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BU MƏNƏM – MÜZAHİM İSMAYILZADƏ 

 
1958-ci il dekabrın 5-də Gədəbəy rayonunun Nərimankənd 

kəndində anadan olmuşam. Kəndimizdəki orta məktəbi bitirib Bakı 
Dövlət Universitetinin (o vaxtkı S.M.Kirov adına Azərbaycan 
Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinə daxil olmuşam. Universiteti 
bitirdikdən sonra İsmayıllıda şəhər 3 saylı orta məktəbdə və tarix 
diyarşünaslıq muzeyində çalışmışam. 

1984-1989-cu illərdə Texniki Universitetdə, sonralar isə «Ədə-
biyyat qəzeti», «Həyat», «Xalq qəzeti», «Respublika» qəzetlərində 
məsul vəzifələrdə çalışmışam. 

İlk şeirim «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində dərc olunub. 
Sonrakı kitablarım aşağıdakı ardıcıllıqla nəşr olunub. 

– Dünyamız ağ göyərçin (şeirlər); 
– Sən mənə gərəksən (şeirlər); 
– İlğım (şeirlər, hekayələr, povestlər); 
– Duman, kəsmə yolumuzu (şeirlər); 
– Mentalitet (esselər); 
– Laçının Laçın oğlu (publisistika); 
– Xəzana dönmüş ömür (publisistika); 
– Yaşadığımız illər (hekayələr, povestlər); 
– Üç nöqtə (povest); 
– Dəvətnamə (povest, türk dilində); 
– Bumuranq (esselər); 
– Arazdan Yeniseyə (publisistika); 
– Ömrün ekvator xətti (publisistika, hekayələr, povest); 
– Yol (roman); 
– Bir (roman, povest, hekayə, esse); 
– Dəlinin buynuzu (hekayələr); 
– Dünyanın axırı (hekayə və povestlər). 
Çap olunmayan əsərlərim çoxdu. Zaman-zaman onları hazır-

layıb araya-ərsəyə gətirirəm. 
Qələm sahibi olmaq nə qədər çətin, məsuliyyətli və şərəfli olsa 

da, bu mənim taleyimdi. Mən o taleni yaşamalıyam. 
Əziz oxucu! 
Gəl dərdləşək! Bu mənəm – Müzahim İsmayılzadə. 
Görün mənimlə həmsöhbət olmağa, yol getməyə dəyərmi? 

14 fevral 2014-cü il 
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«İRƏVANDA XAL QALMADI…» 
 
Cənnət Azərbaycan torpağında – İrəvan xanlığının paytaxtı 

İrəvan şəhərində gənclik illərində olmuşam. Gənclik dostum-
gilə səfərim təbiətin bahar çağına təsadüf etmişdi. İrəvan 
başdan-ayağa çəmənzar idi. Dağların vüqarlı, şahanə duruşu 
coşqun ruhumda qəribə hisslər oyadırdı. 

Onda həl XX əsrin 70-ci illərinin sonu idi. Şəhərin mərkəzi 
küçələri ilə addımlayanda torpağın, dağların, ağacların pıçıltısı 
cəngavər oğulların qılınclarının şaqqıltısından xəbər verirdi. 

 
Yurduma gəlmişəm, ay əziz dostum, 
Özü haralını tanıyırsanmı? 
Hər yan çəmənzardı, baxdım və susdum, 
Könlü yaralını tanıyırsanmı? 
 
Burda qayalar da gül-çiçək açar, 
Burda kəklik uçar, marallar qaçar. 
Sinəmdə sazımın simi od saçar, 
Sözü qırılanı tanıyırsanmı? 
 
Səninlə yaşıdam, bir gündəyəm mən, 
Gündoğan sənsən, sən! Günəş dəyən mən! 
Qırx arşın quyuda tilsimdəyəm mən, 
Gözü qaralanı tanıyırsanmı? 

 
Qaçqınçılıq həyatına Gəncə şəhərində son qoyan, burada 

məskunlaşan dostum o şeiri mənə çatdıranda xeyli düşündüm: 
bu şeiri yazmağımın üstündən xeyli ötüb. Hələ sovetlər bir-
liyinin dünyaya meydan oxuduğu, proletar beynəlmiləlçiliyinin 
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tüğyan etdiyi vaxtlarda bu şeiri hansı məqsədlə yazmışam? 
Bilmirəm! 
Onu bilirəm ki, gənclik illərindən bəri dost olduğum Bəx-

şeyiş müəllim bu şeiri göndərməsəydi, belə yazının olub-
olmadığını ağlıma gətirməzdim. 

Unudardım! 
Unutqanlıq bizim alnımıza yazılıb! 
Tarixi saxtalaqlaşdıraraq hər şeyi öz xeyrinə yozmağa çalı-

şan bir xalq nə qədər misgin və sərgərdandır! Nə qədər yalan 
«faktlar» tapıb ərazilərini genişləndirmək, öz qədimliklərini 
sübut etmək üçün dünyaya çar çəkmək olar? 

Yalan ayaq tutar, yeriməz! 
Bir də hamının bildiyi və mənim tez-tez təkrarladığım bir 

ifadəni xatırlatmaq yerinə düşər. 
– Həyatda yalançı doğrudan, oğru düzgünlükdən, fahişə tə-

mizlikdən, savadsız savaddan, qeyrətsiz namus-qeyrətdən, ac 
toxluqdan, zəif gücdən… danışar!.. 

Xalqın hissiyyatı ilə oynamaq, onun torpağına, tarixi abi-
dələrinə, musiqisinə, mədəniyyətinə… yemək növlərinə sahib-
çıxmaq heç bir əndazəyə sığmayan vəhşilikdir! Bunu eləmək 
üçün sifət gərəkdir! Bu sifət ermənilərdə var! 

Bizim kənddə, eləcə də qonşu kəndlərdə 1948-ci illərdə 
Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilmiş soydaşlarımız məs-
kunlaşıblar. 

Onların övladlarından mənim yaşıdlarım və dostlarım var. 
Lakin mən və bizim kəndin camaatı bu qaçqınçılığı çox adi 
qəbul etmişik və düşünmüşük ki, elə belə də olmalı imiş! 

Belə olmağı daha məsləhətli imiş! 
Sovet ideologiyasının mexanizmi elə işləyirdi ki, bizə bizim 

kəndə qovulan soydaşlarımızın talelərinin kökündə hansı 
məsələlərin durduğunu öyrənməyə imkan vermirdi. 
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Biz o faciənin səbəblərini gizlədir, açıb-ağartmır, gizli 
saxlayırdıq. Erməniyə özümüzdən çox hörmət edən, onları 
dəyərləndirib başımıza çıxaran biz olmuşuq! 

Erməni qadınlarının hiyləgər təbəssümünə aldanıb var-
yoxumuzu onlara qurban vermişik! Nəticədə 1908, 1928, 1948, 
1988 hadisələri bir-birini əvəz etdi. Tarix təkrarlandı! 

Artıq Ermənistan ərazisində bir dənə də olsun türk yoxdur! 
Əvəzində Azərbaycanda nə qədər erməninin yaşadığının 
şahidiyik. 

Hər il ilk dərs günü birinci sinfə gedən erməni dığaları Yere-
vandakı momerial ətrafına toplaşıb düşməninin türk olduğunu 
anlayıb sonra məktəbə üz tutur və ömürlük yaddaşına həkk edir 
ki… 

Biz isə… 
Tarixi unutmayaq! 
Unutduqca unudularıq! 
Unudularaq məhv olarıq! 
Sunami qasırğasının törətdiyi faciələri unutmaq mümkün 

deyil! 
İstəsək də, unuda bilmərik! 
Tarix bütün zamanlarda tarix olaraq qalır! 
Bu müqəddimənin son cümləsi olacaq fikrimi əsərlərimin 

leytmotivi kimi qəbul edin ki, Böyüklüyümüzü, Qədimliyimizi 
və Müqəddəsliyimizi dəyərləndirməliyik! 

– Mən Azərbaycanın qədim İrəvan şəhərinin küçələri ilə ad-
dımlayır, hər daşında, torpağında odlar yurdunun atəşini du-
yuram!.. 
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I FƏSİL 
 
Sərhədi çox asan keçdi. Həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən. 

Elə bil hansısa ölkənin tanınmış adamı idi, əvvəlcədən xəbər 
vermişdilər ki, belə bir adam gələcək, onu layiqincə qarşılayıb 
yola salın. Gömrük işçiləri də böyüklü-kiçikli əmrə müntəzir 
dayanıb müsafiri deyiləndən də artıq qarşıladılar, sənədlərini 
möhürləyib, özünə qaytardılar. O da heç nə olmayıbmış kimi 
qırmızı pasportu və arasındakı vərəqi qaydasınca düzəldib 
kostyumunun sağ cibinə qoydu, hər iki əli ilə başının tükünü 
aşağı otuzdurub, şax addımlarla dayanacağa tərəf getdi. O, 
rahat və sərbəst idi, arada ciyərdolusu nəfəsini dərib, papiros 
çıxartdı. Vaxtı çox idi. Buranı adlamaq üçün üç-beş saat 
nəzərdə tutmuşdu, daha doğrusu, ona məlumat vermişdilər ki, 
Azərbaycan tərəfin gömrükçüləri onu yubadacaq, çək-çevirə 
salacaq, axırda pulunu alıb buraxacaqlar. Bunun üçün şalvar 
ciblərinin hərəsinə iki əllilik dollar qoymuşdu. Yeri gələrsə, 
bazar açar, əlli dollardan başlayıb, ən sonu yüzdə dayanar. Çox 
pul təklif etsə, ondan şübhələnərlər. Bu gömrük işçiləri tülkü-
dən, canavardan betərdilər. Gündə nə qədər sifət görür, yola 
salır, qarşılayırlar. Axı, sərhəddi keçməyə nə pul verməlidir? 
Sovetlər İttifaqının vətəndaşıdır, Moskvada anadan olub, orada 
yaşayır. Bakıya gəzməyə gəlir. Olmaz? Niyə olmur. Bura da 
SSRİ-nin ayrılmaz bir parçasıdır, hamı eyni hüquqa malikdir. 
Sovet xalqlarının hamısı bir-birilə dost, yoldaş, sirdaş və 
qardaşdır. Bəlkə belə deyil? Bəlkə səhv eləyir? Səhvdirsə, de-
yin, çəkinməyin. Qoy hamı bilsin ki, ruslar ayrı, azərbaycan-
lılar ayrıdırlar. Heç on beş qardaş respublika yoxdur, varsa, ya-
lançı, qondarma bir qurumdur. Sadəcə adı varmış. Bax, budur, 
rus Azərbaycana gəlir, onu sərhəddən buraxmırlar. Burax-
mırlar. İstəmirlər. heç kimdən də çəkinib eləmirlər. Qoyunlar, 
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çobanlar! Bunların formalarına, ədalarına bir bax! Adamaox-
şamazlar! Bir ayaqları Rusiyadadı. Pərpətöyün toxumu kimi 
yayılıblar. Bir-bir tutub güllələmək lazımdır. Onda ağılları 
başlarına gələr. 

Ancaq bu cür əsəblə yol adlamaq olmazdı. İşi yola vermək 
lazımdı. Ona görə zorla yox, ağılla hərəkət etməli. Sən nəyə 
görə gəzmək adını deyib, xalqı ayağa qaldırırsan? Burda çətin 
nə var ki? Elə deyirsən ki, qonaq gəlmişəm, bununla da iş 
qurtarıb gedir. Bu millətə qonaq adını de, min, çap! Canlarını 
da qonağa qurban edirlər. Nələri var əsirgəmir, ağızlarından 
tikələrini çıxarıb yedirdirlər. Özü də fərq eləməz ki, qonaq 
hansı millətdəndi. Bəli, işlər oldu əla. Qonaq gəlmişəm. Kimə 
və haraya? Atlası götürüb Azərbaycanın xəritəsini açdı, ucqar 
rayonun adını ağ vərəqə yazdı. Moskvadakı çayxanalardan 
birində azərbaycanlı tələbə ilə bir stolda oturdu, ürəyi bulana-
bulana çaydan hörtüldədib, onun cana xeyrindən uzun-uzadı 
danışdı, hətta arağın və pivənin aludəsi olanlara kəskin 
iradlarını bildirdi. Sadəlövh gənc sifətindən sərxoşluq yağan 
rusun dediklərinə diqqətlə qulaq asdı. Ürəyində sevinc hissləri 
yaşadı, rusa çayı necə dəmləmək, içmək haqqında uzun-uzadı 
mühazirə oxudu, əyani olaraq kəklikotunun yarpaqlarını ona 
göstərib, qoxusunu daddırdı. Burnunun sağ küncündən qula-
ğının dibinə kimi qövsvari şırım açılan moskvalı stəkanı üst 
dodağına yapışdırıb, bir neçə dəfə ciyərdolusu nəfəs alıb bu-
raxdı, elə o qədər də “oxay!” deyib, başını buladı, sonra atlas-
dan yazdığı rayonun adını çəkdi, bu qeyri-adi bitkidən orada 
bitib-bitmədiyini soruşdu. Tələbə heyrətləndi, rusun ən ucqar 
və adı çətin tələffüz olunan rayonu tanımasına təəccüb etdi. 

– Sən oranı haradan tanıyırsan? 
– Mən o rayonu tanımıram – dedi moskvalı və papiros 

yandırıb çay stəkanına nifrətlə baxdı. – Oranın kəndindən olan 
bir nəfərlə əsgərlikdə bir olmuşuq. – Murmanskda. Adına Vova 
deyirdik, elə bir suyu sənə oxşayır. Çox gözəl oğlandı. Şən, 
ürəyiaçıq. Mən Vovaya görə bütün Azərbaycanı həddindən 
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artıq sevirəm. Vurğunam sizin xalqınıza. 
Sonra fasilə verib dayandı. Sözləri tələbəyə təsir etmişdi və 

tələbə indi xəyalən doğma yerlərinə qayıtmışdı. 
– Hə, Vova eşitdiyimə görə rayonda yaxşı işdə işləyir. Mən 

onun bacarığına indi də qibtə edirəm. Onların yeri də yəqin ki, 
gözəldir, elə deyilmi? 

