilir indi hardaydım? 

- ... 
- Sən o qızlardan deyilsən! 
- Bu sənin arzundu, həqiqət başqa şeydi. 
- Çox ağıllı, dərrakəli qızsan sən! 
- Gözəllik elə sabundur hər cür çirki, nöqsanı yuyub 

aparır vücuddan. Bircə baxımıyla aparır. Yanılma gözəlliyə, al 
olma baxımlıyla, cavansan, uduzarsan! 

- Mən duyduğumu deyirəm. Nə sən indi adaxlı seçirsən, 
nə mən öz axtardığımı əldə etməyə çalışıram. Bəlkə mən 
evlənincəyədək sənin 3-4 uşağın olacaq. Bəlkə bir vaxt biz 
yenə rastlaşacayıq. Mən onda da bu sözləri deyəcəyəm sənə: 
ağıllı qızsan sən! 

- Yaxşı mən oldun ağıllı. Bəs sən nə bilirsən mən tez ərə 
gedəcəyəm, sən gec evlənəcəksən. Axı sən məndən hələ 5-6 yaş 
da böyüksən yəqin ki! 

- O düz. Mən əskərliyə gedib-gəlmişəm, sonra iki il 
kolxozda işləmişəm, iki bacımı köçürmüşəm. Hələ beşini də 
köçürəm gərək! 

- Nə çox bacın varmış! Qardaşın da varmı barı? 
- Yoxdu. Atam qocadı, işləmir. Anamla mən işləyirəm. 

Bir də pambıq yığandan-yığana bacılarım işləyirlər.  
- Onda nə avaralanırsan burda? Gərək sən indi əməlli-

başlı işləyib onları saxlayasan. 
- Onlar pambıq yığırlar, axşam mən onların pambıqlarını 

aparıb çəkdirəcəyəm, onlar da xalq kimi qapan başında saatlarla 
gözləməyib qaçacaqlar evə.  
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- Axşamaca bekarsan demək. Yaxşıca da qız tapmsan 
tarlada onunçun işləyirsən.  

- Dünənki borcumu qaytarıram. Hələ bardan da 
gətirmişəm sənə.  

- Bəs deyirdin... bıçaq axtarmağa gəlmisən? 
- Düzdü, ona gəlmişəm. Ancaq hardasa qəlbimdə bir ümid 

işartısı da doğmuşdu görəcəm dünənki qızı. 
- Görüb neyləyəcəkdin? 
- Danışdıracaqdım, tamaşa eləyəcəkdim, səsini 

dinləyəcəkdim... 
- Danışdırdın? Tamaşa elədin? Dinlədin? İndi gedə 

bilərsən, yaxşı yol sənə! 
- Axı mən nə dedim, belə acıqlanırsan? 
- Yaxşı yol sənə! 
- Xatirinə dəydimsə üzr istəyim... 
- Üzr gərək deyil, get burdan! Get burdan! Get burdan! 
- Axı mən neylədim, nə dedim sənə? 
-Get burdan! Görürsən əlim-ayağım əsir, get burdan! Get 

burdan!  
Orxan nə edəcəyini bilmirdi. Qız birdən-birə bozarıb 

urvaya dönmüşdü, doğrudan-doğruya titrəyib əsirdi. Gözlərində 
yenə də damlalar gilələnmişdi. 

- Get burdan, get burdan! - deyə qəzəblə, hiddətlə 
bağırırdı. 

Quruyub qalmışdı Orxan, donub qalmışdı. Ağlı 
kütləşmişdi, beyni işləmirdi, zəka saatı dayanmışdı. Qıçında 
heyi yoxdu heç olmasa yeriyib gedə burdan, uzaqlaşa burdan, 
xilas ola bu ağır dəqiqələrin varlığını sarsıdıb mənliyini 
alçaldan məşəqqətindən. Gözləri böyümüşdü, üzünə çox qəribə, 
çox naçar, çox iyrənc bir təbəssüm qonmuşdu. Soyuq bir tər 
basmaqdaydı bədənini, dərisi altından gizli bir axıntı sürüb 
getməkdəydi, getdikcə də od götürüb qızışmaqda, alışmaqdaydı 
dərisi. Qıp-qırmızı olmuşdu, qap-qaraya çalırdı üzünün 
qırmızılığı. 
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- Getmirsən? Mən gedirəm onda! - Sürəyya hirslə 
ayaqlarını yerə döyə-döyə, sanki, bir at yerişi ilə üz çevirib 
uzaqlaşdı. Orxan ardınca baxa-baxa qaldı. Qız bu yerişiylə bir 
üçyüz metr uzaqlaşıb əlindəki dolu fartuğunu yerə ataraq 
başladı tək-tənha pambığı yığmağa.  

Orxanın qəlbində nəsə elə bil qırılıb düşmüşdü, başı 
ağrımağa, qulaqları guvuldamağa başlamışdı. İndi o da çıxıb 
getsinmi? Getməyəcək! O da burada pambıq yığacaq. Yerini 
dar eləmir ha? 

Amma qız haqlı elədi. Axı nə istəyir o tanımadığı, 
bununla ikinci kərədir gördüyü bu yad qızdan? Nə düşüb onun 
üstünə? Niyə əl çəkmir qızdan? Bura Bakı küçələridirmi? 
Parkdımı, bulvardımı?  Kənd yeridi. Tarladı. İndicə qardaşı 
çıxar böyründən bıçağı soxub qarnına bağırsaqlarını tökər çölə. 
Heç bu olmasa da, ayıb deyilmi eldən, obadan? Elə bir 
kolxozçu qadın görüb bir acı söz desə ölümdən betər olmazmı? 
Axı, bir də fırıldaq danışır: hardadı onun yeddi bacısı? Vur tut 
bir bacı, bir qardaş deyillərmi? Bacısı beş uşağın anası deyilmi? 
Ata-anasından, qoca nənəsindən başqa kimləri var evlərində? 
Mexanizatordurmu hələ? Kamaldımı adı? Əgər onun bu qıza 
münasibəti doğru isə, niyə gizlədir adını, təhsilini, ailə 
tərkibini? Demək aldadır qızı. Çünki, adi kolxozçudu qız. 
İnstitutda oxumur. Orxanın məhəbbət idealında kolxozçu qıza 
yer yoxdu. Məhəbbət onun üçün mövqelə, təhsillə, nə bilim tay 
nəylə, nəylə əlaqələndirilib, bağlandırılıbdı. Qız da həssas 
qızdı, dərrakəli qızdı, bəlkə hiss edib? Bəlkə lap bilir onun 
mexanizator deyil də bir Tibb institutu tələbəsi olduğunu? 
Onunçun da belə eləyir, onunçun da bu şəkildə rədd edib qovur 
onu yanından? 

Ancaq axı, Orxan saxta danışmırdı, düz deyirdi 
dediklərini. Bu qurama addan, sənətdən, bacılardan başqa nə 
deyirdi, düz deyirdi. O qızda nəsə hələ indiyədək heç bir qızda 
görüb duymadığı bir gözəllik, həssaslıq, xarakter var. Ağıl var, 
incəlik var, nəsə özünə dartıb çəkən sirli bir qüvvə var!.. 
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Artıq fartuğunu ikinci kərəydi doldurmuşdu. Bardanını 
gətirib, yerə tökdüyünü və fartuğundakı pambığı bardana 
boşaldıb yönü asfalt tərəfə üstünə oturdu. Peşiman-peşiman 
oturmuşdu. Ara bir əyilib qıza baxırdı. Alov kimi işləməkdəydi 
qız, onu da deyəsən tamam unutmuşdu. Xeyli də uzaqlaşıb o 
yana getmişdi. Lakin qıza tərəf çox baxa bilmirdi, qəzəbindən 
qorxurdu qızın. Bir müddət də oturduqda başına gün vurub linc 
elədi bədənini. Quru torpaq üstündə uzanıb başını bardana 
söykədi. İndi başının da içi boşalmışdı, bir tutarlı fikir, düşüncə 
yoxdu başında. Yalnız qızın onu belə sərtliklə qovmasından 
qalan acı bir qanıqaralıq vardı başında. Və bu qanıqaralıq 
içində az sonra yuxu apardı onu. 

Cəmilə bir də geri baxıb gördü gedib oğlan, yoxdu 
yerində. Axı necə sərtlənmədi getməyə oğlan? Dərhal qəzəbi 
soyuyub ağlı başına gəldi. Amma fikirləşdi lap düz elədi. O 
oğlandı, bəs Cəmiləyə nə olub? Bəlkə elə birdən Nərgiz axtara-
axtara gəlib tapdı onu, dedi bu yanındakı oğlan kimdi? Nə 
deyəcək onda? Xalam oğludu? Nə gəzir xalan oğlu burda? Adı 
nədi? Öz-özünə görəcəksən iş açıldı, bu da bir ləkə oldu ona. 
Traktorist bir oğlanla bu pambıq tarlasında nə macəradı 
başlayıb? 

Lakin oğlanın bərəlmiş gözlərini, titrəyib səyriyən üz-
gözünü, qıp-qırmız qızarıb qaralmış bənizini yadına salıb 
acıyırdı ürəkdən. Kim olur olsun yaxşı adamdı o. Gözlərindən 
duyğu nuru tökülürdü. Uca boyuna, qıs-qıvraq, yaraşıqlı 
görkəminə, sarışın saçlarına, uyuşuqlu sifətinə necə xoşdu 
baxmaq. Qeyri adi bir gözəllik yoxdu oğlanda, gözəldi ancaq, 
şirin adamdı nəsə, qanan adamdı. Xoşbəxt olsun onu. Yalnız 
xoşbəxtlik dilər Cəmilə ona. Ağır ailəsi var. Zəhmətlə 
yaşayırlar. Çətin dolanırlar. Geyimini-gecimini görmədinmi? 
Volodarski tikişli, rəngi-rufu bilinməyən kostyum, başında çil-
çil kepka, ayağında 8 manatlıq qara dufli. Gərək belə 
sərtlənməyəydi Cəmilə ona. Pis iş tutdu, sındıdı könlünü. Həm 
adını, sənətini yalan deyib ələ saldı oğlanı, həm də belə sərt bir 
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şəkildə acılayıb ürəyini qırdı. Mexanizator olanda nə olar, 
mexanizator insan deyil? Adamı yaraşıqlı paltarıyla, ali savadı, 
hörmətli ata-anasıyla qiymətləndirərlər? “Vallah yüz dənə 
layka plaşlı, vilyur şalvarlı, raykom-ispalkom atalı oğlana 
dəyişmərəm mən Kamalı”. Bəs niyə rədd edib qovdun 
yanından? Özü də yeddi bacısı olduğunu, kasıb yaşadıqlarını, 
ağır bir ailə olduqlarını bilcək? “Vallah ona görə qovmadım, 
elə belə öz-özümdən üşəndim!” "Yalan deyirsən. Lap əzəldən 
üstdən aşağı baxdın oğlana. Baxıb gördün sadə zəhmət adamıdı 
adını da yalan dedin. Çünki sənin məhəbbət idealında 
mexanizator kəlməsi yoxdu. Düzü də elə budu var!.." 

Günortayadək beləcə öz-özü ilə çəkişə-çəkişə tək-tənha 
pambıq yığdı. Günorta üstü tamam unutdu oğlanı. Amma 
qəlbində nəsə bir təlatüm, bir çalxantı vardı. Sonuncu fartuğu 
yerə töküb boş fartuğu qalaqladığı pambığının üstünə atıb 
oturdu, arxasını pambığına söykəyib gumuldanmağa başladı. 
Ürəyi coşub daşırdı. Hələ lap ağlamaq keçirdi könlündən. 
Amma “Sona bülbüllər” ağlamaq deyildimi? Min dəfə ağır 
deyildimi ağlamaqdan, qəmgin deyildimi? “Sona bülbüllər”i 
zümzümə eləməyə başladı. Ürəyi atılıb çıxmaq istəyəndə lap 
ucadan, lap içəridən qaxsıtmağa keçdi. Oxuduqca yüngülləşirdi 
boşalıb avazıyırdı ürəyi, ürəyindəkiləri... 

Orxan incə, həzin, məlahətli bir səsə oyandı. “Xudaya 
insan da belə gözəl oxuya bilərmi, insanda da bu gözəllikdə, bu 
məlahətdə səs olarmı?” düşündü. Vallah Qədir özü eşitsə bu 
oxumağı, özü valeh olar bu qıza. Zəngulələrə bir bax, enib 
qalxmalara bir bax, sözlərə bir bax: 

Elə yar, yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, 
Ay sona bülbüllər! 
Səs getdikcə yaxınlaşırdı. Bəli qız oxuya-oxuya bəri 

gəlməkdədi. Görən bilirmi onun hələ də burada olduğunu? Bu 
oxuşla, bu gəlişlə, bu görünüşlə, əsla! Yaxası açıq, qolları 
çirməkli, yerişi saymaz, çəkinməz! Indi neyləsin Orxan, hara 
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qaçıb gizlənsin? Qız onu görüb yenə bayaqkından betər hala 
salmazmı? Başını aşağı əyib pambıq kolları arasından oxuya-
oxuya gəlməkdə olan qıza tamaşa etməyə başladı. Düz onun 
üstünə doğru irəliləyən qızdan gözünü çəkib ayıra bilmirdi: 

Elə yar, yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, 
Ay sona bülbüllər! 
Guya mahnıda başqa sözlər yoxmuş! Yalnız elə bunları 

təkrarlayır qız. Çünki, bu sözlər canıdı mahnının, ruhu, 
məlahəti, romantikasıdı! 

Bu gəlişlə düz gəlib onun üstünə çıxacaq qız, indi lap 
yaxınlaşıbdı. Neyləsin indi? Arxası üstə çevrilib guya dünyada 
heç nədən xəbəri  yoxmuş kimi göylərin mavi-yaşıl 
ənginliklərinə dikdi gözlərini. Günəşin yumub açan aynasından 
aşağlardakı dərinliklərdə itib batdı baxışları. Göylərin dağların 
başına dirənən endirimlərində uzun, lələkli buludlar sərələn-
mişdi. Onun başındakı xoşagəlməz düşüncələrin seyrəkliyinə, 
yayğınlığına uyğundu bu buludlar. Orxan pambıq kolları dibinə 
soxulub bu gələn qızdan gizlənmək istədiyi kimi, o buludlar da 
yerlə göyün bitişgəklərinə enib bəlkə bu odlu günəşdən 
qurtarmaq ümidindəydilər. Səs indi lap yaxınlaşmış, gurlaşmış, 
aydınlaşmışdı, lap on addımlıqdan ucalmaqdaydı səs:  

Elə yar, yar deyirlər… 
- Vay!... Kamal?... 
Orxan dikəlib oturdu, lakin cəsarət edib qıza tərəf baxa 

bilmədi. 
- Sən getməmisən? Burdasan hələ?.. 
Səs məlahətliydi, mehribandı, qayğkeşdi səs! Nifrət, 

hiddət, qəzəb yoxdu səsdə. 
-Elə bayaqdan oturmusan burda? Bu üstün başın nədi 

belə? 
Orxan ayağa durdu: doğrudan bu nədi belə? Kostyum, 

kostyumluqdan çıxıb, yıxılıb eşələnibmiş nədi torpaqda? Heç 
qızların pamidor atəşi bu hala salmamışdı kostyumu. Üstünün 
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tozunu çırpmağa başladı. Qız da kömək etdi ona üst-başını 
təmizləməkdə: 

- Səhərdən yığdığın elə budu? 
- ... 
- İncimisən məndən! Yaxşı, götür bardanını ardımca gəl. 
Orxan inanmadı eşitdiklərinə, tərpənmədi yerindən. 

Danacaq baxa-baxa qaldı. Hələ də qızın üzünə baxa bilmirdi. 
Qara bir kin gəzirdi sir-sifətində. 

- Nə durdun? Gedək mənə kömək elə! 
Cəmilə bunu deyib Orxanın bardanını götürərək sabah-

sabah yığıb açığa tökdüyü pambığına sarı yönəldi. Orxan da 
istər-istəməz onun ardınca düşməli oldu. Birlikdə pambığı 
Orxanın bardanına basıb sonra da qaldırıb onun kürıyinə yıxdı. 
Özü qabağa düşüb indi də Orxanla dalaşandan sonra 
yığdıqlarına tərəf addımladı. Heç biri bir kəlmə danışmırdı. 
Orxanın içi boşdu danışmağa, bir fikir-zad yoxdu başında. 
Sürəyya necəydi, bundan da xəbəri yoxdu. Qız nə qədər pambıq 
yığıbmış burda? Bunları da Orxanın bardanına basmağa 
başladılar. Orxan istədi qoymaya, sonra fikirləşdi: axı bu 
bardan da elə Sürəyyanınkıdı. Orxan təpikləyə-təpikləyə 
pambığı basıb endirir, Sürəyya da qucaqlayıb hey doldururdu 
bir ucdan. Işi qurtarıb, bardanın ağzını gözələyib qızın 
buyruğunu gözlədi. 

- Görək indi götürə də biləcəksənmi? 
Kömək edib kürəyimə yıxa bilsən?.. 
Sürəyyanın köməkliyilə bardanı bir təhər kürəyinə 

qaldırdıqda az qaldı çənəsi yerə dəyə: azı 90-100 kq pambıq 
vardı bardanda. Amma özünü sındırmayıb: 

- Hara aparım? – dedi. Amma bunu deməyə də nəfəsi 
güclə çatdı. 

- Düz asfalta! 
Hə, bax, bu əsil cəzadı ona. Amma qızın belə 

mülayimliyi, belə qayğıkeş rəftarı, şirin dili tutmuşdu Orxanı, 
güc gətirmişdi gücü üstünə. Qızın kürəklərində hiss etdiyi 
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baxışları bəlkə bu bardandan çox ağırlıq gətirməydəydi ona. 
Ayağını belə dolaşdırıb büdrədən heç də bu bardanın ağırlığı 
deyildi, qızın baxışlarıydı büdrədib səndələdən. Dincəlməkçin 
bardanı yerə atmağa da ayıbı gəlirdi: qız deməzdimi nə 
nərmənazik oğlandı bu? Heç olmasa birnəfəsə ikicə yüz addım 
da apara bilmədi bardanı? Bu niyyətlə aralıdakı üstü pambıqlı 
pışpışı zoğunu ürəyində baş qoydu özünə. Artıq tərləyib 
alnından su kimi tər axıb tökülürdü, barmaqlarının heyi tükənib 
bardanı əlində saxlaya bilmirdi. Qoyduğu başa on addım qalmış 
dözə bilməyib bardanı yerə salaraq Sürəyyaya tərəf çevrildi 
desin... 

Yerindəcə donub qaldı. Sürəyya yoxdu yanında, Sürəyya 
bəlkə bir kilometr yuxarılarda idi, gücü gəldikcə orada pambıq 
yığan avrallara doğru qaçırdı. Ardınca düşüb qaçsınmı o da? 
Yox, bu elə qız deyil! Bayaq görmədimi? Huyuxlandırıb onu 
əsəbiləşdirmək havayı işdi, axmaq sövdadı, ağılsızlıqdı! 
Getdikcə də uzaqlaşmaqdaydı qız, dönüb geriyə baxmadan, 
yürüşünü yavaşıtmadan sürətlə qaçıb uzaqlaşmaqdaydı. 
Kiçilirdi uzaqlaşdıqca, balacalaşırdı. Axırda uçağan bir 
kəpənəyə bənzədi qız, bəzəklicə bir kəpənəyə bənzədi. 

Orxanın qəlbinə od salıb qaçdı. Özünü ucaldıb, yüksəldib 
qaçdı. Incidib qəlbini qırdığı oğlanın qəlbini alıb, könlünü alıb, 
ağlını başını havalandırıb qaçdı! 

Qız kolxozçulara qarışıb seçilməz olanda Orxan da 
bardanı bir təhər kürəyinə götürüb yıxıla dura-dura asfalta 
doğru apardı. Indi qızdan ona qalan yenə bu dolu bardan idi. 
Bir də ürətinə dolub daşan selli-fırtınalı duyğularıydı qızdan 
qalan... 
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*****            ******           ****** 
 

Orxan bardanı lapetdən yerə atanda gördü yenə dünənki 
yerlərində kampaniya qurulubdu və oradan “vayy dəddə vayy” 
deyən bir qız səsi ucaldı. Natellaydı bu, nidası da Orxanın yerə 
saldığı bardanın iriliyinə görəydi. Lapet sürənə “sağ ol” deyib 
dil ağız edib yola salan kimi kampaniyaya sarı yönəldi. Düz 
saat üç idi. Hamı istirahətdəydi, bölük-bölük olub sahəyə 
dağılışmışdılar. Yemək götürməyən əksəriyyət isə maşınlara 
doluşub olacaqları yaxınlığında onlara xidmət edən yemək-
xanaya getmişdilər. 

Halı yamanca pərişandı, unuda bilmirdi Sürəyyanı, onun 
gah sərtlənib acılanan, gah mülayimləşib qayğıkeş olan gözəl 
çöhrəsini, ilıq təbəssümünü, ney kimi incə səsini, oxuşunu, 
kürəklərinə bağlayıb qoşaladığı sıçraşan saçlarını, gözlərində 
gilələnən göz yaşlarını, son ucu da onun belə mərdliyini. Məst 
kimi olmuşdu duyğularından, səyəlləklənə-səyəlləklənə yeriyir-
di. Içmək istəyirdi könlü. Guya bəs deyilmiş ona içində tuğyan 
edən bu selli-fırtınalı duyğular. Içib, dumanlanmış başını daha 
da dumanlandırmaq, bir ınıriyə çevirmək istəyirdi. Ya elə 
keyidib başını, xilas olmaq istəyirdi bu duyğu qasırğasından 
ınırıyındən. Bu baxırdı işin gedişinə, içkinin ona necə təsir 
edəcəyinə. 

Kampaniya elə dünənki heyətdəydi, təkcə İra artmışdı. 
İranın qaşı-gözü sürmələnmiş, koppuş yanaqları bəsdi deyincə 
kremlənib pudralanmış, sürtülmüşdü.  Dırnaqlarının ucu caynaq 
kimi irəli uzadılmışdı və onun Zahidə xoş gələn cəhətlərindən 
biri də elə bu idi. Ümumiyyətlə Natellayla Zərifədən başqa 
kremlənib pudralanmamış, dırnaqlarını uzatmamış yuxarı kurs 
tələbəsi tapmaq institutda müşkül işdi. Söz düşəndə Natella 
deyirdi: "Allah-taala özü xanım yaradıb məni, özü sığal çəkib, 
ağlıq qırmızılıq verib mənə!" 

- Ə, o yekkə bardan mənölüm səninkiydi? 
- Yox, hamımızındı. 
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- Sən Sahibovun canı sən gətirmisən onu? 
- Mən gətirmişəm Natella, niyə and verirsən? 
- Ə vallah oğulsan!.. 
Badələr dolub qırmızı şampanskiylə, süfrədə nə desən 

var. əcəb məclisdi bu məclis! Amma içmək istəyir Orxan, 
yemək istəmir. Özü də bərk içki! 

- Arağınız hanı bəs, Sahibov? 
- Araq nədi bu istidə? 
- Şampanski də bir kar eləməyəcək. 
- Noolub ə, yenə nə bərk qızarmısan? Lap Şotlandiyalıya 

oxşayırsan! Qaşını-qabağını nə tökmüsən ə belə? Iki gündü 
vallah, tamam ləvinini dəyişmisən. Sabah olanda çıxıb 
gedirsən, günorta bir dolu bardanla qayıdıb gəlirsən. Heç 
bilmirik özün yığırsan, özgəyə yığdırırsan, satın alırsan? 

- Onda bu nazik stıkanı lap silələmə doldu Sahibov! 
- Mən ölüm doldur alə, mənim də payımı tök mənölüm  -

Zahid şirin gülə-gülə Sahibova üz vurdu. 
- Bu sənin silə stəkanın! Söz də sənindi! 
- Söz də? 
- Söz də!.. 
- Onda bir hekayət danışacam sizə, bir olmuş əhvalat. 

Ancaq qoyun hələ bu stəkanı içindəkindən xilas edim. 
- Xilas elə, can qərdəşüm! 
Orxan stəkanlı bir su içən kimi içib dodaqlarını əlinin 

arxasıyla silərək hekayətinə başladı: 
- Məni yəqin instituta qəbul zamanı görmüş olardınız. 
- Paho!.. Əcəb yaradılışdın onda! 
- Ə, mən ölüm yadımıza salıb ürəyimizi bulandırma! 
- Mən hələ onda təp-təzə geyinib bəzənmişdim səki. 

Təsəvvür edin: indi o danışdığım vaxtda əynimdəki qalınçamla, 
başımdakı qulaqlı papağım, ayağımdakı saldat sapoğumla məni 
görsəydi necə ağzın burardı Natella! 286 nömrəli tibb arayışı 
almaq üçün vərəm dispanserinə gedib rengenə düşməliydim. 
Şəhərin, kəndlərin ali məktəblərə gedəsi uşaqları da arayış 



 93 

almağa gəldiklərindən bərk basabas vardı. Məndən qabaqda lap 
təsadüfən sarışın bir şəhər qızı dayanmışdı. Qızın əynində 
sarımtıl rəngdə qabardin kostyum vardı. Qoşa qızılı hörükləri 
topuğunaca sallanırdı... 

- Lap Natellanın hörükləri kimi. 
- Heyf çox tez kəsdidi! 
- Əşi, öz sözünüzü danışın, qoyun görək nə deyir bu! 
- Bəli, Natellanın hörükləri kimi. Qızın bu hörükləri, 

əyninə şux yaraşan kostyumu, şax duruşu aparmışdı məni. 
Toxunmağa da heyfim gəlirdi ona. Geridən gələn basabas mənə 
çatıb dayanırdı. Ayağımı yerə dirəyib, əllərimi divara söykəyib 
güclə saxlayırdım basabasın qabağını. Istəmirdim basırığa 
düşüb inciyə qız. Birdən qız qayıdıb geri baxdı. Təəccübdən 
gözləri böyüdü qızını: “Bu nədi ə belə? –dedi-bu iyul ayında 
qalınca, qulaqlı papaq nədi, bu sapoq nədi? Bişmirsən istidən? 
Hardan gəlmisən ə, bura?” “Kənddənəm”-dedim. 

- Hansı kənddənsən ə? 
- Üstü açıq kənddən! – yoldaşım dedi. 
- Mal otarırsan ə, nəyə gəlmisən bura? 
- Sən nəyə, mən də ona! 
- Yox bir! Instituta girəssən ə sən? Hansı instituta? 
- Tibb institutuna! 
- Səndən oxuyan olar ə, bir sürüş bayıra! 
Bunu deyib qız hirslə çiynimdən çəkdi. Mən gerini 

saxlamışdım, irəlidən bir balaca çəkən olsa yıxılasıydım, 
yıxıldım da. Mənim saxladığım basabas qızı götürüb qarşı 
divara çırpdı. Bir kənara çəkilib maddım-maddım qıza tamaşa 
edirdim. Onun sözləri öldürmüşdü məni, ruhumu sarsıtmışdı. 
Amma yenə gözlərimi çəkə bilmirdim qızdan. Hələ 18 yaşım 
vardı, yenicə-yenicə ayılıb başa düşürdüm. Kənd uşaqlarının 
eləsi olur 18-19 yaşlarında da ayılmır hələ. Mən də belələrindən 
idim. Ancaq bu qız ayıltmışdı elə bil məni. Ömrümdə hələ bu 
geyimdə, bu gözəllikdə qız görməmişdim. Alnında narınca-
narınca sızaqları vardı. Bu sızaqlar min dəfə də gözəlləşdirirdi 
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qızı, çünki qərinə yaşının əlamətləriydi. Di gəl bu dünya gözəli 
bilib tamaşasına daldığım qız bir az əvvəl lağ edib, qaranlıq bir 
aləmə atmışdı məni. 

- Ə, qanımızı qaraltın lap sən! – Natella ağzını-gözünü 
burdu. 

- Doğrudan da heç yaxşı hekayət söyləmədin bizə. 
- İkinci dəfə deyin harada rast gəldin o qıza? 
- Paho-o-o! Ə, yoxsa iki gündən bəri belə dəyişməyin 

ondandı? Deyirəm axı, nooolub bu Şotlandiyalıya! 
- İkinci dəfə mən ona qəbul zamanı, kimya imtahanında 

rast gəldim. Biletimə baxdım gördüm suallarımın hamısını 
əzbər bilirəm. Heç vərəqə yazmağı da artıq bildim, ərindim 
yazmağa. Bekarçılıqdan cavab verməkdə olan uşaqların 
cavablarını dinləyirdim. Bir də gördüm budu, haman o 
dispanserdə gördüyüm qız çıxdı yazı taxtasına. Bir sualı elə-
belə danışdı, yarı düz, yarı səhv. Ikinci suala keçdi. Burda 
dolaşdı qız. Bir reaksiyanı yazmalıqdı, di gəl bilmirdi yazacağı 
tərkib H2SO4-dü, yoxsa H2CO3-dü H2-ni taxtaya yazıb qayıdıb 
bəri boylanırdı görsün yerdən bir kəs bilib işarə verərmi? 
Amma yerdən də deyən yox idi, hamının başı qarışmışdı öz 
suallarına cavab yazmağa. Ağbaş müəllim acıqlandı qıza: “Ay 
qız, nə durmusan, vaxtımız gedir axı, yazsana!” Qız bilmirdi S 
yazsın, ya C yazsın? Təbaşiri dolayısına tutub ağ bir ləkə saldı 
taxtaya, guya yazırdı, qoca müəllim də görə bilməyib hesab 
elədi bəlkə yazıbdı qız. Müəllim çeşməyini taxıb diqqətlə 
baxaraq oxuya bilmədi yazını: “Ay bala nədi o yazdığın, bir az 
iri yazsana?” Qız indi daha iri bir ləkə yazdı taxtaya. Gözü də 
elə bəridə, geri durdu ki, oxusun müəllim. Ləkənimi 
oxuyacaqdı müəllim? Kişi lap əsəbiləşdi: “Ay qız oyun oynama 
bizimlə! Yazırsan yaz, yazmırsan deynən bilmirəm!” Bu 
vaxtaca yekə bir S hərfi yazıb qaldırdım göyə. Dərhal gördü 
qız. Görüb də hirslə S hərfini taxtanın bir başından hərləyib 
bütün eni boyda dolandırıb təbaşırı elə aşağı çəkdi ki, hərfin 
qaytarmasına tay taxta sığmadı. “Ay müəllim iri demirsən? Bu 
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da iri!” Qızın bu hirsinə, hərəkətinə gözləri yaşarınca güldü 
müəllimlər. Heç o biri sualını soruşmayıb qıza “5” qiymət  
yazdılar. Desəniz kimdi o qız? 

- Bu ikincisi mən olmuşam! – Natella qıp-qırmızı oldu. 
Bu əhvalat mənim başıma gəlib, ancaq bilməmişəm kim 
göstərib o tərkibi. Kimsə vərəqə yazıb göstərdi, düz deyir! 

- Birinci qız da sən idin Natella! 
- Ola bilməz!  
- Canın üçün sən idin! 
- Demək qəlbinə dəymişəm! 
- Sözümün canı var, Natella. Ondan sonra da yüz dəfə 

dəymisən qəlbimə, ancaq mən elə yenə də çox istəyirəm səni! 
- İstəyirəm nədi, ay Orxan, nə mənada? – Fəridə dedi. 
- Hər mənada! 
- Bir qardaş kimi istəyir Orxan məni! 
- Yox, Natella, qardaş sevgisi deyil bu. 
- Gecikmisən axı? – Fira uğunub getdi. Zira kürəklərinə 

döyməyə başladı Firanın. 
- Gecikməmişəm. Mən sevirəm Natellanı, bütün ömrüm 

boyu sevəcəyəm də! Bax, bu badıni də, mən öz qəlbimdən 
alışan o oda görə içdim. Di sağ olun siz!.. 

Orxan gülümsünə-gülümsünə, keyfi kök halda məclisdən 
durub getdi və o tərəfdə oturuşmuş rus sektorunun qızlarına 
qoşulub onlarla kart oynamağa başladı. 

Istirahət qurtarıb hamı yenidən isə başlayanda Adil gəlib 
onu hamıdan xəlvət gizlin bir guşəyə çəkdi. Qaşları dartılmışdı 
Adilin, üzündən zəhər yağırdı. Hələ bu günə kimi Orxan Adili 
bu vəziyyətdə görməmişdi. Görən nə xəbər var Adildə? Niyə 
bu ləvinə düşüb Adil? Lakin Adil səbr edə bilməyib özü açıldı: 

- Bilirsənmi, sən gedəndən sonra nə kökə düşdü Natella? 
- Nə kökə düşdü? 
- Hönkürüb ağladı. Güclə kiridə bilmişik. Yəqin hesab 

elədi sataşırsan ona? 
- Belə sataşmaq olardı? 
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- Gerçəyinmiş demək? Ağlını itirmisən nədir? Heç 
bilirsən bu beş ildə o Elxanla nə hoqqalar çıxardıb? Beş ildi 
yığılışmırlar küçələrdən! Hər oyun açıb Elxan onun başına! 

- Gözüm kordu? Niyə bilmirəm? 
- Bə, bilirsən niyə eşq elan edirsən ona? Alacaqsan indən 

belə onu? Qurumsaq olacaqsan? 
- Nə danışırsan Adil, almaq nədi? Məni beləmi başa 

düşürsən? Çox sağ ol! 
- Bə, sənin o nağılını necə başa düşək? Nə demək idi o? 
- Mən qəlbimdən keçəni dedim Adil, onun əsil qiymətini 

anlatdım ona! Amma bilki, mənim ağlım birinci, duyğum 
ikincidi! 

- Bax, Orxan, vicdanım haqqı, o qız səni ələ gətirib eləsə, 
havax olur-olsun, eşitsəm sən onu almısan, toyuna gəlib elə toy 
gecəsi bu bıçaqla öldürəcəm səni! 

Adilin gözləri hədəqədən çıxmışdı. Cibindən çıxardığı fin 
bıçağının knopkasını basan kimi bıçaq şaraqqıltıyla açıldı. 
Adilə bax! Gör kimmiş Adil. Bu dinməz-söyləməz Adil! Lakin 
olduqca ağır, olduqca ağıllı Adil!  

- Mən səni qeyrətsiz görüncə, ölmüş görsəm yaxşıdır. Beş 
ildi mən səninlə çörək kəsirəm. Bir günümüz ayrı keçməyib 
institutda bir-birimizdən. Hələ mən səni bu cür axmaqlayan 
görməmişəm! 

- Yox, Adil, Natella yaxşı qızdı. Ancaq səhv eləyib, elə 
birinci gündən səhv eləyib. O Elxanın rəis atasına, 
pəhlivanlığına vuruldu. Amma o gərək biləydi ki, Mirzə 
İbrahimov demişkən, indiki zəmanədə oğulun fərsizi pəhlivan 
olar! 

- Səhv eləyib özünə, bizim işimiz deyil. 
- Hər halda onu ayıltmaq borcumuzdu. 
- Nəsə düz iş görmədin. Bəlkə Natella elə hesab eləyəcək 

sən gerçəkdən sevirsən onu. 
- Natella beş il bundan qabaq hiss eləyib bunu. Ancaq bu 

sevgi hüsn-rəğbətdən o yana deyil. Bu hüsn-rəğbət isə, ona, 
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səndə də var. Düzünü boynuna al. Natella Elxanla nə pəstaha 
çıxarıb öz işidi. Ancaq görmüsən Elxandan başqa bir kəsə 
qadınlandığını, yaxıldığını, gəzdiyini? Biclik bilən deyil o! İlk 
gündən Elxanı görüb vuruldu Elxana. Elxanı neçə dəfələrlə 
küçədə başqa qızlarla görüb, atıb Elxanı, xəyanət edib Elxana? 
Heç olmasa əvəz çıxmaq istəyib? Yox! Çünki, təmiz qızdı 
Natella, saf qızdı. Həm də olduqca çox güzəştlərə gedir Elxana. 
Onun da ayağı yer alır gəldikcə. İndi də anlayıb səhv etdiyini 
ancaq gecdir. Bu səhvi düzəltmək olmaz. Ağlamağı da ona 
görədi. Qaldı Natellayla mənim münasibətimə, o mənim nə 
axtardığım deyil, nə görmək istədiyim deyil. Heç sən bilsən bu 
saat mənim qəlbimdə nələr var, mənə bu sözləri deməzsən! 

Bu söhbətdən sonra Adilin rəngi üstünə gəldi. Fin 
bıçağını qatlayıb cibinə qoydu. Daha bu barədə heç biri bir 
kəlmə danışmadı. 

 
 

******             ******              ***** 
 

Cəmilə kolxozçulara çatanda qayıdıb geri baxdı: Kamal 
hələ də bardana söykənib onun ardınca baxırdı. Tor kimi güclə 
görünürdü Kamal. Kolxozçulardan da ötüb o biri dəstəyə 
yanaşdı. Hamısı cavan qızlardı bunlar. Durub ona baxışırdılar. 

- Hansı məktəbdi bu bacı? 
- Medtexnikumdu. 
Hə, bunlardan nə desən gözləmək olar. Gözləri başları 

qaynaşır hamısının. Qoçaq da qızlardı görünür. dolu 
fartuklarından görsənir.  

- Bacı suyunuz olar içməyə? 
- Elə biz də gedirik, bizimlə gedək arteziandan iç. 
Beş-altı qızın aralığında arteziana doğru yönəldilər. Göz 

altınca tarlanın o biri başındakı qaraltını axtardı. Deyəsən 
tərpənirdi qaraltı, asfalta doğru gedirdi. "Yaxşı yol sənə!" 
Ancaq qəlbində nəsə elə bil qırılıb düşmüşdü, əməlləri heç xoş 
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gəlmirdi özünə. Həm özünü dolaşdırıb dərdlərə salmışdı, həm 
tanımadığı kasıb bir mexanizator oğlanı budu iki gündü iş-
gücündən qoymuşdu. Su içəndən sonra da hələ bir belə yolu 
geri qayıdaydı gərək, həm də elə qayıdaydı, oğlan görməyəydi 
hara getdiyini? Bəlkə oturub orada elə gözləyəcəkdi onu, 
izləyəcək, ardınca düşəcəkdi? Nə bilmək olardı, bəlkə Cəmilə 
onu azdırmaq istədiyi kimi o da Cəmiləni azdırıb geri qayıtdığı 
yerdə qəfil böyürdən çıxacaqdı? Nə deyəcəkdi onda oğlana? 

Yol kənarındakı çəkilliyə çatıb, sıra-sıra düzülmüş dop-
dolu bardanlara baxıb, medtexnikum qızlarının qoçaqlığına bir 
daha əmin olaraq artezian üstünə gəldi, su içib geri qayıdanda 
gördü yolda bir QAZ-51 maşın dayanıbdı. Bəlkə şoferdən xahiş 
eləsin onu tələbələrin yanına aparsın? Oturar kabinada, özü də 
navesin o tərəfindən sürdürüb gedərlər, tələbələrə çatan kimi 
sıçrayıb üşər maşından. Mexanizator oğlan da lap çəkillikdə 
gizlənmiş olsun, bu uzaqlıqdan nə biləcək kimdi gedən 
maşında? Heç görməyəcəkdi də, axı, yolun bu biri tərəfi də 
çəkillikdi. Şofer yəqin bu göygöz arıq kişi olacaq. Burda ondan 
savayı bir kəs də yoxdu düşünəsən bu deyil. Otuz-otuz beş 
yaşlarında bu adamın nəsə çox gülməli duruşu, baxışı vardı. 
Amma gülmək yeriydimi indi? 

- Bu maşın sizindi?.. 
Dayı deməyə çəkindi Cəmilə, axı bu heç o qədər də yaşlı 

deyil, birdən xatırınə dəydi?  
- Yox, mənim deyil bacıqızı. 
"Hə, indi dayı da deyə bilər əmi də!" 
- Bəs onda kimindi, dayı? 
- Kolxozundu bacıqızı. 
Cəmiləni gülmək tutdu: 
- Şoferi bəs kimdi dayı? 
- Şoferi mən dayındı bacıqızı: Ziq xayl, ober fürer 

şturman, Nüşür Heydərzinyət oğlu Məmmədvəliyev, dədəmin 
babası Məmmədi, nənəmim babası Vəli, ordan o yananaı tay 
bilmirəm bacıqızı, bilsəm onu da deyərəm! Nüşür bunu deyib 
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dabanlarını cütləyərək hərbi salam verib "farağat" 
komandasında dayandı.  

Cəmilə daha bərkdən gülməyə başladı, medtexnikumun 
qızları su içməyi buraxıb maraqla onlara baxmağa, gülüb 
şaqqıldamağa başladılar. 

- Bəs nə iş görürsən burda dayı? 
- Papiros çəkirəm. 
- Yox, ey, ay dayı, deyirəm bəs papiros çəkəndən sonra 

neyləyəcəksən? 
- Əlimdəkini atıb birini də yandıracam bacıqızı! 
Nüşür özü gülmür, çox ciddi deyir dediklərini, adamı da 

güldürən elə onun bu ciddiliyidi: Medtexnikum qızları lap 
yaxına gəliblər, Nüşürün hər cavabına bir qaz qaqqıltısı tökürlər 
yola. 

- Bəs bu ikincisini qurtarandan sonra neyləyəcəksən dayı? 
- Üçüncüsünü yandıracam! 
Yox, tay bir belə gülmək olmaz. Bu göygöz kişi məzədi 

kimsə, bir az da danışdırsa pərt edəcək onu. Yaxşısı budur 
ondan əl çəkib çıxıb getsin. Lakin o elə yönünü çevirib getmək 
istəyəndə şofer gülümsündü: 

- Bəlkə mənə bir qulluğun-zadın var bacıqızı, bax 
kalxozun bu 55-60 nömrəli QAZ-51 maşını qurbandı sənə. 

- Onda məni APİ tələbələrini yanına apararsan dayı? 
- Bakıya bacı qızı? 
Medtexnikum qızlarının yenə qaqqıltısı töküldü yola. 
- Yox ey, bax, navesin o tərəfindəki tarlaya. 
- Ora apararam qızım, gəl otur, mən də maşına bir az su 

verim içsin. Çər dəymişin yaman yanğısı var, gündə bir sənək 
su içir. 

Nüşür maşının qabağını qaldırıb bütöv bir vedrə su tökdü 
maşına, sonra kabinəyə gəlib Cəmilə oturmaq istəyində hələ 
qoymadı, oturacağı qaldırıb içindən üstünə canavar dərisi 
çəkilmiş təmiz bir döşəkcə çıxartdı, qızın oturacağı yerə qoyub 
dedi: 
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- Bu hamı üçün deyil bacıqızı, onunçun da belə 
gizləyirəm. Yoxsa o qədər çatlaq adamlar oturur bu kabinədə, 
onlardan çölün o ağzı otlu heyvanları yaxşıdı. Amma sizin kimi 
qulturnu adamlar olanda bu döşəyi çıxarıb altına qoyuram, 
deyirəm üstü bulanmasın, rahat olsun. 

- Çox sağ ol dayıcan! 
Nüşür maşını tərpədib navesin arxa tərəfindən tarlanın 

ortasına gedən yola doğru sürə-sürə söhbətindən də qalmadı: 
- O gün bu döşəyi bacıqızı, bizim kənddən bir həkimin də 

altına sərmişdim. Qulturnu adam bildim bunu, amma yolda 
başladı sarsaqlamağa, şoferlərə lağ eləməyə. Elə bil bu kolxoza 
aparmalıydım, aparıb çıxardım iki kolxoz da o yana, düşürüb 
dedim bura gəlməliydin di düş. O da yazıq tanımırdı heç haranı. 
Bir düzü-biyabanda düşürüb dedim həkim, eşit bilginən şoferə 
lağ eləmək nə şeydi, sən gedəcəyin kolxoz qalıb on kilometr 
geridə, indi çıx piyada yeri. Deyib sürdüm maşını. Düzmü 
eləmişəm bacıqızı? 

- Lap düz eləmisən dayı. Dilini farağat qoyaydı. 
Cəmilə yamanca gülürdü Nüşür dayısının sözlərinə və bu 

gülüşü də yamanca xoş gedirdi şoferə. Yəqin də fikirləşirdi 
daha nə söyləsin bu gözəl bacısı qızını güldürməyə, gülüşündən 
qalmasın, bu gözəl gülüşünə baxıb o da ləzzət alsın. Heyif, 
tələbələrin yanına belə tez çatdılar. Nüşür dayısını geri yola 
salıb Cəmilə Nərgizi axtardı. Gördü Nərgiz bulana-bulana qalıb 
ortalıqda, yəqin Cəmilə üçün darıxdığından dim-dik qalıb.  
Cəmilənin gəldiyini görüb yanına yüyürdü: 

- Hardaydın ay qız, hara itirsən iki gündü? Hanı bəs 
yığdığın? 

- Şükür elə hələ özümü gətirib çıxarmışam! 
- Nə olub ey sənə? Yoxsa bir iş var başında? 
- Başım var, bir iş ola  başımda? 
- Nə olub sən Allah sənə? 
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- Heç. Nüşür dayım qonaq aparmışdı. Atamın tanışıymış. 
Məni görüb tanıdı, apardı evlərinə. İndi yeyib-içib ordan 
gəlirəm. 

- Gərək məni də aparaydın, mən də yeyəydim. 
- Mən yediyim... sən  yeyə bilməzsən! Sənin xörəyin 

deyil. Əl çək məndən, görüm barı axşamacan bir şey yığa 
bilərəmmi? 

Nərgiz yenə incidi, mısmırığını sallayıb getdi. Getməyi 
yaxşıdı elə, dünya qarışıb bu saat başında heç bilmir hara 
haradı. Tək qalıb yaxşı-yaxşı fikirləşməlidi indi.  

Ağ-ağ pambıq pənbələrini bir avtomat sürətiylə fartuğuna 
atdıqca alaşıq-dolaşıq fikirlər çözələnirdi başında, amma heç 
birini də bir yerə aparıb çıxara bilmirdi. Bildiyi oyduki, 
mexanizator oğlan gözləri önündən çəkilib getmirdi. Bir də 
ayılıb görürdü bir saatdı söhbətdədi oğlanla. Gülümsünür öz-
özünə dəli kimi, acıqlanıb əsəbiləşir bəzən də. 

Bir də axşamüstü ayılıb ətrafa göz gəzdirəndə gördü 
böyür-başı hamısı yuxarı kursun oğlanlardı, hamısının da başı 
günəbaxan başı kimi ona yönəlik. Yaxınlaşıb bir söz deməyə 
cürət etmirlər, amma aralıdan aralıya, bir-birindən oğrun-oğrun, 
bir-birinə aşkar-aşkar ona tamaşa etməkdədirlər. Bunu duyub 
da başını aşağı salıb pambığını yığa-yığa özünü danlamağa 
başladı: "Başına daş ay Cəmilə, buna bax, bir belə institut 
tələbəsinin içində ola-ola, bir-birindən gözəl, bir-birindən 
yaraşıqlı bir belə cavanların qibləsi ola-ola, Allahın bir 
mexanizatoruna vurulmusan! Başına kül sənin, gör kimə gözün 
düşüb, ağlını itirmisən vallah, a yazıq!" 

 
 

*****                    ******               ***** 
 

Müalicə-profilaktika fakültəsinin yerləşdiyi uşaq bağ-
çasının geniş həyəti vardı. Həyətin kənarında adamlar əyləşmək 
üçün taxtadan bir neçə uzun oturacaqlar qayrılmışdı. Onlardan 
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birinin üstü Fikrət Zalovun gitaraçı, skripkaçı həmkarları 
tərəfindən tutulmuşdu. Fikrətin özünün gur estrada səsi vardı, 
sarışın, saqqal buraxmış nazicək bir oğlandı. Avropa müğən-
niləri sayaq hərəkətlər edə edə estrada mahnıları, romanslar 
oxuyurdu. "Sənsiz", "Sevgili canan" romansları ən çox 
oxuduğu, burda ən çox sevilib bəyənilən mahnılardı. Orxana ən 
xoş gələn "Sevgili canan" idi. Huş aparırdı onu dinlədiyi yerdə. 
Bu gün hələ oxunmamışdı romans, oxunacaqdı ancaq, mütləq 
oxunacaqdı. Bu anı gözləyirdi. Taxta oturacaq üstündə 
sıralanmışdılar. Əlbəttə, yenə Natellanın sayəsində. Kim oturur 
otursun gəlib qolundan tutub qaldırar, özü əyləşirdi. Adili, 
Orxanı, Musanı, Sahibovu çağırıb yanında əyləşdirirdi. 

Di gəl Rafael müəllimin güləş dairəsi gözlərinin qabağını 
kəsmişdi, Zalovun, yoldaşlarının hərəkətlərini görə bilmirdilər. 
Rafael müəllim həyətin göyçümənliyi üstündə halay qurub 
cavanları güləşdirirdi. Yaman da həvəskarlar toplamışdı 
həndəvərinə. Fikrətin azarkeşləri onunkundan azdı bu gün. Rus 
sektorunun bütün oğlan-qızları Rafael müəllimin ətrafında 
toplaşmışdılar. Qızların belə toplaşması güləşi on qat qızışdırır, 
barışmaz bir yarışa çevirirdi. 

Birdən dörd nəfər geyimli-geçimli, bazlı-burutlu ala-bula 
cavan gəlib girdi həyətə, güləşənlərin yanına. Girən kimi də 
dərhal üst paltarlarını soyunub güləş formasında fırlanmağa 
başladılar. Bunlar Elxanın dəstəsiydi. Natella sucuxub, 
qurcalandı yerində. Bir tərəfində Adil, bir tərəfində Orxan. 
Kurs yoldaşları olsalar da Elxanı qandımaq çətin olacaqdı.  
Amma yox, qız hələ bir az da mehribanlaşıb deyəsən onlarla. 

Elxan adi bir tələbədən çox Kavboy filmləri qəhrəmanına 
oxşayırdı. Ucaboy, enlikürək, ağbəniz, şəvə kimi enli lopa bığlı, 
boynu bədəninə kip oturmuş olduqca gözəl bir oğlandı. 
Meksikalıya oxşayırdı. Gözlərindən adama sarı dəli bir zəhm 
yağırdı. Natellanı cəlb edən də elə bu görkəm, bu bər-bəzək, bu 
dəli zəhm olmuşdu. Elxan hansı qıza bir balaca zənd ilə baxsa, 
qız özünü itirib karıxırdı. Bu zahiri görkəmlə çoxlarının ağlını 
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başından alb oynatmış, bir az hərləyib sonra buraxmışdı. 
Natellanı ancaq buraxa bilmirdi, görünür bərk sevirdi qızı. 
Natella da elə onun kimi dəli deyildimi? Fəqət bu iki dəli 
arasındakı oyunda uduzan yenə Natella olacaqdı. Çünki, 
ayrılsalar, pozuluşsalar, Natellanın adı ləkəli qalacaqdı. Elxan 
üçün bu tay da bir fəxrdi belə bir qızla beş il gəzibdi. Bunu 
gərək lap əvvəldən düşünəydi Natella. Orxana görə qızın 
buraxdığı ən böyük səhv də elə bunu düşünməməsi idi. İndi bu 
səhvinin ağrısını çəkirdi. Tez-tez dalaşırdılar. Hətta adamlar 
arasında, tələbələrin gözü qabağında. Bir neçə dəfə Elxan hətta 
qalabalıq içində silləylə vurmuşdu qızı. Bəlkə daldada lap 
Natellanın ayaqlarına yıxılıb yalvarırdı, barışsın deyin, lakin 
kim görürdü bunu, kim bilirdi? Bildikləri, gördükləri Natellaya 
vurulan sillələrdi. İlk baxışdan bənd olmanın formaya, var-
dövlətə al olmanın, ağrı-acılarını hələ çox çəkəcəkdi Natella. 

Birdən güləşənləri dövrələyən halay pozulub oradan 
idman kostyumunun ala-bulasına qərq olmuş Elxan göründü, 
Gəlib Orxanın biləyindən tutub qəfil özünə tərəf çəkdi: 

- Rafael müəllim, mən kursun uzun bu igid cavanıyla 
güləşmək istəyirəm! - deyib qımışdı. 

Orxanın qanı üzünə təpdi, ürəyi şiddətlə döyünməyə 
başladı. O heç gözləmirdi bu dəvəti. Hazır da deyildi buna. 
Güləşməyi ən çirkin bir iş hesab edirdi. Dili dodağı səyriyib 
əsməkdəydi. Elxanın da üz-gözündən görünürdü ki, o Orxandan 
az qəzəbli deyil. 

- Nə qaz kimi qızardın ədə, kişi deyilsən? Yıxılarsan da 
yıxılarsan yumurtan-zadın əzilməyəcək ha!.. 

Orxanın səsi batmışdı, dili-dodağı təpimişdi. İndi onun 
dünyada ən çox nifrət bəslədiyi bir adam vardısa özü idi. 
Özünün belə aciz qalmasıydı, onlarla tələbənin içində, 
oğlanların, qızların içində, Natellanın gözləri qabağında belə 
aciz bir vəziyyətdə qalmasıydı. Günorta Natellaya o sözləri 
deyən oğlan, axşam bu heyvərənin qabağını ala biləydi gərək. 
Hirsinin şiddətindən qıçları titrəyib dizləri əsə-əsə, başı 
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hərlənə-hərlənə halayın ortasına girdikdə Rafael müəllim onu 
geri itələdi? 

- Get soyun gəl adə, güləşin qayda-qanunu var, hər şey 
gərək qayda-qanunla olsun. 

Bu sözə Adil yerindən sıçrayıb gəldi: 
- Rafael müəllim, güləşdə qayda-qanun məgər təkcə elə 

budurmu soyunub gəlib güləşəsən? 
- Yox, döşək olmalıdı, varımızdı, bu gög otlar döşəkdən 

yumşaqdı. Sudya da var, mən respublika dərəcəli hakiməm. 
- Bəs siz necə respublika dərəcəli hakimsiniz, Elxan 

Orxandan bir pud ağır ola-ola güləşdirirsiniz onları? 
- Ədə, bozbala, nə dilotu yemisən, bu güləş ha deyil, elə 

belə sınaşmaqdı! - deyə Elxan Adilə acıqlandı. 
- Sınaşmaqdı, kişisən özün çəkidə bir adam tap sınaş! Ya 

da əgər Orxanla güləşmək istəyirsənsə, qoy ya sənin bir 
yerindən bir pud ət kəsək götürək, ya da onun hər tərəfindən bir 
yarımpudluq daş asaq sən çəkidə olsun! 

- Yəni siz ikiniz birlikdə mən çəkidə olmazsınız? İkiniz 
bir, mən tək,gəlin güləşək! 

- Nədi, sənə nə dəyən dəyib, gərək elə bizimlə güləşəsən? 
Özün kimi bir zırpısını tapa bilmirsən? 

- Səfehləmə ədə, sən öl sənə bir qapaz çəkərəm burnunun 
qanı şora verər! 

Elxan bunu deyib bir əlilə Orxandan, bir əlilə Adildən 
necə tutub çəkdisə boş durmuş dostlar baş-başa dəydilər. Rus 
sektorunun qızlarından şən bir gülüş qopdu. Onlar bir nəfər 
kimi Elxana azarkeşlik eləyirdilər. Elxanın boy-buxununa, 
bədən gözəlliyinə, bir David heykəlliyinə. Lakin gülmək yeri 
yoxdu burda. Orxanın fikrində indi yalnız bir fikir dolanırdı: 
Adilin fin bıçağı! Bu heyvərənin əllərindən çıxıb Adilin 
oturacaq üstündə qoyub gəldiyi pencəyinin cibindən fin 
bıçağını götürüb qayıdıb elə hamının gözü qabağında 
harasından gəldi saplamaq. Qulaqları guvuldayaq, tir-tir əsirdi. 
Elxanın tutub buraxmadığı, məngənə barmaqlarının bərk-bərk 
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sıxdığı biləyinin məngənədən qurtulacağı anı gözləyərək 
dartınırdı. Birdən, Adillə baxşları qarşılaşdı. Nəsə göz-qaş 
edirdi Adil. Yəqin deyirdi ikimiz də birdən qəfil girişək buna. 
"Olsun, nə deyirəm ay Adil. İkimiz belə, bunun öhdəsindən 
gələ bilməyəcəyiksə tay onda biz niyə kişi oluruq?" Ancaq 
Orxan hiss edirdi ki, iki yox, lap dörd nəfər olsalar yenə bu 
institut çempionunun öhdəsindən gələ bilməyəcəklər. 

Birdən Adil Rəfael müəllimə üz tutdu: 
- Mənim bir təklifim var, Rəfael müəllim! Qoy Elxan 

qabaqca mənimlə güləşsin, özü də bütün qaydalar üzrə. Gedib 
soyunum gəlim, mən kasıb adamam sarıçkam, maykam cırılıb 
eləyər.  

- Di tez get gəl. Sən də hazırlaş ədə! - Elxan Orxana 
kəkəzləndi. 

- Yox qaqa, şərt belədi, əgər məni yıxsan, o da güləşəcək 
sənlə, yox yıxa bilməsən güləşməyəcək. Marağı olmaz çünki, 
biz öz aramızda güləşmişik, Orxan məni yıxır. Mən indi səni 
yıxsam, demək Orxan səni də yıxar. Belə deyilmi Rəfael 
müəllim? 

- Əlbəttə, əlbəttə, düz deyirsən. 
- Qırıldama, di tez ol soyun gəl! Ha-ha-ha! 
Elxan gülə-gülə qız döşü kimi dikəlmiş pəhləvan sinəsini 

çabaladıb oynadırdı. Orxan bir də gördü bu biri tərəfdə də Adil 
oynatmağdadı döşünü. Adilə baxınca quruyub qaldı: əsəbiliklə 
titrəşən sinəsinə, qol-bud əzələsinə bax, nəymiş bu Adil! Lakin 
o Elxanın polad bədəni önündə yenə cılız görünürdü. Azı yarım 
pud artıqdı Elxan çəkidə. Orxan lap arxayın olsun deyə 
oturacaqların yanına gedərək Adilin cibindən fin bıçağını 
xəlvətcə çxarıb öz cibinə qoydu. Əlbəttə günah öləndə olur. 
Öldürən də çox vaxt acizlikdən öldürür, ayrı bir çıxış yolu 
qalmır, öldürür. Özünü adamların halayına vurub lap ön sırada 
dayandı. Fikrində də buydu: belə fədakarlıq edib onu bu ağır 
vəziyyətdən qurtarmaq istəyən Adili əgər yıxsa Elxan, sındısa 
bir belə adamın içində, Natellanın, Zərifənin gözləri önündə, fin 
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bıçağını harasından gəldi var gücüylə saplayacaq ona Fikrinin 
qətiliyindən ürəyinin içi titrəyirdi. 

Güləşənlər hələ də güləşə başlamamışdılar. Elxan ortada 
atılıb düşə-düşə gözlərilə adamların üstündən hey ora-bura 
tuşlanırdı, lakin görünür axtardığını tapa bilmirdi, bənd almırdı 
gözləri bir yerdə. Natellanı axtarırdı yəqin. Fira ilə Zira qızlar 
arasındaydı, Zira bənizindən ölüb qurtarmışdı, Firanın gözləri-
qaşları gülürdü. Orxan nə qədər eləyirdi Adilin baxışlarını tuta 
bilmirdi, amma misilsiz bir çeviklik, igidlik dingildəməkdəydi 
Adildə. Birdən qabaqqabağa gəlib götürüşdülər. Elxan elə belə 
yıxmaq istəmirdi Adili, pişik siçanı necə hərləyib, oynadıb 
yeyirdisə eləcə dolaq gəlməklə, gülünc vəziyyətlərə onu 
salmaqla qıxmaq istəyirdi. Bir dəfə də belə Adili oynada-
oynada hərlədib adamların başı üzərindən görmək istədiyini 
axtardığı yerdə Adil qəfil bir həmləylə onu içindən çıxılması 
mümkün olmayan bir qurquya salıb kürəklərini yerə vurdu. 

- Tam qələbədirmi, yaxşı bax, Rafael müəllim? 
- Adə bu neydü adə, bu ki, təmiz qələbədür? 
Adil Elxanın üstündən durunca Sahibov qrupuna 

qoşulmuş Azərbaycan sektoru tələbələrinin qışqırığı, alqışları 
altında Orxan Adilin iki qıçları arasına girib meydanda 
dolanbaba hərlənməyə başladı. Sahibov özünü yetirdi, Musa 
yetirdi, Zahid yetirdi, Adili dolaylandırıb qolları üstündə atıb 
tutmağa başladılar. Fikrət Zalovun sonuncu dinləyiciləri onun 
yanından qaçıb meydançaya gəldilər. Adili yoldaşları bayaq 
əyləşdikləri taxta üstünə gətirib öpüşlərə bulaşdırdıqları yerdə 
Elxan Rafael müəllimi firitləməkdəydi: 

- Mən onu oynadırdım, bimirdim güləşçi olduğunu, ikinci 
dəfə güləşməliyik! 

- Adə düz deyir adə, dur bura gəl adə... 
Yoldaşları Adili buraxmadıqda Elxanın dördlüyü gəlib 

onların döşündə əl-qol oynatmağa başladılar. Orxan kinindən 
qap-qara qaralmışdı, dili güclə söz tuturdu Xəlvətcə Adili 
dürtmələdi: 
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- Götürün hərəmiz birini götürək! 
Adil işin dava ilə sonuclanacağını görüb bir təhər 

Musanın əlindən qopub meydançaya atıldı: 
-İndi bilirsənmi güləşçiyəm? Di gəl, yenə güləşək. Amma 

vicdanım haqqı bu dəfə də səni yıxsam, bir də bizim bu olacağa 
gəlsəniz sizi burdan ölümcül edib yolluyacam! Gəl bəri! 

-İkinci dəfə tutaşdılar. Indi Elxan oynatmaq düşüncəsində 
deyildi, gözünü dolandırıb ora-bura baxmaq halı yoxdu, hər 
şeyi unudub bütün gücü, ciddiyyəti ilə güləşə qapılmışdı. Bəzən 
Adili qaldırıb ayaqlarını yerdən üzürdü, bəzən qurquya salıb 
hərləyir, töyəcidirdi, elə qaytarıb yerə vurmaq istəyində Adil 
neyləyirdisə qurqudan çıxıb yenə dingildəyirdi böyür başında. 
Indi Orxan görürdü bu dəfə çox çətin olacaq Adilə, elə hey 
özünü savınır Adil. Bir qurquda Adil üzü üstə yerə düşdü, rus 
sektoru qızlarınını çapanı altında Elxan onu qaldırıb arxası üstə 
çevirərək kürəklərini yerə vurmağa çalışdı. Rəfael müəllim 
doğrudan da respublika dərəcəli hakim kimi bütün rəsmiyyəti 
ilə güləşə hakimlik edir, ən xırda qaydalardan kənara çıxma 
hallarını dərhal dayandırıb yol vermirdi. 

Elxan budu bir neçə dəqiqəydi, üzü üstə uzanmış Adili 
kürəkləri üstdə çevirməyə çalışırdı. Hər ikisinin bədənləri 
tərləyib şişmiş, sürüşkən olmuşdu, əllərində dayanmırdı. Adil 
başını qaldırıb dikəlmək istədikdə Musa pıçıldadı: 

-Hələ yor. 
-Musanın pıçıltısını bir belə səs-küyün içində Adillə 

Orxandan savayı bəlkə də bir kəs eşitmədi. Orxan indi başa 
düşdü Adilin kələyini. Güləşdə üç ünsür görünür başlıca şərtdi: 
çeviklik, güc, bir də ağıl. Bu üç ünsürün kombinasiyası kimdə 
üstünsə o da yıxmalıdı. Orxan ap-aydın görürdü ki, çeviklikdə, 
ağılda Adil üstündü, amma Elxan çox güclüdü. Bu dəli 
tərpənişi, çabalayışı, hər şeyi bu dəli gücü hesabına başa çatdır-
mağa coşması ilə Elxan bu gücünü də itirib tükəndirməkdədi. 
Adil isə üç qat az qüvvə sərfi ilə onu işlətməyə vadar 
etməkdədi. Birdən Musa iki dəfə çatal öskürdü, Adil guya bu 
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öskürəyə bənd imiş. Qəflətən sıçrayıb Elxana cumdu. Fır-fır 
fırlanırdı Adil, bir-biri ardınca qurqular qururdu. Bir neçə dəfə 
töyəcitmişdi Elxanı, büdrədib dizlərini yerə vurmuşdu. Hər dəfə 
də Sahibov qrupunun, onlara azarkeşlik edən Azərbaycan 
sektoru tələbələrinin sürəkli alqışları ilə qarşılanmışdı. Zahidin 
çığırtısı bəlkə bir kilometrlikdən eşidilərdi. Orxan fin bıçağını 
unutmuşdu, qəlbinin ən dərin guşələrindən coşqun bir sevinc 
fırtınası axıb gəlirdi. 

Birdən Elxan yenə Adili qaldırıb ayaqlarını yerdən üzdü, 
bir neçə oğlanın, qızın çapanı altında Adili hərləyib nəzərdə 
tutduğu fənd ilə yerə çırpmaq istəyəndə hamının təəccübünə 
rəğmən iş tamam tərsinə oldu: bir anın içində Elxan sarsıyıb 
yıxıldı, ayağı yerə toxunan anda Adilin ona qurduğu hansısa bir 
qarşı fəndin dolaşığına düşüb kürəkləri üstə yerə çırpıldı. Adil 
də böyrü üstə onun üstünə gəldi. Amma Adil üstdə olduğundan 
çəpikliklə çevrilib Elxanın onsuz da yerə qoşa toxunmuş 
kürəklərini otlar üstünə sıxdı. Tam qələbənin çalındığı ap-aydın 
göz qabağında idi. Fit, qışqırıq səsləri altında, Zahidin coşğun 
çığırtısı, Sahibovun tutqun bağırtısı, Musayla Orxanın “Urra”sı 
altında Adil hələ bir dəqiqə də Elxanı yerə sıxıb altından 
buraxmadı. Tavəd Rafael müəllim dil olub: 

- Təmiz qələbədür adə! – deməyincə. 
Sahibov qrupuna qoşulan bir dəstə tələbə Adili başları 

üzərində atıb-tutub bayaqkı oturacaq üstündə yerə qoydular. 
Indi Adilin üzündə qalib, xoşbəxt bir təbəssüm oynaşırdı. Lakin 
əsil xoşbəxtlik Orxanınkı idi, bəlkə də güllələnmə cəzasından 
qurtarmışdı Orxan. Adili geyindirib taxta üstündə oturuşdular. 
Zalov “Sevgili canan” oxumağa başladı. Elxangil hələ də 
geyinib bəzənib burada fırlanırdılar. Adil ayağa qalxıb onu sillə 
altına salmaqla qovmaq üçün yanırdı. Dostları buraxmırdılar. 
“Sevgili canan”ın dalğaları onları sehrli bir aləmə götürüb 
aparmaqdaydı. Birdən geyinib bəzənmiş, süslənib bir qu 
tüküncə yumşaq, yüngül, bir bahar çiçəyincə əlvan, ətirli, bir 
Avropalı kino aktrisasınca baxımlı olmuş Natella göründü. 
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Elxanın, yoldaşlarının gözü qabağında Musanı çəkib durquzub 
Adillə Orxanın aralığında əyləşdi: 

- Nə gözəl oxuyur ə, bu canı yanmış!.. 
Elxan gili elə bil yel apardı. Natella cəld qaçıb tələbələrin 

arasında görünməz olduqda Adil də durub qızın ardınca getmək 
istədi: 

- Gedim görüm hara qaçdı, birdən Elxan acıqlanıb vurub 
eləyər qızı. 

- Yox Adil, Elxanın dalınca getsəydi, gəlib sənin yanında 
oturardımı? Yəqin bir işi var gedib. 

- Bəlkə də sənə bir hədiyyə gətirməyə getdi – deyə Orxan 
inamla Musanı təsdiqlədi. 

Birdən “Sevgili canan” oxuyan Zalovun səsi çatallaşdı elə 
bil, yonulub cilalaşdı, mərmərləşdi, nazilib, gözəlləşib bir 
möcüzəyə çevrildi. Kimsə bir qız qoşulmuşdu Zalova, qoşulub 
da heyrətamiz bir gözəllik, incəlik gətirmişdi romansa. Zalovun 
tenor səsi yanında son dərəcə məlahətli, son dərəcə axımlı, 
nazicək bir qız səsi də ucalıb gecənin çılçıraq aydınlığını bir 
əfsanəyə çevirmişdi. 

- Durun gedək görək kimdi bu oxuyan? 
Yoldaşları Zalovu dövrələmiş halay içinə qatışdılar. 

Adillə Orxan ikisi qaldı yerlərində. 
- Dur biz də gedək! Görək kimdi bu oxuyan qız? 
- Zəhmət çəkmə, Natellanın səsidi, tanımırsanmı? Sənə 

ərməğandı belə. Sənin tərəfində dayandığını göstərmək istəyir 
hamıya. 

- Mənim ya sənin? 
- İndi biləcəyik. Oxuyub qurtaran kimi qaçıb bizim 

yanımıza gələcək, kiminçin oxuyurdusa onun yanında oturacaq. 
- Nə bilirsən? 
- İndi görərsən! 
Lakin dinləyicilər hələ buraxmadılar onu. Ikinci, üçüncü 

dəfə oxutdular, axırda Zalovdan da ayırıb tək səsilə segah 
təsnifi oxutdular. Hər hansı bir Avropalı aktrisa qibtə edərdi bu 
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alqışa, bu sevgiyə, məftunluğa. Bu gözəl boy buxuna, yaraşığa, 
allığa, gözəlliyə. Bu gözəllik, cavanlıq ki, Natellada vardı, bu 
bir şəxsi aidiyyət deyildi, bir el sərvətiydi, bir ümumxalq 
sərvətiydi, hər eldə, hər obada hər zaman aranıb tapıla bilməyən 
aristokrat bir gözəllikdi Natella. 

Bir az da keçmiş ara sakitləşib baş yenə Zalova qarışanda 
Natella qaça-qaça gəlib Orxanı bir tərəfə, Adili bir tərəfə 
itələyib ikisinin arasında əyləşdi. 

Xoşbəxt bir sevinc dalğalanmaqdaydı Natellanın 
çöhrəsində. Qızın az qala o biri tərəfi görünən bəm-bəyaz 
çöhrəsinə ani baxıb təkcə Orxan anladı nə qədər qurama, nə 
qədər yapmadı bu çöhrənin göz görən xoşbəxtliyi. Bu 
xoşbəxtlik altında çılğınca bir dərd, qorlana-qorlana közərən, 
yanan bir ocaq yarası var. 

- Nə düşünürsünüz ə, qardaşlar, Elxan elə belə gəlmişdi 
bura, ya kimsə, nəsə çatdırıbdı ona? 

- Sən çıx yeri bizim yanımızdan Natella, günortanı 
çatdıran indini də çatdırar. 

- Çatdırsın, cəhənnəmə çatdırsın! 
- Mən sənə qardaş kimi deyirəm dur yeri bizim yanı-

mızdan! 
- Dəymə Adil, qoy otursun. Belə yaxşıdı, belə lazımdı. 
Adil dönüb qəzəblə, təəccüblə Orxana baxdı, lakin bir söz 

deməyib məzəli bir söhbət başladı Natellaya. 
 
 

******                 *******           ******* 
 

“Könlüm düşüb?”- deyə pambıq yığdığı yerdə dünənki 
fikri Cəmilənin gəlib yadına düşdü. Könlüm düşüb nədi? 
Deyəsən axmaqlayıram mən? Tanımadığım yad bir adama 
gözümmü düşüb? Düşməyib bəs nədi yenə yönünü tutmusan o 
tərəfə? O qədər də sürətlə aralaşırsan “günəbaxanlar” ayılıb 
özlərinə gəlincəyədək sən gözdən itib gedəcəksən. Nərgizlə heç 
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bir şeyin üstündə dalaşıb qanlı-bıçaq ayrıldın, nədən ötrü? 
Nədi, nədi o sənə mane olmasın, arayıb axtarmasın səni, 
dalınca düşməsin! Doğrudanmı belədi? Ay Allah? Nəyi belədi! 
Nə təhər belədi bunu heç özüm də bilmirəm? Yox, belə 
aralaşıram ona görəki, dünən az pambıq qığmışam, bu gün 
gərək əvəzin çıxam. Əhməd müəllimi təəccübə gətirəm. 
Bununçun da gərək yiyəsizliyə çəkiləm, heç kəs mane olmaya 
mənə. Bəs niyə bu sürətlə? Özü də təklənib naves tərəfə 
gedirsən? İstəmirsən yolun bu tayından keçib gəldiyini o görə. 
Navesin yanından qəfil çıxasan artezian üstünə, kolxozçulara 
qarışıb onların yanından qayıdasan yenə həmin sahəyə. Elə 
düşündüyü kimi də edirdi. Yenə də medtexnikum dünənki 
yerlərindəydi, onlardan da irəlidə bir dəstə kolxozçu yığırdı 
kişili-qadınlı. Kişiləri bir-bir göz altınca yoxladı: bəlkə elə o da 
bunların içində oldu? Belə düşündüyündə qanı təpdi ürəyində. 
Sinəsi enib-qalxmağa, tövşüməyə başladı. Oğrun-oğrun bütün 
kişiləri yoxlaşdırıb gördü yox, Kamal yoxdu bunların içində. 
Ürəyi sakitləşdi. Həmişə görüşdükləri yerə boylandı: bir kimsə 
yoxdu orda da. Narahat olub darıxmağa başladı indi də. Bir 
gözü elə dünənki yerdə, iki saat kolxozçulara qarışıb pambıq 
yığdı. Sürətlə yığıb eləmirdi. Necə yığaydı sürətlə: bir gözü elə 
yoldaydı. Axırda dözməyib yığdıqlarını bardana basıb başına 
qaldırdı, üzünü dünənki yerə tutub yenə oraya doğru irəlilədi. O 
gəlməyəcəkdi daha, gəlsə indiyənədək gəlmişdi. 

Yarım saatca yol gedib dünənki yerə gəlib çıxdı. Bardanı 
yerə qoyub sürətlə yığmağa başladı. Gərək düz 150 kq pambıq 
qığa bu gün. Amma nəsə elə bil qırılıb düşmüşdü qəlbində. 
Deməli yanılırmış Cəmilə. Sevgi deyilmiş onların arasındakı, 
ötəri bir hiss imiş! Hər bir oğlanla bir qız arasında hər dəqiqə 
alışa biləcək ötərgi bir duyğuymuş. Amma o belə bilmirdi 
bildiyini. Ona elə gəlirdi hələ-hələ bu hallara düşüb belə çılğın 
duyğular içində çabalayamaz insan. Bəlkə birtərəfli olub 
duyğusu? Kamalın qəlbində alışmayıb, elə Cəmiləni odduyub 
yandırıbdı? Bir də mexanizator nə bilər eşq nədi, məhəbbət 
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nədi? Heyvani bir hiss olur belələrində; başamı düşür onlar 
sevgini? Bəs necə olub o öz-özünə alışıb belə? Birtərəfli alışıb? 
Axı deyirlər tək kösöv heç ocaqda da yanmaz, o necə olub 
alışıb? Bəs onda o mexanizator oğlanın gözlərində gördüyü, 
axıb-axıb Cəmilənin qəlbinə tökülən o duyğu selləri nəydi 
heylə? Məyər o oğlan olmadımı onu başdan eləyən, onun o 
alovlu baxışları, şirin dili, gözəl boy-buxunu olmadımı? Vallah 
heç boy-buxunu da yox, ağlı, dərrakəsi, mərifəti, qananlığı 
oldu, incə duyğuları oldu. Boy-buxuna qalsa günəbaxanlar 
içində ondan da suyumlu, ondan da gözəl oğlanlar var, niyə 
birinə də göz qaldırıb belə baxmadı Cəmilə, ürəyindən keçmədi 
baxa, amma elə bunu görən kimi ürəyi təpdi içində, öz-özünə 
alışdı belə! Bir geyimsiz-gecimsiz, bir pis papaqlı mexanizatoru 
görüb alışdı ürəyi. O da namərd olub heç gəlmədi. Gəlməyəcək. 
Alışa-alışa qalacaq Cəmilə, yana-yana qalacaq. Bəlkə də tab 
gətirməyib ürəyi partlayacaq, başına hava gələcək! Doğrudanmı 
bu qədər ürəkdən bənd olub Cəmilə? Bənd olmaq məyər pis 
işdi? Ayıb işdi? Görən hamı da onun kimi bənd olurmu belə? 
Görən Nərgiz də bənd olurmu, o biri qızlar, oğlanlar da belə 
bənd olurlarmı? Onlar bənd olurlar, ağılla- başla bənd olurlar, 
bir-birini tanıyır, bilir, bir-birilə danışıb bitişir, sonra da 
evlənirlər. Çoxusu da elə bir-birinin ata-analarına, ev-eşiklə-
rinə, var-dövlətlərinə bənd olurlar, ad-sanlarına vurulurlar. O da 
mexanizatora bənd olub! Hələ mexanizator da bəyənmir, gəlmir 
çağırışına, demək heç sevmir də onu. Hamını sevirlər-seçirlər, 
bircə onu sevmirlər. Yoxsa yenə “Sona bülbüllər?” Sona 
bülbüllərmi oxusun? Fitrət var bu mahnıda, sirr var, hikmət var! 
Oxuyan kimi qeybdən çıxacaq mexanizator, göydən düşüb 
gələcək, yerdən çıxıb gələcək! 

Oxusunmu ay Allah? Oxusunmu? Yox, yox, nə oxuma-
yacaq, nə heç onun gəlməsini istəmir bura. Bəs neçin züm-
zümələyir “Sona bülbüllər”i, astaca-astaca sızıldadır belə? Bu 
mahnının bu sayaq həzin oxunmasına dayanarmı heç ürək, 
dözərmi heç sevən könül? Yox, bu mahnını gərək bütün 
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ciyarınla, köksünlə oxuyasan! Bütün gücün, qüdrətin, bütün 
nəfəsinlə oxuyasan, var gücünlə cingiyəsən, zəngulələr 
döyəsən! 

Axı gətirəcək mahnı onu, gətirib də bu dəfə səni lap 
sinənin ortasından oxlayacaq, köksündən yaralayacaq! O bu 
gün də gəlib çıxsa dözməyəcəksən axı, dayana bilməyəcəksən 
axı, sirrini faş edib biabır olacaqsan axı? Ürəyinini coşqusu 
qalxıb qərq edəcək səni bir sevgi dəryasında, ala bilməyəcəksən 
axı bu fırtınanın qabağını? 

Yox, elə belə astaca-astaca gumuldanmağı yetər. Həm də 
yorulubdu, iki saatdır dayanmadan yığır. Bardan ağzınacan 
qalanıbdı, bir az da dincəlsin qoy. Fəqət, oxuyacaqdı, bardana 
başını söykəyib, gözlərini yumub əvvəlcə həzin-həzin, sonra 
coşub daşa-daşa, çınqıya-çınqıya qaxsıdacaqdı: 

Su atdım yara dəydi, 
Sona bülbüllər! 
Əlim divara dəydi, 
Sona bülbüllər! 
 
Dilim-ağzım qurusun, 
Sona bülbüllər! 
Nə dedim yara dəydi? 
Saçı sünbüllər! 

 
Elə yar, yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, ay sona bülbüllər! 

- Sürəyya... 
“Məni çağırıllar!” Yox, qulağına dolub bu səs, onu 

çağıran nə gəzir? Sürəyyadımı o ? Kamalın səsidi qulağına 
dolub, çıxmır qulağından! Çıxmayacaq da heç!.. 

Elə yar, yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, ay sona bülbüllər! 
- Sürəyya! 
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“Vallah odur! Onun səsidi! Göylərdənmi düşürüb gətirdi 
“Sona bülbüllər!?” Hövlank ayağa durdu. 

O idi! Hərəkətsizcə quruyub qalmışdı qarşısında, bir daş 
heykəl kimi, bir qurama qurqom kimi, gülümsünə də bilmirdi. 
Qorxusundandımı, hisslərinin coşğunluğundanmı? 

- Vay! Sən hardan düşdün? 
- Düşmədim, yerdən çıxdım. 
- Yerin harasından? 
- Təkindən çıxdım Sürəyya! Bax, o gördüyün kalışlıq 

içindən çıxdım, saat 7 olandan gəlmişəm ora. 
- Bəs neyləyirdin orda? 
- Düşünürdüm. 
- Nə düşünürdün bir belə?.. 
- Düşünürdüm görən Sürəyya adlı o qız gələcəkmi yenə 

bu sahəyə? 
- Düşününcə niyə durub baxmırdın? 
- Qorxurdum görər məni. 
- Görüb neyləyəcəkdi? 
- Qəzəblənərdi dünənki kimi... 
- Demək bilmirdin onun iki saatdı burda pambıq 

yığdığını? 
-Bilmirdim. Baxa bilmirdim. Dünən bıçaq bəhanəsiylə 

gəlmişdim, bu gün nə deyəydim? Bəlkə görəydi elə qız məni? 
- Pambıq kolları arasından da baxmadın heç! 
- Bu lap məşəqqət olardı mənimçin. Biləydim gəlmisən, 

burdasan, kol dibinə qısılıb oğru kimi baxa-baxa qalaydım! 
- Bəs indi necə çıxdın, qorxmadın? 
- Mahnını bəhanə etdim. 
- Bəlkə heç oxumayıb çıxıb gedəydim! 
- Yox, oxuyacaqdın! 
- Nə bildin oxuyacağam mütləq? 
- Sevirsənsə oxuyacaqdın Sürəyya! 
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"Bu nə iş idi mən düşdüm, ay Allah! Bu nə deyir belə? 
İndi nə deyim mən, nə cavab verim ona mən? Başımı götürüb 
hara qaçım, neyləyim mən?" 

- Əgər sevirdinsə, yenə oxuyacaqdın "Sona bülbülləri!" 
Axı bizim sevgimiz ondan başlayıb?.. 

- Nə danışırsan sən? Sevgi nədi, məhəbbət nədi?!.. 
- Yox Sürəyya, səni bilmirəm, bəlkə də səhv eləyirəm 

səndən yana. Ancaq ölürəm mən, dayana bilmirəm, gecələr 
gözlərimə yuxu getmir, gözlərimi yuman kimi bir açıq qız 
kürəyi gəlib durur gözlərimin qarşısında. Ortası nar zərbəsindən 
qaralmış, incə, mərmər bir kürək. Narınca seyrək tükləri elə bil 
qüdrətin çəkdiyi naxışdı sıralanıb. Hələ bu düzülüşdə bu 
incəlikdə gözəllik görməmişəm dünyada. Bihuşedici bir qoxu 
gəlir bu kürək arxasına sallanmış sünbül hörünüşlü saçlardan. 
Mən hələ  belə məstedici qoxu qoxulamamışam dünyada. bir 
qız gəlib durur gözlərim önündə, hələ bu gözəllikdə, bu 
misilsizlikdə, bu duyğuda qız görməmişəm dünyada! Ömrüm 
boyu da görə bilməyəcəyəm!.. 

"Neyləyim mən pambıq kolları, çəkil ağacları, asfalt 
yollar, nə deyim mən buna, nə cavab verim? Nə cavab verim 
ala kəpənək, dolu bardan, pambıq çiçəkləri? Ana torpaq, mavi 
səma nə deyim mən, neyləyim mən?!" 

- Neyləyim indi mən, mexanizator oğlan? Nə deyirsən, 
deyim sənə? 

- ... 
- Yox, indi nə cavab gözləyirsən məndən, nə istəyirsən?.. 
- Bilmirəm... 
- Bəlkə yenə kürəyimə baxmaq istəyirsən? Gəl bax. Yəqin 

çəkilibdi qarası. 
Yeriyib oğlanın qarşısında dayandı, üçdüyməli Bakı 

jaketinin düymələrini açıb arxasını çevirdi oğlana? 
- Çək aşağı jaketi, doyunca tamaşa et sevdiyin əşyaya, o 

qoşa hörüklü saçları qoxula! 
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Qoşa hörüklər arasındakı bəyaz cığıra, qızın boynu 
arxasındakı ipək kimi yumşaq tüklərin bir meh əsməsilə 
titrəyişinə, mərmər bir kürək boyunca bir qüdrət qələminin 
çəkdiyi o möcüzə naxışa, süd kimi ağ-appaq bir yaradılışın 
əfsanəsinə baxınca başı dumanlandı Orxanın, qara yoğun 
hörüklərin arasını iyləyib bihuş apardı onu, barmağını uzadıb 
qızın nar dəyib qaralmış kürəyinə toxundurunca elə bil yel 
yıxdı qızı, uçunub torpaq üstünə düşdü qız, heç elə bil canı 
cəsədi yoxmuş qızın, bir dayağı, təpəri yoxmuş, dizləri elə-belə 
güclə saxlayırmış qızı. 

"İnsafın yoxmu heç sənin? Görmürsənmi ayaq üstə 
dayana bilmirəm, titrəyib əsirəm mən? Bir elə o yaxınlığın, o 
qoxulaman, kürəyimə dəyən o isti nəfəsin alıb ağlımı başımdan, 
öldürüb-itirib məni, bəs bu toxunmaq nədi, əl vurmaq nədi? 
Qan yoxmu səndə, insaf yoxmu səndə?" 

- Niyə əl vurdun mənə? Görmürsən əl dəyməmiş ölüb 
getmişəm?! -İnlədi qız. 

Başı səyəlləkləndi Orxanın. Dünya bir fırfıraya dönüb 
hərlənirdi başına. Gözləri qaraldı, ürəyi yerindən qopub 
partlamaq istədi. "Belə də qız olarmı Allah, belə də atəş olarmı? 
Bir barmaq toxundurmasından gör nə hala düşüb, gör nələr 
deyir mənə, ürəyinin sirrini etiraf edir!" Bəs bu vəziyyətdən 
necə qurtaracaq onlar? Kim gəlib qurtaracaq, haçan gəlib 
qirtaracaq? Bəlkə yaxınlaşıb bir mehribanlıq göstərsin qıza, 
saçından tutsun, qaldırıb gözlərinin dərinliyinə, kipriklərinin 
uzunluğuna, gözəl çöhrəsinin əfsanəliyinə baxsın? Heç 
insafdımı, kişilikdirmi bu? Bir barmaq toxunmasından uçalanıb 
yıxılan qız, bir əl dəyilməsinə, bir isti nəfəs təmasına  necə 
dözəcək, neyləyəcək? Heç onun özünün dizlərində bir taqət 
qalıbmı bir addım ata, bir əyilib-qalxa, bir yaxınlaşa qıza? 
Birdən Sürəyya çul kimi düşdüyü yerdən qalxıb ona doğru 
atıldı, bircə addım atıb dayandı, odluca bir baxış doldurdu 
gözlərinə. Orxana elə gəldi indicə qol açıb boynuna sarılacaq 
qız, odlu sözlər ərmağan edəcək ona. Amma atdığı bu bircə 
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addım oldu. Sonra birdən qəfil dönüb bir göyərçin sürətiylə, 
dünənki kimi, dünənkindən daha bərk kolxozçulara doğru 
qaçdı. Külək apardı elə bil qızı fırtına götürüb apardı. Elə 
sürətlə apardı, Orxan bir də huşdan ayılıb özünə gələndə, ağlı 
üstünə qayıdanda artıq kolxozçulara yaxınlaşmaqdaydı qız. 
Bəlkə o da ardınca qaçsın qızın? Ayıb deyildimi? 
Deməzdilərmi bu nə qaçdı-qovdudu belə? Sürəyyanın 
adamlarıdı yəqin onlar, tanıyırlar qızı, bilirlər kimliyini, o da 
ardınca düşüb getsə ləkə gəlməzmi qızın adına, deməzlərmi 
kimdi bu oğlan ardınca düşüb? Sormazlarmı ondan? 

Bir də heç ayaqları vardı qaça? Tir-tir titrəyirdi qolu, qıçı, 
dizləri. Görən o qız necə tərpənə bildi, qaça bildi bəs? Haradan 
tapdı belə bir gücü özündə? Axı bircə an əvvəl qıçları ayaqüstə 
saxlaya bilməyib yerə çırpmışdı onu. Necə oldu birdən qalxıb 
bir fırtına kimi qaça bildi? 

Qız kolxozçulara qarışıb seçilməz olanda Orxan da 
taqətsiz qızın bayaq çırpıldığı torpaq üstünə düşdü. Yox, 
məhəbbətdi bu, bəyaz buludlar, zümrüd göylər, çəkil ağacları, 
məhəbbətdi bu! Yolunu gözləyib intizarını çəkdiyim, 
gələcəyinə ümüdlər bəsləyib, həsrətində olduğum, amma 
etibarım olmadığı, əminliyim olmadığı sevgimdi bu, eşqim, 
ilhamımdı gözlənilmədən gəlib çıxıb, qəfil haqlayıbdı məni, 
qaplayıbdı məni! 

Fəqət, bir də sabahı gözləməli olacağam. İyirmi dörd 
saatlıq intizar çəkməli olacağam, həsrət çəkməli olacağam. 
İntizar olmayacaq bu, bir məşəqqət olacaq, yuxusuz keçirdiyim 
ikinci gecəm olacaq. Dünən gecə yata bilmədim. Bu gecə heç 
yata bilməyəcəyəm. Dəli sərsərilər kimi durub aydınlıq çölləri 
gəzinəcəyəm. Gizli görüşlər, əyləncələr şahidi olacağam., 
əxlaqsızlıq, həzz, şəhvət qurbanlarına, işrət düşgünlərinə rast 
gəlib ilan çalmış kimi geri atlanacağam, yönümü başqa bir 
səmtə çevirib ta o ilanlardan bir cütünə də rast gəlincəyədək 
başı tuşuna çıxıb gedəcəyəm. Sabah açılan kimi uça-uça yenə 
bu yerə gələcək, indi gizlənib eləməyib, dim-dikcə dayanıb 
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onun gəlməsini gözləyəcəyəm. Dayana bilməyəcək o da, 
mütləq gələcək, nə olur olsun gələcək! Tanıdacağam özümü, 
deyəcəyəm Kamal deyiləm mən, Orxanam, mexanizator 
deyiləm, həkiməm, Tibb institutunun 5-ci kurs tələbəsiyəm, 
yeddi bacım yoxdu, bircə bacım var, bu pasportum, bu mənim 
tələbə biletim, bu mənim adresim. Sevirəm səni Sürəyya, bütün 
varlığımla sevirəm, nə olar kolxozçu olanda, min institut 
qurtarmış qıza dəyişmərəm səni, yaşaya bilmərəm sənsiz, 
ölərəm, partlayaram sənsiz! 

 
******                   ******                    ****** 

 
Orxan bardanı bu dəfə bir ZİL maşınla apardı. Bardanı 

cıxıb kuzadan yerə atanda ordan boylanıb gördü yenə hamı 
gedib günorta yeməyinə, tarlada üç-dörd belə, kampaniya qalıb, 
Sahibovunku da o cümlədən. Amma bu dəfə kampaniya lap 
aralıda qurulubdu. ZİL-i yola salıb başı gicəllənə-gicəllənə 
kampaniyaya doğru yönəldi. Yenə hər şey, hamı yerli-
yerindəydi. Nə istəsən də vardı süfrədə, o cümlədən də 
şampanski. Oğlanlar ortalığa pul qoyub veriblər Sahibova, o da 
çalıb çapıb nə desən tapıb hazır eləyib süfrədə. Öz zövqünə 
görə o qırmızı şampan şərabı, bir də "şipuçi" alır. Lakin 
dünənki kefi köklük yoxdu məclisdə. Natellanın gizlətmək 
istədiyi qəmginliyi üzünün ap-ağlığından çıxıb qaraldıbdı 
hamının qanını. Adil də heç özündə deyildi. Qaşları dartılıb 
yuxarı çəkilmişdi nəsə, belə müdrik, ruhanı bir görkəm almışdı 
Adil. 

Orxan gəlib əyləşən kimi Sahibov stəkanı köpükləndirib 
ona uzatdı:  

- Buyurursan, yoxsa gözləyək köpüyü yatsın, ağzınaca 
qızardım dünənki kimi? 

- Yox, belə yaxşıdı. 
- Qərdəş canna içməmişik, səni gözləyirik. Maşallah, bu 

günkü bardanın da yaxşıdı. Dünən hamımız qatıb bir yerə 
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çəkdik, hərəmizə 25 kq düşdü. Bu gün də düşəcək elə. Mən 
ölüm, hi-hi-hi!  

Zahidə nə var, nə vaxt istəsə, harda istəsə gülə bilər, 
istəyir lap küll aləm yasa batıb ağlasın, ancaq Zahid güləcək 
elə! 

- A Zahid, bir saxla söz demək istəyirəm. - Adil ruhanı 
qaşlarını bir az da dartıb stəkanı əlinə götürərək Sahibova üz 
tutdu: 

- Buyruq olmasın Sahibov, yeri o şeylərimizin yanına, 
orda fartuğun içinə bir araq qoyub arxın içində gizlətmişəm, 
onu tap gətir. 

Sahibov araq adı eşitcək qalxıb getdi.  
- İndi də dəlilik mənim payıma düşüb uşaqlar, bir dəlilik 

də mən eləmək istəyirəm. Bax, Fəridə yaxşı qulaq as, gör nə 
deyirəm. Natella olduqca yaxşı qızdı, gözəl qızdı, sevməli 
qızdı. Orxan dünən bir az axmaq danışdı, ancaq o əslində çox 
haqlıdı, Natellanı sevməmək mümkün deyil, Orxanı qınamıram 
da heç. Mən Natellanı sizə necə deyim, bir doğma bacı kimi 
sevirəm. Natellanın xatirinə dəyməsin, istəmərəm mənim bacım 
da onun kimi bəzən yelbeyinlik eləsin, ancaq istərəm öz bacım 
da onun kimi saf, təmiz, açıq ürəkli olsun... 

Hamı udquna-udquna Adilə baxırdı. Natella pörtüb 
qızarmışdı, Zərifənin ağzı açıla qalmışdı, İradə diqqətlə 
dinləyirdi. "Vallah, nəsə söz var Adildə" - fikirləşirdi Orxan. 

-... hiylə, məkr, paxıllıq nə şeydi, bilməz Natella. Pislik nə 
şeydi, bilməz. Hamını özünə dost sayıb qardaş-bacı bilir. 
Birisinə də uydu, dəli olsun, ağıllı olsun, onu tullayıb atan 
deyil. Yüz dili yoxdu, bir dili var. Yüz tərəfə baxmır, bir tərəfə 
baxır. 

Yaman uzadır Adil, ancaq darıxdırmır adamı. Sözünün 
nəsə canı var. Hamı sözünün bu canını gözləyir Adilin. 

- Əlbəttə, Natella lap birinci gündən səhv elədi. İncimə 
bacım, mən ölüm incimə. Kim sevmir axı? Siz deyirsiniz elə 
Adil dinməz-söyləməz, sakit, fağır adamdı, Adil sevmir? Adil 
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kişi deyil? Amma bir deyin görüm, bilirsinizmi kimi sevir 
Adil? Deyə bilərsənmi sən Fəridə?  

Zərifəyə nə oldu belə? Qəfil tər sıçrantıları göründü 
üzündə, alnında? Bəlkə daxili həyəcandandı bu? Axı, qızara 
bilmir qız, qarayanızdı, qırmızılıq qara rəngdə üzə çıxmır axı? 
Dodaqları səyriyir, gözləri şölələnib, başı axıb gedir qızın. 

- Özü də beş ildi sevirəm mən. Özünə bir kəlmə 
deməmişəm, amma bilir o da. Bilir ki, Adil bütün varlığıyla 
sevir onu, evlənəcək axırda da. Ancaq hələ bizi üzbəüz dayanıb 
ikilikdə söhbət edən, danışan görməyiblər. Qalan dostlar 
inciməsin, institutda mənim ən ürək sirdaşım bu Orxan olubdu, 
amma o da bilmir bu sirrimi!.. 

- Bilmirdim düzdü, amma indi bilirəm. 
- Bilirsən? Bilirsən söylə! 
- Yaxşı düşməz axı... 
- Söylə, mən deyirəm söylə!  
- Zərifədi! 
Zərifənin gözlərinə tor gəldi. Fəridə don qaldı yerində, 

Natellanın dodaqları büzülüb gözləri bərəldi. 
- Düzdü, Zərifəai. Soruşa bilərsiniz, mən niyə açmamışam 

ona qəlbimi? Küçəbəküçə gəzmirik başqaları kimi? Mən özüm 
istəmirəm ona görə: bəlkə elə sabah bir qəzaya düşüb 
öləcəyəm, qızın adı qalacaq onda ləkəli? Bir də axı, mən öz 
gələcək həyat yoldaşıma küçələrdə gəzməkmi öyrədəcəyəm? 
Biz oyun-oyuncaq ha deyilik? İnsanıq biz. Amma, sənin kimi 
də oyun oynamırıq Fəridə! Birini burda zənd altında saxlayıb, 
birini də o yanda tutmuruq. Ya elə, Natella kimi ol sən də, ya 
bizim kimi ol. Xalxı oyuncaq eləmə əlində. Sənə böyük qardaş 
kimi öyüd verirəm, məkrli olma, hiyləgər, paxıl olma. Ən 
böyük biclik, düzlükdü! Heç bilirsən Elxanın yanınca hərlənən 
o Ramizdi nədi, bir başı boşun biri, gəlib nələr danışır səndən! 
Qız hesab edir quş vurur onunla dostluq eləməkdə, o da 
təğəlliyə qoyub avara-avara danışır tələbələrin içində. Çəkib 
daldaya ağzına bir şəpələk vurmuşam axırda, kəsib səsini, 
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başlayıb quzulanmağa, çox şeylər açıb tökməyə. Hələ dediyin-
dən belə çıxır Elxana bizim dünənki məclisimizi də çatdırıblar, 
onunşün gəlibmiş Elxan, qəsdən bizi pərt eləməyə gəlibmiş! 
Qan vardı onun gəlişində. Dünən iki adamı ölümdən qurtardım 
mən! Yoxsa sən elə bilirsən bir heylə adamın içində Elxan 
Orxanı sındırıb salamat baş aparacaqdı gora? Orxan kimi bir 
cavanı? Yadından çıxıb mənim fin bıçağımı hələ də qaytarıb 
qoymayıb cibimə? Təkcə elə Natellanın yanında sınmağı ömrü 
uzunu sığışdıra bilməzdi Orxan. Elxana baxma, güləşçidi o, 
öyrəşib yıxıb, yıxılmağa. Halbu ki, bu şəraiti özgəsinə həsəd 
aparan məkrli, paxıl bir qız başı yaratmışdı!.. 

- Niyə mənim üzümə baxırsan Adil, məni nə hesab 
edirsən? 

- Mən nə dediyimi bilirəm Fəridə. Bütün qan işləri axmaq 
bir qız fitnəsindən düşür çox vaxt. Nə Elxan Orxandan yaxşı 
oğlandı, nə Ramiz Sahibovdan. Mən bunların bir dırnağını on-
ların on nəfərinə vermərəm. Sahibov da çox yaxşı oğlandı, tər-
biyəli, təsərrüfatcıl adamdı. Ondan çox yaxşı bir həyat yoldaşı 
olacaq sənə! 

Bu yerdə Sahibov sözləri boğazında qaynada-qaynada 
gəlib çıxdı: 

- Halal olsun Adilə, sən öl lap pşeniçnidi, lap mənim 
sifarişimlədi!  

Sahibov stəkanları doldurub bir-bir hərəsini öz yiyəsinin 
qarşısına qoydu. Qızlara pepsi-kola töküb verdi. Kim bilir 
hardan alıb o pepsi-kolanı. Gələn kimi əlli dost-tanış tapıbdı 
burda. Sahibov burada əyləşənlərin bir növ ərzaq üzrə baş 
Nazirləridi. Pul yığmaq, kassa yaratmaq, yemək-içmək təşkil 
etmək elə bil alnına yazılmış doğma işiydi Sahibovun. 

Natella stəkanı irəli uzadıb pörtmüş halda Sahibova üz 
tutdu: 

- Bura bir az şampan tök ə! 
Adil çəp-çəp qıza baxdı. Qız dərhal duyub bunu 

gülümsündü: 
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- Adil, anamın qıbri haqqı hələ dilimə içki dəyməyib, 
amma indi sizinlə içmək istəyirəm, içəcəyəm də! Az tök 
Sahibov, lap azca. Hə, yaxşıdı. Qurban olum sizə Adil, yaxşı 
insanlarsınız vallah. Bu iki-üç gündən bəriki əhvalatlar sizi 
mənim gözümdə göylərə qaldırıb. Xoşbəxtəm mən, xoşbəxtəm 
ki, sizin kimi dostlarım var, dərdimə qalan, qayğımı çəkən 
arxam, köməyim var! Özü də mən bilirəm bax, bu kampaniya 
vallah özünün bir atamanı sayır məni. Kəsdiyim başa sorğu-
sual yoxdu burda, nə eləsəm, neyləsəm, bir nöqsan tutan, bir 
sözümün başını qovan yoxdu burda. Nə desəm o da olasıdı. Bir 
sağlığ deyəcəyəm indi, dediyim də yenə qəbul olunacaqdı. Heç 
kimin də duxu yoxdu qəbul eləməyə! 