Tələbə sanki seminar dərsini danışırdı, özü də çaşmadan, 
birnəfəsə. O, istədiyindən artıq məlumat əldə etdikdən sonra 
ünvan yazdığı kağızın yazılı hissəsini səliqə ilə qatlayıb cırdı, 
ağ hissəsini büküb zibil qabına tulladı, ünvanı qatlayıb, şalva-
rının arxa cibinə qoydu. Bu kağızı ata bilərdi, rayonun adını 
əzbər bilirdi, ancaq kağız ona laızm idi, lazım gəlsə, o kağızı 
bir azərbaycanlıya göstərib, ora necə getməyi məsləhətləşəcək, 
nəticədə qarşısına çıxan səddi aşmaqda çətinlik çəkməyəcəkdi.  

– Sən hara, Azərbaycan hara? 
Bu sualı ona gömrük postunda qırmızı pasportunu vərəq-

ləyən gömrük işçisi verdi. Ona hər şey aydın idi. – vəziyyət 
günü-gündən çətinləşir, gərginlik artırdı. Ermənilərlə münasi-
bətlər son həddə çatmışdı. Daşnaklar dinc əhaliyə təzyiqlər 
göstərir, öldürməkdən çəkinmir, onları dədə-baba yurdlarından 
qovmaqla hədələyirdilər. 

Bu gömrük işçisi Moskvadakı çayxanada söhbətləşdiyi tələ-
bəyə necə oxşayırdı. Saçları, qaşları, gözləri, sifət cizgiləri... 
Özünü toplayıb əlini şalvarının arxa cibində qatlanmış vərəqə 
uzatdı, çıxarıb açdı, gömrük işçisinə uzatdı. 

– Sizə qonaq gəlmişəm. Mən günəşli Azərbaycanı, onun in-
sanlarını həmişə sevmişəm, pərəstiş etmişəm. Əsgərlikdə ye-
ganə dostum Vova olub. Adı Vaqifdi, hamımız ona Vova de-
yirdik. Onun oğlunun toyudu. Dedim ki, dünya dağılsa da, mən 
o toyda iştirak edəcəyəm.  

Gömrük işçisi ona diqqətlə nəzər yetirib pasportdakı şəkli 
ilə müqayisə etdi. 

– Yuri Vasilyeviş Oxotnikov! 1963-cü ildə Moskvada ana-
dan olmuş... 
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– Tak toçno! – Özünü elə göstərdi ki, pasportda yazılanları 
təsdiq etməsə, orada yazılanlar doğru deyil, həm də arxasını 
deməyə ehtiyac yoxdu. 

– Sənin dostunun oğlu elə böyükdü ki, sən onun toyuna 
gedirsən? 

– Yoox, Vovanın üç qızından sonra bir oğlu olub, cəmi 
beş... hə, beş yaşındadı. Ona müsəlman toyu eləyir. 

– Hə, sünnət toyu! 
– Biz də, siz də ona kiçik toy deyirik.  
– Yaxşı yol! – Gömrük işçisi pasportu ona uzadıb pəncə-

rənin kiçik gözlüyünü bağladı və görünməz oldu, şüşələrdən 
içəri görünmürdü. Tünd qara-qəhvəyi rəngə kölgəsi düşdü, 
Yura şırımının üstünü vəhşicəsinə qaşıdı. 

– “Yaxşı yol”a bir bax! Gör kimə yaxşı yol arzulayır? Mən 
sizə göstərəcəm, onda görəcəksiniz ki, yaxşı yol necə olur. Qı-
rışmal! Sadəlövhlük də bir köpəkoğluluq deyil, qonaqpərvərlik 
də. Həyat mübarizədir! Mübarizə! Mübarizə isə qanlı-qadalıdır. 
Qan tökülmürsə, o nə mübarizədir? Meydan güclülərindir! 
Güclülər isə zəifləri, xırdaları basıb ayaqlamalı, məhv etmə-
lidir! Şir meşədə meydan oxuduğu kimi, biz də dünyaya 
meydan oxumalıyıq”.   

Hava xoş idi. Arabir sərin külək əsir, göydəki qara buludları 
o yan-bu yana qovur, adda-budda mavi səmanın üzünü örtürdü. 
Ürəyindən içmək keçdi. Dəli bir istək! İki yüz qramı birnəfəsə 
başına çəkəcəkdi. Ora-bura boylandı. Nə kafe, nə də restoran 
yox idi. Tək-tük maşınlar kənarda dayanmışdı. İlk qarşısına 
çıxan arıq, üzü çil-çil, başı təzəcə daz qırxılmış oğlan oldu. 
Əlində müxtəlif əskinaslar vardı. 

– Dollar! Manat! Rubl! Dəyişmək istəyirsənmi? Məndən 
yaxşısını tapmayacaqsan! 

Yurinin pul xırdalamağa həvəsi yox idi. Onu düşündürən 
araq idi.  

– Buralarda bir qəlyanaltı-zad yoxdu? Yamanca acmışam. 
– Burda yoxdu. Vardı, dağıtdılar. Yeddi kilometr gedəndən 
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sonra solda restoran var. Hamı ora gedir. Lyoboy maşına iki 
manat versən, səni ora çatdırar. İstəyirsən, sənə maşın tapım? 
Hara gedəcəksən? 

– Bakıya, ordan da rayona. Əsgərlik dostumun oğlunun ki-
çik toyudu. Sən, brat, mənə elə maşın tap ki, Bakıya aparsın, 
yolüstü də bir tikə çörək yeyək. Pulundan narahat olma.   

Oğlan rusa diqqətlə baxdı, sonra “Tosulu” deyə iki-üç ağız 
qışqırdı. O yanda – ağacın kölgəsində göy otun üstünə uzanmış 
qırx-qırx beş yaşlarında olan Tosulu tənbəl uşaqlar kimi 
yerindən qalxıb əsnədi, qolunu aşağı-yuxarı hərəkət etdirib 
yerindən qalxdı. 

– Nə var, ə? Niyə qoymursan yataq? 
– Ə, o dünyada o qədər yatacaqsan ki! Qlent düşüb, gör nə 

deyir? 
– Elə bilirsən o dünyada yatmağa icazə verəcəklər? Hələ 

nağdı yuxumu alım, o yanı bilmək olmaz. Sən niyə apar-
mırsan? Yaxşıdı, özün apar də! 

– Ə, bu yemək-içmək verir, mən içən deyiləm. Sonrası, 
Bakıya gedir, mən uzun yol sürəmmirəm. Müsəlmana yaxşılıq 
yoxdu. Bütün günü burda it döyürsən.  

Tosulu yaxına gəlib, Yuriyə salam verdi, boy-buxununa 
baxıb, vahimələndi. 

– Ə, bu adamyeyənə oxşayır. Sifətini görmürsənmi?  
– Ə, sənin nəyinə lazımdı, sənə pul lazım döy? Verir də? 
– Onun pulu başına dəysin. Yolda məni öldürüb eləyər, 

uşaqlar bir yana, arvad başsız qalar. 
– Bakıya? 
– Hə. 
– Nə verəcəksən? 
– Sən nə istəsən. 
– Birdən mən çox istədim? 
– Nə istəsən verəcəm. 
– İki yüz. 
– Dollar, manat? 
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– Dollar. 
– Danışdıq. Getdik. 
– Hələ dayan görüm. – Tosulu neçə illər idi ki, bu yolu 

gedib-gəlməklə məşğul idi. Bu vaxt ərzində Bakıya belə sərfəli 
qiymətə getməmişdi. Dörd nəfəri cəmi qırx manata aparırdı. O 
da olsaydı. Qorxu onu üstələdi. 

– Təkərlərim keçəldi, gedib qayıda bilmərəm! 
– Ə, davay, lazımdı sənə dörd dənə də təkər alarıq. Getdik. 
Maşına tərəf addımladı, dayanıb Tosuluya baxdı, onun 

getmək istəmədiyini görüb, səsini azca qaldırdı: 
– Nə fikirləşirsən? Otur, getdik! 
– Pulunu bəri başdan ver! – Tosulu hələ də inanmırdı ki, bu 

rus ona bu qədər pul verər. 
– Hamısını yox, yarısını gəl al. – Əlini cibinə salıb iki dənə 

əllilik əskinasları ona uzatdı. – Qalanı mənzil başında.  
– Hamısını ver! Nə fərqi var? Ya burda verdin, ya orda. 
– Deyəsən, sən getmək istəmirsən? O qədər maşın var ki! 

Sənin köhnə maşınından da təzə. Sənə beşqat, onqat artıq pul 
verirəm, naz eləyirsən.  

Tosulu əskinasları cibinə qoyub sükanın arxasına keçdi. “Ya 
Allah” deyib, üzü Bakıya tərəf yol aldı. 

 
* * * 

Zarat məntəqəsinə çatanda Yura yuxudan ayılan kimi oldu. 
Sürücüyə söz ola bilməzdi, heç bir narahatçılığa yol vermə-
mişdi, üstəlik yolu, deyəsən, əzbər bilirdi, çala-çuxura düşüb, 
maşını hoppandırmamış, milis məntəqələrində sürəti qaydasına 
salmışdı. Odur ki, Zaratda da yol kənarında dayanan milislər 
onların maşınına fikir vermədilər. “Nasosnıy” qəsəbəsində 
Yura şüşəni aşağı salıb papiros yandırdı. 

– Zarafat-zarafat, gəlib çatdıq. Ancaq bir şey pis oldu ki, 
acqarına gəldik... 

– Mənim aclığım yoxdu, bircə susamışam. Sənin susuzluğu-
nu araq yatırtdı. Acqarına mən o qədər araq içsəydim, ölərdim. 
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Biz arağın altından yağlı yeməklər yeyirik. Kabab çəkdirəndə 
içində quyruq da qoydururuq ki, mədəni tutsun, araq çox da 
təsir etməsin. 

– O ləzzətsiz olur! Araq bədəndə sərbəst şəkildə dövr 
etməlidi. Ona görə hamınız ətli-canlısınız. 

– Sizdə ayrı, bizdə ayrıdı. İndi o toya ki gedəcəksən, ey ha, 
orda əla dolma və bozbaş bişirəcəklər. Sən bir stəkan bozartma 
suyu istə, onu iç, ondan sonra araq sənin kiçiyindi, nə qədər 
istəyirsən vur. 

– Sizdə dolma da olur? – Yura Tosuluya çəpəki baxdı. 
– Dolma elə bizdə olur də! Dolma bizim süfrəmizin ən 

ləzzətli xörəklərindən sayılır. Kələm dolması, yarpaq dolması... 
Mən bir kitabda rast gəlmişəm, dolmanın əllidən çox növü var. 
Bizdə ha! Əlli sənə zarafat gəlməsin. 

– Ermənilərdə də dolma olur. Niyə deyirəm? Bir dəfə ad 
günündə olduq, bilirsən kimin? “Ararat”ın hücumçusu var ey 
ha, Mıxıtaryan. Onu tanıyırsanmı? 

– Yox, mən futbola baxmıram. 
– Hə, o Mıxıtaryanın xalasıqızıgildə bir dolma yedim, ondan 

heç yerdə yeməmişəm. 
– Sən dolmanın nə olduğunu toyda görəcəksən, onda 

biləcəksən ki, dolma nə olan şeydi. Erməni nə bilir dolma nədi, 
bozartma nədi. Donuzdan başqa heç nələri yoxdu. Donuz 
ətindən dolma olar? 

– Hə, sizinkilər donuz əti yemirlər. Peyğəmbəriniz də belə 
buyurub. Ancaq donuz əti bizə xoş gəlir. Onun da öz ləzzəti 
var. Necə ki, kabab, bozbaş sizə xoş gəlir. Öz aramızdı, sizin 
çox xoşladığınız kolbasa, sosiska elə donuz ətindən hazırlanır. 
Kafelərinizdə, yeməkxanalarınızda ən çox hansı yeməkdən 
istifadə olunur? – Əlbəttə ki, kolbasadan, əlbəttə ki, sosiskadan. 
Yüz qramı gillədirsən bədənə, üstündən su içməyəcəksən ki? 
Quru nəsə bir şey yeməlisən. Hələ mən eşitmişəm ki, Bakıdan 
təyyarəyə minib Moskvaya kolbasa yeməyə gedənlər var. Nə 
danışırsan, kolbasa çox dadlı, yeməli şeydi. 
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Tosulu aclığı da unutmuşdu, ləziz yeməklər haqqında da-
nışmağı da. O, indi mənzil başına tez çatmaq, müştərisindən 
azad olmaq, geri qayıtmaq istəyirdi. Dörd təzə təkər, iki yüz 
dollar pul taksi sürücüsü işlədiyi neçə ildə ona nəsib 
olmamışdı, odur ki, Yuranın danışıqlarına fikir vermir, bəzən 
də nəzakət xətrinə dilucu “bəli” deyirdi. Özgə vaxt olsaydı, 
qayıdıb deyərdi ki, ə, şərəfsiz oğlu, şərəfsiz, nə ağlına gələni 
zoğallayırsan, kolbasa nə vaxtdan yemək olub? Tənbəl malıdı, 
əlli qram, yüz qram zakuska eləyib gedirsiniz. Bundan iş aşar? 
Əlli qram kolbasa ilə arvad-uşaq saxlamaq olar? Ona görə rus 
qızları qafqazlılardan ötrü sino gedirlər.  

Mənzil başı isə yaxınlaşırdı. Qarşıda pilləkənə oxşar hündür 
daş sütun vardı, üstündə nəhəng quş qanadlarını geniş açaraq 
uçuşa hazır dayanmışdı. Şəhərin adı yuxarıdan aşağı 
yazılmışdı. Yura quşa və hərflərə diqqətlə baxdı.  

– Bu şahindi, ya qartal? – Cavab gözləmədən öz-özünə 
danışdı. – Şahin, yoxsa qartal! Hə?  

Tosulu fikirdən ayıldı. 
– Hər ikisinə oxşayır. Baxır də, kimin üçün necədi. Bakıya 

az qaldı, mən səni metroda düşürdəcəm. XI Qızıl Ordu metro-
sunda. Ordan minəcəksən, 28 Apreldə çıxacaqsan. On-on beş 
dəqiqəyə dəmiryol vağzalındasan. Orda kassalardan bilet 
alacaqsan, düz Vovagilin rayonuna. 

– Qatar saat neçədə Bakıdan çıxır? – Yura qolundakı 
“Slava” saatına baxdı. 

– Onda, on birdə. Hələ vaxta var. 
– Onda saxla! – Yolun sağında restoran vardı. Deyəsən, 

yaşıllıq, ağacların kölgəsi, kabab iyi Yuranın ağzının suyunu 
tökmüşdü. Tosulu könülsüz də olsa, əyləci basıb, maşını 
saxladı. 

– Gəl gedək, bir yaxşı vuraq! Vallah, adama vurmaq qalır. 
Hamısı da mənim hesabıma. 

– Sağ ol, Yura, sağ ol, mən sükandayam, hələ geri qayıt-
mağım var. Pravamı deşərlər. Həm də, rulda içmirəm. Get, 
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ancaq gecikmə, gözləyirəm. 
– Onda sağ ol, mən burdan özüm gedərəm. Nə qalıb ki? 

Sənin yolun uzundu. 
– Ay kişi, dedim ki, gözləyirəm. Başqa maşına niyə 

minməlisən ki? Bir anbar pul vermisən. Get, ye, iç, nə qədər 
desən gözləyərəm. 

– Raz ki, yeməyə getmirsən, niyə gözləməlisən? Burdan o 
qədər maşın gedir ki? Birinə minəcəm. Hələlik! 

Tosulu restorana tərəf tələsən müştərisinin arxasınca baxıb, 
mühərriki işə saldı, burdan geri qayıtmaq olardı, ancaq Bakıya, 
avtovağzala üz tutdu. Geriyə boş qayıtmaq istəmirdi. 

Maşının gözdən itdiyini görən Yura yolu keçib dayanacaqda 
dayandı, qarşısına çıxan ilk maşına əl eləyib mindi və gözdən 
itdi.  

 
II FƏSİL 

 
Səməd kişi ilə Breji birləşdirən səbəb nə idi? 
Səməd kişi Qarağatlı kəndinin sayılıb-seçilən adamlarından 

idi. Nəsillərinə Başçılar deyirdilər və bu ad elə-belə qoyul-
mamışdı, doğrudan da, onlar kəndin başçıları idilər. Əmiraslan, 
Hüseynxan, Əvəzxan Tiflisdə-Qori seminariyasında təhsil 
almış, Xınna dərəsində maarif sahəsində böyük nüfuz sahibi 
olmuşdular. Elə bir ocaq olmamışdı ki, onların ziyası oraya 
düşməsin. İllər üst-üstə gəlib zaman keçdikcə, təhsil alan 
gənclərin sayı artdı. Onların ocağı elm, maarif ziyarətgahına 
çevrildi. Çətinə düşənlər onların qapısını döyür, məsləhət 
alırdılar. Oğul evləndirən, qız köçürən, münaqişəni yatırdan, 
qan düşmənçiliyini aradan qaldıran onlara üz tuturdu. Qapıları 
hamının üzünə açıq olan ocaqların mal-qarasına, həyət-
bacasına oğrular da əl vurmurdular. Başçılar adı da elə o 
vaxtdan qoyulmuşdu.             

Salmanın feldşer kimi təhsil alıb kəndə qayıtması isə əsl 
sevincə səbəb oldu – Qarağatlının, ətraf kəndlərin camaatı 
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onun şəfalı əlləri ilə sağaldı, bir çox epidemiyalardan can 
qurtardı. Tibbi avadanlıqların olmadığı, dərmanların tapıl-
madığı halda Salman doxdur (hamı onu belə çağırırdı) müxtəlif 
bitkilərlə xəstələrə yeni həyat bəxş edirdi. Ancaq... 

Ancaq sovet hökuməti gələndən sonra başçıların yaman 
günləri başladı. İnsanlara elm öyrədən, şəfa verənlər “xalq 
düşməni” kimi qələmə verildi, bəziləri güllələndi, bəziləri 
Sibirə sürgün olundu. 

Səməd sürgünə on yeddi yaşı tamam olmamış göndərildi. 
Təhsili yarımçıq qaldı. Cəzası başa çatmamış müharibə başladı. 
Könüllü ordu sıralarına gedən Səməd Berlinə kimi çətin döyüş 
yolu keçdi, müharibə qurtarandan sonra doğma ocaqlarına 
qayıtdı, kolxozda işə düzəldi, ailə qurdu. Ancaq bədniyyətlik 
onun ailəsini basmışdı; uşağı olur, az keçmiş tələf olurdu. 

Dördüncü uşaq anadan olanda Səməd qəribə bir yuxu gördü. 
Gördü ki, Sibirdə sürgündədi, rəhmətlik Salman əmisi onun 
yanına gəlib. Söz-söhbətdən sonra Salman əmisi ona göz-
muncuğu verdi.  

– “Oğlun olub, gözün aydın! Onu qoru.” 
– “Necə qoruyum? Üçü tələf olub...” 
– “Allahın izni ilə bu əlinizdə qalar. Uşağın adını Allahverdi 

qoyarsan, qoluna gözmuncuğu taxar, uşağı murdarlayarsan.” 
– “Necə murdarlıyım?”  
– “Bir ermənini uşağa kirvə tut.” 
Səhərisi qonşu Dədəli kəndinə getdi, birinci qapını döydü. 

Cavan oğlan qapını açdı, kimliyini soruşdu. Tanış oldular. 
– “Ay camaat, - dedi. – oğlumun adını Allahverdi qoyuram, 

adı ilə yaşasın, bu Breji də ona kirvə tuturam.” 
Bu sözləri Səməd sanki natiq kimi deyirdi və qohum-

əqrəbanın üstünə su ələndi. Kişilər hərəsi bir yana çəkilib 
papiros yandırdılar. Qadınlar arasında pıçhapıç başlandı. 
Dedilər ki, Səmədin başına hava gəlib. Hələ təkcə Qarağatlı 
kəndində yox, ətraf kəndlərin tarixində belə hadisə olmamışdı. 
Adamın ağlına da gəlməzdi heç. Arada ağsaqqal Hüseyn kişi 
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Səmədi bir yana çəkib, anızdırdı ki, bir yaxşı-yaxşı fikirləş, gör 
nə iş tutursan. Elə elə ki, sonra el qınağına tuş gəlməyəsən, 
həm də peşiman olmayasan. 

– Narahat olma, Hüseyn əmi, hər şey yaxşı olacaq, təki 
salamatlıq olsun, uşaq salamat qalsın. 

Brej çıxıb gedəndən sonra da söz-söhbət davam elədi və 
sonda belə qərara alındı ki, üç uşaq tələf olub, təki bu əllərində-
ovuclarında qalsın. 

Düşərli oldu da! 
Allahverdi sağlam böyüməyə başladı. Brejlə get-gəl qayda-

sında idi. Hər Növruz bayramı Səməd ailəsi ilə birlikdə pay-
puşlə Dədəli kəndinə gedir, kirvələrini təbrik edirdi. Brejgildə 
həmin gün əsil bayram olurdu. İri donuz bağıra-bağıra kəsilir, 
kabab çəkilir, böyüklər yeyib-içir, kiçiklər doyunca oynayır, 
konfet, peçenye, vaflidən yeyirdilər. Bu çal-çağıra Brejin 
qonşuları, qohumları da qoşulurdular. Uşaqlar bir-birlərinə isi-
nişmişdilər. Brejin iki oğlu, bir qızı vardı. Allahverdinin ad 
günündə Brejin ailəsi Qarağatlıya gəlirdi. Onların da hədiy-
yələri əskik olmurdu. Ən çox Allahverdiyə təzə kostyum, köy-
nək, ayaqqabı, oyuncaqlar verirdilər.  

Böyük süfrə açılırdı. Pakizə, qızlar, qonşular stola nələr 
düzmürdülər? Dolma, bozartma, aş, kabablar... 

Siranuş Pakizəyə şikayət eləyirdi ki, bu qədər yeməyi 
hazırlayıb neynirlər. Artıq qalır. 

– Canın sağ olsun, sizdən əziz kimimiz var? Nuş canınız 
olsun! Qalacaq, qonşularla yeyəcəyik. Hələ az eləyirik. 

 
* * * 

 Hər ilin sonunda – dekabrın əvvəllərində Brej “QAZ-51” 
maşını ilə Səmədgilə gəlir, kabinədən düşüb sürücüsünü 
kuzova qaldırır, ondan aldığı boş un kisələrini və yağ yeşik-
lərini səliqə ilə həyətə yığır, sürücüsünü yola saldıqdan sonra, 
asta addımlarla evə tərəf addımlayırdı. Astagəl adam idi, bir işi 
tələsmədən, aramla görərdi. Səmədi uşaqlardan soruşar, evdə 
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olmasa, içəri keçməz, ya iş-güclə məşğul olar, ya da uşaqlarla 
söhbətləşərdi. 

Səmədlə zirzəmiyə gələrdilər. Meyvəyə və kartofa baxandan 
sonra o, nə edəcəyini yaxşı bilirdi. Kartof toxumundan və 
yemək üçün meyvədən başqa qalanı kisələrə və yeşiklərə 
yığmağa başlayardı. Tək-tənha almanı, armudu üç yerə 
bölürdü: iriyə, orta və xırdaya. Brej onları elə yığırdı ki, elə bil 
yumurta yığırdı. Yeşiklər dolduqca onların üstünə işarələr 
qoyurdu. Bir həftə, bəzən on gün Brej zirzəmidə əlləşir, çox 
vaxt yeməyi elə orada ayaqüstü yeyir, çayını içirdi. 

– Kirvə, day səninki olmadı. Bizlərdə buna pis baxırlar. 
Çıxaq, evdə rahat yemək yeyək, sonra gəl işini gör. 

“Salyut” papirosunu yandırıb ciyərlərinə çəkən Brej kirvə-
sinin səmimiyyətindən sui-istifadə etmirdi. 

– Kirvə, – deyirdi – mənim sən deyən elə yeməyim yoxdu, 
çox sağ ol, ancaq görürsən ki, iş çoxdu, gecikirəm. maşın gə-
lənə kimi hazır olmalıyam. Olmasam, alınmır. O maşın kənddə 
çox qalmır, malı yığan kimi yola düşür. Gərək ora getməyə də 
gecikməyəm. Novıy qod gəlir, bayramqabağı bazarda olum ki, 
bir şey sata bilim. 

Brej “ora” deyəndə Yerevanı nəzərdə tuturdu. İri, qırmızı 
almaların, armudların üzünü çevirib diqqətlə baxar və qalın 
kitabdan cırdığı vərəqlərə ehtiyatla bükər, yeşiklərə astaca 
yığardı. 

– Kirvə, qoy uşaqlar sənə kömək eləsin, bu qaranlıqda 
soyuq səni birtəhər edər! – Səməd, açığı onun ağır işləməsinə 
dözə bilmirdi.  

– Narahat olma, Səmədcan, onlar bilməzlər, mən özüm yığ-
masam alınmaz. Onun da öz üsulu var. Bu iş tələsməyi sevmir. 

Səməd bağdan dərdiyi iri almalara baxıb ürəyində qürur 
duyur, meyvələrin bazarda diqqət çəkəcəyinə sevinir, Brejin 
də, özünün də qazanacağına əminlik hiss edirdi.  

Brej isə fərqli düşünürdü. Üç yerə böldüyü meyvələrin 
yaxşısı yeşiklə Yerevandakı böyük adamlara veriləcəkdi. 
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Üstünə “1” işarəsi qoyduğu yeşik Daxili İşlər Nazirliyində yük-
sək vəzifə sahibi olan Aşot Baqdasaryana veriləcəkdi. Ədliyyə 
nazirliyində işləyən Qrant Melkumyan, “Ararat” univermağının 
müdiri Anahid Parsamyan, şəhər prokuroru Ohanes Beqleryan, 
qızıl mağazasının zanbağı Klara Gevorkyan, həkim Suzanna, 
Ermənistan Mərkəzi komitəsinin katibinin köməkçisi Zinaida 
Nersesyan... Seçmə yeşikləri telefon zəngi ilə bazardan 
sürücülər aparacaqdılar. Pulunu isə artıqlaması ilə verirdilər. 

– Anahidcan, sizə Dədəlinin almasını, armudunu, kartofunu, 
balını, tut arağını, pendirini gətirmişəm. Ətrindən məst olacaq-
san, ağzının tamı dəyişəcək. Yeyəndə biləcəksən ki, əsl dağ 
məhsulu yeyirsən. 

Anahid Brejə nələr deyirdi, onu Allah bilirdi. 
– Sən – deyirdi Anahid, - mənə doğma torpağımın ətrini 

gətirmisən. Sən böyük, dahi insansan. Dünyada torpağın ətrini 
dadmaqdan qiymətli heç nə ola bilməz! Sənin hədiyyən mənim 
qızıllarımdan da qiymətlidi.  

Suzanna da eləcə. 
– Sən bizi feyziyab edir, ruhumuzu təzələyirsən. Gəl bizim 

xəstəxanaya, hansına barmaq uzatsan, sənindi. Qoy mən də 
sənin ruhunu şad edim. Vaxt eliyə bilmirəm, ancaq gələn yay 
otpusqa götürüb Dədəliyə - o cənnət məkana gələcəm, bir ay 
orda qalacam. Hökmən gələcəm! 

Ohanesin başı çox vaxt qarışıq olur, odur ki, müavinlərinə, 
işçilərinə tapşırırdı ki, Breji Yerevanın ən görməli yerlərinə, ən 
bahalı restoranlarına aparsınlar. Onlara da bir him bəs idi, təki 
işdən aralanıb kef çəksinlər. Yalan olmasın, Brejin Yerevanda 
qaldığı vaxt ərzində Beqleryanın işçiləri qonağa qulluq adı ilə 
əsl istirahət görürdülər. 

İkinci növ sayılan yeşiklər və kisələr də bu işçilər arasında 
satılırdı.  