- Kimin nə duxu var! -Zahid coşub qışqırdı.  
- İçək bu badələri... özülü bax burda, bu pambıq 

tarlasındakı kampaniyamızda qoyulan iki ailənin, Adillə 
Zərifənin, Sahibovla Fəridənin sağlığına! 

- Can bacım, dilinə qurban olum! -Zahid ayağa qalxıb 
çığırdı -Natella deyən sağlığa! 

- Natella deyən sağlığa, ataman deyən sağlığa! -deyə Adil 
stəkanını havaya qaldırdı. Sonra da arağı son damlasınadək 
başına çəkdi. Natella şampanskidən bir qurtum alınca çeçədi, 
boğazı tutuldu, Zərifə keçib onun kerəklərinə döyməyə başladı.  

- Ə, bu nədi ə belə içirsiniz? Vallah ağlınız yoxdu sizin. 
Mən də deyirəm bir yönlü şeydi bunlar belə içməkdə! Əənə 
eləyin ə bunu!.. 

Natella bunu deyib hirslənərək əlindəki stəkanı var gücü 
ilə yerdəki daşa çırpdı. 

- Şüşə sındı, xoşbəxt olacaqlar! - Zahid çapan çaldı. 
Fəridə bayaq Adilin sözlərinə bərk dəyinib ağlayırdı. İndi 

işin birdən-birə belə yaxşılığa dəyişməsindən hallanıb 
gülümsünməyə başladı. Çox qəribə bir mənzərə alınmışdı: 
Fəridənin gözlərində alaca-alaca gilələr oynaşırdı, yanaqları 
aşağı damla-damla yaşlar süzələnirdi, di gəl gülümsünürdü 
Fəridə. Orxan mat-məəttəl qalmışdı bu işə. Nə gülümsünməsi 
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çəkilmirdi qızın üzündən, nə şora verib axan göz yaşları 
quruyub kəsilmək bilmirdi. Həm ağlayırdı Fəridə, həm 
gülümsünürdü. Ömründə ilk kərəydi belə bir şey görürdü 
Orxan. "Gəncliyi bahar səmasına buna görə bənzədiblər - deyə 
düşündü. Baxırsan həm gün çıxıb bahar səmasından, həm yağış 
səpələnməkdədi". 

 
 

******              ******             ****** 
 

Hələ Kamalın yanından qaçıb uzaqlaşa-uzaqlaşa Cəmilə 
düşünürdü: nahaqdır bu qaçmağı, Kamalı belə aldadıb yanlış 
salmaqçın kolxozçulara sarı qaçmağı. Gərək elə Kamalın 
yanından düz çəkilliklərə doğru qaçaydı, o da görəydi hara 
qaçır qız, hansı dəstəyə yanaşır. Amma yox, bəlkə elə Kamal 
lap indi gedib soruşdu, öyrəndi tələbələrdi orda yığan, aldadıbdı 
Cəmilə onu? Yalanı üzə çıxdı. O da cavandı, ürəyi sındı ondan, 
könlü dolandı? Demək hələ də aldatmaqdadır mexanizator 
oğlanı, hələ də kələk gəlməkdədir ona! Ürəklə oynayır Cəmilə, 
könüllə oynayır, yaxşı iş tapıb özünə! Çox pis iş tutur əlbəttə. 
Ancaq bütün bunları hələ bir ağıllı-başlı düşünmək gərək. Bir 
özünə gəlib soyuq başla fikirləşmək gərək. Onsuz da bu tutuş 
elə tutmayıb axır bir gün örtülü qalıb açılmaya sirri. Özü açıb 
deyəcək Kamala. Hələlik belə yaxşıdı... 

Kolxozçulara çata-çatda yavaşıyıb yüyürmədi: bəlkə biri 
soruşdu kimsən, hardan gəlirsən, niyə yüyürürsən, kimdi qovan 
səni? Yeriyə-yeriyə hər yerdə adamlardan bir az aralı 
kolxozçuları keçib medtexnikum tələbələrinin tuşunda sağa 
burularaq artezian üstünə gəldi. Üz-gözünə su çırpıb sərinədi, 
sonra durub üzünü mehə qurulatmaq istəyəndə gördü Nüşür 
dayısı budu yenə durub burda. 

- Yenə burdasan dayı? 
- Yox bala, dünən üç addım oyandaydım. 
- Bəs maşının hanı dayı? 



 124 

- Maşınım yoxdu bacıqızı. 
- Bəs dünənki QAZ-51 kimindi? 
- Dedim kolxozundu. 
- Vay! Yadımdan çıxıb, bəs hanı o maşın? 
- Odu ey, növbəyə durub. O iki lapetin arxasındadı. 
- Dayı məni yenə apararsanmı tələbələrin yanına? 
- Yerini də hazırlamışam bacıqızı, elə ürəyimə dammışdı 

gələcəksən. 
- Çox sağ ol dayıcan! 
Nüşür dayısı yenə Cəmilənin kefini açıb güldürmüşdü, 

hər sözünə şaqqıldayıb gülürdü qız, istər gülməli olsun, istər 
heç olmasın, təki, bu söz Nüşür dayısının ağzından çıxsın! 

Gəlib maşına əyləşdilər. Cəmilənin canına elə bil dəcəllik 
mikrobları doluşmuşdu, kabinə içində nə görürdüsə dartışdırır, 
burur,çəkib yerindən çıxarmaq istəyirdi. Bir belə şeyi də özünə 
tərəf dartanda maşın başladı partıldamağa. 

- Onu bas yerinə bacıqızı, gördün necə asqıraq tutdu 
maşını? 

- Qəribə maşındı dayı sənin maşının. 
- Bir bu yazını da oxu görüm, bacıqızı. 
- A l l a h, M ə h ə m m ə d, ya  Ə l i. 
- Əhsən bacıqızı, indi yola düşə bilərik.  
- Nüşür dayı heç sənin də qızın varmı? 
- Yox bala, qırılmış hamısı oğlandı. Yeddi gədəm var 

bacıqızı. Hamısı da bir-birindən bic, dələduz. Qorxuram 
yekələndə kəndi köçürələr yerindən, ya elə kənd qaçıb dağıla 
əllərindən. 

- Məktəbə getmirlər bəs dayı? 
- Məktəbi iki dəfə köçürüblər yerindən. Direktorun pişiyin 

tutub o balacam, quyruğuna salyarkalı keçə bağlayıb, yandırıb 
buraxıb. Kişinin evi oddanıb yanmışdı qızım, güclə keçirtmişik. 
Milisi görən kimi uşağı götürdüm tulladım qabağına, dedim tut 
apar sal qoduqluğa, bu eləyib. Uşaq da heç məktəbə də getmir, 
beş yaşı var! 
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- Nüşür dayı, bəs özün niyə öyüd vermirsən onlara? 
- Elə mənim öyüdüm dəyil bunları pozan? Axır bu qərara 

gəlmişik: bir qızımız olmasa bizim özümüzü də köçürəcək bu 
çatlaqlar. Arvadı aparmışam molla yanına bir dua yazsın, bəlkə 
bir qızımız ola. Bu da tay həkimlik iş dəyil ha, bacıqızı, Allah 
verir oğlu-qızı, Allahın da yaxın adamları mollalardı. Bir kağızı 
üçkünc büküb verib arvada deyib apar sal suya, ərinə ver içsin, 
özün də iç. Dedim arvad mən su içən deyiləm, soruşaydın 
arağın içinə salıb içsə olmaz? Arvad dedi yox, a kişi, günahdı 
bu. Elə arvad duanı suya salmaq istəyəndə böyük gədə əl atıb 
duanı qapdı, açıb başladı oxumağa, bicliyindən molla olmaq 
istəyir gədə, gedib gizlicə mollalardan dərs alır. Deyirmiş 
yoldaşlarına ki, baxıb görürəm indiki əyyamda ən asan 
dolanışıq mollalardadı. Gədə başladı oxumağa: Bismillah 
ərrəhman irrəhim, ələm, nəsrə, ləkə, sədrəkə, və zəənnə, innə, 
rəbbikə hərdəçivə, keçi piyi, göy cındır, döyək qoyaq bu dilək 
diləyən arvadın başının altına, suyunu verin bu arvadda, əridə 
içsin, oğulları olacaq, pəryezidi qiyamət, mərdimazara beş 
nəhlət". Dedim a bala sən o balaca gədənin canına orda belə 
yazılıb? Dedi Mırdının canına belə yazılıb, inanmırsan, ver ayrı 
molla oxusun. "A köpək qızı, sən nə qayırmısan? Oğlan 
istəyirik biz? Oğlan azlığıdı? Yeddisi var qorxuram kəndi 
köçürələr,səkkizi olsa rayonu dağıdar köpəyuşağı? Dur tərpən o 
mollanın yanına beş manatını al ver bir arağa gətir içim, heç 
səkkizinci bic-bəzzat da bizə lazım deyil". Hə indi düşə bilərsən 
bacıqızı gəldik çatdıq. 

Cəmilənin gülməkdən gözlərindən yaş şora verib 
axmaqdaydı. Nüşür dayısına bir sağ ol da deyə bilmədi barı. 
"Sağ ol"u elə bu xoş gülüşüydü Nüşür dayısına.  

Ta Əhməd müəllimi görüncə gülüşü qurtarıb kəsmək 
bilmədi. Əhməd müəllimi görüb özünü ələ aldı. Bəs Nərgiz 
hanı? Yüz dəfə küsdüsə də Nərgizi, qız elə yenə də onu axtarır. 
Odur bax, bulana-bulana tək-tənha qalıb ortalıqda. Cəmilənin 
xiffətin eləyir. Şəhər uşağıdı Nərgiz, ərköyün böyüyübdü. Atası 



 126 

mağaza müdiridi, varlı-hallı yaşayışları var, şəhərin ortasında 
yaxşı evləri, həyətləri, maşınları var. Elə ilk gündən bənd olub 
Cəmiləyə, əl çəkmir ondan. Heç Cəmilə özü də dayana bilmir 
Nərgizsiz.  İndi gedib könlün gərək ala, barışıb sarışa Nərgizlə. 
Qız hələ də görmür onu. Yavaşcadan yaxınlaşıb qəfil iki əliylə 
gözlərini tutdu Nərgizin. 

- Kimsən? Burax gözümü!  
- ... 
- Nəcibədi? Arzudu? Lalədi? Bəs kimdi? 
- ... 
- Cəmilə? 
Cəmilə əllərini açıb onun boynunu qucaqladı, üzündən-

gözündən öpməyə başladı. Nərgiz pırtlayıb çıxmaq istəyirdi 
qucağından, çıxa bilmirdi, çox zəifdi, nazikdi Nərgiz, lap çirpək 
kimidi, nə güc var Nərgizdə? Nərgizin qaş-qabağı açılıb 
gülümsünəndə Cəmilə də boşladı onu.  

- Dəlisən vallah! 
- Yox Nərgiz, dəli deyildim, indi dəli olmuşam deyəsən! 
- Nə oleb e-e, sənə? Üç gündü baş götürüb bilmirəm hara 

gedirsən? 
- Dəli olmağa gedirəm Nərgiz. Elə bir yer var burda, ora 

ağıllı gedən dəli qayıdıb gəlir! 
- Sən Allah? Haradı ora ay qız? 
- Sabah apararam səni də. 
- Deynən atamcanı? 
- Yox, deyə bilmərəm, qoy hələ yaxşı-yaxşı fikirləşim, 

sonra! 
- Sən fikirləşincə biz qayıdıb gedəcəyik. İnstitutdan xəbər 

gəlib:  iki-üç künəcə qayıdırıq məktəbə. 
- Qayıdırıq? Ola bilməz! 
- Papa canı! Avtobusları hazırlayırlar. 
Cəmilə ayaq üstə dayana bilməyib yerə çökdü. Nəfəsi 

tutulub boğulmağa başladı. Elə bil buludların üstündə gəzirdi, 
qəfil ordan yıxılıb, gəlib qara torparların üstünə düşdü.  Bəs 
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Kamal necə olacaq? Bir daha görməyəcəkmi Kamalı? Yeddi 
bacısını, ata-anasını burda qoyub Bakıyamı gedəcəkdi Kamal? 
Nədi, nədi onunla tez-tez görüşüb danışmaq üçün! 

- Nooldu sənə ay qız? 
- Azar oldu canıma! Əl çək məndən! Əgər bu sabahkı 

kimi dalaşmağımızı istəmirsənsə, tək burax məni. 
- Axı niyə ey? 
- Sənə demirəm dəli olub gəlmişəm ordan? Ağlım azıb? 

Nə bilim niyə? Çəkil gözümdən! İtil sənə deyirəm! 
Nərgiz küsüb getdi. Cəmilə hələ bir müddət də düşdüyü 

quru yer üstündə oturub öz düşüncələriylə qaldı. Sonra Əhməd 
müəllimin bəri gəldiyini görüb ayağa qalxaraq od kimi pambıq 
yığmağa başladı. Başındakı düşüncələrini bir yerə yığıb 
yığışdırmaq mümkün deyildi. Yayqın, tozanaq kimi dağılqın, 
key düşüncələrdi başındakı. Düzünə qalsa işləmirdi başı. 
Əlləriydi işləyən, bir avtomata dönüb ağ-ağ pambıq 
pəmbələrini elə hızla, elə iti-iti fartuğuna doldururdu, hər on 
dəqiqədən bir yerə tökməli olurdu dolmuş fartuğunu. Bir də 
axşamüstü ayılıb tayaladığı pambıq topasının başı üzərindən o 
yana bu yana baxaraq Vahidlə Rəşidi axtaranda gördü yenə 
ətraf doludu "günəbaxanlarla". Ən yaxındakına üz tutub: 

- Artıq bardan olmaz sizdə? - deyə soruşunca oğlan 
sevincək cavab verdi: 

- Var, bu dəqiqə gedim gətirim. 
Oğlan iki nəfər də başqa "günəbaxan"la qayıdıb gəldi. 

Cəmilənin pambığını gətirdikləri bardana basıb tapdaladılar, 
ağzını bağlayıb götürüb yol qırağına apardılar. Bu "əhvalat" hər 
halda bütün başqa "günəbaxan"ların gözləri önündə baş verdi 
və onların ümumi sevincinə səbəb oldu. Onlar gördülər qız 
saymaz dayanıb, belə də baxmır üç cavanın birinə, gülümsün-
mür də, bir xoş söz deyib razılığını bildirməyi də artıq hesab 
edir. Guya general qızıydı qız, marşal qızıydı, bu üç nəfər də 
atasının saldatlarıydı belə, ona kömək eləyirdilər! Borclarıqdı 
kömək eləmək! 
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*****                  *****                 ***** 
 

Axşamüstü Adil Sahibovu da götürüb pambıqlarını 
çəkdirmək üçün navesə yollandı, qalanları maşına minib 
olacaqlarına gəldilər. Orxanın başının kiçicik bir bölməsi 
işləyirdi. Qalan bölmələr büsbütün qapalıydı ətraf mühitə. Bu  
kiçicik bölmə də bir xaos kimi qavramaqdaydı olub bitənləri, 
hər şey ona dalğalı  güzgülərdəki kimi görünürdü. Sürəyyanın 
bəyaz kürəyi, yoğun saçları, bir barmaq dəyimindən uçulub 
yerə çırpılan duruşu, etirafı yadından çıxacaq deyildi. Sabahın 
gözlənişi ona aşaması müşkül olan bir uca dağ kimi çətin 
görünürdü. Ona elə gəlirdi saatın əqrəbləri öz hızını, sürətini iki 
qat, üç qay yavaşıdıbdı, zaman öz sürüşünü qıyıb-qıpıb 
azaldıbdı. 

Bayaqdan bəri taxta oturacaq üstündə əyləşib Fikrət 
Zalovun indi də "Sənsiz"i oxumasını gözləyirdi. Oxumasa 
durub gedib sifariş verəcəkdi. İndiki əhvalına "Sənsiz" məlhəm 
olaydı bəlkə! 

Belə məlul oturmuş ikən  Natella xəfif bir bahar yeli kimi 
yüngülcə gəlib yanında əyləşdi. Bir müddət heç biri bir söz 
deməyib dinməz-söyləməz oturuşdular beləcə. Nə o bir söz 
tapıb deyə bildi, nə Natelladan bir səs çıxdı. 

Hava yavaş-yavaş qaralırdı. Dağ tərəflərdə şimşəklər 
oynaşırdı elə bil. Hava hələ tam qaranlıqlaşmadığından bilmək 
olmurdu şimşəkdi bu oynaşan, yoxsa uzaqlardan ötüb keçən 
avtomaşınların işığıdı? Amma işıq səmaya çox enli və uca 
düşürdü, göylərdəki üfüqlər üstündə qıvırlanmış qara buludları 
işıqlandırıb göstərirdi. 

Tələbələr öz işləriylə məşğuldular, dəstə-dəstə olub 
gəzişən kim, tək-tək, cüt-cüt olub duruşan, söhbətləşən kimdi. 
Hərə öz bildiyi kimi vaxt sovuşdururdu. 

- Orxan! - deyə qulağı dibində həzincə bir səs 
pıçıldayanda elə bil yuxudan ayıldı: tamamılə unudubmuş 
Natellanın yanında əyləşdiyini.  
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- Nə var? 
- Bilirsən heç, nə fikirləşirəm? 
- Desən bilərəm. 
Natella hər iki əlini onun çiyninə qoyub başını öz əlləri 

üstünə söykədi. "Bu nəydi belə Natella xanım, bu nə ərmağandı 
bəxş etdin mənə? Bu nə mərhəmətdi göstərirsən?" 

- Deyirəm Allahın altında, bax indiki ağlımla bir də o 286 
nömrəli arayışı aldığımız yaşıma qayıda biləydim! 

- Yaxşı deyil Natella, başını götür çiynimdən. 
Natella hələ əllərini onun çiynindən çəkib indi başını 

onun çiyni üstünə əydi, saçlarının ipək yalayışıyla Orxanı 
qıcıqlandırıb yerində qurcalaxlandırdı: 

- Qulaq as Orxan, sən deyəndən sonra o qulaqlı papaq 
oğlan gəlib yadıma düşdü. Elə bilirsən onun o baxışları 
dəyməmişdi mənə?  Öz-özümə deyirdim niyə dəydim onun 
qəlbinə, noolar adam pis paltarda olanda? Bəlkə heç yoxlarıdı? 
Ya elə qaranlıq kənd adamıdı, başa düşmür geyim nədi, paltar 
nədi? 

- Beş ildən sonra o qulaqlı papaq oğlan təşəkkür edir 
sənə! 

- Yox, bir də mən o alnı sızaqlı qız ola bilmərəm, qayıda 
bilmərəm o vaxtlarıma! 

- Neynərsən də qayıdıb axı? 
- O qulaqlı papaq oğlanın qəlbinə dəyməməkçin qayıtmaq 

istərdim o vaxta! 
- Çək başını çiynimdən Natella, yaxşı deyil, görürlər axı. 
- Kim görür qoy görsün! Elə onların gözlərini tökmək 

üçün axıraca belə oturacam. Yoxsa əksiklik gətirirəm sənə, 
adını ləkələyirəm? 

- Səfehləmə Natella, səndə ləkə nə gəzir? 
- Yox, elə düz düşünürsən Orxan, sən göylərdən tökülən 

yağmurlar kimi təmizsən, mən quyudan çəkilmiş sular kimi 
qarışığam, bulanığam, qorxursan qarışıb sənə səni də bulayam. 
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- Yox vallah, Adil gəlir bax, görürsən? Adildən ayıbdı 
axı! O bizi belə görsə məni kişi hesab eləməz bir də! 

- Qoy o da görsün! 
- Yox, yox, məni onun gözündən salma sən Allah! 
- Sən o üç gündü tanış olduğun o qızın canı, tərpənmə 

Orxan, qoy Adil də gəlib belə görsün bizi. 
- Qız nədi, Natella, nə danışırsan? 
- Eh, ay Orxan, sevgini oxumağa nə var! Kaş o qızın 

yerinə mən olaydım elə. 
- Məni Adilin yanında bir heç eləyəcəksən sən. Başını 

götür. 
- Adil heç görməyəcək də bizi.  
- Necə görməyəcək? O düz bura gəlir. 
- Gəlib neyləyəcək axı? 
- Bizi aralayıb aramızda oturacaq. Sonra da başlayacaq 

sənə anekdot danışmağa, yəni Orxan lələ sən sürüş burdan. 
- Nə bilirsən? 
- Görərsən indi. 
Adil onlarla yanaşdı. Orxan başını qaldırıb onun gözlərinə 

baxmaqdan qorxdu, gözlərində parlayacaq o kinli, ikrahlı 
nifrətdən qorxdu. Natella isə başını onun çiyninə sıxaraq 
maddım-maddım Adilə baxırdı. Natellanın nazlı baxışları bir 
Günəş kimi Adilin baxışlarındakı kinli, qəzəbli qarları əridib 
buxarlandıdı, durulaşdırdı.  

- Mənə yer vermək istəmirsiniz? 
- Niyə, gəl bu böyrümdə də sən əyləş. 
-Mən sizdən ağsaqqalam, gərək ortada oturam. 
Natella yana çəkilib ortalıqda ona yer verdi. Adil əyləşən 

kimi üzünü Natellaya tutub anekdot danışmağa başladı. 
Orxan dinməzcə ayağa qalxan kimi Fikrət Zalovun 

coşqun səsi ucaldı: 
Zülfün gözəl ayərləri ey sevgili canan... 

“Sənsiz”n oxumadı Zalov, onun “Sevgili canan”ını 
oxudu. Musiqi əfsanəvi bir röya aləminə apardı Orxanı. Bu 
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əfsanəviliyə belə boyalar qazandıran bir də gecənin öz 
əfsanəviliyi idi: uzaq üfüqlərdə tez-tez şimşəklər oynaşırdı. İndi 
tam aydın idi, şimşəkdi oynaşan, bütün göy qübbəsinin azı üçdə 
bir hissəsini işıqlandırırdı indi şimşəklər. 

Fikrət romansı bitirib çalğıçılarla nə haqqındasa uzun bir 
müzakirəyə keçincə Orxan da qayıdıb yenə Adillə Natellanın 
yanına gəldi. Elə gəldi, heç biri görmədi. Dinməzcə onların 
tərsinə oturub qulaq asdı. Bərk söhbətə qarışmışdı onların başı: 

-Cavandı Natella, özünü iyrəndirmə hər şeydən ötrü. İndi 
aralaşsanız əksikliyi sənədi, mən məsləhət görürəm barış 
onunla, özün deyirsən üç dəfə özü gəlib, minnətçi göndərib 
üstünə, barış! 

-Mən barışaram ey Adil, qəlbim barışmır. Onun sizin 
üstünüzə gəlməyi mənim yanımdan durquzub aparmağı ayaqlar 
altına salınmış bir şəlpə elədin məni. O adam saysaydı məni, 
belə hərəkət etməzdi! 

- Qanmır dedim, a Natella, cavandı, varlı-pulludu, 
dünyanı yaxşı başa düşmür hələ. Sən qandır, adam elə. Sənin 
kimi qızlar ayını, şiri əhilləşdirir, demək o ayıdan, şirdən çətin 
olacaq? 

- Elə mənim özümü də əhilləşdirən gərək! 
- Bir də sənə bir məsləhətim var Natella: əyilmə heç kimə, 

alçalma; asılı olma heç kimdən. Dünyada qul olmaqdan böyük 
dərd yoxdur. Elə apar özünü, həmişə o əyilsin sənə. Bax, indiki 
qürurun xoşuma gəlir. Hissə qapılma tez, küçə-müçə 
məsələsindən də qurtar. Qoy o ölsün sənin dərdindən, sənin 
gözəlliyinə padşahlar baş əyər vallah! Sən özün öz qədir-
qiymətini bil. Orxanla la işin olmasın. Sən mənim canım 
Natella, sən o kəsdiyimiz çörək, işin olmasın Orxanla. Başına 
dönüm sənin bacı! O belə bir cür adamdı. Romantikdi, 
huşyardı. Heç özü də bilmir neyləyir o... 

Orxan yavaşca qalxıb onların yanından aralaşdı. Başları 
söhbətə elə qarışıbdı onun da yanlarında olduğunu duymurlar. 



 132 

Qoy heç duymasınlar da, nə qədər söhbət eləyirlər eləsinlər, 
boşaltsınlar qoy ürəklərini... 

Göylərin üç tərəfində çaxırdı indi şimşəklər. Lakin hələ 
çox-çox uzaqlarda çaxırdılar, bir səs-soraq eşidilmirdi onlardan, 
gəlib bu yerlərə çata bilmirdi səsləri. xəfifcə külək qalxmışdı 
amma, elə bil getdikcə də xəfiflikdən çıxıb artmaqdaydı küləyin 
hızı. 

Valideyn avtomobillərinin qabağı açılmışdı. Həyətin 
qabağında onlarla müxtəlif markada avtomobillər dayandırıl-
mışdı. Analar, bacılar, əmilər, dayılar gəlirdi, qucaqlaşıb öpüş-
mələr, dolu cçamadanlar doluşurdu həyətə... 

 
 

*****          *****           ***** 
 

Cəmilə bəy evinin balkonuna kürsü qoyub çənəsinə 
söykənərək iydə ağaclarının seyrək yarpaqları arasından 
görünən çöllərə, tarlalara, topa-topa kəndlərə, kəndlərdən çox-
çox o tərəflərdə başları tor kimi görünən dağ zirvələrinə 
baxırdı. Onun bu maddım baxışları önündə axşam düşüb şər 
qovuşurdu. əvvəlcə dağlar görünməz oldu, sonra topa-topa 
kəndlər görünmədi, lap axırda iydə ağaclarından o tərəflərdəki 
çöllər, tarlalar görünməz oldu. Təkcə elektrik işığıyla 
işıqlanmış həyət içi, həyət içində olub bitənlər görünən qaldı. 
Uşaqlar tappa-turup aşağı düşüb iclasa gedirdilər, iclasdan 
sonra hind kinosu olacaqdı. Başı ağrıdığını bəhanə edib o nə 
iclasa, nə kinoya getmədi. Cəmilənin öz aləmi o kinodakından 
zəngin, ondan qarışıq deyildimi? Min dəfə o kinodakından 
mənalı, füsunkar bir aləm aparmışdı Cəmiləni. İndi artıq tam 
qərara gəlmişdi; sabah açılan kimi həmin tarlaya qaçacaqdı, 
Kamalı tapıb hər şeyi açıb ona deyəcəkdi. Deyəcəkdi ki, 
indiyənəcən aldadıb onu. Təsadüfi bir görüş hesab eləyib yalan 
danışıbdı, bilməyib belə tutacaq bu görüş onu, belə hakim 
olacaq qəlbinə. Sürəyya deyil o, Cəmilədi, kolxozçu deyil 
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tələbədi, APİ-nin dil-ədəbiyyat fakültəsinin birinci kurs 
tələbəsidi. Bu kənddən deyil, başqa kənddəndi, ata-anası, beş 
qardaşı var. Beş qardaşın bir bacısıdı Cəmilə. Pasportunu da 
aparacaq, tələbə biletini də aparacaq, Bakıda yaşadığı evin 
ünvanını da verəcək.  Deyəcək biz gedəndən sonra məktub yaz 
mənə, utanma, çəkinmə, mexanizator olmağına da heç vaxt 
sıxılma. Sən neyləyəsən, yeddi bacını atıb gedib oxuya 
bilməzsən axı? Özü də bil ki, ölsəm qara torpağın, qalsam 
səninəm, yüz ali savadlı gələ, yüz şanlı-şöhrətli cavanlar yığıla 
səni qoyub bir adama yönümü tutmaram! Ürəyim burda, sənin 
yanında qalıb, özüm gedəcəm burdan! 

Göylərdə indi üç tərəfdən şimşəklər oynaşırdı. Ön 
tərəfdəki dağlarda şimşək göyün bir parçasını ağardırdı, sağ 
tərəfdə lap uzaqlardakı dağlarda şimşəklər çəpinə, o birisinə 
dolayı düşəcək yöndə alışıb, göylərin sağ parçasını 
işıqlandırırdı. O şimşək də sönüncə indi də sol tərəfdəki 
şimşəklərin oynaşdığı dağ başları görünürdü. Beləcə şimşəklər 
gündoğandan günbatanadək bütün göy üzündə çalıb 
oynaşmaqda, sayrışıb sönməkdə, yanmaqda idilər. Qəribə bir 
mənzərə rəqs etməkdəydi göylərdə. Alışan şimşəklər altında 
ağlı qaralı pərvaz buludlar görünürdü. 

Birdən kimsə otağa girib “Cəmilə”-deyə çağırdı. Səs 
deyəsən Nərgizin səsiydi. Neylər görən Nərgiz onu? Niyə 
oturub kinosuna baxmır yenə? Hay-harayla gəldi Nərgiz: 

-Muştuluğumu ver ay qız, atan gəlib! 
-Nəyə gəlib ay qız, bilmirsən? 
-Axmaqsan vallah, nəyə gələr adamın atası? Səni iki 

günlüyə aparmağa gəlib! 
Elə bil ilan çaldı Cəmiləni. “Bu nə iş idi ay Allah? Bu kişi 

də vaxt tapdı gəlməyə! İndi əl çəkməyəcək ki, gərək aparam 
səni. Ölsəm də getməyəcəyəm!” 

- Boy, niyə sevinmirsən ay qız?! 
- Getməyəcəyəm Nərgiz! Sən də kömək elə mənə, nə 

desəm tərəfimi saxla, başına dönüb Nərgiz! 
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Həmzə kişi oğlunun ZİL maşınıyla gəlmişdi. Çox soyuq 
görüşdü kişiylə. Qardaşına tərəf heç baxmadı da. Mısmırığını 
töküb durdu.  

- Azarlayıb eləməmisən qızım, niyə kefin yoxdu?  
- Getməyəcəyəm ata, aparma məni. Müəllimələr, tələbələr 

pis baxırlar icazə alıb gedənlərə. 
- Qızım Əhməd müəllimin özündən iki günlüyə icazə 

almışam. Səni də o qədər təriflədi. Müəllim dedi çox qoçaq, 
ağıllı qızdı qızın! Bax, həməşə belə yaxşı sadan gəlsin qızım. 

- Aparma məni ata! 
- Bəs ananı görmək istəmirsən qızım? Vallah gözü yaşlı 

qoyub gəlmişəm, istəyirdi o da gələ. 
- Gətirəydin! Gətirməmisən ki, məni aparasan, mən də 

getməyəcəyəm! Sabah tezdən mən bu uşaqlarla gedib pambıq 
yığmalıyam, bunlardan artıq deyiləm ha! 

- Neynək onda, bala, bu axşamlıcaq aparım səni, sabah 
lap obaşdandan gədə gətirsin, yenə pambığa get bu uşaqlarla, 
ona nə deyirsən? 

- Deynən Fatma nənəmin goru haqqı sabah tezdən səni 
qaytaracam bura? 

- Axmaq olma bala, nənəyin gpru haqqı lap tezdən gədəni 
özüm durquzub səni göndərəcəm bura. 

Razılaşdı. Çamadanına bəzi şey-şüylərini qoyub gəlib 
oturdu kabinədə. Nərgizlə heç xudahavizləşmədi də. Atası da 
gəlib oturub maşın yola düşdü. Amma işində bezdirici bir 
darıxqanlıq uçunmaqdaydı. Nədənsə ona elə gəldi ki, nəsə bir 
qəza aparır onu, bədbəxt bir tale aparır... 

Kəndlərinə burdan 30-40 km-lik yol vardı. Rayon mərkə-
zinə çatıb dağların ətəyilə sağa gedib kəndlərinə çatacaqdılar. 
Rayon mərkəzində astaca bir göy gurultusu eşidildi. Maşının 
qabaq şüşələrinə ilk damcılar düşdü. Olduqca iri damcılardı. 
Atasının dedikləri elə bil yuxudan ayıltdı qızı: 
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- Bax, görürsən necə tutulub göy? Yağış yağacaq bu gecə, 
bəlkə lap fırtına da oldu! Onda heç sabah pambıq yığmaq 
olmayacaq qızım.  

- Qaytar məni ata, qaytar geri!  Tez ol qaytar! 
- Niyə, a öləsən səni! 
- Sabah heç yığım da olmasa, fırtına da qopsa gərək orda 

olam, hamı da görə ordayam mən. 
- Yaxşı ay bala, tezdən gədə gətirər. Sən də elə anan kimi 

tərssən! 
Ürəyinin xofu artdı Cəmilənin, uçunması artdı, ciyəri 

alışıb içində sızladıcı bir göynək göynəməyə başladı... 
 
 

******                    *******                 ****** 
 

Orxan gecə keçənə kimi yata bilmədi, yuxu getmədi 
gözünə. Gecə yarısı yatmış yoldaşlarının pufultusundan bezib 
bayıra çıxdı. Bərk külək əsirdi, soyumuşdu hava. İri-iri 
damcılar düşməkdəydi. Elə bil sinirlərinə əsirdi əsən külək, 
əsəblərinə  yağırdı yağan yağış. Ürəyini sarsıdıcı bir kədər aldı.  
Yağış olsa pambıq olmayacaq sabah, pambıq olmasa Sürəyya 
gəlməyəcək tarlaya. Onda gərək bir gün də iki fün də gözləyə 
hələ. İntizar içində, üzüntü içində hələ iki-üç gün də çabalaya-
çabalaya qala! Həyətə çıxıb  bilmək istədi görsün nə yağışdı bu 
yağış. Bir az həyətdə gəzdikdə bütün paltarı islaq oldu. Yağış 
seyrək düşürdü, ancaq damalar çox iri-iri tökülürdü. Ara-sıra 
göylər xırdalayıb guruldayırdı, tez-tez şimşəklər çaxırdı. Birdən 
şıdırğılamağa keçdi yağış. Qaçıb özünü binanın artırması altına 
saldı. Yağışın şıdırğılığı taxtapuşun səsindən ap-aydın 
duyulmaqdaydı, günügündən şıdırğılayırdı yağış. Bir azdan lap 
leysan tökülməyə başladı. Bir ildırım çaxmasından həyətin 
işıqları söndü. Yəqin hardasa şalbana çaxmışdı ildırım. İndi hər 
şey şimşək işığına görünürdü. İki şimşək oynaşması arası 
zülmət bir gecəyə dönürdü gecə. Küləklə, qasırğayla 
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tökülməkdəydi yağış. Həm də getdikcə həm qasırğa güclənirdi, 
həm onun gətirdiyi yağış artıb sellənirdi. Axırda gerçəkcə bir 
fırtınaya çevrildi yağış: dalğa-dalğa, şalğam-şalğam tökülməyə 
başladı. Onca dəqiqə belə davam etsə pambıq olmayacaqdı 
sabah, yarımca saat belə davam etsə bu ilki yığımın sonu 
olacaqdı. Yağış nə on dəqiqə, nə yarım saat düz bir saat bu 
qayda ilə töküldü. Yer-yurd selə-suya döndü. Uşaq bağçasının 
həyəti dönüb böyük bir göl oldu. Nərilti-gurultu ötüb sonra da 
belə aram-aram, sakit-sakit tökməyə başladı. O qədər həzin, o 
qədər dalğın tökülürdü yağış, taxtapuşa dəyən həzinliyindən 
artırma altında quruyub qalmış Orxanın sinirlərinə yuxu seli 
axıb tökülməyə başladı. Axırda ayaq üstə dayana bilməyib 
gəlib elə pallı-paltarlı yerinə yıxıldı... 

Səhər yuxusundan onu Adilin dürtməsi ayıltdı: 
- Dur bir bax ey, gör Tanrı neyləyib! Keçdi ta bu ilki 

pambıq yığımından. Bu yağışdan sonra qayıdıb gedərik yəqin! 
Orxan bir cavab verməyib çil-çil kepkasını başına 

qoyaraq eşiyə çıxdı. Yağış narınca-narınca tökülməkdəydi hələ. 
Yüyürüb həyətdən çıxdı, asfalta çıxan daş yola düşüb saatına 
baxdı: saat 9-a işləyirdi. O yatmağa gələndə saat 5 idi, demək 
üç saat yatıbdı, iki gecədə üç saat.  

Arxadan bir yük maşını gəlib onu da götürdü.  
- Hara belə qardaş? 
- "Sosializm" kolxozuna. 
- Baxtın kəsib, elə mən də ora gedirəm. 
Şofer nəsə bir hekayət başladı, ancaq eşitmirdi onun 

danışıqlarını, öz içinə qapılmışdı. Olduqca bezdirici bir 
narahatlıq qurdalayırdı içini. Gecikibdi, yatıb saat 9-a  işləmişə 
qalıbdı. Bəlkə Sürəyya gəlib gözləyir onu bu yağışın altında? 
Görən heç gələcəkmi Sürəyya? Pambıq yoxdu bu gün, 
olmayacaq. Ondan ötrü bir belə yol keçib kəndlərindən bu yerə 
bu palçıq içində, bu yağış altında gələcəkmi Sürəyya? Heç 
inam yoxdu ürəyində. Asfalta çıxıb bir az getmiş maşın 
"Sosializm" kolxozuna dönəcəyə çatanda saxladıb düşdü. 
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- Ay qağa demirdin kolxoza gedirsən? 
- Yox, fikrimi dəyişdim tay, çox sağ ol! 
Şofer sürüb getdi. 
Orxan ürəyi titrəyə-titrəyə, gözləri tarla içlərini araşdıra-

araşdıra sahəyə girib topuğuna çatan palçıq içində, dizlərindən 
yuxarı aşmış pambıq kollarının suya batırdığı yaşlıq içində o 
yerə doğru irəlilədi. Gəlib dünənki yerlərinə çıxdı. Sürəyyanın 
uçunub yıxıldığı nöqtəni tapıb ayaqlarından o nöqtəyə sancılı 
qaldı. 

Bir kimsə yoxdu ətrafda. Pambıq pəmbələri islanıb 
ağırlaşmış, görkəmlərini itirərək uzanıyıb qəmgin-qəmgin aşağı 
sallanmışdılar. Tarlanın ortasına qoyulmuş cansızca bir oyuq 
kimi dim-dik, tərpənməzcə dayanmışdı Orxan, qol-budağı 
quruca bir ağac gövdəsi kimi hərəkətsizcə dayanmışdı. 

Bir ucdan da yağış tökürdü elə. Narınca-narınca, həzincə-
həzincə tökülürdü yağış. Sakit-sakit, zulum-zulum, səssiz-
səmirsiz ağlayırdı Orxanın əsəbləri, duyğuları kimi. Gəlmirdi 
Sürəyya, gəlməmişdi, gəlməyəcəkdi! Bir saat, iki saat, üç saat 
gözlədi. Yağış yenidən bərkitməyə başladı. İndi alt paltarları, 
köynəyi, maykası su içindəydi. Bədənindən tüstü kimi buğ 
qalxırdı. Ayaqlarını topuqlarınadək içinə sormuş bu yer elə bil 
bir qır bataqlığına dönmüşdü, buraxmırdı onu, boşlamırdı çıxıb 
bir yerə getsin, qalıb yağış altında, külək altında titrəməsin, 
əsməsin belə. Nə də bir ürəyi yanan bəni insan yoxdu gəlib 
deyə "a qardaş, dörd-beş saatdı nə durmusan burda dim-dik, 
kimi gözləyirsən, nəyi gözləyirsən? Ta gəlmədi, gəlməyəcək, 
özünü əsir eləmə burda!" - deyib də bu qır bataqlığındam çəkib 
çıxara onu. Bəs niyə gəlməsin Sürəyya? Nə iş var görən 
başında? Nə olacaq, sənə sözmü veib gələcək? Görüş təyin edib 
yoxsa? Nəyə gəlsin Sürəyya bu battaqda-zığda? Nə bilir sən 
gələcəksən, gözləyəcəksən onu burda? Bəc noolacaq gəlməsə? 
Bəlkə tələbələr qayıdıb getdilər elə. Hardan tapacaq Sürəyyanı, 
itirəcəkmi birdəfəlik? Bu ki, faciədi! Faciə hələ yaxşı şeydi, 
təbii fəlakətdi bu, qəfil bir ildırım çaxmasıdı, ilan çalıb 
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öldürməsidi, avtomobil qəzasına düşüb qəfil bir ölməkdi bu! 
Mənasız, axmaq bir fəlakətdi bütün faciələrin ən pisi, ən 
iyrəncidi bu! Yox, gəlib çıxacaq Sürəyya, harda olsa gəlib 
çıxacaqdı! Gəlməz, o gedib axtarar, adınımı bilmir? Kəndinimi 
bilmir? Demədimi bu kənddəndir? Kimdən soruşsa, formasını, 
boy-buxununu desə tanıyacaqlar, deyəcəklər. Neçə Sürəyya 
olacaq bir kənddə? Lap neçəsi olsa gedib hamısına baxar, tapar 
axırda öz Sürəyyasını! Bəlkə elə sınayacaq onu Sürəyya, 
yoxlayacaq bu yolla? Deyəcək əgər sevirsə, ürəkdəndisə 
məhəbbəti, özü gəlib tapacaq o oğlan məni. Yox, sevgi deyilsə 
qəlbindəki, gəlməyəcək, axtarmayacaq, unudacaqdı... 

Birdən asfaltın daş yola dönən yerində bir avtobus 
dayandı, avtobusdan bir dəstə kişi-qadın-qız tökülüşdü. Ürəyi 
şiddətlə döyünməyə başladı: bəlkə Sürəyya da onların içindədi 
indicə ayaq saxlayıb onlardan ayrılacaq, gözləyib onlar 
gedəndən sonra tarlaya-onun yanına qaçıb gələcək? Gözlərin-
dən yavaş-yavaş yeriyib yolla kəndə doğru gələn kolxoz-
çulardan yapışıqlı qaldı. 

 
 

*****        ******          ****** 
 

Cəmilə gecə göz yumub çimir eləyə bilmədi. Saat 6 
olacaq geyinib qardaşını zor-güclə yerindən durquzdu, dedi 
maşını xoddasın. Anasını oyadıb yır-yığış edib yola hazırlaşdı. 
Arvad əl çəkməyib çay qaynatmağa başladı, qız çay içib, bir 
tikə çörək yeyib sonra yola düşsün. Bu da gəlib oldu saat 7. 
Çamadanını götürüb həyətə düşəndə gördü ki, maşın yoxdu 
qapıda. Benzin tökdürməyə gedib qaraja. Hirsindən titrəyib 
əsməyə başladı. “Cəhənnəm olsun benzin, nə çoxdu yolda 
benzin, pul verib alardılar”. Yox, nəsə bir fəlakətdi bu başıma 
gəlir, gələcək hələ! Yola çıxıb avtobusla getmək istədi, 
beyməzləyib anası-atası qoymadılar, axırda kişi özü tərpəndi 
Zakirin dalınca. O da məcbur olub oturub gözlədi. Saat 9-a 
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işləmiş Zakir gəlib çıxdı. Cəmilə sakitləşib qanı gəldi üzünə. 
Elə çamadanı maşına qoyub, özü də əyləşib yola düşürdülər, bir 
Moskviç-412 gəlib darvazaları önündə siqnalladı, atası 
darvazanı açınca da içəri girdi. 

Nərgizlə atasıydı gələnlər. “Nəyə gəlib görən Nərgiz? 
Yoxsa məni gəlib axtaran varmış orda? Yoxsa Kamalmış 
axtaran?” 

Nərgiz maşından düşüb gülə-gülə gəldi: 
-Hara belə ay qız? 
-Hara nədi, pambığa! 
-Pambıq yoxdu tay, iş yoxdu, urraa! 
- Necə yoxdu? Yağışa görə? 
- Yağışa görə, yağışa görə! 
- Pambıq yoxdu, məktəb ki, ordadı! 
- Məktəb də yoxdu, bu sabah saat 5-dən avtobuslar gəlib, 

hamı avtobuslara doluşub Bakıya getdilər! Üç gün sonra dərsdi! 
Mən də qaldım ki, səninlə gedəm!.. 

Nitqi batdı Cəmilənin, bənizi avazıdı, bir pencər 
sıxmasına döndü ürəyi. Zakir maşını söndürüb, çamadanı yerə 
qoyub işə getdi. Qolu-qanadı sınmış evlərinəcə güclə yeriyib 
gəldi. Bir də özünə gəlib ayılanda gördü Nərgizgil də qayıdıb 
gedib. Atası-anası nə qədər elyib dayanmayıblar. Halbu ki, 
Nərgizi bir tərəfə çəkib, məsələni açıb, yalvarıb-yaxarb bir 
bəhanə ilə onlarla geri qayıda bilərdi. Nərgizlə maşına, 
avtobusa minib gizli-aşkar o yerə gedə bilərdi. 

Bezikdirici, darıxdırıcı bir gün başladı. Öldürücü bir gün 
başladı Cəmiləyə. Sarsıntısının çoxluğundan düşünüb bir çarə 
də tapa bilmədi, kütləşib, yayqınlaşdı beyni, doldu başı, elə bil 
iflic vurmuşdu beynini, key-key baxırdı, sönük-sönük, axmaq-
axmaq baxırdı. Nə içəridə dura bilirdi, nə eyvanda səbri-qərarı 
gəlib dayanırdı, nə qapıda-bacada bənd alırdı, ağlını gerçəkdən-
gerçəyə itirən kimi olmuşdu. Axırda anası əllərinin bihuşdar 
sığalıyla yatırtdı qızını. 
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*****         *******         ****** 
 

Orxan isə hələ də tarlaya sancılıb gözləməkdəydi. 
Kolxozçular içində olmadı Sürəyya, ondan sonra da neçə kərə 
avtobuslar gəldi, adamlar düşdülər avtobuslardan, 
ümidləndirdilər Orxanı, gəlib çıxmadı Sürəya. Saat 1 tamam 
oldu, 3 tamam oldu, 5 tamam oldu, gəlib çıxmadı Sürəyya. Tir-
tir titrəyib əsirdi Orxan, gözləri qaralırdı durduğu yerdə, başı 
hərlənirdi, çıxıb getmək qərarına gəlirdi bu yerdən, lakin elə 
istəyirdi addım atıb gedə ürəyi gəlmirdi, düşünürdü qoy bir az 
da gözləyim. 

Saat 6-ya qalmış yolda yenə bir avtobus dayandı. 
Avtobusdan iki adam düşdü, düşən kimi də belə baxıb tanıdı 
onları: Adillə Sahibovdu gələnlər. Yəqin onu axtarmağa gəlirlər 
bu kəndə. Istər-istəməz papaq qaldırıb harayladı onları: 

- A-a-d-i-i-l! 
Uzaq olsa da eşitdilər deyəsən onu, tanıdılar deyəsən, 

tarlaya girib təngimiş ona doğru yüyürdülər. Adil ona çataçatda 
ürəyi dolan kimi oldu, hiss etdi ki, gözləri də qaralır, ikisini 
dörd görür. Istədi bir söz deyə dişləri bir-birinə dəyib 
şaqqıldamağa başladı. Heç nə deyə bilmədi. 

- A Orxan, nə qayırırsan burda? 
Orxan cavab verəcək halda deyildi. 
- A Sahibov tez ol gəl o biri qolundan tut, nəsə olub buna. 
Sahibov ona çatınca Orxan addım atıb yerimək istədi, başı 

gicəllənib yerə sərildi. Tutub qollarından ayaq üstə qaldırdılar: 
-A Orxan noolub sənə, döyüb eləyiblər yoxsa səni? 

Elxangil eləyib yoxsa? Onlar olacaq Sahibov! 
Başını buladı Orxan, dililə deyə bilmədi, qırqınc olmuşdu 

dili, hərlənmirdi ağzında. Qup-quru qurumuşdu dili. Adil əlini 
onun alnına qoyub qışqırdı: 

- A Sahibov, od qızdırmanın içindədi bu! Tez ol çıx yola 
bir maşın əylət, mən dalıma alıb gətirəcəm yola! 
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Bundan sonra artıq nələr baş verdiyi huşunda deyildi 
Orxanın. 

 
*****         *****         ***** 

 
Cəmilə yuxudan ayılıb saata baxdı: saat düz 5-in 

üstündəydi. Yınmış kimi atılıb yerindən paltarlarını geyinərək 
həyətə düşdü. 

- Ana, hanı Zakir? 
- Gəlməyib işdən bala, neynirsən Zakiri? 
- Nərgizgilə getməliyəm ana, xətrinə dəydim bayaq, 

acıqlıydım, o da küsüb getdi. Indi ağlım başıma gəlib görürəm 
pis iş tutmuşam, gərək gedəm könlün alam! 

- Ay bala dayan, qoy bir maşın tapaq! 
Bala qaçıb həyətdən çıxdı, balanın dayanacaq halı yoxdu. 

Doğrudan da ağlı başına qayıtmışdı Cəmilənin, öz-özünü dan-
layırdı ürəyində: “Necə olub bayaq bu fikir gəlməyib başıma, 
yıxılıb yatmışam rahatca. Nə gəlir başıma, elə bu ağılsızlığım-
dan gəlir!” 

İndi bir ümid alışmışdı içində: gedib Nərgizə hər şeyi 
danışacaq, Nərgiz gilin maşınlarına minib düz o tarlaya sürə-
cəklərdi. Qardaşı boş-bekar adamdı, deyən kimi aparacaqdı. 
Deyəcəkdilər, Cəmilənin qızıl saatı itib, evlərində deməyə 
qorxur, gedirlər onu axtarmağa. Bu gün də, sabah da, birisigün 
də gedəcəklərdi. Birisigün axşam qatara oturub tezdən də 
olacaqlardı dərsdə. Kamalı tapandan sonra, ayrılığa dözməyə nə 
var? 

Şəhərə gedən avtobusa minib Nərgizgilin həyətləri 
yanında düşdü. Nərgiz onu darvazaları arxasında üz-gözü 
titrəyib əsən gördükdə küsüsü yadından çıxdı. Heç hal-əhval 
soruşmamış başına gələnləri bacılığına danışdı, yalvarıb 
tapşırdı bir kimsəyə bildirməsin, açıb deməsin, amma başına bu 
əhvalat gəlibdi. Sonra da başladı qıza yalvarmağa: 
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-Başına dönüm Nərgiz, kömək elə mənə, qurtar məni bu 
dərddən, qardaşına de tez olsun maşını xoddasın!.. 

- Başıboş olma Cəmilə, bir mexanizatordan ötrü... 
- Kəs səsini həyasız! Heç getmə, ancaq sirrimi açsan 

boğub öldürərəm səni! 
Cəmilə ilan çalmış kimi geri qayıdıb taksiyə əl qaldıranda 

Nərgiz yüyürüb boynunu qucaqladı: 
- Axı mən nə dedim sənə? Dayan bu dəqiqə gətirirəm 

qardaşımı. Bircə dəqiqə burda gözlə! 
Nərgiz bunu deyib darvazalarını taybatay açıb qardaşını 

səslədi: 
- Fazil, Fazil. 
Cəmilə yol qırağında dik dayanıb içindən tir-tir titrəyirdi. 

Nədənsə ona elə gəlirdi ki, saat 6-yadək çatdırmasalar ora, bir 
daha görə bilməyəcək Kamalı. Saat 6-ya 20 dəqiqə qalırdı, on 
doqquz dəqiqə, on səkkiz, on yeddi... yola düşdülər. Maşının 
arxa tərəfində əyləşib bir-birinə qısılmışdılar: pıçıldaşırdılar 
astaca, eşitməsin Nərgizin qardaşı, bilməsin nə danışırlar. 
Düzdü qanmır, uşaqdı hələ, 9-cu sinifdə oxuyur. Necə olsa 
eşitməsin, bilməsin nə deyirlər: 

- Görən saat 6-yaca çata bilərik ora? 
- Yox ay qız, on altıca dəqiqə qalır altıya, hardan çatarıq? 
- Deynən qardaşına bərk sürsün maşını. 
- Nədi gərək elə saat altıyaca çataq ora? Qoy onbeş dəqiqə 

gec çataq, noolacaq! 
- Yox, Nərgiz saat altıda çatmasaq tapmayacayıq onu! 
- Nə bilirsən axı? Belə sözləşmisiniz? 
- Sözləşmişik heç? Ağlımız olub sözləşək? 
- Bərk sür Fazil maşını, lap bərk! 
- Lap bərk sür, başına dönüm! 
Fazil güzgüdən baxıb ona zillənmiş gözlərdəki, yalvarışı, 

təmənnanımı duydu, qızın gözəl çöhrəsindəki qəmginliyimi 
oxudu, ya elə bacısının təkidindənmi qorxdu, sürəti artırmağa 
başladı. Yüz iyirmi, yüz otuz, yüz... otuz beş...  Palçıq qalxıb 
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maşının qabaq şüşəsini buladı. Qarşıdan gələn maşınlar qoymur 
sürəti artırmağa, yol da yaşdı quru deyil, xətadı bu sürətlə 
maşın sürmək belə gündə. 

- Yavaş ə-ə, batırassan bizi! 
- Yox Nərgiz, qoy belə sürsün! 
Saat 6 oldu, yeddiyə beş dəqiqə işləyib, on dəqiqə işləyib, 

onlar sola dönüb bir kənd içindən keçib həmin asfalt yola çıxır-
lar. Gözlərini maşının pəncərəsinə zilləyib. Gözləri önündən 
evlər, adamlar, maşınlar, traktorlar qaçırlar, inəklər, qoyunlar, 
qazlar qaçışırlar. Yol dirəkləri, telefon dirəkləri qaçışırlar. Enli 
bir dərəyə enirlər, dərə də deyil bu, nə təhərsə düzün ortasında 
əmələ gəlmiş çox enli bir taladı. Talanın o biri başından həmin 
tarla başlanacaq. Amma asfalt yoxdu bu tala içində, təzə çınqıl 
töküblər, asfalt düzəltmək üçün. Maşın heç otuzla gedə bilmir 
burda, nə qədər ləng gedir maşın. Iki-üç km-lik bir yol qalıb 
tarlaya. Budur göründü narla. Bir ZİL maşın dayanıb irəlidə, 
haman yerdə, haman yerin tuşunda. Nəsə bir yük qaldırıb 
qoyurlar elə bil maşının kabinəsinə. Kaş onlar çatanadək 
tərpənməyəydi maşın. Soruşardılar onlardan. Nə soruşacaq-
dılar, deyəcəkdilər siz bu tarlada dim-dik dayanmış bir oğlan 
görmədiniz ki? Nərgizin qardaşının yanındamı elə? ZİL maşın 
da tərpəndi, sağa dönüb geri qayıtdı, onlar maşına çatanda 
Cəmilə ixtiyarsız çığırdı: 

-Saxla burda, saxla burda. 
-ZİL ötüb keçdi. ZİL elə bil Cəmilənin baxışlarını da 

dartıb aparırdı. Tez maşından düşüb baxışlarından asılı qaldı 
qız. 

- Nə var, nə baxırsan ZİL-in ardınca? 
- Nərgiz sən o tərəfdəydin bir iri kepkalı oğlan görmədin 

ZİL-də? 
- Heç baxdım ZİL-ə görəm? Tarlaya baxırdım mən. 
- Kamal o ZİL-də getdi Nərgiz!.. 
Sevən ürəklərin möcüzə duyğuları var! Adi insan 

ölçüləriylə ölçülməz bu duyğular, adi insan yaşantısı, 
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qavrantısıyla izah edilməz bu hisslər! Başqa cür, başqa qanıyla 
duyulyb dərk edilər olub bitənlər, hadisələr, işdəkilər, olub 
bitməyənlər, baş verməyib baş verəcəklər, olub bitəcəklər. Adi 
insan duyğusunca əfsanə kimi görünən şeylər, olacaqlar sevən 
ürəklərcə bir həqiqət kimi, bir gerçək kimi duyular, dərk olunar. 

- Cəmilə titrəyə-titrəyə Moskviçdən bir az aralaşaraq 
dərəyə enib görünməz olan ZİL-in ardınca pıçıldadı. 

- ZİL-də getdi Kamal... 
Nərgiz əlini qaldırıb bacılığının alnına qoydu: xəstədi 

bəlkə qız, sayıqlayır bəlkə, noolub bu qıza belə? 
- Nə axmaqlayırsan Cəmilə? Indi də o maşının dalınca 

sürək? Fazil soruşmaz neynirsiniz o maşını? Biabır olarıq 
vallah! 

- Nə deyirəm, sürməyək... amma vallah o maşında getdi 
Kamal! 

- Axı, nədən bildin e-e, gördün gözünlə? 
- Yox, görmədim Nərgiz, amma elə bil ürəyimi dartıb 

apardı o maşın... 
Cəmilə dayana bilməyib ağladı. Nərgizin də gözləri yaşla 

doldu. Indi neyləsin yazıq Nərgiz, necə kömək etsin bu qıza? 
Vallah dəli olmasa yaxşıdı Cəmilə. 

 
*****             ******         ****** 

 
Orxan gözünü açıb özünü xəstəxana kimi bir yerdə gördü: 

yox, gerçəkdən xəstəxanaydı bura. Otaqda dörd çarpayı vardı, 
ikisi boşdu, üçüncüsündə də xəstəxana paltarı geyinmiş kök bir 
oğlan alma yeyirdi. 

- Qardaş, haradı bura? 
- Ayıldın eləmi? Şəhər xəstəxanasıdı. Ay həkim, ay 

həkim! –oğlan qapını açıb koridora çıxaraq sevinə-sevinə 
qışqırdı-Xəstə ayıldı deynən, ay həkim! 

Oğlanın harayına tibb bacıları, həkimlər axışıb gəldilər. 
Atası Köçəri kişi gözünün yaşını silə-silə gəlib çıxdı. 
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- Bu nə işdi ay oğul, dinimiz, imanımız qaçdı axı? 
- Ağlama, Köçəri kişi, sevin, oğlun özünə gəldi, böhran 

ötüb keçdi demək! Bundan sonra qorxu yoxdu ona! 
- Başına dönüm ay həkim! Vurum, tutum elə budu! –

Yenə omaxşıdı kişi, yüyürüm arvada, qıza xəbər verim! 
Anası, bacısı gəlib çıxdılar. Qəribədi ağlaşırdı hamısı. Axı 

noolmuşdu ona, niyə ağlayır bunlar? Amma hiss eləyəndə ki, 
gözlərində nəsə rəngbərəng işıqlar oynaşmaqdadı, heyi yoxdu 
dirçəlib  durmağa, anladı səbəbini; yuxu kimi bir aləmdə 
qavradığı uzun döyüşlər, qızarıb alışmış dovşanlarla, tülkü, 
canavarlarla çalışıb çarpışması adi yuxu deyilmiş, qızdırma 
halətiymiş! 

Həkimlər valideynlərini bayıra çıxararaq yenə bayaqkı 
alma yeyən oğlanla qoydular onu.  

- Üç gündü ayılmırsan qardaş üç gündü ağlaşma-şıvəndi 
burda. Qızdırman 41-dən addamışdı. Həkimlər təəccüb 
qalmışdılar ürəyinin bu qızdırmaya necə dözdüyünə. Hər gecə 
biri qalıb yanında keşik çəkirdilər səhərəcə. sayıqlayırdın 
yaman! Sürəyya nəyindi qardaş?.. 

Sürəyya adı eşitcək yenə bir qaranlıq çöksüdü gözlərinə... 
Beşinci gün özünü babat hiss edib xəstəxanadan qaçmaq 

istədi, lakin başı hərlənib yıxıldı, tibb bacısı tutub danlaya-
danlaya palataya qaytardı. Vəziyyəti aydındı özünə: sətəlcəmin 
ən ağır formasını keçirirdi. Çox adam tab gətirməyib ölür bu 
vəziyyətdə. O ölməyibsə olduqca möhkəmdi demək ürəyi, 
olduqca sağlamdı demək ciyəri, böyrəyi! İndi yaxşı yeməklər 
yeyib qüvvə toplamalıydı özünə. Yoxsa vərəmə çevrilə bilərdi 
xəstəliyi. Bir həkim kimi də dünyada ən qorxduğu xəstəlik 
vərəm idi. Düzdü müalicəsi asandı indi, bu xəstəlikdən ölüm 
yoxdu adama. Ancaq bir dəfəlik qurtaran da deyil, bütün ömrün 
boyu davam edəcəkdi səndə. Adı da pis çıxıb: keçici xəstəlik! 

Hələlik özündə bir qüvvə hiss edib taksiyə oturmağa, o 
tarlaya, o kəndə getməyə ürək eləmirdi Orxan. 
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*****               *****              ***** 
 

Cəmilə iki gün dalbadal Nərgizlə həmin tarlaya gəldi. 
Fazili geri yollayıb vaxt verirdilər saat 2-də gəlib onları aparsın. 
Özləri tarlada qalıb guya saatı axtarırdılar. Üçüncü gün evlərinə 
getmək adıyla Cəmilə Nərgizgildən də çıxaraq bir qoca şoferin 
taksisinə əyləşib tək gəldi sahəyə. Kişiyə vaxt qoydu: saat 12 
tamamda bu yerə gəlib onu geri aparsın, saatı itib burda, onu 
axtaracaq. Taksi qayıdıb getdi. Cəmilə tarlaya girib yenə həmin 
yerə gəldi. Kamalla son görüş yerində, ayaqüstə dayana 
bilməyib yerə çırpıldığı nöqtədə yerə sancılmış bir cüt ayaq 
yerinin yavuqluğuna gəlib uzun-uzun tamaşa etdi. Hələ dünən, 
srağagün Nərgizlə gələndə görmüşdü o ləpirləri, ancaq 
Nərgizin yanında yanaşmamışdı ona.  

Bu yerdə çoxlu ləpirlər qalmışdı, ancaq iki ləpir eşənək 
salmışdı tarlada, o qədər dərinlərə batmış, o qədər ora-bura 
burulmuşdu, mətə kimi dərinləşmiş, enlənmişdi ayaq yerləri. 
Dünən gözlərini çəkmişdi ləpir, bu gün ürəyini çəkirdi özünə. 
Nədənsə ona elə gəlirdi Kamalın ləpiridi bu. Axı kim gəlib 
dayanardı o qırğın-qiyamətdə o gün burda, Kamaldan başqa? 
Kim gələrdi bu yerə, nədən ötrü gələrdi, nədən ötrü dayanardı? 
Bəs niyə elə bircə gün gəlmiş olsun Kamal? Niyə sabahı da, 
birisigünü də gəlməsin? Xətrinəmi dəyib Sürəyyanın gəlmə-
məsi? İnciyibmi Sürəyyadan? Bəs nə tez, bəs nə tez belə? İndi 
də Cəmilə gedib girdi qoşa ləpir içinə, uzun müddət ayaq üstə 
ləpirə sancılı qalıb əyləşə də bilmədi. Yol ilə kəndə gedən üstü 
adamlarla dolu maşını görüncə aşağı çökdü. Sahə yaşdı hələ, 
palçıq idi, ətrafdan bir topa pambıq yığıb altına sərərək ləpir 
yanında əyləşdi. Odlana-odlana, buxarlana-buxarlana qaldı 
Cəmilə. Öz ağlı ucundan, öz düşüncəsizliyi ucundan qaldı belə. 
İlk oxu daşa dəydi. Çoxbilmişlik elədi guya, düzgün 
tanıtdırmadı özünü, bəyənmədi mexanizator olduğuyçun 
Kamalı. Ona ali savadlı lazımmış, institutda oxuyan lazımmış, 
"günəbaxanlar" lazımmış, mexanizasiyada oxuyan oğlan 
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əskiklik gətirərmiş adına, şərəfinə, arzularına! İnsanları gör 
necə də bölüb parçalayıblar, institutlarla, sənətlərlə, vəzifələrlə, 
şəhərlər, kəndlərlə bölükləyiblər insanları, ələk-vələk  
eləyiblər! Ata-analarla, əmilər, dayılarla, bibilər-xalalar, 
yeznələr-qayınlarla parçalayıblar, bölükləyib təsnifata salıblar 
insanları! Bu təsnifatlar üzrə qızlar özlərinə bəyənib oğlan 
seçirlər, ideal seçirlər, oğlanlar qızlara bənd olub bu təsnifat 
üzrə həyəcanlar keçirir, məhəbbət xülyalarına dalır, aşiq 
olurlar. Bu təsnifatda mexanizasiyada oxuyan yeddi bacılı bir 
oğlana yer yoxdu, sevilib seçiləsi, vurulub bənd olunası deyil o, 
aldadılıb əksildiləndi, oynadılıb alçaldırılandı, kələyə salınıb 
gülünc hala salındırılandı. Bu təsnifata uydu Cəmilə də, bu 
təsnifata al olub gözü bağlı qəbul elədi onu, bu təsnifatla yar 
seçmək istədi özünə. Düzdü, bu təsnifatda çox məqamlar 
Cəmilənin ürəyincə olmayıbdı. Sevəcəyi oğlanın valideyni, 
qohum-əqrabası heç vaxt maraqlandırmayıb onu, əksinə bir 
ikrah doğub onda belələrini görəndə. Lakin onun sevəcəyi 
oğlan da bu təsnifata salınıb adı ora düşmüşlərdən olacaqdı: ali 
savad almış olacaqdı o oğlan! Cəmilənin bu təsnifatdan seçib 
götürdüyü yeganə bölmə bu idi. Elə bu da güdaza verdi 
Cəmiləni! Kamal ona yaraşan deyilmiş demə! Di öl canın 
çıxsın, yan tökül! Dərincə bir nifrət oyalanıb qalxırdı özünə 
qarşı. Fikirləşirdi ki, haqqın qəzəbinə gəlib, haqq özü qənim 
olub ona! 

İndi ağlaya-ağlaya qal, başına döyə-döyə qal elə. Vallah 
unuda bilməyəcəksən Kamalı, bütün ömrün boyu unuda 
bilməyəcəksən, hər Kamal adı çəkiləndə yanıb-yaxılıb cızdağa 
dönəcəksən! 

Gözləri doldu Cəmilənin, başı dumanlandı bu düşüncələ-
rindən, nəsə yandırıcı bir qor gəlib tıxçandı sinəsinə. "And 
olsun bu ana torpağa Kamal, and olsun başım üstdə bu göyərən 
göylərə unutmayacağam səni! Səni tapmayınca, sənə rast 
gəlməyincə könlüm açılıb bir gülməyəcəyəm, sevinməyəcəyəm 
ürək dolusu. Sevməyəcəyəm Kamal, bir kəsə könül verib 
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vurulmayacağam, xoşbəxtliyə, səadətə qovuşmayacağam 
sənsiz! Ərə də getməyəcəyəm, atam evində oturub  düz on il 
səni gözləyəcəyəm. Axtaracağam səni! Sənin intiqamını Cəmilə 
aldı bir yalançı qızdan almaq üçün, səni alçaldıb əskiltdiyinə 
görə, ona çalın-çarpaz dağlar çəkmək üçün mən də onu 
yandıracağam. Səni itirdiyim Oktyabrın 22-si gününün on illiyi 
gəlib yetişməyincə onu bu dünyadan kam almağa, bir dad-tam 
görməyə qoymayacağam! 

Bəlkə eşidirsən ürəyimin səsini, dinləyirsən qəlbimdə-
kiləri, hardasa gözlərini yumub anmadasan məni, inan söz-
lərimə Kamal, inan, bu dəfəki vədim yalan deyil, yalan 
olmayacaq! Səndən də bir xahişim var, yerə salma bu xahişimi, 
qəbul elə, yerinə yetir: demirəm bu gün, demirəm sabah, 
demirəm üç il, demirəm beş il, onuncu ilin sonuncu gününə 
razıyam Kamal, gəl çıx axırda tapıl, qayıt mənə. Yalvarıram 
sənə Kamal, qulun kənizin ollam, ayaqların altına sərilmiş 
cecimin, palazın ollam, qayıt mənə Kamal, qayıt mənə! 

Öz inciyimi də deyim Kamal. Neçin gəlmədin görüşə. 
Qan olmadı elə bir gün gəlmədim mən, yetirmədim vaxtlı-
vaxtında? Sabah gələydin, birisi gün gələydin, bu gün gəlib 
çıxaydın, gəlmədin, dəlib çıxmadın Kamal. Bilirəm nəsə bir 
qəza var başında, nəsə əlində deyil başın, yoxsa sən əgər mən 
gördüyüm, mən duyduğum Kamalsansa çoxdan gəlib çıx-
mışdın. Yox əgər...dilim gəlmir deyəm Kamal, necə deyim... 
mən deyən, mən duyan Kamal deyilsənsə...Qarğayam sənə. 
Ağlıma sığışmır başqa bir səbəb, beynimə girmir, yatmır 
könlümə! İnanmıram, inana bilmirəm, inanmaram sənin dönük 
çıxdığına, sənin saxta çıxdığına! 

Bir də əgər məni anmaq istəsən Kamal, yada salmaq 
istəsən, bir sakit guşəyə çəkil, Qədir oxuduğu "Sona bülbülləri" 
bir maqnitafona qoyub oxut, dinlə, dönə-dönə dinlə. Onun 
zəngulələrində axtar məni, onun o qeyri dünyəvi enib 
qalxmalarında soraqla məni, onun muğamatında, o muğamdakı 
niskilində, hıçqırıqlarında axtar məni! Özüm olmasam da 
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ruhum ordadı Kamal, ruhumu, mənəviyyatımı, niskilimi 
tapacaqsan orda! 

Köksünün altı saralmış bir Sona bülbüləm indi mən, 
"Sona bülbüllərin" naləsi qəlbimə keçib indi, qəlbimdə, ruhum-
da dalğalanır. Bu ilk görüş yerimiz, bu son görüş yerimizdə, 
bax ayaqlarının ləpiri qaldığı  bu pambıq tarlası ortasında "Sona 
bülbüllər" oxuyacağam sənə, qoy bizi doğuzdurub əsrəyə 
çatdıran uca göylərimiz, bu ana göylərimizin belə məzhun, belə 
meyxoş bu payız rüzgarı səsimi ərmağan aparsın sənə!" 

 
 

Dəryada gəmim qaldı, 
Sona bülbüllər! 
Biçmədim zəmim qaldı, 
Saçı sünbüllər! 
 
Çox çəkdim yar cəfasın, 
Sona bülbüllər! 
Mənə də qəmim qaldı, 
Saçı sünbüllər! 
 
Elə yar, yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, ay sona... 

 
Yaş boğdu Cəmiləni. Oxuya bilmədi ardını. Çıxmadı səsi, 

çatmadı səsi, dolaşdı boğazında, sinəsində dolaşığa düşdü səsi. 
Şövqü də gəlmədi bir daha. Baxdı saat 12-yə 20 dəqiqə qalıb. 
Ayağa qalxıb başı dumanlana-dumanlana, titrəyib içindən əsə-
əsə, səyəlləklənə-səyəlləklənə asfalta doğru getdi. Asfalta 
çatanda düz saat 12 oldu. İndicə gələcəkdi qoca taski şoferi, 
Cəmilənin sınıq könlünün sınıb qırıldığı bu ilk və son görüş 
yerindən əbədilik ayırıb aparmağa gələcəkdi onu. 
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*****                ******              ***** 
 
Orxan yalnız on gün sonra, o da tibb bacılarının 

gözlərindən oğurlanıb bir taksiyə minərək həmin tarlaya gəldi. 
Gəlib də tamam başqa ləvində gördü tarlanı. Bütün sahənin 
pambıq kolları traktorla çıxarılıb orda-burda topa-topa 
qoyulmuşdu. Çox hərlənib qala bilmədi tarlada, ürəyinin içi 
üşüyürdü, hava soyuq olmasa da xəstəydi hələ, dayana bilmirdi. 
Taksiyə minib yenə geri qayıtdı. Bir kəsdən bir şey soruşub 
eləmədi.  Bir həftə də xəstəxanada yatıb sonra birdən-birə 
yüngülləşdi, yaxşılaşdı. Həkimi on beş gün də əlavə bülleten 
yazmaqla onu evlərinə buraxdı. Yaxşı yeyib-içib tamam 
sağlamlaşdıqda şəhərə gəlib ordan avtobusla “Sosializm” 
kolxozuna yollandı. Idarə binası qabağında avtobusdan düşüb 
çayxanaya gəldi. Çayxanada hələ orta məktəbdə oxuyarkən bu 
kəndə pambıq yığmağa gəldikləri il tanış olduğu Kərəm adlı 
özü yaşda bir mexanizator oğlanla rastlaşdı. Oğlanı bir kənara 
çəkib dedi Sürəyya adlı bir qızı axtarır. Bu kənddəndi qız. Söz 
soruşmalıdı ondan. Di gəl familiyasını, ata-anasının adını 
bilmir. Amma bu çeşnidə qızdı. Kərəm çox fikirləşib Orxan 
deyən çeşnidə bir qız xatırlaya bilmədi. Axırda başladılar bütün 
Sürəyyalara gedib baxmağa. Hər “Sürəyyanın” darvazaları 
arxasında dayanıb, Kərəm o qızı gətirib çıxarınca ürəyinin 
tappıltısı başlayırdı. Hər baxıb görüncə ki, bu o Sürəyya deyil 
soyuyub buza dönürdü ürəyi. Bu kənddəki Sürəyyalar 
qurtaranda kolxoza aid olan o biri kəndə gedirdilər. Üç gün 
“Sosializm” kolxozunun əhatə etdiyi kəndlərdəki Sürəyyalara 
baxmağa getdi. Sonra buxalteriyaya gəlib bu il kolxoza avral 
gəlmiş bütün başqa kolxozlarn adını götürüb indi də həmin 
kolxozlara, sovxozlara yola düşdü. Beş kolxoz və sovxozdu 
bunlar. Taksi tutub bunları da ələk-vələk elədi. Kənd 
sovetlərinə gedib bütün Sürəyyaların siyahısını götürdü. Bir 
həftə də bu işə sərf olundu. Axırda başa düşdü ki, tapa 
bilməyəcək Sürəyyanı. Elə bil o axşamkı fırtına aparmışdı 
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Sürəyyanı. Yoxdu Sürəyya olmamışdı, olmayacaqdı. Bəlkə bir 
xəyalmış Sürəyya? Bir aldanışmış? Sayıqlayırmış, yuxusunda 
görürmüş bəlkə Sürəyya əhvalatını? Ya elə qara basırmış onu, 
xəstəliyinin başlanma əlaməti kimi bir şeymiş?  Xəstəlik önü 
gələn titrətmə, qızdırmaymış gördükləri, gerçək Sürəyya 
deyilmiş heç? 

Çox qəribədir nə Orxan, nə Cəmilə fikirlərinə belə 
gətirmirdilər ki, qondarma olarmış ona deyilən ad. Öz adlarının 
qondarma olduğunu bildikləri halda nə Orxanın ağlına gəlmirdi 
Sürəyya da aldatmış olar onu, adını da, işini də yalan demiş 
olar, nə Cəmilə ağlına gətirmirdi Kamal yalan deyə bilər ona. 
Bir-birlərinə bir könüldən min könül vurulduqları kimi, bir-
birlərinə bütün varlıqları ilə inanmışdılar da. Bu inam o qədər 
dərin, o qədər güclü idi şübhəyə yer yoxdu onun yanında. Bir 
də belə bir psixika da onları şübhələnməyə qoymurdu ki, nə 
mexanizator, nə pambıqçı olan oğlan-qız yalan deməz, yalanı 
deyənlər, işlədənlər sadə əmək adamları olmazlar, yalan hər 
yerdə yuxarıdan gələr, təhsillilərdən, oxumuşlardan gələr. 
Özlərini bu oxumuşlardan bilirdilər, özlərinin yalan 
demələrində təəccüblü bir cəhət görmürdülər, amma 
mexanizatorun, pambıqçının yalan deyə biləcəyinə desən də 
inanmazdılar. 

Orxan indi öz-özünə təlqin etməkdəydi: çalışıb 
unutmalıdır Sürəyyanı, beynindən, başından çıxarıb atmalıdır 
çalışıb. Bununla belə Bakıya yola düşməzdən qabaq bir gün 
kəndin aralığında Nüşürü gördükdə nə isə qəlbində bir çalxantı 
duydu. Nüşür dil-hüzur eləyib xətrini xoş salırdı. 

- İncimə ey həkim, adamlara sataşmaq şoferin xasiyyətidi. 
Indi bir dəfə əvəzini çıxaram. 

- Yox, elə indi çıxsan yaxşıdı. 
- Gedək şəhərə, hansı restorana deyirsən aparım, bu 

ölsün! 
- Restoran istəmirəm, məni o pambıq yığdığımız kəndə 

apar. 
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- Gəl otur, gözüm üstə! 
Yol boyu Nüşür elə hey lətifələr danışırdı, kimsə bir qızı 

tərifləyirdi, nə qədər onu güldürdüyündən danışırdı. Cəmilə adlı 
çox-çox gözəl bir qızmış. Yaman gözəl qızmış ölmüş. Lakin 
Orxan anlaya bilmirdi onun dediklərini, qavraya bilmirdi. 
Başında dolaşan bir Sürəyya xəyalı qoymurdu dinləyə Nüşürü, 
görə nə deyir Nüşür, nə danışır Nüşür, kimdən danışır Nüşür. 
Uzaqdan tarlanı görüb ürəyi guppultuyla atdı. Qanı üzünə təpdi, 
tərlədi bədəni, alnı. Nüşürü asfalt yolda qoyub artıq suyu 
çəkilib, pambığı çıxarılıb bir yabanı düzə çevrilmiş tarla içinə 
qaçdı. Guya bıçağını axtaracaqdı orda. Sürəyyanın bir əl 
dəyməsindən yıxıldığı həmin yerə gəldi. Traktor onun 
ayaqlarının açdığı oyuğu da cızıb doldurmuşdu. Süpürləyib bir 
topa pambıq basmışdı ləpirlərinin yerinə. ətrafda bir kimsə 
yoxdu, tam yiyəsizlikdi hər tərəf. Bu yer o qədər doğma, o 
qədər əziz gəldi ona qayıdıb Nüşürə harayladı çıxıb getsin. O 
axşamaca qalıb axtaracaq burda. Sözlərinin axırını deyəndə səsi 
çatallaşdı, bir topa qəm havası gəlib yığıldı boğazına. əlilə də 
Nüşürü qandıdı çıxıb getsin, gözləməsin onu. Nüşür getdi. 
Təkcə qaldı tarlada. Ləpirlərinə dolmiuş pambıq süprüntüsünü 
eşib çıxarıb, torpaqdan, çöplərdən təmizləyib altına qoydu. Lal-
dinməz oturub xəyallara daldı. Bəlkə bir möcüzə baş derdi elə, 
bəlkə Sürəyya birdən-birə gəlib çıxdı elə! 

Başı üzərində zümrüd göylər göyərirdi, uzaqlarda qaraca-
qaraca ləkələr kimi kiçik kəndlər, obalar görünürdü. Birdən bir 
gumultu qalxdı sinəsindən, bir “Sona bülbüllər” gumuldanmağa 
başladı. Səsi yoxdu Orxanın, lakin kim vardı burda eşidib gülə 
ona? Oxşadırdmı yəni, heç olmasa bu mahnının şirin musiqisini 
səsləndirirdimi bu tarlada? 

Tarladan durub getməyə ürəyi gəlmirdi. Gedə bilmirdi bu 
yerdən. Ta qaranlıq qovuşanacan tək-tənha, ac-susuz tarlada 
qaldı. Şər qovuşanda qalxıb arxasına baxmadan yüyürə-yüyürə 
asfalta çıxdı, o maşından bu maşına gecə saat onda gəlib 
evlərinə çatdı. Yemək yeyib yatağına girərək işığı söndürdü. 
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Gözlərini yumcaq Sürəyyanın bəyaz kürəkləri, kürəyində 
qüdrətin qələmilə çəkilmiş narınca-narınca xəttləri, bu xətlərin 
ideal gözəllikli naxışı, cığırı gəlib gözləri önündə durdu. Qoşa 
hörüklərinin ara yolu, boynu arxasındakı ipək tüklərinin 
əsməyişi göründü gözlərinə, qoşa hörüklərin arasını qoxladı, 
barmağını uzadıb nar dəyib qaralmış isti kürəyə toxundurdu. 
Misilsiz bir sevinc alışdı ürəyində: elə bu da bəsdi ona. Hər 
axşam yerinə girib gözlərini yumub elə bu xəyalatıyla qonuşa 
bilsə, yaşaya bilsə, elə bunun özü də bəs edər ona. Sürəyyanın 
özü itmiş olsa da xəyalı ha itməyibdi, xəyalıyla yaşayacaqdı 
Sürəyyanın. Bir daha heç yerdə Sürəyya adı çəkməyəcəkdi, 
ürəyinin ən dərin guşələrində, bir də gözüyumulu xəyalatının 
qanadlarında saxlayacaqdı Sürəyyanı. 

 
 

*****             *****            ***** 
 

Hər halda məhəbbətinin itirilməsi indiki zəmanəmizdə 
gənc bir oğlan üçün hələ heç də hər şeyin, hər idealın, hər cür 
gələcək xəyallarının itirilməsi demək deyil. O da ali təhsilli, 
düşüncəli, zəkalı bir gənc olmuş ola. Məhəbbət belə bir gənc 
üçün həyatı, yaşantımızı məntiqə mindirən, mənaya gətirən 
dürlü-dürlü ideallardan ancaq birisidi. Və hələ heç də ən 
başlıcası da deyil. Gənc bir oğlanın düşüncəsini qaplayıb, 
zehniyyətini, hissiyatını məşğul edən çox-çox amaclar, 
aşamalar var hələ.  

Orxan ali məktəbə oxumağa gələndə də bu idealla 
gəlməmişdi ki, orada o qıza rast gələcək, o qızla dadlı söhbətlər 
edəcək, gözəl-gözə günlər, həftələr, aylar keçirəcək. Düzdü, bu 
ümid də yanırdı qəlbində, bu amac da gəl-gəl deməkdəydi 
düşüncələrinə, arzularına. Lakin onu gələcəyə səsləyən başlıca 
hədəf həkim olmaq idealıydı. Insanlığın sağlamlığı, xoşbəxtliyi 
keşiyində durmaq, birinci növbədə öz kəndlərinin bilikli, 
bacarıqlı həkimi olub camaatın hörmətini, etibarını 
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qazanmaqdı. Kəndlərində həkim yoxdu, xəstəxana da yoxdu. 
Hələ bir nəfər həmkəndlisi Tibb institutuna gedib girə 
bilməmişdi, ya elə heç getməmişdi. Bir qoca, uşaq xəstələnəndə 
maşın tapıb şəhərə qaçırıdılar. Çox vaxt heç maşın da tapmayıb 
kənddə veterinar mal həkimi işləyən texnikum qurtarmış 
Allahverdi həkimin üstünə yüyrüşürdülər. Onun da başı nədən 
çıxırdı yazığın? Elə nə xəstəlik olsa antibiotiklərlə “müalicə” 
edirdi. Orxanın uşaq ağlı həkim olmaq arzusuyla yanmağa 
başladı. Yaşa dolub püxtələşdikcə anladı ki, bir kənd tələbatıyla 
qapanmaq məhdudluq, bir mənəvi kasıblıqmış demə, kəndini  
dünya hesab eləyən qaranlıq bir uşaq ağlının duyduqlarıymış 
demə. Doğma xalqının dürlü-dürlü problemləri varmış demə! 
Bu problemlərdən bir xətt də onun tibb sahəsindəki 
problemləri, tələbatıydı. Indi kənd obrazı, xalq obrazı ilə 
unutdurulmuşdu. Yaxşı həkim olmaq arzusundaydı Orxan. 
İnanırdı da olacaq. Hər şeyi yerli-yerində anlayıb dərhal 
mənimsəyən ağlının dərketmə qabiliyyəti inam gətirirdi ona. 
Düzdü bütün fənlərdən heç də həmişə “əla” qiymətlər 
almamışdı, bir çox fənlərdən “yaxşı”ydı qiyməti, fəqət bir dəfə 
də olsun “kafi” qiymət almamışdı. “Yaxşı”ları da başqa 
səbəbdəndi, kitablarda yazılanları bir büt kimi əzbərləyib 
demirdi, müəllimlərlə yerli-yersiz mübahisələrə girişirdi, bir də 
heç vaxt “əla” qiymət almağa can atmırdı. Mübahisələrində 
müəyyən bir ağlabatan cəhət olsa da çox zaman onların bir 
məsəlini əhatəli, dərindən bilmədiyindən, nəyi isə nəzərə 
almadığından doğduğu aşkar olurdu. Həm də Adil demişkən 
huşyar kimiydi, romantik duyğularla yaşayırdı, səbatsız idi, 
elmi marağı ardınca tam ciddiyəti ilə düşə bilmirdi. Gəncliyi, 
ürəyində gizlin-gizlin coş verən bir məhəbbət xülyası 
kitabxanalardan qaldırıb institua, küçəyə, kino-teatrlara atırdı 
onu. Elə bil nəsə axtarırdı, nəsə çatışmırdı ona. 

Axtardığını tapdı axırda özü də institutda, küçədə, parkda 
deyil, kino-teatrlarda, qonaqlıqlarda deyil, pambıq tarlasında 
tapdı. Tapan kimi də itirdi. Soyudu, bədbinləşdi, dərin-dərin 
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fikir iztirablarına düşdü, nəhayət özünə gəlib ayıldı. Indi bütün 
varlığıyla elmə  qapıldı, artıq onu öz ilkin həvəsindən, yaxşı 
həkim olmaq amacından heş bir qüvvə ayıra bilməyəcəkdi 
qəlbinin heç bir arzusu onu kitabxanalardan, oxucu zallarından 
durquzub küçələrə ata bilməyəcəkdi. Rəngli çay, qara kofe olan 
yerdə heç bir yuxu, bədən lincliyi onun beynini kütləşdirib can 
atmaq istədiyi zirvəyə qalxmaqda ona mane ola bilməyəcəkdi. 
İnstituta qayıdıb gəldiyindən üç ay sonra indi çox vaxt 
müəllimlər onun mübahisələri ilə razılaşmalı olur, bəziləri də 
ehtiyat etməyə başlayırdılar onunla mübahisəyə girişməyə. Rus 
ingilis dilləri üzrə gecə günüz öz-özünə məşğələlər keçirirdi. 
Fəlsəfəylə maraqlanmağa başlamışdı, qədim Yunan, Roma 
filosoflarını, orta əsr Avropa fəlsəfəsini oxuyurdu. Kanta bənd 
olmuşdu. Çexovun, Cəlil Məmmədquluzadənin kiçik 
hekayələrini, felyetonlarını ləzzətlə oxuyurdu. Beşinci kursun 
sonlarında artıq müəllimlər hər yerdə dünənki əlaçıları, adlı 
təqaüdlə oxuyanları deyil Orxanı tərifləməyə başlamışdılar. Bu 
təriflərin ona heç bir təsiri olmasa da əməyinin belə 
qiymətləndirilməsini görüncə içində coşğun, fırtınalı duyğular 
alışırdı. Mənəvi qüvvəsinin, əzminin, iradə gücünün müəllimlər 
tərəfindən belə öyünclərlə təsbit edilməsi özünün özünə inamını 
daha da artırırdı. 

İndi yoldaşları, dostları da çox şeydə, nəinki elmi 
mübahisələrdə, hətta gündəlik həyat məsələlərinə aid söz-
söhbətlərdə də hesablaşmağa başlamışdılar onunla. Bununla 
belə yoldaşları, dostlarıyla münasibəti bir qədər soyuqlamışdı. 
Bu da onun yoldaşlarının müəyyən həyat məsələlərinə, xüsusilə 
öz gələcəklərinin necə təsəvvür edilməsi işinə münasibətləri 
kimi hamını düşündürən məsələyə onların yanaşımından irəli 
gəlirdi. Bəzən baxırdın iki gələcək həkim arasında mübahisə 
başlayıb, özü də nəyin üstünd: hansı ixtisas indi qazanclıdı? 
Biri deyir farmaseptlik, biri deyir diş həkimliyi, biri deyir 
cərrahiyyə... Tələbələr iki üç qrupa bölünürlər, kimi birincinin, 
kimi ikincinin tərəfində dayanır, kimi də onların heç biriylə 
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razılaşmayıb üçncü fikrə tərəfdar çıxır. Belə mübahisələr hələ 
onlar ikinci, üçüncü, dördüncü kurslarda oxuduqları vaxtlarda 
da baş verərdi. O zaman Orxan maddım-maddım onlara qulaq 
asıb bir məna görməzdi bu danışıqlarda. Amma indi içindən 
titrəyirdi belə mübdhisələr düşəndə, dəli kimi olurdu, bəzən ən 
ağır sözlər deyirdi dostlarına yoldaşlarına. Soyuqluq da onun bu 
xasiyyətiylə yaranmışdı. Orxan gələcək sənətlərinin belə hərrac 
bazarına qoyulmasına dözə bilmirdi. Demək gələcək həkimlər 
indidən özlərinə necə işləmək haqqında aydınca plan 
götürmüşdülər. Harda işləmək, necə işləmək ki, ən çox qazanc 
çıxan yer olsun. Qazanclı işlər, yerlər sadalanırdı, o işlərə necə 
girmək yolları təsnif edilirdi. Dərin mənəvi yaralar açırdı bu 
danışıqlar Orxanın xəstələnmiş ruhunda. Ən yaxın dostları, 
yoldaşlarıyla belə mübahisələr üstündə pisləşib aranı qırır, uzun 
müddət onlarla görüşüb salamlaşmırdı. Sonra baxıb görürdü bir 
insan kimi, dost, qoldaş kimi onlar heç də pis adamlar deyillər, 
əclaf, satqın, xəyanətkar deyillər, qayıdıb təzədən yodaşlıq, 
dostluq etməyə başlayırdı onlarla. Onların təbabətə 
yanaşmalarındakı bu təfəkkür özü əclafdı, həm də onların heç 
də öz şəxsi təfəkkürləri də deyildi bu. Nə təhərsə zəhərli 
viruslar kimi mühitə çöksümüş başdan başa, beyindən beyinə 
yoluxan iyrənc bir epidemiyasıdı bu. Çoxlarının başında yuva 
salıb qərarlaşmış bu təfəkkür yalnız gələcək həkimlik 
praktikası, sərt həyat təcrübələriylə dağılıb gedəcək, yaxud kök 
salıb hələ bir az da möhkəmlənəcəkdi onların başında. Lakin bu 
təfəkkürlə mübarizə bir ideal da deyildi Orxana. Adillə, 
Sahibovla, Zahidlə, Musayla çoxillik dostluq, qardaşlıq 
duyğularını belə-belə şeylər üstündə qırıb atmayacaqdı ha? 
Xəyalı göylərdə gəzib gerçək həyat həqiqətlərindən uzaq 
düşmüş cəfəng bir düşüncə sahibi, boş bir müqəvva ha deyildi? 
Sərt gerçəklik, onun məntiqə yatan, yatmayan törətmələri, son 
ucu xəstə bir əks-səda doğurmurdu artıq zəkasında, 
duyğusunda. 
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Yeni idealı-insan iradəsinin gücünə olan və onda yeni 
əmələ gəlmiş dərin inamı idi. Bu inam da onu gün-gündən 
yetginləşdirir, kişiləşdirir, müdrikləşdirirdi. 

Bu ideal Sürəyyanı da unutdururdu ona. Həftələrlə, 
aylarla hafizəsindən, düşüncəsindən yox olub gedirdi Sürəyya 
qəribliyi. Bəzən intim ruhi vəziyyətlərə düşüb yadına salsa belə 
bu yeni idealı üzünə sillələr vurub ayıldırdı onu. əsil kişi üçün, 
mütəxəssis həkim olmaq istəyən iyirmi üç- iyirmi dörd yaşlı bir 
cavan üçün itirilmiş məhəbbət itirilmiş həyatmı demək olacaq? 
Həyat nəşəsi, zövq-səfa duyğuları əsil kişinin, əsil mütəxəssisin 
nəyinə gərək? Iradəli bir kişi, bir mütəxəssis üçün əsil 
məhəbbət onun öz amalına, öz sənətinə bağlılığı, öz amalı 
yolunda zirvədən-zirvəyə bir yüksəlişi deyildirmi? Bu təlqin 
onun beynində elə möhkəmlənib qranitləşmişdi hər hansı bir 
titrəyişdən, zəlzələdən onun uçub dağılması mümkünsüz işdi. 

Lakin Orxan Sürəyyanı büsbütün də unutmamışdı. Insan 
beyni görünür mövcudiyyətin ən mükəmməl maşınıdı. 
Beyininin harasındasa daima Sürəyya üçün işləyən bir gizlinc 
nöqtə vardı. Bu nöqtə hər yerdə, küçədə, yolda, qatarda, 
avtobusda onun gözlərinə bir arama, axtarma görəvi 
yerləşdirmişdi. Hətta Sürəyya fikri heç huşunda, başında 
olmayanda belə, işləyirdi bu nöqtə, arayıb axtarırdı Sürəyyanı. 

Bir gün küçədən keçərkən Natellaya rast gəlcək yenə bu 
nöqtə işləməyə başladı başında. 

- Niyə təkcəsən Natella? 
- Elxan rayona gedib. 
- Necədi indi, incitmir səni? 
- Mum kimi olub Orxan. Elə bil Adilin o güləşməsinə 

bənd imiş! Odu budu, öl düsəm ölər, qal desəm qalar! 
- Bəlkə sənin gözlərində o zamankı nifrəti görüb belə 

olubdu? 
- Bəs sən nə bilirsən? Demək mən o şir əhliləşdiricilə-

rindən əksiyəm? 
- Artıqsan hələ! 
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- Vallah artığam Orxan! Bedahat insan yanında şir nədi, 
ayı nədi! 

- İndi de görüm desəm mənimlə bir yerə getməzsən? 
- Ə-ə, yenə məni işə salma, haradı o yer? 
- Radio verilişləri idarəsinə. 
- Nədən ötrü ə-ə? 
- Bir mahnı sifariş verək. 
- Hansı mahnı? 
- “Sona bülbüllər!” 
- Nə yaxşı olar? Hardan gəlib ə-ə ağlına bu? Hə, axı 

deyirlər indi də bir fasona düşmüsən sən, belə filosoflar kimi 
danışırsan? 

- Yenə başlama Natella. Qruppamız ayrılıb, deyəsən orda 
sataşmağa bir adam yoxdu, Orxan yoxdu orda. 

- Özün yeri ver sifarişi ay Orxan, ta mən nə gedim? 
- Yox ey Natella, bu bir az dolaşıq işdi, sən yenə dilli-

hüzürlüsən, bəlkə sənə görə götürələr sifarişi. 
- Nədi ə-ə, o heylə? 
- Söz versən namusum haqqı bir kəsə demərəm, 

danışaram sənə. 
- Anamın goru haqqı heç kəsə demərəm ə-ə, nə 

danışırsan! 
Avtobusun gəlib çıxmasını gözləyə-gözləyə Orxan 

Sürəyya ilə olan macərasını belə quru, hissiz, duyğusuz bir 
tərzdə, özləri haqqında guya yad, özgə adamlar haqqında 
danışırmış kimi ehtirassız, həyəcansız Natellaya söylədi. Elə 
söyləyirdi guya lap əhəmiyyətsiz, elə-belə adicə bir işmiş bu, 
Natellaya da elə belə sözgəlişi danışırmış. Natella isə 
doluxsunub gözləri yaşaran kimi olmuşdu. Həyəcanından 
gözləri böyümüşdü Natellanın: 

- Sən Allah düz danışırsan Orxan? 
- Yalan niyə deyim axı? 
- Bəs necə dözürsən ə-ə, bu dərdə? 
- Qadın deyiləm ki? 
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- Kişi olanda nə olar ə-ə, kişi adam deyil? Daşdı? 
- Neyləyim axı? Əlimdən nə gələr? Səhvlik özümdə olub. 
- Elə bil lap sifariş verdik “Sona bülbülləri”, axı sən 

Kamal deyilsən, Orxansan, lap eşitsə nə biləcək qız? 
- Yox ey Natella, mən belə düşünmüşəm: öz ad-famili-

yamla sifariş verim, ancaq pambıq tarlasında rast gəlib 
dostlaşdığım mexanizator Kamal və pambıqçı qız Sürəyyanı 
təbrik etmək üçün! 

- Hə vallah! Kəlləsən ə-ə lap sən, avtobus nədi ə-ə, gəl 
bəri taksidə oturaq. 

Onlar taksiyə əyləşib radio və televiziya verilişləri 
idarəsinə gəldilər. Sifarişlər qəbul olunan otağı tapıb içəri 
girdilər. Otaqda iki cavan qadın və bir keçəlləşmiş kişi əyləş-
mişdi. Natella nə məqsədlə gəldiklərini söylədikdə qarayanız, 
boyalı-sürməli qadın onlara irad tutdu: 

-“Sona bülbülləri” niyə sifariş verirsiniz? Ali savadlı 
həkim adam da “Sona bülbülləri” sifariş versin, kolxozçular da? 
Ondan ötrü o qədər bizə məktublar gəlir, heç yığıb-yığışdırmaq 
da olmur. Hamısı da sadə əmək adamları: pambıqçılar, 
üzümçülər, çayçılar... Biz onları qoyub sizdən ötrü bu mahnını 
sifariş verə bilmərik. Bax, siz sifariş verin Çaykovskidən, Qara 
Qarayevdən, Xaçaturyandan, sifarişinizi bu dəqiqə qəbul 
eləyək. 

- Ay bacı biz özümüz üçün sifariş vermirik ey, başa düşün 
bizi, pambıq tarlasında dostlaşdığımız Mexanizator Kamalı, 
pambıqçı Sürəyyanı bu musiqi ilə salamlamaq üçün sifariş 
veririk! 

- Demək onların özləri yazıb göndərə bilmirlər bizə? 
- Göndərə bilərlər, ancaq biz salamlamaq istəyirik bu 

mahnıyla onları. 
- Belə də şey olar heç? Salamlamaq istəyirsiniz, bir 

atkrıtka alın, üstünü yazıb göndərin onlara. 
- Biz atkrıtka ilə yox, mahnıyla salamlamaq istəyirik 

onları! 
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Hər üç əməkdaş uğunub getdilər gülməkdən: 
- Bu da təzə çıxdı ey! 
- Heç belə şey olar? 
- Niyə olmur axı? 
- Bizim praktikamızda belə şey olmayıb bacım. 
Natella uzun mübahisəyə girişdisə də redaksiyadakılar öz 

dediklərini deyib durdular. Axırda Natellanın davaya 
durduğunu görən qarayanız sürməli qız qalxıb müdirin yanına 
keçdi. Kabinetə hirsli, qaşqabaqlı girib, oradan qalib kimi, gülər 
üzlə çıxdı: 

- Müdir deyir belə şey olmaz, bu barədə instruksiyamızda 
maddə yoxduq. Biz edə bilmərik bunu. 

- İnstruksiya nədi, maddə nədi? 
Natella hirslə yeriyib döyüb eləmədən üdirin kabinetini 

açıb içəri girdi. 15 dəqiqədən artıq orda qalıb Natella da gülə-
gülə çıxdı: 

- Deyir ərizənizi yazın, sifarişinizi yazın, neyləyək, 
həkimlərin sözlərini yerə salmayacayıq ha! 

Orxan ərizə yazdı. Efirə buraxılmalı olan mətni dırnaq 
içində xüsusi qara xətlə, çox aydın şəkildə yazdı. ərizəni, mətni 
boyalı qadına verib redaksiyadan çıxdılar. Natella elə vüqarla, 
elə gərlənə-gərlənə yeriyirdi, elə bil fəlsəfə imtahanından indicə 
“əla” qiymət alıb çıxırdı. Yol boyu Orxana ümidlə deyirdi 
tapılacaq Sürəyya, bu sifarişdən sonra mütləq tapılacaq! 

...İki həftədən sonra bir axşam sifarişlər konsertində 
diktor belə bir mətn oxudu: “Tibb institutunun 5-ci kurs 
tələbəsi Orxan Eyvazov, Leninneftin beşinci mədəninin buruq 
ustası... Kürdəmir rayonunun... kolxozunun pambıqçıları... 
Bərdə rayon xəstəxanasının həkimləri... Ağdam rayonundakı 
“Sosializm” kolxozunun mexanizatoru Kamal, pambıqçısı 
Sürəyya... və bir çox başqalarının xahişiylə “Sona bülbüllər” 
xalq mahnısını Qədir Rüstəmovun ifasında dinləyə bilərsiniz” 

Natella sonralar and içib deyirdi o gecə sabahadək yata 
biməyib, hirsindən hönkürüb ağlayıbdı sabahaca. Bunu Orxana 
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söyləyəndə də gözləri yaşarmışdı Natellanın, boğula-boğula 
danışırdı qız. Hirsindəndimi, yandığındandımı, ya elə Orxanın 
bəxtini belə görüb acıdığındandı elə? 