– Ara, Dədəlidən prokurorun dostu meyvə gətirib. Bilirsən 
nədi? Bal onun yanında heç nədi. Sənə söz deyirəm. Dadına 
baxmasan, deyəmməzsən. 
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Prokurorluq işçilərinin reklamı polis işçilərinə çatırdı, növbə 
ilə gələn maşınlar Brejin mallarını azaldırdı. Bu azalma həm də 
Brejin sifarişlərini artırırdı.  

– Gələndə mənə iki ramka bal, iyirmi kilo pendir, on litr tut 
arağı, iki kisə kartof gətirərsən. Qiymətindən narahat olma.  

Brejin yaddaşı iti idi, dəftər-vərəqə yazmağa ehtiyac yox idi, 
gələn dəfə gələndə kimin nə istədiyini bilirdi. 

Üçüncü növ kisələri və yeşikləri isə Brej heç kimə vermirdi.  
Aşot Baqdasaryan təkidlə inad edirdi ki, qoy milislərə 

tapşırım, malı bir saatın içində yox eləsinlər. Brej qoymurdu. 
– Onlar sizlik deyil, yoldaş general. Mən sizi də, özümü də 

hörmətdən sala bilmərəm. 
Onda Aşot OBXCC-in müdirinə tapşırırdı ki, filan bazarda 

mal var, uşaqlar onu koptorqa təhvil versinlər, pulunu da nağd 
alsınlar. 

Beləcə, Brejin Yerevan səfəri başa çatırdı, pulları alandan 
sonra  saf-çürük edir, kimə nə verəcəyini, nə hədiyyə alacağını 
aydınlaşdırır, özü bazarlığa başlayırdı. Bunun üçün iki, bəzən 
üç gün vaxt  lazım gəlirdi. Qayıdanda dostları ilə zəngləşir, 
bəziləri ilə görüşüb sağollaşırdı. 

– Ara, sən bizi pis öyrətdin. Evdəkilər də day Dədəlinin pen-
dirini, balını istəyirlər. Gələndə, yumurta da gətir. Hər halda 
kənd yumurtasıdı. İndi de görüm, nə vaxt gəlirsən? 

Brej gülümsünürdü: 
– Rəis, qoy gedim ki, sonra gəlim! Gələcəm, bir ay on 

gündən sonra. 
– Niyə belə gec? 
– Gec deyil, evdə təmir işlərim var. Material-zad almalıyam. 

Alım verim ki, ustalar işləsinlər. Sonra yaxşı mal tapmalıyam. 
Buna vaxt çox gedir. Darıxmayın, gələcəm. 

– Ə, sən material alansan? Nə lazımsa bir kağıza yaz, apar 
ispalkomun yanına, mənim adımı ver, sonrası ilə işin yoxdu. 
Özü hamısını eləyəcək. Sən bizim sifarişlərimizlə məşğul ol! 

Brej kəndə qayıdandan üç gün sonra “Qaz-51”-lə arvadı 
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Siranuşu da götürüb Səmədgilə gəlirdi. Pakizə şikayətlənirdi. 
– Ay Siranuş bacı, gələndə əvvəlcədən xəbər verməzlərmi? 

Axşamüstü gəlirsiniz, tez də qayıdırsınız. Xörək bişməyincə, 
rahatca yeyib-içməyincə, sizi heç yana buraxan deyiləm. 

Toyuq kəsilir, qızardılır, süfrə açılırdı. Brej stolun başında 
oturub Səmədlə söhbətləşirdi. 

– Kirvə, xörəyə başlamamış bir otağa keçək, xərcimizi-
borcumuzu hesablayaq, sonra nə qədər istəyirsən yeyib-içərik. 

Sürücünün yanında Brej bir dəfə də olsun alver söhbəti 
eləməzdi. Yan otaqda oturar, dəftər-qələmi işə salardı. 

– Bax, Səmədcan, səndən iki ton beş yüz kilo kartof almış-
dım. Qırx qəpikdən eləyir min manat. Beş yüz kilo armudun iki 
manatdan eləyir min manat. Ton yarım alma da bir manatdan 
eləyir min beş yüz manat. Cəmi eləyir üç min beş yüz manat. 
Pakizə bacıya bir üzük almışam. İki yüz əlli manata. Baxsın, 
xoşuna gəlsə, götürsün. Ancaq məsləhətlidi, Yerevan qızılıdı. 
Söz ola bilməz. Al, bu sənin üç min iki yüz əlli manatın. Say! 
Allah xeyirini versin, şadlıqlara xərcləyəsən! 

Səməd topa pula ötəri baxardı.  
– Kirvə, o iki yüz əllini götür, üç min bəsdi. 
– Ömründə ola bilməz. Hesab düz olmalıdı. Qurtardıq. Bir 

də mənə yenə meyvə lazım olacaq. Yaxşı alma, armud kimdə 
var? 

– Var. Əhmədin meyvələri yaxşı olur. 
– Əziyyət olsa da, kirvə, onunla danış, heç kimə verməsin. 

On beş-iyirmi günə gələcəm. 
Otaqdan çıxdılar. 
– Söhbətiniz nə uzun çəkdi? – Siranuş sataşdı. 
– Hələ sən uşaqların payını verdinmi? 
İki qadın bir yerə düşəndə dünyanı bir-birinə qatırlar. 
– Heç narahat olub eləmə. Hamının payını elə gələn kimi 

vermişəm. Siz onda çöldə idiniz. 
– Bəs uşaqların əlində heç nə görmürəm? Allahverdiyə bir 

dəst kostyum, köynək almışam. 
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– Sumkanı hələ açmamışam – dedi Pakizə. – Qaçmır ki? 
Hələ sizə yemək verək, ona sonra baxarıq. 

Brej ayağa durdu, az qala özü içəri keçib sumkanı açacaqdı, 
sonra nə ağıl elədisə, deyəcəyi sözü ağzında qoydu, üzünü 
Siranuşa tutdu. 

– Uşaqlara Yerevan konfeti var, onu ver. Onların səbri 
yoxdu. 

– Yaxşı, yaxşı, siz işinizdə olun, - dedi Siranuş, sonra 
uşaqları içəri apardı. 

 
* * * 

Bu dəfə Brej kişi tək gəlməmişdi. “Qaz-51”-in kabinəsində 
bəstəboy, qırmızıyanaq, kök oğlan da vardı. Maşından düşüb 
gavalı ağacının kölgəsində dayandı. Kirvələr görüşdülər. 

– Xoş gəldin, ay kirvə. – Səməd kişi dilləndi. 
Brej kişi ermənicə oğlana nəsə dedi, o da öz növbəsində 

kuzova çıxıb əşyaları boşaltmağa başladı. 
– Qardaşımın kürəkənidi. Dedim, həm gəlsin öyrənsin, 

kirvələri ilə tanış olsun, həm də belimdə qrija var. Ağlar qalmış 
məni incidir. Pis şeydi, ağrısı tutanda ölüb dirilirəm. 

– Özünə fikir ver, ay kirvə. Daha istirahət eləməyimizin 
vaxtı çatıb. Allaha şükür, uşaqları rahatlamışıq. Yerevanda 
özünü bir yoxlat. Mən də şəhərə gedəcəm. Allahverdi xəbər 
yollayıb ki, gəlim. Ayın başında gedəsiyəm. 

– Ayın başındamı? Mən də bazarlığı qurtarıb poyuznan 
gələcəm. Orada bacımın qızı olur. O, tanınmış xirurqdu. 
Dedim, bunu bir ona da göstərim, görüm nə deyir? 

– Lap yaxşı olar. onda elə sən də, ayın başında olacan. 
– Ayın başına ola bilsin ki, çatammadım, ancaq gələn ayın 

əvvəllərinə çəkər. 
– Əla. Mən də o vaxtlar ordayam. Mütləq görüşərik. Qoy 

uşaqlar da tanış olsunlar. Tanışlıq yaxşı şeydi. 
Oğlan maşını boşaldıb yükü Brej göstərən yerə səliqə ilə 

yığdı, üst-başını çırpdı. Alnında tər damcıları vardı. Əlləri də 
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toz olmuşdu. Bulaq yaxınlıqda olsa da, yuyunmağa cürət 
etmədi. Brej deyəndən sonra (onlar ermənicə danışırdılar) suya 
tərəf addımladı. 

– Qardaşoğlu, deyəsən, bizim dildə bilmir.  –Səməd kişi 
onlara narazılığını belə bildirdi. 

– Bilməyinə bilir, – Brej soyuqqanlıqla cavab verdi – ancaq 
yaxşı bilmir. Hələ cavandı, nə yaşı var, öyrənər. 

Samovar çayını həyətdə açılmış stolda içdilər. sürücü ilə 
oğlan ayağa qalxıb, maşına doğru getdilər. Brej ləngiyir, çayını 
içib qurtarmağa tələsmirdi. Sözlü adama oxşayırdı. Səməd kişi 
bunu hiss edib gözlədi. 

– Kirvəcan, bir şeyi səndən xahiş edim. Gör eləmək 
mümkündü, ya yox? 

– Eşidirəm – dedi Səməd kişi. Bu ara Pakizə də həyətdə 
göründü. 

– O padvalda bir samovar görmüşəm. Köhnədi. Pas atıb. 
Ondan istifadə edirsinizmi? 

Səməd kişi zirzəmidəki qədim samovarı gözü önünə gətirdi. 
Neçə illər idi orada taxçaya qoyulmuşdu, ildə bir dəfə Pakizə 
onu düşürür, tozunu alır, qaytarıb yerinə qoyurdu. İstifadə 
etməsələr də, onu evin qiymətli əşyası kimi saxlayırdılar. 

– Hə, kirvə, orda mis samovar var. Pakizənin cehizliyidi. 
Nədi ki? 

– O sizə lazımdı, yoxsa artıq əşya kimi ora atmısınız? 
– Artıq döy, ancaq onda çay qaynatmırıq. Elə kirvən ildə bir 

dəfə tozunu alır. 
– Dedim ki, əyərrəri lazım deyilsə, satardınız. Yerevanda bir 

dostum var, suvenir yığır. Məndən xahiş etdi ki, standart 
olmayan samovar olsa, yaxşı qiymətə alar. Hələ xalçalar da 
istəyib. Görürəm, Pakizə kirvəmin xalçaları çoxdu. Köhnələri 
deyirəm. Əyərrəri istəsəniz, bir köhnə xalçanıza iki dənə təzə-
sini gətirə bilərəm. Hə, onda bir kirvəmnən məsləhətləşərsiniz, 
biz iki gündən sonra gəlib işə başlayacağıq! Məsləhət olsa, 
samovarı, xalçaları da götürərəm. Köhnə bir şey deyil. O sizin 
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sözünüz var ey ha, hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi. İndi yenə 
də özünüz baxın. Məsləhət sizindi. 

Pakizə bu sözləri eşidəndə dəli oldu. 
– Bu kişi lap ağını çıxardıb ha. Meyvəni, kartofunu yığ, 

cəhənnəm ol. Sənin evimdəkilərnən nə işin var? Qocaldıqca lap 
donuza oxşayır. Erməni köpəkoğlu. Banditə oxşayır. Uşaqların 
xətri-hörməti olmasa, heç həyətə qoymaram. Zəhləm nədən 
gedir, gəlib çıxır qabağıma. 

Səməd kişi arvadını birinci dəfəydi ki, belə acıqlı görürdü.  
– Sənə nə olub, ay Pakizə? Heç səndən gözləməzdim. Bu 

kişi sənə nə deyir? Deyir ki, məsləhət edin, lazımınız deyilsə, 
aparım satım, pulunu verim. Zornan götürüb aparmır ki? 
Ayıbdı, kirvəyə adam elə sözlər deməz. 

– Kirvə də oturar oturduğu yerdə. Mən qapımın gül kimi 
məhsulunu verirəm, aparıb verir gavurlara. Eybi yox. Day 
samovar nədi, xalça nədi? Onun nəyinə lazımdı mən evimin 
qabını hara qoyuram? Zirzəmi mənim evim deyil? Qapısı 
kilidli. Ora da evimin bir hissəsidi. Bəs almanı, armudu ordan 
yığmır? Tozlu-torpaqlıdı, almasın. Özüm yeyərəm. Özümə, 
uşağıma nə gəlib? Kimdən əsgiyəm? Artıq qalar, malıma, hey-
vanıma verərəm. Sən də başını itirbsən ha! O samovarı baba-
mın babası harda düzəltdirib, heç dəqiq bilən yoxdu. Gör neçə 
nəsildən ötüb çatıb bizə. İndi mən babalarımın ruhu gəzən qabı 
erməniyə satım? O xalçanı nənəm toxuyub. Özü öz əllərinnən. 
Noolsun ki, köhnəlib. Xalça köhnəlməz, işləndikcə açılar. Söz 
salıb eləsə, elə mən deyənləri deyərsən. Mənim pulum da var, 
hər şeyim də. Anladın? Lazım deyil onun heç nəyi mənə. 

Sözlər Səməd kişiyə dəyib qayıtdıqca, onu haldan-hala salır-
dı. Bu neçə illərdə tutduğu işlərin hamısının günah,  günah-
karın isə özü olduğu ona isti-isti təsir etmirdi. O boyda kişiyə 
təsir edən arvadının qəribə, ondan gözləmədiyi sözlər və 
hərəkətlər idi. Az-az danışan, səhərin gözü açılmamışdan gün 
batana qədər həyət-bacada əlləşən, dinclik nə olduğunu bilmə-
yən qadının qəzəbi dəryalar qədər imiş. Qırx altı ilin hikkəsi 
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damla-damla toplanıb ürəyində qövr edib, indi dözə bilməyib 
ətrafı sulara qərq edirdi. 

– Pakizə, bir dayan, sən özündə deyilsən. Əsəbləşmə, qulaq 
as. Yaxşı, bu donuz oğlu donuz bir qələtdi elədi, adam kimi xa-
hiş etdi. Mal sənindi, vermə. Day özünü niyə həlak eləyirsən? 
İki gündən sonra gələcək, deyəcəm ki, bu sözü bir də ağzına 
alma. Yaxşı döy, gör neçə illərdi bir-birimizə gedib-gəlirik, kir-
vəyik, aramızda xətir-hörmət var. İndi iki kəlmə sözə görə hər 
şeyi yerə vurmaq olmaz, axı? Qurban olsunlar Allahverdinin 
kəsilib atılan dırnağına. Hər şeyin bir təhri var. Birdən-birə 
olmaz. Qıraqdan baxan nə deyər? Hay? Deməzmi ki, neçə illər 
yaxın oldunuz, indi birdən-birə nə oldu ki, aranız soyudu? 

Pakizə daha dillənmir, öz işi ilə məşğul olur, arada toyuq-
cücəyə səslənirdi. Əsəbiliyi iti hərəkətlərindən və acıqlı baxış-
larından hiss olunurdu. 

 
* * * 

Axşamüstü Allahverdigilə zəng gəldi. ailə yemək süfrəsi 
arxasına əyləşmişdi. Uşaqlar telefonu götürdülər, sual-cavab-
dan sonra dəstəyi kənara qoyub atalarını bir qadının telefona 
çağırdığını dedilər. Tanımadıqlarını bildirdilər. Allahverdi dəs-
təyi götürüb zəng edənin kimliyini soruşdu. Hamının, xüsusən 
də arvadı Ədilənin gözü onda idi.  

Dəstəyi yerinə qoyub qayıtdı, atasına dedi ki, Brej kirvə 
şəhərə gəlib, onunla görüşmək istəyir. 

– Hə, - dedi Səməd kişi – kənddə danışmışdıq ki, burda 
görüşək. Deməli, gəlib. Harda olurlar? 

– Mərkəzdə, “Rosiya” kinoteatrının yanında. Bizdən çox da 
uzaqda deyil. 

– Bəlkə gedib gətirək? – Səməd stolun üstündəki yeməklərin 
bolluğuna baxdı. Pakizə ərinin üstünə acıqlanan kimi oldu. 

– Bu gecə vaxtı onu gətirməyin hayıdımı? Uşaq yorulub, 
sabahda-biri gündə – nə vaxt vaxtı olar, gedib gətirər. – 
Dodağının altında nəsə dedi. 
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– Sən nə öz-özünə danışırsan? Əlacın olsa, heç gətirməyə 
qoymazsan. 

– Narahat olmayın, onlar sabah axşam saat yeddidə bizi 
qonaq çağırırlar. 

– Onlar bizi qonaq çağırırlar? Bu heç yaxşı olmadı. 
Kirvəyik, biz onları çağırmalıyıq. Həm də kişi xəstədi, bəlkə 
operasiya olundu. – Səməd kişi əlini yeməkdən çəkdi. Araya 
soyuqluq çökdü, Ədilə səhərdən verə bilmədiyi sualı axır ki, 
ərinə verdi: 

– Zəng eliyən kim idi? 
Səməd kişi oğlunu qabaqladı: 
– Bu zəng eliyən Brejin bacısı qızıdı. Burada həkimdi. Çox 

adlı-sanlı adamdı... Brej də müalicə üçün onun yanına gəlib. 
Ədilənin ürəyi yerinə gəldi, bu Allahverdinin kefini açdı. 
– Eybi yox, sabah onlara gedərik, sonra da biz onları 

çağırarıq. – Üzünü atasına tutdu. – İstəsən, restorana da apa-
rarıq. Səhər gedək yerini-yurdunu öyrənək, vəziyyəti ilə tanış 
olaq. Qaçaqaç deyil ki? Hələ ki, şəhərdədi? 

Səməd kişinin ürəyindən bu dəqiqə kirvəsini oğlunun açdığı 
süfrəyə dəvət etmək keçirdi. Hansısa bir hiss onu buna sövq 
edirdi. Ancaq bura şəhər idi, o şəhərdə qonaq idi, - nə olsun ki, 
oğlunun evindəydi, - şəhəri tanımırdı, səhərdən axşama kimi 
evdə oturur, televizora baxır, oğlunun işdən, nəvələrinin 
dərsdən qayıtdıqlarını gözləyirdi. Bu anlar elə gec ötürdü ki, 
sanki bir dəqiqə bir əsrə bərabər olurdu. Pəncərədən gəlib-
gedənlərə nə qədər baxmaq olardı? Bəzən kişiyə elə gəlirdi ki, 
onun gördükləri adamlar dönüb ona boylanır, “Bu kişinin işi-
gücü yoxdumu, səhərdən bizə göz qoyur” – deyirlər. Qayıdıb 
divanın üstündə oturur, arada Pakizədən çay istəyirdi. 

Kəndə nə var? Allah versin, qapıları açıq, ürəklərində qara 
fikirlər yox, bir-birinə gedib-gəlir, birinin başı ağrıyanda bütün 
qonşular onun başına yığılır, dərd-sərini bölüşür, sağaldıb aya-
ğa durunca ayaqlarını kəsmirlər. Xeyir işlərdə bir həftə əvvəl-
dən yığışır, məsləhətləşir, işləri bölüşürlər. Bazarlığı Şahin 
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müəllim eləyəcək, alacaqlarını siyahı ediblər, rayon mərkəzin-
dəki bazardan borca götürür (toyun səhərisi borcu qaytarmaq 
şərti ilə - Şahin müəllim haqq-hesabda düzgündü, borcu dediyi 
saatda çatdırır, ona görə hamı ona inanır), yeməyi Temirnən 
Xeyransa bişirir, çay işinə Zülfəli baxır, köməkçiləri Cəlil, 
Həsən, Qoşqar, Qasımdı, mağarın çadırını, taxtalarını, stol-
stullarını, qab-qaşığı Serqinin (əsl adı Siyavuşdu) “Qaz-53”-də 
daşıyır, quraşdırırlar. Burada daha çox qüvvə çalışır. Başçıları 
Mehdidi. O, həm də ustadı, gözəl qapı-pəncərə düzəldir. 
Tamada İsmayıl müəllimdi, Vəli müəllimdi. Arada xırda-para 
işlər vardı ki, onların da icraçıları hamıya bəlli idi. 

Xeyir işlər kimi, Allah eləməmiş, şər işlər də eyni bölgü ilə 
yola verilirdi. Bu bölgü saat kimi dəqiq işləyirdi. 

Təkcə bumu? Adi məişət məsələlərində dörd tərəfdən dağ-
larla əhatə olunmuş kəndin camaatı bir-birinə həyan olur, çətin-
likləri birgə aradan qaldırırlar. Kolxozda aldığı cüzi əməkgünü 
ilə şəhərdə ali təhsil alan uşağa pul göndərmək çətindi. Qon-
şudan borc alıb göndərir, heyvanını satanda əvəzini qayta-
rırsan. İnəyi sağılmayana hərə bir qab süd-qatıq göndərəndə, 
gör nə olur? Qəzənfərin yaylıq alması neçə qapıya nübar 
gətirir. Dəmirin fındıq ağaclarının meyvəsi (fındıq ağacı 
Qarağatlı kəndində təkcə onun məhləsində bitir) yetişməmiş 
yeyilir. Güllüzarın toyuqlarının yumurtası kürd düşmüş 
toyuqların altına düzülür!... 

Burda elə şeylər hardadı? Səməd kişi, demək olar ki, hər il 
on-on beş gün, bəzən daha çox oğlugildə qalırdı. Onu bilirdi ki, 
qonşulardan bir neçəsini çıxmaq şərti ilə gediş-gəlişləri yoxdu, 
səhərlər işə gedəndə, yaxud axşam evə qayıdanda rastlaşsalar, 
yüngülvari salamlaşır, hamı evə tələsir. Evə də girdimi, bayıra 
çıxmaq yoxdu. İşdən yorğun gələn adam uzanıb istirahət 
etməli, gözünün acısını almalıdı. Bu, Səməd kişiyə çatmırdı, 
kişi yorulmaq məsələsini ağlına belə gətirmirdi. Necə yəni, bu 
adamlar, əvvəla, cavandılar, sonrası, mal-qara otarmırlar, onun 
altını gündə üç dəfə təmizləyib peynini məhləyə daşımırlar, 
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odun yarıb soba qalamırlar, getdikləri zavodda əli-ayağı quru 
işləyirlər. Gəlsin işləməsinlər? Yorulmaq nə olan şeydi? Şəhər 
adamlarının soyuqluğunu Səməd kişi onda görürdü ki, bir 
binada bir adam yaşayar, day altmışı, yaxud səksəni yox. Bu ev 
deyil, nəsə sirli, möcüzəli bir şeydi. Kibrit çöpünə bənzər evlər 
bir-birinin üstündə pərçimlənib. Torpağın üzünü görmürsən. 
Beton plitələrin üstündə ömür boyu yaşamaq olar? Bəs ona 
görədir ki, şəhərdəkilər kənd adamlarına nisbətən tez-tez 
xəstələnir, həm də cələf olurlar... 

Allahverdinin səsinə diksinib xəyaldan ayrılır. Oğlu onu 
başa düşür. 

– Nə fikirləşirsən, dədə? – Tez elə deyir ki, narahat olmasın, 
istəyirsə, bu saat gedib kirvəsini gətirər. 

Pakizə oğluna acıqlanan kimi olur, tərs baxışla ərini süzür. 
– Sənin də işin-gücün qurtarıb. Gecənin gırt yarısı evə 

qonaqmı gətirəcəksən? Bura səninçün kənd deyil. Yaşa 
dolduqca, deyəsən, ağlın yavaş-yavaş azalır? 

– Elə olmağına elədi. – Səməd kişi arvadına söz qaytarmadı. 
– Onu da düz deyirsən ki, ağlım yavaş-yavaş azalır. Birdən 
azalsaydı, vay olardı sənin gününə! Bu Brejnən indiyə kimi 
aramızda bir dəfə də olsun söz düşməyib. Neçə illərdi bizim 
həyətin məhsullarını yığıb aparıb, satıb, gətirib evdə pulumu 
verib. Qəpiyə qəpik, qrama qram. Sonrası da ağzımdan nə 
çıxıb, onu o dəqiqə yerinə yetirib. Daha bu neyləməlidi? 
Kirvəyik. Mən ondan kirvə olmağı xahiş eləmişəm, o da 
sözümü eşidib, görməzə-bilməzə, tanımamış oğlumu qucağına 
alıb. Allaha çox şükürlər olsun ki, Allahverdi var. O kişinin 
ayağının sayasına Allah-təala qurban olduğum bu balanı əli-
mizdə, ovcumuzda qoydu. Yadından çıxıb? Gərək həyatda heç 
nəyi unutmayasan, Yaxşıya yaxşı, pisə pis deyəsən. 

Pakizə oğlunun, gəlininin, nəvələrinin yanında samovar, 
xalça məsələsini açıb-ağartmadı, kişinin dediyi sözlər ağzını 
bağladı. 

– Ürəyin dolu imiş! Kim ona pis dedi? Pis olsaydı, heç onu 
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həyətə, evə buraxardınmı? 
– Ancaq çox bic olurlar. Bic yox, siyasətcil. – Ədilə söhbətə 

qoşuldu.  – Bizdən fərqlidilər. Odey, bir Levon var, bir əməlli-
başlı canı-halı da yoxdu, ancaq od parçasıdı, çalasıdı. Bir qarış 
boyu ilə məhlə uşaqlarını bir-birinə qatır. Neçələrini dalaşdırıb, 
özü də qıraqdan durub baxır. Onun axırı nə olacaq, bilmirəm. 

– Çox baş aparan oğulları həyat elə rəndələyib ki, özlərinin 
də xoşu gəlib.  

Allahverdi arvadının sözünü kəsmək üçün belə dedi, elə 
bildi ki, söhbət bununla yekunlaşacaq, atası sakitləşəcək. 

– Türmə yox, Sibir sürgünü də onu rəndələyəmməz. Bu elə 
cüvəllağıdı ki, dəyirmanın başından girib, aşağısından salamat 
çıxar. Sən evdə olmursan ha, səhər gedir, axşam gəlirsən, 
yorğun olursan, çox şeyə fikir verməyə vaxtın olmur. Biz bütün 
günü pəncərədən baxırıq, həyətə düşürük, mağazaya gedirik, 
qonşularla rastlaşırıq, söhbət edirik, ordan-burdan danışırıq. O 
Tamara xala var ey ha, Vardgezin arvadı, o gün deyir ki, Levon 
dəhşətdi, salamat başı gora aparan deyil. Onun qızı tennis 
məktəbində məşğul olur. Anjela. BizimAzərlə bir məktəbdə 
oxuyur. Şəhər çempionu da olub. İndi respublika birinciliyinə 
hazırlaşır. Hə, qız məşqdən çıxanda qabağını kəsib deyib ki, 
burax tennisi. Qız da deyib ki, sən kimsən ki, mənə qadağa 
qoyursan, mən özüm bilərəm. Oynayacam. Levon qayıdıb ki, 
sən mənim gələcək həyat yoldaşım olacaqsan. Nəsə, uzun 
söhbətdən sonra Tamara Levonu tutub ki, sən mənim qızıma 
göstəriş-zad verib eləmə, uşaqsan, get uşaqlığını elə. Sonrası da 
sənin kimi banditə nəinki mən, heç kim qız verməz. Get, axtar, 
tayını tap. Bir qarış boyun var, indidən arvad axtarırsan. O uşaq 
bir parça boyunnan arvadı hədələyib, deyib ki, qız mənimdi, o 
yan-bu yan olsa, başınıza oyun açaram. Arvada hədə gəlib. 

– Levon o sarıbaş gədə döymü? – Allahverdi Ədilənin 
sözünün hələ qurtarmadığını bilirdi. 

– Hə, sarıbaş, toçnu rusa oxşayır, arığın biridi. Ancaq 
bilmirəm, nədənsə, bizim Azərnən işi yoxdu. Allaha şükür ki, 
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uşağı pis işlərə qatmır. 
– O da bilir ki, kiminlə necə rəftar eləmək olar. Fərasətli 

uşaqdı. – Səməd kişi stolu təmizləyən gəlininə tərəf döndü. 
– Fərasət yox, Səməd əmi, bu ayrı şeydi, nəyəsə oxşatmağa 

söz tapmaq olmur. 
– Azər ağıllı uşaqdı, elə dələduzlarla işi yoxdu. Su axar, 

çuxurunu tapar. Hərə özünə görə adam tapır. Mənim nəvəm 
hara, bandit hara? – Səməd kişi üzünü ona tərəf çevirdi. Azər 
gənc, qüvvətli cüssəsi ilə dayanmışdı.  