 
 

****            *****            ***** 
 

Gənc bir qız üçün məhəbbətinin itirilməsi dözülməz bir 
dərd, müdhiş bir faciədi. Həyata, gələcəyə ciddi bir gözlə 
baxan, bir əyləncəlik deyil də bir eş, bir həyat qoldaşı olmaq 
istəyən bir qız üçün bir fəlakətdi bu. Sinira bilməz belə qız bu 
dərdi, dözə bilməz bu fəlakətə, saralıb solar, şam kimi əriyib 
gedər. Dünya bir xarabazara çevrilər gözlərində. Müdhiş bir daş 
asılar sinəsindən, vərəm bağlar ürəyi. Gözlərinin rəngi, boyası 
sönər, baxışları qaralıb öz şöləsinin parıltısını itirər. 
Küskünləşər belə qız, ehtirası sönüb solğunca, bozarmışca bir 
gözəlliyə çevrilər. 

Həyat azmı görüb belə dalğın, qaraqabaq gözəlləri? 
çoxlarına elə gələr guya doğuluşdan, yaranışdan beləymiş 
onlar, təbiət özü belə yaradıbmış onları: belə sönük, belə 
qaraqabaq, belə adamayovuşmaz. Gözəllikləri də bir eyib kimi, 
bir təəssüf kimi görünər belələrinin. Hətta ürəklərində onlara 
dərin məhəbbət, rəğbət duyğuları yaşadan adamlar belə danış-
dırcaq, duyub bələd olcaq onlara, içlərindəki bu ehtirassızlığı, 
sönüklüyü görüb kənar olmaq istərlər onlardan, elə belə 
uzaqdan-uzağa, aralıdan-aralıya seyr etmək istərlər onları. 
Sevgi-məhəbbətləri uçub, yalnıca bir tozanaq, bir dağınıq 
təəssüf, rəğbət hissləri qalar ürəklərində. 

Yelbeyin, yüngül, dəyişkən təbiətli qızlar üçün 
üçgünlükdür bu ağrı, dördüncü gün ayılıb tez özlərinə gələrlər, 
beşinci gün bir heçliyə dönər ağrıları. Bir həftədən sonra tam 
unudarlar hər şeyi. Belələri üçün məhəbbət sınıb parça-parça 
olacaq zərif bir şüşə deyil də, ortalıqda oynadılacaq, əldən-ələ 
keçirilib ötürüləcək bir top kimidir, hara atsan gedən, nəyə 
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vursan təpib qayıdan, sınmayan, əzilməyən, parçalanıb 
tökülməyən bir top kimidir. 

Məhəbbəti daşlara dəyib parçalanmış uğursuz, ağır 
təbiətli bir qız ürəyi – içi alov yanğılı, şüa saçaqlı kövrəcik bir 
elektrik lampasına bənzər. Nə qədər çarpılmayıb daşa-divara, 
nə qədər qırılmayıb içinin simi, yanıb işıq saçacaq ətrafa, 
bəyazlıq, ağlıq, aydınlıq gətirəcək bir ailə otağına, bir yar, 
yoldaş olacağına. Sınmasın, bir yerə-yurda çarpılmasın taki, 
qırılmasın, yanmasın içinin simi. 

Cəmilənin belə bir lampa kimi yanıb alışmış ürəyinin simi 
qırılıb sönmüşdü fəqət. Dünya gözündən düşmüşdü. Oxuduğu 
dərslər beyninə batmırdı, gördüyü adamlar könlünə yatmırdı, 
bu böyük şəhər, bu gözəl imarətlər bu səliqə-səjman, bu firavan 
həyat axanağı ürəyini açıb gülümsündürə bilmirdi qızı. Təkcə 
Nərgizlə bir olanda, o da təkcə olduqlarında baxışı oynağlaşıb 
şəfəqlənirdi. Nərgiz qohumları gildə qalır, onunla dərsdən sonra 
az-az görüşə bilirdi. Cəmilə də Nəcibəylə bir otaq kirayə edib 
onunla qalırdı. Bu, əsrin əvvəllərində tikilmiş dördkünc bir 
həyətə açılan birmərtəbəli ev idi. Otağın pəncərəsi həyətə 
baxırdı. Həyətdə səhərdən axşama kimi cocuq-cocuq uşaqlar 
oynaşırdı. Saatlarla pəncərə önündə dayanıb bu uşaqlara tamaşa 
edirdi. 

Nəcibə yaşlı, çirkin, qaraqabaq bir qızdı. Qaraqabaqlığı da 
elə bu çirkinliyindən doğurdu. Üç gün dindirməsən danışmazdı. 
Kurslarında ən yaxşı oxuyan, ən bilikli qızdı. Biliyi, oxumağı 
da çirkinliyindən gəlməydi. O qədər çirkindi qız, bir oğlanın 
ona meyil salıb yaxınlaşacağına heç bir inamı yoxdu. Ona görə 
də hər şeydən ümidini kəsib bircə oxumaqla məşğuldu. Bir də 
Cəmilənin qayğısını çəkməklə məşğuldu Nəcibə. Bir ana kimi 
qayğı göstərirdi Cəmiləyə, xörəyini bişirirdi, paltarını yuyub 
ütüləyirdi, saçlarını darayıb, hörüklərini hörürdü. ərköyün bir 
uşaq kimi nazını çəkirdi. Sözsüz, söhbətsiz, əvəz güdmədən, 
minnətdarlıq gözləmədən. Guya borcuymuş elə, vəsifəsiymiş 
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Cəmiləyə belə qayğı göstərmək, xidmət etmək, yaradan elə 
bununçun yaradıbmış guya onu.  

Cəmilənin küskünlüyü, sönüklüyü, qaraqbaqlığı, bir kəsə 
məhəl qoyub bir oğlana belə baxmaması tutmuşdu Nəcibəni. 
Bu qədər gözəl olasan, bu qədər sənə uzaqdan-uzağa vurulanlar 
ola, dərdindən ölələr, yanıb yaxılalar, qayıdıb bir adama belə 
baxmayasan! Möcüzə kimi gəlirdi Nəcibəyə. Ona bir maraq 
yetirən yoxdu belə qaraqabaqdı, bir oğlanla danışıb gülmürdü, 
bəs Cəmiləyə nə olmuşdu? Nə fərqi vardı onların keçirdikləri 
bu həyat tərzi arasında? Cəmlıə də onun kimi hər şeydən uzaq, 
hər nəşədən kənar deyildimi? Hələ Nəcibə yenə hind filmlərinə 
baxanda, ya bir gülməli əhvalat danışılanda, ürəkdən gülüb 
sevinirdi, Cəmilədə bu da yoxdu. Bu gözəllikdə bir qız da elə 
onun keçirdiyi bir həyat tərzi keçirməkdəysə, demək həyat o 
qədər də işgəncə deyilmiş, hələ bundan da çirkin olub yaşamaq 
mümkünmüş demək, olanmış demək, bir bədbəxtlik, bir faciə 
deyilmiş demək! 

Nəcibə güzgü almırdı özünə, qorxurdu güzgüdə özünə 
baxmağa. Ondan olsaydı şəhərdə, mağazalarda olan bütün 
güzgüləri vurub sındırardı hələ! Cəmilə də güzgü almırdı 
özünə. Evdə güzgüləri yoxdu heç birinin, yadlarına düşmürdü 
güzgü almaq. Bir də bu cəhətinə görə bunca sevib əzizləyirdi 
Nəcibə öz otaq yoldaşını. Bir qız yoldaşlarının evlərinə 
gedəndə, orada güzgü önündə dayanıb özünə sığal verən qızlar 
görəndə için-için əriyirdi Nəcibə, tez çıxıb ordan qaçmaq 
istəyirdi. Cəmilənin yanında isə neə sakit, necə də xoşbəxtdi. 
Atadan-anadan, qardaşdan-bacıdan bəlkə də artıq istəyirdi 
Cəmiləni.  

Nəcibə paltar mağazalarında saatlarla dayanıb paltar 
seçməzdi. Bilirdi xeyri yoxdur paltar seçməyin, nə geysə 
yaraşmayacaq. Import olmasın, nə olur olsun fərq eləməyəcək, 
dönüb gözəl olmayacaqdı. Cəmilə də paltar seçməkdən ötrü 
dolaşıb gəzməzdi,  axtarmazdı mağazaları, vitrinləri. 46-nın 
üçüncü boyunda nə paltar olsa, nə rəngdə olarsa, dərhal pul 
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verib götürərdi. Di gəl geyindimi əyninə, o qədər gözəl 
yaraşırdı, mat-məəttəl qalırdı Nəcibə. Aldığı da hamısı Bakı 
tikilişli, yerli istehsallı, bir xarici pal-paltarı yoxdu Cəmilənin. 
Axır vaxtlar paltarı da ona Nəcibə alırdı. Güzgüsü, zövqü, 
modası Nəcibə olmuşdu Cəmilənin, nə alsa o alır, nə görkəmə 
salsa o salırdı. Deməzdi bu pis, bu yaxşıdı, fərqi yoxdu Cəmilə 
üçün. 

Fəqət Nəcibəylə Cəmilə bir-birinə yad, bir-birinə məlum 
olmayan aydın olmayan iki ayrı aləm, iki ayrı mövcudiyyətlər 
idi. 

Cəmilənin gözləri Müdam yol çəkərdi. Bəzən pəncərədən 
baxıb tamaşa etdiyi uşaqlar gözlərində dəyişib ağ-ağ pambıq 
pəmbələrinə çevrilirdi, ona elə gəlirdi geniş bir tarla içindədi, 
pambıq toplayıb yığmaqdadı. Bir oğlan yanaşmaqdadı ona. 
Gülərüz, ucaboy, gözəl! Dünyanın ən xoşbəxt adamlarıymışlar 
demə orda! Tale görən bir də rastlaşdırıb geri qaytaracaqmı o 
anları, o dəqiqələri? 

Ağlına yeni bir fikir gəlmişdi: qış tətilindən qayıdıb kəndə 
gələndə rayonlarındakı mexanizasiya texnikumuna gedib 
Nərgizlə jurnallardan bütün Kamalların adresini götürəcək, 
gedib öz Kamalını tapacaqdı. Düzdü respublikada çoxlu 
mexanizasiya texnikumları var, ancaq Kamalın imkanımı vardı 
öz rayonlarından çıxıb ayrı rayonda ayrı şəhərdə oxumağa 
gedə? Əlbəttə elə öz rayonlarındakı texnikumda oxumuş 
olacaqdı. Belə düşünəndə dünya da gözündə dəyişib gözəlləşir, 
yaşıllaşırdı. Cilvəli, gəzib, görüb zövq almalı bir dünya 
olacaqdı o zaman dünya, belə qəmgin, belə qaranlıq, belə 
ürəksıxan olmayacaqdı. Küçələrin gözəlliyinə də tamaşa 
edəcəkdi onda, binaların tikilişinə, ucalığına da baxacaqdı, 
kinolara-teatrlara da gedəcəkdi, hələ Kamal onun görüşünə 
gələndə Kamala qoşulub futbola da gedəcəkdi! 

Dərslərini yaxşı oxuyacaqdı onda. Ağlı başında olmuş 
olsa nə var dərs oxumağa, öyrənməyə? Bircə yol gözucu baxsa 
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bəsidi. Nəcibənin beş dəfə oxuyub yadında saxlaya bilmədiyini 
o bircə yol oxumaqla başına götürər. 

Indi ona bir təəssüf kimi baxanlara da onda deyərdi: 
yanılırsınız cənablar, siz görən, siz deyən deyil Cəmilə, itoy-
nadandı lap, dolaqdı, kələkdi, kələkbazdı Cəmilə. Barmağına 
dolayıb gülünc hala salardı vallah o zaman kimi istəsə! 

Bunlar hamısı bir ümid işığından doğan səfsətələrdi 
hələlik, lakin bu ümid işığına inamı getdikcə artıb 
güclənməkdəydi. Tətilə hələ bir həftə qalmış gedib qatara bilet 
aldı. Indi günləri deyil, saatları sanayırdı. Narahat, intizarlı, 
lakin bir ümid, bir umsuq dolu həyəcanlı zaman içində pırıl-
pırıl olub axmaqda, şırıldamaqdaydı Cəmilə. 

On gün sonra bu ümidi də puç oldu. 
Nərgizin qardaşı mexanizasiya texnikumunda oxuyan üç 

Kamal olduğunu müəyyənləşdirdi. Ikisinin yaşı otuzdan 
keçmişdi, üçüncü Kamalın iyirmibeş yaşı vardı. Cəmilə dedi bu 
olacaq onun Kamalı. Demə bu da rayonun uzaq bir kəndindən 
olub papiros çəkməkdən, traktor işlətməkdən qap-qara qaralmış 
kor-kobud bir cavan imiş. Taksi tutub Nərgizlə onu görməyə 
gedəndə hisslərinin tuğyanından alışıb yanır, ürəyi bir quş ürəyi 
kimi çırpınırdı, ony belə görüb qayıdanda qanadı qırılmış bir 
bülbül kimi sızlamaqda qan-yaş tökməkdə idi. Ta Nərgiz gilə 
çatanadək başını bacılığının dizləri üstünə qoyub dinməz-
sözləməz, için-için qovrulub yandı, yaş tökdü. Taksidən düşüb 
evlərinə gedəndə Nərgiz əlini yaşıl yubkasının üstünə 
qoymuşdu. Qoşa yumruq böyüklükdəki yaşlıq ləkəsini görüb 
bir söz soruşan olmasın ondan. 

Cəmilə Kamal adlı bir mexanizator oğlanı artıq qəlbinin 
lap o qaranlıq, lap o gizlinc guşələrindən birinə atmalı oldu. 
əlini birdəfəlik üzüb, xatiratlarından, yaddaşından da çıxarıb 
atmağa qayələndi. Bunu da qəti şəkildə anlamalı oldu: taleyin 
silləsi dəyib ona, özü də bərk dəyib, güclü dəyib, artıq qaçınıb 
yaxa qurtarmaq mümkün deyil, olası deyil ona bu zərbədən. 
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****           *****            **** 
 
Orxan günlərin necə gəlib keçdiyini, vaxtın zamanın necə 

ötüşdüyünü dərk edib qavraya bilmirdi, zaman axımını, çağ 
ötüşümünü duymaq qabiliyyətini çoxdan itirmişdi. Günorta 
mədəsi gicişib sahibindən yemək tələb eləyəndə kitabların 
üstündən durub yeməkxanaya qaçır, uzun növbəyə dayanıb 
sonra da ürəyində təəssüflər edirdi: gör nə qədər vaxt itirdi. 
Bəlkə beş-on varaq da oxumuşdu bu vaxta. "Gələcəyin yeməyi 
belə uzun vaxt aparmamalıdır-deyə düşünürdü. Yemək işini də 
avtomatlaşdırmaq gərəkdir. Yaxud, heç avtomatlaşdırmaq nəyə 
lazım, yeməyin özünə münasibət dəyişilməli, yeməklərin özləri 
başdan-başa dəyişdirilməlidir. Ən birinci, yemək bir həzz 
mənbəi olmaqdan çıxarılmalı, avtomobilə benzin tökülməsi 
kimi texniki bir əməliyyata çevirdilməlidir. Yeməklər maye və 
poroşok halında istehsal edilməli, onlara bədənin tələb 
etdiyincə normal miqdarda zülal, yağlar, nişasta, şəkər və sairə 
qatışdırılmalıdı. İnsana, həm də müəyyən bir istehsalat 
sahəsində çalışan konkret insana nə qədər kolori gərəkdirsə bu 
bir stəkan maye, yaxud bir şokolad yapıntısı halına salınıb həb 
kimi, dərman kimi ona qəbul etdirilməlidir. Onda insan da iş-
gücündən ayrılmadan bu həbi içib, atıb vaxt itkisinə yol 
vermədən yenə öz işini davam etdirə bilərdi. Belə olduqda da iş 
saatları müddətində insan avtomat qurğular kimi aramsız 
işləyər, istirahət saatlarında isə musiqi dinləyər, idmanla 
məşğul olardı. Əgər fiziki imkanı yol verərsə evdə də iş zamanı 
yerinə yetirə bilmədiyi bəzi istehsalat tapşırıqlarıyla məşğul 
olar, yaxud mütaliyə edib biliyini, dünyagörüşünü inkişaf 
etdirərdi. 

Əsl mükəmməl cəmiyyət də məhz o zaman qurula bilərdi. 
İndiyənədək qurulmuş belə cəmiyyətlərdə haqq, ədalət uğrunda 
bunca mübarizə aparılıb dövlətin ictimayi əsaişi qoruyan 
orqanların, geniş ictimaiyyətin birgə fəaliyyətindən bunca 
maksimum şəkildə istifadə edildiyi halda haqsızlıq, əliəyrilik, 
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tamahkarlıq, ədalətsizlik də elə davam edib getməkdə, bir sözlə, 
öz işində olmuşdur. Nədir bunun səbəbi? Səbəb: yeməyə, iç-
məyə, geyinməyə, yaşamağa olan insan zövq-səfa duyğularının 
var olmağındadı. Avtomat oluşluğunadək yüksəlmiş, bu 
duyğularından təmizləndirilmiş insan isə gör necə olardı: 
alçaqlıq, hiyləgərlik, tamahkarlıq, əliəyrilik, mənəmmənəmçilik 
kimi bütün mənfi insan xüsusiyyətlərindən arınıb xilas olardı. 
Bəs onda müsbət insan duyğuları necə? Axı avtomat bilməz 
mənfi insan duyğusu nədir, müsbət insan keyfiyətləri nədir, 
avtomat onların hamısandan axı arındırılıdır? İnsan varlığından 
dostluq, qardaşlıq, məhəbbət, böyüklərə-kiçiklərə qayğı, Vətən, 
yurd sevgisi kimi müsbət duyğular da silinib gedəcək, 
atılacaqdır. Təəssüflənməli deyilmi? Heç də yox, - deyə - 
Orxan baş sındıra sındıra düşünürdü, - heç də yox. Məyər bütün 
ictimayi ədalətsizliklərin bəlkə tən yarısının kökü məhz elə bu 
müstət hesab etdiyimiz duyğularda deyilmi? Dostluq deyirik, 
dost olmayanlar ayrılır, qardaşlıq deyirik, qardaş olmayanlar 
ayrılır, məhəbbət deyirik, sevmədiklərimiz ayrılır, Vətən 
deyirik, Vətən olmayanlar ayrılır. Dost, qardaş dediyimizə 
bizdən qabaq dost, qardaş demək istəyənlər ola bilər, Məhəbbət 
bəslədiyimizə bizdən qabaq məhəbbət yetirmək istəyənlər ola 
bilər, Vətən dediyimizə bizdən qabaq Vətən demək istəyənlər 
ola bilər. Bu müsbət dediyimiz duyğular insanları beləcə iki 
qismə ayırıb onlar arasında ixtilaf, uçurum yaratmırmı? Yox, 
yalnız üstün avtomat kişiliyi, yüksək avtomat heysiyyəti bütün 
bu söylədiklərimizdən arındırılmışdır, yalnız avtomat xislətində 
qovğaya, ixtilafa, ayrı-seçkiliyə aparacaq səbəblər yoxdur! 
Beləliklə də hamının vəcdlə danışdığı ümumbəşəri müsbət 
duyğular: dostluq, qardaşlıq, məhəbbət, böyüklərə-kiçiklərə 
qayğı, hətda vətənpərvərlik kimi hisslər özləri də, bir zəyiflik, 
iradəsizlik əlməti kimi, hələ ondan da qabaq bir siyasi 
ziyankarlıq əyləmləri kimi bir kənara atılmalıdır. Avtomatın 
insandan əl çatmaz üstünlüyü də məhz bundadır. Avtomat üçün 
bu hisslər təmamiylə anlaşılmaz və yaddır. Avtomat bilməz əmi 
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kimdi, dayı kimdi, qardaşoğlu, bacıoğlu kimdir, qohum-qardaş, 
el-oba kimdir, Vətən-yurd sevgisi nə deyilən şeydir. Avtomat 
üçün bütün insanlar ideal şəkildə, mütləq şəkildə bərabərdir. 
Əsl qeyri-irqi varlıq da elə yalnız avtomat ola bilər. Onda hər 
cür irqi, milli, dini zülmlərin də kökü kəsilər, hər hansı ictimayi 
konfliktlərin baş verməsinə bir səbəb qalmaz. Varlanmağa, 
kapitalist olmağa, millionlar, milyardlar sahibi olmağa, qüdrətli 
hakimiyyət sahibi olmağa, dünyanı tutub bütün dünyanın 
şəriksiz ağası olmağa stimul, maraq da qalmaz. Deməli bütün 
haqsızlıqların, deməli müharibələrin özlərinin də kökü elə 
birinci növbədə bu yeməyə, içməyə, geyinməyə olan zövq-səfa, 
həzz münasibətlərinin özündədir. Aradan götürülməli olan da 
məhz elə bunlar olmalıdır. O zaman, məhz o zaman mütləq 
dostluq, mütləq qardaşlıq, mütləq bərabərlik qurulmuş olacaqdı. 
Bu dostluğa, qardaşlığa artıq zəyif, melodramatik insan 
duyğuları qarışmayacaqdı. Sırf tər-təmiz avtomat yüksəkliyi, 
üstün avtomat kişiliyi, qərəzsiz avtomat iradəsi hakim olacaqdı 
bütün yer üzü insanlarının ruhuna, əqidəsinə, kişiliyinə." 

Bu düşüncələr Orxanın istirahət vaxtlarının 
məşğuliyyətiydi və onun artıq bu səviyyədə, bu "yüksəklikdə" 
dayanan nəzəri təfəkkürü üçün bir Sürəyya dərdi, bir itirilmiş 
məhəbbət intizarı yaxına buraxılması əqidəsinə, təfəkkür 
"dərəcəsinə" böyük bir qüsur, böyük bir əksiklik gətirəcək 
hədəflər sırasındandı. 

Yaz havasının damarlarını qızdırıb, qanını coşdurub onda 
bu "yüksək ağıl" səviyyəsindən anlaşılmayacaq gənclik, zövq-
səfa duyğuları oyadanda, artıq özünü məhz avtomat insan 
yüksəkliyində fərz etdiyi yerdə hissinə duyğularına belə "zəyif 
insani" xislət gəlib hakim kəsildiyində, özünə qarşı elə bir dəli 
kin, nifrət duymağa başlayırdı, düşünürdü ki, ağlını itirib dəli 
olmasa yaxşıdı, psixatriya xəstəxanasına düşməsə yaxşıdı. 

Yaz havasının istiliyi, həraəti ilə qanı coşduğu belə intim 
çağlarında Sürəyya yadına düşürdü. Onun bəyaz kürəkləri, bu 
kürəklər üstündə bitib bir qüdət qələmi ilə çəkilmiş o incə,  
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naxış xətlər sırası, Sürəyyanın qoşa hörükləri arasında bir 
əfsanəvi yol kimi açılmış ara cızı gəlib gözləri önündə durur, 
gözlərini avtomat yüksəkliyinə ayqırı olan boz bir pərdə ilə 
qapadırdı. 

Yaz ötüb, yayın isti nəfəsi özünü irəli verib yer üzünü 
buxarladıb tüstüləndirdikcə, rütubətdən, yaşlıqdan arındıdıqca 
Orxan da quru bir avtomat qətiyyəti ilə bu bahar-yaz acizliyini 
özündən uzaqlaşdırıb yenə öz əvvəlki "yüksəkliyinə" qayıdırdı. 

 
 

****           *****            **** 
 
Sürəyya isə! 
Qəm çəkirdi Sürəyya, intizar çəkirdi, hicran oduna 

yanırdı, unuda bilmirdi Kamalı, başından-beynindən çıxarıb ata 
bilmirdi. Neyləsə, nə qayırsa ata bilmirdi Kamal fikirini 
başından. Şerlər yazmağa başlamışdı. Bir xatirat dəftəri açıb 
qəlbinin hissinin, həyəcanı bu xatirat dəftərinə köçürürdü. 

Sürəyyanın xatirat dəftərçəsindən yarpaq: 
 

Öz əlimlə öz qolumu 
Kəsib qırdım bilə-bilə. 
Gözlərimdə yaşım qalıb, 
Zıldır-zıldır gilə-gilə. 
 
Ürəyimin ahı sönməz, 
Məndən gedən mənə dönməz. 
İntizara son görünməz, 
Ürək sızlar ölə-ölə 
 
Nolar qeybdən ümüd düşə 
Sınıq könüllər bitişə, 
Gələ Kamalım görüşə, 
Gözüm yaşın silə-silə! 
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Fəqət yoxdur qəmin sonu 
Gedər biri, gələr onu, 
Ömrün fəna olduğunu 
Anlayıram çilə-çilə 

 
Sürəyyanın xatirat dəftərçəsindən yarpaq: 
 
Oyum-oyum oyalanıb oldürəcək bu qəm məni! 
Öz qanıma qəltan edib öksüz qoydu nəğməm məni! 
 
Qayğısız bir bülbül ikən "Sona bülbüllər oxudum" 
Elə bildim bu nəğməmlə tapacaqdır həmdəm məni. 
 
Həmdəm gəlib çıxar oldu üç an kimi üç gün keçdi 
Bu üç günün fitrətindən alışdırdı sinəm məni 
 
Bihuş oldum sözlərinə, bihuş oldum gözlərinə, 
Apardı bir röya kimi ala yaşıl aləm məni. 
 
Gözlərimi bir də açıb gördüm o yox, gedibdi o, 
Pörşələyib ərşə çəkdi köksümdəki naləm məni! 
 
Üç günə bax: intizarı ay çəkərmiş, il çəkərmiş, 
Bu üç günün intizarı eyləyəcək vərəm məni. 
 
Mən bir sona bülbüləm ki, ayrılmışam budağımdan, 
Xan Əsli bir xanımam ki, tərk edibdir Kərəm məni 
 
Fəqət günah öz başımda, fəqət günah özümdədir 
Mən elə bir quşcuğazam, Quzğun çala öləm məni! 
 
 
Sürəyyanın gördüyü şirin bir yuxuda oxuduğu şən mahnı: 
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Çayır çəmənə yaraşır 
Çaylar çimənə yaraşır, 
Kamal da mənə yanaşır, 
Bir görün nə yaraşır! 
 
 
Ay ellər nə yaraşır, 
Ay güllər nə yaraşır! 
 
Süsən süsənə yaraşır, 
Küsən küsənı yaraşır, 
 
Kamal da mənə yaraşır! 
Bir görün nə yaraşır! 
 
Ay ellər nə yaraşır, 
Ay güllər nə yaraşır! 

 
 

****           *****            **** 
 
 Orxan altıncı kursda oxuyarkən avtomatın ideallaş-

dırılması haqqındakı o səfsətə fikirlərin hardan gəlib başına 
dolduğunu anladı: görünür bədbəxt hadisə də içki kimi 
dəyirmiş insanlara. İçki kimini danışdırıb güldürdüyü, kimini 
qəmləndirib ağlatdığı, kimini yatırıb bir bucağa atdığı, kimini 
də bir caniyə döndərib, ictimayi əsaişə qarşı qaldırdığı kimi, 
başına bədbəxt hadisə gəlmiş adamların da bir qismi gülməklə, 
bir qismi ağlamaqla ötüşdürüb son nəhayətdə, sınırır bu 
hadisəni, unudub çıxarır yadından. Bir ay, beş ay, bir il ... axır 
bir gün unudur bu faciyəni. Bəziləri baş götürüb tanışdan-
bilişdən, eldən-obadan uzaqlaşıb gedir. Bəziləri də bir bədbinlik 
azarına tutulub həyatda var olan hər şeyə bir gün yox olub 
gedəcək pozu kimi baxaraq küsür hər şeyə, küsür dünyaya. 
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Qəbul etmir həyat olaylarını. Ağıllı hesab etmir, onları 
dəyişdirib başqa, daha ağıllı bir uyğarlığa salmaq haqqında baş 
sındırır. Avtomat haqqındakı səfsətələri də elə onun hər şeyə bu 
küskün yanaşımından doğmuşdu. Həyatında baş vermiş bu ilk 
itkiyə gənc başının verdiyi bir cavabmış demə bu, əks təpki 
imiş demə! Dəhşətli ağrıya uğramış bədəndə bu ağrıya qarşı 
bədənin bir müqaviməti, əks təpkisi kimi oyanmış keyləşməyə 
bənzər bir halmış demə. Ağrının ilk dəhşəti ötüb keçincə bu 
keyləşmə də zəyifləyir və sızladıcı bir göynək oyanıb qalxır 
yerindən. Gərək ağrının şiddəti o qərəcədə ola duya bilə bədən 
onu, ağrı hədsiz dərəcəyə çatanda bu oyanmış keyləşmə səbəbi 
ilə bədən artıq duya bilməyəcək ağrını. İndi Sürəyyanı 
itirməsindən doğmuş o ilkin dəhşət, ona qarşı ruhunda baş 
qaldırmış o keyləşmə-o bədbinlik azarı ötüb keçəndən sonra, 
içində sızıldayan bir Sürəyya göynəyi baş qaldırmışdı. Əvvəlki 
normal ağlı da qayıtmışdı başına, yoldaşları, dostları ili 
münasibətlərindəki o gülünc filosofluq ədası büsbütün silinib 
getmişdi ondan. 

Təkcə özünü tibb elminə həsr etmək haqqındakı qətiyyəti 
azalmayıb əksinə daha da güclənmişdi. Aspirantura haqqında 
düşünməyə başlamışdı. Bu düşüncə onu professorların böyür 
başlarında həllənməyə, onların hər bir tapşırıqlarını bir qul kimi 
can-başla yerinə yetirməyə, onların gözündə "istedadlı bir 
tələbə kimi özünü tanıtmağa səfərbər etmişdi". Artıq adlı 
təqaüd alırdı. Elmi konfranslarda çıxış edir, tələbə elmi 
cəmiyyətində ən fəal şəkildə işltirak edirdi. 

Onda professorlara xoş gələn bir cəhət də bu idi: ixtisas 
barədə onlara başqaları kimi tez-tez müraciət edib başlarını 
aparmırdı. Ona təklif edilən boğaz-burun-qulaq həkimliyi 
ixtisasını dərhal götürmüşdü. İnternatura barədə, hansı 
xəstəxanada, hansı şəhərdə ordinatura keçəcəyi haqqında da 
indidən söz-söhbət başlayıb heç kəsin əsəblərini korlamırdı. 
Aıtıncı kursu qurtarıb Bakının ucqar rayonlarından birindəki 
xəstəxanaya göndəriləndə də bir kəlmə söz çevirmədi. Buraya 
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heç kim getmək istəmirdi. Əlbəttə onların öz mülahizələri 
vardı. Orxan isə gedib görmüşdü: bura elmi işlə məşğul ola 
bilmək üçün olduqca rahat, əlverişli bir yerdi. Həftəfə, ayda bir 
yol gəlib professorların verdikləri tapşırıqlar üzrə elmi işlə 
məşğul olur, təcrübələr aparır, məqalələr üçün materiallar 
toplayırdı. Professorların özlərinə aid olan işlərin də texniki 
cəhətlərini yerinə yetirir, onların işlərini yüngülləşdirərək həm 
də bacarıqlı bir elmi işçi kimi onların gözündə yüksəlirdi. 

Tələbə dostlarının artıq xeyir işləri-toy məclisləri 
başlamışdı. İlk olaraq Elxanla Natella evləndilər. Onların 
toyunda bütün Sahibov kompaniyası ən fəal şəkildə iştirak etdi. 
Adillə Elxan hamının sürəkli alqışları altında qucaqlaşıb-
öpüşüb barışdılar. Sonra dostlar avtobus tutub rayonda təşkil 
olunmuş toy məclisinə də yollandılar. Orxan hələ üstəlik 
Natellanın məclisində də iştirak etdi. Samavardan çay töküb 
paylayırdı. 

Sonra Adillə Zərifənin Sahibovla Fəridənin, Zahidlə 
İradənin toy məclisləri oldu. Daha çox təyinat mülahizələri ilə 
belə bir birinin ardınca qurulurdu bu məclislər. Orxan isə Elmi 
Şuradan aspiranturaya təqdimat əldə etməyə çalışırdı. Bu 
barədə sıxılıb eləmədən bütün Elmi Şura üzvləri ilə danışıb 
olların rəyini öyrənmişdi. Demək olar hamısı bir ağızdan ona 
razıydılar. Lakin Orxan bilirdi ki, bu heç də hələ işin hamısı 
demək deyildir. Qərar lap sonuncu gündə, Elmi Şura iclası 
prosesində müəyyənləşib veriləcəkdi. Elmi Şuradan 
aspiranturaya bu təqdimatı əldə etmək üçün oğulların-qızların 
özlərində Orxan kimi səy olmayacaqsa da, atalarda, analarda 
belə səy mütləq olacaqdı, oğluna-qızına bu təqdimatı ələ 
gətirmək üçün onlar bütün mümkün imkanlardan, əlaqə və 
münasibətlərdən tanışlıq-qohumluqlardan istifadə edəcəklərdi. 
Belə olanda da itirilən yer məhz Orxanın yeri olacaqdı. Hər 
halda ümumi rəyə o çox ümüdlər bəsləyirdi və bilirdi də bu 
ümumi rəy indiyədək çox ataları, anaları məyus edibdir, elə 
indinin özündə də məyus edə bilərdi. 
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****           *****            **** 
 

Sürəyyanin təsəllisi son dərəcə səliqə-səhmanla yazıb 
doldurduğu öz xatirat dəftərçəsiydi. O hələ Cəmilə olanda 
dəftərçəsini Sürəyya adından yazırdı. Cəmilə adından üz 
döndərib yaş kağızında, pasportunda, bütün sənədlərində adını 
dəyişdirib Sürəyya adını mənimsədikdən sonra indi o dönüb 
gerçəkli Sürəyya olmuşdu. Bir aydan artıq çalışmışdı bundan 
ötəri. Kamalın xatirəsi onda bütün ömrü boyu qalsın deyə adını 
Sürəyya adı ilə dəyişdirtmişdi. Əlbəttə, ərizəsində başqa cürə 
yazmışdı: Familiyası Kərimovadı, pambıqçı qadın, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Sürəyya Kərimovanı özünə bir obraz kimi 
götürmək, onu özü üçün bir örnək seçmək niyyətiylə adının da 
Sürəyya olmasını arzu etdiyini yazırdı. Elə bu da kömək etdi 
ona. Son ucu razılaşıb qəbul etdilər ərizəsini. Hələ xoşları da 
gəldi ondan. 

İndi öz sevdiyi Sürəyyası adından keçirdiyi o sonsuz 
intizar, hicran haqqında, qəmli-kədərli yaşamalar haqqında, 
düşüncələr haqqında yazıb səliqəylə doldurmaqdaydı 
dəftərçəsini. 

 
Sürəyyanın xatirat dəftərçəsindən yarpaq: 
 

İntizarın caynağında gecə-gündüz qalmısanmı, ey bacım? 
Boğazına mənimki tək acı qəhər tıxcanıbmı, dolubmu? 
Gül bənizin içindəki bu qəhərdən saralıbmı, solubmu? 
Solubdusa bacımsan! 
 
Pəncərənin qabağında saatlarla durmusanmı, ey bacım? 
Həyatından bezikib də can boğaza yığıldığın olubmu? 
Bu günündə qulağına həzin-həzin mərhəm bir səs gəlibmi? 
Gəlibdisə bacımsan! 
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Gözlərini yumub bəzən bu həyatdan uçmusanmı, ey bacım? 
Ala-yaşıl bir dünyada ürəyinə  xoş duyğular dolubmu? 
Orda sənin uca boylu, qələm qaşlı, gözəl yarın olubmu? 
Olubdusa bacımsan! 
 
Çox sevdiyin bu aləmdə üçcə günmü, ya çox qaldın, ey bacım? 
Ürəyində tüğyan edən duyğuların o oğlana dəydimi? 
Bax, sən onu sevdiyin tək, o da səni bəyəndimi, sevdimi? 
Sevibdisə bacımsan! 
 
İtirdim mən o oğlanı! O gün, bu gün öldüyümdü, ey bacım! 
Yoxsa elə bir nəs gündə bu iş sənin öz başına gəlibmi? 
Bir gün sənə var olan yar, yox olub da bir gün səndən itibmi? 
İtibdisə bacımsan! 
 

Sürəyyanın gördüyü miyanə bir yuxuda oxuduğu həzin 
mahnı: 

 
Heyran gözün xumarı, 
Baxıb oldum tumarı. 
Bilmədim uduzaram 
Niyoynadım bu qumarı? 
 
Heyran gözə saç düşə, 
Kiprik qalxa yaş düşə, 
Bir qız yardan olunca 
Başına bir daş düşə! 
 
Heyran gözlər salışdı 
Fikirlərim qarışdı, 
Belə baxma sən Allah, 
Ürək-öfkəm alışdı. 
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Heyran gözlər arası, 
Çatma qaşın qarası, 
Heyran gözüm qəlbimdə 
Açıb illər yarası! 

 
Sürəyyanın xatirat dəftərçəsindən yarpaq: 
"Bu gün oktyabrın 22-dir. Kamalı itirdiyimin iki ili 

tamam olub, üçüncü ilə ayaq basır. Dərsdə hiss elədim ki, 
havayı yerə oturmuşam burda, ağlıma heç nə batmır. Ürəyim 
bərk darıxır, qulaqlarımda guvultu başlayıb. Tənəffüsdə bir 
kəsə bir söz demədən institutdan çıxıb metroya sarı yönəldim. 
Evə gəlib yenə dəftərlə, kitabla əylənərdim, pəncərə önündə 
dayanıb balacaların oyanmasına tamaşa edərdim. Yenə keçən il 
bu günki gündə tarladaydım, ayrı bir rayonda, ayrı bir tarlada 
olsaq da nə fərqi varmış, tarla elə tarladı. Qaçıb təklənmişdim 
yenə, nəsə belə bir duyğu vardı məndə: bəlkə bir sirr var bu 
tarixdə, birdən görərəm budur bir böyürdən çıxıb gəlməkdədi 
Kamal. Gəlmədi. Ağladım çoxlu. Kamalın səsi gəldi qulağıma, 
qoxusu gəldi burnuma. Dinlədim, qoxladım. Bu il heç pambığa 
da getmədik. 22 Oktyabr da budur dözülməz bir ağrı kimi gəlib 
çıxıb. Bağrı çatlayır adamın auditoriyada. Elə lap küçədə, yolda 
evdə də, pəncərə qabağında da. Bulana-bulana metroya girib 
eskalatorla aşağı enirdim. Metroda həmişə gözlərim adamlarda 
olardı, mənə elə gələrdi bu adamları ona görə belə düzüblər 
eskalatora mənim işim asan olsun, baxıb onlara seçə bilim, 
tanıya bilim, tapa bilim öz axtardığımı. Dəhşətə gələrdim bəzən 
belə vaxtlarda. Gör işə bax, bir belə adamlar düzülə 
eskalatorlara, küçələrə, yollara, tərpənmək olmaya adam 
əlindən institutda, kino-teatrlarda, qatarlarda amma sənin 
axtardığın o bircə adam heç vaxt olmaya bunların içində! 
Vallah fikirləşəndə az qalır dəli ola adam! 22 Oktyabr günü isə 
fikrim özümdə deyildi, heç adamlara da baxmırdım. Onu 
axtarmağı düşünmürdüm də heç, fərağına yanırdım elə. Birdən 
yanımdan bir 5 qəpiklik ötüb keçəndə ixtiyarsız qayıdıb geri 
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baxdım, baxınca da ürəyim qopdu yerindən: Kamal! 
Eskalatorun lap başında dönüb özündən geriki qarakül 
dərisindən dimdikli papaq qoymuş boynu qısıq adama nəsə 
deməkdədi: "Kamal"!- deyə dəli kimi necə qışqırdımsa hamı 
dönüb mənə baxdı. Kamal elə bil heç yoxmuş, görünmədi 
Kamal. Eskalator onları elə həmin anda bayıra çıxardı. Görən 
eşitmədilərmi səsimi? Görən doğrudan da Kamalmıydı 
gördüyüm? Bizim eskalator hələ də aşağı düşməkdəydi. Mən 
özüm atılıb pilləkənləri düşmək istəyirdim yerə, tez çatım 
deyin. Di gəl, cüt-cüt, qoşa-qoşa dayanmışdı bəxtəvərlərin 
hamısı. Aşağı düşəndə də bir rota saldat kəsdi qabağımı. 
Yüzəcən olardı saldatlar. Elə bil tale özü kəsirdi yolumu, elə bil 
gedişat özü belə-belə maneələr çıxarıb qarşıma özü qoymurdu 
çatam istəyimə, yetişəm muradıma! Gedib qalxan eskalatora 
düşüncə elə bildim il keçdi. o qədər doluydu eskalator adamla, 
elə bil gücü də çatmırdı eskalatorun dartıb onları yuxarı 
çıxarmağa. Ürəyim içimdə şiddətlə döyünürdü, boğulurdum 
sevincimdən. Ay Allah neyləyəcəyik biz tapışsaq o küçədə, 
necə olacayıq biz! Eskalator elə bil görkəzmə bir aləmə aparırdı 
məni, qaranlıq dünyadan çıxarıb işıqlığa, işıqlı dünyaya aparırdı 
eskalator məni. Elə bil nağıl aləmindəydim, elə bil Zümrüd 
quşuna minib işıqlı dünyaya uçmadaydım. Səadətimə 
çatacaqdım orda, Kamalıma yetişəcəkdim. Görən eşitmədimi 
Kamal məni? Bəlkə elə yuxarıda dayanıb gözləyir məni? Ya 
bəlkə o da yenidən geri qayıtmaqdaydı? Yox qayıtmış olsaydı 
indi görmüşdü məni, ya mən onu. 

Eskalator başa çatıb topa-topa duruşmuş cavanlara sarı 
qaçdım, nə bu topada tapdım, nə o biri topada görə bildim 
Kamalı. Ürəyim az qalırdı ağzımdan çıxa. Ay qardaşlar 
bilmədiniz necoldu Kamal, ay şişman xala, ay gözətçi qadın sən 
Allah bilmədim necoldu Kamal? Yüyürüb küçəyə çıxdım, o 
tinə boylandım, bu tinə göz gəzdirdim, yoxdu Kamal, qeybə 
çıxmışdı Kamal! Fikirləşdim yəqin səhv görmüşəm, qara 
basıbmış məni, aldadırmış gözlərim məni. Elə kor peşman bir 
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də geri qayıdırdım bir də belə baxıb o qarakül dərili dimdikli 
papaq adamı trolleybusa minmək istəyən gördüm. Dəli kimi 
yüyürdüm ora tərəf: 

- Ay qar-qardaş, siz indicə met-metrodan çıxdınız eləmi? 
- İndicə yox, bir az əvvəl. 
- Hə də, olar üç dəqiqə. 
- Yox beş dəqiqə olar. 
- Bi-bir oğ-oğlanla çıxırdınız, eləmi? 
- Bəli necəki? 
- Adı Kamal deyildi o oğlanın? 
- Yox, qızlar, Orxandı adı. 
- Sən Allah düzünü deyin qardaş! 
- Ay bacı, niyə yalan deməliyəm axı? 
- Yalan deyirsən, Kamaldı o! 
Məni ağlamaq tutdu burda. Qaragül papaqlı oğlan acıdı 

deyəsən bu halıma, ya məni dəli-dülü bildi. Trolleybus 
tərpənəndə mənə görə gedib minmədi trolleybusa. Qaldı görsün 
kiməm mən, nəyəm mən, nə axtarıram mən? 

- Vallah Orxandı oğlanın adı bacı, Tibb institutunu altı il 
bir oxuyub qurtarmışıq. 

- Mexanizasiya texnikumunda oxumayıb? 
- Ay bacı, texnikum nədi, mexanizasiya nədi, aspiran-

turaya hazırlaşır gedə? 
- Bəs indi hara gedirdi qardaş, bilmədin? 
- Bir professor var onun yanına tələsirdi, taksi tutub ora 

getdi. 
- Bağışlayın, qar-qardaş, onda mən səhv salmışam, 

əziyyət verdim sizə. 
- Gözəl qızların qulluğunda olmaq Sahibovun ən fəxrli 

vəzifəsidi xanım qız, xoşdu mənə... 
Papağını çıxarıb reverans elədi qarşımda. Amma mən indi 

nifrətlə baxırdım ona. Guya elə yoldan ötən bir adamı Kamala 
oxşatmağımda, bu adamın da Kamal deyil bir başqası olma-
ğında bu yazıqmış müqəssir. O da yəqin baxışımdakı bu nifrəti 
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hiss eləyib büzüşdü, bir az da qaralaşdı, üzünü çevirib yönü o 
yana dayandı.  

Qayıdıb yenə eskalatorla aşağı düşməyə başladım. İndi 
elə bil eskalator məni yerin təkinə, yerin təkindəki o qaranlıq 
dünyaya aparırdı. Məlikməmmədin atılıb mindiyi bir qara 
qoyundu guya eskalator, cəhənnəmlərə götürüb atacaqdı məni! 

İndi mən tamamilə əlimi üzmüşəm Kamaldan. Tale bizi 
qovuşmağa qoymaqacaq. Hər halda Orxan adlı bir həkimi bir 
Kamal sifətinə salıb göstərməklə tale bu gün böyük bir ərmağan  
bağışladı mənə. Özü də necə bir gündə! Sabahdan artıq üçüncü 
il başlayacaq. Görək bu üçüncü il nə gətirəcək mənə!  

 
 

*****           *****             ***** 
 

Orxanın günü iş yerində həkimlər, xəstələr arasında, işdən 
sonra kitabxanalarda, evdə kitablar arasında keçirdi. Bunlar sırf 
professional təbabət kitabları idi. Yalnız dincəlib istirahət 
etmək istəyəndə bədii kitablar oxuyar, yaxud musiqi dinləyərdi. 
Bir gün belə bir istirahət zamanı Kuprinin bir hekayəsini 
oxuyurdu. Hekayə olduqca qəmli bir məhəbbət macərası 
haqqında olduğu üçün ona dərin təsir etmişdi. Öz qəmi gəlib 
yadına düşmüşdü. Birdən ağlına bir fikir gəldi; onun başına 
gələn heç bu hekayədəkindən az qəmli deyil. Qələmi əlinə 
götürüb yazmağa başladı. Qəlbinin bütün odu, hərarətiylə 
yazırdı. Bəzən elə cümlələr işlədirdi yazdıqca özünün gözü 
yaşarırdı. Hekayəni bitirib üstündə düzəlişlər apardı, üç gün 
arada qoyub dördüncü gün yenə oxuyub yenə düzəlişlər elədi. 
Bir ay sərasər hekayə üzərində işləyib, makinada yazdırıb 
özüylə iş yerinə, xəstəxanaya apardı: ya bir cavan qadın 
həkimə, ya da bir cavan xəstəyə oxutdurub hekayənin ona nə 
cür təsir elədiyini yoxlasın. Görsə onlar da bəyəniblər, onda 
aparıb ən çox oxunan kütləvi qəzetlərin birində dərc etdirsin. 
Başlıq "Sürəyya və Kamal" olduğundan yəqin hardaysa 
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Sürəyyanın da nəzərini cəlb edəcəkdi hekayə. Bir də, adını, 
sənətini qıza düzgün söyləmədiyində nə dərəcədə təqsirkar 
olduğu barədə oxuculara müraciətlə qurtardığından, bir sorğu 
erməklə bitdiyindən, hekayə bəlkə də disput açmalıydı qəzetdə. 
Bu da hekayənin Sürəyyaya da çatması üçün bir qarantiya kimi 
ön görülmüşdü. Lakin cürət edib hekayəni heç kimə oxumağa 
verə bilmədi. Ürəyinin gizlinc sirrinin kimsə başqa bir adam 
tərəfindən oxunması nədənsə ağır gəlirdi ona. Bir həftə də 
özündə gəzdirib sonra necə oldusa Bakıya da gətirdi. Semaşko 
xəstəxanasına bir professor dalınca gedib onu orada tapmayaraq 
geri qayıtmaq istəyəndə, ağlına gəldi hekayəni Natellaya versin 
oxumağa. Natelladan həssas oxucu heç düşünmək olmazdı. 
Əgər Natella bəyənəcəksə aparıb verər redaksiyaya. Natella ağ 
xalat geyinmişdi, o qədər gözəl yaraşırdı xalat ona, elə həmişə 
bu xalatda gəzə deyərdin Natellanı. Fikrini Natellaya açıb 
deyəndə Natella özü də bilmədən yenə qəlbinə dəydi: 

-Ə-ə, vallah başın xarabdı sənin, hələ unutmamısan o 
kolxozçu qızı?  

- Natella, sən oxu bunu, sənin rəyini bilmək üçün 
gəlmişəm buraya. Ya da oxumaq istəmirsən, ver mənə, nə 
deyirəm? 

- Sən çıx qapıda gözlə, mən indicə oxuyub gəlirəm. 
Orxan həyətə çıxıb may günəşinin ilıq şüaları altında 

gəzindi. Ürəyi elə həyəcanla döyünürdü deyirdi elə adamların 
yaxınlığında dayansa eşidib duyuxlanacaqlar onun halından, 
həyəcanından. Bir kənara çəkilib kölgəlikdə skamya üstündə 
əyləşdi. Bir də belə baxıb gördü Natella gülümsünə-gülümsünə 
gəlir, ancaq qəmli bir çalar ar gülümsünməsində. Lap yəqin 
hekayədəndi bu. Bunu bilincə hekayəni qızdan alıb üz çevirib 
getmək istəyəndə Natella qolundan tutub saxladı: 

- Bəs niyə soruşmursan, nətəhərdi ə-ə? 
- Üzündən oxuyub bildim. 
- Sənin nə gözəl duyğuların varmış Orxan, vallah böyük 

adam olassan sən! 
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- Demək yaxşıdı hekayə! 
- Yaxşıdı nədi ə-ə? Bir dərd gətirib saldın ürəyimə. Adam 

da belə ağır şey yazar ə-ə? 
- Çox sağ ol Natella. 
Bunu deyib tələsə tələsə uzaqlaşdı. Darazaya çata-çatda 

bir də belə baxdı ki, Natella yüyürə-yüyürə ardınca gəlmək-
dədir. Natella ona çatıb qolundan tutaraq geri qaytardı: 

- Ürəyim acıdı, gəl bir az burda skamyada oturub dincələk 
sonra gedərsən. 

- Axı neynirsən məni? 
- Gəl otur Orxan. Partlayıram vallah, ürəyim az qalır çıxa 

yerindən.  
Gəlib bir dalda skamyada oturub onu da yanında əylə-

şdirdi. Başını əyib pambıqlıqda bir axt etdiyi kimi onun çiyni 
üstünə yappadı. O zaman Orxanın qəlbində nələr vardı, indi nə 
haldadı. O vaxt Sürəyyanın sabahkı görüşünə hazırlaşırdı, 
qəlbində odlu duyğular çağlayırdı. Sabahına umudluydu, 
nikbundi o vaxt. 

- Orxan. 
- Nə deyirsən Natella. 
- Nə eşitmək istərdin məndən? 
- Xoş söz. 
- Dilimin ucundadı o söz, amma bilmirəm deyim, 

deməyim? 
- Xoş söz olacaqsa, söylə Natella. İndi bilirsən mənim nə 

halımdı. Mənə bir xoş söz söyləmək indi çox savab işdi Natella. 
- Deyirəm, kaş elə dönüb bircə hovurluğa Sürəyya ola 

biləydim! 
- Neylərdin onda? 
- Bax qollarımı boynuna dolayıb dodaqlarımla məst 

edərdim səni. Sən ki, bu qəlbin yiyəsisən odlu öpüşlərimlə 
ovudub sevindirərdim səni!.. 

- Sürəyya sevdiyi oğlanı öpə bilməz Natella. O ki, onun 
bir barmaq toxundurmasına dözməyib yıxılır, qucaqlamasına, 
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öpməsinə necə dözə bilərdi? Öpüş məhəbbəti ayaqlar altına atıb 
tapdalamaqdı Sürəyya üçün, təhqirdi, əskiklikdi!.. 

- Bir yana baxanda düz deyirsən elə... Amma bunun səbə-
bi Sürəyya deyil Orxan, sən özünsən. Bax neçə dəfə istəmişəm 
sənin bu incə ürəyinə görə boynunu qucaqlayam, bəlkə lap bir 
busə də bağışlayam sənə, amma ürək eləməmişəm, utanmışam 
səndən. Heç indi də...eləmədim. Halbu ki, bir belə yolu ondan 
ötrü qaçıb gəlmişdim. 

- Çox sağ ol Natella. Dünya bağışladın mənə. İndi götür 
başını, mən gedim, bir azdan bağlanacaq redaksiyalar. 

- Yox, sən çək çiynini, qoy elə skamyaya çırpılsın başım. 
- Nə deyirəm, onda saxla məni yolumdan. 
Orxan çiynini çəkib qımıldanmadı da. İnciyə bilər axı 

Natella. Dəliliyi tutub yenə. Sataşır ona. Saçlarını yaxınlaşdırıb 
üzünə-gözünə toxundurur. Yoxsa onda bir şəhvət hissi, bir cinsi 
şəhvət duyğusu oyandırmaq istəyir? Yox, bu səyriyib titrəyən 
incə sifətdə belə fizioloji endirim, belə cismani bir arzu 
fitlənənə bilməzdi. Sadəcə xəyala dalmışdı Natella. Bəlkə 
gəncliyin lap o ilk bahar çağlarına qayıtmışdı? Bəlkə gözləri 
önündə qəlbinə dəyilib künclərə atılmış bir qulaqlıpapaq kəndli 
oğlu gəlib dayanmışdı? 

- Sən o alnı sızaqlı, on yeddi yaşlı şəhər qızının canı qoy 
gedim Natella. 

Natella başını dikəldib mat-mat ona baxdı: 
- Nə bildin o vaxtlarıma qayıtmışam ə-ə? 
- O qədər ağsan Natella, o qədər incədi üzün, baxan kimi 

oxuyur adam duyğularını. 
Natella sıçrayıb ayağa qalxdı: 
- Dur yeri Orxan, uğur olsun sənə, yolun aydınlıq olsun! 
Natella gəldiyi kimi də yüyürə-yüyürə çıxıb getdi. Orxan 

da azadlığına qovuşub darazadan çıxaraq bir taksiyə minib 
məşhur qəzetlərdən birinin redaksiyasına gəldi. Nəsr şöbəsi 
yazılmış qapıdan içəri girərək 50-55 yaşlarında panamalı kişiyə 
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məramını söylədi. Ürəyi yenə guppa-gup atmaqdaydı. Görən 
bəyənəcəklərmi hekayəni, görən dərc edəcəklərmi qəzetdə? 

- Yaxşı oğul, oxuyun dinləyirəm. 
- Mən necə oxuyum? Alın siz özünüz oxuyun. 
- Sən özün yazmamısan hekayəni? Özün də oxu də! 
Orxan hekayəni əsil bir diktor məharətiylə oxumağa 

başladı. Əvvəlcə bir az qısılan kimi idi, bir az keçmiş o da 
ötüşdü. Hekayəni oxuduqca orada təsvir olunan aləm çəkib 
aparırdı onu. Redaksiyada olduğu da unudulmuşdu. Qarşısında 
rahat kresloda əyləşib geriyə söykənmiş domba panamalı 
yumru sifətli, döyük gözlü, çeşməkli kişi də unudulmuşdu. 
Hekayənin lap o dəyimli yerinə çatıb bilmək istədi görsün necə 
təsir bağışlayıb hekayə nəsr şöbəsi müdirinə. Üzünə baxan kimi 
biləcək, bilib də hesabını götürəcəkdi. Ürəkləri oxumağa fitri 
bir qabiliyyəti var Orxanın, üzünün təbəssümündən oxuyacaq, 
baxışının tərzindən anlayıb başa düşəcək, panamasının 
başındakı oturuşundan duyuqsulanacaq, yerində müdirin 
qurcalaxlanıb çabalamasından sərf-nəzər edəcək. 

Lakin heç bir duyğu işartısı oxuya bilmədi Orxan nəsr şö-
bəsi müdirinin üzündən. Duyğu gerçəkdən gerçəyə yoxdu bu 
üzdə, duyğular bir dənizaltı axıntıya dönüb qeybə çəkilmişdilər 
kişinin üzündə. Bu yosmaca yumruca bəniz sahibini bom-boş 
bir səbət kimi, yumurta karobkası kimi, zibilxanalara atılmış 
konserv qutuları kimi, papiros qabları kimi boşca qoyub 
getmişdilər. 

Yatmışdı panamalı kişi! Xurt düşüb yatmışdı! 
Orxan kağızları qatlayıb, qovluğuna qoyaraq ayağa durdu. 

Dəli bir nifrət oyanıb qəlbində, yumruğuyla bu domba panamalı 
kişinin panamasının tən ortasından bir dombuz endirib sonra 
getmək keçdi könlündən. Bu ləzzətli istəkdən özünü bir təhər 
saxlayıb dalı-dalı qapıdan çıxdı. Qapını yavaşca örtüb sürətlə 
pilləkənləri düçərək küçəyə qaçdı. Özünü insan axını içinə 
vurub bu binadan mümkün qədər tez uzaqlaşmaq, tez 
aralaşmaq, tez qaçmaq ehtiyacı duydu. 
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Və bir daha hər hansı bir redaksiyaya tərəf yönünü belə 
tutmadı, bir təhqir, bir əksiklik bildi bunu özünə. 

Sürəyyanı tapacağına olan bu ümidi də beləcə puça çıxdı. 
 

 
*****              ******             ***** 

 
Sürəyya xatirat dəftərçəsinin birini doldurub ikincisinə 

başlamışdı. Ənənəvi bir qız xatirat dəftərçəsiydi bu. Üstündə 
gül və yarpaqlar çəkili, ürək və ürəyə sancılmış ox şəkli, iç 
qabığında, bir tərəfində hind filmlərindən götürülmüş oğlan və 
qız şəkilləri yapışdırılı, ortasında "xatirat dəftərçəsi" yazılı. İlk 
səhifəsinin ilk sətrinin birinci baş hərfi həndəsi fiqur kimi 
çəkili, bəzənikli. 

 
Sürəyyanın xatirat dəftərçəsindən yarpaq: 

 
Gedişinə sınıb qolum, 
Sınıb sağım, sınıb solum, 
Gəlişinə qurban olum, 
Məni məndən edən yarım! 
 
Bir kəs bilməz nədir dərdim, 
Köynək yuyub çölə sərdim, 
Ürəyimi sənə verdim, 
Ürəyimlə gedən yarım! 
 
Bir yada sal Sürəyyanı,  
Təkcə sənsən and-amanı, 
Sən Kamalın əziz canı  
İncimisən məndən, yarım? 

 
Sürəyyanın xatirat dəftərçəsindən yarpaq: 
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Vaxtsız gəlib payızım, 
Köksümdə solub ürək. 
Dünya gözümdən düşüb 
Bir damla göz yaşıtək... 
 
Hansı çəmənə vardım, 
Çiçəyi, gülü solğun. 
Səni kimdən soruşum 
Hamının dili solğun... 
 
Yollar əlim kimi boş, 
Buludlar daşdan ağır, 
Yaşar yaz yağışlarl— 
Sənin həsrətin yağır. 
 
Nə yetəsi arzum var 
Nə gedəsi bir yerim, 
Yoxluğuna açılır 
Gözüyaşlı səhərim. 
 
Səni əlimdən alıb 
Günəşi gündüzümdən. 
Dünya gözümdən düşüb, 
Düşmüşəm öz gözümdən!.. (S.R.) 

 
Sürəyyanın gördüyü qəmli bir yuxuda oxuduğu niskilli mahnı: 
 

Bir bülbüləm, sinəsindən yaralı, 
Bir sünbüləm, zəmisindən aralı. 
Külək əsər, yağış yağar, çovğun başlar, qar düşər, 
Səhər ötər, axşam olar, ürəyimə yar düşər. 
 
 
 



 186 

Bir çiçəyəm gövdəsindən üzülmüş, 
Bir ləçəyəm, yellər, yollar düzülmüş. 
Duman gələr, çiskin gələr, dağ başına çən düçər, 
Aylar keçər, illər ötər, saçlarıma dən düşər. 
 
Bir səhərəm bulud almış üstünü, 
Bir şəhərəm düşmən qırmış büstünü. 
Yanğın başlar, alov başlar, 
Novrağına od düşər, 
Düman gələr, qılınc çəkər, torpağına yad düşər. 
 

 
****             ****            *** 

 
Sonuncu kursda oxuduğu bir bahar çağında, günəşin ilıq 

nəfəsinin qanını istiləndirib coşdurduğu, dirçəlib qalxmaqda, 
tumurcuqlar içindən açılıb süsənlənməkdə olan canlı təbiət onu 
öz yaşıl ağuşuna alıb, ruhunu oxşayıb oyandırdığı, bahar 
yellərinin saçlarını üzünə töküb, hörüklərini belinə-buxununa 
çırpıb, sinirlərini titrətdiyi bir Aprel günündə bu bahar 
duyğularının çılğın fitnəsi ilə Sürəyya xatirat dəftərçəsini 
yazmağı dayandırıb onu çamadanının lap alt bir guşəsində 
gizləyərək unutmağa qayələndi. Suçlu– şübhəli duyğular əlində 
çabalamağa başladı: bu nə iztirabdı çəkir belə? Bu nə bəladı, 
mübtəla olub ona? Vur tut üç günün işində gördüyü, hər 
görəndə 5-10 dəqiqə söhbət edib danışdığı, deyiş-qoyuş edib 
bir əhd-peyman qılmadığı, doğru-düzgün bir könül verib ilqar 
bağlamadığı tanınmaz-bilinməz bir yad oğlundan ötrü bu nə 
cəfadı cəkir belə? Vallah öz ağılsızlığı üzündəndi bunlar 
hamısı. Böyük bir institutun handa özündən deyən, 
gözəgörükən, sayılan oğlanı varsa dəli-divanədilər ondan ötrü, 
bir “günəbaxan”dılar nitqləri qurumuş. Seçmə-seçmə, bazlı-
burutlu oğlanlar. Bu dörd ildə hələ biri bir xoş baxış, bir incə 
təbəssüm ala bilməyib ondan. Elə buna görə də hamısı 
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“günəbaxan”a dönüblər belə. Əgər onlardan birinə könül verıb 
bağlanmış olsaydı, o birilərinin də gözü yığılardı. Deyərdilər 
tay bu qız da bağlanıb mehr saldı birisinə, özümə ayrı qız 
axtarım. Nə qədər də onlar bunu görmürlər, şahidi olmurlar, 
ümidlərini üzməyəcəklər də ondan. Elə “günəbaxan” olub 
qalacaqlar ondan ötrü. Ürəklərində gizli bir duyğu, sarı bir 
ümid yanacaq: bəlkə elə mənə bənd olacaq qız, bəlkə elə axırda 
mən ram edəcəyəm onun qəlbini? Bir “günəbaxan”ın ona 
yaxınlaşıb söz deyə bilmədiyi, bir kəsə o yaxınlaşıb bir mehr 
göstərmədiyi halda dönüb hamının umud yeri olubdu! Nə 
vaxtacan sürüb gedəcək bu? Bir il sonra kəndə qayıdıb hər cür 
azadlığı əlindən gedəcək, bir adamla istəsə belə söhbət edə 
bilməyəcək, hər yan tanışla, qohum-qonşuyla dolu olacaq. 
Bəlkə elə bu sonuncu kursda bir cavan bəyənib qurtarsın bu 
xəyali mexanizator oğlanın felindən, sehrindən? Hər çeşiddə, 
hər zövqdə “günəbaxan”lar var institutda. Niyə bəyənib də 
seçməsin onlardan birini? Bu allı-güllü bahar çağında, bu 
gəzməli-yaşamalı şəhər mühitində, bu zövq-səfa məskənində, 
azadlıq diyarında! Qardaş yox qorxasan, ata yox utanasan, ana-
bacı yox çəkinəsən, tanış-biliş yox ehtiyat edəsən sözdən-
söhbətdən, qiybətdən! 

Unudacaqdı Sürəyya unuda bilmədiyini, yadırqayacaqdı, 
qəlbinin kar-kor guşələrinə atıb üstünü ağlının, düşüncəsinin 
dəmir zirehi ilə sporlaşdıracaqdı, seçib o “günəbaxan”lardan 
birisini yaxına buraxacaq, sonra da öyrəşib uyuşacaqdı, bəlkə 
də lap sevəcəkdi elə, bir könüldən min könülə vurulacaqdə lap? 

Nəcibənin böyür başında hərlənən o tarıxçı oğlan pis 
oğlandı məgər? Uca boylu, çatma qaşlı, topa bığlı, nəcib üzlü! 
Bir ildi Nəcibənin ardınca sürünür, qulluğunda durur. 
Nəcibədənmi ötürüdü bu, ya elə başqa istəyi var oğlanın? 
Duyub anlamırmı Sürəyya, kordumu, görmürmü? Oğlanın 
Nəcibəyə belə qulluq göstərib qılıqlanmağı Sürəyyadan ötrü 
deyildimi? Yazıq Nəcibə neçə dəfə özünü toplayıb söz demək 
istəyib ona, deyə bilməyib qorxusundan, Sürəyyanın qəzəbli 
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baxışından, nifrətindən qorxub elə hey bu yerlisi tarixçi oğlanı 
tərifləməkdədi yanında: “Atası rayonda prokuror işləyir, belə 
evləri- eşikləri, maşınları var, Elçin də məktəbi qurtarıb sistem 
işçisi olacaq, gedib milis akademiyasında oxuyacaq! “ Sürəyya 
üçün əhəmiyyətsizdi bu söhbətlər. Nəcibə də görürdü havayı 
yerə çənə yorur, düzələn iş deyil, ancaq oğlanın xatirinə 
danışrdı hey. Yazıq Nəcibə, bu tərifləri, öymələriylə yerlisini 
Sürəyya gözündə bir çimdik də qaldıra bilmıyib qayıdıb özü 
mübtəla olub dərdə: özü vurulub Elçinə. Oğlanın şəklini 
çamadanının güzgülü gözünə qoyub ara- bir Sürəyyadan xəlvət 
çıxarıb gözləri önündə tutur, saatlarla gözlərini çəkib ayıra 
bilmir şəkildən. Gecələr şəkli sinəsinə basıb elə sinəsində də 
yuxuya gedir.  
       Bəlkə elə bu Elçini seçsin Sürəyya, onunla sınasın özünü?  
Bircə xoş təbəssüm göstərməyi gərəkdi oğlana, bircə dalgın bir 
baxış ərmagan etməyi gərəkdi, kölgə kimi ardınca düşüb izləsin 
Elçin onu, dil töküb yalvarsın, əl götürməsin ondan. Nə şeydi 
bir baxış! Atacaqdı vallah, atıb da başdan beyindən 
oynadacaqdı oğlanı. Köləsinə çevirər vallah Sürəyya onu!  
       Bir bahar günündə, bir sabah çagında, koridorda duruşmuş 
bir topa qızlar içində Nəcibəyə görə gəlmiş bu oğlana sataşmaq 
fitnəsi düşdü könlünə.  
        - Nəcibə buyurdu sizə tapşırım gedib o təzə hind kinosuna 
bilet əldə edəsən ona. Özü də əmr elədi. 

-Xoşdu Nəcibənin əmri mənə, qızlar! 
- Eləmi? Bəlkə dedi dərsdən sonra gəl döşəməmizi də 

süpür? 
-Elə deməz Nəcibə.  
-Qızlara çox e”tibarın olmasın, nə istəsən gələr agıllarına, 

lap elə döşəməni yudurtmaq da gələr!  
Qızlar gülüşməyə başladılar onun bu sataşmasına. Oğlan 

deyəsən pərt olub getdi. Ikinci qoşa saatın qurtardıgında Elçin 
yenə yanaşdı  onlara. 

-Buyur Nəcibə, bu da biletiniz. 



 189 

-Nə bilet? 
-Sürəyyadan sifariş elədiyiniz bilet. Kino üçün, hind filmi 

üçün.  
-Hə, mən aldırdım Nəcibə, dedim qoy bu ellinizi xərcə 

salaq. 
-Axı sabaha seminarımız var? Bəs dərs? 
-Qan olmayacaq, bir gün də hazırlaşmazsan. 
-Sən də gedirsənmi onda? 
-İki biletdi, iki də adamsınız. Məni neynirsiniz? 
-Mən sizə də bilet taparam. 
-Mənim tapanım var, sag olun. 
-Mən gedə bilmərəm Sürəyya, seminara hazırlaşmalıyam. 
-Pərt olar axı yerlin. 
-Yox Elçin, vallah mən gedə bilmərəm. Yoldaşlarından 

birinə verərsən. 
Elçin kor peşiman çıxıb getdi. Sürəyyanın ürəyi 

döyünməyə, qulaqları  guvuldamaga başladı. Bəlkə elə gedib 
oğlandan alsın bileti? Bəlkə elə Sürəyya özü getsin onunla? 
Dərsdə dayanıb otura bilmədi, nəsə elə bil bir fitnə çəkib 
aparırdı ürəyini. Müəllimdən icazə alıb Elçini axtarmaga 
yollandı. Onların dərs keçdiyi auditoriyanın qapısı agzında 
dayanıb deşikdən içəri boylandı. Elçin lap qabaqda əyləşmişdi. 
Yoxsa xahiş edib müəllimdən eşiyə çagırsın oglanı? Birdən 
qapı  özü açıldı. Müəllim üzünü ona tutub sordu: 

-Kimi istəyirsiniz, xanım qız? 
-Elçin... 
-Elçin dur gəl, səni çagıran var. 
Müəllim qapını örtüb onları koridorda qoydu. Sürəyya 

maddıxmış qalmışdı, bilmirdi nə deyə oglana. 
-Nə deyirdin Sürəyya? 
-Xatirinizə dəymədi, bileti qaytarmagımız? 
-Əlbətdə dəydi. 
-Onda verin mənə, mən özüm gedərəm. 
-Gəlim aparımmı sizi? 
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-Yox... Özüm gələrəm. Saat neçədə gəlim? 
-Kino saat 6,30 seansınadı, yaxşı olar sən 6 tamamda 

gələsən. 
-Harda gözləyəcəksən?.  
-Kino-teatrın qabagında. Harda istəyirsən! 
Bileti alanda elə baxdı oğlana, özü də yandı baxışına. 

Sonra yüyürüb koridorun dönəcəyində oğlanın baxışlarından 
xilas oldu. Dərsdə yenə otura bilmirdi. Elə hey qurcuxurdu. 
Qəlbində nəsə alovlu, burulqanlı duygular sellənmişdi. Evdə də 
heç rahat olmadı qəlbi. Çörək yeyib çay içməyə də meyli 
yoxdu. Lüsyə xalanın şifonerindəki aynəbənd önünə gedib öz 
halından bir baş açmaq istədi. Gözlərində ehtiras, həvəs yanan 
odlu bir qız baxırdı güzgüdən. O qədər gözəldi qız, o qədər 
pərişan, o qədər dalgındı, baxıb doymaq olmurdu qıza. Başında 
da fırtınalı bir sevda gəzdirməkdəydi. Süzülüb axan 
gözlərindən bir məstanəlik axıb tökülürdü. Belə gözəl olması 
lap alışdırdı qızı. Indi saat 6_ nın tamam olmasını səbrsizliklə 
gözləyirdi. Camadanından yaşıl donunu çıxarıb geydi. Son 
moda ilə dəbdə olan son parçadan tikilmiş bu donu Kamalla 
tapışıb onunla ilk dəfə görüşə çıxanda geyinmək üçün 
tikdirmişdi. Kamal yoxdu, olmayacaqdı Kamal. Indi bu yaşıl 
donu geyinib bir başqasıyla görüşə hazırlaşır. Vəfasız dünya! 
Amma bu oğlan Kamaldan əksikmidir? Hələ artıqdı vallah. 
Kamalın bir yönnü pal_ paltarı da yoxdu əynində, bu isə elə 
geyinib elə bil ministr oğludu. Elə heylədi də. Indi prokuror 
hələ ministrdən ötədi. Amma atasıyla nə işi! Oğlan özü gözəl 
olsun, özü yaraşan olsun. Yaraşandı da. Neyləsin bir də, 
havaxtaca gözləsin Kamalı?  
          Bir də bu nə Kamal, Kamaldı başlayıb, bu görüşə 
hazırlaşdıgı yerdə? Niyə yadından çıxıb getmir Kamal fikri? 
Havagaca qalacaq aglında? Unutmaqçın gərək bir başqası tuta 
onun yerini, yoxsa necə unudular? Indiyənəcən unuda bilməyib, 
indi unudacaq amma. Hazırlaşır unutmaga. Bir prokuror 
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oğluyla göruşə hazırlaşır. Bənd olub bu oğlana unudacaq hər 
şeyi! 
         Ürəyində yenə ehtiraslı duygular tərpənişdi. Dözə 
bilməyib saat 6-nın yarısında evdən çıxdı. Tam bəzənikli, 
ətirlənib duxulanmış. Qabaq tellərini burub gözləri üstünə 
əydimiş. Küçədə gördü donunun yaxasını düymələməyib. Heç 
düymələmədi də; qoy açıq qalsın. Qoy görsündər nə gözəl 
sinəsi var. Kapotu belə üçdüymə tikdirməkdə məqsədi vardı. 
Fikirləşmişdi bir gün Kamalı tapacaq olsa, bu kapotu geyinib 
onun görüşünə çıxacaq olsa, bir daldaya salıb deyəcək aşagı 
çəkib yenə onun kürəyinə baxsın. Görsün neyləyəcək onda 
Kamal, nə hala düşəcək? Özü nə hislər yaşayacaq? Nə ola indi 
bax küçəylə belə getdiyi yerdə qəfil qabaqqabağa gələlər. Bəlkə 
soruşdu hara gedirsən? Nə deyərdi ona? Deyəcəkdi vəfasız 
çıxmağa gedirəm, əhdimi ayaqlamağa gedirəm. Prokuror oğlu 
tapıb, onunla görüşə gedirəm. Bivəfa  dünya! Hansı məram öz 
yerinə düşür axı bu dünyada? Hansı əhd öz peymanına yetişir, 
hansı karvan öz gedib çatmaq istədiyi yurduna, yuvasına irişir? 
Onçun deyirlər sən saydığını say, gör fələk nə sayır! 
      Boğazına yenə bir qəm tıxcanağı gəlib doldu, gözləri 
alalandı, ciyəri alışdı. Beynində bir dəli düşüncə oyanıb elə bu 
yerdən dönüb geri qayıtmaq istədi. Addımlarını yavaşıdıb 
dayanmaq istədi. Onda da ürəyinin guppultuları başladı. Ürəyi 
dartıb bu yeni məramına sürəkləyirdi onu. Nə boğazına 
tıxanmış o isticə qəm yumruğuna baxırdı, nə başına dolub 
dumanlanmış o qayıtmaq, qaçmaq sövdasına baxırdı, 
qarşısıalınmaz bir təbii çəkişlə işvəli bir ehtiras fitnəsiylə 
Sürəyyanı yeni macərasına doğru itələyirdi. 
        Düz saat 6 olanda Nizami kino-teatrının qabağına gəlib 
çatdı. Burada yığışmış insan kütləsi içində Elçini axtarmağa 
başlayanda oğlan qəfil özü peyda oldu. Demə lap yanındaca 
sütuna söykənib dayanıbmış. 

-Dedim bəs gəlməyəcəksən!  
-Niyə? Heç heylə şey olar?  
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-Nə bilim? Axı sən hələ heç kəslə kinoya gəlməmisən?  
-Nə olsun? İndiyənəcə bir adama vəd də verməmişəm 

axı?  
- Hələ vaxta var, gedək kofe içək.  
-Yox, gedək parka.  
26-lar parkına tərəf getməyə başladılar. Sürəyya hər yerdə 

çiynini oğlana toxundura-toxundura gedirdi, ürəkləndirmək 
istəyirdi onu. Həm də görsün öz ürəyi neyləyir onda? Ürəyi hər 
bir təmasdan guppuldayıb atırdı. Küçəni keçəndə maşınların 
qabağından yüyürüb ötmək istədi, Elçin qolundan tutub saxladı, 
sonra da əlini əlinin içinə aldı. Ürəyi titrəməyə başladı 
Sürəyyanın: necə də asan imiş bunlar? Elçin gülüb nəsə 
deməkdədi ona, amma qulaqları batıb onun, eşitmir dediklərini. 
Bəs oğlan niyə həyəcan keçirmir, alışıb yanmır onun kimi? Nə 
bilirsən bəlkə elə o da sən kökdədi? Kamal olsaydı bilərdin! 
     Parka çıxıb əli oğlanın ovcunda gəzişməyə başladılar. Bəlkə 
də tanış tələbələr vardı parkda, lakin onları görəcək, duyacaq 
halı yoxdu, unudulmuşdu dünya. Bir isti oğlan əlinin 
təmasından gözlərini duman almışdı, görünmürdü ətraf mühit. 
Oğlan isə hələ də danışmaqdaydı. Sürəyyanı tərifləyirdi 
əvvəlcə, sonra 26-lar haqqında danışmağa başladı. Görən necə 
dili söz tutur, necə danışa bilir oğlan? Görən onun da qulaq-
larında belə guvultu varmı, onun da ürəyində belə tappıltı-
guppultu varmı? 
       26-ların səhrada güllələnməsi təsvir olunan abidənin 
önündə xeyli dayanıb tarixçinin mühazirəsini dinlədi. Bir söz 
də anlayıb başa düşə bilmədi. Abidənin önündən keçib gedəndə 
birdən qəfil bir fikir oyandı başında: abidənin arxa tərəfindəki 
bu bağlıq içində, bu dalda yerdə kürəyini açdırıb göstərəcək 
oğlana! Görsün bu nə öyüşlər öyəcək, necə təriflər söyləyəcək 
kürəklərinə? Dərhal da heykəlin arxasına keçib oğlanı da 
ardınca çəkdi. Dalda bir yerdə arxasını oğlana çevirib 
qapotunun düymələrini açıb dedi:  
       -Burdan tutub donu çək aşağı, gör nə var kürəyimdə? 
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        Elçin donu aşağı çəkib içini axtardı. 
        -Nə axtarım burada? 
        -Gör qılçıq-zad yoxdur. Belimi sancır. 
       Elçin deyəsən bütün diqqətini kapotun iç tərəfindəki 
qılçığı, lələyi axtarmağa vermişdi, çevrik-şevrik eləməkdəydi 
donunun iç tərəfini. Nə duyğu keçirməkdəydi görən Elçin, nə 
hisslər yaşamaqdaydı? Sürəyya özü güclə ayaq üstə dayanıb, 
bir duyğulu, bir anlaqlı söz eşitsəydi qulağı, yerindəcə alışıb 
yanacaqdə elə, kükrəyib bir ehtiras burulğanına dönəcəkdi. 
Fəqət xəbərsizdi kürəyi arxasında arayıb-axtaran dünyanın 
həyəcanlarından, duyğularından, qaranlıqdı, görünüb bilinməz-
likdi bu dünya ona. 
      -Bir şey yoxdu burda, qılçıq, lələk, çör-çöp, heç nə yoxdu. 
          -Barmağınla bir toxunsana, bəlkə elə kürəyimin özündədi 
qılçıq?  
        Oğlan barmağının ucuyla kürəyini dimdikləyir, axtarır, di 
gəl bir qılçıq-lələk tapa bilmir. Qızın xoşal olduğunu görüb 
əlinin içiylə kürəyini sürtələyir, nəfəsinin odu qızın kürəklərini 
yalayır: 
            -Bax o yerə bir barmağını yenə toxundur. 
               -Bura, bura, bura? 
               -Hə, hə bax ora! 
               -Heç bir şey yoxdu burda! Heç bir sızaq da yoxdu, 
qızartı da yoxdu! 

-Bəs nə var orda?    
-dedim heç bir şey yoxdu. 
-Bir əl dəyilməmiş qız kürəyi də yoxdu? 
-Kürəkmi? 
-Necə kürəkdi o? 
-Gözəldi, çox gözəl! 
-Təsvir elə o kürəyi! 
Oğlan kürəyi təsvir eləmək əvəzinə dodaqlarını kürəyinə 

yapışdırdı.üzünü qızın açıq kürəyinə sürtməyə baçladı.  
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-Yox, təsvir elə kürəyi, onun mə”ziyyətlərini, gözəllik-
lərini, ondan sonra sənindi kürək də, kürək sahibi də! 

-Yeyərəm onu, ölərəm ondan ötrü! 
-Yox, təsvir elə, təsvir elə! 
-Bir ağ-appaq qız kürəyidi, gözəl, yeməli! 
Bayaq başı dumanlanırdı ehtirasdan, hisslərindən, oğlanın 

təmasından, indi ayaqları atında yer çapalamağa başladı, zəl-
zələ başladı indi. Amma ehtirasdan deyildi bu zəlzələ. Onu 
yemək istəyən bu heyvana qarşı bir coşğunca nifrət hissiydi 
yeri belə silkələyib tərpədən, zəlzələyə gətirən. Bir ikrah hissi 
oyandı Sürəyyanın qəlbində bu tarixçi oğlana qarşı, bu tarixçi 
oğlanla görüşə çıxmış bir yaşıl donlu qəza qarşı, dünyaya qarşı, 
olub bitənlərə qarşı. Söndü ehtirası, həvəsi, buza döndü ürəyi. 

Qayıdıb nifrətlə oğlana baxdı: 
-İndi ki, təsvir edib söyləyə bilmədin o kürəyi, nə haqla 

toxunursan ona, öpürsən! Yemək keçir hələ könlündən! It yeyər 
adamı! Ayı, canavar yeyər! 

-Qadan alım Sürəyya! 
-Al, bu da biletin, get özünə tay tap! 
Sürəyya heç özü də bilmədi necə çırpdı bileti oğlanın 

üzünə, necə qaçıb gəldi bir belə yolu. Evlərinə gedən küçəyə 
çıxınca ağzına duzluca bir axıntı dolub töküləndə anladı ki, 
yenə sinəsinə gəlib tıxcanıbdı o qəm yumruğu, deşir sinəsini, 
tutur boğazını, bir insan kimi rahat nəfəs almağa qoymur, 
boğub öldürmək istəyir onu. Amma ağzına dolub damağını 
turşuldan, duzladan o axıntı artdıqca, genişlənirdi ürəyi, əriyib 
bir buzlaq kimi balacalanırdı sinəsinə basılmış o qəm tıxcanağı. 

Evə çatıb gördü nə Nəcibə yoxdu evdə, nə Lüsyə xala 
yoxdu, içəri keçib yenə sahibəsinin aynəbəndi önündə dayandı. 
Dayandı görsün nə hala düşüb o bayaq görüşə can atan yaşıl 
kapotlu qız?   

Gözləri nəm götürmüş yaşıl bir gözəl baxırdı güzgüdən. 
Ağ-appaq bənizi, ip-iri gözləri, kaman kimi qaşları vardı, 
üzünün incə, bir el yaraşığı cizgiləri vardı, saçının kəsilib telə 
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dönmüş qabaq ucları alnında cizginib bir dünya gözəlinə 
çevirmişdi qızı. Uzun ağ boğazının ağlığına gözəlliyinə göz 
heyran qalırdı, mərmər sinəsinin bəyazlığına, şümşadlığına nəfs 
doymaz qalırdı, sinəsində partlaq verib coşmuş qadınlığına öz 
nitqi tutulurdu. Bir şərq gözəli baxırdı güzgüdən. Qəmli, 
hüzünlüydü gözləl. Içində yaralı bir dərdi olmalıydı bu bənizlə, 
bu qəmli baxışla. Səyriyib əsən dodaqlarının titrəyişinə ürəyi 
yandı; yazığı gəldi bu yaşıl donlu gözələ Sürəyyanın. 
Köksünün daşıb bu hissindən dalğalanması keçdi gözələ, sinəsi 
coşub qalxdı güzgüdə, ona doğru yaxınlaşdı. Damlalar süzülüb 
gəlməyə baçladı qızın qara gözlərindən,güzgü içindəki qızın 
ağzına dolub di gəl Sürəyyanın damağını duzlandırdı. 

 “Bədbəxt bacım, qismət olmadı sənə bu yaşıl donun 
görüş əhdi, sevinc peymanı. Soyun qəsdən üçdüymə tikdirdiyin 
bu yaşıl donunu, aparıb o qəmli çamadanının əl dəyməz bir 
küncünə basdır, qoy bir andıra dönüb qalsın orda, bir mirətə 
dönüb qalsın! Umsuma bir daha o yaşıl donundan umsunduğun 
o yaşıl niyyətlərinə. Unutmağa çalış, yadırğamağa çalış. Sehrə 
düşmüsən sən, gözəl bacım, felə düşmüsən sən. Kamal adlı bir 
namərd oğlanın felinə düşmüsən, eşq oxu dəyib sənə, yaralayıb 
səni; Məcnun olub səhralara düşmüsən. Vallah doğruymuş o 
Məcnun söhbətləri bacım, sevgidən nə desən gələrmiş insanın 
başına. Dəli də olarmış, yınarmış da adam, Məcnun olub düz-
lərə də düşərmiş! Düzmüş hamısı vallah, bacım. Hələ Məcnu-
nun o səhra heyvanlarıyla söhbətləri də düz imiş. İndi səhra 
heyvanları tələf olub qırılıblar, səhralar özləri də yox olub. 
Indinin də ceyran-cüyürləri o həyətdə oynaşan ceyran gözlü 
cocuqlar, cüyür baxışlı uşaqlar deyillərmi? Indicə sən pəncərə 
arxasına keçən kimi tökülüşüb o qəmli təbəssümünə, o şirin 
baxışına tamaşa eləməyə gələcəklər. Yalçın gələcək, Esma 
gələcək, Aygün, Günel gələcək! Hər birisi bir çiçək, hər birisi 
bir ceyran-cüyür! Sən onlara saatlarla tamaşa edib doymadığın 
kimi, onlar da sənin bax beləcə hüzünlü baxışına axışıb 
gələcəklər, səndən bir qəmli təbəssüm ərmağan almağa can 
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atacaqlar. Bu təbəssümü səndən qoparmaq üçün əlli oyun çıxa-
racaqlar, əlli hoqqalar göstərəcəklər, dombalaq aşıb, bir-birini 
saçlayacaqlar, yıxacaqlar, velosiped sürəcək, nömrə göstə-
rəcəklər! Kim qopara bilsə, ərmağan ala bilsə səndən bu qəmli 
təbəssümünü sinəsi qabarıb balaca qəlbinə çalxantılar dolacaq, 
sevinəcək, gərlənəcək çağlayacaq, yeni oyunlar çıxarmağa, yeni 
nömrələr göstərməyə baçlayacaq!  

Deyilənlər hamısı düzdür, yaşıl niyyətləri yaşıl donuna 
qismət olmayan gözləri yaşlı bacım, hamısı doğrudur. Göz-
lərindən vurulmaq da doğrudur ürəyindən oxlanmaq da düzdür, 
sinəsindən yaralanmaq da gerçəkdir, gözlərindən vurulub 
ürəyindən oxlanmış, sinəsindən yaralanmış qəmli bacım! Yeri, 
soyun yaşıl donunu, çamadanının əl dəyməz bir küncündə 
gizlət, qoy bir yaşıl gələcəyinə qalsın, andıra qalsın!... 

Yeri dərzinin yanına, ürəyinin nisgili kimi düm qara bir 
don tikdir, bu yeni tikdirdiyin qara donunu geyin həmişə, hər 
yerdə, bu qara donunla ol, bu qara donunla gəz, qoy içində qor 
verən o qara hüznünün rəngi boyasın səni. Onda daha da gözəl 
görünəcəksən bacım. Bəyaz sinənin ağlığına bir gör necə 
yaraşacaq o qara rəng, billur qollarının şəfəqinə gör necə 
uyuşacaq, necə qovuşacaq! Qara gözlərinin iriliyinə, kaman 
qaşlarının çəkilişinə, qara hörüklərinin hörünüşünə gör necə 
yaraşacaq, necə uyuşacaq! O yaşıl donuna bir daha umsunma, 
əl vurma, oyalayıb qorlandırma, qaldırma könlünün üstünü kül 
almış o qor dərinliyini, yaşıl yalav dərinliyini. Od tutub 
yanarsan bir də əl vursan ona, alışıb külə dönərsən bir də əl 
vursan ona! 

Sən bircə dəfə vurulmusan bacım, ikinci dəfə vurula 
bilməyəcəksən! Ürəyinin o sərsəri döyüntülərinə aldanma bir 
daha. Axı ürəkdir o! Nə başa düşmək olar ürəyi, ürəyin 
dəliliyini? Ürəyin təbini anlamaq olar təkcə, təbini başa düşmək 
olar. Ürəyinin təbi qə”bul etmədi bu gün bir prokuror oğlunu, 
qəfil bir ikrah hissi qalxdı ona qarşı ürəyinin təbində. Sabah bir 
başqasını qə”bul edib bəyənəcəkmi qəlbinin təbi? Ürəyin özü 
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bir sərsəri olsa da təbi dəyanətlidir bacım, dəyişən, dəyişdirilən 
deyil ürəyin təbi. Bəyənib o bəyəndiyini, seçib o seçdiyini, 
itirib o itirdiyini. Bir daha bəyənib seçməyəcək itirdiyinə görə, 
tapmadığına görə. Nazicək bir lampa şüşəsidi ürəyin təbi, 
sındırsan onu, yandırıb qırsan içinin simini, üz əlini ondan bir 
işıq, bir işıqlı dünya, bir səadət gözləmə ondan! Tale sənin 
qəlbini bir lampa şüşəsincə həssas, ürəyinin təbini bir nazicək 
tel kimi qırılqan yaradanda alışıb yanmaqçın, közərib 
keçməkşin xəlq edibmiş səni bacım! 

Hələlik yanmadadır, şö”lələnmədədir o lampa, qoy 
yansın, şö”lələnsin!  Və bir daha ayrı bir səadət qapısı açmağa 
da çalışma, cəhd göstərmə, bəlalar çəkər, müsibətlərə düçar olar 
başın. Öz qüssəni çək, həzin-həzin, öz dərdinə yan yavaş-yavaş, 
öz səadətinə-öz iztirab cənnətinə qovuş beləcə. Şairin can atdığı 
o ideal həyat tərzinə, o ideal eşq cənnətinə qovuşmağa çalış. 
Şairin arzu etdiyi o zövq-səfa mənbələrinə, o eşq bəlasına, o 
məhəbbət cəfasına can ver, könül ver!” 

Sürəyyanın güzgü qabağından çəkilib öz yaşıl donunu 
büküb qoyarkən çamadanından çıxardığı xatirat dəftərçəsinə elə 
oradaca köçürdüyü və başa düşə bilmədiyi üçün bir beytini 
çıxarıb atdığı Füzuli qəzəli: 

 
Yarəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni! 
Bir dəm bəlayi- eşqdən etmə cüda məni! 
          
Az eyləmə inayətini əhli-dərddən, 
Yəni ki, çox bəlalərə qıl mübtəla məni! 
 
Olduqca mən götürmə bəladən iradətim, 
Mən istərəm bəlanı, çün istər bəla məni! 
 
Təmkinimi bəlayi-məhəbbətdə qılma süst, 
Ta düst tə”n edib deməyə bivəfa məni! 
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Getdikcə hüsnün eylə ziyadə nigarımın,  
Gəldikcə dərdinə betər et mübtəla məni! 
 
...Öylə qıl tənimi firqətində kim,  
Vəslinə mümkün ola yetirmək səba məni! 
 
Nəxvət qılıb nəsib Füzuli kimi mənə, 
Ya rəb, müqəyyəd etmə mütləq mana məni! 
 

 
******                  ******               ****** 

 
Bir həftə sonra Sürəyyanın adına bir məktub gəldi. 

Konvertdə göndərən şəxsin nə ünvanı, nə adı-familiyası 
yazılmışdı. Sürəyya şübhlənib istədi heç oxumamış cırıb ata, 
sonra fikirləşdi bu da bir əzab qaynağı olacaq ona. Bir də kim 
biləcək oxuyub, ya heç oxumayıb? Məktubun konvertini cırıb, 
çox səliqə ilə, olduqca gözəl bir xətlə yazılmış məktubu 
oxumağa başladı: “Sürəyya! Mən düşünəndə Sürəyyaya 
məktub yazıram, elə bu düşüncədən bütün ruhum, varlığım 
titrəyir, axı Sürəyya adı mənim üçün bu dörd il ərzində adi bir 
qız adı olmaqdan çıxıb bir səcdəgah, bir qibləgah bildirən 
məhfuma çevrilmişdir!”... 

Sürəyya məktubu iki bölüb masanın üstünə atdı, lakin 
daha kiçik parçalara cırıqlamağa ürəyi gəlmədi, nəsə elə bil 
məktuba doğru çəkməkdəydi onu. Fikirləşdi Elçin yazmış 
olacaq, onunçun iki bölüb masa üstünə atdı. Bir az düşünüb 
yenə məktubu əlinə götürərək bir-birinə calaşdırdı: “görsün nə 
yazır bu nadan, görsün necə dəyib ona o günkü hərəkəti?” 

 “Cırmayın məktubu Sürəyya, çox xahiş edirəm son 
nöqtəsinədək oxuyun bu məktubu. Axı siz heç vaxt onu yazanın 
kim olduğunu bilməyəcəksiniz, bəlkə heç görməmisiniz də 
onu? Mən heylə siz deyən gözəgəlimli, boy-buxunlu bir oğlan 
da deyiləm görükəm gözünüzə. Indiki qızlar oğlanlarda gözəl 
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boy-buxun, şöhrətli-şanlı ata-ana, mal-pul axtxrırlar. Məndə 
bunlardan heç biri yoxdur, boyum balaca, cılız bir oğlanam, 
başım bədənimə görə bir az iri, zəkam gövdəmə görə bir az 
samballıdı. Bir məhəbbət məktubu yazmıram mən sənə, 
baxmayaraq sevirəm sizi, bütün yer üzü gözəlliklərinin ən 
gözəli bilirəm sizi, bütün yer üzü nəşələrinin ən üstünü, ən 
idealı, ən əlçatmazı bilirəm sizi və yəqin də bütün ömrüm boyu 
belə də biləcəyəm. Axı bir mən deyiləm sizə belə vurulan bənd 
olan, çoxları var mənim kimi. Lakin onların duyğusu mənim 
duyğularımca deyil, onların sevgisi mənim sevgimcə deyil. 
Özünüz gördünüz onlardan birini. Elçin gəlib bizə deyəndə ki, 
Sürəyya ilə görüşümüz var, başqa yoldaşlarımı bilmirəm, elə 
bil qayalar-daşlar guruldayıb uçdu üstümə, həyat bircə anda 
gözlərimdən düşdü, gözəllik, incəlik, qadınlıq iyrənc bir 
həşərata dönüb sinirlərimi cırmaqladı. Lənət olsun dedim 
hamısına, gözəlliyə, sevgi-məhəbbət duyğularına, qadınlığa, 
qızlığa!  Ən gözəl qız-qadın obrazı deyəndə siz gəlib durardınız 
gözlərim önündə, mən də inanardım, etiqad edərdim bir qız 
gözəlliyinə, sədaqətinə, vəfasına, ağlına. Indi mənim ideal 
bildiyim o qız bir alçağın, qızbazın, pullunun birilə görüşə 
çıxacaqdı, ona könül verəcək, onun ağuşuna atılacaqdı, atasının 
ad-sanına, özünün gözəl formasına, boy-buxununa al olacaqdı! 
Lənət olsun o qıza dedim, lənət olsun qadınlığa, şan-şöhrət, pul 
düşkününə, bər-bəzək aludəçisinə, dedim. Içimdə elə bir 
sarsıntı oyanmışdı, titim-titim titrəyirdim. Amma nəsə bir ümid 
də yanırdı qəlbimdə, Elçinin yalan söylədiyinə, Elçinin 
müvəffəqiyyətsizliyinə, bir ümid də yanmadaydı içimdə. Siz 
bilmədiniz Sürəyya mən evinizdən çıxıb hələ əyninizə ilk dəfə 
geydiyiniz o yaşıl donunuzla ta kino-teatra gedincəyədək 
qarabaqara izlədim sizi. Içimdəki o iyrənc sarsıntıları necə 
çatdıra bilərəm sizə? Axı siz heç vaxt keçirtməmisiniz bu 
hissləri, heç vaxt keçirməyəcəksiniz də, necə başa düşərsiniz 
siz məni? Elçinə qoşulub parka sarı yönəldiyinizdə elə bil 
gözlərim içində yaxtikan ocağı çatılmışdı, ruhum, varlığım, 
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zəkam titrəyirdi, yanırdı. Elə bilməyin Elçinə bəslədiyim 
həsəddəndi bu, ya paxıllıqdandı, yox, o nə vücud yiyəsidir 
paxıllığım tuta ona, həsədim tuta. Boş bir formadı o, saxta bir 
gözəllikdi, heçlikdi o. Əgər sizi də belə bir gözəllik hesab elə-
səydim, içdən sarsılıb titrəməzdim. Amma siz mənim gözümdə 
bir gözəllik, ülvilik timsalıydınız və belə bir ülvilik timsalınin 
qəfil bir fitnəylə, Elçin tərkibli bir katalizator vasitəsiylə 
birdən-birə belə bir puçluğa, heçliyə çevrilməsi öldürürdü məni. 
Elçin sizin əlinizi əlinin içinə alanda mənə də bir tabut lazım 
idi, qaraca bir tabut, içinə qoyub qəbrstanlığa aparaydılar! Elçin 
sizin kürəyinizi açıb baxanda, mənə bir yuyucu gərəkdi, gəlib 
ölmüş bədənimi yuyub, təmizləyib dəfn etməyə aparaydı. Elçin 
dodaqlarını sizin kürəyinizə yapışdıranda, mən də elektrik ölüm 
kürsüsünə yapışdırılmışdım! Ağacın daldasına qısılıb sizi 
güdmüş olsam da, ruhum ölüm kürsüsünə bağladılmışdı, 
milyon voltlu bir gərginlik yandırıb külə döndərməkdəydi 
varlığımı. Birdən siz o sorğunuzu sordunuz: təsvir elə o kürəyi. 
Necə ürəyimcəydi bu sorğu! Dərhal dirildib cana gətirdi bu 
sorğu məni, duydum dərhal o sorğudakı ülviliyi, ucalığı, 
qüdsiyyəti. Amma yenə titrəməkdəydi bədənim, əsmədəydi 
vücudum: Allahın işinə bax, gör kimə verilir bu ülvi sorğu, gör 
kimdən sorulur! Nə biləcək o ağzı otlu heyvan bu sorğunun 
mənasını, nə tapıb deyə biləcək? Kaş mənə veriləydi o sorğu, 
kaş məndən soruşulaydı! Heç baxmayaydım da mən, yumub 
sarıtlayaydılar da gözlərimi dolama keçə sarıqlarla, dəmir 
örtüklərlə, qurğuşun kubiklər izolyasiyalarıyla, sarıtlayaydılar 
gözlərimi belə qaranlıq, görməməzlik içində Sizin kürəklərinizi 
təsvir eləməyi soruşaydılar məndən! Fəqət bu heyvan nə deyə 
biləcəkdi? Heyvanın dünyadan ən çox aldığı həzz yeməyidir 
Sürəyya, "yeməlidi" söylədi Elçin! Öz xislətini açıb bildirdi, öz 
duyğisunu dilə gətirib söylədi. Və onda siz öz sözünüzü 
dediniz: “ayı, canavar, it yeyər adamı” söylədiniz! Xislətini 
açıb bir kino bileti kimi üzünə çırpdınız onun. Dünyanı 
dəyişdirdiniz gözlərimdə Sürəyya, gözəlliyi, qadınlığı, qızlığı 
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ucaldıb yüksətdiniz gözlərimdə! Gözəlliyə, qadınlığa, qızlığa 
sarsılmaz bir inam yaratdınız məndə, qız ağlına, qız sədaqətinə, 
qız vəfasına sönməz-uçurulmaz bir inam yaratdınız!  

Sizə məktubu da elə buna görə yazdım. Indi bilmirəm 
necə imza qoyum özümə. Xəyali bir ad yazacağam özümə 
Sürəyya, özümün özümə qoyduğum xəyali bir imzayla bitirə-
cəyəm məktubu: sizi bütün varlığıyla sevən Kamal.” 

Bir həftə gecə-gündüz ağladı Sürəyya. Bu sonuncu sözə 
görə, bu xəyali ada görə ağladı. 
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Orxanın ümumi rəyə olan inamı düz çıxdı, ümumi rəy bu 
dəfə də bir silsilə papa, mamaların qanını qaraldıb Orxana 
aspiranturaya göndərilmək üçün yekdilliklə rəy verdi. Orxan 
dərhal Leninqrada gəlib sənədlərini ürək xəstəlikləri üzrə elan 
edilən payız qə”buluna hazırladı. Yataqxanada yer alıb bütün 
yayı imtahanlara hazırlaşdı. Rus dilinin tələffüzündə önünə 
çıxan çətinliklər bu üç ayın içində yumşalıb bir qədər düzələn 
kimi oldu. Indi rus dilində düşünə bilmək vərdişi qazanmaq 
qarşıda dururdu və bu daha çətin problem idi. Aspiranturaya 
imtahan verdikləri zaman xüsusilə fəlsəfə imtahanında  bu 
çatışmazlıq özünü göstərdi. O özü də hiss edirdi ki, minimum 
verən tələbələrdən bir baş artıq bilir, di gəl, çətin fəlsəfi 
terminləri tapıb dərhal deməkdə çətinlik çəkir. Xoşbəxtliklən 
minimum qə”bul edən professorlardan bir nəfər Azərbaycan 
dilini kamil bilirmiş və belə terminlər demək lazım gələndə o 
“Eybi yoxdur, termini Azərbaycanca söylə!” –deyə ona 
müraciət etdikdə ürəyini coşğunca bir sevinc doldurdu. 
Professor “sübut etdi” ki, bu Azərbaycandan gəlmiş oğlan 
fəlsəfədən dərin biliyə malikdir və ona “ə”la” qiymət yazıldı. O 
biri imtahanlar Orxan üçün heç bir cəhətdən çətin deyildi. 
Beləliklə Orxan sevdiyi ixtisas üzrə, “ürək xstəlikləri” üzrə 
aspiranturaya daxil olub bütün diqqətini elmə sərf etməyə 
başladı. 

Burada o elmə tamamilə başqa bir yanaşım gördü: elmi 
yaradıcılıqla elmin yalnız dəlisi-fanatiki olanlar məşğul 
olurdular. Ata-ana istəyinə görə aspiranturaya girmək məsələsi 
yoxdu. Bilikcə güclü, zəkaca qüvvətli olanlar elm ardınca 
qoşub qətiyyətlə irəliləyirdilər. Bu adamların bütün yaşantısı, 
keşirdikləri həyat tərzi bu elmi fanatazim amacına asılı 
tutulmuşdu. Elmə bir növ idman kimi baxılırdı. Gündəlik 
məşqlər, hazırlıqlar, rejimlər idmançının dünya rekordlarını 
saniyənin onda biri miqdarında yaxşılaşdırmağa yetəcək bir 
sistemlə idmançılar tərəfindən necə dəqiq və aydın bir proqram 
üzrə aparılırdısa, elm ardınca, düşənlərin də bütün həyatı, rejimi 
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elmi belə yeni rekordlarla- ixtira və kəşflərlə eləcə irəlilətməyə 
doğru yönəldilmişdi. Hətta ailə, evlənmək, uşaq bəsləmək, 
böyütmək kimi sırf bəşəri hisslər və vəzifələr belə bu elmi 
fanatizmə tabe etdirilib, ona qurban verilirdi. Orxana elə 
gəlməkdəydi sevgi, məhəbbət duyğuları özü də bu fanatizm 
önündə ikinci, üçüncü plandadır, ona tabe etdirilibdir. Aspirant 
özünə qız seçərkən birinci növbədə qızın onun elmi işlərinə nə 
dərəcədə mane ola biləcəyini mülahizə edirdi.  

Ən az maneçiliyi olacaq qız ən ideal qız kimi tutulub 
sevilirdi. Qızın bütün digər xüsusiyyətləri bu əsas cəhətdən tam 
asılı olub o qədər ciddi əhəmiyyətə malik deyildi. Qız-gələcək 
həyat yoldaşı nə qədər az şıltaq olsa, elmin fanatiki bu oğlanı 
nə qədər az dartıb ora-bura aparsa, öz elmi işindən nə qədər az 
onu ayırsa bir o qədər yaxşı həyat yoldaşıydı, sevgiyə, 
məhəbbətə bir o qədər artıq layiq idi! Bəzən qız özü də aspirant 
olurdu. İki fanatik bir-birilə  tapışıb işin ailə bünövrəsini təmin 
edərək hər ikisini izafi vaxt itgisindən qoruyur, hərə öz elmi 
axtarışları ardınca öz imkanlarından maksimum səmərəli 
istifadə etmiş olurdular. Ailə, ər-arvadlıq ehtiyacları bir-birilə 
beləcə asan şəkildə tə”min edilir, elmi axtarışların uğurla 
sonuclanması ehtimalı qat-qat artırdı. 

İlk əvvəllər elmə burada göstərilən bu elmi-idmançı 
münasibəti Orxana ürpəşdirici görünür, onda bir zamanlar 
avtomatla bağlı olan həmin səfsətə təfəkkürlər doğururdu. 
Ömrün qarşısına yeganə bir məqsəd-elmi kəşf idealı qoyulması, 
bütün digər bəşəri istək və arzuların bu məqsədə tabe 
tutdurulması ona qanqaraldıcı bir iş kimi, qeyri bəşəri bir 
yanaşım kimi görünürdü. Lakin düşünəndə ki, bu idealdan son 
məqsəd insanların, bütün bəşəriyyətin sağlamlığı əqidəsinə 
tabedi, bu fikirləri dəyişib ülviləşdirdi. Bu yerdə də bəzən 
qanqaraldıcı fikirlər əl çəkmirdi ondan: bəlkə bəşəriyyətin 
xeyrinə olmayan bir elm sahəsində də elmi axtarışlara məhz 
belə elmi-idmançı fanatizm münasibəti göstərildi, bəs onda? 
Onda vay bəşəriyyətin halına. Çünki, bu fanatizmin kəşflər, 
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ixtira və tapıntılarla nəticələnəcəyi əvvəlcədən məlumdur, 
müvəffəqiyyət, bu elmi-idmançı yanaşım şəraitində əvvəlcədən 
qarantiya edilmişdir. Atom, hidrogen bombaları, digər kütləvi 
bioloji qırğın silahları belə yaradılmamışdırmı?.. Lakin o öz 
elmi axtarışlarına, öz ixtirasına cavabdehdir. Məhz belə bir 
elmi-idmançı fanatizmi ilə elmi axtarışlarına qapıldığı ürək 
xəstəlikləri problemlərinə cavabdehdir. Bəşəriyyətin üçdə bir 
hissəsi bu xəstəliklərdən ölür. Çox zaman da hələ cavan ikən, 
hələ ömrünün, istedadının çiçəkləndiyi çağında ikən aparır bu 
xəstəlik insanları. Indi onun bütün biliyi, əqli, zəkası, istedadı 
insanlığın bu amansız düşməniylə elmi mübarizə amalına sərf 
olunmaqdadı. Və Orxan bu elmi-idmançı fanatizm yolunda o 
biri aspirantlardan hələ müəyyən əlverişli şəraitdə idi. Onun 
evi-eşiyi, ailəsi, dost tanışları yoxdu burda. Kinolara, teatrlara, 
sirklərə, rəqs meydançalarına, kampaniyalara getmək kimi 
başqa aspirantları özünə dartıb çəkən mənəvi ehtiyaclar, 
vəzifələr yoxdu Orxan üçün, gərəksiz, lüzumsuz şeylərdi 
bunlar. Hər hansı insanı həzz duyğusu tamamilə yaddı ona, cəlb 
eləmirdi Orxanı. Bunlar onun həftədə bir kərə hamama getmək 
ehtiyacı ilə tükənirdi. 

Aspirantlar içərisində təkcə İqorla Tanyanın həyat şəraiti 
bu elmi-idman fanatizmi üçün onunkundan daha əlverişli idi. 
Iqorla Tanya evlənib bir yerdə yaşayırdılar. Hərəsi bir ixtisas 
ardınca düşmüşdü. Iqorun anası Valya xala hər iki fanatikin 
bütün digər ehtiyaclarını, o da bir ana fanatikliyi ilə ödəyib 
gənc aspirantları əllərini bir ev işinə vurmağa qoymurdu. 
Yeməklərini hazırlayır, paltarlarını yuyub ütüləyir, hamamlarını  
qızdırıb çimməyə hazırlayırdı. Hətta əyinlərinə geydikləri 
paltarları da maqazinlərdən gedib Valya xala özü alırdı. 

İqor bütün sahələrdə Orxandan üstün idi və bu üstünlük 
elmi mübahisələr zamanı bir iynə ulduzunca da həmişə özünü 
göstərib Orxanı pərt edir, daha artıq bir iradəylə onu elmi 
axtarışlar ardınca çəkib aparırdı. Iqorun başı elə bil hesablama 
maşınıydı. Hər hansı bir elmi problemin nə zamandan ortaya 



 206 

çıxdığını, bu barədə elmi mübahisələrin necə təkamül edib 
dəyişdiyini, hal-hazırda hansı elmi istiqamətlərə gətirib 
çıxardığını bir maşın dəqiqliyi, sərrastlığı ilə dərhal danışırdı. 
Dünyanın harasındasa bu problemə dair əldə edilmiş ən cüzi bir 
yenilik İqora mütləq bəlli idi. Mübahisələr zamanı o idman 
yarışlarında rekordçular öz yaxın rəqiblərindən necə saniyənin 
yüzdə biri kimi  üstünlüyə nail olurdularsa İqor da eləcə ondan 
üstün olurdu və heç bir sə”ylə, çalışma, baş sındırmayla Orxan 
bu cür çimdicik geriliyini aradan qaldıra bilmirdi. Son olaraq da 
bu qərara gəldi ki, İqorun bu üstünlüyünü o heç vaxt aradan 
qaldıra bilməyəcək də.  İqora Valya xala ilə, Tanya ilə verilir 
bu estünlük. İqor Orxanı olduqca sevir, bəzən mübahisələrini 
yarımçıq qoymamaq naminə onu da dartıb evlərinə gətirirdi. 
Hətta yemək yedikləri zaman belə mübahisələri davam edirdi, 
nə Valya xala, nə Tanya bir dəfə də olsun onların yanında belə, 
mübahisələrini davam etdirdiklərinə görə öz narazılıqlarını 
bildirməmişdilər və bütün bunlara tamamilə təbbi bir hal kimi 
baxırdılar. 

Günlər, həftələr, aylar beləcə sırf elmi axtarışlar 
mübahisələr axanağında ötüb keçir, zaman Orxanın duyub hiss 
etmədiyi bir sürəkliklə addayırdı. Iş o yürə gəlib çatmışdı, 
İqordan geri qalmamaq mülahizələri onu yay tətilləri zamanı da 
Azərbaycana gəlməyə qoymurdu. Yalnız Adillə məktublaşır, 
Azərbaycanda olub bitənlərdən Adilin şirindil məktublarıyla 
mə”lumat  alırdı.  

Sürəyya isə... Tamamilə ynydulmuşdu Sürəyya, yox idi 
beynində, hafizəsində, yaddaşında. Hardasa qəlbinin kar-kor bir 
guşəsində görünməz-bilinməz sızıltı kimi, yaraltı kimi 
düyünlənib sporlaşmışdı Sürəyya xatirəsi... 
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*****           ******             ****** 

Sürəyya institutu bitirib öz kəndlərində dil-ədəbiyyat 
müəlliməsi işləyirdi. Indi mühit dəyişilmişdi, ab-hava, gedişat, 
insanlar dəyişilmişdi. Böyük bir şəhərin yaraşıqlı küçələri, 
bağları, parkları, onu ağuşuna alıb aparan o nəhəng insan 
axınları yox idi ətrafında. Bu insan dənizi içində necə də 
dəyərsiz, əhəmiyyətsiz, əzilmiş varlıq hesab edərdi özünü. Özü 
öz gözündən düşərdi küçələrdəki bu sonsuz insan axıntısını 
görüncə, məzmunsuzlaşar, kiçilər, xırdaşalardı. Görünür bir 
kənd mühitində böyüdüyündəndi bu duyğu onda. Indi doğma 
kəndlərinə qayıdıb gəlmişdi, hər tərəfdən ilıq bir qayğıyla 
bülənmişdi, qohum-qardaşlarla, dost-tanışlarla, ata, ana, qardaş 
qayğılarğyla çəpərlənmişdi. Bu qayğı çəpəri içində nazlana-
nazlana, süsənlənə-süsənlənə günlər keçirməkdəydi. 

Kənd özü dəyişmişdi indi. Həmzə kişi nəhayət direktoru 
kənddən qovdurub onun yerinə baş zootexniki direktor tə”yin 
etdirə bilmişdi; yeni direktor da Həmzə kişini sovet sədrliyinə 
tələb edib onunla gənəşikli işləyirdi. Kənd camaatının üstündən 
elə bil ağır bir yük götürülmüşdü, elə bil bir qara yas 
sovuşmuşdu başlarından. Hamı da buna görə duaçıydı Həmzə 
kişiyə. Camaatın gözündə indi o əsl bir el atasına çevrilmişdi. 
Gələndə hamı ayağa qalxırdı, hörmətlə yer göstərilirdi başdan. 
O gələn yerdə bir qan işi olsa keçirdilər o qandan. 

Sürəyyaya münasibət də kökündən dəyişilmişdi. Indi 
hamı ona yaranmaq, xoş gəlmək istəyirdi. Kəndin özündən 
deyən cavanları altdan-üstdən şux geyinib məktəbə gəlir, onun 
gözlri qarşısından tez-tez o tərəf, bu tərəfə keçirdilər bəlkə 
gördü Sürəyya, görüb də bir nəzər salmaq istədi. Bir xoş 
təbəssüm göstərdi, bir xoş söz dedi bu cavana. 

Bir vaxt ondan çəkinib hətta baxmağa da bir ehtiyac 
duymayan o institut tələbələri indi institutu qurtardıqdan sonra 
hansı subaydısa Sürəyyanın böyür-başında fır-fır fırlanırdılar. 
Bir də görürdün budur flankəsin aspiranturada oxuyan oğlu 
yanında da üç-dörd özü kimi cavan, çiyinləri qalxa-qalxa 
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məktəbə sarı üz tutub gəlməkdədilər. Baxışından, duruşundan, 
yerişindən anlayırdı Sürəyya tamırlarını, di gəl coşqunca bir 
ikrah hisssi oyanırdı onlara qarşı ürəyində. Bir vaxtlar Sürəyya 
gözlərini çəkmədiyi bu sarışın oğlandan bir anicə baxış, bir xoş 
təbəssüm gözləyə-gözləyə yanırdı, bir baş qaldırıb ona sarı belə 
də baxmırdı haman bu aspirant oğlan. Indi necə quzu kimi duza 
yüyürür, necə boynu bükük, yazıq olub, utancaq olub onun 
yanında, belə incələ-incələ, saya-saya dayanıb. Gözlərini çəkə 
bilmir Sürəyyadan, başqalarıyla söhbət etsə də, fikri-zikri 
Sürəyyanın yanındadı. Belə də baxmaz Sürəyya ona, bir qaloş 
da hesab etməz onu ayağına geyinməyə. Nə danışığından 
qalacaq onun yanında, nə gülüşündəm, nə ədasından qalacaq, 
bu saymazlığıyla, bu adam hesab eləməzliyilə öldürəcək 
mə”nən onu, yeri gəlsə hələ bir qüsurunu deyib iti qovan kimi 
qovacaqdı burdan. Heysiyatına toxunacaq, mənəviyyatca 
öldürəcəkdi onu! Eləyirdi də düşündüklərini. 

Burada yenə Cəmilə deyirdilər ona. Təkcə sənədatda, 
yazılışda Sürəyya gedirdi. Ailədə qonum-qonşuda, camaat 
arasında yenə Cəmilə deyə çağırırdılar. Indi Sürəyya adı özünə 
də bir qədər qərib kimi, yad kimi görünürdü. Yavaş-yavaş 
unutmadaydı ürəyində bir vay böcəyi fırına dönmüş Sürəyya 
dərdini. Yadırmadaydı gələ-gələ. Sürəyyadan ona qalan bir bu 
fır idi ürəyinin gizlin bir küncündə yumrulanmış, bir üçdüymə 
yaşıl kapot idi vüsal həsrətli, camadan küncünə atılmış, bir 
kolxozçu qız geyimiydi düyünçə bağlanıb sandıq dibinə 
basılmış:üstü pışpışalı jaket-yubka, içi pambıq qalıqlı fartuk, 
üçü bir bağlancaqda. Bir də hər gün məktəbə güyib getdiyi 
paltarlarının  qara rəngiydi Sürəyyadan qalmış, birisi solub 
köhnəldikcə bir başqasını tikdirdiyi. Bir də ürəkdən sevinib 
gülə bilməmək aşısı qalmışdı Sürəyyadan. Ürəkdən sevinib 
hamı kimi şad ola blmirdi qız, həzincə bir qəm çaları duyulurdu 
hər gülüşündə, sevincində, solğunca bir iztirab, kədər izi 
duyulurdu. 
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Nəhayət qapılarına glən elçiləri sinirli bir şəkildə 
dəlicəsinə qovmaq, rədd etmək adəti Sürəyyadandı. Nə ana 
yalvarışına baxırdı, nə ata baxışından, zəhmindən qıypınıb 
çəkinirdi, nə qohum əqraba təbliğatına uyurdu. Qeyd-şərtsiz 
rədd eləməkdəydi elçiləri bir-birinin ardınca. Heç kəs baş aça 
bilmirdi qızdan, anlayıb dərk edə bilmirdilər məramını, istəyini. 
Dilə tutub öyrənə də bilmirdilər, ala da bilmirdilər bir söz. 

Hətta sirrinin yeganə şahidi Nırgiz belə anlayıb baş aça 
bilmirdi bacılığından. Nərgiz ərə getmişdi. Bu gün sabah ana 
olub analara qoşulacaqdı. “dəlisən vallah- deyirdi Nərgiz-
itirmisən ağlını, huşunu. Cəmi üç gün görüb itirdiyin yad 
oğlundan ötrü illərcən iztirablar çəkirsən, qəm yeyirsən. Indi o 
çoxdan unudub səni, çoxdan yadından çıxarıb, evlənib, ailə-
uşaq sahibi olub. Bir belə dərdindən ölən var, qapınıza elçiliyə 
gəlib yalvaran var, bəyənib getmirsən birinə. Neyləyəcəksən? 
Elə belə qız qalıb qarıyacaqsan? Ağlını başına yığ Sürəyya, bir 
gələcəyini fikirləş. Axı qız uşağısan sən, oğlan ha deyilsən30-
35 yaşına kimi subay qalıb sonra evlənəsən!”  Bu söhbət 
Sürəyyagildə olmasaydı dalaşardı Nərgizlə, küsüb üzünə də 
baxmazdı. Amma öz evləriydi deyə dinməyib ürəyində 
inciyirdi bacılığından. Indi budur bir aydan da artıqdı getmirdi 
onlara, göndərdiyi maşını da təpəsi üstə geri qaytarırdı bom-
boş. Özü ağır ayaqlıydı Nərgiz, gələ bilmirdi özü. Yəqin indi 
darıxdığından ölürdü, üzülürdü Nərgiz. 

Kənddə ona təkcə Sürəyya qəmini yada salmayıb unut-
maq lazım idi. Onu da məktəbdə şagirdlər arasında olmaqla 
hasilə gətirirdi. Elə sevirdi uşaqlar onu, elə çox istəyirdilər 
sinifə girib dərsə başlayınca gözlərini zilləyib, nəfəslərini 
içlərinə çəkib tamaşa edirdilər ona. Boyuna-buxununa 
gözəlliyinə, yaraşığına, uyuşuna. Qoşaca sallanmış hörüklərinə, 
incə bədəninə şux yaraşan qara donuna, sinfi lətafətə mindirmiş 
məlahətli səsinə. Elə qapılırdı uşaqlar ona, dünyada hər şeyi 
unudurdular sinifdə. Duyurdu Sürəyya, duyub da xilas olmaq 
istəyirdi bu günahsız uşaq vurğunluğundan, yeri-yurdu 
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bilinməyən bu dilsiz uşaq məhəbbətindən, göz sevgisindən. 
Biliyi, qabiliyyəti, savadı ilə qazanmaq istəyirdi bu məhəbbəti. 
Bununçun da evdə çox ciddi hazırlaşırdı dərslərinə. Instutda nə 
qazanmışdı ki? Nə öyrənmişdi instutda? İndi evlərində, kənddə 
oxuyub öyrənirdi hr şeyi. Şagirdlərdə doğma ana dillərinə, 
ədəbiyyata coşğunca bir maraq oyatmışdı. Hamı görüb təsdiq 
eləməkdəydi bunu: pedaqoji şuralarda direktor, dərs hissə 
müdiri danışırdı ondan, valideyinlər yığıncağında ayrı-ayrı 
valideyinlər danışırdı, bütün camaat danışırdı. 

Dərs demək, dərsə hazırlaşmaq, dəftər yoxlamaq, məktəb 
xırdaçılıqları getdikcə daha artıq bir şəkildə başını qatıb hər 
şeyi unutdurmaqdaydı Sürəyyaya. Elə bil dəli bir dünyadan 
qopub ayrılmaqdaydı, elə bil çılğın bir iztirabdan xilas olmaq-
daydı. Təkcə bazar günləri gələndə gəlirdi iztirabları. Heç bir 
işi olmasa da mütləq bazar günləri şəhərə yollanardı. Axı 
Kamal da öz rayonlarından idi, təsadüfən görə bilərdi Kamalı 
şəhərdə. Kamal görə bilərdi onu küçədən keçdiyi yerdə. Gözləri 
elə axtarardı Sürəyyanın, baxışlarından bir axtarış görəvi 
suallanardı.  

Belə bir bazar günündə şəhərdə gəzərkən Nərgizin 
qohumlarından.biri onu görüb muştuluqladı: oğlu olmuşdu 
Nərgizin. 17 manatlıq bir uşaq büləncəkləri dəsti alıb 
bacılığının görüşünə getdi. Nərgiz üç gün buraxmadı onu 
yanından. Atasını kəndə göndırib dərslərindən üç gün icazə 
aldıdı ona. Nərgiz anlamışdı bacılığının keçən dəfəki söh-
bətlərindən dəyindiyini. Onunçun da Sürəyya balaca göygözə 
qulluq elədikcə içindən qovrulub yanırdı gənc ana. Sürəyyanın 
balaca körpəyə necə şirin yanaşmasına, sevib oynatmasına 
baxıb qəm gətirirdi Nərgiz. Dayana bilməyib ağladı son ucu. 
Bacılığının baxtına, taleinə, uğursuz məhəbbətinə ağladı. 
Kirimək bilmirdi Nərgiz, için-için sızıldayırdı, pırıl-pırıl 
ağlayırdı. Elə bil öz dərdiydi belə ağladan onu, özgə dərdi 
deyildi heç. Sürəyya isə hey gülümsünürdü bacılığı belə 
ağladıqca, ovundurub kiritməyə çalışırdı bacılığını. Guya onun 
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dərdi deyilmiş. Nərgizi belə hönkürdən, ağladan, nəsə yad bir 
dərd imiş, özgələrə aid bir qəm imiş. Axırda dayana bilməyib 
açıldı Sürəyya, bacılığını ovundurub kiridə bilməkçin qəlbinin 
daha bir sirrini açdı ona: ağlamasın Nərgiz, yaş tökməsin belə. 
Dördcə ili qalıb onun da, nə qalıb ki? Bir də belə baxacaqsan bu 
dörd il də gəlib keçdi. Öz-özünə and içib, on il gözləyəcək 
Kamalı, bu on il tamam olmayınca bir kimsəyə ərə getmə-
yəcəkdi. İndi bax, söz verir bacılığına, bu on il tamam olan 
günün sabahısı kim gəlsə onların qapısına elçiliyə, Nərgizin bu 
balaca göygözünün canı üçün keçəl də olsa, qoca-qoltax da olsa 
o adam, elçilərini rədd etməyəcək Sürəyya, o adama da ərə 
gedəcəkdi. Kirisin Nərgiz, insanın düz danışdığına, düz 
dediyinə, uşağın canına yalandanmı and içir? Fəqət gözləyəcək 
bu dörd ili! Ürəyinin harasındasa belə bir duyğu var ki, tapacaq 
bu dörd il içində Kamalı, tapıb da qovuşacaq öz sevgisiylə lap 
bu dörd ilin son günündə olsa, belə tapışacaqdı Kamalıyla. 
“görərsən indi Nərgiz, bir yaşa gör noolacaq! Olacaq bu 
dediyim, yoxsa olmayacaq? Olacaq vallah, Nırgiz olacaq bu! 
Ürəyimə ayar olub Nərgiz, tapacağıq bir gün bir-birimizi. 
Yoxsa bu dünya bur dünya olmaz Nərgiz, bir mə.”na, bir 
məntiq olmaz yoxsa bu dünyada!”  

 
 

*****               *****             **** 
 

Müdafiə ərəfəsində ikən Orxanın həyatında gözlənilməz 
bir yenilik baş verdi: Larisa çıxdı ortalığa. Larisa uca boy, 
nazikbədən, ağa çalan apelsin saçlı bir Baltika gözıliydi. Tibb 
institunun tələbəsi olmaqdan savayi Orxanın elmi rəhbərinin 
işlədiyi xəstəxanada yarım ştat şəfqət bacısı işləyirdi İqor da 
burada işlədiyindən Orxan tez-tez xəstəxanaya gəlir, ya elmi 
rəhbərini, ya İqoru axtarırdı. Larisa elmi rəhbərinin kabinetində 
işlədiyindən onu yaxşı tanıyır, hər dəfə onunla salamlaşırdı. 
Çox vaxt İqor da gəlib buraya çıxır, elə kabinetdə onların elmi 
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söhbətləri, mübahisələri qızışırdı. Elmi rəhbərlərinin kabinetin-
dəki başqa əşyalar kimi onlar Larisaya da öyrəşmişdilər və fikir 
vermirdilər. Fərq təkcə bundaydı: kabinetdəki digər əşyalara 
salam verib görüşmək gərək olmurdusa, Larisaya bunu mütləq 
etməliydilər. Larisanın qap-qara gözləri vardı. Başdan-başa 
qəribəlikdi Larisa: özün bunca ağ olasan, saçların bunca ağ 
rəngə çala ancaq gözlərin, qaşların qap-qara ola. Həm də bunlar 
yapma deyil, öz təbii rəngində olmuş ola. Bir də qaşları el bil 
rəngləmək olar, bəs gözləri də, onların bəbəklərini də rəng-
ləməkmi olardı? Qaldı heç saçlarının da rənginin özümlüyünə 
heç bir söz ola bilməzdi. Nə qədər də olsa saçların diblərindən 
bilmək olar saçın öz rəngini, seçmək olar boyamadan, 
rənglənmədən. Görünür Larisanın öz irqi əlamətiydi bu. Hər 
halda nəsə bir Qafqaz adamı üçün bir görkəzməlikdi Larisanın 
bu əlamətləri. Və Orxanı bəzən gözlərini dikib Larisaya 
baxmağa çəkən də heç bir ayrı düşüncə deyil bu 
görkəzməliliyiydi. Görünür bu baxışlar qıza başqa cür təsir  
edirmiş. Tezliklə Orxan bunun şahidi oldu. Bir neçə dəfə o 
çıxıb gedərkən gördü Larisa da ardınca gəlir, həm də nəsə 
gülümsünür ona, nəsə görünür bir söz demək istəyir, addım-
larını yavaşıdıb ədəb-ərkan xatirinə gözləyirdi qızı. Sonra da 
avtobusa mindirib yola salmalı olurdu. Belə hallarda aralarında 
qırıq-qırıq söhbətlər baş verirdi, həmişə də Larisa açıqca 
deyirdi ki, Qafqaz adamlarından olmaz! Nəsə bir istilik, 
cazibədarlıq varmış guya Qafqazlılarda. Baxışlarında nəsə bir 
əsrarəngizlik guya varmış. Sonra Larisa kitabxanaya da gəlib 
onunla ya yanaşı, ya da qabaq qarşı əyləşirdi. Papiros çəkməyə, 
bufetə yemək yeməyə gedəndə də Larisa durub onunla gedirdi. 
əvvəlcə hesab elədi bəlkə qız kasıbdır, pula-zada görə belə 
eləyir? Lakin Larisa onun da pulunu verməyə heç vaxt razı ol-
madıqda anladı ki, Larisa deyəsən vurulub ona. Onun Qafqaz-
lılığına. Larisanın gözlərindən axan o təlatümlü dalğalarla 
rastlaşınca Orxan ondan qurtulmaq üçün bir daha kitabxanaya 
da getməyib indi kirayədə qaldığı öz otağında işləməyə başladı. 
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Bir gün Larisa İqora qoşulub ona baş çəkməyə gəldi. 
Artıq Orxan dissertasiyasının ədəbiyyat siyahısını tərtib edirdi 
və o İqordan yaxşı bir makinaçı tapmağı xahiş etdikdə İqor 
Larisanı göstərdi: demə İqorun dissertasiyasını da Larisa 
yazıbmış. Müdafiə vaxtına bir ay ancaq qaldığından Orxan 
istər-istəməz razı oldu. Sabahısı Orxan dissertasiyasının redaktə 
edilib düzəldilmiş variantını, yaxşı kağız, lenta götürüb Larisa 
gilə gəldi. Larisa qoca nənəsi ilə olurdu. Ata-anası hansı 
şəhərdəsə hərbi xidmətdə işlədiklərindən üç otaqlı gözəl bir 
mənzil təkcə Larisanın ixtiyarında idi. Nənəsi qızın bir sözünü 
iki eləmir, hər nazına oynayırdı. Evlərində hər şeyləri vardı: 
pianino, televizor, yapon maqnitafonu, xarici mebellər. Opxan 
onlara gələndə nənəsi heç soruşmadı da kimdir bu gələn oğlan, 
nəyə gəlib? Qadın olduqca gülərüz qarşıladı onu. Sonra Larisa 
onu öz otağına aparıb onlar otaqda tək qaldıqda Orxan nəsə 
sıxılmağa başladı. O belə şey görməmişdi. Onun doğulub 
böyüdüyü mühitdə bir qızın öz yanına yad bir oğlan gətirib 
onunla otağında belə tək qalması qəbahət bir iş idi. Larisa bunu 
duyub açıqca dedi: 

-Belə sıxılma Orxan, özünü lap sərbəst hiss elə. Bizlərdə 
utanmaq özü eyibdir. Qalan nə desən, neyləsən eyib deyil. 
Könlündən nə keçsə utanmadan istəyə bilərsən 

Larisa olduqca təmiz və gözəl yazırdı. Tələbi təkcə 
buydu: Orxan desin o da yazsın. Ta yorulunca. Yorulduğunu 
duyunca, onu yola salıb özü yazırdı. Orxan bir də o birisi gün 
gəlib işlrin vəziyyətindən hal bilirdi. Oturub bir-iki saat yenə 
diktə eləyirdi. Dərhal da yorulurdu. Larisa onun oxumağa, 
mütaliyəyə nə qədər səbirli olduğunu bildiyindən təəccüb 
qalırdı belə tez yorulmasına. Orxan isə özündən yaxşı baş 
açmaqdaydı. Onun beyni yalnız yeni informasiyalar verən 
ədəbiyyatı qəbul etdikdə olduqca dözümlü və yorulmazdı. Elə 
ki, məşğul olduğu iş yeni bilik vermirdi, artıq çoxdan 
bildiklərinin təkrarı, oxunması olurdu bu işlər dərhal yorurdu 
beynini. Yorulan kimi də əsəbləşməyə başlayırdı. Hər halda o 
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hər gün Larisaya baş çəkməli olurdu. Hər dəfə də Larisaonu bir 
donda, bir ləvində qarşılayırdı. Larisanın qırmızıdan ala, aldan 
yaşıla, göyə maviyə, açıq çəhrayıya, açıq narıncıya və onların 
çalarlarına dəyişən bu qoluaçıq, sinəsi, kürəkləri açıq ev 
geyimləri, gündən-günə lalıxlayıb yetişməkdə olan dilsiz 
baxışları onu narahat edib çaşdırmaqda idi. 

Sonuncu, disertasiyasını yazıb qurtardığı gün Larisa açıq 
çəhraynın döşü, qolları, kürəyi açıq, bədənə yapışıb bədənin 
bütün cizgilərini qabarıq göstərən ipək xalatında idi. Vərəqləri 
divan estünə töküb sistemə salırdılar. Larisa suvaşa-suvaşa, 
söykənə-söykənə büyün dörd nüsxəni qovluğa qoyub ona verdi. 
Indi Orxanın minnətdarlıq etmək, öz razılığını bildirmək 
növbəsiydi. Pul təklif etmək çox ayıb bir işdi. Diplomatını açıb 
oradan Fransada tikilmiş, son dəbdə bahalı, açıq-yaşıl rəngli bir 
don çıxarıb Larisaya uzatdı: 

-İqorla bəyənib almışıq. 46-nın 4-cü boyundadı. Iqor dedi 
sənin boyun belədi. 

-Hə lazımdı axı bu? 
-Bəs bir belə əziyyət verib işlətmişəm səni, kiçik bir 

hədiyyə də almayaydım sənə? 
- Onda üzünü o yana çevir, geyinim, gör necə yaraşacaq 

mənə. 
Orxan üzünü o yana çevircək Larisa əynindəki xalatı 

sivirib divan üstünə ataraq anadangəlmə qaldı evdə. Axı üzü o 
yana çevirməyin nəydi xeyri, Larisa xanım, eviniz ki, büsbütün 
aynabənddi, hara baxırsan özünü görürsən, özünlə bir yerdə 
olan adamı görürsən? Güzgüdə Larisa onun baxışlarıyla 
qarşılaşıb alışdı elə bil: 

-Bir gəl mənim yanımda əyləş Orxan! 
Larisa onun hədiyyəsini geyinməkdən vaz keçib elə bütün 

qabaq düymələrini açıb çiynindən saldığı öz xalatını geyinərək, 
düymələrini bağlamağı belə gərək bilmədən Orxanın önündə 
əyləşib gözlərini ona zillədi. Elə bil axıb getmək istəyirdi 
Larisa onun gözləri içində, batıb qəhr olmaq arzusundaydı. 



 215 

Qıçlarının üstü açılmışdı, sinəsi, döşləri ağ-appaq idi, dodaqları 
açıla qalmışdı. Orxan onun bu təmasından qorxub çəkindi, bu 
gözəl qadın fiziolojisinin ajdaha çəkişindən, dişilik cazibə-
sindən titrəyib avazıdı, sarsıldı. 

-Gəl yaxına Orxan, utanma məndən. Mən vurulmuşam 
sənə, sevirəm səni. Dəliyəm dərdindən, divanə kimiyəm. 

-Mənim nəyimə vurulmusan Larisa, mən də vurulmalı nə 
var? 

-Sənin bənövşə gözlərinə, alma yanağına vurulmuşam. 
Qafqaz saçlarına, Qafqaz cizgili gözəl çöhrənə, utancaq 
gözəlliyinə, hər şeyinə. Gecələr yuxumdan çıxmırsan Orxan, 
hər gecə görürəm səni, oluram sənlə-ayrı bir şeydən danış 
Larisa. 

-Bilirəm hamısını, qızlar deyiblər mənə: səndə ehtiras 
yoxdur. Deyirlər anadangəlmə qüsurdu səndə. Professorun o 
biri katibələri də deyib, şəfqət bacıları, kitabxanaçılar da deyib, 
hələ Tanya da deyib. Bu qüsurun da eyb eləməz Orxan, fərq 
eləməz mənə. Gəl yanıma, sənin gözəl gözlərin, qaşların, 
sifətin, dodaqların gərəkdi mənə, kişiliyin heç olmasın. Qoy 
səni doyunca öpüb məst olum Orxan! 

-Onlar nə bilir anadangəlmə ehtirassızam mən? 
-Təbabətdə belə şey var! Kim sənə yanaşıb, hələ indiyə 

kimi ehtiras oyada bilməyib səndə, neyləyiblər mümkün 
olmayıb. Bu normal hal deyil. O da bir Qafqaz adamına. 
Qafqaz adamı bir işarənə bənddi divan üstünə sərə səni. Kim 
bilmir bunu. Gəl gir qoynuma Orxan!... 

Orxan hiss edirdi ki, bütün kişilik ehtirası coş verib 
üsyankar bir şəkildə mənəviyyatına qarşı çıxmaqdadır. “Necə 
yəni kişilik yoxdur məndə, ehtiras yoxdur? Gör insanda həvəs 
qaldırmaqçın nələrə əl atır bu qız! Bilir axı Qafqazlıyam, 
coşğunam, qaynardı qanım, dözə bilmərəm belə-belə sözlərə, 
əsəbiləşib dərhal sübut etməliyəm kişiliyimi, ehtirasımı. 
Bunumu istəyirsən Baltika gözəli, kişiliyimi sənə isbatmı 
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eləməliyimi istəyirsən?  Lakin mən sənin hiyləni başa düşürəm, 
anlayıram axı? Mən səndən çox-çox zəkalıyam axı?”  

Birdən Orxanın qəlbində gözlənilməz bir arzu oyandı: 
Larisanın açıq kürəklərinə baxmaq, onun kürəklərini 
Sürəyyanınkı ilə müqayisə etmək!  

-Gəl yanıma Larisa. 
Larisa divan üstündən qalxıb masa yanına gəldi, gəlib də 

Orxana sığındı.  
-Neylərsən məni? 
-İcazə ver kürəklərini açıb kürəklərinə baxım. 
-Nə var kürəyimdə? 
-Açıq qız kürəyinə baxanda ehtiras oyanır məndə, 

istəməzdinmi? 
Larisa üzünü o yana çevirib dərhal xalatını çiyinlərindən 

saldı. Yanları qatmayla bağlanmış çəp bir üçbucaqdan başqa 
pal-paltar, örtəcək yoxdu Larisanın əynində, heç döşlərini 
saxlayan döşlək də yoxdu. Elə beləcə lüt-üryan, soyundurulu 
bir yunan heykəlitək çıl-çılpaq qalmışdı Larisa, ap-açıcaq 
qalmışdı. 

 “İndi mən sənin kürəyinə necə baxım Larisa? Axı örtülü 
haran qaldı, açıq kürəyinə baxım? Sənin hər yerin açıq, səndə 
hər yer baxmalı, kürək tay gərək olmadı Larisa. Mən sənin 
təkcə açıq kürəyinə baxmaq istəyirəm, bu kürəkdəki romanti-
kanı, füsunkarlığı, möcüzəni görmək, duymaq istəyirdim. Indi 
uçub getdi onlar hamısı, nə romantika qaldı orda, nə 
füsunkarlıq qaldı, nə möcüzə qaldı, sənin belə büsbütün 
açılmağınla bir maral tüpürcəyinə dönüb yel apardı onları 
Larisa, bir buğanaq götürüb apardı, dağ döşündəki bir topa 
duman bürüncəyi kimi yel götürüb apardı. Bir əsrarəngizlik, bir 
füsünkarlıq qalmadı o kürəklərdə. Süd kimi bir ağ bədən var 
indi önümdə, incə, gözəl, yaraşıqlı bir qız fiziolojisi var, 
soyundurulu bir şəhvət qapısı var. Romantika yoxdu amma”. 
Indi mən də bir mən olmaqdan çıxmışam fəqət Larisa, indi mən 
də bir kişilik fiziolojisi olmuşam. Arxandan baxdığım yetər 



 217 

Larisa üzünü çevir mənə, divan üstünə qoy sərim səni . Sən ki, 
buna can atırsan,  bunu istəyirsən. Amma sonra demə bir Qaf-
qaz oğlunu əfsunlamışam, sevgili etmişəm özümə. İndi bizim 
baş verəcək bu mehrimiz nə məftunliqdan deyil, nə məhəb-
bətdən, nə şəhvətdən deyil Larisa, sadəcə bir tibbi müayinə 
kimi, yoxlama kimi bir şeydi, bir qan təzyiqi ölçülməsi, bir 
mədə şirəsi götürülməsi kimi əməliyyatdı sadəcə bu”. 

Larisa üzünü ona çevirib qollarını boynuna dolaqladı, 
məstanə baxışları ilə yemək, içmək, sümürmək, udmaq istədi 
onu. Ona elə sıxılmış, elə suvaşmışdl guya onunla qovuşmaq, 
birləşmək, birləşib vahid adama çevrilmək həsrətindəydi. Guya 
ayrıca bədən olmaq, ayrıca varlıq olmaq işgəncəymiş, əzabmış 
Larisa üçün, müstəqilliyini, ayrıcalığını itirməklə bu təkcəlik 
əzabından, bu vahid olmaqlıq işgəncəsindən qurtaracaqmış 
Larisa. 

-Larisa, bax mən səninlə evlənməyəcəyəm. 
-Kim deyir evlənəsən? 
-Bəlkə uşağın qaldı? 
-Qorxub eləmə, dərman qəbul eləmişəm . 
-Bax, Larisa ikinci dəfə bu istəkdə olma. Yaxşı? 
-Orxan, namuslu  sözümdü, olmaram.  
Larisa həssas gözəlmiş. O doğrudan da vədinə əməl 

edərək bir daha bu istəkdə olmadı. Özünü də hər yerdə elə 
aparırdı guya heç belə bir şey olmayıbmış onların arasında. 
Amma o biri şəfqət bacəlarının, katibələrin gözləri süzülürdü 
nəsə onu görəndə, əzilib büzülürdülər, ona yaxılırdılar. Bu 
Larisanın günahı idi, fəqət bu günahını bağışlayıb bu barədə bir 
söz demədi Baltika gözəlinə. Bir də tək qalmağa qorxurdu 
Larisayla. Belə vaxtlarda dil açıb ondan bir təmənnada olmasa 
da gözlərində, yanaqlarında alışan o dişilik ehtirası əzib məhv 
eləməkdəydi Orxanın hissiyatını, mənəviyyatını. Özünə qarşı 
dərincə bir kin oyanırdı qəlbində. Larisa elə baxırdı ona, guya 
yeməli bir meyvəymiş, almaymış, ərikmiş, şabalıdmış Orxan, 
guya içməli bir şərab piyaləsiymiş, bir kostyum imiş geyilməli 
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import, bir don imiş, bir palto imiş əcnəbi etiketli, bir yapon 
zontikiymiş, bir yapon maqnitofonu imiş ələ götürməli, sahib 
olmalı, bir jiquli avtomobiliymiş rulu arxasında əyləşilməli. 
Yeyilməli içilməli, geyilməli, istemal olummalı bir mal imiş, 
əşya imiş nəysə. Həm də yeyən, geyən, sahiblənib zövq alan da 
o deyil, Larisaydı. Larisaydı acgözlüklə, hərisliklə icte”mal 
edib zövq alan, həzzinin şirinliyindən, ləzzətindən titrəyib əsən, 
coşan, dalğalanan. Oysa sadəcə istehlak məhsuluydu, almaydı, 
şrabdı, Moskva konfetiydi. 

Bəlkə bu duyğularını Larisaya da desin? Larisa onu əzdiyi 
kimi mənəviyyatca, o da Larisanı əzsin, zəhərləsin? Lakin çöx 
düşünüb vaz keçdi bu istəyindən: axı necə də olsa kişidi o? Bir 
dişi ehtirası önündə dayana bilməyib özünü təslim etmiş olsa da 
yenə kişidi o? Yaralamaq qadını, zəhərləyib ağlatmaq, 
damağını pozmaq yaramaz kişiyə. Larisa ehtirasının quludu. 
Ağası haraya çəkib aparsa bir qul kimi üz tutub o yana da 
gedəsidi. Larisa da nə günah vardı axı? Günah hamısı Larisanı 
bir kənizə döndərən o ağadadı. İndiki əsr onu ağa seçib özünə. 
Tək Larisa deyil ki, onun əlində müjə, bir kənizə çevrilən? 
Larisa çırpək kimi kövrəcik,  incə bir qızdı, bir əsrin saysız-
hesabsız Larisalarını bir kəniz kimi, bir qul kimi yesir edən belə 
möhtəşəm bir HİSS önündə necə dayansın, necə duruş gətirsin 
belə incə, belə kövrək bir yaradılış?  

İndi Orxanın qəlbinin dərinliklərində yeganə bir arzu 
alışmışdı: Azərbaycana qayıtmaq, öz rayonlarına gəlib rayon 
xəstəxanasında, lap olmasa bir kənd xəstəxanasında həkim 
işləmək. Uzun zəhmətdən sonra dartılıb gərginləşmiş sinirlərini 
kənd həyatının sakit, yavaşımış, yeknəsəq həyat tərzində 
yumşaldıb keyitmək, sakitləşdirmək. 

Bir də Larisa Sürəyyanı yadına salmışdı. Gecə-gündüz 
gözləri önündən getmirdi Sürəyya şəkli, Sürəyya görüntüsü. 
Nədənsə ona elə gəlirdi ki, Azərbaycana çatan kimi tapacaqdı 
Sürəyyanı. 
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Müdafiədən iki ay sonra onu İqor, Tanya və Larisa 
təyyarəyə mindirib Vətənə yola saldılar. Təyyarədə baxıb gördü 
cibinə bir konvert qoyulub. Larisa qoyubmuş konverti! “Mənim 
uzaq elli şahinim, Qafqazlı sevgilim, Larisa heç vaxt 
unutmayacaq səni. Nə vaxt könlün istəsə bu ünvana teleqram 
vur, məktub yaz, dərhal uçub yanına gəlim.” Konvertin üstündə 
səliqəylə Larisanın ünvanı yazılmışdı. 

 
 

*****             *****                 ***** 
 

Orxan Bakıda qala bilməyib rayona, kəndə gəldi. 
Kəndlərində xəstəxana olsaydı orada işləyəcəkdi. Xəstəxana isə 
hələ tikilməkdəydi. Şəhərə gəlib polikninikada həkim işləməyə 
başladı. Gedib gəlmək sarıdan əziyyət çəkirdi. Kəndlərinə 
avtobus işləmir, çox zaman elə belə düşmə maşınlara minib 
gedirdi. Hər halda bütün bunlar ona olduqca xoş və maraqlı idi. 
Getdikcə də vəziyyəti yaxşılaşırdı. Bir neçə ağır xəstəni 
müalicə edib sağaltmışdı. Xəstələrin qohumları onu görəndə 
əldən-ayaqdan çıxırdılar. Yoldan götürüb kəndə aparıb qoyur, 
sabah tezdən maşınla gedib gətirirdilər. Xəstələri gün-gündən 
artırdı. Həkim yoldaşları ümidsiz hesab etdikləri bir neçə 
xəstəni qəsdən yanına göndərmişdilər görsünlər nə həkimdi bu 
təzə gələn elmlər namizədi? Xəstələr sağaldılıb həyata 
qaytarıldıqda başlamişdılar öz qohumlarını, ailə üzvlərini onun 
üstünə göndərməyə. Şəhər xəstəxanasının baş həkimi anasını 
infarkt vuran kimi gəlib Orzanı aparmışdı. Orxan qadını bir ay 
müalicə edib həyata qaytardıqda baş həkim bilmirdi nə yaxşılıq 
eləsin ona. Hər gün xəstəxananın maşını kəndə gəlib onu işə 
aparırdı. Görünür baş həkimin rayonda əlaqələri çox genişmiş, 
bundan sonra şəhərdə bütün vəzifəli şəxslər onların ailə üzvləri 
ürəklərindən bir şikayətləri əmələ gələn kimi Orxanın üstünə 
gəlirdilər. 
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Şəhərdə işlədiyinin birinci aylarında rastlaşdığı çətinliklər 
indi arxada qalmışdı. Elə küçəyə, yola şıxmağa bənd idi, onda 
görürdü bir “Volqa”, bir “Jiquli” dayandı yanında: "həkim mən 
sizin qulluğunuzda, hara gedirsiniz aparım”. Həm də bunlar o 
adamlardı, çoxlarının iş yerlərində hökumət maşınları, şoferləri 
vardı. Lakin Orxanı kəndə özləri aparmağı ona hörmətin bir 
əlaməti kimi vurğulamaqçın edirdilər; yolda maraqlı söhbtlər 
edir, öz bədənlərindəki xəstəlik əlamətlərindən söz açıb 
məsləhətləşirdilər. 

Bir mağazaya girməli deyildi. Elə istəyirdi bir şey alsın, 
büküb verir, pul götürmürdülər. Süpürləşmə başlayırdı: Orxan 
pulu atıb çıxmaq istəyir, dükançı götürüb ardınca düşür, zorla, 
yüz “mənölüm”lə pulu ona qaytarırdı. Çox zaman heç tanımırdı 
dükançını, bilmirdi niyə belə hörmət etmək istəyir dükançı, 
dərzi, aptekçi? Onlardan qurtulmaqçın nə alsa gedib öz 
kəndlərindəki mağazadan götürürdü. 

Bir gün katib özü onun qə”buluna gəldi.ürəyinin döyün-
məsindən, yuxusunun pozulmasından, pis yuxular görməsndən 
şikayət edirdi. Kurortda, Bakı da bir çox adlı-sanlı həkimlərin 
qəbulunda olmuşdu, vəziyyəti yaxşılaşmayıb hələ ağırlaşırdı. 
Orxan katibin əlində hazır gətirdiyi analizlərinə ürəyinin 
vəziyyətinə baxıb ona müalicə yazdı. Xəstəliyinin ən kiçik 
əlamətlərini soruşub, bəzilərini özü deyib katibə izah etməyə 
başladı: ürəyində heç bir qüsurun, çatışmazlığın olmadığını, 
əksinə məhz belə güclü ürək sayəsində onu tapmış bu xəstəliyə 
dayana bildiyini katibə söylədi. Müalicəsinin nəticəsi haqqında 
bir ay sonra xəbər göndərməsini xahiş edib katibi yola saldı. 

İki həftə sonra polikninikanın partiya təşkilatı katibi gəlib 
dedi, sənədlərini hazırlasın, onu partiya üzvlüyünə qə”bul 
etdirmək haqqında katibin göstərişi var. Demək yazdığı 
müalicə katibə müsbət təsir göstərməkdədi. Iki həftə də keçmiş 
ona şəhərdə istifadəyə verilmiş yeni korpusda iki otaqlı bir 
mənzilin orderi verildi. Eyni zamanda onu poliknikaya baş 
həkim təyin edib, baş həkimi səhiyyə şöbəsinə müdir keçirdilər. 
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Bütün bunlar katibin sərəncamıyla baş verirdi, lakin onun 
partiya üzvü olmadığını, şəhərdə evinin olmadığını katib nə 
bilmişdi, bu hələ də bir sirr kimi qalırdı. Katib indi tam 
yaxşılaşdıqdan sonra da tez-tez onun qəbuluna gəlir, səhhəti 
barədə məsləhətlər alırdı. Hər hansı kənar söhbətlərdən Orxan 
özü qaçır, heç bir kəm kəsiri olmadığını katibə söyləyirdi. 

Bütün bunlar hamısı çox yaxşıydı, lakin bu şöhrətin, 
hörmətin pis tərəfləri də vardı. Ailəsini, anasını sağaldıb həyata 
qaytardığı bir müdir bir də görürdün əlini cibinə salıb bir 
yüzlük, əllilik atdı stolun üstünə. Təşəxxüslə, gərlənə-gərlənə. 
Ya gərək təhqir edib yola salaydı, ya gərək insan kimi bir təhər 
bu heyvərəni qandıraydı deyəydi bu onun borcudu yerinə 
yetirib, vətəndaşlıq borcu, pulunu götür qoy yenə həmin o 
şalvar cibinə. Çox sağ ol, hörmətin artıq olsun. Mümkün 
olmurdu bu heyvərəni başa salmaq, başa düşmürdü nə şeydir 
“vətəndaşlıq borcu” mübahisə, çəkişmə, süpürləşmə başlayırdı. 
Hər belə işdəkdən sonra bir neçə saat özünə gələ bilmirdi. Onun 
pul götürmədiyini gördükdə nəsə bir başqa yaxşılıq eləmək 
istəyirdilər, pay gətirirdilər evinə, hədiyyələr alıb gətirirdilər. 
Hamısında da o dartışma-çəkişmələr yenidən başlayırdı. Canı 
boğazına yığılmışdı bu adamların əlindən. Bunlar da bir deyil, 
beş deyil, on deyildi. Heç birisinin də ağlına gəlmirdi axı əzab 
verər bu hərəkətləri həkimə, sinirlərinə toxunar, şəxsiyyətini 
alçaldar; əksinə fikirləşirdilər yə”qin az verdikləri üçün həkim 
götürmür. Indi ikiyüz, üçyüz, beşyüz gətirib atırdılar stolun 
üstünə. Baş həkimin bu dəfə də əsəbiləşib gözləri kəlləsinə 
çıxınca, onlar da pullarını götürüb kor-peşiman qayıdıb 
gedirdilər. Son nəhayətdə hamı anladı ki, baş həkim pul götürən 
deyil ”nemes”di.  Adı qaldı”nemes”. Biri o birisinə nişan verib 
üstünə göndərdikdə, qabaqca xəbərdarlıq edirdi “bax ha, birdən 
pul-zad təklif edərsən, nemesdi, başa düşən deyil belə şeyi, 
hirslənib təhqir edər səni”. Elə dil ağız eləməyin bəsdi. Maraqlı 
da burasıydı “nemes” rayon yerində həmişə mənfi mənada 
işlənmiş sözdü. Deməli ona bu təxəllüsü qoyan da bir mənfilik 
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kimi, bir nöqsan kimi yapışdırmışdı bu etiketi onun üstünə. Hər 
halda Orxan bu etiketi yapışdıranın kimliyini bilməsə də 
ürəyində minnətdardı ona. Bu “nemes” təxəllüsündə elə bil sirr 
varmış, bundan sonra daha heç kim ona pul təklif edib, pay, 
hədiyyə təklif edib qanını qaraltmadı.  

Rayonda onu qüssələndirib qanını qaraldan bir çox başqa 
şeylər də vardı. Təbabət işi olduqca aşağı səviyyədə qurul-
muşdu. Həkimlər mütaliə ilə məşğul olmaqdan çox sənətlərinin 
iqtisadi bəhrələri ilə maraqlanır, bir-biri ilə xəstələri qəbul 
etmək üstündə, biri digərinin xəstəsinə baxmağı üstündə üz-göz 
olur, savaşırdılar. Xəstəyə bir xüsusi mülkiyyət gözüylə baxır, 
biri o birisinin xəstəsinə yanında yıxılıb ölsə belə baxmır, 
xəstələr üzərində həkim məsləhətləşmələri keçmirdilər. Bunu 
həmin xəstənin həkimi bir təhqir sayırdı özünə. Biri bilmədiyi 
şeyi o birisindən soruşmazdı, bunu ən böyük ayıb bilərdi özünə. 
Xəstəxanalarda sanitariya qaydaları gözlənilmirdi, səliqə-
sahman yox idi. 

Poliklinikanın ayrı-ayrı həkimləri heç kəslə, hətta rayonun 
vəzifəli şəxsləri ilə hesablaşmaq istəmir, sənətlərindən firavan 
dolanışıq, gen-bol yaşayış şəraiti yaratmaqçın maksimum 
istifadə etməyə çalışırdılar. Həkimlər bir-biri ilə tikdirdikləri 
şəxsi evlərinin, qarajlarının, hamamlarının gözəlliyi, yaraşığıy-
la, arvadlarının pal-paltarları, daş-qaşlarıyla, maşınlarının gör-
kəmi, rəngi, bəzəkləri ilə bənsəbənslik edirdilər. Apteklərdən 
çox zaman lazım olan dərmanları əhali tapıb ala bilmir sonra 
gedib alverçilərdən baha qiymətlərə almalı olurdilar. Hətta 
həkimlərin bir çoxu bu işdə alverçilər və aptekçilərlə gizli 
əlaqələrdə idilər. 

İndi Orxan hələ institutda oxudqları zaman tələbələrin 
hansı ixtisasın daha gəlirli olması barədəki mübahisələrinin 
nələrə əsaslanmış olduğunu aydınca görüb şahidi olmaqdaydı; 
iyrənirdi gördüyü bu mənzərədən Leninqrad mühitindəki elmə 
o elmi-idman fanatizmi yanaşımı ilə müqayisədə rayon 
şəraitinin bu digər qütbdəki ifratçılığı ona olduqca miskin, 
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acınacaqlı görünür, düşündükcə ürəyi ağrıyırdı. Bu bəsit 
ifratçılıqdan düşünüb baş sındırmaqla da əsla bir çıxış yolu 
tapıb eləmək imkansız işdi. 

Qalan bütün cəhətlərdən rayon həkimləri pis adamlar 
deyillərdi; dostluğa, yoldaşlığa, qohumluğa olduqca şirin, ol-
duqca səmimi, olduqca mehribandırlar. Orxana o qədər dərin-
dən hörmət edir, ona o qədər qulluq göstərirdilər utandığından 
onların bu miskin əqidələrini üzlərinə vura bilmirdi. Özləri öz 
söhbətlərində əməllərini boyunlarına alırdılar amma. Bu 
əməllərini nəinki bir çirkinlik saymır, əksinə qoçaqlıq, 
qəhrəmanlıq hesab eləyirdilər. Biri o birinin “fərsizliyini” aşkar 
edib hələ lağa qoyurdular. Orxanın “nemesliyini” di gəl onlar 
bu “fərsizliklər” sırasına qoymurdular. Sadəcə, Orxanı başa 
düşə bilmirdilər və başa düşə bilmədiklərinə görə də bu 
“nemes” adını ona yapışdırmışdılar. Şübhəsiz, həkim yoldaşları 
qoymuşdu bu adı ona. 

Orxan da çox düşünüb bu qərara gəlmişdi ki, həkim 
yoldaşlarının iyrənclik hesab etdiyi bu işlərinə göz yumacaq, 
fikir verməyəcəkdi. Guya o heç  bilmir bunların nələr etdik-
lərini, başa düşmür, heç nədən xəbəri yoxdur. Öz xasiyyətinə 
görə həkim yoldaşlarına nifrət bəsləyib onlarla əlaqəni 
kökündən kəsmək haqqındakı ilkin fikrini Orxan rayonda baş 
həkim işldiyi bu ikinci ildə tamamilə başından çıxarıb atdı. 

 
 

*****             ******             ***** 
 

Sürəyya anası üçün sağalmaz bir dərd, bir yara olmuşdu. 
Gülsüm arvad gecə-gündüz əli qoynunda fikir-fikir eləyir, 
qızından yana ağır əzablar çəkirdi. Yanına getmədiyi bir molla 
hüzuruna getmədiyi bir cindar bir fırıldaqçı qalmamışdı. 
Pirlərə, ocaqlara gedir, baxtaçanlara, falçılara, min cür 
hoqqabazlara müraciət edirdi. Sürəyya anasının bu işlərindən 
xəbərdardı, onlardan bir az da hələ nəşə alırdı. Əyləncəli gəlirdi 
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anasının bu çalışıb vuruşması. “Qoy neyləyir eləsin,- 
düşünürdü ürəyində, -anadır də, o da istəyir başqaları kimi öz 
qızını oğullu uşaqlı görə”. Doğrudan da indi Sürəyyanın tay-
tuşları hamısı ərə getmişdi, hərəsinin üç-dörd uşağı vardı, ev-
eşik sahibi olmuşdular. Sürəyya isə hələ də qara “yas” paltarı 
geyinib subay gəzməkdəydi. Nə olmuşdu qızına, başına nə iş 
gəlmişdi, fikir-fikir eləməkdəydi arvad. Ha fikirləşirdisə də 
ucunu bir yerə aparıb çıxara bilmir, beləcə mollaya, cindara, 
falçıya müraciət etməli olurdu. Bunlardan da heç bir nəticə 
hasilə gəlmirdi. Axırda bir ürək döyünməsi tapdı arvad. Bir quş 
ürəyi kimi çərpınırdı arvadın ürəyi. Bir neçə həkim yanına 
aparıb gəstərdilərsə də çarə tapıb arvadı bu dərddən qurtaran 
olmadı. Qorxmağa, anasından yana iztirablar çəkməyə başladı 
Sürəyya. Axı heç elə bir dərdi də yoxdu anasının, Sürəyyanın 
dərdindən bu günə düşmüşdü, Sürəyyanın fikrini çəkməkdən 
belə omuşdu. Yalnız Sürəyyanın bir oğlan seçib ərə getməsinə, 
ev-eşik yiyəsi olmasına bənddi arvad. 

Atası bir gün anasını götürüb o adı çıxmış alim həkimin 
üstünə apardı. Həkim, deyirdilər Leninqradda alim olub gəlmiş 
kimsə çox bilikli cavan bir adamdı. Bu həkimin yazdığı dava-
dərman doğrudan da sağaltmağa başladı anasını. Indi arvadın 
ürəyinin döyünməsi, çırpınması dayanmış, əvvəlki halına 
qayıtmışdı. Gülsüm arvad gecə-gündüz alxışçıydı həkimə, elə 
hər sözü-söhbəti ondandı. “Əsil loğmandı vallah, heç Loğman 
da belə olmaz!”-deyirdi; indi də yeni bir fikir doğmuşdu 
arvadın başında: Sürəyyanı aparıb o həkimə göstərmək ! “Sənin 
işin həkimlikdi bala o həkim də Loğmandı, tapacaq baxan kimi 
dərdini, gəl sən razılıq ver, səni o həkimin üstünə aparım”. 

-Həkimə nə deyəcəksən ana, deyəcəksən nəsə çatışmazlıq 
var qızımda, ərə getmək istəmir qızım? 

-Noolar ay bala heylə deyəndə? 
-Bəs mən neyləyəcəyəm onda, mat-mat durub baxacam 

cavan həkimin üzünə? 
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-Sənin yanında demərəm bala, qabaqca tək girib özüm 
təklikdə deyərəm. Nolar, həkimdi də hər sir demək olar, nə 
qoca, nə cavan?  

-Ay ana, ürək xəstəliyidi bu? Belə xəstəlik qadın xəstəliyi 
olar, ürəkdən olmaz axı! 

-Boy başına dönüm ay bala, hər şeyin kökü ürəkdə deyil? 
Demirsən ürəyim istəmir? Demək maddə də elə ürəyindi qızım. 
Sən gəl razılaş, aparım səni o həkimin üstünə, həkim deyil 
vallah, Loğmandı bala! 

-Mən öz dərdimi özüm bilirəm ana, məndən ötrü o molla-
cindar yanına getməklərin də havayıdı! 

-Bəs indi mən nə daş salım başıma, nə qayrıram, özün də 
dərdini demirsən, mollaya, pirə inanmırsan, həkimə deyirəm 
getmirsən... 

Arvad doluxsunub ağladı. Sürəyyanın özünü də ağlamaq 
boğdu, böyük qız olandan bəri ilk dəfə anası yanında ağladı. 
Ürəyi sakitləşib özünə gələndə anasına ürək-dirək verməli oldu: 

-Bir il qalıb ana, bircə il. Bax, bu bir ili də gözlə, ondan 
sonra Rüstəm qağamın canına kim gəlsə qapımıza rədd 
etməyəcəyəm elçisini. Bax, and içdim, inan mənə. 

Gülsüm arvad o gündən sonra açılmağa başladı. 
Danışdıqları günün tarixini bir şahid kimi divara yazdırmışdı: 
10 Noyabr. Əl altından iş də görürdü arvad. Bəzi oğlan anaları 
ilə danışıq da aparırdı altdan-altdan. Ara-bir görürdün bir cavan 
oğlanı tərifləyir qızı yanında, bir söz almaq istəyir qızından. Di 
gəl, qızının üzündə bir maraq işartısı tapa bilməyib yenə 
ümidsizliyə qapılırdı arvad. 

İl dəyişib Sürəyyanın gözlədiyi onuncu ilin İyul ayı 
gələndə anası Zakirin ailəsiylə Sürəyyanı yaylağa göndərdi. 
Yaylaq qızın qəlbində görünməz-bilinməz yaralar açdı. On 
ildən artıqdı gəlməmişdi yaylaqlara. Indi bu yerlərə gəlib on il 
qabaqların o qayğısız çağlarını andıqca selə-suya dönüb axırdı 
qız. Bu göy yaylaqlar başında bir yeniyetmə qız ömrünün on 
ildən artığı keçmişdi. Gözünü açıb dünyaya baxandan bəri 
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Sürəyya hər il bu yaylaqlara gəlmişdi. Hər bulaq bir xatiratı ilə 
bağlıydı, hər şırıltı bir məhəbbət mahnısı oxuyurdu ona, hər 
yamac bir ümid burnuna dönüb dadlı-dadlı xəyallara daldırırdı.  
Nolardı bax, bu uca dağ qılıcını o tərəfə aşıb bu yaşıllıq içində, 
bu yiyəsizlik içində birdən Kamalla rastlaşa. Olmaz niyə? 
Vallah nə desən gözləmək olar bu dünyadan. Nə desən. Bir 
qaya dibində bir topa gül çiçək dərib oturduğu yerdə bir də belə 
qayıdıb görər budu ona sarı gəlməkdədi Kamal. Başında o iri 
kepkası, əynində Volodarski tikişli, üstü toza batmış köhnə 
kostyumu, ayağlnda 8 manatlıq ayaqqabı budu gəlməkdədir. 
Bəzən gözlərini yumub uzun müddət beləcə gözləri qapalı qalır, 
bəlkə mö”cüzə baş verə bilər birdən, gözlərini qəfil açıb görər... 

Fəqət nə möcüzə baş verirdi, nə də bir adam gəlib çıxırdı. 
Tam yiyəsizlok, tam sakitlik, uca dağ başı, qəlbi bir qaya dibi. 
Həzin bir mahnı gəlib dolurdu sinəsinə, “sona bülbüllər” 
oxuyurdu. Oxuduqca da nəfəsi tıncıxır, gözlərinə pərdə gəlirdi. 
Mahnını hər dəfə oxuyub qurtaranda yanağında nəsə bir 
gicişmə, dartınma duyub bulaq üstünə enirdi. Bilirdi nədəndi 
bu, bilirdi ərp bağlayan yaş yeridi yanaqlarını dartıb incidən. 
Bəzən belə vaxtlarda ürəyindən səfsətələr keçirdi: andını 
təzələmək, yenidən on il vaxt götürmək. Axı, Kamalsız səadət 
olmayacaq ona, axı, Kamal qoymur bir başqasına mehr sala, 
ünsiyyət bağlaya. Nərgizə verdiyi sözü bir təhər geri götürə 
bilərdi. Başa salmaq olardı Nərgizi, bəs anası? Anasına verdiyi 
vəd? Pozsaydı anasına verdiyi və”di bir də o baş həkimə 
yavıncı olaydılar gərək: anasının xəstəliyi başlayacaqdı o saat, 
ürək sıxılmaları başlayacaqdı. 

Bəzən heç bir şey görünmürdü gözlərinə. Anası da 
görünmürdü. Bu ucalıq, yüksəklik peşində, bu allı-yaşıllı 
çəmənliklər əhatəsində, başı üzərində dağ qartallarınin qanad 
gərib süzdüyü, gözləri önündə dibsiz uçurumlar, dərələr 
quylandığı, qəlbində dərya dərdinin dalğalandığı, ilk eşqinin, 
ilk məhəbbətinin yada düşüb sinəsini yandırdığı, bir qaya 
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dibinə söykənib gözlərini yumaraq yumulu gözlərin önündə bir 
xəyali sevgilin gəlib durduğu yerdə nə ata, nə ana. 

Dözüb dayana bilmədi Sürəyya dağların bu oyandırıcı, 
sevda qaldırıcı ab-havasına. Ildırım çaxmasından qorxduğunu 
bəhanə edib isti bir Avqust günündə onları yoluxmağa gəlmiş 
atasının QAZ-69- na əyləşərək aranlara yola düşdü. 

Kənddə onu bir ürəkbulanması, baş gicəllənməsi tapdı. 
Pis-pis yuxular görür, çox narahat yatırdı. Başında ağrılar 
əmələ gəlirdi. Özü bilirdi bütün bunların səbəbini. Oktyabrın 
yaxınlaşmasındandı bütün bunlar. Onuncu ilinin Oktyabr ayının 
yetirməsindəndi. Di gəl, anasını başa sala bilmirdi. Sentyabrın 
elə ilk həftələrində ağrı-acıları o qədər şiddətləndi Gülsüm 
arvad yenə onu haman o baş həkimin üstünə aparmaq eşqinə 
düşdü. Sürəyyanın getməməkçin heç bir bəhanəsə də 
qalmamışdı. Axırda fikirləşdi qoy anası bu yerə də aparsın onu, 
axır əl çəksin, rahat qoysun onu. Həkimin qə”buluna getməyə 
qızı razılıq verəndə Gülsüm arvadın sevinci yerə-göyə sığmırdı. 
Sabahın açılmasını səbirsizliklə gözləyirdi. 
                

 
*****              ******           ***** 

 
Şan-şöhrət, vəzifə, hər yanın səni istəyən, sevib təqdir 

eləyən yanımcıl adamlar, dostlar, tanışlar, qohumlar, hər tərəfin 
sənə tuşlanmış sevgi, hörmət dolu baxışlar, yaşamalı, ömür 
sürməli ideal bir mühit deyilmi? Bu mühit içində gördüyün 
ictimai xəstəliklər isə sənin işin deyil. Heç bir zəmanədə ictimai 
bəlalar həkim işi olmayıb. Bu bəlaların öz həkimləri var, onlar 
sağaldıb müalicə edərlər bu bəlaları. Həkiminki insan 
fiziolojisindəki xəstəliklərdir, onları müalicə edib sağaltmalıdı 
həkim. Bu işdə ona mane olan heç nə yoxdur. Raykom 
katibindən sıravi fəhləyə, kolxozçuyadək kimə nə desə dərhal 
yerinə yetirəcəklər. Hamı babat dolanır, hamının təminatlı iş 
yeri, dolanışığı var. Xəstəliklərlə mübarizə üçün hər cür şərait 
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var. Çoxlu-çoxlu həkimlər, şəfqət bacıları var, hər tində bir 
aptek var. Apteklərdə dərman var. Apteklərdə olmayanlar 
alverçilərdə var. Var amma, hansı dərman desən var, mütləq 
var. Hər kəsin də o dərmanları almağa pulu var, imkanı var. 
Həkim üçün ən ideal şərait deyilmi bu? Indi aclıq, yoxsulluq 
xəstəliklərinnin kökü tamamilə kəsilmişdir, indi toxluq 
xəstəlikləri geniş yayılıb. Hər beş adamn birində şəkər var. 
Həddən artıq qüvvətli yemək yediklərindən çoxlarının qanı 
qatılaşıb, tərkiblərindəki xolesterin maddəsinin faizi yüksəlib. 
Indi çox yeməkdən, çox içməkdən saxlamaq lazımdı adamları, 
bolluq xəstəliklərindən qorumaq lazımdır. Bütün bunlar könül 
açan, adamı yaşamaya-yaratmaya həvəsləndirəndi. Çirkinliklər 
isə həmişə olub, həmişə də olacaq. Onları müalicə edib 
sağaldanlar qoy özləri məşğul olsunlar bununla. Orxan öz 
həkimliyi ilə yaşayacaq, bir kimsəyə pis, bir kimsəyə yaxşı 
deyin baxmayacaq.hamıya eyni dərəcədə qulluq gostərəcək: 
taksi şoferinə də, raykom katibinə də, əlinin əməyilə dolanan 
kolxozçuya da, oğru-quldura da. Insandı hamısı, Vətən övladıdı 
hamısı! Insan sağlamlığı keşiyində dayanıb o da, həkim üçün 
bundan da yüksək bir ideal ola bilməz. 

Qonaqlıqlarına da gedir, gedəcək də, avtomobillərindən 
də istifadə edir, edəcək də, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq 
münasibətlərində də olur, olacaq da. Üç-dörd həkim olub bir 
meyxoş havalı gündə, bir təmiz park içində çayxanada əyləşib 
söhbət edə-edə, papiros çəkə-çəkə limonlu çay içə-içə zarafat-
ları, qoca Muradxanovun keçmişlərdən maraqlı. Söhbətləri, 
Əbülfəz həkimin xarici siyasət haqqında ətraflı məlumatları, 
çayxanaya hər gələn yeni dəstənin sizinlə baş əyib hörmətlə 
salamlaşmaları, sonra da pulunuzu verib sizdən xəbərsiz çıxıb 
getmələri heç bir mal ilə, pul ilə, sərvət ilə ələ gətirilən şeylər 
deyildi. Bu Vətən şirinliyidi. Bu Vətən şəfqəti, Vətən simasıdı. 
Belə bir ömrü yüz illər yaşayıb bıqmamaq, bezikməmək olardı. 

Hələ həkim yoldaşlarının ona qız seçmək üstündə 
mübahisələri, bəzən lap savaşmaya aparıb çıxaran söz-
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söhbətləri! Kim harda təzə, gözəl, boylu-buxunlu bir yeni qız 
görürdü dərhal bir yerə yığışıb Orxan üçün namizədlər sırasına 
“yazırdılar”. Bə”zən bu söhbətlərdə adi dostluq, yoldaşlıq 
iltifatından ötəyə addayan nöqtələr də olurdu. Bəzən onun 
də”vət edilib aparıldığı qonaqlıqlarda adi ev sahibi iltifatından, 
iş yoldaşları iltifatından uzağa gedən əlamətlər də olurdu. 
Baldızlar, bacılar, qızlar olurdu bəzən bu məclislərdə; çay 
gətirib, çörək-xörək düzən, geyimli, kecimli, boylu buxunlu, 
gözəl-göyçək. Odlu baxışlar olurdu bə”zən ona yönəlikli, ilıq 
təbəssümlər olurdu. 

Bir gün onun kabinetinə bir “xəstə” qız gəldi. Dedi “Sabir 
həkimin baldızıyam. Ürəyimdə döyüntülər var-dedi- həkim 
məsləhət elədi bir sizə göstərim.” Qızı təsvir eləmək mümkün 
deyil. Qızılı gur saçları vardı çiyninə tökülmüş, ala gözləri, incə 
beli, ağ boğazı vardı, bir dünya gözəliydi qız”Təşəkkür edirəm 
Sabir həkim, iltifatınız artıq olsun. Təklifiniz də çox gözəldi, 
çəkicidi, ailəniz də, baldızınızın doğulub tərbiyə aldığl ailə də. 
Hamınızı yaxşı tanıyıram. Olduqca da dərin hörmtim var sizə, 
sizin hamınıza. Çox sağ olun!” 

-Keçin pərdə arxasına soyunun, xanım qız, gəlirəm 
baxam. Qarşısı alınmaz bir istək doğmuşdu qəlbində: bu dünya 
gözəli sarışın qızın kürəklərinə baxmaq, onun nə hala 
düşməyinə şahid ilmaq. 

İdeal bir qız kürəyiydi kürəkləri, incə, lətif, qüsursuz. 
Koftasını soyunmağa utanıb bircə qolunu çıxarmışdı, sinəsinə 
döşlük bağlamamışdı, gül ətri səpmişdi üstünə. Görmüş qız 
deyildi, titrəyib əsirdi, ürəyi döyünürdü. “amma bu döyünmə 
xəstəlik döyünməsi deyil gözəl qız, bu ayrı döyünmədi. 
Ürəyində bir qüsurun yoxdu sənin. Bu ürəklə yüz il yaşamaq 
ilar. Indi də ciyərinə baxaq”. 

-Dərindən nəfəs alın. Lap dərindən. Indi bir az yavaş. 
 “Ciyərin ürəyindən də sağlamdır xanım qız, çiçək kimidi 

ciyərin də. Amma pörtüb tərləmisən. Içindəki odlu duyğularındı 
səni belə tərlədən”.  
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-Yaxşı, di geyinin qızlar. Tam sağlamsınız qorxmayın. 
Ürəyinizin döyüntüsünə dərman yazacam o da ötüb keçəcək. 
Sabir həkimə də salam söylə məndən. 

 “Səndən gözəl həyat yoldaşı olar ala gözlü qız. Yaxşı 
sapsağlam oğul-qız doğub böyüdə bilərsən, gözəl ana, sədaqətli 
həyat yoldaşı ola bilərsən. Səni belə əsdirib titrətdirən məram 
Larisanın məramından deyil. Larisa ekzotika axtarır. Gözəl 
Qafqazlı, gözəl Urallı, gözəl Ukraynalı, Orta Asiyalı axtarır, 
hərəsindən bir qisim zövq götürür, şirə çəkir dad alır. Səndə bu 
istək yoxdur. Amma sənin istəyin də xəstə istəkdir, geyimin, 
daş-qaşların kimi, bu kabinetə belə bəzənib gəlişin kimi. Sən 
vurulduğun oğlan pambıq tarlasında yatıb toza-torpağa 
bulanmış yeddi bacılı bir mexanizator deyil, böyük bir rayonun 
şəhər poliknikasının baş həkimidi, elmlər namizədidi. Sən o 
mexanizator oğlanın heç üzünə belə baxmazsan, adam hesab 
eləməzsən onu”. 

-Buyurun qızlar, bu da reseptiniz. 
-Sağ olun həkim, minnətdaram. 
 “Yox, mən minnətdar olmalıyam sizə kürəyinizi açıb 

gözəlliyinə tamaşa etdim. Qayıdıb belə gülümsəmənizi, süzgün 
baxışınızı tutub feyziyab ola bildim. Mən gərək minnətdar olam 
sizə. Fəqət təklifinizi qə”bul edə bilməyəcəyəm gözəl qız. Sizi 
alanın gərək şəhərdə xüsusi çox otaqlı, həyətli, hovuzlu mənzili 
olsun, maşını, qarajı olsun, mənzillərində xarici mebelləri. Bu 
xarici mebellərin gözlərində bahalı-bahalı büllür qabları, əcnəbi 
istehsallı madonna sirvizləri olsun. Sizin qulaqlarınıza taxmağa 
almaz, zümrüd qaşlı sırğaları, barmağınıza keçirməyə üzükləri 
olcun. Bütün bunlar olsun deyə mən özüm də gərək dəyişiləm 
xanım, mən özüm də gərək çevrilib Sabir həkim kimi olum. 
Yox, bunu edə bilməyəcəyəm ala gözlü dünya gözəli. Özümə 
gücüm çatmır mənim, özümdən heç özüm baş açmıram mən!” 

Bu gözəl qızın gəlişi hər halda olduqca dərin tə”sir etdi 
Orxana. Uzun-uzun oturub fikirləşdi. Hər şey haqqında: özü, öz 
cevgisi, bada verib onu itirməsi haqqında, bu rayon işdəkləri 
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haqqında, dünyanın bu indiki gedişatı haqqında fikirləşdi. Qəti 
şəkildə də bir şeyi anladı: bir də heç zaman sevə bilməyəcəkdi, 
sevgidən coşub daşa bilməyəcəkdi. Keyləşib kütləşmişdi 
məhəbbəti duyub anlayan ağlı, zəkası, ehtirası. Ümidsiz, bədbin 
bir şəxsi mən bərqərar olmuşdu içində. Bu mənin şəxsi səadətə 
çağıran səsi batmış, dili lal olmuşdu çoxdan. Bu mənin yalnız 
ictimai səadətə çağıran səsi arxasınca qoşub sürməliydi. On elə 
gəlirdi ki, onun şəxsi məninin yaşantısı başdan-başa 
faciəvilikdir, həm də faciəviliyin ən iyrənc formalarındandır. 
Bu faciəvilik də səni irəli aparan ömür karvanının yolu 
naməlumluqlar, qeyri-müəyyənliklər içindən keçib getməli 
olur. Irəlilərdə səni nə gözləməkdədi əsla blmirsən. Sənin öz 
istədiyin özü irəlidədirmi, var olandırmı, gələsi olandırmı, 
bilmirsən. Bu artıq bir məqsəd ola bilməz insana, məqsəd odur 
bilirsən o var irəlidə, gələ bilər irəlidən. Amma sənin məqsədin 
tam qeyri-müəyyənlikdir, bilinməzlikdir, sənin həyatın bir 
həyat deyil, sənin iztirabların bir iztirab deyil, bir sürüntüdür, 
çürüntüdür, ən iyrənc bir faciəvilikdir. Ildırım vurması kimi, 
avariya kimi, dənizdə boğulma kimi mənasız bir faciəvilikdir. 
Amma bir ümid işığı olsa irəlidə, azacıq bir əminliyin olsa 
irəlidə, dərhal çıxarsan sən bu faciəvilikdən, dünyanın ən 
xoşbəxt insanı olarsan sən. Vay ondadır bu ümidin, ümid işartın 
olmaya. İrəlilərdə sənin vəslinə yetmək istədiyin idealın 
olmaya, səni zamanın coşqun axını içində irəli dartıb aparmağa 
sürəkləyən eşqin, həvəsin olmaya. 

Qarşıdakı həyat idealının bu qeyri-müəyyənliyi onun 
sinirlərini dağıdğb çürüdür, yaşantısını dözülməz bir hala 
salırdı. Indi rayondan da qaçmağa hazırlaşırdı. Bir halda ki, 
onun şəxsi məninə səadət ehtimalı görünmür, onda o da yeganə 
qalmış idealı, ictimai məninin irəlidə onu gözləyən idealı 
yolunda həyatını sərf etməlidir. Bu ideal isə bütün insanlığın 
sağlamlığı uğrunda tibb elminin ən yeni nəaliyyətlərinə doğru 
bir həkim irəliləyişi idi. Bakıya, Moskvaya getməli, doktorluq 



 232 

dissertasiyası üzərində işləməli-ən başlıcası da tibb elmi 
sahəsində yeni kəşflərə, tapıntılara can atmalıdı. 

Ailədə ata-anasıyla münasibətləri də fəna şəkil almışdı. 
Anası açlq-aşkar davaya qalxırdı. Toy eləmək, gəlin gətirmək 
davasına qalxırdı. Atası da birdən görürdün bir uşaq kimi 
omaxşıdı yanında: 

-Ay oğul tay havaxaca özgə küçüyü oynadacayıq, başına 
dönüm. 

Bu özgə küçüyü bacıdının övladlarıydı. Kişinin nəzərincə 
qızının övladları onun özününkü deyildi. “Allah hərənin malını 
özünə qismət eləsin ay bala.” –deyib köksünü ötürürdü kişi. 
Yaxın durmaq istəmirdi balaca Qorxmaza, Gülyaza. 

Anası hətta qız da seçmişdi ona, kolxoz sədrinin müəllimə 
qızını. Sədrin arvadını “xəstələndirib” Orxanı üstünə də 
aparmışdılar. Orxan baxmışdı ki, arvadın bir xəstəliyi yoxdur. 
Amma ortalıqda fır-fır fırlanan qıvrım saçlı kənd gözəlini görüb 
anlamışdı məsələni. Bir diqqət yoxdu müəlliməyə. Özü də 
gözəldi, ailəsi də, saldığı süfrəsi, bişirdiyi dadlı yeməkləri, 
səliqə-sahmanı da. “Orxanın sevən qəlbi yoxdur əfsuslar olsun 
gözəl müəllimə.”-deyə düşünmüşdü. 

Hər halda o ala gözlü baldızın gəlişi kimi, bu gözəl sədr 
qızının cidd-cəhdi, sevgi dolu baxışları da dəydi ona. Qızın 
utancaq baxışları sarsıtdı Orxanı. Əvvəlcə düşündü lap evlənsin 
bu qızla. O da şəhər gözəli kimi büllürlar, ziynətlər 
istəməyəcəkdi ondan, bahalı mebellər, madonnalar tətəbində ha 
bulunmayacaqdı. O özü xoşbəxt olmasa da bu izdivacdan, bir 
qız xoşbəxt olacaqdı. Lakin bu mümkünmü?-düşündü sonra.-
birtərəfli səadət, birqapılı xoşbəxtlik mümkünmü? 

Son nəhayətdə qəti qərara gəldi: yox, onun şəxsi məninə 
səadət olmayacaq! Dərhal Bakıya qayıdıb yerdə qalan bütün 
ömrünü elmə həsr etməlidir. Bu fikirlə də bir gün katibin 
qə”buluna gedib ondan izn almaq gərək idi. Lakin hələ qəbula 
düşməmiş ev əşyalarını, kitablarını qablaşdırıb poliklinikanın 
maşınıyla Bakıya apardı. Orada ev tutub şeylərini yerləşdirdi. 
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Həm də bütün bunları elə etdi bir kəsin xəbəri olmadı. Yoxsa, 
həkim yoldaşları duyuxsaydılar onun niyyətini, araya salıb, üzə 
salıb, yüz mənölüm, sənölümlə mane olacaqdılar ona. 

Sürəyyanı itirdiyinin düz on ilidi. Bir daha Sürəyya 
vəslinə qovuşmağa ümid yeri qalmayıbdı. Qəlbində ikinci dəfə 
o cür alışmağa od qalmayıbdı. Bir cavanlıq, gənclik fırtınasıydı 
gördükləri, duyduqları da. Bir daha o fırtınalar dolub 
daşdırmayacaqdı qəlbini. Otuz üç yaşı var indi. Ömrünün tən 
yarısı, hələ bəlkə artığı ötüb keçibdi. Kəmala yetib ömür, 
özünün ən dərrakəli, zəkalı bir çağına gəlib çatıbdı. Bu çağda 
məhəbbət bir gənclik əyləncsi, bir yüngüllük kimi gəlmirmi 
adama? Dərhal Bakıya köçməli, bu yerdən getməlidir Orxan. 

 
 

*****                  ******             ***** 
 

Sürəyya anası ilə poliklinikaya gələndə qeydiyyat otağı 
qarşısında bir dəstə adam toplaşmışdı. Növbəyə durmuş 
adamlar dava salmışdılar nazik, uzun, qup-quru qadınla. 
Yönünü o yana tutmuş qadın tez-tez dönüb acılayırdı adamları: 

-Ay bacı dedim yoxdur, nömrə yoxdur verəm. 
-Nooldu, bizi gördü qurtardı? 
- Ay bacı əl çəkin sən Allah, ayrı kimə istəyirsiniz verim 

də, nə çoxdu həkim. 
-Baş həkimin üstünə ver, xahiş edirəm. 
-Deyirəm nə anlamaz adamsınız ey, ay bacı görmürsən 

elan yazıb asmışam divardan: baş həkim yoxdur, olmayacaq, 
Bakıya köçüb baş həkim! Bildin? Heç kim də axtarmasın. 
Gözləməsin. Birdəfəlik bizim rayondan gedib həkim, vay dədə 
vay, balam neçə dəfə deyərlər! 

Gülsüm arvad bu işdə də bir bədlik, uğursuzluq gördü. 
Doluxsunub ağlamsındı arvad. Kor peşman geri qayıtdılar. 
Sürəyyanı başqa bir həkimə göstərməyi də gərək bilmədi. Evə 
gəlib özü “müalicə” etməyə başladı. Üzərlik yandırıb burnuna 
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tutdu, kəklikotu çayı dəmləyib içirtdi, belinə banka qoyub keçi 
piyi ilə sürtdü, ayağını suya qoyub tərlətdi. Sabahısı elə bil heç 
yoxmuş xəctəliyi. Qaldı da nəyi vardı axı Sürəyyanın, bir 
xəstəliyimi vardı?bir az soyuqlayan  təhər olmuşdu. Kefsizlik 
də xəstəlik ha deyildi? Qaşqabağı açılmırdı, üzü gülmürdü 
Sürəyyanın. Necə güləydi üzü? Oktyabr gəlməkdəydi, inuncu 
ilin oktyabrı.  

Oktyabr Sevinclə gəldi.  
Sevinc onuncu sinifdə oxuyan qaraqaş, qaragöz incə bir 

qızdı. Altı ildi Sevincin gözləri müəlliməsindəydi. O dərs 
danışdıqca Sevinc də maddım-maddım müəlliməyə qapılıb hər 
şeyi unudurdu. Tənəffüslərdə gəlib Sürəyyanın böyür-
başlarında dayanırdı. Tez-tez sorğular verir, bilmədiyini 
soruşurdu. Universitetin filologiyasını arzulayırdı. O biri 
uşaqlardan da bir yaş böyük idi, artıq çox şeyləri qanıb başa 
düşürdü. Bir Oktyabr günü Sürəyya günorta növbəsindəki, 
dərsini deyib evlərinə yola düşəndə Sevinc də aşırma portfeli 
çiynində yüyürə-yüyürə gəlib ona çatdı. 

-Evə gedirsən Sevic? 
-Bəli müəllimə. 
-Kimdən icazə aldın? 
-Özüm gedirəm. Siz çıxıb gedəndən sonra sinifdə dayana 

bilmədim. 
-Qayıt geri. 
-Sizinlə işim var müəllimə. 
 “Qoy gəlsin, o ki, vurğundu sənə. Gəncliyinə, gözəlliyinə 

vurğundu.” 
-Heç bilirsiniz sizi necə sevdiyimi müəllimə? 
-Bilirəm. 
-Yox bilmirsiniz. Siz bildiyinizdən çox-çox sevirəm! 
-Çox sağ ol Sevinc. 
-Amma bir şey ürəyimi yeyir müəllimə... 
-Nə şey, Sevinc? 
-Qorxuram soruşsam qəlbinizə dəyəm. 
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-Dəyməzsən qorxma. 
-Niyə həmişə qara geyinirsiniz müəllimə? 
 “Tərpətmə dərdimi Sevinc, maraqlanma, oyandırıb 

qaldırma ölmüş ruhumu, qurdalayıb közərtmə qor tutmuş ocaq 
qəlbimi.” 

-Qara müəllim rəngidi Sevinc. Bütün müəllimlər məktəbə 
qara rəngli paltarda gəlməlidilər. 

-Mən sizdən xahiş etsəm bir gün yaşıl geyinib gələrsiniz 
məktəbə? 

-Yaşıl? Yaşıl niyə? 
-Sizə yaşıl elə yaraşar ki!  
 “Yaşıl geyinə bilmərəm Sevinc, yaşıl istəyən arzularım 

bağlanıbdı, yaşıl geyinən taleyim üz döndəribdi. Xahiş etmə 
Sevinc, sözün yerə düşər.”  

-Sizin heç yaşıl donunuz yoxmu müəllimə? 
-Var, Sevinc. 
-Axı, biz görməmişik? Siz şəhərə də gedəndə, yaylağa da 

gedəndə elə qara geyinirsiniz. Yaşıl donunuzu heç geyindiyiniz 
olubmu, müəllimə? 

-Olubdu Sevinc. 
-Bəs indi niyə geyinmirsiniz? 
-Kim nə deyib sənə Sevinc, nə sorğu-sualdı bu? 
Sevinc qəfil ağladı. Sürəyya bilmədi neyləsin, nə desin 

qıza. Acıqlansınmı, necə acıqlansın? Ovutsunmu? Necə 
ovutsun?  

-Sizin sevdiyiniz olub müəllimə? 
-Ağlama Sevinc, bu nə sözdü? 
-Təyyarə qəzasına uğrayıb eləmi, müəllimə?  
-Ağlama bir, kim deyir onu? 
-Qızlar deyirlər müəllimə. Hələ başqa sözlər də deyirlər. 
-Onu deyən sizi istəməyən pis adamlardı müəllimə, 

bilirəm uydurma deyirlər. Hələ dalaşmışam da bunun üstündə. 
Amma təyyarə qəzasına mən də inanmıram.  

-Pis deyən nə deyir Sevinc? 
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-O sizi istəyən aspirant oğlanın bacısı danışır müəllimə. 
Guya qardaşına almaq istəyirmişlər sizi, sonra öyrəniblər tələbə 
olanda ərə gedibmişsiniz. Yoldaşınız da qaçıb rusetə gedib. Siz 
buna fikir verməyin müəllimə. Qızlar hamısı rədd eləyib 
yanlarına buraxmırlar Güləri.  

-Daha nə deyirlər Sevinc?  
-Bir də deyirlər, siz bir tələbə yoldaşınızı sevirmişsiniz, o 

da dənizdə çiməndə boğulub. 
-Hamısı yalandı Sevinc. 
-Bəs onda niyə qara geyinirsiniz? Yalvarıram söyləyin 

mənə, qurban olum müəllimə? 
-Bu sirrdi Sevinc. 
-Qoy göylər guruldasın başıma, ildırımlar çaxsın, sirrinizi 

açıb bir adama desəm. Qoy gürzə çalsın məni! 
-İtirmişəm sevdiyimi Sevinc, öz ağlım, öz günahım 

ucundan. 
-Necə olub müəllimə, danışın mənə, yoxsa partlayar 

ürəyim. 
-Onda mənim də sənin kimi 17 yaşım vardı. Birinci 

kursda oxuyurdum. Pambığa aparmışdılar bizi. Biz onunla 
tarlada rastlaşdıq. Üç günün içində ağlımı itirdim, vuruldum 
ona. Amma aldadıb dedim adım Sürəyyadı. Axı mənim adım 
onda Cəmiləydi, Sevinc? Sonra da fırtina oldu, itirdik bir-
birimizi. 

-Demək Sürəyya adını ona görə götürmüsünüz? 
-Ona görə. İndi inandınmı onlar hamısı yalan deyir?  
-Bəs siz onu axtarmadınız heç?  
-Necə axtarmadım, on ildi axtarıram! Guya heç yoxmuş, 

yuxuymuş guya!  
-Gözəldi müəllimə?  
-Gözəldi. 
-Tələbəydi o da? 
-Mexanizasiya texnikumunda qiyabi oxuyurdu. 
-Bəs siz onu necə sevdiniz müəllimə?  
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-Sevgi savadladı bəyəm, Sevinc? 
-Mən ali savadlı olmayan oğlanı sevməzdim müəllimə! 
-Mən də o zaman sənin kimi düşünürdüm, adımı da ona 

görə  yanlış dedim. Inanmadım sevərəm onu. Indi on ildi oduna 
yanıram. Məhəbbət böyük hissdi Sevinc! Onu heç vaxt təhsillə, 
savadla, şan-şöhrətlə bağlama əksiltmə, alçatma Sevinc! 

Sevinc atılıb onun boynunu qucaqladı, üz gözünü yumşaq 
dodaqlarıyla öpüşləyib yanağını yanağına sıxdı, ürəyinin 
döyüntüsü ürəyiylə səsləşdi, göz yaşları axıb üzü aşağı töküldü. 

-Od saldın ürəyimə müəllimə, yandırdın müəllimə... 
-Sevinc qəfil də qollarının dolağını açıb var gücüylə 

evlərinə doğru qaçdı. Sürəyyanı alışdırıb qaçdı. 
O gecə səhərəcə gözlərindən sızqaca bir bulaq açılıb 

yastığını ləkələdi Sürəyyanın. 
Oktyabr gəlişini belə göstərdi ona. Oktyabr belə də davam 

etdirdi gəlişini. Nə gəlişi bir gəliş oldu, nə gedişi bir gediş. 
Bir səhər yuxudan ayılıb gördü Oktyabrın 22 gəlib çatıb. 

Necə meyxoş bir gün, necə gözəl bir sabah açılmışdı! Son 
bahar bir büsat qurmuşdu ətrafda. Deyərdin bəs bu ilıq hava, bu 
allıq-yaşıllıq ki, var, heç qarlı qışlar, zimistanlar gəlməyəcək 
qabaqlardan. 

Sandıqdan bağlancağını çıxarıb çantasına qoyaraq bir 
stəkan şirin çay içib yola çıxdı, avtobusa minib şəhərə yollandı. 
Heç kimi görmür, heç nəyə baxmırdı. Avtobusun şüşəsinə 
söykənməş baxışları önündən keçib qalan ağaclar, tənəkliklər, 
kəndlər, qəbristanlıqlar elə belə həlməşik bir görüntüydülər 
gözlərinə görükən, qarmaqarışıq bir duyğuydular ayarısız, 
secənəksiz. 

Bazar yanında düşüb qoca bir kişinin raksisinə əyləşdi: 
-Əmi, alt yolla “Sosializm” kolxozuna sürün, asfaltdan 

kəndə dönən çəkillikdə düşəcəm. 
Kişi yolda bir-iki dəfə onu söhbətə tutmaq istədi, gördü 

özündə deyil qız, nəsə fikirlidi, əl çəkdi sorğularından. Ürəyi 
titrəyirdi Sürəyyanın, bir mö”cüzə gözləyirdi bu günkü gündən. 
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Budur həmin asfalta çıxırlar, kəndi keçib həmin talaya enirlər. 
İndi yol da asfaltlanıbdı. Taladan çıxanda gözlərini yumdu; hələ 
görməsin o tarlanı, gözlərini açıb qəfil görsün. Görsün necədir 
o tarla? Dəyişməyib, başqalaşmayıb tarla? Bəlkə heç bu il  
pambıq da əkilməyib orda? 

-Qızım burada düşəcəksən eləmi? 
Gözlərini açıb sol yana baxdı. Baxnca da həmin tarlanı elə 

həminki yerində, həminki tərzində gördü. 
-Çox sağ olun əmi! Buyurun 20 manatdı. 
-Artıq verirsən qızım. 
-Axı saat 2-də gəlib gərək məni aparasınız da əmi. 
Şofer təəcüblə qayıdıb gözlərini ona zillədi: 
-Yavaş qızım, sən o qızıl saatını burda itirmiş o ilki qız 

deyilsənmi? 
Ürəyi dolmuşdu Sürəyyanın, əmisinə bir cavab verəcək 

halda deyildi. Qorxdu ağız açıb bir cavab vermək istəyəndə söz 
əvəzinə hönkürək tökülə sinəsindən. Taksidən tez düşüb 
getməyi qənimət bildi. Deyə də bilmədi barı saat 2-də gəlib 
harda gözləsin kişi. Şofer də qızın aralaşıb tarlaya girdiyini 
görüncə maşını döndərib geri qayıtdı. 

Sürəyya tək-tənha qaldı tarlada. Elə həmincə tarlaydı 
tarla, pambıq həmin pambıq, çəkillər həmin çəkillərdi. Hətta 
kəpənəklər də dəyişməmişdi elə bil, həmincə ala-bula 
kəpənəklərdi pambıq kolları üstüylə uçuşan, yellənişən, 
oynaşan. Göz işlədikcə uzaqlarda pambıq yığan adamların bu 
sayrışması, görüntüsü də elə hamankıydi deyəsən. 

On il bir səmum yeli kimi nə tez gəlib keçdi ilahi? Bir 
sərsəri  rö”ya kimi, bir baş gicəlləndirici dəli yuxu kimi nə tez 
ötüşdü? On ilin əzabına, iztirabına son nə tez gəlib çatdı? Bir 
sonmu olacaq bu, ya elə yeni, daha dərin, daha dibsiz bir kədər 
qaynağı, dərd qaynağı olacaqdı? Yeni, daha yanlış bir addım 
üçün bir atılış, bir başlanğıc olacaqdı? Yeni iztirablara, yeni 
uğursuzluqlara toxum səpən münbit bir son bahar olacaqdı, 
payız mövsümü olacaqdı? 
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Necə də tər-təmiz bir sabah açılıb burda, necə də ilıq, 
meyxoş bir gün başlanıbdı. Elə bil həmin sabahdı sabah da, 
həmin vaxtdı vaxt da. Qəlbinə gəlib dolan duyğular da həminki 
kimi coşğun, umudludu bu gün. Necə də umudlu olmasın axı? 
On il sərasər gözlərini bu günə, ümidini bu günün gəlib 
çatmasına dikməyibmi? 

 “Sona bülbüllər” oxuyacaq bu gün. On ilin yanğısı 
töküləcək sinəsindən on ilin həsrəti, iztirabı axıb gələcək. Az 
qalıb elə sinəsini deşib çıxa “Sona bülbüllər”, gəlib bir dərd 
tıxçanağı kimi boğazında düyünlənibdi. Pərvazlanmaq istəyir, 
ətraflara yayılmaq, bu tarladan gözlədiyi səadətinə qovuşmaq 
istəyir. Vədəsi gəlib çatıbdı deyə, əhd-peyman yerinə gılib 
yetişibdi deyə. 

Astaca-astaca yeriyib düz həmin yerə gəldi. Qəribədir 
yenə də bir parçacıq yerdə pambıq kilları bitməmişdi və elə bil 
bura da bir barmaq toxundurvasına uçalanıb sərildiyi elə 
həmincə nöqtə idi. 

Çantasını çıxarıb düyünçəsini açdı, cins yubkasını, yaşıl 
Bakı jaketini geyinib, idman ayaqqabısını taxıb, fartuğunu 
döşünə bağlayıb əynindən çıxardıqlarını bağlancağa bükərək 
kol dibinə atdı. Indi qız da həmin qız olmuşdu, qızın döşünə 
bağladığı fartuğu üstünə yapışmış pışpışalar da həminkilərdi 
elə. 10 ilin yadigarlarıydı bu pışpışalar. 

Kimsə yoxdu ətraflarda, lap o zaman göründükləri 
yerlərdə bir topa adam yayılıb pambıq yığmaqdaydı. O da 
başladı pambıq yığmağa. 

Qəribə bir duyğusu vardı ürəyində. Ona elə gəlirdi bax bu 
həmin görkəmiylə, həminki yerdə, həminki ehtirasla pambıq 
yığacağında, pambıq yığa-yığa “Sona bülbüllər” oxuyacağında 
qeybdən də olsa Kamal mütləq gəlib çıxacaqdı. 