Bu, qocanı qəlbən sevindirdi. 
 

III FƏSİL 
 
Taksi onu “Sülh” küçəsinin qurtaracağına, Dənizkənarı 

bulvara gətirdi. Qarşıda dairə vardı, ağ göyərçinlərin daşdan 
üst-üstə şəkilləri də dairəvi formada idi. 

– Sizə buramı lazımdı? – Sürücü rus dilində pis danışır, söz-
ləri əlaqəsiz yan-yana düzürdü. Yura deyilənləri başa düşüb 
təsdiqlədi, sürücüyə pul uzadıb qapını açdı, sağollaşmadan də-
nizə tərəf addımladı. Yarıda dayanıb göyərçinlərə tamaşa etdi. 

– “Göyərçinlər! Sülh rəmzləri! On beş dənə olmalıdı. On 
beş qardaş! Qardaş a! Qardaşa bax! Bunlar hardan qardaş oldu? 
Rus hara, erməni hara, azərbaycanlı hara? Heç doğma qardaş 
bəzən qardaşıyla qardaşlıq eləmir!” 

Göyərçinləri saymağa başladı, zənnində yanılmamışdı, on 
beş idi. Postamentə yaxınlaşdıqca qeyri-adilik yaddan çıxdı, 
gördüyü əzəmət it-bat oldu. 

– “Gör, SSRİ boyda hökuməti saxlayan nələrdir? Adi daş 
parçalarından düzəldilmiş göyərçinlər!” 

Başını bulayıb kənardan keçənlərə göz qoydu. Ən çox 
cavanlar pillələri düşüb sıx meşəliyə, ordan da qumsal sahillərə 
gedirdilər. Nəvələrini havaya çıxarmış qocalar onları 
pilləkanlara yaxın qoymurdular – axı, yıxıla bilərdilər. 

Təmiz hava, dənizdən əsən sərin meh könlünü oxşadı, yor-
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ğunluğunu canından çıxardı. Yolun o üzündə telefon köşkünü 
görmüşdü, ancaq Levonla görüşə hələ bir saata yaxın vaxt 
vardı. Təzədən göyərçinlərə tərəf yaxınlaşdı, fışqırıq çalıb 
onları hürkütmək istəsə də, fikrindən vaz keçdi - ətrafda 
istirahət edən adamlar vardı. Elə üfürsə, kifayət edərdi, göyər-
çinlər uçub hərəsi bir yana gedəcəkdilər. Üfürdü. Göyərçinlər 
yerlərində qalmışdılar. Deməli, onları uçurmaq üçün toppuz 
lazımdı, beş-altı zərbədən sonra daş üstə daş qalmayacaqdı. 

 
Ah, zavallı göyərçinlər! 
Mavi, mavi göyərçinlər! 
Uçmağa yeriniz varmı? 
Yeməyə yeminiz varmı? 
Bu yayın istisində, 
Bu qışın soyuğunda... 

 
Bu şeiri nə zamansa oxuyub əzbərləmişdi, yoxsa özü elə 

indicə yazmışdı? Bunu ayırd edə bilmədi. Hər halda daş 
göyərçinlərə şərqi söylədi. Söylədi. Şərqi şərqidi, güclüsü, zəifi 
yoxdu. Özlüyündə bir qürur hissi keçirdi. O da şeir yaza bi-
lirmiş! Proletariatın dahi rəhbəri Leninin seçilmiş əsərləri yet-
miş-səksən cilddi, ancaq dahi rəhbər iki misra dal-dala qoşmağı 
bacarmayıb. Eləcə də Marks və Engels. Hətta “ellər atası” 
Stalinin də şeirləri olmayıb. Olmayıb. Ona görə ki, yazmağı 
bacarmayıblar. Şeir yazmaq hər oğulun işi deyil.  Elə də asan 
gəlməsin ki, kimsə şairdi, şeir yazır. 

O isə bacardı! Bacardı yox, bacarır. Özü də gör nə vaxtı? 
Böyük bir fırtına ərəfəsində! O fırtınanın memarı olan, beynin-
də min ideya calaşdıran, yad bir ölkənin böyük şəhərlərindən 
birində sülhün rəmzi sayılan göyərçinlərə şeir qoşdu, sərxoş 
ağlı ilə nəğmə də oxudu. 

Fırtına! 
Dənizin mavi dalğaları postamentin yanından əl içi kimi 

görünürdü. Mavi dalğalar asta-asta sahilə yan alır, həzin bir səs 
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çıxarır, ağ köpüklər qumun üzərində qalır, sonra yox olurdu. 
Dəniz sakit idi. Bu sakitlik şəhərin binalarına, küçələrinə, 
ağaclarına, ən əsası adamlarına da sirayət edirdi. 

Bu, açığı, qonağın xoşuna gəlmirdi! Onun fikrincə, indi 
şəhər arı yuvasına bənzəyirdi və arılara bir ovuc qum atmaq 
lazım idi ki, vızıldayıb ətrafa səpələnsinlər, yolnan keçənləri 
sancsınlar. 

Bu, hələ yox idi! Beynəlmiləl şəhərdə qurd quzu ilə otla-
yırdı. Onun gözünün qabağında qoca qadın bozumtul tulasının 
ipindən tutub sahilə - hava almağa gəlmişdi. Həm özü, həm də 
tulası. Bu qadın rus idi. Qarasaç, bığ yeri təzəcə tərləməyə 
başlayan oğlan (azərbaycanlı) sarışın qızla (rus, ya erməni) qol-
boyun olub aşağıya, sıx şam ağaclıqlarına tərəf gedirdilər. 

Onun özü taksidən düşəndə papiros almaq üçün ərzaq 
dükanına girmişdi. “Paytaxt” qutusunu götürüb, kassaya 
yaxınlaşdı. Hündür kresloda, qalın döşəkcənin üstündə oturan 
kök, qarasaç qadın erməni idi. 

O, erməniləri yüz adamın içindən seçə bilirdi. Tanıyır, hətta 
dillərində qırıldatmağı da bacarırdı. 

– Neçəyədi? – Qəsdən ermənicə soruşdu. Qadın diqqətlə 
üzü çapıq, sarışın rusa baxdı, təəccübünü və sevincini giz-
lətmədi: 

– Sən ermənisən? – soruşdu. Başının hərəkəti ilə təsdiqlədi. 
– Zarafat edirsən? Rusa daha çox oxşayırsan. 

– Qarışıq. – Kassir indi onun sözlərinə inandı, inanmasaydı 
da, ermənicə danışan it oğlu itə qulluğunu göstərərdi.  

– Səninçün havayı. Qonaq ol! Bir siqaret nədir ki? Bloku 
sənə qurbandı. 

Bir manatı kiçik pəncərədən şüşənin üstünə tulladı. Qadın 
israr etsə də, manatlığı götürdü. 

– Necə yaşayırsınız? – Qonağın sualı kassirin əhvalını açdı.  
– Normal. Yaxşı! Əla! 
– Normal, yaxşı, yoxsa əla? Hansı biri daha düzgündü? 
– Düzünə qalsa, - dedi erməni – güzəranımız yaxşıdı. Əla 
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yox, yaxşı. Burada bizim üçün hər şərait var. Siz yəqin buralara 
birinci dəfə gəlirsiniz? 

– Hə, birinci dəfədi. qohumumuz var, onun qızının toyu idi, 
gəldik, iştirak etdik, yaxşı yeyib-içdik. Şəhər də, adamlar da 
çox xoşumuza gəldi. 

– Əgər vaxtınız varsa, bizim də qonağımız olun. Ailənizi, 
qohumlarınızı da götürün, gəlin. Düz sözümdü, çox şad olarıq. 

– Çox qonaqpərvərsiniz. Elə qohumlarımız da biletləri geri 
qaytardılar ki, hələ bir az qalın. Qaldıq, ancaq iş-güc tökülüb 
qalır. Sağlıq olsun, bir də gələndə hökmən sizə gələrik. Söz 
verirəm. 

Qadından aralanıb çölə çıxdı, qutunu açıb bir gilə götürdü, 
damağına qoyub yandırdı, acgözlüklə tüstünü cigərlərinə çəkdi. 
Tütündən xoşu gəlmədi. Bu papirosu aldığına təəssüfləndi, gə-
rək “Avrora” alardı. Onun tələbatını ancaq “Avrora” ödəyirdi. 

– “Söz verirəm ki, yaxın, çox yaxın vaxtlarda burada elə bir 
fırtına baş verəcək ki, iziniz-tozunuz belə görünməyəcək. Sən 
də belə hündür kresloda, döşəkcənin üstündə pul 
saymayacaqsan!” 

Yenə sakitlikdən üzülüb fırtına haqqında düşündü. 
– “Deyirlər ki, fırtına qabağı dəniz çox sakit olur!” 
Deyirlərsə, deməli, düz deyirlər, ancaq nədənsə, fırtına 

haqqında heç düşünmədi, ona şeir həsr eləmək yadına düşmədi. 
Fırtınaya yox, göyərçinlərə şeir yazmaq lazımdı.  

– Heç daşdan da göyərçin olarmı? Sən demə, olarmış. On 
beş daşı bir-birinə pərcimləmək olarmı? Sən demə, olarmış. 
Ancaq, təbiətin seli-suyu, qarı-çovğunu, istisi-soyuğu o daşları 
bir-birinə pərçimləyən sementin, qumun keyfiyyətini axır ki, 
yox edəcəkdi?  

Hər şeyin sonu var! Başlanğıcı olduğu kimi! Başlanır və 
sona çatır. Lap elə bu küçə kimi. Şəhərin ən enli və uzun 
küçəsidir. Gözəl asfalt örtüyü var. O biri küçələrdən tamam 
fərqlidir. Svetaforlar qaydasınca yanıb sönür, keçid yerlərinə az 
rəng vurulub. Sağ hissə istirahət zonasıdır. Göyərçinlərin 
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postamentindən başlayaraq, bir kilometr yarımdan çox sahə sıx 
meşəlikdir. Sonra dairəvi yol dörd istiqamətə ayrılır. Ortada on 
altı bayraq dalğalanır. SSRİ-nin və on beş qardaş respublika-
nın... Sağa dönüş istiqamətində siyasi büro üzvlərinin şəkilləri 
yan-yana düzülüb. Müxtəlif vücudların iri plakatlarının rəngi 
bozarıb, bu təbiidir, külək toz-torpağı onların sifətinə çırpır. 
Əgər sifət yuyulmursa, gündə min kərə üzünə toz-torpaq, zir-
zibil çırpılırsa, onda gör onun halı necə olar?” 

Bu yol isə şəhər stadionuna gedir. Sən deyən də elə böyük 
deyil, amma yığcam, gözəgəlimlidir. Cəmi beş min azarkeş tu-
tar. İki yüz əlli min nəfər əhalisi olan şəhər üçün beş minlik tri-
buna azlıq eləməzmi? Şəhərin komandası güclülər dəstəsinin 
ikinci divizionunda oynayır. Oynayır deyəndə, gününü keçirir. 
İkinci dəstə. Dəstəyə bax! Heç güclülərin yüksək eşelonuna o 
qədər fikir verən yoxdu, qalmışdı ikinci, ya birinci dəstə olsun. 
Futbol marağını itirib, necə ki, partiyanın əvvəlki gücü, 
hökmranlığı yoxdu. İndi çoxları min bir əziyyətlə keçdikləri 
partiyanın biletini ürəklərinin başında gəzdirmirlər. Nəinki 
gəzdirmirlər, hətta üst-üstə yığıb tonqal əvəzinə yandırırlar. Bəli, 
partiya biletini yandırırlar. Bu nə deməkdi? Partiyaya inam, 
etibar itib, insanlar öz xoşları ilə boyunlarını saldıqları kəndirdən 
azad olmaq istəyirlər. Edam kəndirindən! Kommunist partiya-
sına üzv olanlar bunu bilirdilər, hətta etiraf edirdilər ki, daha 
boğazımızı kəndirə keçirmişik, ip dartıla, ya dartılmaya! 

Kommunist olan kəs üzv olduğu partiyanın dediyi ilə otu-
rub-durmalı idi: düz də desə, yalan da desə. Sənin dediyin, 
düşündüyün bir xəyal kimi beynində qalmalı, boş havaya uçub 
getməli idi! 

– Partiya belə məsləhət görür! 
– Axı, düzgün deyil, nizamnamədə göstərilir ki... 
Bu sözü deyən kommunistləri ciddi cəza gözləyirdi: 

xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli töhmət və sonda əlvida bilet. 
Biletlə əlvidalaşanlar, demək olar ki, həyatla vidalaşırdılar. 

Həbs, işsizlik, hörmətdən düşmə. Bunlardan pis nə ola bilərdi? 
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Bu cür adamlara salam verənlər özləri pis vəziyyətdə qalırdılar. 
– “Sən filan vaxtı filan vurulmuş kommunistlə salamlaş-

mısan!” 
– “Salam Allah salamıdı. O vurulmuş adam mənim kənd-

çimdi, bir kənddə yaşayırıq, qonşuyuq, üz-üzə gəlirik, necə 
ondan qaçım?” 

– “Niyə qaçırsan? Elə et ki, o sənə üz çevirməsin.” 
– “Necə edim? Bircə əlac qalır ki, o kənddən çıxım gedim!” 
– “Əgər lazımdırsa, köçməlisən. Partiyaya xəyanət bilirsən 

nə deməkdir?” 
– “Nə xəyanət? Həyatda elə insan varmı, onun səhvi ol-

masın? Yoxdur elə adam. Onda hamı xəyanətkardı, oğrudu, 
rüşvətxordu – kommunist adına layiq deyil.” 