Yığa-yığa bir gumultu sızdı sinəsindən. Gumultu gurlaşıb 
sürəkləndi,  artdı, həzincə bir nəğməyə dönüb axdı, bir “Sona 
bülbüllər” hıçqırdı sinəsindən: 
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Su atdım yara dəydi, 
Sona bülbüllər! 
Əlim divara dəydi, 
Sona bülbüllər! 
Dilim ağzım qurusun, 
Sona bülbüllər. 
Nə dedim yara dəydi? 
Saçı sünbüllər!  

 “Yalan dedim ona sona bülbüllər, yalanım dəydi ona! Nə 
gəldi başıma bu yalanımdan gəldi!” 

Bir fartuk, iki fartuk, üç fartuk yığıb üst-üstə qalaqladı. 
“Sona bülbülləri” də eləcə bir yol oxudu, iki yol, üç yol oxudu. 
Başını hər dəfə belə qaldırıb baxmaq istədi görsün gəlmir 
Kamal, baxdı ki, heç şey yoxdu ətrafda, bir gəlib gedən, bir 
gizlənib yatan, bir kol dibinə qısılıb oğrun baxan yoxdu ətrafda. 
Olsaydı görünmüşdü çoxdan, ayarlar olmuşdu çoxdan. 

Mən də bir sirr umurdum sizdən, pambıq tarlası, Sona 
bülbüllər, mən də bir möcüzə gözləyirdim sizdən! Deyirdim on 
il əvvəl əhd-peyman bağlayıb vaxt qoyduğum bu tarlaya 
gəlsəm, öz əhd-peymanıma sadiq qalıb bir günahsız qız 
gəlişimlə bu tarlanı şura mindisəm, bir “Sona bülbüllər” 
oxuyub başaşağı pambıq yığsam, qeybdən çıxarıb hüzuruma 
gətirəcəksiniz Kamalımı, bir ərmağan gətirəcəksiniz onu yaralı 
könlümə! Qəfil bir səs eşidəcəyəm arxamdan: “Sürəyya”- 
deyin. Başımı qaldırıb geriyə baxanda görəcəyəm Kamaldı 
durub, qorxur yaxınlaşmağa. Hirslənməyimdən, üz bozartma-
ğımdan qorxur. 

Fəqət, qollarım yorulub pambıq toplamaqdan, tükənib 
səbrim yol gözləməkdən, gəlib çıxmır Kamal, pambıq tarlası, 
gətirib çıxarmırsınız Kamalı “Sona bülbüllər”im! Neçə saatdı 
tək-tənhayam burda, yap-yalqızam burda, nə bir çağıranım var, 
nə bir səsləyənim var. Icin-için oyuluram burda, sızın-sızın 
sızlayıram burda. Gözlərimi yerə dikib bir ətrafa boylanmaqdan 
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belə qorxa-qorxa: birdən Kamalımı görmərəm deyin, birdən bu 
on illik gözləyişimin sonu puç olar deyin. 

Bir oxumaq deyil bu oxuduğum da, qəlbimin niskilləridir 
axıb tökülür sinəmdən, sel olub tökülür köksümdən. Bəlkə bir 
az yüngülləşəm, bəlkə bir az ayazıyam. Fəqət, yığıntı var 
sinəmdə, boşalan, tükənən, yüngülləşən deyil sinəm də! 

Bəs hanı sənin o fitrətin, o möcüzən, “Sona bülbül-
lərim”?” elə belə qəmlicə bir mahnıymışsan demə, sirsiz, 
fitrətsiz bir oxumaqmışsan, söyləməymişsən demə! Səni bir 
ilahi bildiyim yerdə, sönükcə bir adiliyə, cılızca bir gerçəkliyə, 
bozluğa, qurumuşluğa dönmüsən sən də! 

Elə yar-yar deyirlər, 
Heç məni demirlər, 
Ay sona bülbüllər! 

Bu sözlərin də elə beləcə adi sözlərmiş demə. Deyişi gözəl, 
yandırışı can dağlayan, gizildədən. Bir fitrət yoxmuş fitrətli 
bildiyim,qəlbimlə yandığım bu sözlərində də! 

Ona baxanda mən özüm deyiləmmi fitrətli, on ilin can 
ağrısını, qəlb iztirablarını yaşatmışam sinəmdə, on ilin umusu, 
ümidi olan bu payız gününə sadiq bir qız etibarımla, əzabkeş 
bir qız sevgiyyatımla gəlmişəm! On ilin sevgisini gətirmişəm 
qəlbimdə! 

Fəqət, dözmürəm artıq, “Sona bülbüllərim”, dözə bilmi-
rəm artıq, bezmişəm, usanmışam, çıldırmışam artıq. Səbrimin 
dəvəsi gəlib bu yerdə dizlərini yerə qoyub, xıxıbdı artıq! 
İztirablarım bir qəm dəryasına çevrilib məni öz dalğalarında 
gömüldübdü artıq! 

Mənə dönük düməyin, fəqət!  
Mən dönük deyiləm, tarlam, “Sona bülbül”üm. Dönük 

deyiləm mən, dönməmişəm, unutmamışam, yadırqamamışam 
mən! 

Mənə dönük deməyin çəkil ağaclarım, pambıq kollarım, 
ala kəpənəklərim, mənim bir qız məhəbbətimin yaxındaşları, 
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sirdaşları, bax, görürsünüz, hüzurunuza gəlmişəm, sizinlə 
görüşməyə, sizinlə soraqlaşmağa gəlmişəm. 

Rüsxət almağa gəlmişəm sizdən. 
Ya bəxtimi, taleyimi yetirin mənə, ya rüsxət verin, 

halallıq verin. Rüsxət verin mənə ana torpağım, zümrüd 
göylərim, halallıq verin mənə. Bu şahid tarla içində, bu 
müqəddəs torpaq üstündə, bu zümrüd göylər tamaşasında bir 
vaxt şifahi kəsdiyiniz o qızlıq kəbinimi, o ilk məhəbbət talağımı 
geri oxuyunuz, azad ediniz məni. 

Eşidirsinizmi məni, pambıq kolları, çəkil ağacları, 
toplayıb o özüm boyda qaldırdığım bulid qalağı, dinləyirsi-
nizmi, həzinləyirsinizmi məni? İyirmi yeddi yaşına gəlib 
çatmış, qarımış bir qız qəlbinin bu fəryadına inləyirsinizmi. Bir 
qanıb qandırırsınızmı barı? Bir anlayırsınızmı barı? 

Bax, on il əvvəl verdiyim o və”dimi xatırlayırsınızmı? 
On il gəlib tamam olub undi, vaxt, vədə gəlib yetişib indi. 

Oktyabrın 22-si günüdür indi. Mən əhdimi yerinə yetirmişəm, 
indi növbə sizindir! 

Rüsxət ver mənə Kamal. Ta gözlətdiyin, əzab çəkdirdiyin 
bəsdir,  indi halallıq ver mənə. On ildir hicranına yanıram, inti-
zarına əriyib gedirəm, ta dözə bilmirəm artıq. Rəhm mənə-
viyyatım sarsılıb artıq. Dözə bilmirəm, dayana bilmirəm, öz-
özümü atmaqdır fikrim. Özgələşdirmək, yadırqatmaqdı fikrim 
öz-özümü. 

Bu şahid tarla, bu ağ buludlu göylər bilir səndədi gözüm, 
sənsiz bir ağ gün, bir sövq-səfa olmayacaq mənə. Bütün 
varlığım, bütün hissiyatımla sənə bağlanmışam Kamal, sənə 
vurulmuşam. Fəqət, yoxsan sən, bir yoxluğa dönmüsən sən. Ya 
qurtar bu görünməzlikdən, gəl çıx, xoşbəxt et məni, ya... 

Ya rüsxət ver mənə! 
Ərə getmək istəyirəm, Kamal. Bir istək olmasa da məndə, 

ərə getmək istəyirəm. Söz vermişəm, qərar vermişəm, and 
içmişəm. Içdiriblər bu andı mənə. Axı, bir Azərbaycan qızıyam 
mən Kamal. Ərə getməməyin özü də bir eyib sayılmırmı 
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bizlərdə? Hərə bir cürə yozur məni, hərə bir qara yaxır adıma. 
Hər şeyə dözümüm olsa da bunlara dözə bilmirəm Kamal,  pis 
ada, pis sözə, pis idmə dözə bilmirəm, dözə bilmirəm. Sən o 
yaşıl Bakı jaketli, o qoşa hörüklü qızın canı rüsxət ver mənə 
Kamal. Axı sən çox istiyirdin onu! 

İndi gör nə hala düşüb o qız. Gəl çıx Kamal, gəl xoş bir 
söz söyləyib ovundur onu, məlhəm ol yaralarına. Unutmayacaq 
o qız səni Kamal. Bu vətən göylərinə, bu ana torpağa and olsun 
unutmayacaq o qız səni. Hər yerdə səni axtaracaq, hər zaman 
ruhu sənə can atacaq, qəlbindən, beynindən bir an da olsa 
çıxarıb atmayacaq o qız səni! 

 
Evləri köndələn yar 
Sona bülbüllər! 
Bizə gül göndərən yar, 
Saçı sünbüllər! 
Gülün yarpıza dönsün 
Sona bülbüllər!  
Bizdən üz döndərən yar. 
Saçı sünbüllər! 
Elə bilərsən qarğıyıram sənə Kamal. 

Dilim-ağzım quruyar onda, yanıb külə dönərəm onda. 
Mahnı özü belədi, deyim özü belədi. Ölmərəm Kamal o günü 
görsəm ki, lap hərəmizin bir kapal uşaqlarımız olub qocalmış 
da olsaq, bir gün səni görüb “Sona bülbüllər” oxusam sənə, 
ürəyimə dolub yaralmış bir ömürlük hüznümü dinlətsəm sənə. 

Dəryada gəmim qaldı, 
Sona bülbüllər! 
Biçmədim zəmim qaldı, 
Sona bülbüllər! 
Çox çəkdim yar cəfasın,        
Sona bülbüllər! 
Mənə tək qəmim qaldı. 
Sona bülbüllər!  
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Elə yar, tar deyirlər, 
Heç məni demirlər, ay sona bülbüllər! 

Qalaqlayıb üstündə oturduğum, kürəyimi söykəyib 
gözlərimi yumduğum o ağ  pambıq topası istiliyində bir oğlan, 
bir qız gəlib dayanıb gözüm önündə, şirin-şirin söhbət edirlər, 
incə-incə sözlər danışırlar. Titrəyib əsirlər dinlədikcə, titrədib 
əsdirirlər söylədikcə. Sən də görürsənmi onları Kamal, sən də 
yanırsanmı onlardan ötrü. Yanmaq nədi, ölürəm mən Kamal, 
ölürəm onlardan ötrü! 

Fələkdən intiqam istər, qopub ruhumda tufanlar, 
Nə insafsız, nə vicdansız olurmuş, yarəb, insanlar 
Yaz ey Vurğun, çağır qopsun bu gün aləmdə tufanlar, 
Dağılsın mehvəri-aləm, kökündən tarimar olsun! 
Bu muğam son oxuyuşumdu Kamal. Bir də səni 

görməyincə, sənə rast gəlməyincə oxumayacağam onu, 
gətirməyəcəyəm dilimə. “Sona bülbüllər” oxumağım bir də səni 
görməyimə qalsın. Dinləməyəcəyəm də heç. Harda olsam, nə 
yerdə, nə şəraitdə olsam, dinləməyəcəyəm də! Kar olar 
dinləsəm qulaqlarım, titrəyib lərzəyə gələr ruhum, bədənim, 
hissiyatım. Ölərəm o saat Kamal, ölərəm o saat! 

İkinin yarısıdı artıq. Bir azdan qoca taksi şoferi gələcək. 
Dünya öz əfsanəliyindən çıxacaq, öz möcüzəliyini itirib yenə 
bom-boz bir dünya olacaq. Bu sehr aləmi, bu xəyal aləmi 
silkinib çıxılacaq, uçub bir quş kimi yox olunacaq. 

Paltarını dəyişib yenə də əvvəlki libasını geyindi, on ilin 
xatiratlarını bağlancağa büküb çantasına qoydu. Sonra gəlib 
yığdığı pambığı şumlayıb şiş bir təpəyə bənzətdi. Bir pambıq 
şaxı qırıb çiçək qanadı kimi pambıq topası başına qoydu. Sonra 
üz tutub çəkilliyə sarı yola düşdü. Orda enli bir arx olmalıydı, o 
arx içində su olmalıydı, o su ilə gözlərini, yanaqlarının duz 
qalıntısını yuyub təmizləməliydi.  Yoxsa qoca taksi şoferi belə 
görüb nəsə duyuxlana bilərdi ondan. 

Düz saat iki tamamda asfalt yolun kənarında qara matəm 
libasında  qara dufli geyinib qara çanta götürmüş, iri qara gözlü 
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ağ bir gözəl dayanmışdı. Bir yaşıl taksi gəlib dayandı gözəlin 
qarşısında, elə bil udub o gözəli bir də geri qayıtdı taksi. 

O gözəldən tarlada adam boyu yığıb qalaqladığı bir 
pambıq topası qaldı. Az sonra mavicə bir göyərçin gəlib qondu 
pambıq topası başına, dindəkləməyə başladı pambıq topası 
başndakı şaxı. Sonra bir göyərçin də gəlib qondu taya başına. 
 

 
*****             *****           **** 

 
Orxan katiblə görüşüb razılaşıb, xəstəxananın baş 

həkiminin qaynını Sadiq həkimi öz yerinə baş həkim tə”yin 
etdirib dost-tanış duyuq düşməmiş qəfil Bakıya gəldi. Iki həftə 
sərasər Bakıda iş axtardı. Hər yerdə də dedilər iş yoxdur. Bildi 
də özünə qalsa iki il gəzib dolansa yenə iş tapmayacaq, axtarıb 
Adili tapdı. Adil şəhərin mərkəzində köhnə tikililətdən birində 
iki otaqlı bir mənzildə yaşatırdı. Ev sahibi yəhudi qadın onları 
bir kirayənişin kimi götürübmüş. Sonra necə olubsa qadını iş 
yerində yük maşını vurub. Adil iki il öz anası kimi qulluq edib 
saxlayıbmış qadını. Lakin aldığı zədədən sağalmayıb ölübmüş 
qadın. Bütün dəfn xərcləri, qəbrinin üstünün götürülməsi Adilin 
boynunda qalıbmış. Qocanın dünyada bir kəsi, bir qohumu, 
qançəkəri yox imiş. Adilin də yenicə evladı doğulduğundan, 
ailəlikcə evə yazılmış olduqlarından ev qalıb Adilə. Onları 
evdən çıxarıb bayıra atmaq qanunla yasaq edildiyindən heç kəs 
də buna cür”ət etməyibmiş. 

Orxan heç gözlənilmədən qapını döyüb içəri girəndə Adil 
sevincindən nə edəcəyini bilmədi. Zərifə Adildən betər əl-
ayağa düşdü. Balaca İlqar da heç başa düşə bilmirdi nə olub 
ata-anasına, niyə belə sevinsinlər, əl-ayağa düşüblər. Ilqar da 
sevinirdi, atılıb düşürdü ortalıqda. Onun üzündən öpən əmi 
dedikləri bu kişinin əlində gətirdiyi məzəli oyuncağa sevinib 
gülürdü. 
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Əlbəttə o gecə Adil onu heç yana buraxmadı, gecə 
yarıdan keçənəcə oturub şirin söhbət elədilər, bir-birindən hal-
ahval tutdular. Orxanın Elmlər namizədi diplomunu araqla 
yudular. Bir şüşə araq boşalmayınca Adil də öz sağlıq 
deməsindən qalmadı. Sağlıq da hamısı Orxanın işlərinə, 
həyatına, gələcəyinə aid sağlıqlardı. Özünü, özlərini unutmuşdu 
Adil. Orxanın hələ də evlənmədiyini biləndə lap dəli oldu. 
Uzun nəsihətlər edib danlamağa başladı. Ha çalışdısa gördü 
yox, evlənmək söhbəti Orxanın xoşuna gəlmir, əksinə narahat 
edir. Bunu da anlayıb lap əsəbiləşdi. Son ucu özünü saxlaya 
bilməyib açıldı: 

-Ayə ağlın olsun, nə düşmüsən bu qancığın dalınca. Bir iş 
əvvəldən düz gəlmədi, gəlmədi, ondan ötrü həyatınımı 
korlayacaqsan? Indi də ərə gedibdi, iki uşaq anasıdı. Əriylə də 
mehribandılar vallah, can deyib can eşidirlər, heç səni yadına 
da salıb eləmir. Neçə dəfə özüm elə-belə səndən sğhbət 
açmışam görüm maraqlanarmı, vallah heç maraqlanmayıb da! 

Adil Natella barəsində danışırdı. Ona elə gəlirdi Orxan 
Natellanı sevdiyinə görə, onu unuda bilmədiyinə görə belə 
subay qalıb evlənmir. “Qoy elə belə bilsin, Adil, bilməsin nə 
yerdədi iş.”-deyə Orxan düşündü. Ona görə də bir cavab 
vermədi. 

O ki, var onu danlayıb yorulandan sonra Orxan nədən ötrü 
gəldiyini açıb dedikdə Adilin üzündə təəccüblü bir istehza 
göründü. Başını bulayıb acı-acı güldü: 

-Hayıf o alimlik... İş tapa bilmirsən! Mən sabah taparam 
sənə iş.  

Sabahısı Adil qabağa düşüb bir-bir dost tanışlarının 
hüzuruna gedərək Orxana iş axtarmağa başladıqda mə”lum 
oldu ki, doğrudan da iş tapmaq o qədər də asan deyilmiş, 
yoxmuş iş. Düz bir həftə Adil işini-gücünü buraxıb ona iş 
axtardı, axırda bir tanışı vasitəsilə Orxanı Semaşko 
xəstəxanasında boğaz-burun- qulaq həkimliyinə düzəltdi. Hələ 
ondan qabaq Tibb institutuna gedib dekanla Orxan barədə 
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danışıb vəd almışdı: Yanvar smestri başlayan kimi instututda 
Orxana saat hesabı ilə 300-350 saat dərs verib İyun-İyul 
aylarında da tam ştata götürəcəkdir. Sonra da Orxanı 
professorun yanına aparıb üçlükdə söhbət elədilər. Dekan 
Orxanın biliyinə, savadına, ixtisasına bir yüngülcə bələd olub 
çox da məmnun qaldı. Adil zorla çəkib professoru restorana 
apardı, orada da ağız dolusu Orxanı öyüb, tərifləyib 
professorun “yadına saldı”. O da xatırlayıb, təzədən Orxanla əl-
ələ tutuşub hal bildi. Bundan sonra Adil rahat olub sakitləşdi. 

Lakin Adili narahat edən yenə bir səbəb vardı və o hər 
gün bir dəfə Orxanın yanına gəlib onunla intim söhbətlər 
aparırdı: Natella da burada, Semaşko xəstəxanasında işləyirdi. 
Adil Natellanı onun gözündən salmaqçın yazıq qız haqqında 
nələr quraşdırıb demirdi! Adilin danışarkən üz-gözünü 
çimçişdiməsindən Orxan anlayırdı ki, heç onun özünün də xoşu 
yoxdu Natella haqqında belə nalayiq sözlər danışmağa. Nə var 
o Orxanın xatirini həddindən ziyadə istədiyindən məcbur olub 
belə-belə şeylər danışırdı. Orxan bir də hiss elədi Adil 
Natellanın da yanına gedib gəlir, onunla da bir kənara çəkilib 
nəsə uzun-uzadı söhbətlər aparır. 

Bir gün Natella gəlib dedi “vallah deyəsən bu Adilin başı 
xarab olub!” mə”lum oldu ki, o Orxan haqqında da Natellaya 
belə pozuq cəfəngiyyiatlar gedib danışmaqdadır. Orxan başa 
düşürdü Adili, onun gün-gündən niyə belə qara yaxan, qiybətcil 
olmasını, gün-gündən bu  fəaliyyətini hələ bir az da artırmasını. 
Adil görürdü bir bu qədər pisləməklə nə Orxan çiyrənir 
Natelladan, nə Natella vecinə alır Adilin sözlərini. Hələ Natella 
axırda dözməyib Orxan haqqında qara danışdığına görə Adillə 
gerçəkli ağızlaşdıqda Adilin öz düşündüyünə inamı lap 
möhkəmləndi.indi artıq onun bir şəkk-şübhəsi qalmamışdı: 
Orxanı evlənməyə qoymayan məhz Natelladı. 

Natellanın da bir şeydən xəbəri yoxdu. Adilin hərəkətləri 
getdikcə dözülməz gəlirdi ona. Bir dəfə Natella olduqca qəzəbli 
gəldi Orxanın yanına: 
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-Ə-ə, səndən nə istəyir bu Adil? Vallah dəli şeyəm mən 
də, tay səbrim də tükənib, qorxuram bir xata-zad çıxararam. 
Özün danış onunla, deynən  əl çəksin səndən. Balam bəs siz 
qardaş deyildiniz? Indi nooldu sizə?  

-Mənim xatirimə belə eləyir!  
-Sənin xatirinə səni ən iyrənc, arvadbaz, pozğun kimi 

qələmə verir?  
-Adil məni sənin gözündən salmaq istəyir. 
-O niyə, ə-ə? 
-O belə düşünür ki, mən səni sevdiyimə görə evlənmirəm. 
-Axmaq danışma ə-ə! 
-Canın üçün! O elə düşünür guya sən də məni sevirsən, 

nəsə bir gizli oyun var aramızda, mən də buna görə evlənmək 
istəmirəm. 

Natella qıp-qırmızı qızardı. Orxan onun bu qızarmasına 
təəcüb qaldı. “Vallah, təmiz qadındı Natella, saf qadındı! Otuz 
üç yaşın ola, iki uşaq anası olasan, özü də bax yeri gələndə belə 
qıp-qırmızı qızara biləsən!”  

-Nə baxırsan ə-ə, üzümə maddım-maddım! Yoxsa elə 
doğrudan səfehləmisən?... Ayıb olsun sənə! 

Orxanı gülmək tutdu. Nə desin indi Natellaya? 
Qəzəblənməyinə bir bax, gerçəkdən qəzəblənə də bilmir ona! 

-Ə-ə, bəs Sürəyya haqqında bir söz deməmisən ona? 
Sürəyya kəlməsi elə bil bir iynə olub Orxanın qəlbinə 

sancıldı. Heç özü də bilmədən gülüşü üzündə donub qaldı. 
Natella dərhal duyub tez sözü dəyişdirməyə çalışdı: 

-Qoy elə belə bilsin Adil, qoy lap bir az da çox gəlib 
danışsın, əsəbiləşsin. Mən öz işimi bildim, indi qoy nə qədər 
danışır danışsın. Tay da danışdırıb ləzzət alaram. 

Natella nə qədər istədi məzəllik etsin, Orxanın halı 
düzəlmədi. Söz yamanca dəymişdi Orxana, Sürəyya kəlməsi 
bütün ruhunu sarsıtmışdı. Uzun-uzun düşünməliydi Orxan. Bir 
son verməliydi öz sarsıntılarına, bir qəti qərara gəlməliydi. 
əslinə baxsan elə haqlıydı Adil. O gecə səhərədək bir qutu 
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siqaret çəkdi. Di gəl düşüncələrinin axırını bir yerə aparıb 
bağlata bilmədi. 

Sabah tezdən Natella onu yoluxmağa gələndə ellisinin 
gözlərinin altını suluqlamış görüb onun bu gecəki halından 
baxəbər oldu. Oyunbazlıq çıxarıb onu güldürmək, öz sancdığı 
iynəsini özü dartıb çıxarmaq istədi. Orxanın qəlbindən. Elə bu 
yerdə Adil gəlib çıxdı. Adil Natellanı Orxanla deyib gülən 
görcək titrəyib əsməyə başladı: 

-Ay qız, yekə adamsan, bir yığılış özünə, nə gəzirsən 
burda, qoy xalx əlində işini görsün! 

-Noolub ay Adil, balam qoymazsan gəlib bilmıdiyimizi 
soruşaq? 

-Ağız, bildiyin var heç, bilmədiyini də soruşasan? 
-Paho, təkcə elə sizsiniz alim! 
-Mən ölüm Natella, sən oğluyun canı, sən Elxanın canı 

çıx yeri öz işinə. Orxanla mənim söhbətim var. 
-Mənim də söhbətim var! Səndən qabaq mən burdayam. 

Sən gözlə bayırda, mən söhbətimi eləyim qurtarım, sonra sən 
gəl! 

-Bir gəl bura, Natella, bir gəl çıxaq bayıra. 
Adil zorla Natellanın qolundan tutub bayıra çıxardığında 

Natella geri dönüb gülə-gülə dilini çıxardı: yə”ni məsələ 
aydındır!  

Bayırda Adil düz yarımca saat Natella ilə çənə döyüb, 
söhbət edib onu “başa salaraq” yola salandan sonra özü qayıdıb 
içəri girdi: 

-Pah atonnan, zalım qızı heç aralaşıb getmək istəmir ə-ə, 
burdan.  

İndi də Adil başladı Natelanın yeddi illik “fəaliyyətindən” 
danışmağa. Hər halda bütün bunlar bir məlhəm olub yaralarını 
sağaldırdı Orxanın. Güldürüb eynəsini açır, dostluğa, 
qardaşlığa, inamını artırıb Adili gözündə qarış-qarış ucaldırdı. 
Sonra Adil də getdi. Aparıb lap darvaza ağzınaca ötürdü Adili. 
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Bir də kabinetinə gələndə gördü Natella yenə gəlib oturub 
burda. Onu görcək uğunub keçməyə başladı:  

-Bildinmi niyə tovlayırdı Adil məni?  
-Aydın məsələdi. 
-Əlimi üzünə vurub demişəm bu sən öl bir də Orxan adlı 

adamın heç salamən da almaram! 
-İnandıra bildinmi barı? 
-O saat! O qədər sadədil adamdı o saatca inandı. 
-Bəlkə qəfil qayıdıb səni yenə burda gördü? 
-Yox ə-ə, sən öl demişəm. 
- Onda bax bu qapıdan çıx get. İndicə qayıdıb gələcək! 
-Ə, nə danışırsan ə? Mən ölüm düz deyirsən?  
Natella cavab gözləmədən çıxıb qaçdı. 
Orxan yenə öz dərdi, öz düşüncələri ilə qaldı. 

 
 

*****              *****               ***** 
 

Sürəyya şəhərə qayıdıb taksini Nərgizin ər evinə 
sürdürdü. Balaca göygözü oynatmaq, bir az da olsa ürəyini 
açdımaq istəyirdi. Qoca şoferə dil-ağız eləyib darvazanı 
döyəndə Nərgiz də Zaur qucağında qarşısına gəldi. Nərgizə 
məhəl qoymayıb Zauru hop gətürdü, qaldırıb başı üzərində 
yellətdi, atıb tutdu güldüdü, sanra da ağladıb anasına qaytardı. 
Zaurun ağlaması, ağlayanda dodaqlarını büzməsi xoşuna 
gəlirdi. Zaur büsbütün, başdan başa gözəllikdi. Bircə Zaur 
unutdurur dünyanı ona. 

Nərgizin qaynanası olduqca şirindil, hörmətcil arvaddı. 
Indi də lap artıq iltifat göstərdi ona: 

-Qaynanan çox istəyəcək səni ay bala, plov qazanın lap 
elə indicə götürmüşəm dəmdən. Gədələr də yoxdu burda, 
deyirdim elə Allahın öz altında bir şirin adam gəlib çıxaydı 
bura. 
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Nərgizin bir cüt baldızı var, ikisi də bir boyda, bir 
biçimdə, yamanca əl-ayağa düşüb qızlar da, biri çay gətirir, biri 
konfet gətirir, mürəbbə gətirib qoyurlar üç dörd cürə. Hələ 
bunlar da bəs deyilmiş, gedib kampotlar gətirirlər rəngbərəng, 
qarpız içi çapıb gətirirlər. Stolun üstünə o qədər şey düzüblər, 
guya stol tutduqca qonaqları olacaqdı, tək Sürəyya deyildi 
qonaqları. Sürəyyanın da başı qarışıb göygözü yedirtməyə. 
Qırmızıca dodaqları arasına qarpız kəsib içəri itələşdirir, 
mürəbbə qaşıqlayıb yumşaqca addatdırır. Sonra da qayıdıb 
şirincə-şirincə gülümsünür, gülümsünəndə coşub əl-qolunu 
yelləyir, Sürəyyanın qabaq tellərindən tutub çəkişdirir. 

Bu yerdə bir dodağı pamadalı uca boy, kök bir qadın girdi 
içəri, əynində bahalı, əcnəbi tikilişli, fabrik istehsallı zərli xalat, 
qolları dibəcə açıq, döşü qaydalı açıq. Xanım onunla salamlaşıb 
qarşı tərəfdə əyləşərək. Zauru onun necə nazla yedirtdiyinə 
tamaşa etməyə başladı. Yox amma, Zaura yox ona tamaşa edir, 
ayaqdan başa kimi diqqətlə onu süzməkdədi. Sürəyya sıxıldı bu 
şəhər qadınının baxışından. Belə çox qəribə baxışı vardı 
xanımın, elə bil bir mağaza içinə girmişdi, mağazanın vitrininə 
qoyulmuş bir əcnəbi istehsallı əşyaya dikilmişdi gözləri, 
əşyanın enini, uzununu, rəngini, boyasını yoxlaşdırırdı, əlini 
sürtüb materialının yumşaqlığını, codluğunu yoxlaşdırmaq istə-
yirdi, durub Sürəyyanın arxa tərəfinə keçir, böyründən, yandan, 
profildən göz yetirirdi ona. Sürəyya əsəbiləşib mürəbbəni 
“göygözün”ağzı əvəzinə burnuna tökdü. Zaur hirslənib fınxırdı, 
şapalaqla Sürəyyanın üzünə çəkdi, başladılar Sürəyya ilə 
dalaşmağa. Bu yerdə Nərgiz əlində bir dəst bağlı serviz gətirib 
stol üstünə qoyaraq Sürəyyanı xanımın möhtəkir alıcı 
baxışlarından xilas etdi. Xanım servizi açıb bir-bir əşyalarını 
nəzərdən keçirərək tərifləməyə başladı: 

-Nə gözəldir ay Nərgiz, canın yansın, vallah mən 
ömrümdə heç beləsini görməmişəm. Vay səni sağ olasan, niyə 
indiyəcə bunun yerini mənə deməmisən, qardaşım Elbar üçün 
götürərdim. 
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-Yenə götürərsən də, nə olubdu niyə dava salırsan? 
-Qoy maşın göndərim sən Allah bir Tavad da gəlsin 

baxsın servizə, bəlkə elə o da bəyənib götürəcək. Vallah heç 
madonna serviz də belə olmaz! 

Xanım başı yalavlı çıxıb yüyürə-yüyürə getdi. Nərgiz 
servizi götürüb yenə karopkası içinə yığmağa başladı. Sürəyya 
bir çinisini götürüb əlində o tərəf-bu tərəfə çevirdi. Yaşıl 
boyada naxışları olan lakin son dərəcə gözəl işlənmiş bir 
servizdi serviz. Hər halda mağazalarda belələri azmıdır, bunun 
nəyinə belə aşiq olub xanım? Əlbəttə onlar tanıyırlar, 
qiymətləndirə bilirlər əşyanı. Əşya, ziynət, büllur qablar 
təşnəsidi onlar. Sürəya üçün fərq eləməz necədi, hara istehsalıdı 
qablar, istəsə də heç ayırıb seçə bilməz yaxşısını, pisini. Gərək 
marağın ola, gərək əşyaya həvəsin ola, əşyapərəstliyin ola 
gərək. Sürəyya yaşda yox ondan altı-yeddi yaş kiçik qız 
uşaqları hər mağazaya girəndə belə-belə əşyalara göz dikərlər, 
indidən bir-bir toplayıb özlərinə cehizlik düzəldərlər. Amma 
Sürəyyanın ürəyindən qalxıbmı heç? Hələ göz dikib bu 
servizlərə, billur qablara, güldanlara həsrətlə tamaşa edən tay-
tuş şəhər-kənd qızlarına ürəyində istehza eləyibdi. Nə var axı 
bu nəlbəkidə, bu gözəlliyinə qız belə məftunluqla tamaşa edir 
ona, hansı gözəllik görüb bu billur stəkanda, bu əcnəbi 
keramikasında? 

Sonra da fikirləşirdi ki, tale özü yadlaşdırıb bu hissiyatı 
ona. əgər o da bəxtəvər olsaydı hamı kimi, qabaqdan toy-
düyünü gələcək olsaydı, əlbəttə o da mağazalara girəndə belə 
şey-şüylərdə qalardı gözləri, zövqünə görə seçib az-az alardı 
özünə. Doluxsundu Sürəyya. Nərgiz duymasın deyə çinini atıb 
Zaurun üzünü üzünə sıxdı, elə də sıxdı ağlasın Zaur, göz yaşları 
Sürəyyanın yanağına axsın, bilinməsin kimindi göz yaşları. Nə 
qədər sıxdı ağlamadı Zaur, “ağzının suyu axıb” Sürəyyanın 
yanaqlarına töküldü. 

-Yavaş, ağzının suyu üzümü islatdı! 
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Uşaqdımı Nərgiz? Elə səsinin titrəməsindən, 
boğulmasından qandı hər şeyi. 

-Ordanmı gəlirsən? 
-Haranı deyirsən? 
-Tarlanı. 
-Nə bildin Nərgiz?... 
-Niyə, bilmirəm bu gün ayın neçəsidi? 
-Öldürmə məni Nərgiz!... 
-Qoy görək sən Allah! Omaxşımağına bax! Ayıbdı qızlar 

gəlir... sabahdan gözüm yol çəkirdi. Istədim mən də gedəm. 
Sonra fikirləşdim yox, qoy tək olsun, boşaltsın ürəyini. Arvada 
plovu da mən bişirtmişəm bu gün sənin anadan olan günündü 
Sürəyya! Görəcəksən indi! 

-Yox Nərgiz, bu gün ölüm günümdü mənim!  
-Səfekləmə, gözlərinin yaşına bax! Zaur bir şillə vur xa-

lanın üzünə! Elə yox, bərkdən... lap bərkdən! Hə, bax heylə!... 
Zauru bir təlxəyə çevirib oyunbazlıq etdirdi, güldürdü 

axırda Sürəyyanı. Söz-söz dalınca, oyun-oyun ardınca, hər şeyi 
yenə unudub toxdadı Sürəyya. 

Birdən qapı yenə taybatay açılıb bayaqkı xanım, yanında 
da hələ ondan da uzun, ondan da həris baxışlı bir başqası içəri 
girdilər. Bu xanım görünür kiçik bacıydı, boyalamasının 
tündlüyündən görünürdü. Bir də adama dikilmiş gözlərindəki 
bir mal alverçisi baxışlarının daha coşqun, daha nüfuzedici 
olmasından bilinirdi. Elə bil lazer vardı xanımın baxışlarında, 
adamın bu tərəfindən batıb o tərəfindən çıxırdılar. Bir rengen 
kimi bu baxışlar ap-açıcaq soyundurmuşdular Sürəyyanı, tək 
elə bir zahiri görkəmini deyil, boy-buxununu, qaş-gözlərini, 
çöhrəsini deyil, mə”dəsini, bağırsaqlarını, öfkəsini, qarabağırını 
açıb çölə tökmüşdülər. Canına soyuq bir üşütmə gəldi bu 
baxışlardan. Nə yaxşı Nərgiz karobkanı açıb yenə servizi 
ortalığa tökdü, xanımların baxışı indi tək ona yox həm də bu 
bahalı əşyalara dikilib elə bil tən yarı azaltdılar öz lazer 
tərkiblərini, rengen sürəkliklərini. Amma bu təzə gələn xanımın 
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hələ də gözləri onu hərbələyirdi. Əlindəki gözəl servizə məftun 
olsa da elə bir gözü Sürəyyadaydı. 

-Vay başıma xeyir ay Nərgiz, niyə bunun yerini 
bildiməmisən bizə ay canı ölmüş! Nə gözəldi, nə gözəldi! Heç 
ingilistanda belə gözəl olmaz, heç firəngistan servizi də belə 
olmaz! Nə gözəl servizdi bu serviz! Neçiyə desələr götürəcəm 
vallah, yüz minə desələr götürəcəm!  

-Vallah heç inanmıram bir kənd mağazasında ola bu ay 
Nərgiz!  

-Niyə olmur ay bacı, indi elə yaxşı şeylər hamısı kənd 
yerlərində olur. Vallah! 

Sürəyya xanımın baxışlarından əsəbiləşib yönünü o yana 
çevirdi, Zaurun dodaqlarından tutub büzələməyə başladı. 

-Vallah hər yanı gözəldi, hər çeşnisi gözəldi. Elə günü 
sabah gedib alacam bunu Elbarıma. 

Bir-birinin çiyninə vurub gülüşməyə başladılar. Nərgizin 
baldızları plov boşqablarını, şoraba, salat qablarını gətirib 
düzdülər. Stolun üstü bir toy masası kimi bəzədildi. Şəhər 
camaatına xas olan bir ev-əşya, pal-paltar söhbəti başlandı. 
Hamı da ağzı danışsa da gözləri ona baxışlıydı. Hər tərəfdən 
qulluq göstərilməkdəydi ona, ac olsa da Sürəyya sıxılıb yeyə də 
bilmədi, bir-iki dindələyib boşqabı geri itələdi. Boğazından 
keçmədi yemək. Nə yaxşı, darvazada bir maşın dayanıb 
siqnalladı. Nərgizin baldızı gəlib dedi Sürəyyanın qardaşıdı 
gələn. Onda da xatırladı ki, səhər evdən çıxanda deməyib hara 
gedəcək. Tez Zaurun əlindən çantasını qapıb eşiyə qaçdı. 
Xudahafizləşməyi də unutdu. Şüşəbənddə ayaqqabılarını tələsik 
ayaqlarına keçirdiyi yerdə içəridən şən bir xanım nidası eşitdi: 

-Heç yemək yeməsinə baxdınmıTavad? Elə bil vallah 
firəngistan qızıdı, incə-mincə! Elə bil heç kənd yerində 
böyüməyib. Aldıq bacı bunu qardaşımıza!  

Addım atıb pilləkəni düşmək istəyəndə titrəyib əsələndi 
daş pilləkən, irəli-geri qaçmağa başladı Nərgizgilin evləri 
darvazaları. 
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*****        *****        ***** 
 

İndi Orxan anlayırdı ki, Bakıda da ona bir rahatlıq 
olmayacaq. Rahatsızlığının kökü yerdə, yurdda deyil, 
rahatsızlıq onun öz içindədi, öz qəlbindədi. Rayonda onu 
evləndirməyə çalışan dostlar-tanışlar, ata-ana, qohum-əqrəba 
neyləmiş olsalar da onu rahatsız edən, onu qərarsız edib bir 
yerdə bənd almağa qoymayan əsil səbəb deyildilər. Guya burda 
onu rahatmı buraxacaqdılar? Gəldiyi heç iki ay deyil, Adil 
otuzdəfə söhbət açıb, bu barədə, uzun öyüd-nəsihətlər eləyib, 
ağıl qoymağa çalışıb başına. Hələ çalışacaq da! Başqa dostlar-
tanışlar da onun kimi. Neyləmək olar, bizləri də belə xəlq edib 
edən. Bura nə Leninqrad deyil, nə Almaniya deyil. O yerlərdə 
bütün ömrün boyu evlənməyə də bilərsən, bir kəs yanaşıb sənə 
sormayacaq da ay qardaş, ay dost, niyə belə tənha ömür 
sürürsən, niyə bir babanın qızın alıb ev-eşik, oğul-uşaq sahibi 
olmursan? Kimin nə işinə qalıb? Mütləq bir sakitlikdə 
olacaqsan bu barədə. Hələ başqa bir ovundurucu həyat tərzi də 
olar o yerlərdə Larisa, yaxud onun kimi başqa bir qızla, qadınla 
mehr bağlayıb uzun müddət davam etdirə də bilərsən bu ülfəti, 
dostluğu. Heç evlənmədən, rəsmi şəkildə kəbin kəsdirib 
qeydiyyatdan keçmədən, ailə qurmadan. Sevib sevmədiyin 
soruşulmadan. Istər sev, dərdindən öl öz ürəyində, istər heç 
sevmə. Mədəni ol sadəcə, ədəb-ərkan bil, hörmətini, izzətini 
bildir qıza. Sənin gözlərin-qaşların, nə bilim kişidə qadına xoş 
gələn cəhətlərin təki xoş gəlsin qıza, ləzzət versin. Sizi 
birləşdirən istər dərin bir sevgi olsun, istər bir qadın kişi çağrışı 
olsun, fərq eləməz. Mütləq bir sakitlik şəraitində öz həyatını 
sürdürür, elmi işlərin ardınca saplanırsan. Həftədə bir dəfə, iki 
dəfə, nəsə görüşürsünüz, gözəl günlər, saatlar yaşayırsınız, 
sonra yenə hərəniz öz işinizə qayıdırsınız. Sənin olacaq yerin 
qızı yalnız ona görə maraqlandıracaq ki, bəlkə arada lazım 
oldun ona, axtarası oldu səni, yoxsa heç ünvanını da götürməz. 
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Sən bilirsən onların evləri haradadır, iş yeri haradadır, bu 
kifayətdir. 

Lap Remarkın qəhrəmanları kimi. Remark ki, sənin ən 
çox sevdiyin müasir avropalıdır. Necə tapışıb tanış olur onun 
qəhrəmanları? Maşınla ötüşdükləri yerdə, restoranda yemək 
yedikləri yerdə, küçədə, yolda, evdə. Sonra da bir-birinə 
qoşulub restoranlara, kafelərə, barlara gedirlər. Həftənin bir 
günü, para günü bir yerdə olurlar, qalan altı gündə biri bilmir o 
biri haradadır, neyləyir, necə gün keçirir? Amma sevirlər bir-
birini, darıxırlar bir-biri üçün, gözləyə-gözləyə qubarlanırlar da 
qarşıdakı görüş anları üçün. Heç ağıllarına da gəlməz kəbin 
söz-söhbəti salalar, evlənmək barəsində danışalar. Hətta bir-
birlərini sevdikləri haqqında da bir kəlmə deyib danışmazlar. 
Sevgilərini ürəklrində keçirərlər, hərəsi bir cürə, hərəsi öz 
qandığı, öz anladığı kimi. Gözləri, baxışları, təbəssümləri deyib 
danışar məhəbbətlərini, qırıq-quruq söylədikləri komplimentləri 
ayar edər. Heç biri o birindən asılı deyil, heçbiri o birindən 
təmənnalı deyil, iqtisadi fayda tələblərində bulunulmur. Adicə 
bir çiçək hədiyyə aldığında qızın sevincinin, minnətdarlığının 
həddi-hüdudu olmur, sevincindən bilmir neyləsin, gözləri 
yaşarır, ürəyi atlanır! Ən təmiz, ən saf, ən ülvi bir duyğu 
deyilmi bu, ən gözəl bir insan münasibəti deyilmi? Hər iki tərəf 
tam müstəqil, tam sərbəst, tam özgür, bir asılılıq, bir təmənna, 
bir fayda, zövq səfa mülahizəsi qarışmayıb aralığa, güdülməyib 
ortalıqda. Lakin ora Almaniyadı, Bakı bəlkə yüz il geri qalıb bu 
cəhətcə Almaniyadan. Bakıda hansı qız, hansı qadın razı olar 
belə münasibətə? Nə qədər də olmasa atadan,anadan, 
qardaşdan, bacıdan, qohum əqrəbadan bir adamı olmayacaqmı 
bir qonum-qonşusu, dostu tanıyanı olmayacaqmı desin kimdi 
bu oğlan, ardınca bir belə gedib gəlir? Nə cavab verər onda 
Bakılı qız? Saf məhəbbət? Ideal sevgi? Gülüb lağa qoyarlar 
qızı, ələ salıb oynadarlar, itlərini fişlədərlər üstünə, rüsvay 
edərlər qızı. Sataşarlar, pozğun hesab edərlər, tüpürərlər ona. 
Avropada ancaq kimin nə işinə qalıb? Lap Leninqradın özündə 
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də. Belə olduğu halda niyə də qayıdıb getməsin Leninqrada, 
İqorla qoşalaşıb davam etdirməsin də elmi axtarışlarını? 

Lakin ülvi bir məhəbbət hesab edib bunca sevdiyi Remark 
qəhrəmanlarının o yaşayış tərzi daxilən onu çəkib aparırmı, 
dartırmı özünə? Yaşaya bilərmi Orxan bu həyatı, keçirə bilərmi 
o ideal sevgi kimi anlayıb başa düşdüyünü? Bir gün də keçirə 
bilməz Orxan bu hissi, bir an da yaşaya bilməz! Əvvələn, lap nə 
qədər təmiz bir münasibətdə, ülfətdə ola bilsə də bir qadınla, 
onun qəlbində bir daha məhəbbət alovu alışmayacaq. Alışıb 
sönüb qəlbi, keçib kül olub qəlb ocağı.  Ikincisi, lap tutalım 
sevdi də birisini, alışdı da qəlbi, həmin həyat tərzinə, həmin 
aşiq-məşuq münasibətlərinə uyuşa bilərmi heç? Həftənin altı 
gününü öz elmi axtarışları ardınca düşüb öz sevdiyi qadının 
neylədiyiylə, nə işlə məşğul olduğuyla maraqlanmaya bilərmi 
heç? Dözəmi bilər o bu vəziyyətə, dayanamı bilər? Fərqinə 
varmayamı bilər? Qoyarmı heç gözdən onu? Dolaşıq məsələdir. 
Görünür, məsələ geridə qalmaqda, irəli getməkdə deyil. Yüz il 
sonranın Orxanı başqa cürmü olacaq? Beş yüz il sonranın 
Orxanı maraqlanmayacaqmı Sürəyyasının qalan altı gündə 
neylədiklərilə? Gözündən itirib bir də o vüsal gününün gəlib 
çatmasını dinc bir ürəklə, soyuq bir başla gözləyə biləcəkdimi? 
Minbeşyüz il sonranın Orxanı edə biləcəkmi bunu? Minbeşyüz 
il sonranın Orxanı beləcə ayrı-ayrılıqda yaşaya biləcəkdimi 
yerini-yurdunu bilib bir şəhərdə yaşadığı öz Sürəyyasıyla? Ya 
elə bir ideal məhəbbət duyğusu doğulişdan yaddır Orxan adlı 
adama? 

Sürəyya ilə onun arasındakı münasibətdə bir ideallıq 
yoxdumu? Hansı asılılıq, təmənna, fayda güdmək düşüncəsi 
vardı onların arasında? Ya bir mülahizə, zövq-səfa duyğuları 
qarışmışdı münasibətlərinə? Ideal hesab edilə bilməyən hansı 
nöqtə vardı onların sevgisində? Demək onda geri qalmaq, irəli 
getmək axmaq sözmüş. Demək məsələ ondaymış ki, kim 
kimdir, kim necə yanaşır, necə baxır məsələyə. Hər xalqın öz 
ideal məhəbbət duyğusu var, hər örf bir cür yanaşır bu 
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məsələyə, hər kəs öz arşınıyla, öz ölçüsüylə yanaşır, öz 
örkəniylə ölçür. Intəhası elə bir nöqtə də vardır bütün xalqların 
ideal məhəbbət haqqındakı təfəkkürləri birləşir bu nöqtədə, 
tapışır bu nöqtədə: təmənnasız olsun gərək, asılılıqsız olsun 
ideal məhəbbət, fayda güdülməyən, zövq-səfa duyğuları 
qarışılmayan, mülahizəsiz bir duyğu olsun, təmiz, saf, şəffaf bir 
istək olsun. Yada düşməsin bunlar, ortaya çəkilməsin, gözə 
görünməsin. Hər iki aşiqə bəlkə lap faydalı da olsun, əlverişli 
bir şərait də yaratmış olsun, hələ zövq-səfa da verəcək olsun, 
lakin bütün bunlar sevən ürəklərin duyğusuna, düşüncəsinə 
gəlməsin gərək, eyninə-fikrinə düşməsin gərək. 

Sürəyya ilə arasındakı münasibət məhz belə münasibət 
idi, belə duyğu idi, onunçun da bütün ömrü boyu, bütün həyatı 
uzunu unuda bilməyəcəkdi Sürəyyanı, onu qoyub bir başqasına 
mehr sala bilməyəcəkdi qəlbi. Harda olur olsun, harda yaşayır 
yaşasın unuda bilməyəcəldi öz Sürəyyasını. Leninqradda da 
olsa, lap Almaniyada da olsa, harda olsa dünya ona bir 
darıxqanlıq məkanı, bir iztirab məskəni olacaqdı, heç yerdə 
qərar tuta bilməyəcək, heç yerdə bir kül töküb otura 
bilməyəcəkdi, dönüb bir Remark qəhrəmanı ola bilməyəcəkdi 
Orxan. 

Remark qəhrəmanlarının bir-birinə olan təmənnasız mə-
həbbətləri, sədaqətləri misilsizdir, əvəzsizdir, sonsuzdur, müt-
ləqdir. Onları sevməmək, alqışlamamaq, onlara vurulmamaq 
heç olarmı? Bakıda ideal məhəbbət ancaq o şəkildə heç cürə 
mümkün deyil, olası deyil. Bakının öz adamları, öz həyat tərzi 
var. Baknın öz məhəbbət idealları var. Bakı onun üçün bir 
Vətəndir. Vətən təkcə elə bir itirilmiş məhəbbət ha deyil? Onun 
“sabahın xeyir”dən başlamış, “gecən xeyrə qalsın”adək sürüb 
gedən minbir işdəkləri, olayları, sorğu-sualları var. Yaxşısı, 
pisi, görüb sinən qabaranı, bilib qəlbin bulananı var. Radiosu, 
televiziyası, küçəsi, çayxanası var. Dürlü-dürlü istəklənən, 
arzulananları var. Acılı- şirinli əhvalatları, söz-söhbətləri var. 
Adilləri, Natellaları var Vətənin! 
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Yox, Bakıdan heç yana getməyəcək! Nə qədər də olsa 
doğma mühitdə iş qabiliyyətini artıran bir ana nəfəsi duyur 
insan. Bu nəfəs gücünü, qüdrətini, işləmə qabiliyyətini, beynini, 
zəkanı cana gətirir, həvəsə gətirir, ovqata mindirir. Öz əzabını 
çəkə-çəkə, öz oduna yana-yana elə burda qalacaq, burda 
yaşayıb yaradacaq. Bir kədər tıxcanağı qəlbinə dolub onu 
boğmaq istəyəndə də bax beləcə bir paçka siqaretlə, bir “Qız 
qalası” alışqanıyla, bir topa da qəzet alıb əlinə gəlib beləcə 
çayxanada əyləşəcək, siqaret çəkə-çəkə limonlu çay içə-içə 
özünə, öz aləminə qapılacaq. Əgər bir zaman onun bu 
iztirablarına bir son veriləcəksə, o da yalnız bu doğma mühitdə 
baş verə bilər! Axı onun Sürəyyası hardasa bu doğma mühitdə, 
bu vətən torpağındadı. Bəkə elə rastlaşacaqlar bir gün, qovuşub 
xoşbəxt olacaqlar elə? Hər yerdə mümkündü rastlaşmaları, 
küçədə, yolda, avtobusda, qatarda, şəhərdə, kənddə. Radioda, 
televiziya ekrannda hətta. Gec-tez tapışa, rastlaşa bilərlər. Təki 
tapsın Orxan onu, təki rastlaşsın onunla. Lap ərə getmiş olsun 
Sürəyya, ailə, ev-eşik yiyəsi kimi tapsın Sürəyyanı, təki tapsın 
ancaq. Bilsin necə dolanır, necə yaşayır. Ən başlıcası da görsün 
unutmayıb onu, yadırqamayıb? Zehnindən, hafizəsindən çıxarıb 
atmayıb? Tanıyacaqmı görəndə, titrəyib əsəcəkmi, bir həyəcan 
keçirəcəkmi onu görəndə? Bunu biləndən sonra bu içini sarmış 
səbatsızlıq da, bu atmirçəyi darıxmaqlıq da yox olub gedəcək 
ondan. Əlbəttə heç vaxt pozmaz Orxan, pozmaq istəməz 
Sürəyyanın ailə rahatlığını, səadətini. Özü də lap ürəklə evlənər 
onda. Hələ Sürəyyanı toyuna da çağırar, oynayar da onunla 
toyunda. Amma heç üzə vurmaz, heç özünü o yerə qoymaz. Öz 
elmi axtarəşları ardaınca da dəli bir ehtirasla qoşar, əsil bir kişi 
iradəsiylə atılar. Nə qədər uca mərtəbələrə qalxarsa Sürəyyası 
da bir o qədər dərindən sevər onu, ürəkdən alqışlayar onu. 
Sevgi cüt yaşamaq ehtirası deyil, sevgi görə-gprə yaşamaq 
həvəsidir. Görmək-görünməkdi insan sevgisində baş olan 
hədəf, toxunmaq, dəymək, təmasda olmaq deyil. Cüt yaşamaq 
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yox, bir eldə, bir oymaqda yaşamaqdı məhəbbətin cövhəri, 
kökü, bünyəsi! 

Bu düşüncələr içində çabalayarkən bir gün rayondan bir 
teleqram aldı:” Atan ağır yatır, tə”cili kəndə gəl!”  

Dərhal qatara bilet alıb kəndə yola düşdü. 
 
 

****    ******    ****** 
 

Bu hiss ikinci dəfə onu öz evlərinin pilləkanlarından 
enmək istəyəndə qapladı: pəncərədən Nərgizgilin maşınını 
görüb Zaur üçün yüyürdü təngimiş, pilləkən üstündən baxıb 
gördü, Nərgizin hər yanında bir lazer gözlü şəhər xanımı da 
dayanıb. Əlini pilləkanın tutacağına atdı: görsün tutub saxlaya 
bilərmi lərzəyə gəlmiş daş pilləkanları, evlərini, darvazalarını? 
Bir qız gücümü çatardı əsib titrəyən dünyaya, əsələnib, 
ucalanan daş evlərə, dəmir darvazalara? Ayaqları altında 
dayanıb durmaq istəməyən qaçqın pilləkanlara, uçqun 
divarlara? Zakirin taybatay açdığı darvazalarından dalbadal iki 
maşın girdi içəri, bir “moskviç,” bir “jiquli.” Ikinci maşın 
görünür xanımgillərinkiydi. Anası Nərgizin üzünə baxa-baxa 
danacaq qalmışdı. Böyük bacı arvadı lap əvvəldən sözlə tutmaq 
istəyirdi: 

-Gözləmirdiniz ay ana bizi? 
-Niyə başınıza dönüm? Nərgizin həməşə gəlib getdiyi 

qapıdı bura.  
-Nərgizin eltiləriyik ay ana biz də! 
-Nərgizə də qurban olum eltilərinə də, gəlin bəri! 
-Ə Elbar sən də orda dim-dik dayanıb darıxdırma bizi. 
-Məndən olman narahat, Ramizlə maşınların şinlərini 

doldururuq. 
Nərgiz qabaqca gəlib onu pilləkandan tutub araladı, çəkib 

içəri apardı, beyməzləməyə başladı: 
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-Nə qırlaşıb tutmusan pillkandan, demirsən heç ayıbdı, 
gəlib belə görərlər səni? 

-Başım hərlənən kimi oldu Nərgiz, qəfil gördüm səni, 
Zaur üçün yüyürdüm, burda ürəyim acıdı. Bəs Zauru niyə 
gətirməmisən?  

-Bunlar qoymadı. 
Şəhərlilər eyvana çıxıb içəri girmək istəməyərək, stol-

kürsü tələb edirdilər. Nərgizlə kürsü aparıb eyvana qoydular, 
sonra stol gətirdilər. Gülsüm arvadı bərk söhbətə tutmuşdu 
şəhərlilər, həyət-bacasını, səliqə-sahmanını öyüb tərifləyirdilər. 
Sonra balaca bacı durub maşından şirniyyat şeyləri gətirdi. 
Gülsüm arvad dil ağız etmək istədikdə dilavay bacılar hərəsi bir 
tərəfdən tökülüşdülər arvadın üstünə:  

-Yox ana, dil-hüzürlə keçməyəcək, biz yeyib içməyə 
gəlmişik bura.  

-Özü də çolpa-zad nədi? Quzu kababı yeyəcəyik! 
- Zakir, Zakir, yeri o bozkərə quzunu gəti kəs, başına 

dönüm, qonaqlarımız gəlib. Tez yeri.  
- Ay ana biz zarafat eləyirik, sən də inanırsan. Vallah 

toxuq heç nəyə iştahamız yoxdur. 
- İşində ol ağız, ayda-ildə bir yol gəlmişik kəndə, 

qoymazsan kavab yeyək? Bu eyvanda kavab yemək heç 
bilirsən nədi? 

Bacılar Gülsüm arvadı tərpənməyə qoymurlar. Nərgiz də 
Sürəyyadan əl çəkmir, aşağı düşüb samavar qaynadırlar. Zakir 
quzunu tutub gətirib kəsmək istəyir. Elbarla Ramiz təkər 
doldurmağı buraxıb Zakirin yanına gəlirlər. Yuxarıdan böyük 
bacı yenə etiraz edir: 

- Kəsmə qardaş, vallah artıq işdi, ac deyilik. Kəsmə. 
İndi də Elbar qarışır işə: 
- Dəymə Səbahət, mən heç görməmişəm necə öldürürlər 

quzunu. 
- Öldürmürlər e, kəsirlər de! 
- Nu, kəsirlər olsun. Qardaş bir kəs görüm? 
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Zakir quzunun ayaqlarını bağlayıb qibləyə çevirdikdə 
Elbar etiraz etdi: 

- Niyə belə çevirdin? Külək bu yandan gəlir. Qanı 
qaytaracaq üstünə. Bayaqkı kimi qoy kəs. 

Zakir gülümsünüb yenə qibləyə kəsdi qoyunu. Meh 
doğrudan da qanı qaytarıb Zakirin ayaqqabısı üstünə çilətdi. 

- Bax gördün, baxmadın sözümə. 
- Ə, Elbar qibləyə tutub kəsərlər e, quzunu. Qoy işin 

görsün xalx. 
- Nə qiblə? Bu yana eləsin qibləni. 
Eyvanda gülüşmə, qaqqıltı qopdu. Başladılar Elbara 

qibləni anlatmağa. Elbar əksinə tay da əsəbiləşdi bu izahata: 
- Eh, boş bir qaydadı, kakaya raznitsa? Elə tutma, belə 

tut! 
Sürəyyagil samavarı yuxarı qaldırıblar, indi çay süzüb 

verirlər qonaqlara. Bacılar Gülsüm arvada qardaşları haqqında 
danışırlar: "Bu bizim qardaşımızdı ana, Bakıda böyük bir 
zavodda baş mühəndis işləyir. Orada bizim dədə-babadan 
qalma beş otaqlı gözəl mənzilimiz var. Hərəmiz bir cavana 
qoşulub gəlmişik, qardaşımız da qalıb orda tək. Gedib 
Moskvada oxuyub gəlib, görürsən uzaqlaşıbdı eldən-obadan, 
qiblə nədi onu da bilmir. Gözün açandan rusca danışır, görürsən 
öz ana dilimizi nə çətin danışır. Gədə get-gedə uzaqlaşır bizdən. 
Deyirik buna elə bir qız alaq həm el adamı olsun, buralardan 
olsun, həm də dünya gözəli olsun. Qız başına noxta vurub hara 
istəyir aparsın. Gözəl olmasa qız, qardaşımız belə bir təhərdi 
ey, ana, qorxuruq saxlamaya. Amma gözəl olsa qoymayacaq 
əlini ağdan qaraya vursun. Çayını da özü qaynadıb verəcək, 
bişmişini də özü bişirəcək, hələ lap ayağını da yuyacaq". 
Gülsüm arvad mat-mat qulaq asır bacıların danışığına, bir şey 
başa düşürmü görən arvad? Yoxsa elə öz adəti qonaqcıllığın-
dandı bu başına dönüm, qurbanın olum? Böyük bacı göz eləyir 
Nərgizə, işarəylə Sürəyyanı göstərir: yəni bunu apar burdan.  

-Biz gedək əti doğrayaq Sürəyya, çayı özləri tökərlər. 
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- Hə, hə, siz işinizdə olun, çayı özümüz süzərik! 
Sürəyya aşağıda Nərgizlə əti kəsib doğramaqdadırlar. 

Zakir bayaqdan tonqalı çatıb ocağı hazırlamaqdadı. Nə var, 
kömürdü, elə bir ikisinə od düşən kimi hazırdı tonqal. Zakir 
şişləri çəkib ocaq üstünə qoyarkən Elbar pencəyini soyunub 
şişləri Zakirdən istəyir: 

- Mən belə şaşlık bişirməyi çox sevirəm, sən kömək elə, 
qoy mən bişirim. 

- Yox bala, qonağı əziyyətə salma, özün bişir. 
- Dəyməyin sən Allah, qoyun Elbar bişirsin. Bişi qardaş, 

bişi. 
- Mən otliçnıy şaşlık bişirənəm! 
Bu da bir əyləncə: şəhər oğlu incə-mincə bir tərpənişlə, 

kitabdan oxuma bir ardıcıllıqla kabab bişirməyə başlayır. Fır-fır 
fırlanır ocaq ətrafında, maşından bir çılpaq qadın şəkilli iri 
jurnal gətirib ocağı yelləyir, bütün diqqəti kavab şişlərinə, 
pamidor, badımcan, kartop şişlərinə dikilibdir. Zakirin gözü isə 
jurnaldakı şəkildədi. 

Amma kavab bişirməyin doğrudan ustasıymış kişi. 
Bacıları kavabı təriflədikcə də çox xoşhal olur, yuxarı çıxıb özü 
də yeməyə tələsmir, heç yadına düşmür yemək. İşini ciddi bir 
ardıcıllıqla axıra çatdırmaq istəyir. Bacılar da hələ istəmirlər 
qardaşlarının yuxarı çıxmağını, nəsə çox şirin söhbətdədirlər 
Gülsüm arvadla. Nərgiz də Sürəyyanı qoymur yuxarı çıxmağa, 
bağçaya çəkib izahat işi aparır Nərgiz. 

- Elbara bir söz deyilməyib, heç nədən xəbəri yoxdur, 
onçun belə gülməli aparır özünü. Onluq bir iş yoxdu, bacıları 
nə desə odu. Gətiriblər görəsiniz necə oğlandı. Görürsən də 
özün, necə gözəl, boylu-buxunlu, özü də sadədi! 

- Mən ona heç baxmamışam da Nərgiz. Elə belə formasını 
görürəm, neyləyirəm baxa bilmirəm. Nə qədər edirəmsə 
gözlərim qalxmır baxam... 

- Baxacaqsan, elə baxacaqsan ki! 
- Nə bilim Nərgiz, elə bil ürəyim üzülüb içimdə. 
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- Axmaq olma, bax pozsan əhdini, Zaurun canı üçün 
ömrüm olası dindirmərəm səni. 

- Əhdimi pozmayacağam Nərgiz, ondan arxayın ol, amma 
sənin bu işin də xoşbəxt eləyə bilməyəcək məni. 

- Onu sonra görərik. Günü sabah yığılışıb elçiliyə 
gələcəklər. İndi axırda burda Elbara da deyəcəklər. Bir uşaq 
kimi şeydi Elbar. 

Nərgiz onun boynunu qucaqlayıb hələ bir müddət də 
söhbətə tutdu, ancaq tay eşitmirdi Sürəyyanın qulağı, elə bil 
batmışdı. Bir Nərgizin yox, heç başqalarının da danışığını tuta 
bilmirdi, elə görürdü ağızlarını açıb yummaqdadı hamı. Lal 
olmuşdu dünya!  

Nəhayət qonaqlar çıxıb getdilər. Bir lal dünya götürüb 
apardı qonaqlar. Zakir darvazalarını bağlamaqla məşğul ikən 
ana-bala həyətin ortasında üz-üzə dayanmışdılar. 

- Sənin bu işdən bir xəbərin var, ay bala? 
- Var ana, var!.. 
Anasının dizləri əsib yerə çökdü, əlini torpağa sürtüb 

üzünə çəkdi: 
- Kərəminə şükür xudaya, ölmədik bu günü də gördük! 
Nəsə Sürəyyanın içində elə bil pırr eləyib alışdı, üzünü 

çevirib pilləkanla evə qalxmağa başladı. Tez uzaqlaşdı anasın-
dan görməsin arvad, duyuq düşməsin onun bu halından, görə 
bilməsin gözlərində gilənənən göz yaşlarını. Görməyib də 
şükürlər etsin qoy Allahına, umudlara düşsün, səadətinə 
qovuşsun. O özü yetmədi, yetmədi, barı anası yetişsin qoy 
səadətinə!... 

O gündən başlayaraq elə bil zaman öz axıcılığını 
yeyinləşdirib sürətləndirdi. Hər gün yeni bir iş, yeni bir söz-
söhbət çıxırdı ortaya. 

Elçilər ayaq təpitmədən gəlib getməkdə, təkid edib toy 
hazırlığına başlatmaqdaydılar. İki bacı iki hazırcavab dilmanca 
dönüb kim hardan deyirdi ordan bağlayırdılar. Nayıllıq eləyə-
eləyə, deyib gülə-gülə öz işlərini yeridir, maşın-maşın adam 
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yığıb gətirirdilər, bu gün "hə" almağa, sabah şərbətə, birisigün 
dəsmal gətirməyə. Bir ayaqları kənddəydi elə. Onda gördün bir 
plaş, bir "sapaşki", götürüb əllərində gətirdilər: bir qız geyinsin 
görək necə yaraşır. Sürəyya üçün ən ağır dəqiqələr də elə bu 
zaman olurdu. Güzgü qabağında lazer baxışlarını ona zilləyib 
yemək, içmək, sümürmək istəyirdilər elə bil onu. Hop götürür-
dülər əllərində. Hətta gəlinlərinin necə hiss keçirdiyi, necə 
iztirablara düşdüyü belə əsla maraqlandırmırdı onları. Forma-
sına baxırdılar eləcə, baxıb da bir ah qopurdu sinələrindən. Pul, 
var-dövlət nə təhərsə bunlarda bir xəzəl kimiydi. Özlərinin, 
gətirdikləri adamlarının əyin başlarında bahalı-bahalı paltarlar, 
qulaqlarında, barmaqlarında brilliant qaşlı sırqalar, üzüklər, bo-
yunlarında tros boyunbağılar-barmaq yoğunluğunda, kişilərinin 
də hamısının barmağında üzükləri. Şərbətdə tay 50-100 
manatdan aşağı pul saldı da yox. Həmzə kişi nə qədər dedi bu 
kənddə şərbət çoxdan götürülüb, məni söyüş yiyəsi eləməyin, 
xeyri olmadı. "Hamının xeyrində-şərində başdan oturmuşuq, bu 
da vur-tut bizim elədiyimizdi, xalqın dədsinə borcumuz ha 
yoxdu. Puldu istəmirsiniz, verin biz özümüz xərcləyək!" 

Heç nədən də utanıb eləməkləri yoxdu. Qızın cehizi ilə 
maraqlanırdılar. Kişiyə deyirdilər onlarsız heç bir şey almasın. 
Onlar nəyə barmaqlarını tuşutsalar onu da alsın. Yoxsa aldadıb 
elə şeylər verərlər bir şeyə məsrəfi olmaz. Atasının xoşu 
gəlməsə də bir söz demirdi. Yəqin düşünürdü ki, bir qızı var 
vur-tut, onun da cehizinə danışıq eləməyəcəkdi ha, özünü qısıb 
əskiltməyəcəkdi ha. Nə desələr hələ bir azda artığını alacaqdı. 
Hər halda bu əşya hərisliyi, bu sərvət düşkünlüyü, bu sövda 
vurmaq işi heç açmırdı kişini. Ona elə gəlirdi bu cer-cehiz söz-
söhbətləri, plaş-mlaş danışıqları alçaldır qızını, əksiklik gətirir 
öz atalıq qüruruna. Bir də görürsən bir sarı dəmirdən ötrü yekə 
bir mübahisə açıblar, nə bilim qaşı belədi, gözü belədi, bu 
mebel flan ölkədə düzəldilib heç nəyə dəyməz, bu divan flan 
yerdə qayrılıb lap yaramaz bir şeydi. Bu divan hə, bax bu əsil 
finskidi. “Finski” sözü eşidəndə lap dəli oldu kişi, tez 
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papirosunu çıxarıb papirosuna dəm vururdu. “Ay balam bu nə 
finskidi ey, vurulmusunuz buna, vallah ikicə həftəyə bu 
başından girdik finin o başından çıxdıq. Bu əjdahalıqda sovetin 
qayırdığına nə olub ey bilmirəm, başlamısınız finski, finski. 
Onlarınkının görkəmləridi elə, vallah dünyanı gəzsəniz sovetin 
qayırdığından xəlis, sovetin qayırdığından möhkəm şey 
tapmazsınız. Nemisin tankının təkəri altında bir qumbara 
partlayan kimi sepi dağılıb tökülürdü, amma sovetin tankının 
altında Allahvara on beş qumbara birdən partlasın, heç urfu da 
incimirdi! Hətta bir gecə Sürəyya atasının anasına xəlvəti 
elədiyi belə bir gileyini də eşitdi: 

- Arvad əlacım olsa, belim bağlı olsa qızımdan, vallah 
bunun altın altda, üstün üstdə qoyaram. 

- Ay Həmzə nə danışırsan, Allah Allahnan day öyrədirik... 
Qızının taylarının bu saat səkkiz uşağı var. 

- Belimi qıran bu deyilmi arvad. Südünə nəhlət sənin, nə 
var sənin o südündədi. Xalxın uşağı kimidi səninki də, nə 
deyərlər ona baxa? Qorxuram elə bekarca narazılığımı bildi-
rəm, altını altda qoya, üstünü üstdə. Qoyar da Gülsüm. 
Baxıram, məndən çox ona yer eləyir. 

- Sənin özünə çəkib Həmzə, günahı mənim üstümə yıxma. 
Səfərovu bu kənddən qovdurmayınca yorulub oturmadın, 
Maskvayaca sürüb getdin. Axırda öz dediyini elədin. Indi də 
fikir vermə. Pis adam da deyillər vallah, lap yaxşı adamlardı. 
Bir az şəhərlidilər dayna, şəhərlilər də belə-belə şeylərlə 
öyünürlər. 

Sürəyyanın özünün də xoşu gəlmirdi bu əşya, mal-mülk 
hərisliyindən. Lakin bütün bu işdəklərdə nədən xoşlanırdı ki, 
Sürəyya? Məyər ərə getməyinin özündən xoşlanırdımı, 
açılırdımı? Yatırdımı ürəyinə? Bu da bir borc deyildimi bir qız 
üçün, bir qızılca kimi, çiçək çıxarma kimi bir qaçınılmazlıq 
deyildimi? Toyu olmalıdı axır bir gün, ərə getməlidi qız. Toyu 
olub ər evinə köçənəcən də bütün bu işdəkilər hamısı da baş 
verməlidi. Bu sövda vurmaq, bu gediş-gəliş, deyiş qoyuş, 
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bağlaşma, bitişmə mütləq olmalı, mütləq edilməliydi. Bunlarsız 
olmaz ha. Xoşuna istər gəlsin, istər gəlməsin!.. 

Elə bil bir gözəgörünməz sərəncamçı əyləşmişdi içində, 
dərk edib anlamadığı bu naməlumluğa itələməkdəydi Sürəyya-
nı. Hər yerdə çalışırdı atası güzəştə getsin şəhərlilərə. Nə 
deyirlər, nə istəyirlər o saatca qəbul etsin atası, təki tez 
qurtarsın bu mərasim, bu hazırlıqlar. Tez gəlib yetişsin o 
naməlumluq, görə nə diyardı bu yer, nə var burda, nə gözləyir 
onu burda? Sakitləşdirib ovudacaqmı bu naməlumluq onu, son 
verib söndürə biləcəkmi qəlbinin iztirablarını, od-alovlarını? 
barı bir soyuyacaqmı dəli duyğularını, düşüncələrini, rahat olub 
bir insan kimi yaşaya biləcəkmi o da? 

Toy yiyələri təkid edirdilər gərək Noyabrın 7-si günü 
mütləq aparalar gəlinlərini, onunda da gəlinin üçünü keçirdib 
elə o gecə də Bakıya yola salalar. Onbirində işində olmalıdı 
qardaşları. Böyük bir zavod ondan asılıdı. Həmzə kişi üçün bu 
zavod söhbəti boş bir şeydi. Onun öz dədə-baba günü vardı 
məhz bu gündə də qızının paltarbiçdisini keçirməliydi. Tək 
günündən başqa heç bir günə razılaşa bilməzdi. Bu tək 
ötmüşdü, o biri tək də 7-sindən sonraya düşürdü. Kişinin burda 
heç kəsə güzəştə getmək fikri yoxdu. Toy eləyən oğlan gərək 
əməlli-başlı iş yerindən icazə ala, darıxmaya, xalxı darıx-
dırmaya, elə götür apar deyil ha bu? Mal-qoyun almaq dəyil ha 
bu, bazarda pulunu verib götürüb aparasan. Can alveridi bu. El-
oba yığışa gərək, ölçüb-biçəsən gərək! Şəhərlilər üçün duz 
günü, tək günü söhbəti gülünc gəlirdi, keçmişin qalığıdı 
deyirdilər. Qohum-əqraba hərə bir təhər tökülüşüb kişini razı 
saldılar: eybi yox, cümədə-şənbədə eləsin qız toyunu. Onda da 
başqa bir iş çıxdı ortalığa: Həmzə kişi tələb elədi gərək kəbin 
kağızı gətirilə. Yalnız bundan sonra o da arxayın toyuna 
başlayar. Şəhərlilər sevincək olub qızı da, sənədlərini də 
götürüb apardılar şəhər ZAQS idarəsinə. Lakin orada 
qeydiyyata alıb ancaq hələ kəbin kəsmədilər. Yalnız bir aydan 
sonra gəlib kəbin kağızını almaq olardı. Təzə qanun var, kəbin 
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qeydiyyata alınandan yalnız bir ay sonra kəsilə bilər. Statistika 
göztərir ki, ölkə üzrə boşanmaların böyük bir faizi ilk birinci 
aydakı birgəyaşayış müddətinə düşür. Bəlkə bir ay içində heç 
cavanlar bir-birinə öyrəşə bilməyəcəklər, on gündən sonra gəlib 
deyəcəklər ayırın bizi! 

Şəhərlilər qayıdıb bunu Həmzə kişiyə söyləyəndə dəli 
oldu kişi: “A balam, bura haradı? Bizə də gəlib bu sərəncam, o 
bizdən ötrü dəyil! Harda görülüb belə şey? Hansı toy pozulub 
bu səbəbdən? Belə də şeymi olar? Mən qızımı verim apar, on 
beş gündən sonra da gətir qaytar üstümə, nədi, yola getmirlər, 
öyrəşə bilmirlər? Ala qızını! Işə bax bir! Bundn sonra kim yiyə 
durar mənim qızıma? Bilmirəm, gedin kəbin kəsdirib kağız 
gətirin mənə. Yoxsa toyun altı altda, üstü üstdə qalacaq!” 

Kişini tovlamağa başladılar; "heç belə şey olar, alıb 
aldatmadı bu? Bizim qardaşımız da elə qardaş dəyil deyəsən 
sındırar, xar edər bizi, uşaq kimi bir şeydir, hara desən ora 
gedəcək, nə desən onu eləyəcək. Nə danışırsınız, Həmzə kişi, el 
dəyilik, oba dəyilik?" 

Xeyri yoxdu, Həmzə kişi öz dediyini yeridəcəkdi. 
Şəhərlilər kor-peşman qayıtdılar geri. Axırda Sürəyya özü 
qarışıb işə, anasına dedi yaxşı olar lap pozalar bu qohumluğu, 
nəsə heç onun ürəyinə yatmır bu adamlar. Qızının fikrini bilcək 
Həmzə kişi tez Zakiri şəhərlilərin ardınca göndərdi: “Axunda 
kəbin kəsdirib kağızını gətirsinlər, qızı da götürüb aparsınlar!” 

Bacılar tökülüşüb qaçılı bıçaqlı gəlinlərini bəzəməyə 
gələndə də Gülsüm arvadla tutaşası oldular. Qayçını, manikür 
əşyalarını görüb dəli oldu arvad. “Mənim qızıma heç kəs əl 
vura bilməz, qızımın bəzəyi, boyası özündəndi. Qaş nədi, göz 
nədi? Öldürrəm özümü o saat!” Manikür əşyalarını qolu 
getdikcə fırqıtdı arvad! Bacıları gülmək tutmuşdu. Ordan 
burdan hücum çəkib qızı bəzəyib boyamaq üçün dartınırdılar. 
Onlar belə dartındıqca Gülsüm arvad daha da ciddiləşir, söyüş 
söyür, əsəbiləşirdi. Şəhərlilərə də xoş gedən arvadın bu söyüşü, 
əsəbiləşməsiydi. Oynadırdı şəhərlilər Gülsüm arvadı. 
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...Qapılarında artıq mağar quruludu, camaat gəlib 
getməkdə, yeyib içməkdədi. Amma nəsə elə bil bir ölü yeridi 
bura. Bir qəmginlik, bir hüzn vardı hər tərəfdə. Ya bəlkə bu 
hüzn Sürəyyanın öz içindəydi? 

Son yır-yığış aparmaq gərək, gündəliklərini bir kiçik 
çamadana qoyub zirzəmidə gizləmək gərək.  

Qızlıq dünyasından, keçmiş günlərindən təkcə bir 
bağlancaq saxlayacaq özündə. Bütün ömrü boyu bu bağlancaq  
olacaq ürəyinin həmdəmi könlünün can sirdaşı. Öləndə özü ilə 
qəbrə aparacaq bağlancağı: içində yerli tikişli bir cins yubka, 
bir yaşıl Bakı jaketi, bir idman ayaqqabısı, bir də üstü pışpışalı 
bir pambıq fartuğu. Vəsiyyət edəcək lap başının altına 
qoysunlar. 

 
 

*****           ******           ***** 
 

Orxan darvazalarını açıb qapıdan içəri girdikdə gördü 
atası budur sap-sağlam, inəyə ot qoyur. Dərhal bildi nəyə çağı-
rıblar onu. Ata-anası ilə çox soyuq görüşdü, özünü qaşqabaqlı, 
çağırıb belə aldatmayla gətirdiklərinə görə də narazı kimi gös-
tərməyə çalışdı. Anası tez çay-çörək hazırladı, Köçəri kişi də 
dinməz söyləməz gəlib yanında əyləşdi. Bir azdan bacısı, 
bacısının uşaqları tökülüşüb gəldilər. Görüşüb öpüşüb qaşqa-
bağını sallayaraq atasından soruşdu:  

- Nəydi xəstəliyin? Bəs niyə durub gəzinirsən? 
- Xəstəlik nədi ay oğul, ayrı işimiz var sənnən. 
- Nə işiniz ata? 
- Nə bilim ay bala dayıların hamısı da yığılıb gəliblər 

burdadılar. Bir azdan köçüb fermaları gedəcək qışlıqlara. Onlar 
burdeykan dedik görək nə qayırırıq. 

- Bəs məni neynirdiniz? 
- Ay kişi qoy mən deyim, nə uzadırsan belə? Qorxursan, 

utanırsan oğlundan? Elə sən deyilsənmi bizi bu günə qoyan? 
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Xalxın oğulları atalarını görəndə əsim-əsim əsirlər. Səninki heç 
saymır da səni? 

- Niyə saymır ay Zöhrə, nə dedim eləmədi oğlum? 
- Deyə bilirsən heç eləyə, ya eləməyə? Ay oğul səni 

çağırıb gətirməkdə belə məqsədimiz var. Nə vaxtdı bizim o 
sədrin arvadıyla danışıb bitişib sənin bu anan, demişəm qızını 
oğluma alacam. O da hər görəndə vurub özünü öldürür, elə hey 
səni soruşur. Indi də elçinin biri gəlir biri gedir. Amma arvadın 
da, qızın da, yaf sədrin özünün də könlü bizədi. Ya gərək irəli 
duraq deyək bizimdi qız, ya da deyək kimə verirsiniz verin.  

- Ay ana dünya elə o qızın başındadı? Qoyun kimə 
verirlər versinlər. 

- Qadan ürəyimə ay bala, bəs söz demişik, umudlara 
düşmüşük, adamıq biz də, niyət eləmişik axı! 

Arvad oxşamayıb ağlamağa başladı. Istədi anasını 
danlayıb kiridə Köçəri kişi bu yandan özünü saxlaya bilməyib 
başladı uşaq kimi bozlamağa: 

- Ay oğul qınama ananı. Qocalmışıq tay bizim də, nəvə 
oynatmaq keçir könlümüzdən... 

Axşam düşcək bütün keçəçilər tirəsinin kişisini yığıb 
doldurdular onlara. Uşaqların bir çoxusunu tanımırdı. Baxırdı 
ki, budu boylu-buxunlu, bığlı-saqqallı bir cavan gəlib boynun 
qucaqladı. Heç demə Əskərxan dayısının əskərlikdən gəlmiş 
şofer oğluymuş mırtıymış-Muradmış. 

Kənd yerinin öz adəti, öz qayda-qanunu var. Qohum var 
kənddə, tirə var, tayfa var, tayfa-tirə təəssübkeşliyi var. 
Obadan-tirədən irəli çıxmış oxuyub alim olmuş adamlara bütün 
qohum əqrabaların sonsuz bir pərəstiş, fəxr duyğusu var. 
Orxanla fəxr edir bütün keçəçilər. Hamısının da arzusu var 
qabaqda, Orxanın toyunu eləmək, toyunda oynamaq, oğlunu-
qızını qucaqlarına alıb fəxr edə-edə oynatmaq: “Bakıdan təzə 
gəlibdilər, Orxan kəkimin oğludu, qızıdılar!” Tirənin-obanın 
ağsaqqalı var, qarasaqqalı var. Məmmədalısı, Əsgərxanı, 
Gülməmmədi, Şirməmmədi var. Dördü də Orxanın dayılarıdı. 
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Düzülüblər budu yan-yanaşı, deyib gülüb zarafatlaşırlar onunla, 
keçmişləri xatırlayıb xoşal olurlar. Çoban-çoluq da olsalar, 
neyləmək olar onlara, nə demək olar? Könüllərindən ki, bir şey 
keçdi iki ayaqlrını bir başmağa dirəyib deyəcəklər gərək elə  
belə də olsun. Səni sinələri üstündə böyüdüblər axı, yüz dəfə, 
min dəfə çiyinlərinə-dallarına götürüb yoxuc çıxıblar, eniş 
eniblər, dəsmalllarını çıxarıb burnunun suyunu siliblər, 
üzündən-gözündən öpüblər axı. Qanmaz uşaq olub üst başlarını 
batırmısan, bulamısan. Onlar tay da xoş olublar bundan: “əənə 
dur ay bacı, incitmə uşağı, sidik ha dəyil bu, ətirdi tökülüb!” 
Çiyinlərindən düşürməyiblər səni. İndi gəl sözlərini yerə sal, 
pərt elə onları. Nə qədər də olsa iş adamlarıdılar, sədrlə qohum 
olmaq xoşdu onlara, xeyirdi. Bəlkə də lap fəxrdi. 

Orxan çıxılmaz vəziyyətə salındığını duyub getdikcə də 
qaş-qabağını sallamaqdaydı. Hamı gəlib görüşüb qurtardıqdan 
sonra başladılar dağılışmağa. Axırda dörd dayısı, atası, anası, 
bir də bacısı qaldı içəridə. Böyük dayısı Məmmədalı o saat 
başladı danışmağa: 

- Bajoğlu mən demişəm çağırıblar səni. Sümüyümə 
oynmaq düşüb bala, “tərəkəmə” oynamaq istəyirəm. O qədər 
əhd eləmişəm, o qədər əhd eləmişəm, bir süzəm Orxanın 
toyunda. Indi də tay vaxt vədə gəlib yetişibdi. Hələ aldatmışıq 
vaxtı bajoğlu. Amma yenə gec dəyil. Kişi elə otuz yaşından 
yuxarı əvlənsə yaxşıdı. 

- Bacoğlu elə bilərsən sədr ilə qohum olmaq xətrinə biz 
səni bu culfalara calayırıq. O heykəl başın üçün yox, bacoğlu. 
Hələ qızın sədr qızı olmağı gödəldib dilimi. Camaatın sözündən 
qorxuruq. Deyəcəklər keçəçilər tirəsi görün necə əyildilər 
yıxıldılar sədrə qohum oldular, əmiş-qamış oldular, bir tikə 
çörəkdən ötrü!.. Bu da Əskərxan dayısı idi. 

- Ay dayı mən də elə bu sözdən qorxuram. Kaş heç sədr 
olmayaydı kişi, sadə adam olaydı... 

- Vay sənin başına dönüm, dayısına çəkən bala! 
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Məmməalı dayısı durub gəlib “març” alnından öpdü. 
Anası o tərəfdən göz ağartdı qardaşına, atası bu tərəfdən, 
olmadı, tay da təvərədən oynayıb çıxdı kişi: Belə olduqda atası 
hirslənməyə başladı: 

- Ay Məmmədalı, sən o topuğu cırıq baban Alının goru 
qoy bir görək. 

- Bura bax, Köçəri, mənim topuğu cırıq Alı babam kasıb 
da olubsa, kənddə ondan başqa yüzbaşıyla tüfəng qıjanan 
olmayıb. Kəl yerinə arabaya qoşulub dərin dərədən yüklü araba 
çəkib çıxarmayıb! 

Bərk mübahisə başladı. O biri üç dayısı da keçib durdular 
böyük qardaşlarının tərəfində. Dedilər olmaz olacaq dəyil, qoy 
sədr özü gəlib yalvarsın onlara, kənd camaatı da baxıb 
görsünlər keçəçilər əyilib eləmədilər culfalara. Onlar özləridi 
bu işi quran. Özləri yalvarırlar keçəçilərlə qohumluğa. Dörd 
çoban, əllərində dörd dəyənək, damaqlarında da dörd qaylan 
siqaret, birin çəkib birin yandırırlar, bacoğlu da onlar tərəfində. 
Danışığa obanın nəki, ağsaqqal-qarasaqqal var, Köçəri kişi 
çağırıb yığdı evinə. Gecə saat iki olunca mübahisə getdi. Heç 
bir təbliğat-təşviqat kar eləmədi dayılara. Axırda bu qərara 
gəldilər, qoy sədrin arvadı yanında da sözgəzdirən Telli, gəlsin 
Məmmədalının arvadı qara Suqranın yanına, desin qızı çox 
yerdən istəyən var, ancaq kişi sizə vermək istəyir, o birilərinə 
könlü yoxdur. Tökülüşün gəlin elçiliyə. Yoxsa heç olub olacaq 
deyil, biz elçi getməyəcəyik sədrin evinə. Bacımızoğlu da bizi 
deyir. 

Orxan hələ üç gün də kənddə qalıb dayılarıyla kefi istəyən 
şəkildə yeyib içib əyləndikdən sonra Məmmədalı dayısının 
müəllim oğlu Ziliyə iş yerinin telefonunu verib dedi ony 
çağırası olsalar bu nömrəyə zəng vurub çağırsınlar, dayısının o 
biri oğlunun ZİL maşınına minib qatar ayağına yola düşdü. 

Dayılarının mərdliyi yamanca hallandırmışdı onu. 
Qatarda da elə hey onların mərdliyini, kişiliyini gözləri önünə 
gətirib öyüncülü duyğular yaşamaqdaydı. Kişilik, mərdlik 
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alimliklə, çobanlıqıa deyil. Kişi elə kişidi, alim də olsa, çoban 
da olsa. Bəlkə də lap anadangəlmə insanın alnına yazılıdı 
kişilik. Kişi olmaq istəməklə heç vaxt kişi olmaq olmaz, kişilik 
adamın xislətində gərək olsun, məqsədində, amalında, ətində-
qanında, canında gərək olsun. əslində, ulusunda, nəcabətində 
gərək olsun. Aldığı nəfəsində, içdiyi suyunda, yediyi çörəyində 
gərək olsun. Üstündə gəzdiyi torpağında, istisinə əl tutub 
qızındığı od-ocağında gərək olsun! 

Kupeyə kök bir kişi girib “salam əleyküm”dən sonra 
dərhal ağ alıb gətirib ikinci mərtəbədə özünə yer saldı, üzünü o 
tərəfə çevirərək elə o dəqiqəcə yuxuya keçib fısıldamağa 
başladı. “Bəxtəvər!” – deyə düşünüb köksünü ötürdü. “Bax, 
budur əsil istirahət, əsil yaşama!” 

O da bu kişi kimi etmək istədi. Vaqon yola düşən kimi ağ 
alıb gətirib kişi ilə üzbəüz ikinci mərtəbədə yerini düzəltdi. Alt 
yerlər satılmamışdı, yiyələri gəlməmişdi. O biri kupelər də elə 
bunlarınkı kimi bom-boşdu, gedən çox azdı bu gün. Yerinə 
uzandıqda anladı ki, haqlı çevirirmiş üzünü kişi, koridorun işığı 
qapı arasından düz adamın gözlərinin içinə düşürdü. Durub 
xidmətçi qadını taparaq xahiş etdi keçirsin koridorun işığını, 
qapıların dibləri laxdı ordan işıq düşüb qoymur adam yatmağa. 
Koridorda işıq da söndürüldü, lakin yenə gözlərinə yuxu gəlib 
yata bilmədi. Başında alalı-qaralı düşüncələr gəzirdi. Üz üstə 
uzanıb pəncərə önündən gecənin qaranlığına dikildi, uzaqlarda 
sayrışan işıq topalarına, yaxınlardan ötüb keçən işıq qaçışlarına 
tamaşa etməyə başladı. Fikirlər, xəyallar dalğa-dalğa gəlib 
keçirdi başından; otuz üç ilin bir röya kimi uçub getmiş 
yaşantıları, xatiratları lövhə-lövhə, səhnə-səhnə gəlib gözləri 
önündən keçməkdəydi. Qərib-qərib mənzərələr, dadlı-dadsız 
xatirələr keçirdi gözləri önündən. Bir yandırıcı nisgil gəlib 
dolmuşdu ürəyinə, didib-dağıdırdı ruhunu, ömründə ilk dəfə 
hönkürüb ağlamaq istəyirdi, bulantılı axıntılar tökmək istəyirdi 
çölə. Kim biləcəkdi, kim görəcəkdi, bu yatıb fısıldayan şişman 
kişidən savayı kim vardı burda, kim də görə. Öz-özündən 
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utanıb cilovladı sinirlərini, lakin onda da boz pərdələr çəkildi 
gözlərinə, iriləşib şüşələndi pərdələr, gilə-gilə olub gözlərində 
şölələndi. 

Tale niyə belə sillə çəkdi ona, niyə belə əzablara saldı? 
Kimə neyləmişdi Orxan? Hansı suçu işlətmişdi hansı bəd əməli 
tutmuşdu? Hələ bir adama qarşı pislik etdiyi, namərdlik etdiyi 
olmayıb bu günəcən. Tale bəs niyə belə sınadı onu, bərkə 
çəkdi? Özü də belə incə, belə zərif bir məsələdə sınadı? 

Gəlib çatmış olduğu bu ağıl yüksəkliyində, yaş 
səviyyəsində məhəbbəti onun üçün heç də ən yüksək, ən 
mötəbər bir həyat idealı demək deyildi, özünə, şəxsi məni üçün 
bir ideal olanlara üçüncü şəxsin gözüylə baxmağa çoxdan adət 
etmişdi, onları yaxına buraxıb qəlbinə varlığına hakim 
kəsilməsinə imkan yolu verməzdi. Lakin indi elə bil dəryaya 
çevrilmiş bu yığıntıları önünü kəsən bəndini-bərəsini uçurub 
dağıtmışdı, dərya coş verib bu bəndlər arxasındakı bağlı-bağatlı 
şəhərlərini, kəndlərini köpüklü dalğalar əhatəsinə almışdı. 
Bəndi qırılmışdı sinirlərinin, özünə üçüncü şəxsin gözüylə 
baxmağa vərdiş etdirmiş o yüksəklikdəki ağlının, zəkasının. 

Məhəbbət, ideal saydığı nəsnələrin heç də ən mötəbəri 
deyildisə də nəsə olduqca ülvi, olduqca incə, olduqca şirin bir 
idealmış insan həyatına, əvəzsiz bir duyğuymuş, hava kimi, su 
kimi, ana torpaq kimi gərəkli olan, istənli olan həyati bir 
məsələymiş. Əfsanəyə, nağıla bənzəyişli kövrəcik bir diləkmiş, 
ürək titrədici, könül coşdurucu, ruh təzələyici mövhumatmış o! 

İndi bu qatar pəncərəsi önündə, bu gecə işıqları 
sayrışımında birdən ona elə gəldi ki, bütün yerdə qalan 
ideallarını, duyğu, düşüncərini, zəkasının yüksəlmiş olduğu bu 
üstün mərtəbəsilə birlikdə məmnuniyyətlə əvəz verib 
dəyişdirərdi bu möcüzəyə: həkimliyini, alimliyini bütün digər 
həyat ideallarını, indiyənədək əldə etmiş nəyi vardısa hamısını 
qıypınmadan, çəkinmədən, bir kirişkələnib eləmədən dərhal 
dəyişdirərdi bu əfsanəyə, bu nağıl qədimliyinə. 
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Ömür barlı-ürünlü bir yaşıl ağac isə, məhəbbət onun 
budaqları boyunca alışan bəyaz çiçəkləri deyilmidir? Ömrün 
barı bu çiçəklər içindən doğub yetişər, ömrün çəyirdəyi bu 
çiçəklər içindən çırtlayıb çıxar, uyuşuq tapar. Bu çəyirdəklərsiz 
bir ömür bir heçdir, puçdur, mənasızlıqdır, qup-quruca, barsızca 
bir söyüd ağacıdır, amalı, məsləki, gələcəyi olmayan boş bir 
şeydir onlarsız ömür! 

Bu bəyaz çiçəklər isə yalnız insan tam bir bütöv halında 
ikiləşəndə, qoşalaşanda açılır, çəyirdəklər, meyvələr gətirir 
ömür ağacında. Bu tamlığında, qoşalığında mutludu insan oğlu, 
bir-birini mənaya mindirib çəyirdəkləndirən, barlandıran bu 
nəcib, romantik ikiliyində xoşbəxtdir insan oğlu. Tamdı, 
bütövdü həm də, bu ikilik orbitində, bu ikilik cazibəsində, bu 
ikilik möcüzəliyində güclüdür, onatlıdır, sarsılmazdır insan 
oğlu! 

Bu ikilik xaricində acizdi insan, yesirdi, yenilən-sarsılan, 
zəifləyib tabe olandı, boyun əydiriləndi, qanadları qırılıb 
dağlara-daşlara çarpdırılandı. Qoşa qanad olub bu ikilik onu 
buludlar ucalığına, başı qarlı zirvələr yüksəkliklərinə qaldırardı, 
səmalarda, göylərdə gəzdirərdi, bir şahin nikbinliyi, bir qartal 
cəsarəti gətirərdi ona. Tək qanadla nə yüksəkliklər peşində olur 
olsun qartal bir qartal deyil artıq, bir əşyadı, bir ağırlıqdı 
girdablara doğru uçurlanıb düşəcək, cansızca bir cəsəddi fəqət! 

Tək qanadlı bir ağırlıqdı indi Orxan, cəsəddi indi tək 
qanadlı, bir qartal cəsədi. Uçuş, yüksəliş, ucalıqlara, 
yüksəkliklərə gerçək bir qartal qalxışı yoxdu onunçün. Yalnız 
Sürəyya ilə qoşalıqda mümkübdü bu qalxış, Sürəyya ilə 
çiçəkləndikdə mümkündü bu uçuş, bu yetiş, bu yüksəliş!  

Bu da bir möcüzəsidi insan oğlunun, bu da bir fitrətidi. 
Otuz üç illik ömründə bir an kimi ötüb keçən üç günün 
yaddaşıdı Sürəyya! On il ötüb keçib bu üç günün üstündən, 
sərasər on il! Fəqət çıxara bilmir hafizəsindən bu üç günün 
yazdıqlarını, bu üç günün cızdıqlarını, unuda bilmir bu üç 
günün mənəviyyatına, qəlbinə hopub, ürəyinin ən dərin 
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guşələrinə saldığı izləri, ləpirləri, xilas olub qurtula bilmir bu üç 
günün sinirlərində, duyğularında oyatdığı xəstəlikdən, 
qızdırmadan, təsirdən! 

Bununla məcüzədi insan oğlu, bununla fitrətlidi, bununla 
onatlıdı, əfsanələşən, nağıllaşan, dillərdə dastan olub danışı-
landı. Bu fitrət, bu əsrarəngizlik olmayan yerdə ən adi bir 
bioloji-fizioloji varlıqdı, miskinlikdi insan oğlu, ötəyə keçəməz 
bu səviyyədən, aşamaz insan oğlu! 

Bu əsrarəngizliyi ilə adi bir ağac çiçəkləməsindən misilsiz 
yüksəkliklərə qalxır insan duyğusu, insan sevgisi. Bilməzsən 
necə gəldi, bilməzsən necə gələcək, necə gedəcək. Gələcəkmi 
bir gün, gedəcəkmi bir vaxt? Bilməzsən hardan gələcək, hansı 
səmtdən əsəcək, hansı çağlarına düşəcək. Ömrünün çiçəklənən 
baharınamı, yarpaq olub tökülüşən payızınamı düşəcək. 
Bilməzsən, anlamazsan bunu, baş açmazsan bu sirdən. Bununla 
romantikdi insan sevgisi, insan duyğusu, bununla cazibəli, 
bununla çəkişlidi, istəklənən, arzulanan, diləklənəndi. Hər kəsə 
xoş olan, həmişə yaşıl olan, hər cağda cavan olan əfsanəvi bir 
duyğudur insan məhəbbəti!.. 

Yuxu gəlib şirin bir istək kimi gözləri içinə dolmuşdu, 
lakin beynindəki bu düşüncə selintilərinin əzmini, mətanətini 
sarsıdacaq bir gücdə deyildi yuxusu. Karvan-karvan gələn bu 
düşüncələr dumanı önündə zəifcə-zəifcə ötən bir yamac 
küləyiydi yuxusu, onatı çatmırdı dağıtmağa bu dibsiz duman 
karvanlarını. Dirsəkləri uyuşub üzüquylu balış üstünə 
düşmüşdü. Gecənin işıq oynaşımını seyr edə bilmirdi. Gözlərini 
bərk-bərk yumub bir röya aləminə qovuşmağa amaclı idi. Lakin 
hər dəfə qatarın təkərləri iri bir çıxıntıya düşüb səslənən kimi 
gözlərini açıb ayılırdı yuxusundan. 
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*****                ******             ***** 
 

- 17-19 buradı görəsən? 
- Bəli. 
- Buradı, buradı gəl bəri.  
- Alt yerlərdimi bizimkilər? 
- Əlbəttə alt yerlərdi. İşığı yandıraqmı? Yamanca 

qaranlıqdır.  
- Yox, yox! Görmürsən qoca kişi yatıb? Ayıbdır axı, yaxşı 

deyil, oyadarıq! 
Bunu deyib qız Orxanın yatdığı üst nömrənin altına keçdi. 

Oğlan hələ də işıq hayındadı, koridora çıxıb xidmətçi qadını 
səsləyərək rusca soruşur: 

- Niyə yanmır koridorun işığı? 
- Sizin kupedəki o yoldaş xahiş elədi, mən də söndürdüm. 
- Eybi yoxdur, yandırın, mən xoşlamıram işığı. Amma siz 

yandırın. Qapı yaxşı örtülmür qalır aralı, işıq düşür lap adamın 
gözünə, yatmağa qoymur. Orxan rusca dedi: 

Alt oturacaqdan qız pıçıldadı: 
- Mən də sevmirəm işığı, qaranlıq yaxşıdı. Qoca kişi 

yatıb, lazım deyil, ayılar qoca. 
- Yandırdı daha. Eybi yoxdur, içərini yandırmaram. 
Qapının açıq qalmış aralığından işıq düşüb təzə gələnləri 

aydınca göstərirdi: oğlan sarışın, ucaboy bir oğlandı. Qalın 
saçları alnı üstündə çox səliqəli həm də gözəl daranıqlıydı. 
Gözəl üzü, olduqca gözəl geyimi vardı. Dərhal da kostyumunu 
soyunub qızınmı, ya gəlininmi oturduğu yatacaq üstündə 
qoyduqları çamadana büküb qoyurdular. Nə qız görünürdü, nə 
çamadan. Bəlkə heç qız deyil də gəlindi o, bu sarışın oğlanın 
gənc arvadıydı bəlkə? Kim bilir? Amma yamanca fors vardı 
bunlarda. Oğlanın gözləri qabağındakı bu duruşu, bu tərpənişi 
forsdu başdan-başa. Qızın oğlandan aldıqca irəli uzatdığı 
biləkləriydi görünən, fors olan, fors göstərən. Ağ yoğun 
biləklərə Jiqulu porşenlərinə taxılan halqalar kimi bir topa 
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platin halqalar taxılmışdı. Halqalar qızın ağ, totuq biləkləri 
boyunca gah bir-birindən aralanır, dağılır, gah da yaxınlaşıb 
sıxlaşırdılar. Nəsə qızın biləklərinə yamanca yaraşıq verirdi bu 
kolsalar. Orxan hələ heç kəsdə bu yaraşıqda ağ, totuq bilək, heç 
bir bilək ətrafında belə açılıb dağılan gözəllik görməmişdi. 
Hansı zərgər düşünüb ixtira edibsə bu bilərziyi, halal olsun ona! 
Heç bir ayrı qızıl,  platin, lap brilyant səpintili bilərzik bunca 
yaraşmazdı bu qola, bunca gözəl göstərməzdi onu belə. Halal 
olsun vallah! 