Onda düşürdülər bu kommunistin üstünə. Bürolarda məsə-
lələr müzakirə edib, qərarlar çıxarırdılar. O yazıq da qorxusun-
dan ya infarkt olurdu, ya da ürəyi yatırdı. 

Qorxu! 
İkiüzlülük! 
Yalançılıq! 
Yaltaqlıq! 
Simasızlıq! 
Kütbeyinlik! 
Aşağıdan yuxarıya hər şey nizamlanmışdı. Aşağılar yuxarı-

lara tabedir! Bu hansı bərabərliyə xas olan iş idi? Aşağılar 
yuxarılara hesabat verirdisə, onda quldarlıq, feodalizm, 
kapitalizmdən kommunizmin fərqi nə idi? Quldar, feodal, 
kapitalist ağalıq edir. Kommunizmdə də yüksək eşelondakı 
kommunist hökm sahibi idi, sadəcə o kommunistə quldar, 
feodal, kapitalist deyilmirdi. Bəli, mahiyyət eyni idi, ad 
məsələsi (quru, sadə ad) bir cəmiyyəti o birindən fərqləndirirdi. 

Bərabərlik! Kommunizmin əsas ideyası, daha doğrusu, 
kütləni aldadıb başdan çıxarmaq, öz tərəfinə çəkmək üçün 
kommunistlərin ortaya atdığı oyun belə adlanırdı. Avam kütlə 
də anlamır, hissə qapılırdı ki, hamı bir-birinə bərabər olacaq, 
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əzən-əzilən olmayacaq, onların günü ağaracaq, hücum çəkib 
ağaları qanlarına qəltan elədilər. Nə dəyişdi? 

Dünən ağa bu vilayətdə ağalıq edirdi, bu gün vilayət partiya 
komitəsinin katibi. Həsən Keçəl, Keçəl Həsən! 

Stadiondan sonra, üzü günbatana zavodlar düzülmüşdü! Üz-
vi kimya zavodu, xlor zavodu, sintetik kauçuk zavodu, polad-
tökmə zavodu, boru-prokat zavodu... Bu zavodlar insan 
orqanizmi üçün təhlükə mənbəyi idi. Ruslar buna vrednost 
deyirdilər. Buna görə fəhlələrə əlavə maaş, ərzaq, geyim 
əşyaları verirdilər. 

Zavodların zəhərləri, tullantıları uzağa getmir, elə şəhərə 
hopurdu – küçə-küçə, ev-ev... 

Bu pis qoxu dənizin qırağındakı göyərçinlərin yanında da 
hiss olunurdu. Kəskin qoxulu iy adamın nəfəsini kəsirdi. 

– “Bunları Sibirə göndərmək lazım deyil, buranın özü 
Sibirdən betərdi!” 

Qonaq qol saatına baxdı. Beş dəqiqədən sonra görüş vaxtı 
idi. 

 
IV FƏSİL 

 
“Rosiya” kinoteatrının arxasından keçən küçəyə çıxdılar. 

Beşmərtəbəli binalar bir-birinə necə oxşayırdı. Sarı palçığa 
batmış ayaq izləri asfaltın üstündə aydın sezilirdi. Ən çox da 
uşaq ayağının izləriydi. Görünür, futbol oynayanda gölməçə 
suyunun islatdığı torpaq ayaqqabılarına bulaşmışdı. Asfalt 
çirkli idi. 

– Bu görünən binadı. İkinci blok, üçüncü mərtəbə. – 
Allahverdi qabaqda, asta addımlarla gedirdi. Azər babasının, 
nənəsinin qolundan tutmuşdu, onlara yol göstərirdi. Blokun 
ağzında dayandılar. 

– Bu evlər şəhərdə tikilən ilk binalardı. – Allahverdi muzey 
baxıcısı kimi məlumat verirdi. – Hamısı da eyni layihə ilə ti-
kilib. Rayonlardan gələn işçi qüvvəsini mənzillə təmin etmək 
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üçün işlər sürətlə, gecə-gündüz aparılırdı... Bu tip binaların 
tikintisi asan olduğundan qərara alıblar ki, bundan istifadə 
etsinlər. 

– Belə çıxır ki, bunlar o vaxtdan burada yaşayıblar? – Azər 
binaya diqqətlə nəzər yetirdi. 

– İnanmıram. Şəhər böyüdükcə, ailələr artdıqca onlar çox-
otaqlı mənzillərə köçüblər. Bunlar sonradan növbə ilə alıblar. 
Mən belə zənn edirəm. Həm də bura şəhərin mərkəzidi. Yəqin 
imkanlı adamlardı, hansı vasitə iləsə buradan ev alıblar. 
Baxırsan, ilk kinoteatr, avtovağzal, univermaq, ən böyük ərzaq 
dükanları, idarələr bu ətrafda yerləşir. 

Pillələri qalxıb Allahverdiyə çatdılar. O, üstünə “22” yazıl-
mış qapının ağzında dayanmışdı. Qapının sol küncündəki 
düyməni basdı. İçəridən addım səsləri eşidildi, az sonra qapı 
açıldı, saçları usta əlindən yenicə çıxmış qadın onların qarşısın-
da dayanmışdı. 

– Brej kirvə evdədir? – Cavab gözləmədən “Düzmü gəlmi-
şik?” soruşan Allahverdi qadını görüb tutulmuşdu. Qadın bunu 
hiss etdi, ancaq fərqinə varmayıb, sifətinə təbəssüm gətirdi. 

– Bəli. düz gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Keçin içəri! – Qadın 
qapısı açıq otaqdan Brej dayısını səslədi. – Gəl, kirvələrin 
gəlib.  

Brej qapıda göründü. Səmədlə qucaqlaşıb öpüşdü, sonra 
Allahverdini, Azəri qucaqladı. Pakizə qadına diqqətlə baxıb nə 
edəcəyini bilmədi. Ona tərəf yaxınlaşdı. Onlar da qucaqlaş-
dılar. 

– Keçin, içəri keçin, qapının ağzında dayanmayın! Dayı, siz 
oturun, mənim yarımçıq işlərim var. – Qadın, hiss olunurdu ki, 
işgüzar vəziyyətdə idi, mətbəxdə nəsə bişirirdi. Dolmanın iyi 
otaqları götürmüşdü, bir az da isti idi. Divanda oturdular. Otaq 
qeyri-adiliyi ilə gələnlərin diqqətini çəkdi. Allahverdi də, Azər 
də divardakı oboylara, tavana çəkilən işləmələrə təkrar-təkrar 
baxdılar, açığı bu gözəlliyi heç yerdə görməmişdilər. Elə adicə 
stolun, stulların, divan-kresloların özü də bənzərsiz idi. 
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– Necəsən, ay kirvə? – Səməd kişi Breji çoxdan görmürmüş 
kimi ürəyiyanıcıllıqla soruşdu. Brej əvvəlki təmkini ilə sükut 
elədi, bir xeyli keçəndən sonra axır ki, dilləndi: 

– Pis deyiləm. Belim məni çox incidir. 
– Bir əlacı yoxdumu? – Bu sualı Allahverdi verdi. Brej üzü-

nü ondan yan keçirib Səmədə tərəf tutdu. 
– Ha istədim ki, operasiyadan qaçam, alınmadı. Anahid 

məni burada müayinə etdirdi, Bakıya apardı. Belimdə fəqərə 
sürüşməsi var – nə az, nə çox, düz 3 santimetr. Bunu da opera-
siyasız eləmək mümkün deyil.  

Pakizə söhbətin ona aid olmadığını, həm də Breji görəndən 
özünü pis hiss etdiyini görüb ayağa qalxdı. 

– Siz söhbət edin, mən qıza kömək edim – deyib otaqdan 
çıxdı.  

– Bel yazıq neyləsin? – Səməd kişi kirvəsinə ürək-dirək 
vermək istəyirdi. – Neçə illərdi rütubətin içində, yükün altında. 
Gərək innən belə bir kilo da şey götürməyəsən. 

– Əməliyyat hər şeyi düzəldəcək, amma atam düz deyir, 
gərək əlini ağdan qaraya vurmayasan. 

Səməd kişi oğlunun sözünə qüvvət verdi. 
– Allaha şükür, daha nə Brejin, nə də mənim iş görən 

vaxtımız deyil. Yaş öz sözünü deyir. İnnən belə istirahət eliyən 
vaxtımızdı. 

– Sizə kimdi deyən ki, işləyin. Oturun, istirahət edin, yeyin, 
için. Darıxanda evdə xırda—xuruş işlərlə başınızı qatın. Gör 
neçə ildi işləyirsiniz? 

Allahverdinin böyüklərə ağıl verməsi o qədər də yerinə 
düşmədi, ancaq Azərin sözləri hamının gülüşünə səbəb oldu: 

– Heç babam işsiz dayana bilər? Axtarıb elə şeylər çıxarır 
ki? İşsiz qalsa, birtəhər olar. 

“Ölər” demədi, doğrudan da, kənddə iş qurtarmır, lap o 
başdan ta şər qarışanadək orda-burda qurdalanır. 

– Qıraqdan baxana elə gəlir. Bir də tənbələ. İş həmişə, hər 
yerdə var.  
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Səməd kişi bu sözləri nəvəsinə çatdırırdı, odur ki, astadan, 
aramla danışırdı. 

– Hələ cavandı, kənddə yaşamayıb, oranın iş-gücündən 
xəbərsizdi. Burda asfaltın üstündə o yan-bu yana qaçırlar, elə 
bilirlər hər yan belədi. 

Brejin sözünün qurtarmasına bənd idi, Anahid xrustal 
stəkanlarda qan kimi qırmızı çayı büllur podnosda stolun 
üstünə qoydu. 

– Bəh, bəh, bəh! – Brej ilk olaraq qardaşı qızının çayını tə-
riflədi. Doğrudan, çayın ətri xörəklərin iyini yox eləmişdi. 
Birinci stəkanı nəlbəkiyə qoyub Səməd kişiyə tərəf uzatdı. 
Azər çayı onun əlindən alıb babasının qabağına qoydu, sonra 
növbə ilə hamıya payladı. Pakizəni ayaq üstə görüb, oturmağını 
xahiş etdi. 

– Oturun, özünüzü evinizdəki kimi hiss edin. Hər şey ha-
zırdı. Özüm eləmişəm. 

– Qardaş qızı, sənin çay dəmləməyindən heç yanda görmə-
dim. – Səməd kişi də Brejin sözünə qüvvət verib, bir neçə 
tərifli söz dedi. 

– Bir dostum var, Hindistandan şəxsən gətirib. Rəngi pis 
alınmayıb. Mürəbbələri də özüm bişirmişəm. dadına baxın. 
Meyvələrini əmim göndərmişdi. Ümumiyyətlə, əmim çox zəh-
mətkeş, həm də səliqəli adamdı. Mən onu çox istəyirəm. O, 
həqiqətən sevilməli insandı. Onun qohumları, kirvələri də 
bizim əzizimizdi, gözümüz üstündə yerləri var. Birinci dəfədi 
görüşürük, elə bilirəm bundan sonra gediş-gəlişimiz artacaq. 
Bura bizim evimizdi, mən ərimlə yaşayıram. O, deyilənə görə 
yaxşı malyardı. İndi böyük bir adamın evini təmir edir.  

– Ha, Rafiq gözəl malyardı – dedi Brej. – Elə dünən zəng 
edib danışanda dedi ki, işi çoxdu, orda tələsdirirlər, ona görə 
sizinlə görüşə bilmədi. Eybi yox, sonra görüşərik. Anahid də 1 
nömrəli xəstəxanada cərrahdı. O da tanınmış adamdı. Qadınlar 
hamısı onun yanına gəlirlər. 

– Ginekoloq. – Allahverdi kirvəsinə kömək etdi.  
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– Hə, hə, ginekoloq. Çox tanınmış adamdı.  
Anahid utanıb eləmir, özünü sərbəst aparırdı. 
– Əmi, indi kirvələrini bizimlə tanış elə görək! 
Brej hamını bir-bir Anahidə təqdim elədi. Anahid tanışlıq-

dan məmnun oldu. Allahverdinin işlədiyi yeri dəqiq soruşdu, 
sonra mətbəxə keçdi, çörək, salatlar gətirib stola düzdü. 

– Operasiyam vardı. Bir az çətin keçdi. Qurtaran kimi 
bazarlıq eləyib evə qaçdım. Rafiqdən mənə haray yoxdu, üzünü 
az-az görürəm. Rəfael də atasına çəkib, ev işlərinə baş qoşmur. 
Mən də qalıram tək. İş çox, evin işləri də qurtarmır. Hə, dedim 
nə olur olsun, kirvələrə dolma bişirəcəm – həm yarpaq, həm də 
kələm dolması. 

– Əziyyət çəkmisən. – Səməd kişi üzrxahlıq etdi. 
– Açığı, siz zəng edəndə atam məsləhət gördü ki, gəlim 

kirvəmi aparım, ancaq gec idi, dedik bu gün biz qonaq apa-
rarıq. Siz bizi qabaqladınız. Xəcalət vermisiniz. 

– Xəcalətli düşməniniz olsun! – Anahid quş kimi fırlanıb 
gözdən itdi, sonra əlində dolma qabları qayıtdı. 

– İsti-isti yeyin! Dolmanı ki, soyutdun, dadı qaçır. Sarımsaq 
da döymüşəm! Ayrıca qatıq da var. Necə istəyirsiniz, elə də 
nuş edin. 

– Hə, başla, ay kirvə! – Brej əlini çörəyə uzatdı. Səməd kişi 
“bismillah” eləyib yeməyə başladı. 

Anahid Pakizəyə salat qoydu. Allahverdi Azərin boşqabını 
götürüb nə istədiyini soruşdu. 

– Gör ha, ağlım çaşıb, tamam unutmuşam. – Anahid ayağa 
qalxdı. Pakizə narahat oldu. 

– Bəsdi, ay doxdur, stolda qoymağa yer də yoxdu. Nə var 
düzmüsən stola. Sən də otur ki, biz rahat olaq. 

– Yox ey, xala, yaddan elə şey çıxıb ki, onsuz stol çox kasıb 
görünür. 