Oğlan Orxanın gözlərini çəkə bilmədiyi platin bilərzikli 
ağ biləklərin uzatdığı, oğlanın trusiki kimi qıraqları ağ lentalı 
düm qırmızı idman kostyumunu alıb əyninə taxmaqdaydı. 
Neylon idman kostyumunu geyinib oğlan bir az daha 
gözəlləşdi. Doğrudan-doğruya uyuşuqlu, gözəl bir oğlandı bu. 
Görəsən hansı vəzifəli şəxsin oğludu. Özünü belə ərköyün 
aparmasından bəllidi necə böyüdüyü, yaşadığı. Qız necə qızdı 
görəsən, bu ağ biləklərinə uyğun da bir üz-göz gözəlliyi, bir 
bədən gözəlliyi varmı görən? Əlbəttə eyib olardı yuxarıdan 
aşağıya qatlanıb qıza baxmaq. Düzdür indiki zəmanədə... 

Hər halda görək adamın özündə qanacaq ola, yoxsa bu şiv 
oğlanın qısqanacağına heç ehtimal da yoxdur. Hərəkətindən 
duruşundan görünür, özünü aparmasından, danışığından 
duyulur. Öyrəşib gəliniylə belə yol gedib gəlməyə, bu barədə 
bəlkə heç düşünmür də. 

- Sürəyya o limonadı ver bəri, susamışam yaman. 
- Ala aç. Stəkan yoxdu amma. 
- Sən də içmək istəyirsənmi? Qabaqca sən iç. 
- Yox susamamışam. Özün iç. 
Oğlan bir az bərkdən, qız isə pıçıltıyla danışırdı. 

Pıçıltısında da bir fors duyulur qızın, nəsə bir özünüçəkməlik, 
bir kübarlıq duyulur. Yəqin elə o da bu oğlan kimi kimsə 
yüksək məqamda bir şəxsin qızıdı. Amma nə gözəl adı var 
Sürəyya! Hamının Sürəyyası var, hamı xoşbəxtdi. Təkcə odur 
itirən öz Sürəyyasını, öz xoşbəxtliyini. Bu andan oğlan onun 
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gözlərində nəsə mənfur, nifrətamiz bir varlığa çevrildi. Guya bu 
oğlanmış onun bədbəxtliyinin baisi, bu oğlanmış onu belə 
talesiz, Sürəyyasız qoyan. Gözləri ağrıyırdı oğlana baxdıqca. 
Çevrilib arxası üstdə uzandı, qoy görməsin onu. 

- Bəs sən niyə soyunub dəyişmirsən paltarını? 
- Yavaş! Eşidirlər! Dəyişmirəm mən, belə geyinikli 

yatacam. 
- Qırışacaq axı paltarın! Əziklənib abırdan düşəcək. 
- Sabah ayrısını geyinərəm. 
- Özün bil onda. Mən yerimi düzəldib yatıram, yamanca 

yorulmuşam. İçki də bir tərəfdən... 
- Belə dur, mən düzəldim yerini. 
- Yox, yox. Özüm düzəldəcəm. Sən öz yerini düzəlt. 
Bir müddət səs kəsildi. Kimsə koridorun işığını yenə 

keçirtdi. Kupe qap-qaranlıq oldu.  
- Sənə bir kömək lazım deyil? Bəlkə təzə limonad açım 

içəsən?  
- Yox, istəmirəm. Sən yat, narahat olma. 
- O qədər oynatdılar, içirtdilər, lap əldən düşmüşəm. Bax 

təzə su açıb qoyuram bura, susasan içərsən. 
- Yat sən,məndən nigaran olma... 
Bir daha danışıq, səs-səmir eşidilmədi. Gənc ər-arvad 

görünür yetirişi uyuyub yatdılar. Qatar da yola düşüb çırıqqa-
çırıq getdiyində, oğlan artıq mışıl-mışıl yatmaqdaydı. Yəqin 
gəlin də yatmış olardı. Yox deyəsən, gəlin hələ yatmayıb, 
aşağıda xışıldadır nəsə, hərəkətdədi. Paltarını soyunur bəlkə də. 
Hər halda yatmayıbdı gəlin. 

İndiki gənclərin çoxusu belədi. Harda gözünü yumdu o 
saatca xurt düşüb yatasıdı. Bəlkə elə bir banditəm mən, bir 
avaranın, sataşqanın, şorgözün biriyəm elə. Bəlkə ürəyimdən 
keçəcək duram bir bəhanəylə göz yetirəm gəlinə, görsəm 
yaxşıdı, şuxdu, hələ bir söz də atam, ağ biləklərindən də tutam. 
Vecinə deyil oğlanın! Vecinə olsaydı belə xurt düşüb yatardımı, 
təkcə qoyardımı yad adam yanında gəlinini? Görmədimi oğlan 



 280 

məni? Bilmədimi oyağam? Cavan oğlanam özüm də, bazım 
burutum da var, hər hansı qadını oyadacaq baxımım da var. 
Əlbəttə arxayındı gəlininə, bilir örgəncəliklidi gəlin, görüb 
götürmüşdü, cavab verəcək kim olsa, nəçi olsa. Uzaq başı lap 
bir işvə atıb ala qoyacaq, başından edəcəkdi. Burası qalır 
gəlinin özünə, necə eləyəcək özü bilər.  

Orxan gah bu üzü, gah o biri üzü üstdə çevrilərək 
düşüncələr içində çırpınırdı, gözlərinə yuxu getmirdi yata. Özü 
də belə boş-boş şeylər haqqında baş sındırırdı. Axı bu gənc ər-
arvad kimdilər, nəçidilər, hardan gəlib hara gedirdilər, nə 
dəxlinə qalmışdı? Nəyidilər onun? Qohumu əqrabası, bir 
tanıyıb bildiyidilərmi, niyə hər hərəkətlərinə göz qoyub bir 
əmma tututrdu? Müşahidə edirdi onları? Əlbəttə, hamısı 
aydındır: qızın adı Sürəyya olduğu üçün həsəd aparırdı bu 
oğlana, paxıllığı tuturdu. Ona görə də bir qaralıq görürdü hər 
sözündə, danışığında, hərəkətində. Hələ bu yatışında da. Qibtə 
edir o bu cavana. Kimə? Bu düm qırmızı geyinmiş arsıza? Yox, 
paxıllıq, qibtə deyil bu! Vətəndaşlıq duyğusu, bir dildə 
danışmaqlıq hissi!.. Boş sözdü bunlar hamısı! Vətənin neçə 
milyon belə gənci var. Kim necə bilir, necə istəyir, eləcə də 
yaşayır. Sən özün necə adamsan? Ondan qeyrətli, ondan 
heysiyyətlisən sən? Elə hamı özgəsini mühakimə edir, 
özgəsinin hərəkətində bir nöqsan axtarıb tapır, əyrilik, pislik 
görür. Qeyrətli çıxmısan indi. Belə "qeyrətli" düşüncələrin 
deyilmi səni bu günə qoyan? Axı hələ bir 3-4 yaş da böyük 
olarsan o rahatca yıxılıb mışıl-mışıl yatmış oğlandan. Amma 
hələ heç nəyin yoxdu bu dünyada. Avara qalmısan ortalıqda. 
Onunsa ailəsi var, gözəl-çirkin, hər nəsə gəlini var, rahatlığı, 
gələcəyinə inamla addımlayan dönməz yolu var! 

Ağlın olsa sənin də olardı. Pis qızdımı kolxoz sədrinin 
qızı, əksikdimi bu biləyi kolsalı gəlindən? APİ-ni yenicə bitirib 
gəlmiş ali savadlı müəllimədi, gözəldi, yaraşıqlıdı. Qıp-qıvrım 
saçları var, xumaq baxışları var. Sevir özü də səni, bəyənir də. 
Sevgini oxumağa nə var! Gözlərinin parıltısından, süzülməsin-
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dən görürsən sevir səni. Hələ o sarışın dünya gözəli, o ala gözlü 
baldız necəydi, pisdi bundan? Üzünə baxmaq olmurdu qızın. 
Açıb kürəyinə baxanda tir-tir titrəyirdi. Nə hisslərdi onu belə 
titrədən, bilmirdinmi? 

Səni bu kökə salan öz təşəxxüslüyün, öz eqoizmindi elə. 
O üç günün iztirabları da bu eqoizmindən, bu fərdiyyətçi-
liyindən doğubdu. On ildi iztirablara çəkib, sarsıdıbdı səni. 

Od kimi pambıq toplayan, qoşa uzun hörüklü, incə belli, 
bir Vətən simalı pambıqçı qız görüb bütün hissin, duyğun alışdı 
o saat. Bir Azərbaycan gözəli kimi qavrayıb fırtınalı duyğular 
axıntısna düşdün. Azərbaycan gözəli idealının, fərdiyyətçi, 
eqoist düşüncəsinin oduna yandın. Hərədə bir nöqsan görüb, bir 
əyrilik axtaran, bir kəsir tapan o eqoist düşüncən bu qızda bir 
əyrilik, bir nöqsan, bir kəsir tapa bilmədi. O qız dönüb idealınla 
birləşdi, idealın oldu sənin. Bundan sonra gördüyün bəyənmək 
istədiyin bütün qızlara bu idealın süzgəcindən baxdın, bəyənə 
bilmədin, sevə bilmədin heç kəsi. Öz eqoizmin, öz fərdiyyətçi 
düşünüşün bəla açdı başına, kəsib bir keçilməzliyə çevirdi asan, 
geniş yolunu, maneələr, əngəllər çıxardı qarşına, yumalaqlar 
itələdi gələcəyinə yönələn hamar yoluna, düz yoluna, əydidi 
səni, sapdıdı səni, əzablara, iztirablara ürcah etdi səni. 

Halbuki, mülahizə, götür-qoy, soyuq baş ilə hesablama 
gərəkdi indiki çağımıza. Öz xeyrini başa düşmə, öz hesabını 
apara bilmə, sanama, sayma gərəkdi. Elə heç olmasa başqaları 
kimi sən də işin elə iqtisadi cəhətlərini fikirləşəydin, 
sərfəliliyini, pulla, sərvətlə, rahatlıqlarla ölçüləndiyini düşü-
nəydin. Gözəl baldızla evlənsəydin gözəl otaqların, mebellərin, 
avtomobilin olacaqı, qulluğun, mənsəbin, gəlir gətirən bazarın 
olacaqdı. Harın həyatın, ən yüksək səviyyədə dolanışığın 
olacaqdı. Elə baldızlar, bacılar, qızlar çıxıbdı ürcahına, təkcə 
elə onlara adaxlanmaq gətirərdi sənə bu sərvəti, qulluğu, bazarı. 
Axı elmlər namizədisən özü də təbabət sahəsində, həm də 
bəşəriyyətin üçdə bir hissəsini qırıb tökən bir ölüm xəstəlikləri 
üzrə. 
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Amma qəbul edib seçmədin bu asan yolu, düz yolu, 
gələcəkli yolu. Öz eqosentrizmin, öz fərdiyyətçiliyin, özümçül 
fəlsəfən qoymadı seçəsən bu yolu. İndi qal çabalaya-çabalaya, 
yana-yana, həsəd apara-apara. 

Yenə üz üstə dirsəklənib pəncərəyə tuşlandı. Qatar çırıq-
qa-çırıq yol gedir, gecənin işıqları qaçıb geriyə axnaşırdılar. 
Toxsun kişi aram-aram fısıldayır, qırmızı geyinib uzanmış 
oğlan mışıl-mışıl uyuyurdu. Gəlindən də bir səda gəlmirdi, 
görünür uyumuşdu gəlin də. 

O isə düşünürdü. Düşünməyə nə var ki? Atmilçəyi kimi 
bir şeydi düşüncə. Nə qədər istəyəsən qovub aralaşdıasan 
özündən, qayıdıb bir də gələcək əl çəkməyəcəkdi səndən, əl 
üzüb getməyəcək, əldən salacaqdı səni, yorub üzüldəcəkdi. 
Lakin buna da çarə var. XX əsr buna da çarə tapıb. 

Qalxıb başı altına qoyduğu portfeli içindən bir tabletka 
seduksen çıxarıb gənc oğlanın öz gözəl gəlini üçün açıb masa 
üstünə qoyduğu limonad şüşəsini götürərək tabletkanı atdı. 
Sonra şüşəni qaytarıb yenə öz yerinə qoydu. XX əsrin dərma-
nıdı bu. Tipik dərmandı əsr üçün. Çünki, fikrə, düşüncəyə, 
karvan-karvan gələn ağıl iztirablarına qarşıdı. Düşüncələri 
başdan uçurmaq üçün çeşid-çeşid dərmanlar icad edib XX əsr. 
Zövqünə görə bəyən, istəyinə görə seç, azadca, arxayınca. Bir-
birindən güclü bir-birindən təsirli. Indiki əsrdə nə düşüncə, nə 
iztirab? ən xatalı şey düşüncə deyilmi? Bax, bu qırmızı geyinib 
taxta uzanmış, uzanan kimi də uyuyub yatmış cavan kimi 
olmalıdır. əsrin adamı odur. O da qazanacaq bu dünyanı. Çünki, 
düşüncə əlində əsir deyil. Vəzifəcə çox-çox böyüdüləcək, irəli 
çəkiləcək, səndən çox-çox artıq yaşayıb uzun ömür sürəcək. 
Axı hər şeydən ötrü baş sındırıb əzablar, iztirablar çəkməyəcək. 
Hərəkətlərindən, tərpənişindən, yerinə uzanan kimi dərhal 
yatmasından görünmürmü? Ağlına da heç gəlməz biqeyrətlik 
edir, yad adam yanında qoyub yatır gəlinini. Çünki, bilir ziyanlı 
şeydi düşünmək, ömür gödəldən şeydi. Başqalarına da ziyan 
gətirəndi elə, camaata da bir bəhrəsi olan deyil. əgər ziyan 
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olmasa bir bu qədər düşüncə əleyhinə dərmanları neylərdilər 
icad edib, istehsal edib? 

Hanı deyəsən heç seduksen də kar eləmir ona. O da aydın 
məsələdir. Onun düşüncəsi hələki bu seduksenin təsirindən 
güclüdü. Tabletka ortadan xəttlə iki hissəyə bölünüb. Deməli 
iki dozadə bu, iki adam üçündür. Lakin o adamlar da sən 
dozada deyillər. Sənin kimisini nümunə götürüb hazırlama-
yıblar tabletkanı, sənə iki tabletka atmaq gərəkdir. 

Qalxıb ikinci tabletkanı atdı. Indi də içindən ikinci bir səs 
qalxdı “Böyük adamsan sən, ayrı sortsan. İntellektualsan sən!” 
Öz rişxəndi çox xoş gəldi özünə. Dərhal da atmilçəyi düşüncə 
karvanlarının qabağını kəsib buraxmadı irəli. Bu rişxənd 
seduksen dozasının ikisindən güclü təsir elədi başına. Keyləşdi 
başı, bundan sonra artıq nə barədə düşünmək istədiyini, 
düşündüyünü seçib ayırd edə bilmədi. Dərin, dibsiz, kor bir 
yuxu apardı onu...  

Orxan bir də çiyninə vurulan dümsüklərə ayılıb gördü 
axşamkı şişman qocadı onu dümsükləyən. 

- Pencəyinin qatması qırılıb düşübdü yerə ay oğul. 
Cibindəki şeylərin gör bunlardımı, yığmışam stolun üstünə. 
Hamı durubdu çatırıq indicə. 

Yəqin bu düm yaşıl oğlan da axşamkı düm qırmızı 
oğlandı. Yaşıl vilyurdan əcnəbi tikilişli kostyum əcəb yaraşır 
oğlana. Gözləri yaşıldı deyə yaşıl kostyum geyinib, arvad kimi 
rəngi rəngə tutuşdurub; əllərinə bax, totuq-motuq, incə-mincə, 
qız əlləri kimi. Fransız duxisinin ətri adamın burnunu göynədir. 
Ya bəlkə xanımından gəlir ətir? Yox xanımı yoxdu yerində, 
oğlanın özündən qoxuyur belə. Aha, deyəsən burnun bi azacıq 
donqardır qağam. Amma yox, bir eyib kimi tutmur bunu 
burnunun donqarlığı, hələ bir az da kişiyə oxşadır, kişilik 
özəlliyi verir. Sərtlik, zəhm verir görünüşünə. Baho, salmanc da 
ata bilirmişsən adama gözəl oğlan: 

- Yaman xoruldamısan gecə, qoymamısan yataq. 
- Doğrudan?.. 
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“Yəni əliuzunluq eləməmişəm cavan oğlan, sən baş yerə 
qoyub yatdığın dəmlərdə aşağı enib o kolsalı gəlininin ağ 
biləklərindən tutmamışam, sataşmamışam ona?” 

- Hə olar. Seduksen atmışdım. O da adamın burnunun 
içini şişirdir, qurudur, qoymur burnundan nəfəs ala. Boğazdan, 
ağızdan nəfəs alanda da xoruldayır adam. 

- Həkimsiniz görünür. 
- Bəli həkiməm. 
- Özü də burun-boğaz həkimi! 
- Çox düz! 
“Lakin sən get özünə rişxənd elə, cavan oğlan, öz 

gördüklərinə ağız oynat, gəlininin ətrafında ol özün də, hamı 
bizim kimi dinc deyil axı? Əl-üzünü yuyub gəldiyi yerdə 
sataşıb eləyən olar, göz vurub eləyən olar, ağ biləklərindən 
tutmaq istəyənlər olar!” 

Qəribədir, elə bil oğlan duyuxdu onun ürəyindən keçən-
ləri, cəld durub bayıra çıxdı, iki pəncərə sol tərəfdə vaqonun 
yarı açılmış pəncərəsi önündə dayanıb öz xanımını gözləməyə 
başladı. 

Orxan yatarkən paltarını soyunmamışdı. əynindən 
çıxardığı təkcə pencəyiydi o da belə asılqanı qırılıb gəlinin 
yerinə düşmüşdü, o da götürüb masa üstünə qoymuşdu. Ya 
bəlkə qoca qoymuşdu. Sivrilmiş köynəyini şalvarı içinə salıb 
qalstukunu düzəltdi, ayaqqabısını ayağına taxıb sonra da 
saçlarını heç güzgüyə baxmadan darayıb səliqəyə saldı. 
Pencəyini geyinib şişman kişidən soruşdu: 

- Hansı stansiyadı əmi? 
- Biləcəridi. Yola düşürük indi. 
Şişman kişi də çox belə maraqlı süzürdü onu. Birdən kişi 

soruşdu: 
- Hansı xəstəxanada işləyirsən oğul? 
- Semaşkoda əmi. 
- Mənim nəvələrimin boğazlarında ətdəri var oğul, 

gətirsəm onları kəsə bilərsənmi? Heç nə yeyib içə bilmirlər. 
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- Niyə kəsmirəm əmi, əgər müalicə edib sağalda 
bilməsəm kəsərəm. 

- Bəs nə cür gəlib tapa bilərəm səni oğul? 
- Orxan Eyvazov deyin soruşun, deyin elmlər namizədidi, 

o saat biləcəklər, göztərəcəklər yerimi... 
“Elmlər namizədi” sözlərini rus dilində həm də bir az 

yüksəkdən dedi, qoy oğlan eşitsin. Nədənsə onu zəhərləmək, 
acılamaq keçirdi könlündən. Oğlan eşitdi deyəsən, qayıdıb kəc-
kəc ona sarı baxdı. 

- Vay sənin başına dönüm, ay bala, demək onda sən lap o 
alim həkimlərdənsən!.. Onunçun deyirlər yox yerdən var edən 
Tanrı! Bax belə düzəldir ey, Allah adamın oşini, belə rast 
gətirir... 

Sonrasını eşidə bilmədi Orxan, sonrası bir xəyal 
aləmindəydi, sonrası bir görünməz-bilinməz əfsanəvi dünyada 
baş verirdi. Zaman dayanmışdı sonrasında, məkan dəyişmişdi, 
üç ölçülü olmaqdan çıxmışdı məkan, dünyanın qulaqları batıb 
kar olmuşdu sonrasında!.. 

Kupenin yarıyadək açılmış qapısı ağzında yaşılca bir dona 
süslənmiş, bir anlıq baxışdan donub heykələ dönmüş... Sürəyya 
dayanmışdı!!! İri qara gözlərinin bütün dərinliyi, bütün 
cazibəsi, bütün fırtınası ilə ona dikilmiş həmin o Azərbaycan 
gözəli, o pambıqçı qız, o öz sevgilisi, dərdindən ruhu, varlığı 
sarsıyıb əzablar çəkdiyi, işgəncələr keçirib sarsıntılara düşdüyü, 
o itirib on ildir tapmadığı kolxozçu qız dayanmışdı; heyrətlə, 
həyəcanla titrəyib üz-gözü əsə-əsə ona dikilən, ona qapılan öz 
Sürəyyası dayanmışdı! İtirib illərlədir tapmadığı, arayıb on ildir 
ələ gətirə bilmədiyi, ayların-illərin iztirablarıyla çəkişib yolunu 
gözlədiyi, xəyalına gətirib sinə dağı çəkdiyi itgin sevgilisi 
dayanmışdı! 

“Bu odurmu, ay qardaşlar, bu odurmu? Bu odurmu 
şişman əmi, düm yaşıl oğlan, xidmətçi xala, bu odurmu? Sən 
Allah düz deyin, bu ağ biləkli bu platin kolsalı bu düm yaşıl 
geyinmiş gözəl odurmu? 
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Dayanmış zaman, dəyişib ölçülərini qeyb etmiş məkan, 
əfsanəyə çevrilmiş dünya, bu odurmu? On ilin əzabı-iztirabı, 
qırx fəslin yuxusuz gecələri, işgəncəli gündüzləri, yüziyirmi 
ayın bitib tükənməyən hicranı-qəmləri, bu odurmu? Sürəyya-
dırmı bu? 

Düm yaşıla boyanmış, sinəsi tıxçanıb nitqi qurumuş, dili 
keyləşib səsi batmış bu qolu platin bilərzikli şəhəristan gözəli 
odurmu, Semaşko xəstəxanasının burun-qulaq-boğaz həkimi, 
bu odurmu?!.. 

Gəlin qapı arasında quruyub bir yaşılca mərmər heykələ 
dönmüşdü. Zil-qara gözlərinin bütün iriliyi bütün gözəlliyi, 
bütün çəkişliyə, bütün cazibədarlığı ilə Semaşko xəstəxanasının 
həkiminə dikilmişdi. Tövşüyürdü gəlin, titrəyib əsirdi, özünü 
büsbütün unutmuşdu. Şişman qoca heyrətlə onlara baxırdı. 
Təəccübündən qocanın gözləri elə bil iki dəfə böyüyüb 
iriləşmişdi. Qəfil bir rastlantıdan quruyub daşlara dönmüş, 
dilsiz-ağılsız heykəllərə dönmüş gənclərə baxıb mat-məəttəl 
qalmışdı qoca. 

- Niyə keçmirsən içəri qızım, niyə belə dayandın, nə oldu 
sənə? Bəlkə kömək edim? Yoldaşını çağırım bəlkə? 

Eşidirdimi gəlin, eşitmirdimi, yaxud eşidib fərqinə 
varmırdı? Bütün varlığıyla, bütün hissiyyatıyla, iri qara gözlə-
rinin bütün dərinliyi, bütün dəryalığıyla həkimə qapılıb qalmış-
dı. Birdən nagahan bir nalə qopdu gəlinin sinəsindən: 

- Kamal!!!?... 
Bir səsdimi bu, gəlinin sinəsindən qopan, bir iniltiydimi, 

bir sızıltıydımı yoxsa? Nəydi bu belə, nə səsdi bu? Neyləyirdi 
gəlin, inildəyirdimi, sevinirdimi belə? 

Gözləri qaralıb, başı səyəlləklənib yıxılacağı anda Orxan 
qolundan tutub yıxılmağa qoymadı gəlini, dayaq oldu ona. 

Bir anın içində dəyişdi dünya, gözəlləşdi, şirinləşdi, ya-
şıllaşdı dünya! Unutmayıb onu Sürəyya, yadırqamayıb, xə-
yalının gözəl gəmisindən kənar edib dənizlərə-dəryalara at-
mayıbdı, itirməyibdi Sürəyya! 
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O özüdü bu, öz Sürəyyasıdı, haman pambıqçı qız-haman 
Azərbaycan gözəlidi. Bir zaman “Sona bülbüllər” oxuyan, 
hissindən həyəcanından coşub Qədirin xəyalına üz tutan, başına 
dolanıb, Qdirin canına fəda olmaq istəyən həmincə qızdı bu! 

Niyə boğazın qurudu həkim, niyə dilin batdı, rəngin-rufun 
avazıdı soluxdu belə? Bir cavab versənə ona, bir tanıtsana 
özünü, bildirsənə bir, daş heykəl deyil də canı-cəsədi-qanı olan 
diricə gözlücə bir insan olduğunu anlatsana bir. Bəs əri? bəs o 
düm yaşıla batmış yaşıl gözlü oğlan? Bəs o necə olsun? Insan 
deyilmi o, cavan deyilmi? Nə qədər zəmanə adamı olsa da yenə 
bir dəyən yeri, bir heysiyyəti yoxdumu onun? Bəlkə elə o da bir 
kənarda dayanıb görməkdədi arvadının bu halını, baxmaqdadı 
ona? 

Yox Orxan, sən özün kişi ol, kişiliyini saxla, başqalarıyla 
nə işin? Özün öz gözündə böyük insan ol, adil insan ol! 
Alçaqlığı, əksikliyi çətini bircə dəfə işlədincədi, sonra öyrəşir 
insan bu alçaqlıqlara, əksikliklərə, dalbadal işlədir onları, gedir 
onlara, bir-birindən ağır, bir-birindən iyrənc alçaqlıqlara yol 
verir insan! Sən getmə alçaqlığa, əksikliyə, ömründə bir dəfə də 
olsa, yenə getmə! Bütün həyatın, ruhun, gələcəyin bu alçaqlığa 
gedib-getməməndən asılı olsa belə, yenə getmə, özünü ələ al, 
kişi ol, əsil insan ol sən! 

- Kamal?.. Mən Kamal deyiləm xanım, siz səhv 
salmısınız! Mənim adım Orxandı. 

Özünə gəlib, ani sarsıntıdan dirçəlib  heyrətlə, təəccüblə 
qışqırdı gəlin:  

-Kamalsınız siz!.. Ola bilməz bu! 
Heyrətdi bu, nifrətdi bu, hiddətdi bu! Bir hönkürtü kimi 

töküldü gəlinin sinəsindən, bir fəryad kimi töküldü. Bu yerdə 
düm yaşıl oğlan görünüb təəccüblə gəlinə tamaşa etməyə 
başladı. 

-Olubdu xanım, buyurun pasportuma baxın!.. 
-Bunu deyib Orxan pasportunu çıxararaq gəlinə uzatdı. 

Gəlin elə bil əlində bir möcüzə tutmuşdu: pasportdakı şəklə 
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baxırdı, qayıdıb həkimə baxırdı, sonra yenə pasporta, ada, 
familiyaya, həkimin doğulduğu, qeyd edildiyi yerə, tarixə 
baxırdı. Gah o üzü, gah bu üzü üstə çevirirdi pasportu. Inana 
bilmirdi pasporta, inanmırdı gəlin. 

- Gördünüz Kamal deyiləm xanım, Orxanam mən! 
- Siz Kamalsınız!!! Kamalsınız!!! 
Boğuldu gəlin. Səsi titrədi Kamal deyəndə. 
“Əgər Kamal deyilsən də, əllərin neçin titrəyir, dodaqların 

neçin əsir, bənizin neçin soluxub həkim? Avazımısan belə, 
urvaya dönmüsən, soruşmazmı qız? Düşünməzmi qız?” 

Düm yaşıl oğlan əsəbiləşən kimi olub gəlinin kürəyindən 
itələyib içəri saldı: 

-Ağlını başına yığ Sürəyya, görmürsən bu ayrı adamdı, 
sən dediyin deyil? Axı kimdi o Kamal dediyin? Qohumunuzdu? 
Kimdi? 

-Düm yaşıl oğlan gəlinin çiynindən basıb öz yerində 
əyləşdirdi, cibindən yaylıq çıxarıb gəlinin yanaqlarındakı tər 
damcılarını sildi. Tərdimi bunlar? Gözlərində bir şey yoxdu 
gəlinin, yanaqlarında qoşa-qoşa sıçrantı damlalar axışırdı. 
Bilmədi tərdi bu. Bilmədi yaşdı, anlayamadı həkim. 

Gəlin hələ də gözlərini ondan çəkə bilmirdi. Baxıb baxıb 
birdən gülümsündü gəlin, üzünün incə cizgiləri səyridi, 
dodaqları titrədi, gözlərində yaş damlaları göründü həm də! 
Bilmək olmurdu nəydi bu, bir gülümsünməkdi, bir ağlayışdı 
yoxsa? Zorla da olsa gülümsünməyə oxşadırdı gəlin təbəs-
sümünü. 

- Bağışlayın... Nə bilim... Sizi bir adama oxşatdım!.. 
- Eybi yox xanım qız, belə hallar çox olur, adam-adama 

bəzən elə oxşayır ki... Qardaş, gəl biz çıxaq koridora, papiros 
çəkək. 

Bu səs indi onun bayaqkı səsi deyildi, qurumuşdu bu səs, 
dəyişilmişdi, bürokratlaşmış, rəsmiləşmişdi. Avtomat səsiydi 
bu, robot səsiydi, insan səsi deyildi. İnsan duyğusu, insan 
həyəcanı, insan xisləti yoxdu bu səsdə. 
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Bayaqdan ona istehza edib üstdən aşağı baxan düm yaşıl, 
qotazlı oğlan indi bir quzuya dönüb ardınca düşmüşdü. Kori-
dorda oğlandan üç ədəd “Marlborro” siqareti götürüb ikisini 
pencəyinin üst döş cibinə birini də dodaqları arasına taxdı, 
oğlanın irəli uzadıb lumbultuyla yandırdığı yapon alışqanında 
odlayıb tüstüsünü ciyər dolusu içinə çəkdi.  

Düm yaşıl oğlan bir qədər onunla pəncərə önündə papiros 
sümürüb Orxanın bir kəlmə dinib danışmağa meyli olmadığını 
görərək dinməzcə aralaşdı. Qatar yola düşdü. Indi onun gözləri 
önündən adamlar. Evlər, tikintilər, qarajlar, pərakəndə 
səpələnmiş skladlar, ambarlar, neftayırma qurğuları, çənlər, 
plakatlar ötüb keçirdilər. Gözü onlara baxsa da fikri onlarda 
deyildi. Fikri kupedəydi. Nəsə gizli bir əl dartıb kupeyə 
aparmaq istəyirdi onu. Əl atıb pəncərə yanındakı tutacaqdan 
bərk-bərk qırraşmışdı, guya bir azacıq boşaltsaydı barmaqlarını 
bir sirli əl dartıb kupeyə salacaqdı onu. Siqaretin burula-burula 
qalxan tüstüsü ilə əylənirdi. Tüstüdə də bir əməl vardı nəsə, 
fokus göstərirdi elə bil tüstü belə burulmasıyla, əyilməsiylə, 
sonra dağılıb yayılmasıyla, belə edirdi ki, fikrini özünə cəlb 
etsin onun, qoymasın fikirləşməyə, düşünməyə. 

Üçüncü siqareti çəkib qurtaranda qatar vağzala girib son 
metrləri irəliləyirdi. Yapışdığı dəstəkdən qopub aralaşaraq guya 
bir yel təpməsi ilə kupeyə salındı. Ikinci mərtəbədən portfelini 
götürüb kupe yoldaşları ilə xudahavizləşmədən özünü koridora, 
sonra da hələ irəliləməkdə olan qatarın yenicə üstlüyü qaldırılıb 
açılmış pilləkənlərindən yerə atdı. Pilləkanı açan xidmətçi 
qadının düşərkən ayağını tapdaladığı üçün arxadan təltifini 
eşitdi: 

- Svolıç, neqodyay!.. 
Qayıdıb qəmgin, dilxor, məzlum bir baxışla xidmətçi 

qadına baxdı. Qadın onun üzündəki kədəri görüb üzünü çevirdi, 
dözmədi deyəsən bu baxışa, bəlkə də peşman oldu dediyinə. 

Bir pəncərə yanından ötüb keçəndə özünü saxlaya 
bilməyib yuxarı boylandı: pəncərəyə bəm-bəyaz bir üz 
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yapışmışdı, pəncərədən bir cüt piyalə gözlər açılmışdı ona. 
Düm yaşıl bir fon içində, qap-qara saçlar arasında bəm-bəyaz 
bir bəniz ağlığında xumar-xumar, pırıl-pırıl yanan bir cüt piyalə 
gözlər dikilmişdi ona!.. 

Bu bircə an içində soraqlaşdı onunla piyalə gözlər, 
hallaşdı onunla: qəmgin, dalğalı, səyrişimli bir təbəssüm 
ərmağan etdi ona, qaymaq dodaqları qaçıb şəfqətlə, məhəbbətlə 
gülümsündü: yəni tanıdım səni Kamal, əbəs yerə qaçma 
məndən. İstəkli-istəkli, nazlı-nazlı, sıcaq-sıcaq gülümsündü. 
Munis bir təbəssümlə axdı. Bu təbəssümün oduna bütöv bir 
ömür od tutub yanacaqdı həkim, bu səadətini on illər içində 
udum-udum, qurtum-qurtum içib məst olacaqdı. Bir fırtına 
götürüb bu ani baxış önündən talaşa kimi irəli atdı onu, insan 
axını içinə qulaylayıb ona-buna toxundura-toxundura taksi 
dayanacağına çatdırdı. Taksinin qapısını açıb içəri girmək 
istəyən kişinin çiynindən geri çəkərək taksiyə əyləşdi kişinin 
hay-küyünə şofer fikir verməsin deyə bir beşlik çıxarıb xəlvətcə 
onun cibinə basdı: 

- Semaşko xəstəxanasına, qardaş, təcili... 
Şofer qayıdıb hələ də dara-bara salmaqda olan kişiyə 

sərtləndi: 
- Ay əmi, operasiyaya gedir ey yoldaş, təcili işdi bu!.. 
 

 
*****             *****                 ***** 

 
Kamalın o dəli qaçışı ürəyinə qut olub ovutdu onu, gözəl 

duyğular bağışladı. Sonra da ağıldan-başdan oynatdı. Kamala 
qəfil rast gəlməsi, rast gəlib gözləri böyüməsi, titrətməli 
duyğular keçirməsi, nitqi tutulub dünyanı unutması Kamalın bu 
dəli qaçışını görməsi önündə nəymiş ki? Getdikcə bu qaçış 
gözləri önündə gəlib dayanır, bütün varlığını sarsıdırdı. 

Sürəyya bilirdi nəvaxtsa, haçansa baş verə bilən işdi bu 
rastlantı, nə qədər gözlənilməz, gecikmiş olsa da yenə mümkün 
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işdi, olan işdi. Özünün nə vəziyyətə düşəcəyi aydındı özünə bu 
rastlaşmada, lakin Kamal neyləyəcək, Kamal nə vəziyyətə 
düşəcək, tanıyacaq onu, tanımayacaq, təsirlənəcək tanıyıb, ya 
heç təsirkənməyəcək? - bunu bilə bilməzdi Sürəyya. Bilsəydi 
tanıyacaq, təsirlənəcək Kamal, xoşbəxtdi Sürəyya, bir dərdi 
yoxdu bundan sonra. Lakin heç ağlına gətirə bilməzdi bu görüş 
bunca sarsıdacaq Kamalı, bunca çılğın, dəli bir qaçışla 
qaçdıracaq, bunca yınmış, yabanı bir baxışla baxdıracaq. Onun 
ruhi vəziyyəti bir gün kimi aydındı Sürəyyaya: içindəki 
titrətməli fırtına götürüb apardı Kamalı, qəlbində baş qaldırmış 
dəli duyğuları belə dəlicəsinə qaçırtdı. Kamalın çılğın baxışını 
görüb Sürəyya da ruhən sarsıdı, kövrəldi, doluxsundu. Kamala 
bir ərmağan kimi göndərdiyi o şəfqətli təbəssümü də Kamalın 
bu ruhi vəziyyətini bir anlığa anlayıb duymasından doğdu. 

Kamal unutmamışdı onu! Kamal bu on il içində bir an 
belə unutmamışdı onu. On ilin ağrısı, iztirabı, əzablarıyla 
yaşamışdı Kamal. Tək bircə ani baxışından anladı Sürəyya! 

Kamalın pasportunu əlində tutub vərəqləyəndə bilinməz-
duyulmaz bir qadın xisləti, qız olmaqlıq duyğusu pasportun son 
vərəqləri üstündə ani bir axtarışa çəkmişdi onu. Hələ o ani 
axtarışda Sürəyyanın qəlbinə dammışdı ki, unutmayıb Kamal, 
evli deyil, öz itirdiyi sevgisinə çatmağa hələ umudludu Kamal. 
Sürəyyanın bir həyat qoldaşı, bir qadın olduğunu anlayıb özünü 
tanıtmadı, bildirmədi, dandı Kamal. Ta o pəncərə önündən 
keçənədək özünü məlum etdirmədi. 

Unudub yadırqayan Sürəyya idi. Xatirələrindən silib 
tullayan, unudub vəfasızlıq edən, dönük çıxan Sürəyya özü idi! 

Ölüb qurtardı Sürəyya bu düşüncədən, bir şam kimi əriyib 
yoxlamağa, sönməyə yön aldı. Qurama bir hörgü kimi, 
biçənəklərdə, örüşlərdə dikəldilmiş bir daş qurqomu kimi uçub 
tökülməyə aqibətləndi Sürəyya! 

Nəsə deyirdilər ona, nəsə köməklik edirdilər, qolundan 
tutub qaldırırdılar, nə eşidə bilirdi, nə açıq aydın görə bilirdi, nə 
anlaya bilirdi. Gözünü tutmuş bozca bir pərdə arxasından əyri 
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güzgülərdəki kimi görürdü hər şeyi: çəkib uzadırdılar elə bil 
yanındakı adamı, sonra başından basıb gombullaşdırır, ya da 
sağa-sola qatlayıb əyirdilər, bükürdülər. Qatardan düşürdü 
guya, taksiyə əyləşirdi, taksidən düşürdü, lift ilə qalxırdı, 
bəzəkli-düzəkli bir otaq içinə düşürdü: yox bir otaq deyildu bu, 
iç-içə calanmış otaqlar toplusuydu, min bir gecə nağıllarında 
adı çəkilən sultan cəzirəsiydi, padşah xanimanıydı. Onlar da 
deyildi, neft puluna kapitalist olmuş bir ərəb əsilzadəsinin 
mənziliydi: bahalı-bahalı əcnəbi mebelləri, bu mebellər içində, 
üstündə, şkaflarında düzülü rəngbərəng büllurları, servizləri, 
əcnəbi etiketli min cürə bəzək əşyaları qəribə  bir zövq və 
səhmanla yerləşdirilmiş radiolu, televiziyalı, kondisionerli, 
xalça döşənikli, panno asılıqlı, çiçək bitkiləri əkilikli bir röya 
aləmiydi bura. Bu röya aləmində yaşıl kostyumlu, yaşıl gözlü 
cavan bir oğlan da vardı, bu oğlan nəsə bir mehribanlıq, bir 
qayğı, bir ülfət göstərməkdəydi ona: əynindən plaşını 
çıxarmağa kömək edir, ayağından duflisini çıxarıb bir küncə 
qoyur, sonra da qolları arasına alıb dodaqlarını yanağına 
toxundurur, əyib divan üstünə yıxır. Soyundurmaq istəyir onu. 
"Yox, əl vurma mənə!" Elə bil sehrdən açıldı birdən, gerçək bir 
dünya bəlli oldu ona, dərk edib hardalığını, işin nə yerdə 
olduğunu, üz-gözünü büzüşdürməyə, turşutmağa başladı. 

- Tərpətmə məni, sancı öldürür, qoy özümə gəlim bir... 
- Nooldu sənə? Üç gündü deyirsən sancı öldürür. Gəl 

həkimə aparım səni. Spesialist dostlarım var. 
- Yox hələ, qoy bir özümə gəlim. 
- Bax, hamam var,duş var, hər şey var. Onda sən dincəl, 

pospi, mən də gedim zavoda, işə yavis olub qayıdım. Nə alıb 
gətirim sənə? 

- Heç nə,heç nə. Sancım kəsər sonra deyərəm. 
- Poprobuy 50 qram konyak içməyə. Sancını o saatca 

kəsəcək. Bax, bu barda nə cür desən konyak var. Şokolad var. 
- Bircə bir odeyal ver mənə salım üstümə, görüm yata 

bilərəmmi?  
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Başının altına yumşaq bir balınc gətirib qoyurlar, üstünə 
əcnəbi istehsallı, yup-yumşaq odeyal gətirib salırlar, yanağın-
dan öpüb əl çəkirlər son ucu: 

- Dasvidaniya milaya. Saat üçdə-dördə yanındayam! 
"Səni görüm qayıtma heç!" 
Elbar qapını örtüb getdi. Ürəyinin uçunması da o saat 

kəsib özünə gəldi. Bu uçunma gəlin gəldiyi günün sabahısı 
başlamışdı onda, hər dəfə Elbar təkliyə salıb gəlinini oxşamaq, 
əzizləmək istəyəndə bu uçunması başlayırdı ürəyinin. "Əl 
vurma mənə, sancı tutub məni, pis sancı, öldürür məni!" Belə 
deyib kənar edirdi onu özündən. Əvvəlcə Elbar baxmırdı buna, 
əl çəkmirdi, sonra kimsə, nəsə demişdi görünür, narahat etmirdi 
onu. Bir də heç vaxt da, imkan da yoxdu rayonda. Elbarın 
Yevlaxdakı qocası gildə də heç imkanı olmadı. Orda 
günortadan bir də qatar ayağınaca qaldılar. Onda da elə hey 
yeyib içirdirdilər Elbarı.  

Sürəyya düşünürdü ki, Bakıda, öz mənzillərində tək qalıb 
axır bir gün öyrəçəcəkdi Elbara, isinəşəcəkdi gec-tez. Zaman 
hər şeyi öz-özünə həll edəcəkdi. Laqeyd bir ülfət üçün, 
könülsüz bir zövq-səfa üçün mənən hazırlamağa başlamışdı 
özünü, gələcək həyat yolu, yaşama tərzi üçün  bir proqram 
cızmağa, bir bünövrə tökməyə amaclanmışdı. Qəlbən sevməsə 
də öz həyat qoldaşını, ülfətli, mehriban olmağa çalışacaqdı ona, 
qayğı göztərəcək, bütün ömrü boyu sadiq olacaqdı. Oğlanın 
qohum-əqrabalarına gülər üz, xoş qaşqabaq göstərib hamı 
tərəfindən sevilən, əzizlənən bir gəlin olacaqdı. Elə bu özü də 
gözəl bir ideal deyilmi, insanı yaşamağa, yaratmağa çağıran 
yüksək bir mənəvi dəyər deyilmi? Bir qız üçün, bir Azərbaycan 
qızı üçün ləyaqətli bir həyat qolu, gələcəklərə səsləyən, gözəl 
günlər keçirməyə imrəndirən yaşama həvəsi deyilmi? Təkcə elə 
bu bacıların and yeri olmaq, Nərgizin, başqa qohumlarının 
sevgili bir gəlini olmaq özü böyük bir səadət deyilmi? Bu 
səadətə hazırlayırdı Sürəyya özünü, bu səadətə doğru yol aldığı 
ilk gündü, ilk səfərdi hələ. Bu ilk səfər üçün yola düzələndə 
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qorxa-qorxa, ürəyi əsə-əsə çamadandan yaşıl donunu çıxarıb 
onu geyindi.  İndi bu yaşıl donu içində uzaq, naməlum, ancaq 
uğurlu bilmək istədiyi bir səfərə çıxacaqdı. Bu səfər 
xoşbəxtliyə, səadətə, firavan bir həyat içinə aparacaqdı onu. Bu 
yaşıl don içində, bu firavan həyat axanağında ömrünün şirin 
çağlarını yaşayıb, dadlı günlərini saatlarını keçirəcəkdi. Bir 
vaxt çiçək gözlü bir körpəsini həyata gətirib böləyəcək, 
bəsləyəcəkdi. Bu körpə həyatını min qat gözəlləşdirəcək, min 
qat şirinləşdirəcəkdi. Əyninə geyindiyi bu yaşıl donundan yaşıl 
istəyi buydu Sürəyyanın! 

Görünür bir yaşıl istək də, bir yaşıl don kimi yazılı 
deyilmiş ona, düşməzmiş, yoxmuş ona. Hələ əynində olsa da 
artıq bir mirətə, bir andıra dönmüşdü don, çıxarılıb səliqəylə 
büküləcək, naftalinlənəcək, bir qarğışa düşmüş əski parçası 
kimi çamadan diblərində gizləndiriləcək, yenə öz doğal rən-
ginə, düşər rənginə, öz təbii qaralığına qayıdacaqdı Sürəyya. Öz 
məyus boyasına qayıdacaqdı! 

Cızıb hazırladığı, ön gördüyü yeni həyat idealı Kamalı 
gördüyü anda uçulub töküldü, puç olub getdi. Bu həyat idealı 
da, bu yaşıl gələcək axanağı da bir anın içində bir cəhənnəm 
əzabına, bir işgəncə qaynağına çevrildi. Vəfasız çıxıb başından 
kənar etmək istədiyi sevgisi önündə qurama, puç bir tədbir kimi 
görünməyə başladı kiçicik bir daş zərbəsindən sınıb çilik-çilik 
olacaq görünüşü gözəl büllur bir qab kimi, avanatsız, 
dözümsüzcə bir saxsı qab kimi görünməyə başladı. Formasıy-
mış elə bunun, görkəmiymiş, baxımıymış elə, boşmuş içi, 
çürükmüş içi, çürükmüş cizilən cizgisi, düşünülən fəlsəfəsi. 
İçini qurd oymuş çürükləmişcə bir palıd gövdəsiymiş, təkcə 
qabığı qalıbmış görsənən, təkcə formasıymış şax duran! 

Öz sevgisinə də qayıda bilməz artıq. Vəfasız çıxıb öz 
sevgisinə, sədaqətsiz çıxıb, nə üzü var qayıtmağa? İt dəymiş bir 
motal pendiridi indi, süfrəyə gətirilməz, təb çəkilib yeyilməz.  
Murdar bir tikədir indi, ağıza qoyulmaz şirin-şirin çeynənilməz 
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udulmaz. Çirkablara atılmış bir yemiş dilimidi indi, yuyulmaz 
təmizlənməz. 

Vəfasız çıxmış bir yar üzünə, sədaqətini əldən vermiş bir 
qız sifətinə hansı axmaq dönüb baxar, hansı başıyox qayıdıb bir 
də mehr salar?  

Kaş elə o da vəfasız çıxmış olaydı sənin kimi, dönük 
çıxmış olaydı. Kamalın pasportunu əlinə götürüb baxdığın 
anda, o sarsıntılar, qızdırmalar içində, o gözlənilməz raslantı 
oduna yandığın anda, aləm başına hərlənib ağlını-düşüncəni 
itirdiyin vəziyyətində bir möcüz kimi, bir sirr kimi irilmiş 
gözlərin, kütləşmiş ağlın içində ani bir istək oyanıb beyninin 
hansı nöqtəsindəsə, gəzdimədimi səni, axtartmadımı o pasport 
vərəqlərində, tökülmüş gözlərin görmədimi gördüyünü, öyrən-
mədimi öyrəndiyini? Hələ bir məmnunluq duydun onda sən, bir 
fəxr, bir coşğunluq alovu qarsdı səni. 

Amma indi sönürsən bu anlayışından solursan, ölürsən 
indi! 

Bəlkə bu yanışın, bu ölüşün də yalandı, aldanışdı elə! 
Bəlkə lap evlidi Kamal, pasportuna yazdırmayıb eləcə. Axı bir 
oğlandı o, kişidi! Nə var onlara, kimdi sorğu-sual edən onları? 
Mənəvi bir bəkarətlik gözləyən, fiziki bir əldəyməzlik, ağlıq 
gözləyən onlardan? 

Bəkarətlik səndə gərək olaydı, sən gərək saxlayaydın 
ağlığını, bəyazlığını, bəkarətini! Sənə qoyulub bu yol, sənə 
yazılıb bu yazı. Hələ Kamalla öcəşirsən, Kamalla tutuşdurmaq 
istəyirsən özünü. Yoxsa Kamal hardasa, nə vaxt isə evlənmiş 
olsa duruya çıxacaqdın sən, təmizə çıxıb saflaşacaqdın sən? Ya 
əvəz-əvəz olacaq hər şey: itirilmiş bəkarət, əldən verilmiş ağlıq, 
bəyazlıq, bir gerçəklik olmuş vəfasızlıq, sədaqətsiz-
lik,dönüklük, unutmaqlıq? 

Kamal öz vəfasızlığı, öz etibarsızlığıyla sənin dönük-
lüyünü, sənin qaralığını qarşı-qarşıya qoyub heç-heçə sayacaq, 
dönəcək sənə, qayıdacaq sənə, qəbul edəcək səni! 
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Bəs sənin öz mənəviyyatın necə, öz qızlıq qürurun, öz 
vicdanın necə? Öz ağlıq-bəyazlıq niyyətin necə? Razı olacaq-
larmı bu əvəz-əvəzə, heç-heçəyə, bağışlamaya, məhəbbət al-
verinə? 

Günahların qarşılıqlı əvəz-əvəzi, bağışlanması üstündə 
qurulmuş bir məhəbbət bir puçluqdur, heçlikdir, iyrənclik, 
alçaqlıq, rəzillikdir fəqət! Kötülükdür, şərəfsizlikdir, mənəvi 
dilənçilik, kasıblıqdır! Bu nöqtədən yox olur sevgi, puç olur 
məhəbbət. Bu nöqtədən dalğalı, faciəvi bir eyş, sonsuzca bir 
həzz, çalxantılıca bir ləzzət həvəsi başlayır sevgi yerinə, 
məhəbbət əvəzinə. Mənəvi bir dəyər fizioloji bir təlatümlə əvəz 
olunur. Qarşılıqlı güzəştlər üzərində qurulan zövq-səfa xislətli, 
ehtiras ağuşlu, eyş-işrət fəlsəfəli harınca bir cinsi yaşayış 
başlayır bu nöqtədən. Mülahizə, sərfə, hesablama üstündə 
qurulub bütün mənəvi dəyərləri pula-manata çevirən, xırdaladıb 
irilədən, bahalandırıb ucuzlandıran bir dəyiş-döyüş, bir alqı-
satqı əməliyyatı başlayır. Hər şeyin pul, qızıl qarşılığı, 
ekvivalenti olduğu kimi, hissin, duyğunun, sevgi çalxantılarının 
da bir qızıl, pulilə hesablanma şkalası var, dərəcə toru var, üç 
istiqamət, üç ölçü peşinə - sonsuzluğa qədər!.. 

Yox, yox, vəfasız deyilsən sən, dönük deyilsən, etibarsız 
deyilsən sən! Özünə qarşı belə amansızlıq neçin Sürəyya, bu 
qədər sərtlik neçin? Sən ki, özün özünü gözəl tanıyırsan, gözəl 
bilirsən! Axı haqq bilir nöqsansızsan sən, təmizsən sən, 
vəfalısan, safsan sən, unutmamısan öz eşqini, öz məhəbbətini, 
yadırqamamısan, dönük çıxmamısan sən!  

Getməkdə olduğun bu yaşıl səadətinə doğru qəlbinmi 
çəkib aparırdı səni, duyğuların, hisslərinmi çəkib aparırdı?  

Yox Sürəyya, Kamal önündə təqsirkar deyilsən sən, bir 
günahkar deyilsən. Ləkəli deyil vicdanın, sədaqətin, vəfan. 
Bulaq suyunca tər-təmiz dağlar qarınca bəm-bəyazdı sevgin, 
məhəbbətin. Özünü iztirablar içində üzüb tökdüyün yetər 
Sürəyya əriyib bir şam kimi töküldüyün, yandığın yetər! 
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Ən böyük bir bəladan qurtarmısan indi, naməlum bir 
gələcək, qeyri-müəyyən bir gözləyiş iztirabından, dəli bir dünya 
içindən çıxmısan, xəstə bir olağanlıq halından qurtulmusan. 
Quş olub uçmalısan indi Sürəyya, kəpənək olub yellənməlisən, 
bülbül olub nəğmələr oxumalısan. Bir yaşıl tarla üstündən, bir 
son bahar havası içindən pərvaz edib uça-uça, qanad aça-aça 
Kamalına yetişməlisən, kama çatmalısan, səadətinə qovuş-
malısan, sevginə, sevgilinə irişməlisən. Bu yolda ölüm olsa, 
fırtına olsa saxlaya bilməməlidi səni, dayandıra bilməlidi səni! 

Bəs Elbar? Bəs yeni yaşıl səadət proqramın, Nərgiz, atan-
anan, elin-oban? Ağlın-kamalın olsun Sürəyya, mülahizən 
olsun! Bütün ailənizin, obanızın, kəndinizin adını batırarsan! 

Lakin Elbar kimdi, ata-ana, el-oba, kənd-kəsək kimdi? Nə 
şeydi? Onlar? Nəçidirlər, hardan gəlibdilər onlar? Sənin onillik 
iztirablarının, üzüntülərinin bir şahididrlər yoxsa, ovundurucu-
larıdırlar yoxsa? Qorqaxlarıdılar yoxsa onlar, bəstlərdilər, 
qadağa qoyanıdılar, cız çəkib mərz düzənləridirlər, kimdilər, 
nəçidilər onlar? 

Hardaydılar onlar sən sevib könül verəndə, məhəbbət 
bağlayanda, odlu-fırtınalı duyğular içinə düşüb çalıb çağıranda, 
yanıb yaxılanda? 

Yox Sürəyya, zərrəcə bir yetgisi yoxdur onların sənin 
üzərində,  zərrəcə bir səlahiyyətləri yoxdur onların! Yalnız o 
sonsuz duyğun, səni on ildir yandıran o böyük hissin səlahiy-
yətlidi sənin üzərində, təkcə öz təmiz sevgin yetgilidi,  təkcə o 
saf eşqin, məhəbbətin tabeçiliyindəsən sən, onun sərəncamın-
dasan, təkcə bu duyğun hökmlüdü mənliyin, mənəviyyatın, 
gələcəyin üzərində, varlığın, mövcudiyyətin üzərində! 

Sənin mübarizə ehtirassızlığın, eşitlik-bərabərlik axtar-
maq həvəssizliyin, ata-ana, ər iradəsinə bir qul kimi tabe olmaq 
özəlliyin haqqındakı bütün görüşlər, təsəvvürlər bir heçdir 
sadəcə, bir cəfəngiyyatdır, bir boş xəyalatdı, yanlışlıqdı sadəcə, 
səhvdi kökündən! Sənin özəlliyin deyil bunlar, sənin adına 
yaxılan qaralıqdı bunlar, ləkədi bunlar! Yalnız öz sonsuz 
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duyğuların, alnına bir yazı kimi yazılıb baxtına-uğruna bir 
bilinməzlik kimi çıxan öz qızlıq eşqin, məhəbbətin önündə, öz 
sevgin önündə bir qul, bir nökərsən sən, dilin yoxdur 
danışmağa, səsin yoxdu bir şey qandımağa, nitqin yoxdu bir 
söz deməyə. Bəyənib könül verdiyin sevib bir qul olduğun o 
oğlan ancaq nə desə eləyəcəksən, hara çəksə gedəcəksən, yalnız 
o oğlana qulsan sən! 

Bu yolda heç şey saxlaya bilməz səni. Bütün el adətləri, 
ata-ana, qohum-qardaş qorqaxları hamısı bir mülahizədir bu 
təmiz duyğun önündə, bir hesab əməliyyatıdı, bir çirkinlikdi, 
əskiklikdi bir. 

İbtidailərdən bəri ruhuna, varlığına hakim olan, hopdurul-
muş olan bir dəyərin var sənin- bir könüldən min könülə vurul-
maq və bu duyğun önündə dünyada nə var hər şeyi basıb keç-
mək, bu duyğuna səni vəfasız qoyacaq hər şeyi ayaqların altın-
da qoyub tapdalamaq! Səni öz Kamalına doğru qanadlandıran 
da məhz bu böyük mənəvi dəyərindi Sürəyya, sən qorxma ona 
doğru bir çılğın atılışından, uçuşundan, çəkinmə, qıypınma 
Sürəyya! 

Birdən dəli kimi sıçrayıb odeyalı üstündən ataraq kağız 
qələm götürüb ağlına gələn ilk şeyi yazmağa başladı: 

"Mən həkimə müraciət etdim. Həkimlərin hələ beş il 
əvvəl mənə söylədikləri doğru çıxdı: ailə həyatı mənim üçün 
ölüm deməkdir. Bu elə bir qadın xəstəliyidir ki, əgər birgə 
yaşamış olsaq, ikimizdən birimiz hökmən dözməyib məhv 
olmalıyıq.  Əlvida. Mən atam evindən gətirdiyim paltarımdan, 
bir də öz yapon maqnitafonumdan başqa heç nə götürmədim. 
Bütün cehizim halalınız olsun. Axtarmayın məni. Qızılları 
televizor üstündəki vazanın içinə qoydum, açarı qapı 
arxasındakı əskinin altına qoyacam. Sürəyya". 

Bunu yazıb kağızı elə açıq şəkildə masa üstünə qoydu, 
külək atmasın deyə büllur bir külqabı gətirib kağızın bir 
kənarına əyləşdirdi. Yınmış bir tələskənliklə öz ata evindən 
gətirdiyi paltarlarını, bağlanacağını, çantasını götürüb, qolunda 
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barmaqlarında, boynunda, qulaqlarındakı brilliant-qızıl-platin 
dustaqlığından özünü xilas edib, onları kağızda yazdığı büllur 
vaza içinə atıb, maqnitafonu əlinə alıb qapıya doğru qaçdı. Lifti 
basıb aşağı düşəndə ürəyi atlanıb yerindən çıxmaq istəyirdi, bir 
taksi saxlatdırıb taksiyə əyləşdiyində də qopub yerindən 
atılmaq istəyirdi hələ də ürəyi. 

- Hara sürəcəyəm bacı? 
- Sürün hələ, deyirəm indi. 
Sonra birdən şişman kişinin bir sayıqlama kimi dedikləri 

düşdü yadına: "Semaşko xəstəxanası, burun boğaz həkimi..." 
- Semaşko xəstəxanasına sürün qardaş!.. 
 

 
*****            *****             ***** 

 
Orxan palatalara, xəstələrinə baş çəkib, hal-əhval tutub 

şəfqət bacılarına tapşırıqlarını verib bufetə yollandı. Çay, 
smetan, bulki alıb yemək istədi, iki-üç qaşıq alıb gördü 
boğazından getmir yemək. İki stəkan kakao içib həyətə çıxdı, 
üstündə payız yarpaqları yellənişən boş skamya üzərində 
yanpörtü əyləşib həyətdəki ağaclara, ağaclar üstündə budaqdan 
budağa atılıb qonan quşcuğazlara dikildi. İki sərçə 
dimdikləşirdi bir-biriylə. Bəlkə bir quş mehridi bu belə, bir quş 
öpüşməsidi? Ona bax, ayrılmaq istəmir sərçələr bir-birindən: 
biri uçub o biri qanada qonanda, o biri də uçub ardınca gəlir, 
indi də bu yeni budaq üstündə dimdikləşirlər. "Quş 
quşluğuynan mehrə-məhəbbətə möhtacdıq!" - düşündü. Dilxor 
olub üzünü quşlardan çevirdi, bu biri ağaclara, yaşıllıqlara 
tuşlandı. Sonra da papiros tüstüsü burulğanına düşüb ağacları 
da, yaşıllığı da unutdu. 

Sən niyə belə eqoist oldun Orxan, niyə belə quru oldun, 
hissiz oldun? Niyə bir soraq almadın, bir hal bilib, bir söz 
soruşmadın Sürəyyadan? Bir insan dənizi - bu dünyamızda bir 
damla kimi itirməməkçin, itirib də yenə sonsuz bir qeyri-
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müəyyənlik içində qovrulmamaqçın barı papiros aldığın o yaşıl 
oğlanınsa da adını, familiyasının, iş yerini öyrənərdin elə! Bu 
nə eyb idi, nə əskiklik idi sənə. 

Lakin duyğularının bir yoxluğundanmı oldu bu, ya elə bir 
fırtına həddinə çatıb kükrəməsindən oldu, hər şeyi unutdurdu 
sənə, ağlını-kamalını əlindən alıb boş qoydu səni, viran qoydu 
səni. Tək bircə işlək nöqtə qaldı başında: fırtına da apara 
bilmədi onu, qasırğa da yıxa bimlədi: bu vəziyətdən şərəflə 
çıxmaq, ləyaqətlə çıxmaq, kişilik idminə bir ləkə salmadan, 
alçaqlıq gətirmədən çıxmaq! 

Kişiliyin, ləyaqətin özünlə qaldı, fəqət səni bir 
mövcudiyyət kimi yaşadacaq, gələcəklərə səsləyəcək yaşama 
stimulun qalmadı, iç güdün, iç istəyin qalmadı. Yaşamaq 
ehtirasın qalmadı. Qeyri-müəyyən bir iztirab buğanağı içində, 
zehnini, düşüncəni yırtıb sökən, didib-dağıdan mənəvi bir 
qaratikanlıq içində qaldın. Bu mühitdə, bu yerdə gələcək yoxdu 
sənə, yüksəliş yoxdu, ümüd yoxdu sənə. 

Neçin bir özünü də düşünmədin, öz halına da qalmadın 
bir? Azmı iztirablar çəkmisən, qüssə-kədər içində çırpınmısan, 
çabalamısan? On ildə çəkdiklərin bəs deyilmi sənə, yetməzdimi 
sənə? Heç olmasa çəkdiyin əziyətlərinə heyfin gəleydi, öyrənib 
yüksək bir mütəxəssis səviyyəsində yiyələndiyin öz humanist 
sənətinə heyfin gələydi! İnsanlara xoşbəxtlik, səadət gətirmək, 
onları bəxtiyar bir sabaha diriltmək üçün nə qədər zəngin 
biliyin, təcrübən var başında, insanlara hörmətin olaydı elə! 

Bu qeyri-müəyyənlik, istirabları içində çabalayarkən o, 
bilikdən, o təcrübədən tam mənası ilə, istifadə edə biləcək-
sənmi? İnsanların sağlamlığı, səadəti yolunda tam gücün, tam 
zəkanla çalışıb işləyə biləcəksənmi? 

Quru bir kişilik idmi gör neylədi sənə, necə acınacaqlı bir 
vəziyətdə qoydu səni. İndi papirosunu tüstülət, özü də elə o 
papirosun kimi yanıb oyul için-için, çəkilib bir kötük kimi 
skamyalar peşinə tullan. Bu neçənci papirosundu çəkdiyin, 
çəkib skamya altına tulladığın? Onuncudumu, on beşin-
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cisidirmi? Sanayasan bəlkə? Neylərsən sanamaq, hər halda 
sonuncusu ha deyil? Çəkəcəksən hələ, oturmusan hələ. 

İzirablar içində çürüdüyün anlarda dərmandı təklik, 
loğmandı siqaret, qurtuluş yoludur tənha bir güşədə qoyulmuş 
yiyəsiz bir skamya.Birdən pəncərəyə yapışmış dilbər bir 
təbəssüm işıqlandı gözləri önündə. Ürəyi şiddətlə döyünməyə, 
alnında tər tumurcuqları puçurlamağa başladı. Bəs bu 
təbəssüm? Bəs o dalğın piyalə gözlər? O gözlərin heyrəti, 
iriliyi, dərinliyi? O gözlərin cazibəsi? Yetməzmi bunların 
gətirdiyi xoşbəxtlik, səadət sənə? Sən ki, fizioloği bir həzzi 
əksiklik, naqislik sanırsan, natamamlıq, çatışmamazlıq hesab 
edirsən. Onda neylərsən fizioloj Sürəyyanı?  Nəyinə gərək o 
sənin? Onun o bir anlıq qəmgin baxışı, qaymağ təbəssümü, bir 
yaşama stimulu, bir yaratma fitrəti deyilmə sənə? Bu baxışa, bu 
təbəssümə söykən, onlardan yapış, gələcəyə onların təpkisiylə 
atıl! 

Bildin sevir Sürəyya səni, unutmayıb Sürəyya səni, 
unutmayacaq, unuda bilməyəcək Sürəyya səni, azdımı bu, 
yetməzmi bu, kifayət etməzmi sənə? On illik iztirabın ən layiqli 
mükafatı, ən məntiqəyatan təltifi deyilmi bu, olmadımı bu? 

Yox Orxan, dərin-dərin düşündüyündə görərsən haqlısan 
sən, düz eləmisən, kişilik eləmisən sən! Bir gözəgörünməz, bir 
sirri bilinməz mənəvi komfyuter kimi işləyib, qəlbində oyanmış 
o duyğu fırtınasına sönüb keçilmiyib beynindəki o işıqlı 
nöqtən, çıraq ağlın. Bu da bir möcüzəsidir insan xislətinin, 
insan varlığının. Gözəlliyə, iyiliyə, ucalığa çağıran, yaxşılığa, 
humanizmə, qardaşlığa səsləyən insan mənəviyyatının, insan 
böyüklüyünün bir fitrətidir bu da! 

On illik iztirablarına layiqli ərmağan aldın, gələcək 
onilliklərə səni imrəndirib aparacaq dayaq bir təbəssüm, 
söykənəcək bir baxış qazandın, yetər bunlar səninçin, az deyil 
bunlar səninçin. İndi gələcəyin öz əlində, həyatı bundan sonra 
necə yaşamaq amalın öz ixtiyarındadı. Sürəyya adlı bir 
pambıqçı qıza- Azərbaycan gözəli bildiyinə bir mənəvi borcun, 
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ondan bir mənəvi alacağın qalmadı daha, aldın alacağını, verdin 
verəcəyini, üzülüşdün daha. Onu unutmadığını, unuda 
bilmədiyini o dəli baxışınla, o çılğın yürüşünlə verdin. alıb 
pasportuna baxdı, çevriklədi, vərəqlədi, bir baxdığı yerinə bir 
də qaytarıb baxdı, bildi evlənməmisən, onun səni tərk edib 
getdiyi anlarındakı kimisən, dəyişməmisən. Baxışlarında bir 
anlıq tutduğun o möcüzə coşğunluğundan şölələnməsindən 
anladın duyğusunu, məmnunluğunu. Yetər bunlar sənə, bütöv 
bir ömürcə yetər! 

İndi azadsan sən, indi bir geniş üfüq açılıb qarşında, 
böyük bir mənəvi təsnikdən, sıxıntıdan qurtulmusan. Evlənə də 
bilərsən indi, oğul-uşaq yiyəsi də ola bilərsən, keyfin necə 
istəyir elə də yaşaya bilərsən.  Ata-ananın arzularına əməl edib, 
yalvarışlarına son verə bilərsən. Elə belə də edəcəksən, 
dayılarından bir xəbər gələn kimi dərhal kəndə qayıdıb 
arzularına əməl edəcək, sən də başqaları kimi ev-eşik sahibi 
olub toyunu eləyəcəksən, el təsniyindən çıxacaqsan. Sonra da 
daha güclü bir mənəvi ehtirasla işindən, sənətindən yapışacaq 
səadətinə qovuşacaqsan. 

Ayaq tappıltısına başını qaldırıb gördü şəfqət bacısıdı 
gələn. Qadın heyrətlə, təəccüblə skamyaya, yerə tökülmüş 
papiros kötüklərinə, həkimə baxırdı: 

- Həkim, bayaqdan sizi axtarırıq, bütün palatalara 
dəymişəm, həkimlərə zəng vurub soruşmuşam... 

- Başım ağrıyırdı, dedim oturub bir-iki siqaret çəkim. O 
da elə şeydi birin çəkəndə istəyirsən birini də çəkəsən, görürsən 
də!  

Orxan qayıdıb yerə tökülmüş papiros kötüklərinə baxanda 
özü də heyrətə gəldi. 

- Sən Allah siz çəkmisiniz bunları həkim? Heç heyfiniz 
gəlmir özünüzə? 

- Yaxşı, neynirdiniz məni? 
- Bir qız gəlib soruşur sizi. 
- Qız? Nə qız? Neynir qız məni? 
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-Deyir xəstə göztərəcək. 
- Mənim axı qəbul günüm deyil, İsmayılovun qəbuluna 

niyə getmir? 
- Nə qədər başa salırıq olmur. Elə də gözəl qızdı heç adam 

acıqlana da bilmir. 
"Sürəyyamı bu? Ərini qoyub gələrmi Sürəyya?" 
- Tanıyır qız məni? 
- Bilmirəm, deyəsən tanımır. Deyir məni Orxan 

Eyvazovun üstünə göndəriblər. 
- Kim göndərib, hardan göndərib? 
- Bilmirik həkim. Ailənizi soruşdu, evinizi soruşdu. Deyir 

bizə deyiblər özü hörmət götürən deyil, bəlkə evinə, arvadına 
yol tapasınız. Dedik ay bacı, heç nə lazım deyil, bu saat tapıb 
gətirərik, necə desəniz elə də yola salar sizi. Evli deyil dedik 
həkim. Əziyyət çəkib eləməyin... 

"Bu sənmisən Sürəyya?" Bu sənmisən ardımca gəlib məni 
axtaran, tapmaq istəyən, bir soraq almaq istəyən?" 

- Geyimi necədi qızın? 
- Yaşıl donlu... Sən Allah həkim, sən o cavan canın, nə 

desə, necə desə, heylə də bax ona. Nəsə ağır dərdi var, 
gözlərindən bilinir. 

Yaşıl sözünə qulaqlarında guvultu başladı, ürəyində 
tappıltılar, titrəntilər qalxdı. Üzünün səyriməsini, onu qaplamış 
həyəcanının üzə şıxmasını gizləməkçin dərin bir qullab vurub 
başını papiros tüstüsü içində gizlədi: 

- Get deynən həkim gəlir, gözləsin. 
Şəfqət bacısı tap-turup getdi. Elə bil onun içində qopmuş 

fırtınanı da götürüb apardı şəfqət bacısı: duyğusuz-hissiz bir 
əşya kimi quruyub qaldı skamya üstündə. Yayda sudan az 
yarımış bir çinar ağacıydı indi, payız olcaq yarpaqları quruyub 
tökülmüş, hələ hər tərəf yam-yaşıl ikən, hələ bütün ağaclar 
göm-göy ikən yarpağını töküb qup-quruca budaqları qalmışdı, 
gövdəsi qalmışdı. Quruca bir ağıl ağacıydı indi Orxan, qurumuş 
bir çinar kimi duyğu yarpaqlarını töküb quruca skeletini 
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götürüb aparırdı. Qəti bir hökm çıxarmışdı bu quru skelet 
qafasında: əgər Sürəyya olsa gələn, tanıtmayacaqdı özünü, 
boynuna almayacaqdı Kamal olduğunu, lap neyləsə, nə yola əl 
atsa götürməyəcəkdi boynuna. 

Kabinetə girib "xəstə qızı" orada görüncə külək əsdi elə 
bil, qəfil coşqun bir külək əsib quru ağıl ağacının budaqlarını 
silkələdi, bir-birinə toxundurub şaqqıldatdı, əyilib kökündən 
çıxarmaq, qaytarıb yerə çırpmaq həddinə çatdırdı; güclə kürsü 
üstünə yıxa bildi özünü. Bir ani göz-gözə gəlib, sümüklərinəcə 
sarsıldı Sürəyyanın baxışından: necə dəhşətli bir iztirab atəşi 
yanırdı bu məlum baxışda, necə sonsuz bir günahkarləq hissi 
dalğalanırdı! Yıxılmaq, əyilmək, həkimin dizlərini qucaqlayıb 
ayaqlarına döşənmək, hönkürmək, yalvarmaq əzmi çalxalanırdı 
bu baxışda. "Yox Sürəyya, özünü alçaltma, əksiltmə, endirmə 
belə! Ayaqların üstündə şax dayan, titrəməsin, əsməsin dizlərin. 
Mən səni günahkar bilmirəm, bilməyəcəyəm də. Heç vaxt, heç 
bir şəraitdə, heç bir vəchlə. Şax dur Sürəyya, özünü ələ al. Sən 
Allah, özünü ələ al Sürəyya!" 

- Buyurun qızlar, kimdi xəstəniz? 
- Özüməm həkim... 
İlahi, bu iki kəlmədəki həyəcana bax, bu iki kəlmənin 

deyilişindəki ahəngə, titrəyişə, sarsıntıya bax, şikayətə, iztiraba, 
ağrıya bax! 

- Hardandı şikayətiniz? 
- Kürəyimdəndi həkim... Kürəyim ağrıyır!.. 
Öldürmək, uçundurmaqmı istəyirsən məni, yenə o 

fırtınaya saldırmaqmı istəyirsən? Bəlkə mən yenə tab gətirə 
bildim bu fırtınaya, bəlkə yenə tab gətirməyib sarsılan, yıxılan 
sən özün oldun Sürəyya! Ya elə bununçun gəlmisən bura, yenə 
o fırtınaya düşmək, yenə tab gətirməyib ona, bu həkim 
kabinetinin taxta döşəməsi üstünə çırpılmaq istəyirsən? Bu nə 
fədakarlıqdı oyanıb səndə, nə istəkdi belə? Yox Sürəyya, eləmə 
bunu, getmə buna. Əgər bir odlu məhəbbətin qalıbsa Kamal 
adlı bir mexanizator oğlana, onun o lal baxışlarına and verirəm, 
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bərk saxla özünü, möhkəm saxla, yıxılma, çırpılma bu çirkli 
döşəmə üstünə, axı ana torpaq deyil bu, Sürəyya, taxtadı, şam 
taxtasıdı. Axı o allı-yaşıllı pambıq tarlası deyil bura, o 
tarladakı, o torpaqdakı müqəddəslik böyüklük, analıq yoxdu bu 
taxtalarda! Axı Kamal deyiləm mən Sürəyya! 

- Keçin pərdə arxasına, kürəyinizi açın... 
Özünü tanıtmasan da, bax onun kürəyinə Orxan, bu 

misilsiz xoşbəxtlik imkanından vaz keçmə, əlindən buraxma 
onu. Bu fırtınalar, möcüzələr aləmini bir daha seyr edib gözəl 
anlar yaşa, feyziyab ol bu anların qüdsiyyətindən, paklığından. 
O qoşa hörüklərin ətrini qoxla, o gözəl kürəklərin 
bəyazlığından paklaş, o kürək üstündə bir qüdrət qələmilə 
çəkilmiş incə xəttlərin saldığı füsunkar naxışların tamaşasına 
dur, o kürək içindəki ağrılarla soraqlaş, göynəklərlə göynə. 

Orxan, həkim aparatını qulaqlarına taxıb pərdə arxasına 
keçdikdə qışqırmaq istədi, köməyə bir adam çağırmaq istədi, 
nitqi batıb çığıra bilmədi. Paltarasılanın dəmirindən yapışıb 
dizlərinin titrəyişinə dayaqdan kömək aldı, dayaq aldı. 

Pərdə arxasında yerli tikilişli cins yubka geyinmiş, yaşıl 
Bakı jaketi, idman ayaqqabısı geyinmiş, döşünə üstü pışpışalı 
pambıq fartuğu bağlamış, qoşa saçları toqqa yerindən aşağı 
sallanmış on yeddi-on səkkiz yaşlı bir pambıqçıqız dayanmışdı! 
Yönünü o tərəfə tutub üzünün, gözlərinin halətini, titrəyişini, 
yaşını göstərmirdi, çöhrəsindəki səyrişməlr, bulantılar məlum 
deyildi Orxana. 

Nə desin indi qıza? Nə söyləsin, nə danışsın, neyləsin 
Orxan? Nə varsa qız demişdi, bu heykəl duruşuyla, bu 
pambıqçı libasıyla, bu xatirə görkəmiylə qız demişdi nə varsa. 
Yenəmi karlığa, korluğa, görməzliyə vursun özünü, bilməzliyə 
vursun? 

- Jaketinizi də soyunaydınız. 
- Yox, düymələrimi açmışam qabaqdan, boynundan tutub 

çəkin aşağı. Yadınızda deyilmi?.. 
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Zülm eləmə mənə Sürəyya, öldürmə məni. Yoxsa qərəzin 
yerə çırpdırmaqmı məni, əvəz-əvəz eləməkdi. İnsaf yoxmu heç 
səndə, ədalət heç yoxmu? Axı mən də bir insanam, ürəyim, 
qəlbim, əsəblərim var, qanım var damarlarımda coş verən, 
kükrəyən, daşan, duyğularım var fırtınaya salıb məni sellərə-
sulara çırpan, nəfəsim var tıncıxan, alışan, yaralarım var göyür-
göyür göynəyən, içimdə axıntılarım var ciyərlərimə, boğazıma 
doluşub düyünləşən, boğduran! Dizlərim var sinir telləri, əsəb 
düyünlü, dolaşan, titrəşən, yıxılqan. Ürəyim var, yüz yerdən 
yaralı, bir uğursuz sevgi macərasıyla pardaxlanmış, iztirab 
örgəncəkli, kədər qadalı. Bir kişi də olsam, insanam axı 
Sürəyya, gəncəm axı, ehtiraslı, hərarətliyəm axı, odlu-
alovluyam axı! Soyumamışam, saralmamışam, sustalmamışam 
axı! Tamarzıyam axı dünya nemətlərinə, həyat zövqlərinə!.. 

- Maşınla baxmayən həkim, maşın duya bilməz 
kürəklərimin ağrısını... Barmaqlarınızla yoxlayın kürəyimi!.. 

Bu sözləri də eşitməməzliyə vur, qanıb başa düşmə, sınır 
onların qəlbinə, duyğularına saldığı ağrıları, bildirmə özünü, 
kar ol, kor ol, daş ol, qaya ol, əlləmə ol, kişi ol ancaq, ələ al 
özünü həkim! 

- Bax oradır aşrıyan həkim, oradı deşilən. On ildir öldürür 
məni, deşilir kürəyim, on ildi iztirab çəkirəm həkim! Heç 
bilirsinizmi nədir iztirab? Siz də çəkmisiniz həkim? Bir əlac 
yoxmu iztirab ağrısına, bilməzmisiniz, deməzmisiniz həkim?.. 

- Nədən olub bu, necə başlayıb? 
- Bir namərd vurub kürəyimdən. Maşınla getdiyimiz 

yerdə, varlığından xəbərsiz olduğum birisi bir cır nar qırıb 
budaqdan narla vurub məni... Yazığın gəlsin mənə həkim 
ayaqların altına sərilmiş köhnə bir əski say məni, xilas et bu 
dərddən... 

İnsaniyyətin olsun Orxan, vicdanın olsun! Günahsız bir 
qız qəlbini bu qədər incitmək neçin, yaralamaq neçin? Quru bir 
çinar ağacına çevrilib də incə bir qız duyğusunu cəzaya 
çəkmək, zərif bir qadın sinirlərilə oynamaq neçin? Səni elə 
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tutmayıb o bir addım sərpə biləsən, qaça biləsən. Nə olar bir 
bahar yağışına dönüb başına tökülsən, sinirlərinə, duyğularına 
səpilsən axıb sərinətsən onu, alışmış ruhuna çilənib ovutsan, 
kiritsən onu, bir işıqlı soraq versən ona? Bir nigarançılıq 
azarından xilas etsən onu? Həkim deyilsənmi, ən humanist bir 
sənət sahibi deyilsənmi? 

- Bəs niyə gəlmədin o yerə?.. Fırtınadanmı qorxdun, bir 
yağış isladacağındanmı qorxdun? Yoxsa duflinin bulanacağın-
dan ehtiyat etdin?  

- Tale ayrı saldı bizi Kamal... 
Sürəyyanı yaş boğurdu, nəfəsi tıncıxırdı, titrəyib əsirdi 

Sürəyya. Soraq verdi Kamal, axır ki, özünü bildirdi, tanıq verdi. 
Sarsıyıb tanıtdırdı özünü, dözə bilməyib etiraf etdi. Boynuna 
aldı axır Kamallığını. Bu yetər Sürəyyaya! Bundan sonra dünya 
lap bir xəzan yurduna dönsün, bundan sonra ömür lap bir 
zimistan ağrısına çevrilsin! Kamaldı kürəkləri arxasında 
titrəyən, əsən, sarsılan! İndi şəfa tapıb sağalar deşilən, ağrıyan, 
yırtılan kürəyi, yaralanan ürəyi. Bağışlasın qoy Kamal onu, 
danışa bilmir Sürəyya, dili söz tutmur danışa, boğazına 
tıxçanmış duyğuları qoymur danışa. Bəs sən niyə dillənmirsən 
Kamal, sən niyə danışmırsan? Yoxsa bu odlu duyğular səni də 
qarsıb, səni də tükəndiribdi? Danış Kamal, kişisən axı sən, 
dözümlüsən, davamlısan axı odlu duyğulara, həyəcanlara? 

- Mən o gecə yata bilmədim. Heç ondan əvvəlki gecə də 
yata bilməmişdim. Gözlərimə yuxu getmirdi yatam. Sabah 
açılan kimi o yerə gəldim. Axşam saat altıya qədər dim-dik o 
tarlaya sancılıb qaldım. Sən gəlmədin. Bəs harda qalmışdın, 
niyə gəlmədin, niyə iztirablara çəkdin bizi bir belə? Nə 
olmuşdu sənə? 

- Qıçım sənmışdı mənim, boynum qırılmışdı! Atam o 
gecə gəlib kəndə aparmışdı. O günü evdən buraxmadılar. 
Bacılığım gəlib dedi hamı çıxıb gedib Bakıya. Axı yalan 
demişdim mən, kolxozçu ha deyildim, Sürəyya ha deyildim, 
Cəmiləydi adım, APİ-nin birinci kurs tələbəsiydim. Bu 
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yalanımın oduna düşdüm, on il sərasər çırtaçırt yandım bu 
yalanımın oduna. Adımı sonradan Kamalın xatirəsi üçün 
dəyişdirib Sürəyya qoydurdum.  

- Mən də heç Kamal deyildim Sürəyya, mexanizator da 
deyildim. Tibb institutunun beşinci kurs tələbəsiydim... 
Orxandı adım. 

- Bəs mən qızdım yalan demişdim, sənə nə olmuşdu 
Kamal, sənə nə düşmüşdü? Ardınca gələcəkdilər? Düşərgənizə 
gəlib qız adına kir bulayacaqdılar? Sən niyə yalan dedin? 

- Nə bilim axı... 
- Nə qədər düşünmüşəm bu haqda: axırda qəti qərara 

gəlmişəm: sən adını yanlış deməzdin mənə. Nə vadar edə 
bilərdi buna səni? 

- Fikirləşdim tələbəyəm desəm bu gözəl kolxozçu qız üz 
döndərib gedəcək məndən, pis baxacaq, qovacaq məni!.. 

- Amma o gün mən də gəldim o yerə Kamal, bir az gec 
gəldim. Nərgizgilə qaçıb onların maşınıyla gəldim. Biz tarlaya 
çatanda bir ZİL maşın tərpəndi yoldan, elə bil ürəyimi o ZİL 
çəkib apardı. Nərgizə dedim Kamal o ZİL maşında getdi, 
Nərgiz inanmadı, maşını ZİL-in ardınca sürdümədi. 

- Düz duymusan Sürəyya. O ZİL-də getmişdim mən. 
Ancaq ağlım başımda deyildi. İki gecə yatmamışdım, ac 
qalmışdım. On saat şıdırğı yağış bədənimi isladıb titrətdirmişdi 
məni. Ayağım palçığa elə batmışdı, çəkib çıxarmağa ürəyim 
gəlmirdi. Deyirdim gedərəm, Sürəyya gəlib tapmaz, itirərik bir-
birimizi. Yoldaşlarım məni gəlib od qızdırmanın içində tapanda 
anlaya bilməyiblər mən necə dayanırmışam ayaq üstə. Üç 
gündən sonra xəatəxanada özümə gəldim.. 

- O üç günü hər gün tarlaya gəldim Kamal, ayaq yerlərini 
gördüm orda. Yanıb külə döndüm o üç gün! Sonra Bakıya 
qayıtdıq... 

- Beşinci günümdə xəstəxanadan qaçmaq istədim, həyətə 
yıxılıb huşumu bir müddət itirdim. Tutub bir də palataya 
qaytardılar. Sonra nə qədər axtardım səni... 
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- On il gözüm yollarda qaldı Kamal, on il aradım, 
axtardım gözlədim səni. Oduna yandım... 

- Bəs niyə ərə getdin? Niyə gözləmədin axıraca?.. 
İlahi bu nə zərbədi Kamal vurdu ona, nə sillədi çəkdi? 

Yandırıb yaxdı bu sillə üzünü, göynədib yandırdı bu sillə! Niyə 
belə sərt vurdun məni Kamal? Niyə tez eybimi açıb söylədin 
mənə, üzüqaralığımı üzümə tutdun tezcə? Sındırdın ruhumu, 
qırdın qolumu, öldürdün mənliyimi? Nə cavab verim indi mən 
sənə, nə deyim indi? Vəfasız olmuşam söyləyim, yalansıdım 
yoxsa vəfasızlığımı, duruya çıxarmağa çalışım özümü? 
Duruyammı çıxarım? Vəfalıyammı vəfamdan dəm vurum? 
Günahsızammı, layiqəmmi eşqimə məhəbbətimə? Daha bir 
sözüm yoxdu sənə, bir təmənnam, bir diləyim yoxdu səndən. 
Qəbul eləsən belə, tay gərək deyil Kamal, gərəkməz bu sözdən 
sonra. Amma onunçun gəlmişdim bura Kamal, sənə yalvar-
mağa, sənin ayaqlarına yıxılıb aman diləməyə gəlmişdim! 
İstəməz daha, anladım hər şeyi. Anladım qaralığımı, sənə layiq 
olmadığımı, səni kirləndirə biləcəyimi, ləkə gətirə biləcəyimi! 
Bu sorğunla anlatdın, bu sorğunla yaraladın təzədən məni. 
Təkcə bu sorğunu istəməzdim eşidəm, bütün ömrüm boyu, heç 
zaman istəməzdim verilə bu sorğu mənə. Eyibimdi axı, zəif 
damarımdı axı? Ürəyimə dəydin Kamal, heysiyyətimə toxun-
dun, əzib tapdaladın bu sorğunla məni. Özün də kobudlaşdın, 
qaraldın, bozardın gözümdə... 

Elə bil bir ayrı mən doğdu Sürəyyanın içində, dəyişib ayrı 
bir Sürəyya oldu Sürəyya. 

- Zəhmət olmasa siz çıxın, paltarımı dəyişim həkim. 
Həkim çıxıb, yubkasını, jaketini, ayaqqabısını dəyişib öz 

əvvəlki yaşıl donunu geyindi, ayaqqabısını geyindi, pambıqçı 
libasını büküb çantasına basaraq pərdə arxasından gülümsünə-
gülümsünə, işvəli, nazlı bir baxışla Orxanı süzə-süzə çıxıb 
qapıya yönəldi: 

- Sağ olun həkim, sağaltdınız məni... Minnətdaram sizə!.. 
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Qurama bir təbəssümdü Sürəyyanın üzündəki. Yönünü 
həkimdən çöndərən anda yanaqlarına iki damla yaş axıb 
töküldü, qapıdan tez çıxıb qaçdı; bayırda dayanmış şəfqət bacısı 
görməsin gözlərinin yaşını, görüb də sonra xəbər verməsin 
həkimə, ürəyi xarab olmasın həkimin... 

Koridordan keçərkən kabinetindən çıxan qoca bir həkimlə 
az qaldı toqquşa... 

 
 

*****                *****             ***** 
 

Orxan başqa cür anladı Sürəyyanı. Ona elə gəldi ki, 
xoşlanmadı Sürəyya bu sorğudan, bu haqda eşitmək heç 
istəmədi. Axı niyə də eşidəydi, niyə də danışaydı bu barədə: 
artıq ərə gedibdi, cavan, gözəl əri var, ev-eşik sahibidi, firavan 
dolanışıq sahibidi. Təzədən bu rahatlığını, əmin-amanlığını 
uçurub tökməyəcəkdi ha! Əri kimsə, görünür böyük mənsəb 
sahibidi, varlı-hallı adamdı. Yoxsa Orxan kimi bir həkim olub 
da arvadına belə bahalı platin bilərziklər, sırğalar, üzüklərmi ala 
bilərdi? Öz firavan həyatını atıb Orxanamı gəlib sığınacaqdı 
Sürəyya? Üzündə alışan o son təbəssüm, o işvəli, nazlı, titrək 
gülüş də elə bu düşüncədən doğmamışdımı? Yəni firavanam 
mən, bədbəxt deyiləm, düzdü ilk məhəbbətimi itirib iztirablar, 
ağrılar çəkmişəm, qəmlərə düşmüşəm, amma keçib onlar artıq, 
bir də dönüb qayıtmazlar geri. İndi şənəm, məsudam. Ürəyin 
qəmli də olsa içimdə ağrım da olsa, üzdən məsudam indi. Bir 
də geri qayıdamaram mən, özümü yeni qayğılara, yeni 
iztirablara salmaram mən!.. 

Ən düzgün yol da elə budur. Düzgün yolla gedir Sürəyya, 
ağıl, dərrakə yolu, ədəb-ərkan, el-oba qaydasıyla gedir, soyuq 
başla düşünür, sakit döyünən ürək ilə, mülahizə, tədbir, götür-
qoy ilə hərəkət edir. Orxan özü də bu yolla getməlidir. O da bu 
yolu süçib sakit, dinc, firavan bir həyata qoşmalıdır. 
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Məhəbbəti ürəkdə boğmaq gərəkdir. O elə bir quşdur 
qanadları sındırılmaq gərək, lələkləri yolunub uçmaq, 
pərvazlanmaq halından çıxarılmaq gərək, özü də dar bir qəfəsə 
salınıb qapısı-bacası bərk-bərk kilidlənmək gərək. Ona qanad 
vermək, uçuş imkanı vermək özünü güdaza vermək deməkdir.  
Sakit, dinc yaşaya bilməyin üçün onu öldürməyin gərək! 

Öldürəcək Orxan ürəyindəki o narahat, o pırıldayıb 
uçmaq, havalanmaq istəyən gənclik həvəsini, gənclik idealını. 
Öldürüb də azadlığa çıxacaq, əsil səadətə, xoşbəxtliyə - dinc, 
harın bir firavanlığa aparan geniş, hamar el yoluna çıxacaq! 

Bu düşüncəsi bir qədər sakitləşdirdi Orxanı. Düzdü həm 
də yarala dı, incitdi, heysiyətinə toxundu, inamsızlıq, biganəlik, 
nihilizm doğurdu onda. Həyata, məhəbbətə, gələcəyə olan işıqlı 
duyğular gözündən düşüb solğunlaşdı, saraldı. Sərt, boz, 
amansız bir gerçəklik duyğusu tutdu onların yerini-sırf 
mülahizə, götür-qoy, sərfə düşüncəsinə dayanan sop-soyuq 
üşüdücü bir təfəkkür tutdu onların yerini. 

Görünür sevgi də, romantika da, bütün digər üstün, işıqlı 
ideallar da yeri olmayan, kökü olmayan, qaynar gənclik 
başlarının uydurduğu, odlu gənclik duyğularının sayıqladığı 
saçmalarmış, illuziyalarmış. Şirincə bir gənclik, cavanlıq 
həvəsləriymiş, bu həvəslərlə dolub tutqunlaşan, pərdələnən 
sevən gözlərin gördükləriymiş, yalanmış amma, illuziyaymış 
həqiqətdə. Göründüyü kimi də var deyilmiş, var olduğu kimi də 
görünürmüş. Gəncliyin o var olduğu kimi görünməyən 
boyaları-rəngləri uzun müddət aldatdı Orxanı, uzun sürələrcə 
sürüncütdü, incitdi. Çox gec ayıldl bu yuxudan, çox gec özünə 
gəldi. Hər halda başa düşüb anladı axırda. Gözlərinin saçmalığı, 
illuziyası aydınlaşıb dünyanı, sevgini öz boyasında, öz 
bozluğunda, öz adi rəngsizliyində gördü. Indi bu boz 
dünyasında, bu boz boyasında, öz boz idealına doğru-
mühakimə, mülahizə, ağl səltənətiylə inamla, öfkəylə, iqtidarla 
addımlayacaqdı. 
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Nahar fasiləsində bufetə getməyib skamyada əyləşərək 
papiros tüstüsü arasında gələcək həyat yolunun cizgilərini 
müəyyənləşdirməyə çalışdı. Özünə elə qapılmışdı yanında bir 
adam gəlib əyləşdiyini yalnız çiyninə əl toxunanda duydu: 

- Bayaq sizin kabinetinizdən ağlaya-ağlaya çıxan qıza nə 
olmuşdu bacoğlu? 

- Yaşıl donlu qız? 
- Hə, hə, o yaşıl donlu qız. Koridorda az qalmışdı 

mənimlə toqquşa. Olmaya xərçəngi-zadı var? 
- Nə danışırsınız həkim, o qız sap-sağlamdır! 
Orxan ona əzab verən dərdini bu qocaman həkimə danışıb 

az da olsa yüngülləşmək qərarına gəldi, həm də bu 
dünyagörmüş müdrik qoca bəlkə ona bir ağıllı məsləhət də verə 
bildi... 

- Onun dərdi başqadır həkim, başınızı ağrıtmaramsa 
danışım sizə... 

Bir siqaret yandırıb pambıqçı qız Sürəyya ilə mexanizator 
oğlan Kamal hekayətini danışdı. 

- Mən onu on il axtardım həkim, yadımdam çıxara 
bilmədim. Bu gün səhər kupenin qapısı ağzında 
rastlaşdığımızda onun nə hala düşdüyünü, ərinin yanındaca 
özünü unudub "Kamal" deyə necə qışqırdığını, gözlərindən yaş 
damlalarını necə sıçratdığını görüncə anladım ki, bu on ildə o 
da unutmayıb məni...  

Kupedə bir qoca vardı, ona söyləmişdim iş yerimi, 
görünür ondan soruşub öyrənib qəbuluma gəlib. Onun gənc, 
gözəl əri vardı yanında. "Hər necə olsa cavandır" düşündüm, 
Kamal olduğumu boynuma almadım, çıxarıb pasportumu 
verdim baxsın. Pasporta baxıb gözlərinə inanmadı: "Orxan 
Eyvazov". Ancaq o dəqiq bildi Kamalam. Ərinə görə 
gizlədirəm Kamal olduğumu. Amma indi gizlədə bilmədim. 
Dedi xəstəliyim kürəyimdədi, həkim, deşilir kürəyim. Pərdə 
arxasına keçib, hazırlaş dedim, gəlib baxacam. Di gəl yerimdən 
qalxa bilmədim, titrəmə tutmuşdu məni, dizlərim əsirdi, guya 
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zəlzələ baş verirdi otaqda. Pərdə arxasına keçdikdə dirəkdən 
tutub yıxılmaqdan özümü güclə saxlaya bildim. Qarşımda 
üçdüymə Volodarsk istehsalı jaket, yerli istehsalı cins yubka 
geymiş, döşünə pambıq yığmaq üçün fartuk bağlamış, ayağında 
üstü pışpışalı idman ayaqqabısı olan, qoşa hörükləri qurşağına 
çatan on il əvvəl pambıq tarlasında tanışlaşdığımız həmin o 
pambıqçı qız- Sürəyya dayanmışdı. Daha Kamallığımı dana 
bilmədim, on ildə keçirdiyimiz hisslərimizi bölüşdük, bir-
birimizi itirməyimizin səbəbin öyrəndik. Axırda mən kobudluq 
edib - "bəs niyə ərə getdin" - deyə soruşduqda gülümsündü, 
"Sağ olun həkim, yaramı sağaltdınız, indi qoyun paltarımı 
dəyişib gedim" -dedi. Kabinetimdən də gülümsünə-gülümsünə 
çıxdı, demək üzdə beləymiş, sorğum yaralayıbmış onu. 

- Bəs indi neyləyəcəksən bacoğlu, ərə getmiş olsa da 
tapmısan axı onu. 

- Məhəbbət birgə yaşamaq deyil həkim, bir ölkədə, bir 
Vətəndə yaşamaqdır məhəbbəti. Mən onun ailə səadətini poza 
bilmərəm, gənc, gözəl həyat yoldaşı var, rus dilli olsa da bir qul 
kimi xidmət edir, qulluq göstərir Sürəyyaya... 

- Çətin situasuyadır bacoğlu... 
- İndi mən bilirəm neyləməliyəm. Mən də evlənəcəm, 

rayona gedib valideynlərimin, dostlarımın məsləhət gördükləri 
bir qızla çox çək-çevir etmədən evlənəcəm... 

İsmayılov da yeni bir siqaret yandırdı: 
- Yox, bacoğlu, aldığın qızı öyrənmədən evlənmə! 
- Sürəyyadan sonra mən heç kimi sevməyəcəm həkim! 
- Söhbət sevməkdən getmir. Qadınlarda ifritəlik də var! 

Diqqətlə qulaq as, mən öz həyat hekayətimi danışım, ondan 
dərs al, ibrət götür. 

İsmayılov öz həyat hekayətini söyləməyə başladı: 
- Tibb İnstitutunu bitirib öz rayonumuza gəldim. Şəhərdə 

də qalmayıb kəndimizdəki tibb məntəqəsinə müdir təyinatı 
aldım. Kəndimiz böyük bir kənd olub, rayon mərkəzindən də 
çox uzaq idi. Camaat həkim sarıdan əziyyət çəkirdi. İnstitutu 
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fərqlənmə diplomuyla bitirmişdim. Tezliklə kənddə böyük 
hörmət qazandım, şəhər xəstəxanasında həkimlərin müalicə edə 
bilməyib geri qaytardığı bir neçə xəstəni sağaltdıqdan sonra 
hörmətim lap artdı. Kənddə vəzifəli, adlı-sanlı adamların 
arvadları qızlarını mənə verməkdən ötrü dəridən-qabıqdan 
çıxırdılar. Sən deyən görkəmim, yaraşığım olmasa da, pis də 
deyildim, əlimdə də gözəl sənətim vardı. 

Partkomun arvadı lap ağ eləmişdi, iki gündən bir 
"xəstələnib" məni evinə çağırtdırırdı. Yoxlayıb görürdüm heç 
bir xəstəliyi yoxdur, bir vitamin iynəsi vururdum. Dərhal 
"sağalıb" başlayırdı mənə çolpa çığırtması bişirməyə. "Səmagül 
bir az əlli ol, həkimə çay gətir". Səmagül də nə Səmagül! 
Ömrümdə o gözəllikdə, o cazibədarlıqda qız görməmişdim. Elə 
sehrli, elə cazibədar gözləri vardı, bir baxışıyla adamı gipnoz 
edirdi. Elə odlu, elə munis bir məhəbbət yağırdı gözlərindən, 
deyirdim bəs, bir insan, övladı deyil də, göylərdən enmiş bir 
mələkdi bu qız. İncə beli, qaz boğazı, uca boyu vardı, gerçəcik 
bir nağıl aləmiydi qız. Gözümü çəkə bilmirdim ondan, onun 
dərin dərya gözlərindən. Bihuşdar baxışlarıyla ağlımı başımdan 
almışdı. Anası qızına necə baxdığımı görüb bir dəfə mənə 
pıçıldadı: "görürəm yaman baxırsan qıza, istəyirsənmi verim 
sənə". Evləndim o qızla, o ilahi yaradılışla, göylər mələyilə. 
Toyumuzun son gecəsində ürəyim guppur-guppur atırdı: necə 
toxunacam o ilahi yaradılışa, necə tutacam ağ əllərindən, qulac 
qollarından, incə belindən, necə soyunduracam, necə yatağıma 
yıxacam, kam alacam onlardan. Sağdış-solduşlarım da hey 
içirirdilər məni, özüm də içirdim ki, ürəkli olum, utanmayım, 
sıxılmayım vüsal gecəsində... O vaxt elektrik yoxdu, lampa 
vardı, çarpayı yoxdu, taxt vardı. Onun yatağına girəndə sinəsinə 
açıb tökdüyü saçların iyləyəndə huş apardı məni, elə bildim 
behiştin güllərin-çiçəklərin iyləyirəm... Sabah ayılıb özümü, 
taxt üstündə sərələnmiş ağı qan içində gördüm, ayrı necə ola 
bilərdi; qızın on yeddi yaşı hələ tamam deyildi. Üz-üzə 
gəldiyimizdə mənə bir baxışla baxdı, o baxışın hərarəti otuz il 



 315 

canımdan çıxmadı: bir məhəbbət baxışı sandım o füsunkar, 
mənalı baxışı. İkinci gecə yanına getmək istədikdə “hələ gözlə 
üstüm olur” dedi. Bir anləq qəlbimə xal düşdü: “demək keçən 
gecə də üstü olurmuş. Bəs niyə aybaşı başlayan gecəsi gəlin 
köçürüb anası? Əlbəttə kənd adamıdırlar, qaranlıq, nə bilirlər 
aybaşı başlayan gecəsi ərə vermək olmaz qızı”. Bu bir anlıq 
şəkkim tez ötüb keçdi, dünya gözəli gəlinimlə xoşbəxt, bəxtiyar 
ömür sürməyə başladıq. Şöhrətim də o qədər artmışdı, şəhərdən 
də üstümə axın-axın xəstələr gəlirdi. Poliklinikanın Baş həkimi 
bunu görüb məni şəhərə gətirdi, poliklinikada həkimlik ştatı 
ayrıca kabinet verdi. Ev tutub xanımını da gətirdim şəhərə. Bir 
gün xanımım kabinetimdə olarkən bir xəstə girdi içəri: 
benzindoldurma stansiyasının müdiriydi. Terapevt işləyirdim 
onda. Müdiri xeyli danışdırıb xəstəliyinin əlamətlərin öyrən-
dim, sonra Səmagüllə şəfqət bacısına işarə elədim çıxsınlar, 
xəstəni soyundurub baxacam. Qadınlar çıxdıqda xəstəm dedi: 

- Deyirəm xoşbəxt adamsınız də həkim! 
- Nəyə görə? 
- Gör nə cür canlar gəlir qəbulunuza! O çıxan gəlini 

deyirəm. Atama lənət bu yaşa gəlib o gözəllikdə qız-gəlin 
görmüşəmsə! Gözlrilə basıb yeyir adamı. Köpək oğluyam onun 
bir gecəsinə təzə pulnan beşmin manat verməsəm!.. 

Onlarla belə hadisələr olurdu. Xoşbəxt yaşasaq da gözəl 
arvad əri olmağın iztirablarını da çəkirdim. Ancaq onu 
günahlandırmırdım da. Neyləsin yaradan onu belə füsunkar 
yaradıb deyirdim. Otuz il bir nəşəli yuxu kimi gəlib keçdi. Bir 
gün mənə bir zəng gəldi: 

- Həkim İsmayılov lazımdır. 
- Dedim mənəm, buyura bilərsiniz. 
- Həkim – dedi – sözlərim xoşunuza gəlməsə də trubkanı 

yerə qoymayın, axıraca dinləyin. Sizi yaxşı tanıyan bir 
qonşumun xahişilə zəng edirəm sizə. Qonşumun Mehralı 
adında bir dostu var, siz də yaxşı tanıyırsınız onu. Bu Mehralı 
hər yeyib-içəndə dünya gözəli bir xanımla gəzdiyini deyir 
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qonşuma. Qadını da o qədər tərifləyir, deyir elə bil heç bu 
torpağın övladı deyil, rus, nemes, ingilis qızıdı, günəş kimi işıq 
saçır, bədəni – o qədər ağappaqdır. Guya da necə başlayıb 
dostluqları: bir gün o qadın zəng edib bu dəyyusu evlərinə 
çağırır. Bu içəri girəndə xanım gülümsünə-gülümsünə bunun 
qarşısında dayanır, qəflətən xalatının düyməsin açır: altında nə 
köynəyi, nə işdanı yox. Lüm-lüt! Dəyyus, qonşuma bu dünya 
gözəliylə necə eyş-işrət elədiyindən elə şeylər söyləyir, qadının 
erotik hərəkətlərndən elə bayağı şeylər danışır, o hərəkətləri 
qələt eləyib heç priton-bar qızları, qadınları da etməz. Dəyyus 
qonşumun zəhləsin o qədər tökür, bir gün qonşum onu içirdib 
edir lül-qəmbər, yıxır divanın üstünə başlayır ciblərini 
axtarmağa: görsün bu qadın kimdir ki, dəyyus onu bir belə 
tərifləyir, amma kim olduğunu qonşumdan gizlədir, demir. 
Papkasında, sənədlərin arasından yarımçılpaq, gözəl bir qadın 
şəkli tapıb heyrətə gəlir: Şəkil olur sizin xanımınızın şəkli. 
Istəyir sizə zəng edib deyə, demir, kirvəsini satmır. Aradan 
yeddi-səkkiz il keçəndən sonra kirvəsi qonşuma qarşı elə bir 
nankorluq – xəyanət edir, qonşum onu cəzalandırmaq qərarına 
gəlir. Əvvəlcə arvadın yollayır dəyyusgilə, onun arvadın 
xəbərdar etməyə. Dəyyusun arvadı deyir bilirəm, həkim 
İsmayılovun arvadıyla bu yaxınlarda pasteldə tutmuşam öz 
evimdəcə. almışam saçından, lüt bədənin dırnağımla cırıq-cırıq 
eləmişəm. ərim məni tutub, o da heç alt paltarların geyinməmiş, 
bircə əynində xalat qaçıb gedib. Istəmişəm həkimə zəng edib 
deyəm, ərim döşənib əl-ayağıma: həkim bilsə dəli şeydi, məni 
öldürəcək, uşaqların qalacaq yetim. Ölüsün-dirisin töküb çölə: 
birdə onunla əlaqə saxlasa. Görmüşəm düz deyir, nə qədər 
alçaq da olsa qazandığın mənə verir. 

Köynəyin də saxlayıram: Suriya istehsalı açıq çəhrayı 
köynəkdir. Özünə də telefonla demişəm: hiss etsəm ki, ərimlə 
yenə görüşürsən, köynəyi aparıb ərinə göstərəcəm, əhvalatı da 
yerli-yataqlı ona danışacam. Qonşumun arvadı gəlib ərinə 
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söyləyəndə qonşum tam əmin olur ki, bəli dəyyusun dediyi 
xanım elə sizin arvadınızdır. 

Trubkanı yerə qoyub güclə divan üstünə uzana bildim: 
qol-qıçım, bütün bədənim əsirdi. Gördüm insult keçirirəm, 
dava-dərman atıb bir təhər özümə gəldim. On beş il qabaq evdə 
televizora baxırdıq: filmdə belə  bi hadisə oldu: gənc qız zəng 
edib bir oğlan çağırdı evinə. Oğlan içəri girəndə gülümsünə-
gülümsünə qarşısında dayandı, xalatının düymələrin qəfil açıb 
alt köynəksiz, üçbucaqsız çılpaq bədənin göstərdi, yönü də 
tamaşaçıya tərəf. Səmagül şaqqıldayıb güldü. “Xoşuna gəldi?” 
– dedim. “Görmədin canı yanmış oğlanı nə yolla ələ gətirdi?” 
“Belə filmlər bizim üçün deyil, avropalılar üçündür, sən get 
mətbəxiə, uşaqlarının yeməyini bişir” – deyə ona acıqlandım. 
“Hə bir televizor qalmışdı mənə qadağan etməyəsən. Gəzməyə 
aparmırsan, bazaqa-şəhərə çıxmağa qoymursan, kurorta, 
sanatoriyaya göndərmirsən, yel yeyir bədənimi dörd divar 
arasına salıb dustaq eləmisən!” Bir həftə dindirmədi məni. 
Həmin hadisə də zəngin sərah söylədiyini təsdiq edirdi. Bir 
tərəfdən də bu köynək məsələsi: mən ona Moskvadan doğrudan 
da açıq çəhrayı rəngli , Suriya istehalı, çox nəfis köynək 
almışdım, bir gün gördüm köynəyi geyinmir. Dedim niyə 
geyinmirsən?” Dedi: “gördüm Fərqanənin çox xoşuna gəlir, 
bağışladım ona” (yəni bacılığına)  

Harasa getmişdi, gələndə telefon zəngi barədə ona ətraflı 
danışdım. Quruyub qaldı, üç gün özünə gələ bilmədi. Dördüncü 
gün dedim: “Allah kəssin yaş işi, deyəsən üç gündü dilin batıb, 
şoka düşmüsən! Partladı: “Yalan deyirsən, mənə şər atırsan, 
özündən düzəldirsən! Başın xarab olub sənin. Sizin nəsildə var 
elə, bir az qocalanda ağılların itirirlər. Allaha and olsun 
gədələrə deyərəm səni aparıb qoyarlar dəlixanaya!  

Heç demə qızıma deyibmiş, o da gəlib düşdü üstümə. 
Ana-bala məni psixatriya xəstəxanasına qoymaqla hədələdilər. 
Gördüm yox, mən bu ifritəylə bacarmayacam. Gerçəkdən də bir 
ifritəymiş o bacoğlu, Allahın mələk simasında xəlq etdiyi bir 
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ifritəymiş! Otuz il Məcnun məhəbbətilə sevib naz-nemət içində 
saxladığım, müqəddəs sandığım, bir mələk hesab edib nazıyla 
oynadığım o qadın bir mələk deyil iyrənc bir yaradılışmış! 

Simaca mələk ruhca iblis imiş. Toy gecəmizin ertəsi günü 
məni otuz il qanadlandırmış o füsunkar baxışının mənasını indi 
anladım: əslində heç bir füsunkarlıq zad yoxmuş o baxışda; 
sadəcə bu baxışıyla istehza edirmiş mənə: “Bil ey, xalası 
göyçək, mən heç qız deyildim, qanıb başa düşmədin”. Bundan 
sonra mən əsil Şerlok Xolmsa çevrildim.  Hətta, onun bərakə-
tini pozan adamın kim olduğunu da düşünüb müəyyən-
ləşdirdim. On altı yaşı  olanda anası bunu aparır şəhərdə əslən 
bu kənddən olan bacılığının qonşusu, diş texniki Tofiq həkimin 
üstünə, deyir qızıma üç qızıl diş sal. Qızı qoyur həkimin 
kabinetində özü keçir bacılığıyla söhbərləşməyə. Təfsilatın 
danışmıram bacoğlu, bir gün qız ağlaya-ağlaya anasına deyir 
bəs həkim məni açdı. Arvad alır həkimin boğazından deyir ya 
qızı alacaqsan, ya gedib prokurora şikayət edəcəm. Həkim 
deyib get elə. Nəylə sübut edə bilərsən qızını mən açmışam. 
Prokurora da pul basıb deyəcəm qovla o arvadı getsin. O da 
pulu alıb səni başından eləyəcək, qızının da adı qalacaq ləkəli. 
Onnansa prokurora verəcəyim pulu verirəm sizə, qızın dişini də 
müftə salacam. O verdiyim pulun da yarısını apar ver 
xəstəxanada bir qadın həkim var, erməni, belə şeylərə baxır, 
toyundan bir həftə, on gün qabaq qızını tikəcək, yenə olacaq 
qız. Arvad razılaşır, qızına da tapşırır “həkimi ələ al, gör ondan 
uşağa qala bilərsənmi? Uşağa qalsan həkim əlimizdən qurtara 
bilməz!” Beləcə üç dişin salınması düz iki ay çəkir. Həkim də 
bicin biri, görünür qoruyuculardan istifadə edir, qız da heç 
uşağa qalmır. Bu dediklərimi nəylə sübut etmişəm. 
Toyumuzdan heç üç ay keçməmiş gəlin dişlərin tutdu ki, bəs 
dişim öldürür məni. Tofiq həkim elə dişləri salanda demişdi bir 
ildən sonra ağrı verəcək. Gətirərsiniz yeniləyərəm. Ana-bala 
çox Tofiq həkim dedilər deyə getdim görüm necə adamdı bu. 
Gedəm görəm nə: olduqca simpatiçni bir oğlandı, özü də 
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şairliyi var hələ, dindirirsən şerlə cavab verir. Bir həkim 
dostuma gənəşdim: arvadımın dişi qırılıb, deyirlər o diş texniki 
Tofiq həkim yaxşı diş salır. “Arvadın gözəldi?” – dostum 
sualıma sualla cavab verdi. Dedim: “hə, bir az!” "Gözəlsə 
olmaz-dedi dostum. O Tofiq həkim şəhərdə bir nömrəli 
arvadbazadı, qəbuluna gələn gözəl qadınların, hətta qızların 
birini salamat buraxmaz. Niyə, apar Səməd həkim salsın, yaşlı 
adamdı, həm də usta diş salandı” Arvadımı apardım Səməd 
həkimin üstünə. Baxıb dedi: sökmək lazımdır. Səmagül 
qoymadı, bayırda dedi: Məni nə gətirmisən bu qoca kaftarın 
üstünə, nəfəsindən it iyisi gəlir, üstümə əyiləndə az qaldım 
öyüyüb qusam”. Bu dəfə də apardım cavan bir dostunun 
üstünə; dedim “sök dişlərimi” özü də beş diş sal. Bu həkimə də 
danışıq elədi: “Həkimdi bu, eşşəyin biridi, elə bil diş yox, daş 
yonur”. Ana-bala nə qədər etdilər, Tofiq həkimə saldırtmadım 
dişlərini. Otuz il sonra başa düşdüm o zaman bunlar niyə can 
atırmışlar Tofiq həkimə. Xislətində ifritəlik olan qadın aşnasız 
dura bilməz. Tezliklə bu biz yaylaqda olanda beçirkin bir 
dığayla aranı açır. Gəlin o vaxt o qədər gözəl, o qədər incə-
mincəydi, beçirkin nəinki, ona yanaşa, heç göz qaldırıb baxa 
bilməzdi, gəlin şor baxışları, təbəssümləri ilə özü onu ələ 
gətirməsəydi. Ayrı bir adam olmadığı üçün o yerdə, ifritəm bu 
becirkinlə macəra başlamağı qərara alıb. Üç gecə - beş gecə, 
birində də bir kolxozçu çoban gəlib çıxıb üstlərinə. Beçirkinə 
bir təpik, bir qapaz Beçirkin qaçıb. Gəlin asmalıq olub sarılıb 
özündən 25-30 yaş böyük çoban dayısının boynuna: “Aman 
gündü dayı, gəl sən də elə, bu sirri açma, ərim bilsə öldürəcək 
məni”. “Dayısı” da bir dünya gözəli bu incə-mincə gəlinin 
sözündən çıxmayıb. Onda da dələduz beçirkin qayıdıb tutub 
bunları. Beləcə beçirkinlə pəzəvəng dayısı nobata qoyublar 
bunu: bir gecə biri, bir gecə biri. Gecə saat 12 ilə 1 arası mənim 
yuxumun şirin vaxtı. Beləcə, bu on səkkiz yaşı hələ tamam 
olmamış qarnında beş aylıq körpəsi olan incə-mincə gəlin, tam 
bir ay üç kişiyə intensiv arvadlıq edib. Beçirkinlə dayısı ona 
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baxanda gözləri parıldayır, bu da özünü çox məstanə aparırdı: 
yerişini, duruşunu itirmişdi, yersiz-yersiz danışıb-gülürdü. Bir 
dəfə dözməyib təpindim: kişi xeylağının gözlərinə baxma, 
baxıb şitəndirərsən onları. Partladı: “hə, bir qara çeşmək al qəti 
tax gözümə, qoyma işıqlı dünyaya baxam. Mən nə qələt elədim 
sənə gldim, hər itə-qurda qısqanırsan məni”. Dalaşıb bir həftə 
küsülü qaldı. Sonrakı il bunlardan əli çıxıb iki yeni, bunlar kimi 
də təsadüfü aşna ələ gətirib, iyirmi yaşı olanda artıq peşəkar 
fahişəyə çevrilib. Uşaqlarımız boyuna düşəndə əvvəlki illərdə 
aşnalıq edib ayrı düşdüklərindən əlavə müntəzəm əlaqə 
saxladığı dörd-beş aşnası olub. Mən ona iynə vurmaq 
öyrətmişdim. Aşnalarından birinin özünə iynə vururdu, o 
birinin arvadına. Hər ikisi də bundan on beş-iyirmi yaş böyük 
idi. Şirin-şirin dayı deyirdi ikisinə də. Amma çox da 
gözəgəlimli kişilərdi. Bir aşnası da qonşumuz olan bacılığının 
qardaşı olub. Başqa kənddə yaşasa da, həftədə bir dəfə bacısı 
gilə gəlirmiş. Sonralar onun toyu olanda məni məcbur elədi 
gərək gedək toyuna. Gedib görəm nə: bu çox yaraşıqlı cavan bir 
oğlanmış. Dirəndi gərək toya 25 manat yazdırasan. Halbuki, o 
vaxt toylara 5, maksimum 10 manat yazılırdı. Bir aşnası tez-tez 
gəlib məni şəhərə aparan, öz uşaqlıq yoldaşım bir şofer, biri də 
atasının həyət-bacasında işlətdiyi uzaq qohumu, yetim bir gədə 
olub. Çox maraqlıdır bəs necə olub uşaqlarımın üçü də mənim 
uşaqlarımdı. Onları görən hər kəs deyir: “həkim oğlun, yaxud 
qızın sənə necə oxşayır”. Bunu iki səbəblə izah edirəm, 
birincisi anası Tofiq həkimlə macərasına görə bilib ki, qızı ərə 
gedəndən sonra da farağat durmayacaq, ona görə də bərk-bərk 
tapşırıb: “Bax ha, əvvəlcə ərindən uşağa qal, sonra nə qələt 
eləyirsən elə. Uşaq atasına oxşamalıdı, ərin də savadlı həkimdi, 
görər uşaq ona oxşamır, səndən şübhələnər, güdüb biriylə də 
tutar, bədbəxt olarsan!” İkinci səbəb də budur ki, mən 
evliliyimizin hələ birinci ilində rusca qəzetlərin birindən bir 
yazı oxumuşdum ona, orada jurnalist qadın uşağın qan qrupu 
dörddə-üç halda atanın qan qrupuyla eynu olmalıdır – deyə 
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yazırdı. Bu da nə qanır rusca, mən yazını belə trcümə elədim: 
uşağın qan qrupu atanınkıyla eyni olmalıdır. Uşağımız olan 
kimi dirəndi gərək gedib uşağın qanıyla sənin qanını yoxladaq. 
Nə qədər dedim lazım deyil, əl çəkmədi. Yoxlatdıq: uşağın 
qanıyla mənim qanım eyni qrupdan oldu.  Bunu sırğa eləyib  
asır qulağından. 1-ci uşağımızdan sonra bir gün eşitdim gedib 
şəhərdə dərman qoyub uşaq saldıran bir arvada uşaq saldırıb. 
Dedim: “niyə saldırdın uşağı?” Dedi “ağzımın dadıxmağından 
bildim qızdı, saldırdım. 2-ci uşağımız elə qız oldu. O vaxt  
ağlıma gəlmədi, indi düşünürəm, ağzının dadıxmağından 
uşağın oğlan, yaxud qız olduğunu bilirdisə, qızımızı nədən 
qoyub ola? Demək ağzının dadıxmağı bekara söhbətmiş, sadəcə 
saldırdığı uşaq başqasından imiş. Qızdan sonra bir gün gördüm 
öyüyüb qusur. Dedim, yəqin yenə uşağa qalmısan. “Yox-dedi, - 
soyuqlamışam, gedim anam bankalasın, üzərrikləsin sağalım”. 
Gedib üç gündən sonra gülə-gülə gəldi. “Anam siz həkimlərdən 
yaxşı sağaldır adamı, bax, nə öyüməm var, nə qusmam”. Amma 
belində banka izi yoxdu. Bir də bir xəstəm anasıyla onu şəhərdə 
uşaq salan arvadın darvazasını döyən görmüşdü. Təkcə məndən 
gizlətmələri qəribə gəldi mənə: axı arvadım mənim çox uşaq 
həvəskarı olmadığımı bilirdi. Ay yarım sonra qaynanam 
fısqırıqla gəlib anamı alır xısma-boğmaya: “Bax, gəlninizə 
yiyəlik eliyin, inan Allaha bircə qırıx tez, ya gec keçək ha o 
küçədən, saldırtmışdı uşağı. Qəfil belə baxıb görəm nə, o uşaq 
saldıran arvadın darvazasın döyür. “A kişi saxla maşını!” 
yüyürüb almışam üstünü: “Neyləyirsən burda?”-deyib “uşağa 
qalmışam. İki uşaq bəsimizdi, saxlamaq  da olmur”. Demişəm 
“Allaha and olsun uşağı saldırarsan dünyanı dağıdaram!” Hamı 
da bərəkallah dedi arvada. O vaxt anlaya bilmədim işin 
məğzini, indi başa düşürəm məsələ nə təhər olub. Bu arvad 
uşaq qədri biləndisə niyə ay yarım əvvəl özü aparıb saldırırdı 
qızının uşağını? Çünki bacoğlu bilirmişlər uşaq başqasındandı. 
Qızı yenə uşağa qalanda görüb ata-anası bazara gedir, deyib 
məni də aparın. Anasına işarə edib ki, "uşağa qalmışam". Arvad 
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elə bilib bu uşaq da başqasındandı. Arvadın darvazası 
qabağında anası alıb qızını; "a çəngi, bəs sənə tapşırmamışam, 
ərindən uşağa qal, sonra nə qələt eləyirsən elə? Yoxsa hər ay 
gedib bir uşaq saldıracıyıq?" Qızı and-aman eləyib "bəs bu uşaq 
elə ərimdəndi". Onda da arvad qızını qaytarıb geri: "uşaq 
ərindənsə qoy bu da olsun, sonra qoymazsınız ola". Yoxsa qızı 
anasına deməmiş uşaq saldırmağa gedəydi, təsadüfən həmin 
gün ata-anası da gedəydilər bazara, qızları arvadın darvazasını 
döyən anda bunları da təsadüfən o küçədən keçəydilər, anası da 
təsadüfən belə baxıb qızını görəydi.  Əlbəttə tam  cəfəngiyatdı 
bu. İlk uşağımız çox azardar idiə Böyründən yel əsəndə 
xstələnirdiə İmansız arvad deyirdi: bu uşaq biçəyinədi onçun 
belədi: qızm onu doğanda 18 yaşı yenicə tamam olmuşdu. Mən 
indi düşünürəm uşaq nədən belədir: Onun on səkkiz yaşı hələ 
tamam olmamış nərmə-nazik anası qarnında 5 aylıq uşağı 
olanda üç kişiyə bir aydan artıq intensiv arvadlıq eləməli 
olmuşdu. Ola bilsin hələ bətndəykən zədə almışdı körpə. 
Pəzəvəng çoban dayısının 120 kq-dan artıq çəkisi vardı.  

Poliklinikada bir Mamed həkim vardı. Çayxanada beş 
dəqiqə yanında əyləşib çay içmək olmurdu. It iyisi verirdi 
bədəni. O bir əhvalat danışırdı: gedirlər bir idarə müdirinin 
evinə qonaq. Yoldaşı başlayır ev sahibi ilə nərd oynamağa, bu 
qalır bekar. Ev sahibinin gözəl, gənc xanımı da bunlara çay 
gətirir,  gətirdikdə də Mamedə şor-şor baxır. Mamed də buna 
eyni tərzdə baxanda gəlin gülümsünür. Mamed deyir: o saat 
bildim ki, bu gəlin “onnandı”. Gəlin ikinci dəfə çay gətirib, 
baxışlarımız qarşılaşıb gəlin yenə gülümsünəndə lap bildim 
“onnandı”. Qalxıb ardınca keçdim mətbəxə, tutdum biləyindən. 
Dik baxdı üzümə, yenə gülümsündü. Tay heç şübhəm qalmadı 
ki, “onnandı”. “Gəl sənnən ayaqüstü bir iş görək”-dedim. “Nə 
təhər, ərim evdə ola-ola?” “Ərinin başı qarışıb nərtaxtaya”-
deyib bunu çəkib saldım hamama. “Əyil aşağı, tut vannadan”. 
Deyən kimi əyilib tutdu. Tumanın yuxarı, işdanın aşağı sivirib 
beş dəqiqəyə işini bitirdim. Qutarıb “hə, nə təhər oldu?”-
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soruşdum. “Lap əla”-dedi. Təmizlənib gedib əyləşdim bayaqkı 
yerimdə,  bu da bizə çay, mer-meyvə gətirdikcə altdan-altdan 
gülümsünüb mənə nəşə verdi. Tay bundan sonra güdürdüm, əri 
papkasını qoltuğuna vurub işə gedən kimi qapısını döyürdüm”. 
“üç-dörd həkim çayxanada bir yerə toplşanda deyirdilər: 
“Mamed nə təhər dedin gəlinə?”. O da başlayırdı əhvalatı 
yenidən nağıl etməyə. Bir dəfə dedim: “Ay Mamed elə yalan 
söylə heç olmasa bir azca gerçəyə oxşasın. Həm deyirsən gəlin 
çox gösəldi, həm də deyirsən əri evdə ola-ola on-onbeş 
dəqiqənin içində səninlə alışıb-verişib ayaqüstü iş gördü, halbu 
ki, heylə gözəgəlimli də deyilsən: burnun on santi süsüb irəli, 
çənən də Neandertal çənəsi kimi. Nətəhər olur o gözəllikdə 
gəlin bir başqasıyla deyil, canından müntəzəm kəsif tər qoxusu 
gələn sən Mamedlə iş görür?” “Həkim, dedi Mamed, anamın 
goru haqqı, bütün rayonumuzda mən o gözəllikdə nəinki gəlin, 
heç qız da görməmişəm? Gözəllər olar də o yolun qolçusu, xalq 
neylər çirkini? Ikinci qalan yerdə, onunla aşnalıq edən tək mən 
deyildim, bu əclaf Mahal həkim də sümsünə-sümsünə gedib 
tapmışdı onu. Hələ də əlaqələri var. Nədən bilirəm: bu yaxında 
gedib qapısın döydüm, azca aralayıb “ərimib qohumları gəlib, 
get sabah gəl”-dedi. Hərlənib bir saat sonra bir də qayıtdım. 
Boy, görəm nə, bu əclaf Mahal həkim bunlardan çıxıb, sıpıxmış 
getdi. Dedim hə, demək qonağı elə bu imiş. Bir az gözləyib 
qapısın yenə döydüm. Bu dəfə gülə-gülə qarşıladı məni: “baxtın 
kəsdi, qonaqlar tez getdilər, gəl bəri”. Bacoğlu, sarsılmaz 
dəlillərlə bir saat içində iki aşnasını qəbul edib yola salan 
həmin o ifritə gözəlin də məhz Səmagül olduğunu müəyyən-
ləşdirmişəm. Mamedlə onun əlaqəsi haqda çoxlu faktlarım var. 
Birini deyim. Bakıya getmişdim. Nazirlikdə işləyən tələbəçilik 
dostumla rastlaşdım. Dedi: “Ay İmran institutda oxuynda sənə 
qibtə edənlər indi elmlər doktoru, professordular, sən də 
küllənib qalmısan ratonda. Gəl, burda səni işə düzəldim, özün 
də mövzu götür, müdafiə elə, yoldaşlardan geridə qalma”. 
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Gəlib bunu evdə arvazdıma dedim sevindi: “vallah qəşəng olar, 
nə var ey rayonda, qəmginlikdi, heyif deyil Bakı!” 

“Bakıda da ev işi çətindi, mənim də zəhləm kirayədə 
qalmaqdan gedir”-dedim. Bu söhbətdən bir neçə gün sonra 
Mamed məni yanladı: “həkim eşitmişəm Bakıya köçmək 
istəyirsən, evə görə köçə bilmirsən, nə deyirsən sənə Bakıda üç 
otaqlı ev düzəltdirim. Arvadımın dayısı oğlu tikinti trestinin 
Həmkarlar təşkilatının sədridi. Bir ay bundan qabaq mənə dedi: 
“Mamed beş min manatın varmı, Bakıda sənə üç otaqlı mənzil 
verim”. Dedim “sağ ol ay qohum, mən rayona öyrəşmişəm, 
Bakıda yaşaya bilmərəm”. Gedək səni onunla tanış edim, 
deyim evi mənim bu dostuma-qardaşıma ver”. Getdik. Beş min 
manatı, bir də pasportumu alıb dedi: “İki-üç aya orderin hazır 
olacaq”. Iki ay keçmiş gördüm Səmagül şeyləri qablaşdırır. 
Dedim “neyləyirsən?”, “Bəs Bakıya köçmürük?”. Dedim: “hələ 
umsuğa düşmə, mən heç inanmıram evin düzələcəyinə”. 
“Amma mən inanıram, ürəyimə damıb ev işimiz düzələcək!” 
İki gün sonra Mamed məni muştuluqladı: qohumum deyir 
dostun gəlib evinin orderin götürsün. Gedib beşmərtəbəli evin 
3-cü mərtəbəsinə order, mənzilin açarlarını aldım. Köçdük 
Bakıya. Mamed bu evi mənim deyil, arvadımın xatirinə 
düzəltmişdi. Mamedlə arvadımın müntəzəm əlaqəsi varmış, 
şeyləri qablaşdıranda da artıq Mamed orderimizin hazır 
olduğunu deyibmiş ona. Nazirlikdəki dostum məni Semaşkoda 
işə düzəltdi. Özüm də mövzu götürüb başladım dissertasiya 
yazmağa. Mənim başım işimə, dissertasiyama qarşışanda 
arvadım da qızğınlıqla öz peşəsini davam etdirir. Lap əvvəlcə 
qonşuluğumuzda can bir qəlb bacılığı vardı, onun əyyaş ərini 
ələ gətirir, sonra mənim iki uşaqlıq dostumu evə çağırıb xalat 
üsuluyla ələ gətirir. Eyni üsulla dəyyus Mehralı müəllimi özünə 
dadandırır. Həmyerlimiz raykomun 1-ci katibini, özündən on 
səkkiz yaş kiçik olan qohumum bənnanı ələ gətirir, 
blokumuzun birinci mərtəbəsində 35-40 yaşlı bir tərkdünya 
oğlan vardı, subay, onu ələ gətirir. Hələ mən onun özü əxlaqda 



 325 

bacılığı ilə, bir əyyaş qadının pula ehtiyacı olmayan, lakin 
könlündən cavan ğlanlarla əylənmək keçən ərli qadınlar üçün 
təşkil etdiyi pritonda nə pəstahalardan çıxdığını da sərah 
müəyyənləşdirmişəm. Dediklərimimin  hər birini sarsılmaz 
dəlillərlə sübut da edə bilərəm sadəcə başını yormaq, ağrıtmaq 
istəmirəm. Mələk bilib naz-nemət içində saxladığım, Məcnun 
məhəbbətilə sevib müqəddəs saydığım bu qadın o qədər düşkün 
olub, fürsət düşən bir kişidən vaz keçməyib. Qənirsiz 
gözəlliyinə görə də dost, qohum, əmoğlu heç kəs də onun 
çağrışından imtina edə bilməyib. Hər yeni kişiylə olduqca bir 
ov etdiyini, həyatdan yeni bir kam aldığını düşünüb. Qəhbəlik 
onun həyat amalı olub. Ər, ata-ana, oğul-qız şərəfi, ad-sanı bu 
amalı önündə bir heç olub, tapdayıb keçib onların üstündən. 
Birgə yaşadığımız otuz ildə elə il olub bir ayda dörd yeni aşna 
tutub. Bütün qeyriləri cəhənnəm rayonda işləyəndə dörd nəfər 
iş yoldaşımla aşnalıq edib məni alçaltdığına görə ona ölüm 
cəzası düşür; Mamedlə Mahaldan əlavə bir şair həkim vardı 
onunla, bir də boğazında əl boyda ləkə xalı olan Apaz vardı 
onunla. Lakin mən onu cəzalandıra da bilmədim, o qızıma, 
şübhəsiz dəyyus Mehralı müəllimə də demişdi. Onu öldürsəm, 
qızım, Mehralı müəllim biləcəkdilər. Məsələnin üstü açılıb, bu 
qoca vaxtımda günüm türmələrdə keçəcəkdi. Yalnız bir şeylə 
intiqam alıram ondan: tez-tez aşnalarının ölənlərinin adına, 
dirilərinin canına and verirəm. Əvvəllər bir şey anlamırdı, 
arsız-arsız gülürdü. Sonra gördü yox, mən yalnız onun 
aşnalarının adına və ya canına and verirəm, başladı cırnamağa. 
Özündən 30 yaş böyük pəzəvəng çoban dayısının goruna and 
verəndə partladı: “özünün nə çoxdu heylə qohumların, onların 
goruna and ver, neyləyib o sənə, pis adam idi?” “Yaxşıdır ki, 
goruna and verirəm də. Mənə neylədiyini də sən məndən yaxşı 
bilirsən”. Qaldı xırtlaya-xırtlaya. Heç ağlına gətirməzdi onunla 
bir vaxt aşnalıq etdiyini mən haçansa bilə bilərəm. Yeni-yeni 
dəyyuslarının adına, canına onu and verdikcə içəridən əsəb ilə 
şir ancaq baxıyanı üzə vurmurdu. Özündən on səkkiz yaş kiçik 
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bənna qohumumun canına and verəndə dözməyib yenə partladı: 
“Yoxsa onu da tərs görürsən mənə, o mənim balamdı!”. 
“Demək o and verdiyim adamların hamısını tərs görürəm 
sənə”-dedim. “tərs görürsən mənə” deməkdə səhv etdiyini 
anlayıb başladı məni hədələməyə: “başın xarab olub a fağır 
sənin, elə etmə gədələrə deyim aparıb qoysunlar dəlixanaya”. 
“Əksinə mənə vergi verilib-dedim, -açılması müşkül hesab 
edilən gizli sirləri dərk edib açmaq vergisi!”. Onu hər gün, hər 
saat o qədər iynəliyirəm, əlacı olsa yatdığım yerdə boğazıma 
sivirtmə bağlayıb boğub öldürər məni, qazandığım pullara görə 
öldürmür. 

Qadın iyrənc məxluqdur bacoğlu, qorx, çəkin qadınlar-
dan. Sənə məsləhət görülən hər qızla evlənmə, onu yaxşı-yaxşı 
öyrən, araşdır, əsil-nəcabətini bil, sonra evlən. Yoxsa xislətində 
anadangəlmə ifritəlik olan birisinə ilişərsən həyatın puç olar 
mənimki kimi... 

 
 

Mən vəfa görmədim əsla həyatda 
Nə gördüm həyatda bivəfa gördüm. 
Səfa görmüşəmsə bir zaman hətta 
Geriyə baxanda bivəfa gördüm. 
 
Qaniçən quldurlar keçib qabağa 
Oğrular-əyrilər cumubdu yağa 
Namuslu bəndələr düşüb ayağa 
Qəhbəni-qühbəni alafa1 gördüm 
 
Məni ayaqlara salan ifritə 
Hamının gözündə dönübdü bütə 
Sıvıq kündə kimi getmişəm kütə 
Mən bunu seyr edib ətrafa gördüm. 
 

                                                 
1 Alafa – tez qapıb götürən, özün gözə soxan. 
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Imranam, hərifəm mən lap əzəldən, 
Gərək tutmayaydım şuxdan-gözəldən, 
Bilmədim keçirlər onlar yüz əldən, 
Bu fəna səhvimdən min cəfa gördüm. 

 
Şəfqət bacısı İsmayılovu çağırıb aparanda iki həkimin 

əyləşdiyi skamya önünə səpələnmiş siqaret kötüklərini görüb 
gözləri böyüdü... 

Ismayılovun hekayəti Orxana sarsıdıcı təsir bağışladı. 
Onun həyat faciəsi önündə Orxanın öz faciəsi zrtıq faciə 
deyildi. Müdrik də nəsihət verdi Orxana. Lakin əməl etməyə-
cəkdi nəsihətinə. Ona yön görülən ilk qızla onu yoxlayıb elə-
mədən təcili evlənəcəkdi. Sürəyyanın xatirinə, onun ailə 
səadətini, firavan həyatını pozmamaq, uçurmamaq naminə!... 

 
Bu inamla da o hər cür fikirdən, səfsətədən uzaq olmağa 

çalışaraq vaxtını dost-yoldaşlarla, Adillə, Natellayla, Sahibovla, 
başqalarıyla yetərincə şən keçirib günlərini sovuşdurmaqda 
ikən bir gün Məmmədalı dayısının oğlu Zili müəllim onu 
telefona çağırdıqda dayısı oğluna dedi toy hazırlığında olsunlar, 
bir həftədən sonra icazə alıb on günlüyə kəndə gələcək. Sabah 
da atası ilə danışdı, dedi yalnız on gün qala biləcək kənddə, 
toyu şənbə-bazar günlərindən birinə təyin etsinlər buradaki 
yoldaşları da gəlib iştirak edə bilsinlər deyə. O bu gündən 
dəvətnamə paylayacaq, şənbə-bazara da dəvətnamələrdə tarix 
qoyacaq, heç düzgün anlaya bilmədi atası nə dedi. Şən, kefi kök 
halda telefon məntəqəsindən çıxıb pivəxanaya, ordan da düz 
Adil gilə getdi. Getdi desin məsələni Adilə, həm də desin o özü 
dəvətnamə paylamayacaq, bacarmaz belə şeyi, neyləyir Adil 
özü eləsin.ondan olsa Elxanla Sahibovdan, Zahiddən savayı heç 
kimə dəvətnamə paylamasın. Həm də bir on günlüyə ona iş 
yerindən icazə alsın. 

Adil elə həmin gün gəlib  iki həftəliyə ona icazə aldı. Özü 
də məsləhət elədi ki, lap bu gün axşam qatara minib getsin toy 
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hazırlığı görməyə. Orxan Sürəyya adına da bir dəvətnamə yazıb 
şəfqət bacısına verdi. Dedi dəvətnaməni o gün gəlib onu 
axtaran qıza versin. O Sürəyyanın dayana bilməyib yenə 
gələcəyini bilirdi.  

Deyin həkim bu yox, gələn cümə günü çıxacaq işə, deyə 
bərk-bərk tapşırdı. Deyin gəlib səni kabinetində gözləyəcək. 
Cümə günü də gələndə dəvətnaməni də versinlər. Sonra dönə-
dönə şəfqət bacısını başa saldı: bax üzümə gələn cümə günü 
deyil, o biri cümə günü verməlidirlər dəvətnaməni. Şəfqət 
bacısının onu tamam düzgün başa düşdüyünü anlayıb sakitcə 
kəndə yola düşdü. 

 
 

******             ******            ****** 
 

Sürəyya bir gecə tələbə ikən evində qaldığı sahibəsi-
Lyusik xalanın evində qalıb sabahı ordan çıxdı. Atası, qardaşı 
əhvalatdan xəbərdar olub gəlib onu tapa bilməsinlər deyə 
Yasamal qəsəbəsində Nəcibənin xalası evinə gəlib onlarda 
yaşamağa başladı. Dedi kursa göndəriblər məktəbdən. 
Nəcibənin xalası çox şirindil, hörmətcil bir qadındı,dərhal da 
inandı Sürəyyanın yalanına. Nəcibənin xalasıgili, nəinki evləri, 
heç Nərgiz də tanımırdı, ta özünü bir yana çıxarınca rahat qala 
bilərdi burda. Səhərlər evdən çıxıb guya kursa gedirdi; amma 
kino-teatrları dolaşırdı. Yüz manat pulu vardı, bəlkə iki ayına 
çatacaqdı pulu. Nə yeyirdi: bulki,kakao, borş. Elə tələbə ilanda 
da yediyi bunlar idi. Iyrənirdi o biri bişmişlərdən; pulu qurtarsa 
üzüyünü satacaqdı,aparıb verəcəkdi komision mağazaya. Hələ 
vardı pulu, yadına düşmürdü belə şeylər, elə belə ağlında 
işıqlanırdı bəzən. Bir gündə iki-üç filmə baxırdı. Qəmli bir hind 
filminə üç dəfə baxmışdı. Günortadan sonra gəlib pəncərə 
qabağında dayandı, karvan-karvan gələn düşüncələrlə 
çarpışırdı, balaca-balaca körpələrin oynaşmasına dikilirdi. 
Gözlərinə yaş gəlib tıncıxır, başı hərlənirdi. Bəzən ona elə 
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gəlirdi, dözməyib dəli ilacaq, psixatriya xəstəxanasına 
düşəcəkdi, itib batacaqdı bu böyük şəhərdə. 

İndi onu belə iztirablara salan başqa azardı. Qəlbən 
incimişdi öz Kamalından, on il oduna yanıb dərdini-qüssəsini, 
iztirabını çəkdiyindən. Dəyişmişdi indi Kamal, başqa adam 
olmuşdu. O deyildi Kamal, o incəlik, o həssaslıq, o duyğu 
yoxdu Kamalda. Əgər olsaydı o sorğunu verməzdi Kamal, 
verib ürəyini sındırmazdı, qürurunu tapdalamazdı, odlu 
sayıqlamalar içinə salıb belə çapalatmazdı onu. Istehza vardı 
Kamalın səsində, sarkazm vardı, rişxənd vardı, açıqca hiss edib 
duydu Sürəyya, duyub da ürəyindən yaralandı. Sarsıdı, incidi 
həm də. 

On il həsrətini çəkib vüsalı üçün göz yaşı axıtdığı 
sevdiyindən, oduna yanıb kösöv kimi qaraldığından incidi. 
Necə yalançıymış bu duyğular, bu iztirablar, necə hədər imiş, 
necə pozuq imiş, içiboş imiş! Kamal da elə başqa 
“günəbaxan”lar kimi bir “günəbaxan” imiş. Bir sirr yox imiş 
onda da, bir yeganəlik, bir füsunkarlıq yoxmuş. Hamının 
söylədikləri o kobud sözlərdən Kamal da söyləyə bilərmiş. 
Söyləyib də çiyrəndirə bilərmiş adamı, gözdən könüldən sala 
bilərmiş bir Kamal əfsanəliyini, ideallığını. 

Heç olmasa bir istehzayla deməyəydi dediyini, bir 
rişxəndlə sormayaydı sorduğunu, bir yatımla,yanğıyla, bir 
təəssüflə deyəydi, soraydı. Amma ən kobud bir üsul seçdi 
Kamal-nifrət qarışıq bir istehzaya əl atdı, rişxənd edib öldürdü, 
yaraladı Sürəyyanı. Bu istehzadan sonra Kamal adlı bir adam 
tanımır, sevmir, sevməyəcək o! Kamala atdığı o son işvəli, odlu 
baxış da, o qurama şən təbəssüm də bu duyğudan alışdı üzündə, 
bu düşüncədən doğdu. Bu təbəssüm özü də bir istehza ilə 
yoğruluydu, bir istehza ilə söylənilmişdi dediyi o son kəlmələr, 
o son minntdarlıq... 

Həyatını dəyişib başqa cür quracaq Sürəyya! Elbara da 
dönməyəcək. Kimdir Elbar? Ağzı otlu bir heyvan deyilmi? 
Heyvan hələ yaxşıdı ona baxanda, otladığı otu bilir, yediyi 
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yemi bilir. Iyləyir, qoxulayır, tamsınır, sonra yeyir. 
Bəyənmədiyi yemi öldüsən yeməz, otu öldüsən otlamaz 
heyvan. Amma bunun qabağına nəyi atsan onu qəbul edir, onu 
tamsınır. Nifrət edir Sürəyya ona, dərin, sonsuz, dibsiz bir 
nifrət! Gözləri ağrıyır gözünə baxanda, xəyalına gətirəndə, ruhu 
alışıb yanır, sinirləri lərzəyə gəlir var olduğunu, nəfəs aldığını, 
yaşadığını düşünəndə. Nə yaxşı kəsmədilər kəbinini. 
Calamadılar onu bu uzunqulağa! Var olsun bu qaydanı 
qoyanlar, min yaşasın! Yüz min yaşasın! Nə çoxdur Bakıda iş! 
Gedib işə girəcək, heç kimdən asılı olmayacaq, azad, sərbəst, 
ağılla qurulmuş sakit, ziyalı bir həyat keçirəcək. Ali savadı var, 
qabiliyyəti var. Olmasa lap gedib başına gələnləri  Əhməd 
müəllimə danışacaq, ondan kömək alacaq, məsləhət alacaq. 
Dünya xali deyil ha, o qədər yaxşı adamlar var dünyada... 

Kamalı da unudacaq! Əyilməyəcək Sürəyya, heç kəsin 
ayaqları altına döşənməyəcək, alçaltmayacaq özünü. Kamal 
önündə əksildərdi özünü, alçaldardı, baxmazdı qüruruna, 
heysiyyətinə dəyməyinə, Kamal Kamal olsaydı, dəyişməsəydi, 
kobudlaşmasaydı. Əyilib alçalmaqçın getməmişdimi onun 
ayağına? Dizlərini qucaqlayıb yalvarmağa, günahından 
keçilməyə getməmişdimi? Kamal deyilmiş heç demə hüzuruna 
getdiyi, önündə əyilib özünü alçaltmağı qız adına, qadın adına 
bir şərəf işi kimi bildiyi. Adicə bir “günəbaxan”mış sən demə; 
əfsanəymiş, yalanmış ötən on ilin hicranı, ağrısı, həyəcanı. 
Yalanmış sevgi, yalanmış məhəbbət, yalanmış fırtınalı 
duyğular!... 

Bəs onda bu bozlamalar nədi Sürəyya, bu ağlamalar, yaş 
tökmələr nədi! Gözünü pəncərə şüşəsinə dikib səhərdən-
axşamadək bu için-için oyalanmalar nədi, eşilmələr nədi? Bu 
üzüntülər, bu bulantılar nədi Sürəyya? Sevgidən deyilmi bunlar, 
məhəbbətdən deyilmi? Yalanmı sevgi, yalanmı məhəbbət? 
Yalan bir duyğuya alışmaqmı olar bir belə, yanmaqmı olar? 
Yox, yalan deyil sevgi Sürəyya, yalan deyil məhəbbət. O bir 
dalğalı dəniz olub ürəyini, ciyərini, doldurmaqda, daşdır-
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maqdadı, havalı bir dərya kimi çalxandırmaqdadı səni. O bir 
atəş burulğanı olub öfkəni yandırmaqda, üfürüb-üfürüb 
körükləndirmədədi, öldürmədədi səni. Öldüyün, yandığın, bir 
qəm dəryasına gömülüb çalxandığın da yalandı yoxsa? 

Bəlkə illər dəyişdirib Kamalı, çəkdiyi iztirablar, hicran 
ağrıları dıyişdirib, başqalaşdırıb? Ağıl qoyub ağlına, sərtlik, 
kobudluq aşılayıb duyğularına, düşüncələrinə? Bəlkə Kamal da 
dəyişmiş bilir səni, kobudlaşmış bilir? Ərini, qızıllarını, yaşıl 
geyimini görüb pozulmuş,harınlaşmış bilir səni? Bəlkə 
Kamalın bu kobud sorğusu da ondandı elə? Hələ Kamal yenə 
saxlayıb öz formal dəyişməzliyini, qurama Kamallığını, 
subaydı Kamal, evlənməyibdi, sən saxlamısanmı öz formal 
Sürəyyalığını, subaylığını, bir qız ağlığını? Saxlamısanmı 
Sürəyya?... 

Indi öl bu pəncərə qabağında, yerə gir, utan! Qınama 
Kamalı, mühakimə etmə, qara yaxma ağ adına. Qəlbini 
dolandırma qəlbinin sevdiyinə Sürəyya. Kamalın toxuncaqlı bir 
sözünə alışmısan, qəzəblənmisən, dönmüsən Kamaldan. Öz 
təmiz duyğundan, məhəbbətindən üz döndərmisən. Bəs gör 
onda sən neyləmisən Kamala Sürəyya, sən neyləmisən? Elə 
bircə o ərə getmək idminlə öldürmüsən, sarsıtmısan, yarala-
mısan Kamalı! Qolundakı platin qolbağlarını, barmağındakı 
brilyant üzüyünü, qulağındakı almaz sırğalarını görüb, yanında 
gənc ərini görüb əriyibdi indi Kamal, koralıbdı indi Kamal, ərşə 
çəkilibdi indi Kamalın yuxusu, dincliyi, rahatlığı. Öldürmüsən, 
sarsıtmısan sən Kamalı Sürəyya, neyləsin Kamal, nə desin 
Kamal? Bir sormasındamı heç niyə öldürmüsən, niyə 
sarsıtmısan? Niyə ərə getmisən?... 

Sürəyya bir həftə beləcə ikili, çəlişik duyğular içində 
çırpınıb qızdırmalar, titrətmələr içində çabaladı. Birinci-beşinci 
günlərdə dönüklük, inciklik, qürur üstündü. Altıncı-yeddinci 
günlərdə özünü qınama, suçlandırma üstün gəlməyə başladı. 
Incikliyin, dönüklüyün, qəzəbin yerinə sonuncu gündə Kamal 
adına sonsuz, nəhayətsiz, dibsiz bir sevgi axışı gəlib doldu 
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ürəyinə! Elə doldu Sürəyya, elə daşdı bu duyğudan, başı 
gicəllənməyə məst olmağa başladı. Güzgü önünə keçib bir cüt 
qara hörük hördü özünə, qara bir don geyindi, qara bir çanta 
götürüb dibsiz bir qara dəniz içində daşa-daşa taksiyə əyləşib 
Semaşko xəstəxanasına gəldi. Ürəyi guppa-gup atırdı, qulaqları 
uğuldayırdı, Kamala deyəcəyi sözləri xatırlamaq istəyirdi. 
Amma bir söz qalmamışdı yadında, bir fikir qalmamışdı ba-
şında. Yuxusuz gecələrinin becərdikləri, narahat gündüzlərinin 
bəsləyib yetişdirdikləri, sevən, daşan ürəyinin titrətmə-
qızdırmalar içində ağlına, beyninə yazdıqları elə bil Bakı külək-
ləri önünə qatılıb görünməzliklərə, bilinməzliklərə sürülüb 
aparmış bircə topa duman pərdəsiymiş, yoxmuş heç, olmayıb-
mış heç! Nə varki, gözəl bir baxış aparırdı Kamala, dərya bir 
çəkiş aparırdı, nazlıca bir təbəssüm aparırdı; bu baxışdan, bu 
çəkişdən, bu təbəssümdən qopub aralana bilməyəcəkdi Kamal! 
Bir çılğınca sehr aləmiydi bu. Bu sehrdən, bu əfsundan 
ayrılamayacaqdı Kamal. 

Fəqət tapmış olsaydı Kamalı! Şəfqət bacısı “Orxan həkim 
yoxdu, uzaq yerə gedib harasa, cümə günü kabinetində 
gözləyəcək sizi.”-dedikdə gözləri, baxışları solğunlaşıb bütün 
məstliyi, heyranlığı, dərinliyi yoxaldı, ürəyi qırılıb düşdü içinə. 

-Həkim demədi kim soruşacaq onu? 
-Dedi siz soruşacaqsınız.  Sürəyya deyilmisiniz?  
-Bəli. Bəs nəyə gedib həkim, hara gedib? 
 -Bilmirik bacı. Amma tapşırdı sizə deyək cümə günü 

mütləq sizi gözləyəcək həkim. 
Hələ birinci gündü bu gün. Beş gün yenə gözləməli 

olacaq Sürəyya. Beş iztirablı gün! Azmı gözləyib Sürəyya, 
azmı iztirab çəkib? Vay Allah! Neyləyib axı Sürəyya, kimə 
neyləyib?  Nə suç işlədib, nə günah işlədib? Niyə bir belə izti-
rab çəkdirirsən ona ay Tanrı, niyə belə yandırırsan, öldürürsən 
onu? 

Üz çevirib peşman-peşman geri qayıtdı. Ümid düşmür 
ona. Nazlanmaq, nazlı baxışlarla yaşamaq, bir sehr aləmi olmaq 
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düşmür ona, yazılmayıb ona. Iztirabdı, qəmdi ona yazılan, ona 
düşən! 

Pəncərə qarşısında çəkdiyi on illik iztirablarının ağuşuna 
qayıtdı Sürəyya. Öz öyrəncəkli halına qayıtdı. On il dözdüyünə 
bu beş gün içində dözməyəcəkdimi indi? 

Fəqət elə bil tutub ayaqlarından cidarlamışdılar Zaman 
atını, sürüb yeriyə, gedə bilmirdi Zaman, ötüb keçə bilmirdi. 
Axsayırdı, tövşüyürdü Zaman! Sürəyyanın ürəyinin 
tappıltısınca səs çıxara bilmirdi dəmir nallı ayaqlarıyla, dəmir 
örtüşlü dırnaqlarıyla. 

Birdən ağlına maraqlı bir fikir gəldi. Səsyazma 
studiyasına gedib orada “Sona bülbüllər” oxuyacaq, səsini ka-
setə yazdırıb Kamala ərmağan aparacaq. Yapon maqnitafo-
nuyla, dolub daşmış ürəyiylə, öz sevgisiylə birlikdə ərmağan 
verəcək “ Sona bülbülər”i Kamala. Dinləyib on illik hicran 
ağrılarının şahidi olacaq Kamal. Bu mahnının, bu oxuşuna, bu 
səsin sehrinə bir daş da olsa tab gətirməyəcək, tabe olacaq, 
sehrə salınacaq Kamal. 

Cəld çantasını götürüb studiyaya yollandı. Üç gün vaxt 
getdi yazılışa. Bir gün çalğıçılar olmadı. Ikinci gün mikrafon 
olmadı. Üçüncü gün səsini yazdılar. Elə qəmli, elə yaralı oxudu 
başladılar onu dilə tutub flarmoniyanın konsert proqramına 
dəvət etməyə. Sürəyya pulu keçirib kasetləri götürərək vəd ilə 
bir təhər onları başdan elədi, dəniz kənarında bir yiyəsiz guşəyə 
çəkilib asta səslə oxutmağa başladı maqnitofonu. Elə həzin, elə 
duru oxuyurdu oxuyan, guya cidov olub addımlarını 
yeyinlətmək istəməyən Zaman atını qaşovlayıb, sığallayıb 
xoşallandırmaq, coşdurmaq istəyirdi, addımlarını daha yeyin-
yeyin atdırmaqçın həvəsləndirmək istəyirdi! 

Bir də baxdı şapkasının ardından qoşa qara lenta 
sallanmış iki dənizçi geyimli oğlan dayanıb başı üstündə. 

-Belə qəmli mahnılar dinləmək yaraşmır sizə, gözəl qız!-
deyə dişlərini ağartdı uzun oğlan. 
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-Düz deyirsiniz, heyifdi bu mahnı, söndürüm hər qulağı 
olan dinləyə bilməsin. 

Pərt oldu amma. Cümə gününü gözləyən o ümidli 
nikbinliyi yox olub getdi. Yenə iztirablı pəncərə şüşəsi dayandı 
gözləri önündə. 

Bu iztirablar içində beşinci gün gəlib çatdı. Kaş heç gəlib 
çatmayaydı bu beşinci gün. Bir dəvətnamə verdi  şəfqət bacısı 
ona. “Sizi Orxanın toy məclisinə dəvət edirəm –Kamal”. Tarix. 
Ünvan. 

Demək beləymiş Kamal! Demək düz anlayıbmış Kamalı. 
Bu dəvətnaməsi də intiqam almaqçındı ondan. Yoxsa nəydi bu 
toy? Niyə bu on il içində evlənmədi, indi evlənmək fikrinə 
düşdü? Yox, evlənmək deyil bu, öc almaqdı, hayıf çıxarmaqdı! 

Özü də kimdən, öz Sürəyyasından, öz sevdiyindən? Yox, 
nəsə var burda, nəsə çatışmır burda, nəsə məntiqə yatmır burda! 
Kamalı görməlidi Sürəyya, üz-üzə olmalıdı, danışmalıdı. Bir az 
həyəcansız, bir az düşüncəli, bir az soyuq başla. İztirablarından, 
çəkdiklərindən danışmalı, başına gələn əhvalatlardan 
danışmalıdı, duyub düşündüklərindən, alışıb odlandıqlarından 
danışmalıdı. Vəziyyətini ona ayar etməlidi, ərindən qaçdığını 
açıb söyləməlidi. Deməlidi ki, səninçin qaçmışam Kamal, səni 
görüb qaçmışam, hamını, hər şeyi atıb qaçmışam! Atamı-
anamı, bacımı, qardaşımı, elimi obamı atıb qaçmışam. Hamıdan 
üz döndərmişəm, hər şeydən əl çəkmişəm,yerimdən-yurdumdan 
didərgin düşüb bir səni deyib gəlmişəm. Səni hamıdan,hər 
şeydən üstün tutub gəlmişəm. Sənsiz mənə bir ömür-gün, bir 
rahatlıq yoxdur, olmatacaq da heç vaxt, sevirəm səni Kamal, 
ölürəm dərdindən, rədd etmə məni, qovma məni, bağışla məni. 
Yazığam axı, aylar, illər səndən ötrü göz yaşları tökmüşəm, 
dərd çəkmişəm axı. Indi özün düşün, neyləyim mən, hara 
gedim mən, necə yaşayım mən? Dünyanın ağırlığı bir qız 
çiynimdə necə daşıyım mən, necə çəkim mən? Sən kişisən, 
sənə nə var! Necə istəyirsən yaşaya bilərsən, lap elindən-
obandan aralaşıb gedib Leninqradda da, hələ ordan oyanda da 
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yaşaya bilərsən. Hələ burdakından da bir az üstün, bir az 
firavan. Yüksələ bilərsən orda, böyük adam olub ucala, qalxa 
bilərsən. Bəs mən? Mən neyləyim Kamal? Nifrət edib 
çiyrəndiyim bir şahmar ilan qoynunamı qayıdım, mənə nifrət 
edib görmək istəməyən ata-ana, qardaş ocağınamı qayıdım, 
necə eləyim mən? Axı sənə ümidlə atmışam bu addımı, sənə 
imrənib atmışam, niyə ümidsiz qoyursan məni, niyə evlənirsən 
Kamal? 

Toyuna dəvət edirsən məni! Ölümümü gözlərinlə 
görməkmi istəyirsən? Bu nə istəkdi doğub səndə, həvəsə salıb 
səni? Deməzməsən gözlərim kor olar mağarını, gəlinini 
görsəm, qulaqlarım partlayar toyunu, çalğını eşitsəm, musiqini 
dinləsəm. Ürəyim alışar gəlib səni toy paltarında bəy yerində 
şad-xürrəm görsəm, hissim, ruhum, sinirlərim laxlaşar öz 
yerimə orda bir başqasını gəlin görsəm! 

Neynək Kamal, bu çağırışına da gedəcəm, bu istəyini də 
yerinə yetirəcəm. Onsuz da iztirabsız bir həyat yoxdu mənə, 
xoşbəxt ağ bir gələcək yoxdu mənə! Qarşıma uğursuz qədəmlər 
çıxıbdı, baxtıma uğursuz yazılar yazılıbdı, yoluma keçilməz 
daşlar-qayalar dolaylanıbdı. Uğur yoxdu mənə, baxt yoxdu 
mənə, yol yoxdu mənə! 

Gələrəm görərsən özün, bilərsən, sevinərsən özün! 
Intiqam alıb məndən məmnun olarsan özün! Əhdinə çatarsan. 
El-oba içində xar olsam belə gələcəm bu çağırışına Kamal, 
dayana bilməyib toy günündə çatlasam, ölsəm belə, çatlayıb 
öləcəyimi qabaqcadan bilsəm belə yenə gələcəyəm toyuna! 

Yolumu gözlə Kamal. Bir qoca taksi şoferinə on manat 
pul ver, nişanımı, əlamətlərimi söyləyib qatar ayağına göndər. 
Adımı söylə, deynən Sürəyya adında bir qız gələcək, bir zaman 
sevib əzizlədiyim yarım gələcək, qara paltarlı, qara baxtlı, 
mindirib maşınına toyuma gətirərsən. Əziyyət çəkməsin deyə, 
narahat gəlməsin deyə, maşını da qatara lap yaxın saxla. 
Dikdaban duflisi palçığa batıb ayağından çıxmasın deyə, bu 
döşəkcəni də altına sər, donuna toz-torpaq bulaşıb bozarmasın 
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deyə. Özü qəm dənizi içinə batıb boğulsa eyb etməz, özü boz 
bir gələcəyə qapanıb bozarsa olar, eybi yoxdur. Quraması 
əziyyət çəkməsin, forması bozarmasın təki! Quramasını 
götürüb gətir yarımın. Əgər burada dözməyib öləsi olsa yenə də 
eyb eləməz, qəbristanlığımız var, aparıb yar torpağında 
basdirarıq. Üstündə çiçəklər əkərik. Hər bahar çağında 
çiçəklərindən dərib qoxulayarıq, sonra da həzincə göz yaşları 
axıdarıq qəbri üstündə. Göz yaşlarımızla sulayarıq üstündə 
əkdiyimiz çiçəklərimizi. 

Hələ qatarın yola düşməsinə tam üç saat qalırdı. Narış 
xalayla xüdafisləşib çantasını, maqnitofonunu, çamadanını 
götürüb küçəyə çıxdı. Avtobusa minib mərkəzi univermağın 
yanında düşdü. Ardı-arası kəsilməyən insan axınına qarışıb 
guya ümmanlara qovuşdu, zərrələşdi, heçləşdi. Univermaqdan 
vağzala qədər yolu bir ümman içində itib bir də vağzalda sahilə 
çıxdı. Lakin öz içindəki duyğuların, düşüncələrin bir çıxmaq 
yeri, bir sahili yoxdu, sahilsizdi, qıyısızdı, sonsuzdu duyduqları, 
gerçək bir ümman kimi bitməz-tükənməzdi düşündükləri... 

 
*****               ******               ****** 

 
Toyu olacağı barədə Orxan İqora telefonla danışdı. Tanya 

ilə Larisanı da mütləq gətirməyi tapşırdı. Cavab teleqramı 
alaraq qonaqları vağzalda özü qarşılayıb kəndə gətirdi. 

Səhərisi tezdən darvazaları qarşısında bir qaşıl "Jiquli" 
siqnalladı. Orxan maraqla “Jiquli”yə sarı tuşlandı. Gələn rayon 
xəstəxanasının baş həkimiydi. İsrafilov lopa qara bığlı, nəcib 
üzlü, 35-40 yaşlarında orta boy bir adam idi. Şirin danışığı, 
maraqlı söz-söhbətləri bardı. Larisa dərhal baş həkimə diqqət 
saldı. Əlbəttə haqlı idi Larisa, baş həkimdə bir gənc qadına xoş 
gələcək çox əlamətlər vardı. Bütün boy-buxunu, sir-sifəti, 
danışığı tipik bur şərq ekzotikasıydı. “Ş” səsini bir cür fışıltıyla 
deməsi adama ləzzət verirdi. Orxan qonaqları baş həkimlə tanış 
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etdikdə o sanki, rus dilini necə təmiz bildiyini nümayiş 
etdirərək gileyləndi: 

-Yaxşı, Orxan, bəs qonaqların gəldiyini bizə niyə 
bildirməmisən? Axı İqor haqqında o qədər danışmısan bizə, 
mən elə bilirəm lap çoxdan tanıyıram onu. İndi şəhərə 
gedəcəyik. Gərək qonaqlarımızı bu yerlərin mətbəxi ilə 
yaxından tanış edək. 

Biz etiraz etmirik.- deyə Orxan İqora baxıb gülümsündü. 
Indi İqor mənim yanımda otursün, şəhərədək söhbətkeşlik 

eləyək. 
-Yox, biz Orxanla gələrik, siz gözəl xanımlarla 

söhbətkeşlik edərsiniz. 
-Lap yaxşı, mən əla söhbətkeşəm! –deyə Larisa baş 

həkimə yaxıcı bir gülüş açdı. Larisanın bu təbəssümündən 
Orxan sıxılan kimi oldu. Bir zaman Larisa ona da beləcə 
açılırdı, belə işvəli, ehtiras doğurucu bir duyğuyla qılıq 
göstərirdi. Ehtiras oyandırmaq ustasıydı Larisa, bu əməldə ən 
gizli guşələrə, ən çalkeçir yollara bələd idi. Dərhal alışdırmışdı 
baş həkimi, bığları oynaşırdı həkimin. Larisa keçib qabaqda baş 
həkimin yanında əyləşdi, Tanya da arxada oturub gözlərini 
maşının pəncərəsindən açılmış cənub ekzotikasına zillədi. 
Tanya da bu ekzotikaya vurğundu, bu ekzotikanı sinirməyə 
alışılıydı, istəkliydi. Hərə öz istəyi ardınca qoşmuşdu: İqor da 
Orxanla yeni bir tibbi araşdırma barəsində söhbət başlayacaqdı. 
Bütün gününü tibbi ədəbiyyatlarla keçirsə də Orxan İqorun belə 
bir söhbət başlamasından heç məmnun olmazdı. Axı indi o 
hardaydı, Leninqradda tapıb oxuya bildiyi ədəbiyyatlar lap 
Bakının özündə belə vardımı? Amma cöhbət əsnasında anladı 
ki, ürəyindəki xofu nahaq yerəymiş, İqorun bildiklərini o heç 
İqordan əksik izləməyibmiş ötən üç il ərzində. 

Yerli mətbəxt qonaqlara bir möcüzə kimi gəlirdi. Larisa 
mat-məəttəl qalmışdı, tez-tez də nida eləyirdi: “gör dünyada 
necə gözəl yeməklər,içkilər, meyvələr varmış!” İqor yerli şərabı 
o qədər xoşladı əcnəbi istehsallı araqları, erməni konyakını, 
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romu, viskini bəyənməyib axıradək bu şərabdan içib yerlilərin 
çox böyük təəccübünə səbəb oldu. Baş həkim yerli şərabı elə 
belə bəzək xatirinə süfrəyə qoymuşdu, heç ağlına da gəlməzdi 
ki, qonaqlar belə bəyənib içərlər, belə tərifləyərlər onu. 
Larisayla Tanya da yerli qırmızı şampana elə vuruldular, bir 
ayrı içkiyə belə də baxmadılar. Baş həkimin xoruz pipiyi kimi 
qabıqdan çıxarıb onlara uzatdığı tumsuz narı yeyib Larisa ilə 
Tanya o dərəcə məmnun qaldılar, bir başqa meyvəyə yön 
tutmadılar. Süfrə də hər şey bir möcüzə kimi gəlirdi qonaqlara. 

Süfrə yığışılacaq yerdə baş həkimin qapısında bir maşın 
dayandı. Baş həkim darvazadan dilxor qayıdıb gəldi.  

-Raypo müdirinin anası ağır vəziyyətdədi, bəlkə də lap 
infarkt vurub. Neyləyək?  

Orxan təklif etdi ki, xəstəyə İqor baxsın. Baş həkim 
olduqca məmnun qaldı. Larisa ilə Tanya Sadik həkimin 
qonaqpərvərliyinə buraxılıb hər üçü raypo müdirinin anasına 
baxmağa yollandı. Iqor xəstəni müayinədən keçirib sonra da 
yüngülcə massaj elədi, süni nəfəs verdi, iki iynə vurub xəstəni 
özünə gətirdi. Müalicə yazıb müdiri əmin elədi ki, qorxulu bir 
şey yoxdur, ancaq göstərilən müalicələr vaxtaşırı edilməlidir. 
Bir azdan arvadın halı lap yaxşılaşanda müdir sevincindən 
neyləyəcəyini bilmirdi, İqor əlini yumaq istədikdə məhrəbanı 
özü tuturdu əlində, bilmirdi öz təşəkkürünü necə bildirsin 
həkimə. Baş həkim də İqorun başarısını görüb ona münasibəti 
dərhal dəyişdi, indi o da bilmirdi neyləyə ki, İqorun xoşuna 
gəlsin. Küncə çəkib müdirə İqoru isnad verir, tərifləyirdi. Bu 
künc söhbətindən sonra müdir lap bir dahi kimi baxmağa 
başladı İqora. Bütün bunlar Orxana ləzzət verib ürəyini açır, hər 
şeyi unutdururdu. Müdir İqoru buraxası olmadı. Larisayla 
Tanyanı maşın göndərib evinə gətirtdi. Orxan baxdı ki, 
qonaqlar burada lap İsveçrə kurortlarındakı kimi bir istirahət 
içinə düşəcəklər, ona görə də baş həkimin qonaqların gecə 
müdir gildə qalması təklifinə o dəqiqə razılaşdı. Orxan İqorla 
xüdafisləşib baş həkimin “jiqulisini” alaraq kəndə yola düşdü. 
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Artıq gecəydi, göylərdə titrək-titrək ulduzlar yanırdı. 
Yerdəki ulduzlar daha parlaq, həm də elə bil göylərdəkindən 
daha çoxdu. Şosse yolunun sağ tərəfində yoldan üç-dörd 
kilometr aralıdan alçacıq sıra dağlar uzanıb gedirdi. Dağların 
döşündəki kəndlərin topa-topa işıqları yer ülkərləri kimi 
görünürdülər. Bu düşüncəsindən dərin bir ürək yarası aldı: axı 
Sürəyya- ülkərin ərəbcəsidi. Göylərin öz Sürəyyası, yerlərin öz 
Sürəyyası var, təkcə onun Sürəyyası yoxdur. Ona qismət deyil 
onun Sürəyyası. Sabah toyudu. Sürəyyasız bir toy, toydumu 
ona, şənlikdimi, sevincdimi? Birdən ona elə gəldi ki, başdan-
başa saxtaca bir şeydi bunlar hamısı-göylərdə parlayan bu 
ulduz sayrışmaları, yerlərdə titrəşən bu işıq dənələri, bu çalış-
vuruş, bu yaşama, ömür sürmə, bu qonaqlıqlar, söz-söhbətlər; 
hər şeyi, hər işdəyi öz içinə qapsayan bu əhatəli dünya özü. 
Qarşıdan gələn maşınların projektor işıqları, içində cövlan edən 
projektor duyğuları, hər şey. Ata-ana, dayı-əmi, tanış-biliş, baş 
həkim, raypo müdiri, müdirin xəstə anası, Larisa, Tanya, İqor, 
hamısı-hamısı mənasız-mənasız boşca-boşca şeylərdi. Nə 
elədiyini bilməyən, nədən ötrü yaradıldığını anlamayan, 
kosmosda bir çəkisizlik şəraitində olduğu kimi ayaq üstündəmi, 
ya baş üstündəmi dayandığını bilməyən, elə-belə havadan asılı 
qalmış, hava içində nagahan qalmış bir qeyri-müəyyənliklərdi, 
boşdu, puçdu, əfsanədi hamısı. Sonra da bu qarmaşıq duyğusu 
arıtlanıb içinin  ayarları çıxdı üzə, hər şey bir an içində 
ayarlandı: puç olan təkcə onun öz ömrü, öz taleyidi, mənasız 
olan bu sabah başlanacaq toyudu başlanıb da bütün 
iztirablarına, əzab-əziyyətlərinə son verməli olan görəvi, 
gözləntisidi bu toyun. Bu toydan gözləyib umsunduqlarıdı puç 
olan, heç olan mənasız olan. 

Dəhşətli bir fikir doğdu başında: bəlkə bircə an içində son 
versin bu heçliyə-puçluğa? Bir azca sağa bursa rulu bitəcək hər 
şey: maşın qarşıdakı bu hündür körpü üstündən girdablara 
uçurlanıb çözəcək hər şeyi. Son veriləcək heçlik-puçluq-
mənasızlıq yaşamına, oluşuna. Lakin bu düşüncəsi ardınca 
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başında doğmuş ikinci fikrin marağı çəkib ardınca apararaq bu 
birinci düşüncəsini axıra çatdırmağa, yerinə yetirməyə 
qoymadı: "görən nədən doğdu bu intihar fikri onun başında? 
Kökü nədəydi bu fikrin, hardaydı görən? Əlbəttə yaşamaq 
eşqinin tükənməsindəndi. Yox, deyəsən hələ də qaranlıqdı bu 
nöqtə. Tükənibmi onun yaşamaq eşqi? Əsla yox, əsla yox! 

Bəs nədəndi onda? Keçirdiyi yaşama halının arzularına, 
ideallarına uyğun olmadığındandı yoxsa? Nəsə yenə qarışıqdı 
bu da. Səbəb nə isə, bu ideal kəlməsiylə bağlıdı. Həyat üçün, 
yaşamaq üçün doğulan həyatdan nə üçün çiyrənsin, əl çəkmək 
istəsin axı? Aydınlaşdı yenə hər şey? işıqlı  idealı yoxdu 
qabaqda!!! 

Bu ideal Sürəyya ilə bağlıydı. Hər halda bir şərqlidi o. 
Məhəbbət şərqin alnına yazılıb, ən yüksək amalı onunla bağlıdı 
şərqin-şərqlinin. Siyasət də, bir vətənpərvərlik duyğusu da, 
xalqına, vətəninə bir xidmət borcu da ondan sonra gələn 
nəsnələrdi şərqliyə, məhəbbətindən sonraya təsnif olunanlardı. 
Hər halda intihar fikri başında doğduğu o bir an içində 
məhəbbəti bütün yerdə qalan dünyasından üsyündü Orxana, 
işıqlıydı, istəklənəndi, idealdı. Görən bəşəriyyətin özünü də bir 
vahid, canlı orqanizm kimi təsəvvür etmək olmazmı? Bu vahid 
orqanizm kimi təsəvvür etdiyimiz bəşəriyyətin başında da bax 
indicə Orxanın başında oyandığı kimi bir anlıq intihar fikri 
oyana bilməzmi? Yoxsa neylərdi bəşəriyyət atomu, hidrogeni, 
neytronu? Emiksləri, qanadlı raketləri? Bəs hardan doğub bu 
intihar fikri bəşəriyyətin başında, nədən doğub? Niyə doğub? 
Yaşamaq həvəsimi tükənib, dünyadan yorulub, bezib, bıqıbmı 
yaxud? Yeni daha maraqlı bir fikir doğub başında vaz 
keçəcəkmi bəşəriyyət Orxan kimi bu duyğusundan, yoxsa elə 
bu duyğusu girdabına düşüb özünü məhv edəcəkdir? Orxanın 
başında bircə an çəkdi bu duyğu, ikinci an gəlincə yeni daha 
maraqlı bir duyğu selinə qarışıb yox oldu, getdi. Yoxsa Orxanın 
ömründəki bu bir an, bəşəriyyət ömrünün bu iyirminci əsrinə, 
bu əsrin ikinci yarısına bərabərdi elə? Bu intihar duyğusu da 
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bəşəriyyətin başından bəşər ömrünün bu bir anı içində görünüb 
yox olacaq sonra da? İşıqlı bir yeni duyğu doğacaq bəşəriyyətin 
başında, bu duyğunun işığı, marağı çəkib aparacaq insanlığı öz 
ardınca? Hansısa bir tədqiqat işi öz-özünə zərərsizləşdirib 
aradan qaldıracaq atomu, hidroğeni, neytronu? 

Lakin bütün bunlarla nə işi var. Atomla, hidroəenlə, 
bəşəriyyətlə nə işi var? Sabah toyudu onun, sabah iyirmi birinci 
əsri başlanacaq. İdealsız, işıqsız gedir fəqət bu iyirmi birinci 
əsrinə, qaranlıqlar içində, zülmət bir toranlıq içində gedir, 
ruhsuz, idealsız, həyat eşqini itirmiş, tükəndirmiş gedir. 

Nə var ki, ürəyinin ən dərin guşələrində bir ülkər topası, 
bir Sürəyya işıltısı sayrışmaqdadı: Sürəyya gələcək sabah, 
Sürəyyanı görəcək sabah! Görən gələcəkmi Sürəyya? Görən bir 
qəribcə ülkər topası olub duyğuları üstüncə sayrışacaqmı 
Sürəyya? 

Kəndə çatanda gördü darvazaları önündə bir taksi 
dayanıbdı. Köçəri kişi toy üçün şəhərdən nəsə bir azuqə alıb 
gətirirdi. Orxan darvaza işığında şoferi tanıyıb bir kənara çəkdi, 
Sürəyyanın nişanlarını ətraflı tanıtdırıb zorla cibinə on manat 
basıb dedi: sabah tezdən qatar ağzında olsun, tapıb kəndə 
gətirsin Sürəyyanı, qoymasın əziyyət çəkə. 

Şoferi yola salıb bir az eynimiş, yüngülləşmiş halda 
darvazalarından içəri saldı baş həkimin "jiqulisini". İndi lap 
ayazımış halda, lap açıcaq qaşqabaqla gedə bilərdi dayılarının 
hüzuruna, ağır arxayınca söhbət edib razı sala bilərdi gər 
Məmmədalını, nay Əskərxanı, dinməzcə Gülməmmədi, üzüboz 
Şirməmmədi... Bu dayıları ki, var Orxanın, nə ata-ana təkidləri, 
nə qohum-qardaş təsnikləri, nə el-oba tənələri yaxın gələcək 
deyildi Orxana, dayıları çomaqlarını əllərinə alıb kolxoz 
qoyunlarını dağlara, aranlara sürdükləri kimi bunları da 
döşlərinə qatıb dağlara aranlara qovacaqdılar, çöllərə, düzlərə 
sürəcəkdilər... 
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*****                  *****               ***** 
 

Sürəyya qatardan düşüb gördü gecə azacıq yağış yağıb, 
yer yaşdı burda. Relslərin arasındakı tirlərin üstüylə irəlilədi ki, 
asfalt döşəməli yola çıxsın. Çamadanın Bakıda saxlama 
kamerasına qoyduğundan bir yükü yoxdu. Bir əlində çanta, bir 
əlində maqnitafon tutmuşdu. Göz altınca ətrafı yoxlayırdı həm 
də: bəlkə bir tanıyıb eləyən olar burda, görən olar. 
Xoşbəxtlikdən bir tanış adam gözünə dəymədi. Tez bir taksi 
tutmalı, girib maşında əyləşməlidi ki, bir kəs görə bilməsin. 
Şoferlərin gözləri adamların üzündədi. Bir ağbaşlı qoca da 
şirin-şirin ona baxır, guya lap tanıyır onu: 

- Burdan gəl qızım, ayaqqabın bulaşmasın, bura 
döyənəkdi.  

- Şofersən əmi? 
- Şoferəm qızım, maşınım da bax lap bu bərikidi. Hara 

gedəcəksən qızım? 
- Kəndə gedəcəyəm əmi.  
Sürəyya kişinin ardınca düşüb özünü qocanın arxasında 

gizlədə-gizlədə taksiyə doğru yeridi. Qapını açıb oturmaq 
istəyəndə qoca gül-güllü bir döşək atdı oturacaq üstünə: 

- Döşək üstündə əyləş qızım, toz olmasın üstün, taksidi 
hər cür pinti-minti adamlar otururlar burda. 

"Çox sağ ol Kamal, bu nə nəzakətdi göstərirsən mənə? 
Yoxsa eşidib tutmusan səsimi, payız yarpaqlarının pıçıltıları 
söylədi yoxsa ürəyimdən keçirdiklərimi sənə? Axı ruhumuz 
oxşardı bizim, pıçıltılarımız qəmdi bizim, hüzndü? Nə tez 
çatdırdılar sənə Kamal, nə tez öyrənib hal bildin ürəyimdən? 
Nə əziyyətdi salırsan özünü, nə qayğıdı çəkirsən mənə?" 

- Orxan həkimin toyunamı gedirsən qızım? 
Bu gözlənilməz sorğudan sinəsi atlandı Sürəyyanın, səsi 

açılıb bir müddət cavab verə bilmədi qocaya. "Hardan bilir 
qoca, bəlkə elə doğrudan da Kamal göndərib onu qatar 
ayağına?" 
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- Nə bildiniz əmi? 
- Həkim özü göndərib məni qızım. Nişanlarınızı deyib 

göndəribdi. Hələ onu da bir azca yanlış deyibdi: bir yaşıl donlu 
qız olacaq dedi həkim, amma siz qara donlusunuz. Qalan 
nişanlarınız düz gəldi deyə bildim dediyi qız sizsiniz. Qırx ildi 
taksi şoferiyəm qızım, tay öyrəşmişəm adamları bircə nişanıyla 
tanımağa. Bu taksi şoferləri hamısı belədi qızım.  

- Əmi siz Allah deyin, pul da veribmi həkim sizə? 
- Vallah mən heç götürmək istəmirdim qızım. Həkim o 

qədər yaxşı adamdı, ves Azərbaycanda o savadda, o bilikdə 
inanın həkim yoxdu. Qənimətdi rayonumuza qızım. Zorunan 
basdı cibimə pulu. Tay xətrinə dəymədim. Yaman inciyir belə 
şeylərdən... 

- On manat deyildi, əmi? 
- Düzdü. Ancaq məsələ onluqda-beşlikdə deyil qızım, 

məsələ adamlıqdadı. Bax bu döşəyi də həkim tapşırdı, maşının 
oturacağına atım üstünüz bulanmasın. Kim edər bunu, qızım, 
kimin yadına düşər bu? Gör ondakı qanacağa, mərifətə... 

"Eşitmirəm səni şofer əmi, havayı yerə boğazını yorma, 
incitmə özünü.  Batıbdı qulaqlarım əmi, kar olubdu dünya. 
Buracan bildiklərim yetər mənə. Düz olacaq hamısı, nıtqıma nə 
gəlibsə düz olacaq. Lap o qəbristanlığa qədər əmi, lap o 
çiçəklərə qədər..." Sən də sağ ol taleim mənim. Nıtqıma gələni 
gerçək eləyib uğruma çıxardığına görə, məni istəyimə 
qovuşdurub bəxtiyar elədiyinə görə! İstək istəkdi, nə fərqi var, 
yaşıl olsun, qara olsun? Yaşıl istəyimi yerinə yetirmədin, 
baxtım yaşıl olmadığına görə, qara istəyimi yerinə yetirirsən, 
baxtım qara olduğuna görə!.." 

- Fikrə getmişdin qızım, eşitmədin, deyirəm sən də 
həkimsən? 

- Yox əmi, xanəndəyəm, həkimin toyunda bir mahnı 
oxumağa gedirəm... Amma sən hələ məni o kəndə aparma, sən 
maşını bax bu gedən yola sür, düz "sosializm" kolxozuna gedən 
yolun dönəcəyinə. 
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- Axı həkim mənə belə tapşırmayıb qızım. 
- Sən əvvəlcə mənim dediyimi elə əmi, sonra saat 12-də 

gəlib məni harda düşürmüsən ordan götürüb apararsan 
həkimgilin kəndinə. 

Şofer maşını döndərib bir də geri qayıtdı. Qəmgincə bir 
hüzn dolmuşdu Sürəyyanın sinəsinə, daşıb-daşıb həçqırığıyla, 
hönkürtüsüylə qarışıq açılmaq, tökülmək istəyirdi, taksi içinə. 
Kaş bircə bu taksi şoferi olmayaydı burda. Hər şey bax elə 
beləcə olaydı, taksi içi olaydı, taksi pəncərəsi önündən geri-geri 
qaçışan ağaclar, kollar olaydı, ürəyində bu coşub daşmaq 
istəyən hüzn qarışıq hıçqırtı düyünçəsi olaydı, taksi də avtomat 
qurğular kimi öz-özünə sürüşüb beləcə sürətlə axaydı yollarda, 
nağıllardakı kimi öz-özünə uçaydı, uçan sandıqlar kimi, 
xalçalar kimi, açaydı o da sinəsinin bəndini, axıb töküləydi 
sinəsinə dolmuş yığıntıları, xilas olaydı ürəyi, ciyərləri bu 
narahat həlməşik əlindən. Hönkürüb ağlaya biləydi, 
qaqqıldayıb gülə biləydi. Dəli deməyəydilər ona, bir kəs 
olmayaydı baxıb dəli deməyə yınmış, çıldırmış deməyə. 

Ta tarlaya çatıncayadək için-için dalğalanıb çalxalandı 
sinəsinin yığıntıları, ruhunun, varlığının qrunt silarıyla sızıntılar 
alıb hələ bir az da çoxlaşdı, bir qədər də artdı. Şofer dediyi yerə 
çatıb maşını saxlayanda pul vermək istədi qocaya, gəlib bu 
yerdən onu aparmağının pulunu. Neylədi, götürmədi qoca. 

- Həkimdən ayıbdı qızım, pul nədi? Amma bəs saat 
onikiyəcə sən neyləyəcəksən burda? 

- Pambıq tarlasında olmaq istəyirəm əmi, deyirəm ayağım 
heç olmasa dəysin tarlaya. Bəlkə bir mahnı da bəstələdim bir 
kolxozçu qız haqqında, bir mexanizator oğlan haqqında. Olmaz 
əmi? 

- Olar ey, qızım, ancaq mən deyən kimi olmaz. Tarladan 
bir şey yazmaq istəyən gərək o tarlada o kolxozçu qız kimi, o 
mexanizator oğlan kimi işləmiş ola. Amma gözlə şehə batassan 
qızım. Al, bu qaloşu geyin ayağına, təzəcə almışam. Gör beş 
nömrə olacaqmı ayağına? 
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- Çox sağ ol əmi, elə düz nömrəmdi. O döşəyi də versən 
lap yaxşı olar əmi. 

Sürəyya döşəyi götürüb, qaloşu geyinib duflisini əlinə 
alaraq tarlaya girdi. Qoca taksi şoferi hələ bir müddət də onun 
ardınca baxıb sonra maşını döndərib geri qayıtdı. Bu qaloş da 
bir dərd oldu Sürəyyaya.  İşə bax, taleyə bax, qayğıya bax! 
Ölüm qabağındakı qulluğa bənzəmirmi bütün bunlar? Bilirlər, 
öləcək xəstə, bu günlük, sabahlıqdır yaşamağı, qulluq 
göstərirlər, qayğı göstərirlər, nazıyla oynayırlar. Qışın qış 
günündə qarpız tapıb gətirirlər ona, yayın yay günündə buz 
tapıb gətirirlər!.. 

Lakin belə də xəstəmi olar, belə də ölməkmi olar? Belə 
bir tarla içində, belə gözəl bir dünya içində, belə gənc bir gəlin 
çağında xəstələnməkmi olar, ölməkmi olar? Qarşında əfsanəvi 
bir dünya açıla, ilk eşqinin, ilk məhəbbətinin şahidi yerlər ola 
ayaqlarının altında, səni qanadlarına götürüb uçuran, göylərdə, 
buludlarda gəzdirən bir mənzərə açıla gözlərin önündə, mərhəm 
çəkilliklər sırası uzanıb gedə sağında, göyçək kəpənəklər uçuşa 
yolunda, sənə sataşmaq istəyib bir fırlancağa dönə kəpənəklər 
sağında solunda, bir tarla içinə girmiş olasan, sənə bu yaşıl 
duruşuyla bir qəmli nəğmə oxuyan tarla içinə - ölməkmi olar bu 
yerdə, solmaqmı olar? Nə deyilən şeydi ölüm, nə olan şeydi? 
Güclüdümü ölüm gənclikdən, onatlıdımı ölüm sevgidən, 
qüvvətlidimi ölüm yaşamaya, yaratmaya umudlu bir gənclik 
çağırışından? 

Bəs ayrılıq? Ölüm kimi bir nakəslik deyilmi o da, bəzən 
hələ ölümdən betər bir pislik, bir qısıntılıq deyilmi? Görmə-
misənmi onu, duymamısanmı, ağrısına üzüntüsünə illərcə 
dözüb bıqmamısanmı ondan, tanımırsanmı onu? Bu ayrılıq o 
ayrılıqdan olmayacaq, onda yenə bir ümid saraltısı vardı 
önündə, bir zəif şam işığı vardı. Indi onlar da olmayacaq. Indi 
sərt, boz bir gerçəkik olacaq önündə, pis üzlü, kötü simalı bir 
eybəcərlik olacaq... 
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Tarlaya bax hələ! Kollarını çıxarıb əkə-əkə gəlib onun 
xatiratıyla bağlı yerə çatacaq deyəndə dayanıblar, pambıq 
kollarını çıxarmayıb, əkməyib dayanıblar ortada. Bu da bir 
qulluq deyildimi ona, bu da bir xidmət deyildimi? Nazını 
çəkirlər onun, qayğısına qalırlar, ölümqabağı... Təzədən yarpaq 
açıb, çiçəkləyib kollar, yaşıllaşıb tarla. Elə bil heç son baharda 
deyil tarla, qarşılarından bir qış ölümü gəlmir heç. Necə də 
xoşbəxtdi kəpənəklər, necə də sevinclə, nəşəylə uçuşurlar! 

Birdən ağlına gələn bir qərib oxşarlıqdan sümükləri 
üşüdü: bu yarpaq gətirib yenidən yaşıllaşan tarlayla, çiçək açıb 
cana gələn pambıq kollarıyla, bu qanad açıb yellənişən alaca-
alaca kəpənəklərlə uçub keçmiş, bir xatiratlarda qalmış 
sevgisiylə xəyalən qovuşmaqçın bu şahid tarlaya gəlmiş 
Sürəyya arasında necə də həmahəngdi, necə də uyğundu bu 
oxşarlıq. Bəlkə elə doğrudan bir qəmli son bahar keçirir 
Sürəyya da? Bu tarla kimi bu yellənişən kəpənəklər kimi onun 
da önündən qarlı-çovğunlu bir zimistan gəlməkdədi, ölüm 
gəlməkdədi? Bu heç nədən xəbəri olmayan yaşıllaşmış kollar 
kimi müvəqqətidir, solmaq, saralmaq qarşısındadır Sürəyya da? 

Ölümü seçərsən, yoxsa ayrılığı Sürəyya? 
Ölümü seçərdim, sevgilimə qovuşmuş olsaydım, kamıma 

çatmış olsaydım? 
Ölümü seçərsən, yoxsa ayrılığı Sürəyya? 
Ölümü seçərdim, nakam məhəbbətim qalmasaydı 

arxamda! Ölümüm sevgilimin qolları arasında gəlsəydi! 
Ayrılığın pis üzü var, çox çəkmişəm, çox doyunmuşam 

ondan, bezmişəm, baqmışam ondan. İstəmirəm daha, döz-
mürəm daha. Qurban olum sənə tarla, ölüb tozuna-tirpağına qa-
rışım tarla, eşit məni, dinlə məni, qurtar məni ayrılıq əzabından, 
nakam bir məhəbbət cəfasından. Rədd elə gözümdən o ayrılıq 
dediyini, ayrılıq cəhənnəmini? 

Ölümü seç onda! 
Seçərdim ölümü, bilsəydim cismimdir ölən, ruhum deyil, 

məhəbbətim deyil. Bilsəydim ağlayacaqlar məni! Atam-anam-
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qardaşlarım deyil, sevgilim ağlayacaq! Bilsəydim məndən 
sonra vüsal olmayacaq, sevgi olmayacaq ona. Ölərdim vallah 
onda, seçərdim ölümü, çəkinmədən, qıypınmadan seçərdim, 
gülə-gülə gedərdim ölümə. Sevə-sevə gedərdim ölümə onda 
tarlam, çəkillərim, kəpənəklərim! Sevə-sevə gedərdim ölümə 
Kamal, bilsəydim sevirsən məni, anırsan məni, yanırsan, 
qovrulursan məndən yana, yalandı bilsəm bu elədiyin toy, 
göndərdiyin bu taksi şoferi, bu dəvətnamə! 

Niyə döndün məndən Kamal, niyə üz çevirdin məndən, 
neyləmişdim mən sənə? Niyə vəfasız oldun Kamal? 

Ağlamaq istəyirəm Kamal. Amma dəhşətlərə bax, onu da 
bacarmıram. O da sənin kimi üz çevirib məndən, dönüb 
məndən. O da sənin kimi bir köz olub sinəmə yapışıb yandırır 
sinəmi, alışdırır sinəmi. Nə çıxıb getmirsiniz ordan, nə gəlib su 
atmırsınız üstünə. Oxuya da bilmirəm. Qəlbimə gəlib tıncıxmış 
bir mahnım var. Oxuya bilsəm o mahnını, ovunaram, sakitlə-
şərəm, arıtlanaram bir az. Amma oxumaq da gəlmir sinəmdən. 
Elə bil bir tutulu bənddi sinəm, nə gəlirsə bu bənd içinə düşüb 
keçmir bəri, yığılıb arxasındakı yığıntılar içində, dəryalar 
içində. 

Qoy bu ərmağan qutu oxusun Kamal. Barmağımla beləcə 
düyməsini basım bir nağıl aləminə aparsın məni. Astaca-astaca, 
dərdlicə-dərdlicə bir mahnı oxusun, bizim öz mahnımızı – 
“Sona bülbüllər”i oxusun, mən də yumub gözlərimi o mahnının 
qanadlarında uçum. İçib-içib o mahnını məst olum səsindən, bir 
fırtınaya düşüm. Fırtınam göylərə qaldırsın məni, buludlar 
peşincə gəzdirib sonra da on il keçmişlərin eygili bir gününə 
qaytarsın.  

Başı gicəllənməyə başladı Sürəyyanın. Aclıqdan bildi. 
Hər nəsə yeriyə bilmirdi, əyləşib döşəyi altına qoydu. Ancaq 
başı yenə durmurdu üstündə. Çantasından bağlanacağını çıxarıb 
pambıqçı qız libasını geyindi, fartuğunu kürəyinin altına sərib 
başını döşəkçə üstünə yıxıb gözlərini göylərə zillədi. 
Maqnitafonu söndürüb bezar olduğu bir qız səsindən qurtuldu. 
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Göylər sakitləşdirirdi deyəsən ürəyini. Dərinlərə getdikcə, 
sonsuzluğa dikildikcə ovundururdu onu göylər. 

Göylərin zümrüd dərinliyində bir nöqtə göründü. 
Getdikcə iriləşməyə, yaxınlaşmağa başladı nöqtə. Irilib-irilib 
seçiləndə ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı: bir mexanizator 
oğlana dönmüşdü nöqtə, uça-uça yaxınlaşıb gələn bir Kamal 
olmuşdu nöqtə! 

Üç addımlığında dayanmışdı Kamal. Qəribə bir sirrdi bu. 
Hardaydı onlar nə yerdə dayanmışdılar? Yerdimi dayandıqları, 
ayaqüstəmi dayanmışdılar, başı üstəmi durmuşdular, nəydi bu 
belə? Havadaydılar deyəsən, çəkisizlikdəydilər, uçurdular 
deyəsən. Guya Kamal da onun kimi arxası üstə uzanıb göylərə 
baxmaqdaydı, amma necəsə üz-üzəydilər, nə təhərsə üz-üzə 
dayanmışdılar. 

- “Niyə gəldin Kamal? Niyə qaşqabaqlısan belə? Elə bil 
nigaransan kimdənsə? Bəlkə fikir eləyirsən, harda qaldı, niyə 
gəlib çıxmadı Sürəyya? Qəmlənirsənmi bundan Kamal, dilxor 
olursanmı, qaşqabağın da onunçunmu tökülü belə? Sən Allah 
Sürəyyanın gəlməməyindənmi bu hala düşübsən, belə 
qəmginsən Kamal? Mənimmi fikrimi çəkirsən, məndən yanamı 
qəm yeyirsən? Niyə dillənmirsən Kamal? Bax, əl uzatsam çatar 
sənə, uzatmıram, deyirəm çəkilərsən, aralaşarsan birdən. 
Çirkliyəm axı mən, ləkəliyəm axı, qara var axı ağ adımda. 
Ləkələnməyindən, qaralanmağından qorxarsan yoxsa Kamal, 
əlimin sənə dəyməyindən yoxsa ürpəşərsən!  

Cavab ver mənə Kamal, partlayıram axı, deşilir axı sinəm, 
titrəşir axı ruhum! Gec gəlməyim ondandır ki, səni belə 
qəmlərə salım, dərdimi-fikrimi çəkəsən. Bir beş-altı saat daha 
başında-beynində hərlənim. Qüssələnəsən, nigarançılığıma 
yanansan. Axı bu son qüssəndi, son üzüntündü çəkəcəyin. 
Sonra unudacaqsan məni, xatirələrindən, yaddaşlarından silib 
atacaqsan məni. Sən məni düşündüyün halında heç olmasa 
xəyalən qoşalaşırıq, birgələşirik, vəslə yetişirik. Qaşqabağını 
neçin açmırsan Kamal, niyə cavab vermirsən mənə? Hə, yoxsa 
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bu bir xəyalınmış önümdəki, özün deyilmiş! Yəni Sürəyyanın 
gəlməməyindənmi üzüldüyün, qüssələndiyin? Deyirsən yəqin 
unudubdu Sürəyya, gəlməyəcək Sürəyya. Sən Allah yer 
eləyirmi sənə Kamal, heç ağrıdırmı bu səni? Bax, bircə baş 
tərpədib hə de mənə, bir quş olum o saat, bir xəyal olum, uçub-
uçub yanına gəlim o saat. Əl uzadıb əlindən tutuşum, vəslinə 
yetişim o saat. Vay, yoxsa qaralayaram əlini, ləkələyərəm 
adını? Üzr istəyirəm Kamal, unutdum özümü, bir anlıq 
yadımdan çıxardım ağ olmadığımı... İncimə məndən Kamal, 
vallah elə dolmuşam, elə dolmuşam bu saat, elə sarsılmışam, 
heç özüm də bilmirəm nə danışıram, nə sayıqlayıram. Bilmirəm 
heç hardayam, nə yerdəyəm. Yerin altındayam, üstündəyəm. 
Gerçək bir dünyadayam, yoxsa qaranlıq bir qəbr içindəyəm. Bu 
çiçəklər pambıq kollarındamı bitib ağarışıllar belə, ya qəbrim 
üstündə əkdiyin çiçəklərdi cücərib tumurcuq veriblər belə? Bir 
röya içindəmiyəm, nağılmıyam danışılıram? 

Yaxın gəl Kamal, çirkinmə məndən, ürpənmə məndən. 
Bir düzün de Kamal, heç ürəyindən keçibmi öpmək məni? Ya 
elə keçərmi bax indicə, xəyalən də olsa? Axı görmürsən necə 
gözələm mən, necə füsunkaram mən. Bədən gözəlliyimə nə 
sözün Kamal? Bax yumuram gözlərimi, əgər istər isən istəyinə 
çat, arzuna yetiş. Məni də yetişdir arzuma. Çoxmu gözləyəcəm 
Kamal, di necoldun axı, niyə duymayıram təmasını, 
dodaqlarının istisini? Sən Allah yaxın gəl Kamal, məni bu 
qeyri-müəyyən dünya içində vəslə yetişdir Kamal!... Arzumu 
gözümdə qoyma! Qorxma qaralmağından, ləkələnməyindən. 
Yalvarıram Kamal, barı bu xəyalınla vəslə yetişdi məni, barı bu 
xıyalınla toxun mənə. Qoy xəyalən də olsa yarıma qovuşum, 
əhdimə çatım. Nə olar, heç istəmə sən, soyu sən, usan, yorul 
sən, bezik məndən. Mən ki, soyumamışam mən ki, usanma-
mışam, bezikməmişəm Kamal! Sən o pambıqçı qızın canı, sən 
o mexanizator oğlanın canı gəl Kamal, vəslə yetişdir məni... 

Dalğa-dalğa, karvan-karvan gəlirdi hüzn, dolum-dolum, 
ilçim-ilçim gəlirdi qüssə, nisgil, yanaqları aşağı süzülən mirvari 
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damcılar da elə bil görünüşü, şəkliydi, axışı, gəlişiydi qəmli, 
hüzünlü, nisgilli duyğularının. Yeni bir dalğa doluşanda içinə 
yeni damlalar qoşalaşır, iriləşir, şişib-şişib sonra da yanaqları 
üstüncə axışırdılar altdan aşağı. Bu dalğa ötüşüb keçir, o biri 
dalğa gəlib yetişirdi, bu damla axışıb tökülür, o biri damlalar 
yetişib süzələnirdi...  Hönkürə bilmirdi ancaq! 

Bir də ayılıb gördü saat 12-nin yarısıdı. Durub paltarını 
dəyişmək, axar su üstünə gedib üz-gözünü yumaq, təmizlən-
mək, durulmaq gərək idi. Yağışnı, yağmurunu töküb zümrüd-
ləşən göylər kimi, ənginliklər kimi açılmaq, ayazımaq gərək idi. 
Qoca taksi şoferini şübhələrə salmamaqçın, qəlbini dolan-
dırmağa yol verməməkçin dəyişib başqalaşmaq, qəmdən-
kədərdən silkinib çıxmaq gərək idi. 

 
 

******            ******                  ******* 
 

Orxangilin evi kəndin bir kənarında yerləşib geniş həyətli, 
iki böyük otaqlı, aynabəndli, kürsülü bir evdi. Darvazadan 
evədək əlli-altmış metrlik geniş yol gedirdi. Yolun sağ tərəfi 
böyük bir bağçaya açılırdı. Həyətdə, bağçada göz oxşayan 
səliqə-sahman dərhal nəzəri cəlb etməkdəydi. Evin darvaza 
tərəfdən yanında uzun bir toy mağarı tikilmişdi. Bir kiçik 
mağar da evin lap dar ağzında, ön tərəfdə tikiliydi. Kənddə adət 
belədi: içənlər üçün bir böyük mağar, içməyən yaşlı kişilər 
üçün də bir ayrıca kiçik mağar tikilər. Ağsaqqal kişilər 
cavanlarla bir mağarda olmağı özlərinə sığışdırmazlar. Həm 
cavanlar onlardan utanıb yeyib-içəbilməyəcəklərinə görə, həm 
də bir para ağızdan pozuq, başdan yüngül cavanın içib qızışıb 
yanlarında artıq-əksik danışa biləcəkləri sarıdan. Zahirən onlar 
içki içmədiklərinə görə ayrı oturmağı üstün tutarlar.  

 



 351 

Toy aşıqlı olsa üç mağar tikilər. Üçüncü çalıb oynamaq 
üçün. Burada qoca, cavan, qadın, kişi seçilməz, ayrılmaz. Hamı 
bir yerdə şənlik edər, çalıb oynayarlar. 

Həkimin toyu çalğısız toy olduğundan qapılarında iki 
mağar tikilmişdi. Darvazadan ta böyük mağarın yanlarınadək 
yolun o tay, bu tayında müxtəlif maraqlı minik maşınları 
saxlanılmışdı. Darvazanın lap çıxacağında yolun sol yanında 
QAZ-51 maşın dayanmışdı. Maşının yanında yol kənarına 
düzülmüş bidonlar göstərirdi ki, bu maşından düşürülüb 
bidonlar, bu maşının şoferi də görünür həkimin ailəsinə kimsə 
yavuq adamdır, çay üçün belə təmiz kəhriz suyu gətirib çay 
yaxşı olsun, yaxşı dəm alsın deyə. Böyük mağarda çox seyrək 
adam vardı. Yeməklər də ən çox evin özünə daşınırdı. Orada, 
şüşəbəndin sağ tərəfindəki qapını açıb içəri girsən gözəl bir 
məclis  içinə düşəcəksən. Hər yerdə otağın divarları yanınca 
düzülmüş stollar latın “u” hərfi kimi ağzı qapıya sarı 
düzülübdü. Arada qoyulmuş ensiz bir stol üstündə hazır 
salatlar, altında araq, konyak, şampan şüşələri, mineral sular, 
limonadlar düzülüdü. İki-üç nəfər gözəl geyinmiş yaraşıqlı 
cavan qonaqlara xidmət etməkdədi. Məclisdəki adamlar çoxusu 
bizə tanışdı. Lap baş tərəfdə Adil əyləşib tamadalıq 
eləməkdədi. Yanında əyləşən bir qədər yaşlı adamlar rayonun 
hörmətli, vəzifəli şəxsləridi. Sol tərəfdəki stollar arxasında biz 
İqoru, Baş həkimi, Tanyanı, Larisanı tanıyırıq, sağ tərəfdəki 
stollar arxasında tanışlarımız daha çoxdu: Sahibov, Zahid, 
Elxan, Elxandan bəridə Natella, Zərifə, Fəridə. Onlardan da 
bəridə Musa. Məclisdə otuza yaxın adam əyləşib. Qadınların 
hamısını tanıtdıq, qalan adamlar müxtəlif yaş səviyyəsində 
kişidilər. Əksəriyyəti də həkimdi görünür. Söhbətin gedişi, 
mövzusu elə göstərir ki, əksəriyyət həkimdi burda. Iki adam 
naçar vəziyyətdədi: Larisa bilmir yanında əyləşmiş şirindil Baş 
həkimin xidmətlərinə daha çox əyilib meyl salsın, yoxsa onunla 
düz üz-üzə oturmrş pəhlivan cüssəli Elxanın zəhmli baxışına 
daha çox qarışıb axsın. Sahibov da bilmir “Ani” kinyaki içsin 
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axıraca, yoxsa burnuna dolub burnunun içini qıcışdıran bu tut 
arağından da qarışdısın arada. Iki adam da çox rəsmi bir 
görkəm alıb: Adil bir tamada kimi, qaşları gah müdrikcəsinə 
dartılıb yuxarı çəkilir, gah da aşağı açılıb alnındakı qırışlarını 
yoxaldır. Natella da məclisə bir rəhbər kimi, təşkilatçı kimi. 
Otaqda hərlənən hər üç cavan Natellanın sərəncamındadılar, 
onun buyruqlarıyla hərəkət edirdilər. Iki nəfər də tez-tez nida 
söyləyib hərə öz sevdiyi istilahını işlədir: Zahid-“can 
qərdəşüm!” Musa-“tamada deyən sağlığa!”. Bu nidalardan, bir 
də Natellayla buyruqçularının danışıqlarından başqa bütün 
danışıqlar rus dilində gedir. Iqorun xatirinə. Raypo müdirinin 
anasını onun necə ölümdən qaytardığını Baş həkimin, raypo 
müdirinin dilindən məclisdə əyləşmiş rayon həkimləri hamısı 
eşitmiş və onlarda İqora qarşı olduqca müsbət duyğular 
oyandırmışdı. Orxanın tələbə yoldaşları da İqoru Orxanın 
tərifləriylə tanıyıb sayırdılar. Bir də İqor qonaqdı. Onun Orxan 
haqqındakı, müasir tibb elmi,sovet təbabətinin problemləri 
barəsindəki söhbətləri də İqora dərin bir hörmət doğurmuşdu. 
Danışan hamı İqora üz tutub danışır, hamı nəsə ona xoş olan bir 
söz demək istəyirdi. Orxan özü isə İqorla Baş həkim arasında 
“gizlənib” gözə görünmürdü. Tez-tez durub bayıra çıxır, sonra 
gəlib yenə öz yerində əyləşərək elə siqaret çəkirdi. 

Tamada yenə ayağa qalxıb Natella üçün yorucu, uzun bir 
söhbət başlamışdı. Natella ha istəyirdi dinləyib görsün nə deyir 
Adil, nə demək istəyir, başına bir şey dolmurdu: 

-Yoldaşlar, bizim bu süfrəmiz həcmcə kiçik olsa da, bütün 
ittifaqımızı təmsil edir. Biz çox maraqla İqoru dinlədik, onun 
xüsusilə Orxanın elmi qabiliyyəti haqqında söylədikləri tərif 
ürəyimizə yatdı. Elxan respublika, Bakı təbabətinin ümumi 
vəziyyəti haqqında gözəl danışdı. Isrfilov yoldaş rayon 
təbabətinin vəziyyəti ilə bizi tanış etdi. Biz indi görürük ki, 
təbabət bizdə necə nəhəng addımlarla irəli.... 

Natellanı əsnəmək tutdu, yerində qurcalaxlanıb axırda 
dözə bilməyərək ayağa durdu. Eşiyə çıxıb nəsə bir məzə 
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çıxarmaq keçdi könlündən. Bir istədi Məmmədalı kişinin 
əyləşdiyi ağsaqqallar mağarına gedib onun qəlyanını ala çəkə. 
Sonra aşpazın tınıq burnu yadına düşüb aşpazın hüzuruna getdi. 
Bu çox məzə bir adamdı. Ağzını açıb nə desə gərək güləsən. 

Aşpazın hüzuruna çatacaqda gördü qara geyimli, əlində 
yapon maqnitofonu götürmüş bir qız gəlir ona tərəf. Qızın 
gözəlliyi, uyuşuğu, yaraşığı dərhal dəydi ona, gözlərini yaxın-
laşan qızdan çəkə bilməyib məzəkar aşpazı unudaraq baxış-
larından asıla qaldı qızdan. Qızın başına hərləyib bağladığı 
sünbül hörüşlü yoğun saçları, iri qara gözləri, bəm-bəyaz əli, 
ayağı, up-uzun kiprikləri yamanca xoş gəldi Natellaya. Qız da 
Natellaya dikilmişdi. Zil qara gözlərindəki naməlumluq, 
bilinməzlik cazibəsi, mütənasib boy-buxununun gözəllik, 
incəlik çəkişi dərincə bir maraq oyatdı Natellada:”Allah 
yaradanda da bax belə gözəl yarada insanı!”- deyə düşünüb o 
da qıza doğru addım atdı. 

-Bacı, Orxan həkimin toyu buradı? 
-Buradı, xoş gəlmisiniz! Hardandı gəlişiniz? 
-Bakıdan... 
-Qohumusunuz yəqin həkimin. 
-Xeyir, tələbə yoldaşıyam. 
-Tələbə yoldaşı?  Ola bilməz! Mən altı il bir kursda 

oxumuşam Orxanla, bəs sizi niyə görməmişəm? 
-Mən APİ-də oxumuşam. 
Gəlin gedək yuxarı, həkimin Bakıdan, başqa yerlərdən 

gələn dost-yoldaşları hamısı orada, otaqda əyləşiblər. Qadınlar 
da çoxdu, utanmayın, gəlin bəri. Elə mən özümdə ordaydım, 
indicə darıxıb bir havırlığa çıxmışam. 

-Bilirsiniz, belə ürəyim sıxılan kimi olub, keçəyin o 
bağçadakı stola, bir nəfəsim üstümə gəlsin... 

-Yaxşı, nə deyirəm... 
Əslində lap ürəyindən oldu Natellanın. Içəridə hər şey öz 

qaydasındadı. Cavanlar öyrəşiblər artıq, yola verəcəklər 
məclisi. Oradakı o darıxdırıcı uzun nitqlərdən bu qara geyimli 
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qızın öyrənişi, tanışlığı xoş olacaq. Kim ola bu qız? Qəribə 
adamdı bu Orxan. Elə çalkeçir, atkeçməz işləri var, adam mat-
məəttəl qalır. Axmaqdı amma. Buna bax, mən qadınlığımla az 
qalıram boynuna sarılam, qucaqlayıb bağrıma basam bu qızı. 
Çiyinlərinin dikliyinə bax, kürəyinin gözəlliyinə, belinin 
incəliyinə bax! Hələ kipriklərinin uzunluğu! Amma sirr var bu 
qızda, görəssən indi! 

Gəlib stol arxasında əyləşdilər. Natella üzü mağara tərəf, 
qız üzü bağçanın məftil çəpərinə tərəf. 

-Təyyarəylə gəlmisiniz yəqin. 
-Yox, qatarla gəlmişəm. Şəhərdə bacılığım var, onlarda 

ləngidim. 
-Adınız nədi bacı? 
-Sürəyyadı. 
-Nə? Sürəyya?!... Ola bilməz! 
Natella sıçrayıb ayağa qalxdı. Təəccübdən gözləri 

böyüyüb hədəqədən çıxmağa, heyrətindən göz bəbəkləri iriləşib 
genişlənməyə başladı. Qışqırmaq, çığırmaq istədi, “Tapdım!”- 
deyib Orxanın ardınca yüyürmək istədi. Bütün bu həyəcanın, 
qabarma-çəkilmənin sonuncu qəfil kövrəlib gözləri doldu, 
ürəyinə bir bulantı seli axıb töküldü. Nəfəsi tıncıxıb dili 
topuqladı, güclə iki kəlmə tapıb deyə bildi:  

-Pambıqçı qız?... 
-Bəli!... 
Sürəyyanın hisləri daha dərin, daha sarsıdıcıydı. Dar-

vazadan içəri girib Kamalın toy mağarını gördüyündə elə bil 
şüşə ovuntusu atdılar gözünə, gicitkən duyğular gəzdi 
sinirlərində. Geri dönüb qayıtmaq radd olub uzaqlaşmaq istədi 
bu yerdən. Ürəyi gəlmədi qayıda, ürəyi çəkib mağara doğru 
apardı. Indi də Natellanın bu heyrətini,  həyəcanını görüb, bir 
az daha sarsıdı, kövrəldi. Demək danışıb Orxan sirrini bu 
gəlinə, bilir onların sirrini gəlin. Sevincindən bilmir ağlaya, 
bilmir gülə gəlin. 
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-Bəs indi necə elyək? qorxuram qəfil gedib desəm, 
yazıqdı, partlayıb ölə sevincindən! Bəs siz necə tapmısınız onu 
Sürəyya?  

-Qatarda rastlaşmışıq. 
-Demək o da görüb səni! Bəs onda bu toy nədi? 
-Hesab edir tay mən ərə getmişəm... 
-Bəs rastlaşanda danışıb eləmədiniz heç? 
-Ağlımız başımızda oldu danışaq? Heç harda işlədiyini də 

öyrənə bilmədim. Nə yaxşı yanımızda qoca vardı, ona 
deyibmiş, o qocadan soruşub öyrəndim. 

-Öyrəndin gəlib, tapaydın! 
-Gəldim. Onu görəndə hər şey yadımdan çıxdı. Ağlımı 

itirdim, deyə bilmədim. 
-Axı niyə? Uşaqsan məyər? 
-Ərə getmişdim, onunçun. Üç gündü gəlin köçmüşdüm. 

Rayonda toyumuz olmuşdu, bir gecənin yol yoldaşıydı ərim. 
Heç kəbinimiz də yoxdu. Doğru-düzgün tanımırdım da ərimi. 
Mənə yaxınlaşan kimi sancım tuturdu. Demə Kamalla 
rastlaşacağammışam. 

-Kamal! Bayy, bayy, sən hələ də Kamal bilirsən onu? 
-Üçüncü gecə qatarla Bakıya yola düşdük. Biz Yevlaxdan 

mindik qatara. Kupedəkilər ikisi də yatmışdılar. İşığı 
söndürmüşdülər. Ərim yandırmaq istəyəndə mən qoymadım. 
Bizimki alt yerlərdi. Mən əyləşdiyim yerin üstündəki demə 
Kamal imiş. Elə gecəykən səsini eşidib ağlım başımdan çıxdı. 
Istədim durub baxam görəm kimdi. Baxmadım, dedim səs səsə 
oxşayar. Mən onu on il içində unuda bilməmişdim, axtarırdım. 
Indi birdən birə gəlib bu kupeyə çıxması ağlıma batmadı. Heç 
demə elə o imiş! Sabah tez yerimdən durub çıxdım ki, qoy 
kişilər arxayın geyinsinlər. Xeyli koridorda pəncərə qabağında 
dayandım. Yenə sancı tutmuşdu məni. Gördüm tay ayaq üstə 
dayana bilmirəm, qayıtdım girəm kupeyə. Elə qapıda üz-üzə 
gəldik... 

-Gör taleyin işinə bax!... 
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-Ağlım başımdan çıxdı.”Kamal!”- deyin qışqırdım. 
Gördüm onun da halı xarab oldu. Amma tez düzəltdi özünü, 
dedi “səhv salmısınız, xanım qız, Orxanam mən, Kamal 
deyiləm!” pasportunu çıxarıb verdi. Baxıb gördüm Orxan 
Eyvazov. Ərim bir tərəfdən, o da bir tərəfdən düşdülər üstümə. 
Danladılar məni. Sonra da çıxdılar papiros çəkməyə. Amma 
mən bildiyimi bilmişdim, necə yəni, tanımırdım mən Kamalı? 
Qatar dayanan kimi gəlib portfelini götürüb qaçdı. Sonra 
pəncərəm önündəm keşəndə qayıdıb mənə baxdı. Baxdı ki, həm 
gülürəm, həm ağlayıram. Yel apardı elə bil onu. Belə dəli 
qaçışından anladım o da unutmayıb, o da tanıyıb məni! 

Sürəyya bir sərin payız küləyinə dönmüşdü, bir qəmgin 
uğultu uğuldayırdı, bir nisgilli çisgin çisginləyirdi. Sinəsinin 
bəndi uçub dağılmışdı bu gözəllər gözəli xanımın heyran 
baxışı, təəccüblü, heyrətli, maraq dolu dinləyişi uçub 
dağıtmışdı sinəsinin bəndini. Bir qəmgin selə dönüb bu pambıq 
xanımın ağ duyğularına tökülürdü. Töküldükcə xanım da dolub 
daşır, xanım da selə-suya dönürdü. 

-Ərim işə gedən kimi mən də qaçıb Semaşkoya gəldim. 
Bir məktub da yazıb qoydum ki, bir daha qayıtmayacağam. 
Guya elə bir xəstəliyim var ki, birgə yaşasaq ikimizdən birimiz 
ölməliyik. Heç kəbinimiz də kəsilməmişdi. Təzə qaydaya görə 
kəbin birgə yaşayışımızın yalnız bir ayı tamam olandan sonra 
kəsilə bilərdi. Kamal əvvəlcə boynuna almaq istəmədi Kamal 
olduğunu. Sonra elə ki, ayrılmağımızın səbəbini öyrənmək 
yerinə gəldik, dayana bilmədi, aldı boynuna. Mən bilirdim 
evlənmədiyini, pasportunu alıb baxanda vərəqləyib yoxla-
mışdım. Anlayırdım məni gözləyib, məni axtarıb. Qorxurdum 
niyə ərə getdiyimi soruşa. Istəyirdim o soruşmamış hər şeyi 
özüm söyləyim. O məndən tez tərpəndi: “ niyə ərə getdin?” 
Dünya hərləndi başıma. Durub qaçdım yanından. Tələbə 
yoldaşımın xalası gilə gedib gecəni orda qaldım. Sonra özümü 
toxdadıb gəldim cavab verəm, dedilər yoxdu həkim, harasa 
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gedib, cümə günü gələcək. Cümə günü gəldim, bu dəvətnaməni 
verdilər. Bu gün də şənbədi... 

-Bay, bədbəxtlər! 
-Elədi bacı. 
 -Ağıl ucundan düşmüsüz çöllərə! Bəs indi neyləmək 

olar?  
-Heç nə!... Daha keçib ondan bacı. Sizin yaxşılığınız bu 

olsun ki, bu maqnitofonu aparıb ona verin. Deyərsiniz 
Sürəyyanın hədiyyəsidir... 

-“Sona bülbüllər?” 
-Bəli...İndi məni ötürün, mən gedim. Amma görən bu 

yandan yol yoxdu çıxmağa, bir də o mağara doğru üzümü 
çöndərməyim, görməyin Kamalın toy mağarını... 

Natella doluxsundu, kövrəldi, sonra qıcqırıb daşdı 
Natella: 

-Dayan görüm, bir belə yol gəlib görüşməyib qayıdassan? 
Ərə də deyərəm, ərbaba da! Sən əyləş burda, qoy gedim özü 
gəlsin yanına, bəlkə elə bir deməli sözü var. Yoxsa istəmirsən? 

“Necə istəmirəm bacı, bəs nəyə gəlmişəm bura? Hələ bir 
soruşursan da". 

Natella baxışından anladı onu. Kamalı göndərməyə 
getdi.Üzülə-üzülə, süzülə-süzülə getdi. Bir qəm dəryası içində 
getdi Natella. Məclisə göz gəzdirib Orxanın baxışlarını tutmaq 
istədi. Gördü başı çiyninə düşüb, yatıb deyəsən Orxan. Dayısı 
oğluna buyurdu oyadıb şüşəbəndə çıxarsın. Özü də şüşəbəndə 
qayıdıb onun gəlməyini gözlədi. 

 
******              *******             ******* 

 
Ağappaq gəlini yola salıb Sürəyya tək qaldı bağçada. 

Yarın bağçasında Taleyin işinə bax! Yarının bağçasında 
əyləşmiş olasan, özün də belə qara geyib qəm dəryasına batmış 
olasan, bir adam göndərib çağırtdırmağa, bir söhbət edib 
ürəyini deşən dərdlərini deməyə ürəyin gəlməyə. Nə yaxşı bu 
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ağappaq gəlin belə duyğulu çıxdı, qoymadı onu çıxıb getməyə, 
yoxsa burdan bir yol tapıb qayıdacaqdı elə. Heç olmasa görərmi 
yəni, danışdırarmı yəni,gözlərinin kədəri içində itib batarmı 
yəni?! Sevgi elə ər-arvad olmaqdımı məgər? Vüsal bir-birinə 
sarılıb qol-boyun olmaqdımı məgər? Vüsal görüşdü. Baxışların, 
duyğuların, dillərin görüşü. Vüsal gözləyir Sürəyya, xoşbəxt 
olub Sürəyya! 

Taleyin işinə bax! Toyuna gəlib Kamalın. Mağara bax, 
yeyib-içməyə bax, alqı-satqıya, alverə, bazara bir bax! Qəlbi 
alıb satırlar, ürəyi dəyiş-döyüş edirlər, sevgini-məhəbbəti 
satlığa qoyurlar! 

Sevəcəkmi Kamal o qızı, sevə biləcəkmi Kamal? Sevgi də 
avtomobil şüşəsidi guya, daş dəyib qırılanda gedib başqasını 
alıb gətirib taxasan yerinə. Hər şeyi hissələrinə ayırıb, bölüb 
parçalayıblar, fabrik istehsalına bənzədiblər. Fabrik istehsalıyıq 
guya hamımız. Sürəyya olmadı, Minayə olsun, Gülayə olsun, 
kim olur olsun. Təki Sürəyya kimi gözəlliyi, baxımı olsun, 
yaraşığı-uyuşuğu olsun, gəncliyi, cavanlığı olsun. Guya bir 
kostyumdu, jaketdi, yubkadı Sürəyya, Minayə, Gülayə. 

Düz qurulmayıb insan. Əzəldən düz bina edilməyib. 
Sevginin, məhəbbətin sonu evlənmək, oğul-uşaq sahibi olmaqla 
nəticələnir. Oğul-uşaq isə bir Sürəyyadan da bir Minayədən də, 
Gülayədən də doğula bilər. Ortalıqda bir mehr-məhəbbət olsa 
da, olmasa da doğula bilər. Demək onda Elbardan onun uşağı 
da qala bilər! 

Dəhşətə gəldi Sürəyya, soyuq tər basdı bədənini, durduğu 
yerdə üşüməyə, titrəməyə başladı. Ayağa qalxıb dəli bir yürüşlə 
bu bağça içindən atlanmaq, yola çıxıb ürcahına gələn ilk 
maşına əyləşib şəhərə qaçmaq, doğum evinə gəlib təcili özünü 
yoxlatmaq, əgər belə bir rişə varsa bədənində bircə tez kəsdirib 
atdırmaq, yox etdirmək keçdi könlündən. Bu çirkinlikdən,bu 
haqsızlıqdan tez xilas olub qurtulmaq keçdi. Dünya işlərinin bu 
haqsızlığına, insan yaradılışının bu qüsuruna qarşı dərin, sonsuz 
bir nifrət, coşqun bir üsyan qalxdı qəlbində. Bütün bəşəriyyətə, 
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insanlığa, gəncliyə, sevən, sevilən ürəklərə yazığı gəldi 
Sürəyyanın. Insan həyatına, insan ömrünə, insan duyğusuna 
yazığı gəldi. 

Insan xilqətindəki bu ikiliyə, çəlişiyə, ziddiyyətə, bir 
fizikilik-biolojilik olmaq, həm də bir ruh olmaq,duyğy olmaq 
ziddiyyətinə tükləri ürpəşdi. 

Həzz fəlsəfəsi bu nöqtədən doğur. Sevgini, məhəbbəti, bir 
Sürəyya-Kamal duyuntularını, çalxantılarını eyş-işrət əvəz edir, 
Minayə, Gülayə, Səmayə bədənlərindəki gözəllik, cavanlıq, 
ağlıq oxşarlıqları, ekzotikası əvəz edir. Mənəvi gözəlliyi 
fizioloji gözəllik,bədən gözəlliyi əvəz edir. Mənəvi gözəllik 
hələ iztirablı, sarsıntılı, çırpıntılı bir yoldu, bədənə əziyyət 
verən, bədəni saraldan bir yoldu,fizioloji gözəllik əksinə bədəni 
oxşayan,ləzzətləndirən sığallayan bir yoldu, sakit,harın, 
əziyyətsiz bir yoldu. Insanlar da bu iki yola uyğun iki böyük 
qövmə, iki qismə bölünürlər. Mənəvi gözəlliyi tutub gedənlər, 
fizioloji gözəlliyi tutub gedənlər. Hər iki qövm insandı. Lakin 
mənəvi gözəlliyi tutub gedənlər üstün insanlardı, üst insanlardı. 
Kəsrin üstündəki insanlardı, dünyanın, bəşəriyyətin çiçəyi, 
göyçəyi, çəyirdəyi insanlardı. Fizioloji gözəllik ardınca 
qaçanlar məxrəc insanlardı, əksik insanlardı. 

Əsil insan səadəti, əsil insan müqəddəsliyi birincilərin 
adıyla bağlıdı. Paklıq, ağlıq, eyilik duyğuları, gözəllik, məhəb-
bət, şəfqət hisləri, dünyada haqq olan, ədalət sayılan nə varsa 
hamısı mənəvi gözəlliyi tutub gedən insanların adıyla bağlıdı. 

Alçaqlıq, əksiklik, satqınlıq duyğuları, paxıllıq, əclaflıq, 
amansızlıq xislətləri, bütün pislik, kötülük, şərəfsizlik hissləri 
ikincilərə məxsusdu, ikincilərin ayağına yazılıdı, ikincilərlə 
qardaşdı. 

Qəlbində məhəbbət olan insan iyi insandı, şərəfli insandı, 
nəcib insandı! 

Qəlbində məhəbbət olmayan insan şərəfsiz insandı, rəzil 
insandı, kötü insandı! 
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Bir iyilik üçün yaradılmış Sürəyya, Kamal, bir kötülük, 
pislik, rəzillik yoluna düşüb getməkdədirlər!... 

Arxadan qapı cırıltısı eşitdi. Belə dönüb gördü Kamal 
qapını açıv bağçaya girməkdədi. Dərhal üzünü çevirdi. Indi 
kürəkləriylə duyurdu Kamalın gəlişini. Qayıdıb baxa bilmirdi. 
Qürurundandımı bu, qəzəbindəndimi ya? Incidiyindəndi yoxsa? 
Qəlbən incimişdi Kamaldan. Bu toyuna-mağarına görə, bu 
dəvətnaməsinə görə incimişdi! Yoxsa  qayıdıb elə baxardı 
Kamala elə dolmuş, elə qəmli baxardı bu baxışıyla sehirləyərdi, 
sehirləyib də bir gedilib qayıtmaz diyara çəkib aparardı Kamalı. 
Elə də sehrləyərdi, Kamalı bir də heç zaman, bir də heç cürə bu 
sehrdən xilas olub qurtulmazdı Kamal! 

Budur gəlib başı üzərində dayandı Kamal. Dayana 
bilməyib bir anlıq üzünü Kamala doğru çevirdi, baxışları 
qarşılaşıb bir-biri içində hopub əridi, əriyib qanlarına keçdi, 
ürəklərinə, damarlarına,sinirlərinə işlədi. On ilin həsrətini 
çəkmiş tamarzı baxışlar bu bir anlıq qarşılaşmadan od götürüb 
hərə öz yiyəsini alışdırdı. Dözməyib bu vüsal oduna ayrıldı 
baxışlar. 

-Sürəyya!  
-Nədi Kamal...   
-Niyə belə gec gəlib çıxdın? 
-Tarlaya getmişdim... 
-Bəs nə yalnız qoydular gəlməyə? 
-Kim qoymayacaqdı ki? 
 -Əlbəttə, indiki zəmanədə ər icazəsi!... 
Bir acı qəhər seli doldu sinəsinə. Yenə ər söhbəti, yenə 

qaxınc, yenə iynəli-tikanlı sözlər! Bəs deyilmi Kamal? 
Doyunmazmısan işgəncələrindən, əl çəkməzmisən yaralayan, 
yandıran, öldürən sözlərindən? Bir zəhərli axıntı coş verib 
kükrədi içində, bir nisgil bulağı açıldı gözlərindən. Indi 
könlündən keçsə də baş qaldırıb baxa bılməzdi Kamalına, baxa 
bilsə də görə bilməzdi Kamalını. Gözlərinin toru, bulantısı 
qoymazdı görə. Hıçqırığını batmış qulaqları eşitməyib Kamal 
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eşidirdi, süzüntüsünü toralmış gözləri görməyib Kamal 
görürdü. Demək istədiyi sözü, açmaq istədiyi sirlərini 
hıçqırıqları, sızıntıları yuyub aparır, sinəsinə tıncıxmış həyəcanı 
boğub qoymurdu deməyə. Qoy bu acı qəhər seli, bu qəm 
gölməçəsi axıb tökülsün sinəsindən, açılsın sinəsi, qoy bu 
köksünə dolmuş həyəcan tıxçanağı dağılsın, boşalsın ciyəri, 
qoy bir bu yağmur duyğularından azad olub toxdasın ürəyi, 
imkan versinlər ona söz deməyə, sirr danışmağa, düşüncələrini 
toplayıb deyə bilməyə, onda danışacaq  hər şeyi Kamala, 
bildirəcək hər şeyi. Ondan sonra heç ölsə də bir dərdi yoxdu... 

-Məni başa düş Sürəyya... 
Bir bozay küləyi kimi dəydi bu sözlər sinirlərinə. Əsib 

ruhunu, duyğularını oynatdı yerindən, ağlını-kamalını çıxardı 
başından. Sinəsinə tıxcanmış o qəm düyünçəsini qoparıb 
kökündən qavazax bir kətiyən topası kimi aşıra-aşıra düzdüklər 
boyunca yumalayıb qovdu, açıldı sinəsi, boşaldı ciyərləri,nitqi 
gəldi üstünə,başını qaldırıb yaş qalmış gözlərinin bütün iriliyi, 
bütün alantısıyla Kamala açıldı: 

-Necə başa düşüm səni?...Mən bir qızdım on ildən artıq 
gözləyə bilmədim,el töhməti qoumadı gözləyəm, adıma yaxılan 
qaralar qoymadı,kimi dedi tələbəykən alıb buraxıblar,onçun 
qara geyinir, ərə getmir, kimi dedi sevdiyi oğlan atıb rusetə 
qaçıb, kimi də dedi dörd il gəzdiyi sevgilisi təyyarə qəzasına 
düşüb, qohum-qardaş, ata-ana tənəsi,bir qoca ana iztirabları 
qoymadı gözləyəm, bir Azərbaycanlı qız olmaq adı qoymadı, 
bəs sənə nə olub Kamal, bu nə toydu belə, nə mağardı bu?!... 

Belə bir fırtınanı, belə bir üsyanı gözləmirdi Orxan. 
Sürəyyanın alalanmış gözlərinin paklığına, açılışına, iriliyinə 
dözə bilmədi, bu paklıq gözəllik önündə öz əməli, öz tutduğu iş 
bir nakəslik, alçaqlıq, əyrilik kimi göründü ona. Fəqət yenə 
duruya çıxarmağa çalışdı özünü: 

-Sənin ailə səadətini pozmamaq üçün... 
-Hanı mənim ailə səadətim, Kamal! Göstər onu mənə!... 
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Orxan bir anlıq yenə Sürəyya gözlərinin iriliyi içinə 
düşdü. O gözlərdəki haqqa bax, o gözlərdəki düzgünlüyə, 
səmimiyyətə bax! Çəkil o gözlərdən Orxan, haqqın yoxdur o 
gözlər iriliyində itib batmağa, düzgünlüyün, səmimiyyətin yox-
dur o gözlərin bu gözəl açılışından feyziyab olmağa. 

-Göstər o ailə səadətimi Kamal, qoy bir mən də görüm, 
noolar? 

Gözlər ona tuşlanıbdı, gözlərdəki yaşlar onunçun cığır 
salıbdı. Bir ərköyün uşağa dönübdü Sürəyya, əllərini havaya 
açıb oynatmaqdadı, boynunu əyməkdədi, dodaqlarını səyrit-
məkdədi. 

-Sevgi məgər cüt yaşamaqdımı, Sürəyya, ər-arvad 
olmaqdımı elə sevgi? 

-Mənim üçün hə!... Bir Azərbaycan qızıyam mən! Mənim 
olmayana necə baxa bilərəm, necə sevə bilərəm? 

-Indi mən neyləyə bilərəm Sürəyya? 
-Evlənmə! Rədd elə bu toy mağarını gözümdən. Ömrün 

boyu subay qal, kimsə başqa birisinin Kamal ağuşuna alındığını 
düşünə bilməyim! Ölərəm o saat Kamal, partlayaram o saat!... 

-Qayıdarsanmı onda ərinə, pozmağa niyyətləndiyin ailə 
səadətinə? 

-Qayıdaram Kamal. O səadətə- o cəhənnəmə də qayıda-
ram! Amma evlənmə. Evlənmə Kamal!... 

Bir anlıq gözlərini aralayıb çəkə bilmir Sürəyya, qırpa 
bilmir, yayındıra bilmir. Süzür elə gözləri, sızıntı verib axır elə 
gözləri.Yox daha, dözməkmi olar bu gözlərin təmənnasına? 
Yox deməkmi olar bu gözlərin istəklərinə? Dayanmaqmı olar 
bu gözlərin gözəlliyinə? 

-Bu mağar səni aldatmaq üçündü Sürəyya. Toy deyil bu. 
Gəlin gəlməyəcək bu toya. 

-Nə danışırsan Kamal?!!! 
-Heç qonaqlar da bilmir bunu. Sənə o dəvətnaməni qoyub 

gələndə heç mən özüm də bilmirdim. Kolxoz sədrinin qızıyla 
evlənirdim. Dayılarım pozdular işi. Sədrin arvadı dayılarımın 
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şərtini yerinə yetirmədiyinə görə istədim Bakıya teleqram 
vurub yoldaşlara çatdıram gəlməsinlər. Sonra sənin ailə 
səadətini pozmamaq üçün dedim qoy qalsın. Leninqradda 
dostlarım vardı onlara telefonla danışdım dedim toyumdu, üç 
günlüyə gəlsinlər. Biri Larisa adlı qızdı, fikirləşdim dayılarıma, 
atama, Bakıdan gələn dostlarıma deyərəm Larisa ilə evlənirəm. 
O da anlayan deyil, bir kino-film kimi baxacaqdı bu işə... 

Dərhal baxışı dəyişdi Sürəyyanın. Üzündə çılğınca bir 
sevinc, səadət duyğuları titrəşdi, gözlərinin yaş pərdəsi indi bir 
bahar buludu olub ağ bir yağış səpələdi: günlü yağış, buludsuz 
yağış! Sonrası Fatma ananın hanasını qurub üfüqdə rəngli-
boyalı bir hamayil göründürəcək yağış! 

Lakin Orxan pərt oldu. Sürəyyanın bu açılışından, bu 
dəyişimindən,bu bir ağ yağış olub hana qurdumasından. 
Fərdiyyətçiymiş Sürəyya da, təkcə elə özünü düşünürmüş, 
təkcə elə öz halına yanırmış Sürəyya da! Təki evlənməsin 
Kamal, təki onun xəyalına toxunulmamış, dəyilməmiş qalsın 
Kamal. Yoxsa bir insan kimi yaşamasa da olar, bir ailə-
dolanışıq yaradıb oğul-uşaq sahibi olmasa da olar... 

-Yalan demirsən Kamal? 
-Bir dəfə yalan danışıb nə hala düşdüm bir də yalan 

danışım? 
Sürəyya onun əlindən tutub üzünə sıxdı, göz yaşlarına 

bulandırdı əlini, yumşacıq-yumşacıq öpməyə başladı, sonra da 
göz qaldırıb odlu-odlu pıçıldadı: 

-Kamalıma qurban olum. Kamalımın başına dönüm... 
Kamal hiss etdi ki, gözləri yaşarır,boğulur, tıncıxır, 

dayana bilmir, bilməyəcək artıq. Sürəyyanın sevinc daşdıran 
səsi yola saldı onu: 

-O gözəl gəlinə danışmışam taleyimi Kamal, get ondan 
soruş vəziyyətimi,mən deyə bilmədim sənə. Utandım deyəm!... 

-Bəlkə səni yola salmağa gələ bilmədim Sürəyya. Onda 
incimə məndən. Başa düş məni Sürəyya!.. 
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Kamal qəmli getdi. Kamal ondan bir hal öyrənməyib, 
talelərindəki bu qəfil dönüşdən, bu gözlənməz dönüşdən xəbər 
tutmayıb getdi. Eybi yoxdur Kamal, on il dözmüsən hər cür 
acılara-iztirablara, on dəqiqə daha döz. O ağappaq gəlinə 
yanaşsan, biləcəksən hər şeyi, sevincindən çırpınıb yerindən 
qoparılmaq istəyəcək ürəyin. Mənim kimi,öz Sürəyyan kimi!... 

Indi Sürəyyanın duyğularında nadinc bir ilk bahar sevinci 
baş qaldırmışdı. Nəşəli bir gənclik çağırışı oynaşırdı. Görəsən 
bir həqiqətmi bu, bir röya, bir yalançı yuxu deyilmi bu? On ilin 
acı iztirablarına beləcə asan, beləcə gözlənilmədən son 
verilməsi düzgünmü görəsən, gerçəkmi görəsən? Sevincindən 
partlamaq istəyir adam, çığırmaq, qışqırmaq istəyir adam! 

Intizar, üzüntü, hüzn, ayrılıq, qeyri-müəyyənlik əzabları 
bir gedərgəlməzliyəmi saplandı, bir xatirələrdəmi qaldı? 
Inansınmı buna? Inansınmı onların beyindən, duyğulardan 
qoparılıb qol getdikcə fırqınıldığına, atıldığına? Inansınmı 
Sürəyya?... 

Bir nəğmə gəlib dolubdu sinəsinə, bir həzincə oxumaq 
gəlib dolubdu. "Yox, yox, sən deyilsən bu, “Sona bülbülüm!”, 
saçı sünbülüm. Nə qədər sevsəm də səni, duysam da səni, 
yansam da səni! Xatirələrdə qaldın sən də. Sakitcə uyu sən, 
yazıldığın o əcnəbi kaseti içində. Ürəyimə ayrı mahnı gəlib 
dolub indi, duyğularımda ayrı tellər titrəşir indi. Sinəmə ayrı 
daşqılar dolub, ayrı coşqular yar olub indi!" 

Girdim yarın bağçasına, 
Çiçəklər açmış... 
Hansı bəs ççiçəklər görünmür yar bağçasında? Nəyabrın 

sonlarıdı indi, hardan açsın çiçəklər? Ruhumda, duyğularımda, 
baxtımda açmış o çiçəklər, taleyimdə çiçəkləmiş! Mahnılarda 
ki, hər şey şərtidir, rəmzidir, işarələrlədir? Son bahar olsa da 
indi ətraflarda, qarlı qışlar, zimistanlar gələcək olsa da qar-
şılardan, mənim bu halıma necə uyğundu bu mahnı,bu sözlər! 
Mənim qəlbimdə açılıb o güllü gülüstan, o allı-yaşıllı bahar, o 
nəğməli-çiçəkli yaz! 
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O yar mənim ürəyimə  
Yaralar saçmış! 
Bu da doğrudur elə! Min yerdən yaralamış o yar məni, 

min yerdən yaralar açmış qəlbimdə. Fəqət arxada qaldı hamısı, 
keçmişlərdə qaldı. Bir anın içində məlhəm qoyub sağaltdı min 
yaramı, dartıb viranələr içindən bu aydınlığa, bu güllü 
gülüstana çıxardı yar məni! 

Gəl, gəl, gəl gözəl yar sevirəm səni, 
Əgər qismətim olarsa, alaram səni... olaram sənin! 
Olaram nədi? Olmuşam artıq! Qəmdən, nisgildən, pisinti-

dən qurtarmışam artıq! Nəşəylə, sevinclə, eyiliklə dolmuşam 
artıq! Gözlərim yeri görmür, duyğularım yerdə sürünmür artıq, 
baxtımdan qanad almışam, sevincimdən quşa dönmüşəm, 
uçmaq, qanad açmaq, pərvazlanmaq istərəm artıq! 

Deyib gülməyə, güldürməyə bir adam verin mənə, deyib 
gülmək, sevinmək istərəm! Sataşmağa,söz atmağa bir baba gös-
tərin mənə, söz atmaq, sataşmaq istərəm! Gülməcə çıxarmağa 
bir qoca verin, bir cavan verin, bir kişi verin, bir qadın verin, nə 
verirsiniz verin, kimi verirsiniz verin, təki duyğusu olsun, dili 
olsun, bir insan övladı olsun təki! 

Yox hələ, qoyun bir su tapıb bu yanağımı dartıb çəkən 
pisinti qalığından qurtarım, qoşavcımı doldurub üzümə çırpıb 
durulum, təmizlənim bir?  

Sürəyya qalxıb bağçanın içiylə darvazaya sarı, bayaq içəri 
girəndə gördüyü o QAZ-51 maşın yanında sıralanmış bidonlara 
sarı yönəldi. Darvaza dibində nə yaxşı keçələt varmış, keçib 
bidonların birinə yanaşdı, neylədi aça bilmədi. O birisinə 
yanaşdı, onu da aça bilmədi, bidonların heç birini neylədi aça 
bilmədi. Maşının qabağına sarı gəlib bufer üstündə əyləşmiş 
çəlimsiz, üzü tüklü kişiyə yanaşdı: 

-Dayı, bu bidonlar açılmır? 
-Yox bacıqızı, açılmır. 
-Bəs niyə açmırlar dayı? 
-Bağlamışam axı, bacıqızı. 
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-Demək aça da bilərsiniz də, dayı. 
-Əlbəttə açaram. 
-Bəs demirsiniz açılmırlar? 
-Öz-özünə açılmırlar bacıqızı, yaf yüz gün qalsalar yenə 

açılmırlar 
-Vay, Nüşür dayı! 
Məzəli kişi dönüb sağına, soluna baxdı, darvazaya, 

mağara sarı boylandı, bir kəsi görməyib təəccüblə soruşdu: 
-Kimnənsiniz bacıqızı, burda ayrı adam yoxdu? 
-Siznənəm. Nüşür dayı deyilsiniz siz? 
-Nüşür olmağına Nüşürəm bacıqızı, bir az bu dayi sözü 

korlayır işi. Hardan tanıyırsınız məni? 
-Pambıqlıqdan. Bu maşın kimindi dayı? 
-Kolxozundu. 
-Siz də burda papiros çəkirsiniz. 
-Yox bacıqızı, Məmmədalı kişinin qalyanına tamaşa 

edirəm. 
-Vay, yenə tanımadınız? Cəmilə, APİ-nin tələbəsi! 
-Vay dədə vay! Bay xoş gördük bacıqızı. Bəs sən hara, 

bura hara? 
-Toya gəlmişəm. Nüşür dayı, hələ bir o bidonu açın sonra. 
Nüşür dayısı bidonu açıb aşağı əyir: 
-Gəl bu yandan iç bacıqızı, otluqdu bura, su sıçrayıb 

ayaqqabını bulamasın. 
Sürəyya qoşavcını doldurub üç dəfə üzünə çırpdı, dör-

düncünü içib Nüşür dayısına “çox sağ ol “ deyərək çantasından 
yaylıq çıxarıb üz-gözünü quruladı. 

-Həkim atanızı sağaldıb, ananızı, bacıqızı? 
-Yox, özümüz tanışıq. 
-Ola bilməz bacıqızı. 
-Niyə olmur ki? Tələbə yoldaşı olmuşuq. 
-Bacıqızı şoferm ey mən. 
-Nədi axı ay dayı? 
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-Bacıqızı sən APİ-də oxumusan, həkim AMİ-də oxuyub, 
heylə deyil?  

-Bir vaxtda oxumuşuq də. 
-Demək həkim sizi yaf qəsdən tanıyır! 
-Yaf qəsddən! 
-Başıma girmir bacıqızı. 
-Axı niyə e! 
-Dediyinizə inansam gərək onda həkimin başı xarab 

olmuş ola. Hayıf bacıqızı, hayıf o alimlikdən... 
-Axı neyləyib e, həkim? 
-Elədiyi cəhənnəm, bacıqızı, eləmədiyi yandırır adamı! 
Fikriniz aydındı Nüşür dayı, ancaq nöqtə qoyun burda, 

keçməyin o tərəflərə. Lap əzəldən duymuşdum dayı fikrinizi, 
danışdırıb söz almaq istəyirdim sizdən. 

-Bəs siz neyləyirsiniz burda Nüşür dayı? 
-Sizinlə söhbət eləyirəm bacıqızı. 
Yamanca güldürürsünüz adamı... Deyirəm yəni siz bura 

nə cürə gəlib çıxmısınız? 
-Maşınla gəlib çıxmışam bacıqızı. 
-Vay, yenə! Onu bilirəm e, deyirəm bu kəndə necə gəlib 

çıxmısınız, hardan gəlmisiniz? 
-Necəliyin bilmirəm qızım, ancaq ulu babalarımız 

Şirvanlıdı,Şirvandan gəlib çıxmışıq bura. 
-Vay Allah! Yox e, bax Orxan həkimin toyunda siz 

neyləyirsiniz?  
-Su gətirmişəm bacıqızı. Çay qoymaq üçün kəhriz suyu. 
-Yaxşı, siz hardan tanıyırsınız hıkimi? 
-Boy, ay bacıqızı əmizadəyik biz həkimlə. 
-Demək siz də bu kənddənsiniz. 
-Bacıqızı bayaq demədim biz Şirvandangəlməyik? 
Vay allah! Babanız ordan gəlib e, siz özünüz bu 

kənddənsiniz? 
-Hə bacıqızı, mən özüm bu kənddə doğulmuşam. 
-Yəqin səkkizinci oğlunuz doğulmayıb hələ. 
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-O niyə bacıqızı?  
-Hanı kəndiniz köçməyib yerindən. 
-Köçürürlər bizi bacıqızı? 
-Bəs özünüz demirdiniz səkkizinci oğlunuz olsa 

köçürəcək onlar kəndinizi? Qaçıb dağılışacaq əllərindən kənd 
camaatı? 

-Bacıqızı köçməyiblərsə də pis abırdadı camaat. Üzə 
vurmurlar deyirlər Nüşürün gədələri eləyib, neyləyək duraq 
qoşulaq onlara? Qonum qonşularımız amma köçüb dağışılıblar 
bacıqızı, qoyunlarımızı gündə birinin həyətinə salıb otarırıq. 
Boş qalmış həyətlərdi, yiyəsi yox, zadı yox. 

-Bəs mollanızın duası kar eləmədi qızınız olmağa? 
-Elə mollanın duası pozdu işimizi qızım. Biz qız 

istəmişdik, o oğlan yazmışdı. Apardıq pozdurub qız yazdıraq, 
dedi tay olmaz, zakazı verilib. 

-Sürəyyanı uğunmaq tutdu. Di gəl Nüşür dayısı elə ciddi, 
elə gerçək danışırdı üzünün əti də tərpəşmirdi. 

-Doqquzuncunun duasını yazdımağa yaf özüm getdim 
bacıqızı. Araqdan kəsib beş manat apardım mollaya. Dedim 
bax ha, qız yaz, qız. Biz oğlan istəmirik, oğlumuz çoxdu, istə-
yirik birdə bir qızımız olsun. Duanı yazdırıb sevincək gətirib 
verdim arvada. Gədə oxuyub dedi yenə oğlan yazıb molla. 
Istədim gedib köpəyoğlunu salam ruçkanın altına, gədəm qoy-
madı. Dedi mollada günah yoxdur, dua düzəldən heylə düzəl-
dib. Qıza dua yoxdur. O da yazıq, kitabda nə yazılıb üzünü 
köçürür. Ağlıma batdı, gördüm düz deyir gədə. 

-Oğlunuz barı, oldumu yenə? 
-Yaman kəsərli yazırmış bacıqızı, doqquzuncu oğlumuz 

oldu. Tay ondan sonra dua yazdırmağa krest qoyduq. 
-Demək indi düz doqquz oğlunuz var! 
-Birini sayma qızım, biri molladı. 
-Səkkiz olsun. 
-Birini də çıx bacıqızı, biri də müəllimdi. 
-Vay, o niyə? Yaxşı, onu da çıxdım. Qaldı yeddi. 
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-Biri də sezona gedib qızım, onu da çıx. 
-Altı olsun. 
-Yox bacıqızı beş hesab elə. Biri də Burun Əlinin qızın 

alıb. 
-Noolar alanda ay Nüşür dayı? 
-Paho qızım, o Burun Əli bostanda bitən azarotu kimi bir 

şeydi, hansı tağa dolaşdı, o tağı kökündən çıxarıb atmasan 
bütün bostanı götürəcək, zay eləyəcək. Hələ bacıqızı o yerdə 
qalan beş oğluma da qorxu var. 

-Vay, vay! Onlara niyə?  
-Burun Əlinin də hələ geridə beş qızı var bacıqızı. 
-Bay, bay! Böyük təhlükədi doğrudan! 
-Amma mən də bilirəm neyləyəcəm qızım. Beş oğlumun 

hamısını şofer eləyəcəm. 
-O niyə Nüşür dayı? 
-Şoferi aldadmaq olmaz bacıqızı. Yaf Burun Əlinin qızları 

olmaya, kim ola aldada bilməz şoferi. 
-Ağıllı fikirdi dayı. 
-Bacıqızı deyirəm bu Orxan həkimin də yamanca baxtı 

varmış. 
-O nəyə görə dayı? 
-Gör işə bax, qızım, arada elə bil priboy işləyib Əli, dörd 

iri qızı  məktəbi qurtarıb gediblər ərə, beşinci qızı da hələ 
onillikdə oxuyur, həkimi tutan deyil. Məktəbi qurtarmış olsaydı 
sədrə-zada baxan deyillərdi, indi çoxdan gəlib sehrləmişdi 
həkimi. 

-Yəni heylə ovsunçudu onlar? 
-Paho, ilanı yuvasından çıxarırlar bacıqızı. Deyirəm ay 

Məmmədalı kişi, qoyun pis-yaxşı alaq bu sədrin qızını həkimə, 
vallah bu il qurtarır Burun Əlinin qızı onilliyi, hardan olsa, nə 
təhər olsa gəlib ilişəcək həkimə, alacaq bajoğlunuzu əlinizdən. 
Ha deyirəm başlarına batmır. Başları var, bata? 

"Ondan arxayın ol Nüşür dayı, Orxan həkimi ovsunlayan 
elə ovsunlamayıb, Burun Əlinin qızı yox e, lap fələyin qızı 
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gəlsə çıxara bilə bu ovsundan. Sən öz oğlanlarının qayğısına 
qal! Amma çox sağ ol ki, güldürüb yamanca açdın eynimi. 
Sağlıq olsun havax qonaq gəlsən əmizadənə, sənə olmazın 
hörmət etmək borc olsun mənə!" 

Ağappaq xanım yeləvimiş gəlib hay-küylə Nüşür 
dayısının üstünü aldı. 

-Ay Nüşür kişi, nə tutmusan qızı söhbətə,biz də ürəyimizi 
yemişik görən necə oldu? Incidi yoxsa, qəlbinə dəyib küsdürən 
eləyən oldu? Qayıdıb getdi elə? Bayaqdan axtarıram vallah, 
dəli-divanə olmuşam! 

-Özü tutub məni söhbətə Natella xanım. Elə deyil 
bacıqızı?  

-Nüşür dayını düz on il idi görməmişdim... 
-Gəl bəri Sürəyya, səni tələb eləyirlər məclisdə. 
Nüşür dayısı nəsə şəkləndi Natellanın sözündən. Gözləri 

ağarmış, bir sual işarəsinə dönmüş kimi Natellaya dikildi. 
Natellaya Sürəyyanın yanında bir söz deyə bilməyib amma 
işarəylə göz-qaş eləməyindən də qalmadı. Nüşür kişi arif 
adamdı önə yeriyib Sürəyyanın əlindən tutdu: 

-Bacıqızı bu, on il qabaq ilk dəfə səni görəndə mənim 
nıtqıma gəlib. Xoş gəlmisən bacıqızı, oğlanlarımın canna bu on 
oldə unutmamışam səni... 

"Sağ ol Nüşür dayı. Amma dayan burda, tərpətmə məni. 
Indicə açıb eynimi təzələmişdin, güldürüb-sevindirib açmışdın 
könlümü. Ciddiləşdirib yenidən odlama məni, çılğın duyğular 
içinə itələmə məni. Bu dinməz gülüşüm bu məmnun baxışım 
ərməğan olsun sənə, Nüşür dayı! Ürəyim elə titrəyir, başım elə 
gicəllənir, qorxuram heç əmizadənizin bu alçacıq eyvanına çıxa 
bilməyəm, gedə bilməyəm. Natellanın göz-qaş eləməsinə baxıb 
bundan artıq utandırmağa keçmə məni. Axı sən arif adamsan 
dayı, gərək anlayasan baxışlarımdakı təmənnanı!" 

Sağ olsun Nüşür dayısı da. Anladı dərhal Sürəyyanı, artıq 
bir söz deməyib şirin baxışlarıyla yola saldı onları, içinə biclik 
qarışmış incə bir gülüşlə yola saldı. 
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Natella onu əvvəlcə şüşəbəndin küncünə çəkdi: 
-Mən ona deyəndə ki, vəziyyət necədi, siftə inanmadı. 

Sonra sən dediklərini başdan danışdım. Kəbin-zad haqqında da 
dedim. Qaldı naçar. Heç demə onun öz işi də pozulubmuş. Kim 
nə deyir desin, xoşbəxtlik adamın alnına yazılıdımı, heç yerdən 
gələcək ona. Xoşbəxt olun bacım. Bilsən nə yaxşı adamdı 
Orxan! Özü də çox yazıqdı, boyevoy deyil. Çəkdiyini ürəyində 
çəkəndi, üzə vuran deyil. Heç bilirsən səni nə qədər 
axtarmışıq?! Məndən başqa bir adama deməmişdi sirrini. 

-Natella, bəs məni neylərlər orda? 
-Orxanın Adil adında bir qardaşlığı var, bizimlə oxuyub, 

indi tamadalıq eləyir məclisdə. Dirənib gərək gəlin gələ, ona 
sözüm var. Orxan da mənə işarə eləyib dedi get Sürəyyanı 
gətir. 

-Demək, mən bir gəlin kimi getməliyəm ora? 
-Noolacaq ay qız, biz hamımız belə olmamışıq? 
-Olmaz o Adil dediyiniz gələ burda deyə sözünü? 
Natellanı gülmək götürdü. Sürəyyanın bir sual işarəsi 

kimi açılmış donuq, ciddi, təəccüblü baxışlarına toxunduqca 
gülüş apardı Natellanı. 

-Ay qız, sağlıq deyəcək e, söz nədi? Gərək camaatım 
içində deyilə sağlıq, hamı da eşidə! 

-Mən eşitməsəm olmaz? 
-Sən gir içəri, istəmirsən heç eşitmə. 
-Nə təhər eşitməyim, qulaqlarımı kəsim atım? 
“Qəribədi, burda nə var axı Natella belə uğunub keçir. 

Onun ürəyi az qalır yerindən çıxa, bu məclisə girmək, orda 
tanıyıb bilmədiyi adamlar qarşısında titrəmək əzabından az 
qalır partlaya, amma bu ağappaq gəlinin dünya vecinə deyil. 
Uğunub gedir belə”. 

-Vay məzən olsun qız,... dayan bir. Bax, saçların qoy belə 
sallansın döşün üstündə. Vallah bir tamaşasan Sürəyya! Az 
qalıram basam yeyəm elə səni.Utanıb eləmə, gəl bəri. 
Oturassan yanımda. Nədən utanırsan e, adamdılar də!  
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Sürəyyanın ürəyi şiddətlə döyünürdü. 
Həyəcanı qanadlarına alıb harasa aparmaqdaydı onu, 

naməlum bir gələcəyə, lakin uğurlu, xoşbəxt bir taleyə aparırdı. 
Bu ağappaq gəlin də elə bil bir zümrüd quşuydu, bir 
məleykəydi, əlindən tutub bir səadət qapısından içəri salmaq 
istəyirdi. 

İçəri girib otuza yaxın zəhmli, ziyalı, geyim-keçimli 
adamın projektor baxışlarına düşdü. Lakin bu baxışlar şəhərli 
bacıların baxışları kimi soyunduran, dəyərləndirən, qiymət 
qoyan deyildilər. Bu baxışlar Sürəyyanı buz kimi soyutmaq 
deyil, bir od içinə salıb yandırırdı, qurudurdu, gipsə salırdı.Bu 
baxışların gətirdiyi utancaqlıq qollarını, qıçlarını qurudub bir 
taxtaya çevirirdi. 

-Ay Adil, gəlin, gəlin, bu da gəlin, tay sözün yoxdu ki? 
-Adil bir dayan. Bura bax, Natella, çox özünü öyüb 

deyirdin dünyada sənin kimi gözəl olmaz. Bu gəlin axı, deyəsən 
göyçəkdi səndən? 

-Yaxşı olub! O da bizimdi. 
Natella onu aparıb bu sözləri deyən adamın yanında 

oturtduqda Sürəyya anladı ki, bu pəhləvan gövdəli adam 
Natellanın həyat yoldaşıymış. Natella Sürəyyanın sıxıldığını 
görüb onu bir kürsü bu yana keçirərək pəhlıvanın yanında özü 
əyləşdi. 

-Bəs niyə  qara geyindirmisiniz gəlini? 
Deyəsən Natella pərt oldu bu atmacadan, qıvrıxdı, 

qurcalandı böyründə: düz sözə nə desin Natella? 
-Bu bir eyib deyil Fəridə.- deyə tamada Natellanı pis 

vəziyyətdən qurtardı. Gəlinimizə söz-söhbət yoxdu. Iqor məni 
bağışlasın, burdan beləsini Azərbaycanca deyəcəm... Mən elə 
bilirdim Orxanın sevdiyi necə olmalıdır. Bu zövqünə görə də 
çox sağ ol qardaşım! Əsil Azərbaycan gözəli seçmisən. Sənin 
bu gözəl gəlininin bu bir cüt saçlarını bütün dünya gğzəl-
liklərinə dəyişmərəm!... Dinlə məni, Azərbayvan gözəli, gör nə 
deyirəm sənə. Bu məclisdə Leninqraddan, Bakıdan, sizin öz 
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rayonunuzdan adlı-sanlı,hörmətli yoldaşlar əyləşiblər. 
Hamısının da arzusu birdir: Orxanı xoşbəxt görmək, arzuya 
çatmış görmək. Siz Orxanın xoşbəxtliyi,səadətisiniz. Ancaq 
bəlkə də biz onu tanıdığımız kimi siz tanımırsınız. Bax, bu 
məclisdə əyləşmiş bütün adamlar bir qardaş bilir Orxanı özünə. 
Şəxsən mən, Orxan üçün lazım gəlsə canımdan keçərəm. O da 
keçər mənmçün. Amma gəl, agah ol, onun da bir çox çatmayan 
cəhətləri olacaq. Gərək onun bu çatmayan cəhətlərinin yerini 
sən doldurasan.  Bax, mal-pul qədri bilən deyil,ev-eşik, 
təsərrüfat nə şeydi, qanmaz. Gərək bu işləri özün əlinə alasan, 
ona arxayın olmayasan. Sənətin nədir bacım?... 

-Dil-ədəbiyyat müəlliməsidi.- Natella cavab verdi. 
-O da əla! Mənə desəydilər, Azərbaycan gözəli adlandı-

rılacaq bir qızın sənətini seç, heç fikirləşmədən deyərdim: ana 
dili və ədəbiyyatı müəlliməsi olmalıdır! Xalqımızın bədii-tarixi 
zövqü, ruhu olmalıdır onda. Sən Azərbaycan gözəlisən bacım, 
içirəm sənin bu günkü xoşbəxtliyin, səadətin sağlığına!... İçin 
badələrinizi dostlar, qardaşlıq, dostluq, səadət, sülh naminə! 
Əziz qardaşımız Orxanın bir Azərbaycan gözəliylə qurduğu bu 
gözəl ailə həyatının sağlığına!... 

Sonra bir-bir söz alıb sağlıq düyilməyə başlandı. Adildən 
sonra hamı rus dilində danışırdı. Birdən Sürəyya başını qaldırıb 
Orxanın şən, məsud, xoşbəxt gülüşüylə qarşılaşdı. Tamada, 
məclis, otuz adamın bayaqki zəhmi qeybə çəkildi, dodaqları 
qaçıb o da gülümsündü: yar gülüşü göndərdi Kamala. Bir 
atraksiyon fırlancağına çevrildi məclis, bir əfsanəyə, bir 
möcüzəyə döndü dünya. Bir sehr aləmiydi bu, sehr aləminə 
düşmüşdülər, o da, Kamal da. Yüz ömür yaşasalar da bundan 
sonra, açılıb ayrıla bilməyəcəkdilər bu sehrdən sehr 
aləmindən... 

 
*****             *****              ***** 
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EPİLOQ 
 
Uzun illərin sıxıntısını çəkmiş adamlara qəfil səadət üz 

verdikdə öz yaş səviyyələrini unudub yeniyetmələşir, 
uşaqlaşırlar. Dünyanın rəng boyası dəyişib gözlərində 
yaşıllaşır, süsənləşir, parlaqlaşır. Eyiləşir, cilvələnir, gözəlləşir 
dünya. Iqorgili yola saldığı gün raypo müdirinin o cəzirə 
mənzilində alnına yapışmış bir uzunca tel kimi incələşir, 
qıvrımlaşır, nəğmələşir dünya! Aynabənd qarşısında dayanmış 
Orxan baxdı ki, öz telinə oxşamır bu tel, qap-qara görünür 
güzgüdə. Ucundan tutub dartdıqca uzandı tel, bir ucu demə 
saçlarının arasında cizginibmiş telin. Üç qarış uzunluğunda 
qırılmış bu tel Sürəyyanın teli deyildimi? Isticə bir axıntı 
yayıldı sinirlərinə, sonra da qayıdıb ürəyində gölməçələndi 
axıntılar. Görən alnında görüb eləməyiblər teli, yaxud görüb də 
üzə vurmayıblar. Gözlərini çəkib ayıra bilmirdi teldən, 
baxdıqca baxır, duyduqca duyurdu teli. Əlindən uçurdub ata 
bilmirdi teli, heyfi gəldi bir yad mənzilində düşüb qalmasın. 
Əgər ötən on ilin fərağına bircə bax belə teli həmdəm qalmış 
olsaydı Sürəyyanın, bəlkə bunca əzab çəkib iztirab oduna 
yanmazdı. Hər dəfə bu incəcik teli əlinin ortasında cizgindirib 
saatlarla tamaşa edərdi ona, zövq alardı ondan. Amma tel indi 
çatıb əlinə, vüsal anlarının bir rəmzi kimi, ərmağanı kimi gəlib 
çatıb. Yox atmayacaq bu teli Orxan bütün həyatı boyunca bir 
rəmz kimi saxlayacaq. Hələlik qoy pasportunun arasında 
cizginsin tel. Indi bu kübar rahatlıqlı mənzil içində, yaxın 
dostlar, tanışlar yanında, döşəməyə sərilmiş əl toxunuşlu İran 
xalçalarının, divarlar peşindəki əcnəbi mebellərin, bu mebellər 
gözünə düzdürülmüş gümüş qarışıqlı bahalı bohemiya 
büllurlarının, yapon, çin keramikalarının bu gözçəkən görünüşü 
önündə haraya baxırdısa, nəyə baxırdısa bir uzunca qara tel 
cizginirdi gözlərində, bu telin məsudluğu dolub daşırdı 
ürəyində gözlərinə süslücə bir pərdə çəkib var olan hər şeyi bu 
süsən arxasından göstərirdi Orxana. 
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Raypo müdirinin villasına baxanda ikimərtəbəli İngiltərə 
yada düşürdü. Təkcə elə qonaq otaqları dörd-beş mənzildən 
oluşurdu: doqquz-on metr uzunluğunda,beş metr enliliyində 
olan bu bəzənikli yemək otağından elə bu ölçüdə bilyard, tennis 
otağına qapı açılırdı. Ən məşhur sanatoriyaların idman zalları 
burdakı terapevtika-idman qurğularına həsəd apara bilərdi. 
Iqorgilin gecə yatıb qaldıqları kiçik-kiçik qonaq otaqlarında nə 
avadanlıq desən qoyulmuşdu: televizor, yapon maqnitafonları, 
radioqəbuledicilər, fotoaparatlar. Rəflərdə əcnəbi istehsalı 
konyaklar, araqlar, viskilər, cürbəcür şokalatlar, konfetlər. Indi 
bu böyük qonaq otağının dörd-beş metr uzunluğundakı yemək 
masası üstündə nə desən qoyulmamışdı? əcnəbi istehsallı 
cürbəcür pivələr, limon-portağal suları, konyaklar, viskilər, 
romlar, Yerevan konyakı, qırmızı Azərbaycan şampanı-
eksportluq-, borjom, badamlı, narzan suları-hamısı xüsusi 
şüşələrdə, xüsusi etiketli, cürbəcür meyvələr, xörəklər. Nə 
könlündən keçsə dərhal gətirəcəklər. Raypo müdirinin cavan 
oğlanları, qızları bir quldular qarşınızda, geyimli-keçimli, 
mədəni, müasir gülərüz. Baxışlarınızdan anlayırlar istəklərinizi. 
Bir əziyyətə qatlaşmağa qoymurlar sizi, əlinizi yumaq 
istəyəndə çiyni məhrəbalı hazırdılar yanınızda, ayağınızı 
geyinmək istəyəndə dərhal dabançəkən uzadırlar sizə,su içmək 
istəyirsiniz, şüşəni özləri açıb süzürlər billur bohemiya 
stəkanlarına, qədəhlərinə. Həyət içəridən bəzəkli, döşəməsinə 
rəngbərəng əcnəbi etiketli kərpiclər düzülmüş, naxışlanmış, 
ortasında on metr uzunluğunda hovuz qurdurulmuş. Hovuzun 
mozaikasını guya orta əsrlərin şərq mozaikaçıları gəlib 
quraşdırıblar. Hovuzu içi çölündən gözəl, dumduru sular 
peşində rəngbərəng balıqlar süzüşən, qaçışan. Hövuz həyətə bir 
butadı, qaraj bir buta, fin hamamı bir buta. Onların aralığında 
topa-topa gül ağacları, bəzək bitkiləri naxış salmış. Tikililərin 
bayır tərəflərinin, taxtapuşlarının bəzəyi döşəmələrininkindən, 
iç divarlarınınkından gözəl. Iqor təkliyə salıb heyrətlə soruşdu: 

-Burda belə villalar çoxdumu? 
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-Beləsini mən də ilk dəfədi görürəm. 
-Qonaqpərvərliklərinə də baxırsınzmı? 
-Nənələrini çox istəyirlər görünür. 
-Məncə tək ona görə deyil. Qonaqpərvərlik bir dindi 

bunlarda. Elə sizin öz ailənizdə də gördüm mən bunu. 
-Bütün Qafqaz belədi İqor. 
-Bizə Leninqrada qədər təyyarə bileti alıblar, bilmirəm 

neyləyək heç, pul çıxarıb verəkmi onlara? 
-Nə danışırsan İqor, biabır edərsən bizi? Təhqir sayarlar 

özləri üçün! 
-Məgər bizim üçün təhqir deyilmi, götürsək? 
-Niyə ki? Nənələrini həyata qaytarmısan! 
-Bizim borcumuzdu bu. 
-Mürəkkəb məsələdi bu. Pul adı çəkmə, görmürsən 

bunların şəraitini? Üç təyyarə bileti nə şeydi bunlar üçün!... 
Iqor bir söz deməyib susdu. Yalnız onunla qucaqlaşıb 

ayrılaraq təyyarəyə qalxmaq istəyəndə astaca pıçıldadı: 
-Belə bir rahatlıq içində mən altı ayda doktorluğumu hazır 

edərəm. 
 Orxan bir cavab verməyib dostanə bir təbəssümlə açıldı  

ta İqor təyyarə qapısından girincəyədək bu açılışla yola saldı 
onları. Larisa Baş həkimlə gözləşirdi bu anlarda. Orxana nəsə 
elə gəldi adi bir yaxınlıqdan uzağa getməkdədi Larisanın –Baş 
həkimin bu baxışlaşmaları... İndi yəqin İqorgil Leninqraddadı. 
Orxan isə... 

Orxan səadətindən dönüb bir şıltaq yeniyetməyə çevrilmiş 
Sürəyyanın nazıyladı. Sürəyya tarlanı görmək, bacılığıyla 
görüşmək istəyir. Baş həkimin, hələki, Orxanın sərəncamına 
qoyub getdiyi “jiqulisinin” arxa oturacağında əyləşib yol 
boyunun mənzərələrinə dikilmiş Sürəyya nəsə evlərindən 
çıxandan bəri susubdu elə, bir kəlmə dinib danışmır. Asfalt 
yolun sol baxarındakı alçacıq dağların başlarına boz bir duman 
pərdəsi süslənibdi. Guya Noyabrın sonu deyil heç, Aprel 
havasıdı hava. Azərbaycanda Aprellə Noyabrın bu oxşarlığı 
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adəti haldı. Bəzən Yanvarın özündə də soyuq olmur heç. Lakin 
bir günün içində dəyişə bilər hava, bir günün içində yaz dönüb 
qış olar. Hələ dönməyib, hələ ki, yaz havasıdı. Görən nə 
fikirləşməkdədi Sürəyya? Yoxsa onun da fikirləri bu alçacıq 
dağ başlarına sərələnmiş boz duman pərdəsi kimi yayğındı 
beləcə, aydın deyil heç? 

-Kamal! 
-Nədi Sürəyya? 
-Görəydim dünyada Natella kimi də başqa bir gözəl varmı 

yenə? 
-Var Sürəyya! 
-Inanmıram ola! Heç inanmıram! 
-Mən ondan da gözəlini görmüşəm Sürəyya! 
-Harada? Leninqraddamı? 
-Yox, pambıq tarlasında. 
Cavab verə bilmir Sürəyya. Nə cavab versin axı? Amma 

xoşuna gəldi, sevinib cilvəlndi, məst ildu sözdən. Başını 
maşının pəncərəsinə söykəyib bir anlıq yumdu gözlərini. Onun 
xəbəri yoxdur, amma Orxan görür onu güzgüdən. Budu nəsə 
yenə fikirləşib açdı gözlərini: indi görək nə deyəcək, nə 
soruşacaq: 

-Kamal! 
-Nə var, Sürəyya? 
-Bakı yaxşıdı yaşamağa, bizim rayon? 
-Sən olan yer. 
“Ürəyincə oldumu cavab? Deyəsən lap olduqca 

ürəyincədi. Razı qalmısan cavabdan, gülümsünüb bir gül kimi 
açılmısan, dalğalanmısan bir göyçək dəniz kimi!” 

Şəhərə çatdıqda Sürəyya buyurdu gərək atelyeyə gedib 
qoşa şəklimizi çəkdirək. Sonra da maşını ətriyyat mağazası 
qarşısında saxladıb dedi get mənə krem pudra al gətir. 

-Neylərsən kremi-pudranı? Onlarsız gözəlsən elə! 
-Yox Kamal, mən bu şəkli onyeddi yaşım olanda 

çəkdirmək istərdim, get mənə krem-pudra al gətir. 
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Atelyedə geyinib-bəzənmə kabinetində Sürəyya güzgü 
önündə dayanıb Orxanın alıb gətirdiyi əcnəbi istehsallı, pudrası 
da içinə qarışdırılmış kremi üz-gözünə yaxmaclayanda Orxan 
anladı ki, Sürəyya kremi necə vurmağı bilmir. Istədi deyə elə 
yaxmaclamazlar kremi, qorxdu inciyə Sürəyya. Durub eləcə 
tamaşa etməyə başladı. Sürəyyanın üzü dəyişib bom-boz oldu. 
“gör özünü nə kökə saldın Sürəyya! Vallah, şəklin özünə 
oxşamayacaq, o incə üz cizgilərin, o şümal bətin-bənizin bu ağ-
boz krem altında dəyişdirəcək səni, əksildəcək gözəlliyini, lap 
nahaq yerə belə elədin! 

Yanaşı əyləşib şəkillərini çəkdirdilər.Sürəyya başını 
azacıq onun çiyninə doğru əydi çəkiləndə. 

Sonra yenə maşına əyləşib tarlaya yola düşdülər. 
Sürəyyanın gözləri bütün yol uzunu maşının pəncərəsinə 
dikilmişdi. Kim bilir nə düşünürdü. Orxan hiss edirdi ki, 
Sürəyya yol kənarlarınca ötüb qalan təpələrə, artezian 
quyularına, ağaclara-kollara, əkin yerlərinə, kəndlərə-kəsəklərə 
tamaşa etsə də elə belə topasını görür gördüklərinin, quramasını 
görür, ayrıcalığını, təktəkliyini görmək halında deyil. Fikri 
gördüklərindən çox-çox uzaqlardadır. Fikri bir yerdə qərar tuta 
bilmir, mətləbdən-mətləbə dəyişir düşüncələri; sorğuları da elə 
bil şəkildi, çəkilişdi düşüncələrinin: 

- Kamal! 
- Nə var Sürəyya? 
- Bəs mənim çamadanım noolacaq? 
- Nə çamadanın Sürəyya? 
- Vağzalda, saxlanma kamerasında qoyduğum. Bütün 

paltarlarım da içindədi. Demişdim bir gündən sonra gəlib 
götürəcəm. 

- Bakıya gedəndə alarıq. Artıq saxladıqlarının pulunu 
keçirəcəyik.  

- Məni də aparassan Bakıya? 
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- Bundan sonra Sürəyya, lap üç günlüyə də olsa, hara 
getsəm, səni də özümlə aparacağam. Sən harda olmaq 
istəyirsən, Bakıda. Yoxsa öz rayonumuzda. 

- Sən olan yerdə. 
"Çox sağ ol Sürəyya. Hələ bütün ömrüm boyu bunca xoş, 

bunca şirin cavab eşitməmişdim. Öz sözüm də olsa bunu ki, 
mənə qaytardın, göylərə qaldırdın məni Sürəyya, asimanlara 
yüksəltdin. Bilmirəm heç nədəndi Sürəyya, bu yerlər bu torpaq, 
bu insanlar yaman çəkir məni özünə, dartıb rayonumuzda 
saxlamaq istəyir. Bilmirəm bəlkə lap sənə görədi. Hər halda sən 
necə desən elə olacaq, sən harda desən orda yaşayacağıq!” 

- Kamal! 
- Nə var Sürəyya? 
- İlk görüşdüyümüz gün yadındadı? 
- Yadımdadı 
- Dedin mexanizatorsan, yeddi bacın var. 
- Ağrısını azmı çəkdim Sürəyya? 
- Yox! Nə yaxşı elə yalan demisən Kamal. Yoxsa indi 

oturmamışdım bu maşında. 
- Niyə Sürəyya?  
- Desəydin tələbəsən, bir kəlmə də danışmazdım sənlə, o 

saat qovardım yanımdan! 
- Niyə qovardın Sürəyya? 
- Bilmirəm. Amma mütləq qovardım!.. 
Bundan sonra ta tarlaya çatıncayadək Sürəyya bir söz 

deməyib susdu. Tarlanı da şumlanmış görüb baxmaq istəmədi, 
maşını kolxoza gedən yolla ağzı yuxarı sürdürüb bir iri iydə 
ağacı dibində saxlatdı. Düşüb sağ tərəfdəki çəkillik içiylə bir 
azacıq aşağı enərək önündəki arxın ennənmiş bir yerini 
göstərdi: 

- Kamal, tullan görüm burdan! 
- Necə tullanım Sürəyya, görmürsən enniliyini? 
- On il qabaq necə, atdana bilərdin burdan? 
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- Nə bilim, heç ağlım kəsmir. Axı niyə soruşursan 
bunları? 

- Heç. Elə belə. O vaxt bizim tələbələr bu yanda 
yığırdılar. Bax, o alçacıq təpənin üstünə tökülmüşdük. Mən 
sənin yanından qaçanda yalandan kolxozçulara tərəf qaçırdım, 
bilməyəsən yerimi, yurdumu. Nə biləydim axı... Kolxozçuların 
içindən qayıdıb yola çıxdım. Bir də bir belə yolu bax bu 
çəkilliyin içiylə geri qayıtdım. Bir yer tapmadım keçməyə. Bir 
az da qabağa getsəm dedim görərsən məni, bilərsən yerimi. 
Bax, bu yerdə aralıdan yüyürüb gəlməyə yer vardı deyə, arxdan 
tullanmaq qərarına gəldim. Tulandım da. Sonra hər bura 
baxanda gözlərim qaralırdı. 

Inansınmı Orxan? Nə qədər təəccüblü olsa da əlbəttə 
inanır. Məgər Orxanın yadında deyildimi Sürəyyanın o qaçışı, o 
uçuşu? Gözlərini zilləyib ta bir yellənən, uçağan kəpənəyə 
dönüncəyədək ardınca tamaşa etməmişdimi? Nə desən çıxardı o 
vaxt o kəpənəkdən, lap arxın bu enli yerindən tullanmaq da 
çıxardı! 

- Gəl gedək bu yerdən Kamal, tez ol gedək. 
- Ağlayırsan Sürəyya? 
- Tez qayıdaq Kamal, tez aralaşaq bu yerlərdən! 
“Qadın ürəyi, -düşündü Orxan, -bahar yelləri kimi qəfil 

qalxan, qəfil yatan, bir bahar səmasınca təmiz, bir yaz çiçəyincə 
zərif, duyğulu!” 

Çəkdiyi iztirablar yadına düşüb, on ilin ağrı-acıları yadına 
düşüb. Kökü bu yerlərdən başlamış iztirablarının, ağrı-
acılarının. Onunçun da bu yerlərdən qaçmaq istəyir belə, kənar 
olmaq istəyir. Asfalt yola çıxıb talanı, kəndi ötüb keçdilər, 
hamar, düz yola çıxanda Orxan bir siqaret yandırdı. Qəsdən 
Sürəyyadan icazə istəmədi, görsün neyləyəcək Sürəyya, bir 
ağzını-gözünü turşudacaqmı, əlləriylə papiros tüstüsünü 
özündən kənar etməyə çalışacaqmı? Tüstü də elə bil qəsdən düz 
Sürəyyanın üstünə gedir, gözlərinə, nəfəsinə doluşur. Yox, 
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papiros tüstüsünün incikliyini duyacaq halda deyil Sürəyya, 
tüstüylə bir dəyinəcəyi yoxdu. 

- Kamal! 
- Nədi Sürəyya? 
- Atom bombası gerçək sözdü? 
- Əlbəttə gerçəkdi. 
- Lap o Xirosima da? 
- Xirosima da! 
- O da gerçəkdi bütün atom bombalarını qəfil birdən 

partlatsalar yer orbitindən çıxıb dünya məhv olar? 
- O da gerçəkdi. 
- Amma mən inanmıram heç birinə! Sözdü hamısı, 

yalandı! Atom da, hidrogen də, Xirosima da! 
- Yalan deyil Sürəyya, gerçəkdi hamısı. 
- Mən inanmıram, inanmaq istəmirəm! Yalandı hamısı, 

sözdü hamısı! Qoy yalan olsun onlar Kamal! Bir bu yer üzünün 
gözəlliyinə bax! Bu yam-yaşıl arpa zəmisinə, buğda zəmisinə, 
yoncalığa bax! Tənək bağlarına, topa-topa olmuş kəndlərə-
kəsəklərə bax! Belə gözəl dünyanı məhv eləmək! Yalandı bu, 
sözdü bu, yuxudu bu danışırlar! Qoy bir yuxu olsun bu Kamal, 
gerçək olmasın. Bir o göydəki buludların ağlığına, bir bu yer 
üzündəki havanın təmizliyinə bax! Gözəl dünya, yaşamalı 
dünya! Dünyayla nə işiniz Kamal? Qoy var olsun, yaşasın qoy 
dünya! Mən qəddarlığa, amansızlığa, şərə inanmıram Kamal, 
inanmaq istəmirəm!.. Qoy söz olsun hamısı!.. 

"Yaxşı eləyib də inanmırsan Sürəyya. Lakin hamısı 
gerçəkdi onlar. Hələ onlar nədir Sürəyya, indi super atomlar, 
super hidrogenlər, super qırğın silahları hazırlanır. Dalğalarla, 
radiasiyalarla, mikroblarla yaydırılan super kütləvi ölüm 
qaynaqları hazırlanılır. Amma sən inanma onlara, şərdi onlar, 
nifrətdi, amansızlıqdı, qəddarlıqdı onlar! Xeyirə, məhəbbətə, 
ədalətə, haqqa inan sən Sürəyya! Haqq qalib gələcək, xeyir 
qalib gələcək, Allah Şeytana qalib gələcək axırda Sürəyya 
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Şərqin Hörmüzü Əhrimənə qalib gələcək axırda! Sən Hörmüzə 
inan!.. 

- Kamal! 
- Nədi Sürəyya? 
- Mən Qədirin də bir varlıq olduğuna, bir insan olduğuna 

inanmıram! 
- Görməmisən televizorda? 
- Nə yaxşı heç görməmişəm də! İstəyirəm bir ruh olsun, 

bir nağıl olsun o da! 
- Nağıllıq var onda Sürəyya. Bir toydan ona verəcəkləri 

beş min manat əvəzinə, xahiş edir qapıda gördüyü balaca bir 
tulanı versinlər. Tulanı elə belə bəxşiş verib pulu da vermək 
istəyəndə Qədir nə cavab versə yaxşıdır? “Siz tulanı 
bağışlayırsınız mənə, mən də beş min manatı bağışlayıram. 
Sizcə bu tula yaxşıdı, yoxsa beşmin manat?” Nə qədər 
eləyirlərsə də pula yaxın düşmür! 

- Bay Allah! Nə gözəl! Nə yaxşı!.. 
İndi Sürəyyanın eynəsi açılıb yenə. Gözləri bir anlığa 

güzgü  içində Kamalın gözlərilə qarşılaşdı: sonsuzca bir dəniz 
dərinliyi duydu Orxan bu gözlər içində, sonsuz bir sevgi, 
nəhayətsiz bir istənik gördü, yavuqluq, əzizlik, ərköyünlük 
gördü. Baxışları bir də Orxanın şəhərdəki iki otaqlı mənzilinə 
girib ona baxdıqlarında qarşılaşdı belə. Bəlkə bu anda Sürəyya 
ömründə ilk dəfə onun boynuna sarılmaq istəyirdi? Amma ona 
doğru bircə addım atıb yenə o dərin baxışlarının sehrinə saldı 
Orxanı:  

- Nə gözəldi Kamal! Hələ divarlarının kağızına bax, 
istəyirsən lap yu bunu. Mətbəxinə bax hələ! Yox Kamal, 
deyəsən mən burdan heç yerə gedəsi olmadım! Vay, telefon da 
var! İşləyir bu? 

- Əlbəttə işləyir. 
Sürəyya tələsik bir nömrə yığıb danışmağa başladı: 
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-Allo, Nərgiz?.. Adımı çəkmə. Burdayam, şəhərdə... 
Görüşəndə deyərəm.  Tez ol Zauru götür gəl parkın başına, beş 
dəqiqəyə mən ordayam. 

-Parkın başında iki dəqiqəyəcə gözləməli oldular. 
Qucağında balaca körpəsini tutmuş nazicək bir gəlin maşının 
arxa tərəfindən boylana-boylana yaxınlaşdıqda Orxan anladı 
Nərgiz olacaq bu. Qayıdıb geri baxdıqda Sürəyya da görüb onu, 
düşüb qabaqlarına yüyürdü, Zauru hop götürüb öpməyə başladı. 
Gəlib maşında əyləşərək körpəni bağrına basdı: 

- Zaurumnan ötrü ölərəm mən, Zaurumnan ötrü yanaram 
mən! 

Nərgiz də gəlib onunla yanaşı əyləşdi, lakin utanırdı 
Nərgiz, sıxılırdı maşında. Orxan hardasa görmüşdü onu, lap 
yəqindi görmüşdü, fəqət anışdıra bilmidi. Düzgün görə bilmirdi 
anışdıra, maşının güzgüsündən elə belə ötəricə nəzər sala bilirdi 
gəlinə, üzbəüz olsaydılar bəlkə də dərhal tanıyardı onu. 

Sürəyya bacılığının ondan utanıb sıxıldığını anlayaraq 
pıçıldadı: 

- Kamal, dur yeri oyuncaq al gətir Zaura. 
Orxan oyuncaq almağa gedərək onları sərbəst qoydu. O 

uzaqlaşıb gedən kimi Nərgiz pıçıldadı: 
- Kamal? Olmaya tapmısan Kamalı? 
- Tapmışam Nərgiz! 
- Demək o xəstəlik-zad da yalandı! 
- Suss! Yalandı Nərgiz! 
- Bəs necə oldu tapışdınız? 
- Elə Yevlaxdan qatara mindik gedək Bakıya, Kamalla bir 

kupeyə düşdük. Gecə qaranlıqdı bilmədik. Sabah üz-üzə gəldik. 
Məni qınama Nərgiz, o dünyaya gedib qayıtmışam!.. 

- O da tanıdımı səni? 
- Necə tanımadı, o məndən pis abıra düşdü, ancaq 

boynuna almadı mənə Kamal olduğunu. Heç demə o da dəyişik 
deyibmiş adını, Orxan imiş adı. Barı sən günahkar bilmə məni 
Nərgiz, başa düş... 
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- Nə danışırsan Sürəyya! Təki xöşbəxt görüm səni, belə 
sevinən gördüm! 

- Ağlama qancıq, gözünün yaşını sil... Zaurumun belə 
qadasın allam, Zaurumun belə canını yeyərəm!.. 

- Cehizini qaytarmaq istəyirdilər, mən qoymadım, dedim 
yazıqdılar, ata-anası hələ bilməsinlər. Qoyun bir qabaqca mən 
gedim görüm başa sala bilərəmmi? Həm də qızın özündən bir 
xəbər çıxsın, sonra. 

- Rədd elə cehizi-mehizi! Sən çalış qoy evləndirsinlər 
qardaşlarını.  

- Evləndiriblər, ondan arxayın ol. Eşidən kimi, burda 
gözaltıları vardı, sənnən qabaq, aparıb qoydular qardaşlarının 
yanında. Səni mən eləmişdim, Sürəyya. Səki xoşbəxt eləmək 
istəyirdim səni, nə biləydim dönüb belə pislik olacaq? 

- Yenə başladın! Pislik niyə olur? Sən tapdımısan mənə 
Kamalı Nərgiz sən qaytarıb vermisən təzədən, yoxsa hardan 
rastlaşardıq!? Bu ərə getməyim də, yalan deməyimizin 
cəzasıydı çəkdik. Vallah!.. 

- Kamal bəs ərindən qaçdığına necə baxdı? 
- Eh, Nərgiz! Heç Kamallığını boynuna alırdı? Qaçırdı 

məndən. Guya ailə səadətimi pozmaq istəmirmiş. Amma mən 
başqa cür anlayırdım, deyirdim ərə getdiyimə görə irgənib 
məndən. Nələr çəkmişəm bu iki-üç həftədə Nərgiz Sərsəri kimi 
küçələri dolaşmışam. Hələ Kamalın toy dəvətnaməsin mənə 
verdiklərində görəydin məni! Heç demə toy yalançı toymuş, 
məni aldatmaq üçünmüş, ərimə qayıdım deyin. 

- Bəs axırda necoldu barışdınız? 
- Dünyada o qədər yaxşı adamlar var Nərgiz. Kamalın bir 

tələbə yoldaşı varmış, Natella adlı, göyçək bir gəlin, o düşdü 
aramıza, o qovuşdurdu bizi, yoxsa Allah bilir indi hardaydım!.. 
Zaurumun ayağının altında ölləm, Zaurumun başına dolannam! 
Bax, Kamal əmisi indicə ona oyuncaq alıb gətirəcək. Odu bax, 
timsah alıb gətirir Kamal əmisi, tısbağa alıb gətirir... 

- Sürəyya olmaya Orxan həkimə deyirsən Kamal? 
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- Sən hardan tanıyırsan Nərgiz? 
- Vay Allah!.. Bəs arvadları sağaldan o poliklininkanın 

baş həkimi, o Leninqradda alim olub gəlmiş ürək həkimi Orxan 
həkim deyildimi? Neçə dəfə gəlib bizə. Vay Allah!.. Gör ey! 
Bax o zaman pambıqlıqda o dəli olmağa gedəndə məni də 
aparsaydın... O vaxt Kamalı mən də görsəydim heç bir belə də 
acılar çəkməzdin. Orxan həkimi görüb yüyürərdim səni 
muştuluqlamağa. 

Orxan maşına yanaşıb oyuncaqları uşağa verəndə Nərgizi 
görüb dərhal tanıdı: 

-Anan necədi bacı, vəziyyəti pisləşməyib yenə? 
-Pisləşib həkim. Sizin adresinizi təzəcə öyrənmişdik, 

Bakıya sizin yanınıza aparmaq istəyirdik... 
- İndi gedə bilərəkmi ora? 
- Yox, Kamal! Məni görəllər, sabah tezdən gedərsən! 
- Yaxşı, onda siz söhbət eləyin, mən də bir papiros çəkim. 
Orxan parka girib orada papiros yandıdı. Qoy iki bacılıq 

nə qədər istəyirlər söhbət eləsinlər. 
- Zaur üzümü cırmaqlama, üzüm gicişir! Nərgiz, bax bu 

axşam gedirsən anamın yanına, bu on ildə nə gəlib başıma 
danışırsan. Mən heç nə deməmişəm arvada. Bax, ustulufca hər 
şeyi başa salırsan. Özü də deyirsən o loğman hesab elədiyin 
həkimmiş Kamal. Deyirsən kefi göynən gedir qızının, arxayın 
ol onnan. Bax, atama da hələ bir söz deyib eləməsin. Qadan 
alım Nərgiz, bax, elə elə arvad qəfil sarsılıb eləməsin? 

- Narahat olma, Nərgizin dilinə bələd deyilsən? 
- Zauruma canım qurban, qoyunum, quzum qurban! 
- Ver bəri onu, mən də gedim arvadı muştuluqluyum, 

deyim həkimin sabah tezdən yanındadı! 
- Bax ha, Nərgiz, mən haqda hələ bir söz demə! 

Zaurumun gözlərin yeyərim, dilin yeyərəm, Zaurumun qadasın 
alarım! Zaur başımın tükünü çəkmə, başım gicişir!.. 

Sürəyya Zauru yerə qoyub yeriməsinə tamaşa elədi. Uşaq 
anasının qucağında dönüb bir çiçək gülüşlə ona doğru açıldıqda 
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Sürəyyanın sevincinin həddi-hüdudu olmadı. Zaur anasının 
çiynində tini burularkən əlilə guya Sürəyyanı vurmaq istəyirdi, 
oyuncağıyla qıjanırdı ona tərəf. 

Orxan gəlib maşının sükanı arxasında əyləşdikdə 
Sürəyyanı təlaş içində gördü: 

- Kamal, bir o beşmərtəbədəki evimizə sür... 
- Nə var orda Sürəyya? 
- Nəsə canıma gicişmə düşüb. Elə bil taxtabiti gəzib 

canımda. 
- Nə danışırsan Sürəyya? Hardan çıxıb taxtabiti? 
- Bəlkə sənin mənzilindəymiş? 
- Qətiyyən! Heç ola bilməz. 
-Vallah alışmışam Kamal. 
Sürəyya mənzildə o biri otağa keçib qapını içəridən 

bağladı. Görünür  soyunub taxtabitini axtarırdı. Az sonra təlaşla 
qayıdıb gəldi: 

- Taxtabiti-zad yoxdu, amma bütün bədənim bax belə 
səpişikdi! – Sürəyya çırmanmış qolunu ona sarı uzatdı. 

Orxan onun qolundakı səpişiyə baxıb danacaq qaldı: bu 
allergiyadı, məxmirək kimi bir şeydi nəsə? 

- Nə yemisən sabah-sabah? 
- Heç nə, çay-çörək, kərə yağı. 
- Konfet, şokold necə? 
- Heç nə, heç nə! 
- Bəs nədən olub bu? Məxmirək kimi bir şeydi, 

yeməkdən, içməkdən, paltardan olur. ətriyyatdan, lap adi gül 
iyisindən ola bilər. 

- Kremdən olmaz görən? Lap siftə üzümdən başladı. 
- Birdən ikiyə olub belə, kremdən? 
- Krem vurmuşam heç? 
- Tez ol üz-gözünü təmiz-təmiz yu. Su var kranda. 
Orxan Şifonerin gözündən bir Leninqrad sabunu tapıb 

gətirdi. Sürəyya köpüklədib dönə-dönə üzünü yumağa başladı. 
Dörd-beş dəfə sabunladı üzünü. Sonra aşağı düşüb maşına 
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əyləşərək aptekə gəldilər. Orxan dimidrol, kalsixlor duzu, bir də 
klaritin alıb gətirdi, aptekçidən stəkan, isti-su şüşəsi alıb gətirdi. 
Sürəyya kalsixlor duzunu çox çimçişə-çimçişə qəbul edib, 
dimidrol tabletkasını və klaritini üstündən ataraq yarım stəkan 
da İsti-su içdi. 

Orxan kəndə yola düşüb maşını ağır-ağır sürməyə başladı. 
Sürəyya pəncərələri açıb özünü küləyə verirdi. Yamanca 
həyəcanlanmışdı. 

- Tez sür Kamal, qoy külək bərk vursun. Vay Allah, bu 
nə işdi düşdüm! 

İndi Orxan elə pərt olmuşdu, bilmirdi neyləsin. Axı niyə 
belə oldu, bu nə mərəzdi tutdu Sürəyyanı? Şad-şalayın 
durduqları yerdə, ilk toy gəzintisinə çıxdıqları yerdə. Sabahdan 
bəri Sürəyyanın bütün hərəkətləri, danışıqları, həyəcanları 
tükənməz bir sevinc, səadət, xoşbəxtlik qaynağıydı onunçun, 
dinlədikcə, duyduqca, sinirdikcə ruhu teylənir, qəlbi atlanırdı, 
bir bahar ətri çilənirdi sinirlərinə. Nə oldu ona birdən-birə, niyə 
belə oldu? Gözlərində göz yaşları şölələnib, ürəyində təlatümlü 
duyğular oyanışıb, di gək qəfil oyanmış bu mərəzdən pozulub 
damağı, qaralıb qanı, qoymur öz sevinci, öz səadətiylə yaşaya, 
öz odlu duyğularını sinirə. Dimidrol, klaritin kəsəcək 
kəsməyinə gicişməsini, amma dərhal kəsməyəcək, hələ bir 
müddət də narahat edəcək bu mərəz onu. 

- Evə dönmə Kamal, bax, o qoşa yalın başına sür, evdə 
atandan-anandan utanacam, nə qaşına biləcəm, nə özümü 
küləyə verə biləcəyəm. Yalın başı yəqin küləklidi, hava vurar 
məni orda. 

Qoşa yal kəndə dönən yoldan beş-altı kilometr qabaqda, 
yolun sol tərəfindədi. Yalların yüzotuz-yüzəlli metr hündürlüyü 
var. Orxanın bütün uşaqlığı o yalların başında keçib. Düz 
buyurur Sürəyya, həm küləklidi yal, həm yiyəsizlikdi. 
Dərmanlar öz təsirlərini göstərənədək orada uvanarlar, sonra 
yenə evlərinə qaytarar Sürəyyasını. Indi maşının oturacağına 
söykənib yumubdu gözlərini, deyəsən bir az da ötüşən kimi 
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olub mərəzi, sakitləşən kimi olub. Gözəlliyinə baxmaq olmur, 
incəliyindən doymaq olmur, həyəcanından qurtulmaq olmur. 
Maşını lap astaca-astaca sürürdü, qoy çökəkliyə düşüb 
yırğalanmasın maşın, paltarı bədəinə sürtülüb qaşındırmasın 
Sürəyyanı. Yala doğru qayıdan torpaq yola düşüb iki yalın 
arasındakı yamaca qalxdı. Buradan yol aşıb yalın o biri üzünə 
addıyırdı. Orxan yoldan çıxıb sol tərəfdəki yal başına dikləndi, 
yalın lap başına qalxıb maşını saxladı. Gördü uyuyub Sürəyya, 
mışıl-mışıl yatmaqdadı maşında. Özü maşından düşüb yalın 
güney döşlərinə enərək bir iri qucaq topal yığıb  gətirdi. Quzey 
döşlərinə enib bir iri qucaq da yovşan yolub gətirdi. Topalı 
ortadan, yovşanı ayaq, baş tərəfdən döşəyib Sürəyyanın boyuna 
bir döşək düzəltdi. Yavaşca maşından götürüb bu döşək üstünə 
uzatdı. Başının altını alçaq bilib gedib bir qucaq da yovşan 
yolub gətirdi. Bu gətirdiyini də başı altına qoydu, açıq ayaqları 
üstünə, dizləri üstünə sərdi. Sonra da bir dimidrol tabletkasının 
təsirindən belə şip-şirin uyumuş Sürəyyasına dikildi. 

Qənirsiz gözəldi Sürəyya, üzündə-gözündə, boyunda-
buxununda bir eyib sayılacaq, bir nöqsan tutulacaq cəhəti 
yoxdu. Bəm-bəyaz ayaqları, şüp-şümşəd qolları, göp-göyçək 
üzü vardı, up-uzunca kiprikləri, sünbül hörünüşlü yop-yoğun 
saçları vardı. Nə uzun deyildi, nə qısa deyildi, nə kök deyildi, 
nə arıq deyildi. Yaradan elə bil bir qüdrət qələmiylə çəkmişdi 
qaşlarını, gözlərini, cizgilərini. Baxdığınca baxırdı Sürəyyasına 
doymaq bilmirdi baxdığınca.  

Təpə başından açılan ana torpağın bu gözçəkən mənzə-
rəsində də bu uyuyb yatmış el gözəli kimi bir qüsur, bir ləkəntə 
görünmürdü. Füsunkar bir görüntü, ürək oxşayan bir gözəllik 
açılırdı təpədən. Uzaq-uzaq dərələrdə, tarlalarda, çökəkliklərdə 
göylüklər, yaşıllıqlar peşində qoyun-quzu sürüləri, mal-qara 
naxırları görünməkdəydi. Yovşanlı bir sinədə tərəkəmə 
alaçıqları qurulmuşdu. Göz işlədikcə uzaqlarda bir kənd-kəsək, 
bir oba gözə dəymirdi. Təkcə sol tərəfə baxdığında Orxangilin 
öz kəndlərini görmək olardı beş-altı kilometr aralıda. Lakin indi 
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onun  baxışlarını yerlə-göyün bitişgəklərinəcə uzanıb gedən bu 
qarşı tərəfin kəndsiz-kəsəksiz, dərəli-talalı dalğa çölləri dartıb 
aparırdı. Gözçəkən bir yabanılıq, xamlıq, təbiilik uyumuşdu bu 
əyri-üyrü çöllərdə. Göy üzünə ağ-ağ buludlar sərələnmişdi. Bu 
ağ buludlar aralığından zümrüd göllü göylər süsənlənirdi, 
butalanırdı.  

Birdən Orxana elə gəldi ki, adi bir təpə başında deyil bu 
dayanmaq, bu tamaşa. Sevincin, səadətin, qüdsiyyətin zirvə-
sindədi bu dayanış, bu duruş- bu yatış. Gözləri önündə bu uza-
nıb gedən yabanı çöllük doğma vətən torpağının bir parçasıdı, 
başı üzərində qanad gərmiş bu ağ buludlar doğma Vətən 
göylərinin bir süsən bölgəsidi, əcnəbi kremini bədəni götür-
məyib məxmirəyə tutulmuş, bir yabletka dimedrol təsirindən 
belə uyuyub yatmış bu Vətən gözəli öz sevgilisidi. Onun başı 
altındakı burun uyuşduran bu yastıq yovşan topası da Vətən 
torpağının bitirdiyi bir şəfa bitgisidi belə ətrli, belə göm-göy. 
Vətən göylərinin əsdirdiyi meyxoş payız küləyi ana torpa-
ğımızın ətrini, rayihəsini bu yovşan qoxusuna qatıb bu uyumuş 
Vətən gözəlinə qoxuladacaq, canına-qanına hopuzulub bir şəfa 
qaynağına çevriləcək, şəfa tapıb sağalacaqdı bu qoxudan 
sevgilisi. O nağıllarda deyildiyi kimi də asqırıb ayılacaq, 
qəfilcə gözlərini sap-sağlam açıb pırıl-pırıl tamaşa edəcək, 
gülümsünəcəkdi; sonsuz bir xoşbəxtliyə, sevincə, səadətə 
çatdıracaqdı onu, parlaq bir gələcəyə aparacaqdı. Bu Vətən 
torpağında, bu təmiz Vətən göyləri altında qutlu, fərəhli bir 
ömür payı yaşayıb, mutlu, xoşbəxt bir dövran sürəcəkdilər. 
Sonra da yenə o nağıllarda söylədikləri kimi, yeyib-içib yerə 
keçəcəkdilər, Vətən torpağına qarışacaqdılar, müqəddəsliyə, 
əbədiyyətə qovuşacaqdılar!.. 
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