Əlində üç şüşə ilə qayıtdı. 
– Bu “Pşeniçnaya” arağıdı, bir xəstəmin əri Moskvadan 

gətirib. Bu Yerevan konyakıdı. Bu da ki, xalis tut arağıdı. 
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Şüşələr, doğrudan da, stola bəzək verdi, qırışlar açıldı. 
– Sən də bizimlə içəcəksənmi? – Brej qardaşı qızından 

soruşdu. 
– Raz ki, belə əziz qonaqlarımız gəlib, heç içməmək olar? – 

Üzünü Allahverdiyə tutdu. – Mənə konyak. 
Allahverdi konyakı açıb, Anahidin qədəhini doldurdu. Sonra 

atasından, Brejdən soruşdu ki, onlar nə içirlər. Belə qərara 
alındı ki, “Pşeniçnaya” arağı içsinlər. 

– Bəs oğlunuz hardadı? - Azər özünə həmsöhbət axtarırdı. 
– Heç bilirəm ki? Dostları ilə “Rosiya” kinoteatrına ge-

diblər. Orda nədi o, apaçilərdən kino var, ona baxacaqlar. 
İlk sağlığı Brej dedi – dostluqlarının sağlığına badə qaldır-

dılar. İçib neçə illik dostluqlarının necə başlamasından uzun-
uzadı danışdılar. 

Səməd kişi sağlıq dedi, kirvəsinə sağ can, uzun ömür 
arzuladı. – Allahın köməyi ilə yaxşı olacaq – dedi Anahid. – 
Respublikanski xəstəxanada mənim bir tələbə yoldaşım var, 
tanınmış cərrahdı, onunla danışmışam. Elə sabah gedəcəyik. 
İki-üç gün müayinə edəcəklər, sonra əməliyyat. Çətin bir şey 
yoxdu.  

– Sabah? – Allahverdi heyrətlə soruşdu. 
– Hə, sabah. Yubatmaq da olmaz. Nədir ki? 
– Yoox, dedim sabah bizim qonağımız olasınız. 
– Olarıq,  o qədər olarıq ki, axır bizi evinizdən qovarsınız. 

Hə, Azər? 
– Nə danışırsınız, heç elə də şey olarmı? Evimiz sizə qur-

bandı. 
– Zarafat edirəm. – dedi Anahid, qalxıb mətbəxə çayı təzə-

ləməyə keçdi. 
Çay süfrəsi o biri otaqda açıldı. Bu otağın bəzəyi tam fərqli 

idi. Tavanın naxışları künclərdən əyrilərlə çıxarılmış, düz xət-
lərlə birləşdirilmişdi. Baxanda adama elə gəlirdi ki, hansısa məş-
hur stadionun emblemi bura yapışdırılıb. Divarlara yaşıl oboy 
vurulmuşdu, üstündə qızılı xətlər divara gözoxşayan çalar verir-
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di. Pəncərənin pərdəsi də yaşıla çalır, üstündə güllər bərq vurur-
du. Divan və iki kreslo yaşıl rəngdəydi, ortaya dairəvi şüşəli 
masa qoyulmuşdu. Kirvələr otağa başdan ayağa göz yetirdilər.  

– Necədir? – Çay süfrəsini buraya köçürən Anahid də 
dəyişmiş, paltarını otağın rənginə uyğunlaşdırmışdı. 

– Əladır! Çox yüksək zövqlə düzəldilib. 
– Yəqin bunlar Rafiqin işləridir? – Allahverdi həsəd apara-

apara soruşdu. Bu həsəddə qəribə hisslər də keçirir, bəzən özü-
nü itirirdi. Anahid çayı ona sarı uzadıb bir an baxışlarını üzün-
də saxladı. Şəkli Allahverdinin gözlərinin qarasına düşmüşdü. 

– Eləməyinə o eləyib, ancaq filmin rejissoru mənəm. 
– Afərin zövqünə! Sözüm yoxdu.  
Allahverdi öz evlərinin sadəliyini və çılpaqlığını gözü önünə 

gətirdi. Tikinti trestinin az qala rəhbər işçilərindən olan 
mühəndis dövlətin verdiyi evə demək olar ki, əl vurmamışdı, 
necə vardısa, elə qalmışdı. Özü də onların evləri yaxınlarda 
istifadəyə verilmişdi. Anahidgilin evi isə neçə ilin tikintisi idi. 
Kim kənardan deyə bilərdi ki, bu köhnə qozbel binalarda belə 
evlər ola bilər? Görməsən, inanmazdın!       

– Gərək yoldaşını, qızını da gətirəydin. Tanışlığımız yaxşı 
olardı.  

– İşləri çox idi, gəlmək istəyirdilər. Hökmən gələrlər, siz 
gedərsiniz! 

Anasının sözləri Allahverdinin başına daş kimi dəyib 
qulaqbatırıcı uğultu qoparırdı. Deyəsən, araq onu tutmuşdu. Bir 
şüşə nə idi onun üçün. İşdə kolbasa, pendirlə yarım litri tək içir, 
heç vecinə almır. O cür ləziz yeməklərlə üç nəfər bir şüşəni 
qurtardılar. Üç nəfər! Ancaq o, sərxoş kimiydi. Başında, gö-
zündə dəyişikliklər onu qorxudurdu. 

– O divardakı nədi? Əvvəla divar nədi? Daşla hörgü. Daş? 
Ağ kubiklər. Hardan gətirirlər? Qobustandan. Qobustan hara-
dır? Bakıdan kənarda daşlı-qayalı məkan. O iri daşlar yu-
marlansa, nə olar? Daşın üstünə oboy yapışdırırlar. Nə ilə? 
Kraxmalla. Kağız daşa necə yapışır? Nə cürsə yapışır və 
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qopmur. Kağız daşın üzünü örtür. Oboy adi kağız deyil, 
qalındı, üzünə rəng və naxışlar vururlar, insanı dəyişdirir, gözəl 
göstərir. Oboy evin libasıdı, onu əyindən çıxarsan, lümlüt 
qalar. Adam lüt olsa necə olar? Anahidin əynində bircə dənə 
nazik don var, arxa düyməsini aç, dart çıxart, balıq kimi olacaq. 

– Buranı özüm yaşıl rəng elətdim. Bilirsiniz də, yaşıl rəng 
insan əsəblərini elə sakitləşdirir. 

– Həyat da yaşıl rəngdi. – Allahverdi gərgin fikirlərdən 
sonra danışmağa başladı. – Qarlı qışdan sonra həyat yaşıllanır, 
meşə, çöl-çəmən yaşıl dona bürünür. Bu da təbiətin insanlara 
bəxş elədiyi gözəllikdi. 

– Yaşıllıq, içində də qırmızı, sarı, ağ güllər. Nə qədər göz-
oxşayandı, elə deyilmi? Mən də istəyirəm iş otağımı təzələyəm. 
Çünki, yanıma çoxlu sayda qadınlar gəlir. Mənim işim 
qadınlarladı. Çoxu da imkanlı, vəzifəli adamların arvadları, 
bacıları, qızları... Otaq gözoxşayan olmalıdı ki, onları özünə 
cəlb edə bilsin. 

Brej kişi yorğun görünürdü. 
– Rafiq düzəldər! O, belə şeylərdə pərgardı. 
– Rafiqdən mənə haray yoxdu. O böyüklərnən oturub-durur. 

Elə görürəm Allahverdi bacarıqlı oğlandı. O eləsin! 
– Eləyər, niyə eləmir? – Səməd kişi əlini saqqalında oynatdı. 
– Eləyərəm. Nə material desən varımızdı. Sizə qurbandı. 
Anahid güldü: 
– Elə deyil, kirvə balası, mənə sovet hökumətinin “Znak 

kaçestvo”lu kraskası, oboyu lazım deyil. Onları gətirdəcəm. 
Sən otağa baxırsan, bacarıqlı bir işçini göndərirsən, çox 
akkuratno o işləri mən istəyən kimi görür. Burda nə var ki? 

– Olar – dedi Allahverdi. Bu razılıq Anahidin ürəyincə oldu. 
– Verin çayları təzələyim! – Anahid Pakizəyə tərəf gəlib 

onun yanında dayandı, əlini boynuna keçirdi. 
– Sağ olun, daha bəsimizdi! Gedək. Allah şen eləsin. Allah 

qoysa, kirvə sağalıb gəlsin, onda da bizdə oturaq! 
Səməd kişi birinci qapıya gəlib ayaqqabılarını geyindi. 
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V FƏSİL 
 
Palıdı rəngli “VAZ-2106” maşını bir azca irəlidə saxladı, 

arxadan eynəkli, ortaboylu, sarışın oğlan düşüb, əvvəlcə saata 
baxdı, sonra ətrafa göz gəzdirdi. Obyekti tapmaq çətin deyildi, 
burada Yuradan başqa kişi xeylağı yox idi. Nabələdliyi də qı-
raqda tək-tənha duruşundan bəlli idi. Ancaq eynəkli tələsmədi, 
köynəyinin cibindən sarı papiros qutusu və alışqan çıxartdı, 
papirosu yandırıb dərindən qullab vurdu, tüstünü burnundan 
çıxartdı. 

– “Burada erməni papirosu çəkir. “Salyut”du. Afərin, qanlı 
oğlana oxşayır.” 

Eynəkli ona tərəf addımladı, yanında dayanıb salamlaşdı.  
– Göyərçinlər uçmağa hazırlaşır! 
– Çoxdan uçmalı idilər. Niyə bu qədər gecikdilər, bilmirəm! 
– Sən də gecikdin, dünya dağılmadı ki? 
– Mən gecikməyi sevmirəm, açığı, tələsmirəm də. Necə 

gəldin? 
Yura sifətindəki razılıq əlamətini gizlətmək üçün çevrilib 

dənizə tərəf addımladı, eynəyini əlinə alan oğlan da onun 
ardınca iki-üç addım atdı. 

– Pis olmadı, desəm, daha doğru alınar. Yolda hər şey ola 
bilərdi. Ola bilərdi! Ancaq şükürlər olsun ki, mən hər anı 
təhlükə olan yollardan salamat gəlib çıxa bildim.  

– Çox yaxşı. 
– Şərq aləmi sirlər və möcüzələrlə doludu. Mənim rast 

gəlmədiyim çox şeylər bu yerlər üçün tipikdir. Hər halda vəhşi 
şərq deyimi özünü doğruldur. Əsil vəhşidilər. Burunlarının 
ucundan uzağı görmürlər. Siyasətdə sıfırdılar. O boyda yolda 
bir soruşan olmadı ki, dünyanın  o başından bu başına hansısa 
əsgər dostunun oğlunun sünnət toyuna kim gələr? Sünnət 
toyuna. Heç bilmirəm ki, o nə olan şeydi? O toyda nə iş 
görürlər? Kimin nəyinə lazımdı artıq əti kəsib atmaq? Levon, 
siz şərqlisiniz, bəs siz niyə uşaqlara sünnət eləmirsiniz? 
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Levon eynəyi əlində oynatdı, sonra gözünə taxıb, bir müddət 
susdu. 

– Onlar ayrı, biz ayrı. Düzdü, elə olur ki, onlar bizi özlərinə 
kirvə tuturlar, yəni uşaqlarını bizimkilərin qucağına qoyurlar, 
dəllək kəsir, ancaq bizdə elə şey yoxdu, necə ki, sizdə də elədi. 

Yuranın guya əti ürpəşdi, əlini alnına çəkdi. 
– Vəhşilikdi, vəhşilik! Sən uşağın əl-qolunu bağla, zorla 

artıq əti kəs at. – O sözünə fasilə verdi – Bəlkə ona görə 
emosional olurlar? Sünnətin ona bir təsiri varmı? 

– Yox. Onların dinində belə qayda qoyulub. Artıq əti kəsib 
atmaq təmizlik yaradır. Emosionallıq bizim tərəflərin torpağı, 
havası, suyu ilə bağlıdı. 

Levon “bizim” deyəndə erməniləri də azərbaycanlıların 
cərgəsinə qatdı. 

– Hə, oxşarlıq var. Çox şeydə. Qonaqpərvərlikdə, təbiətdə... 
Biz bu daş göyərçinlərin yanında söhbət edəcəyik? 

Levon çaşdı. 
– Mən hər şeyə hazıram. Söz sizinkidi. Hardan, nədən 

başlamağı deyirsiniz, onu da eləyək. 
Yura maşının arxa qapısından oturdu, Levona qabağa 

keçməyi tapşırdı. Gənc sürücü mühərriki işə salıb əmr gözlədi. 
– Bu necə sürücüdü? – Qonağın sualını göydə tutan Levon 

narahatlığa əsasın olmadığını bildirdi. 
– Bizim uşaqdı. Əla maşın sürür! Söz ola bilməz. 
– Onda bir az şəhəri gəzək, ancaq bu heykəllərdən uzaq! Ən 

çox sizinkilərin olduğu yerlərə baxaq! 
– Yeməyi harda yeyək? 
– Dəniz kənarında. 
– Onda şəhərdən bir az aralıda bizim dostumuz var, onların 

ayrıca nömrələri olur, orda oturarıq. Ac qarına başda heç nə 
qalmır. – Yerində rahat oturub sürücüyə göstəriş verdi – 
“Rosiya” kinoteatrının yanından “Əyri bina”nın yanına, ordan 
9-cu mikrorayona – “Arzu” şadlıq evinin yanına. 

Sürücü Sülh küçəsindəki dairədən çevrilib əks istiqamətə - 
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dəniz boyunca irəlilədi, işıqforda qırmızı rəngi gözləyib, sağa 
buruldu. Yolların asfaltı dağılmışdı, çala-çuxurlar dərin və 
saysız idi, odur ki, maşın onları atıb tuturdu. 

– Bu nə yoldu? – İlk etiraz bildirən Yura oldu.  
– Hə, yollar çox bərbad vəziyyətdədi, demək olar ki, fikir 

verən yoxdu. Yağışda heç keçmək mümkün olmur. 
– Ermənilər yaşayan məhəllələr belədi, yoxsa?.. 
– Bütün şəhər. Hələ bura mərkəz hesab olunur. Buralarda 

yol mədəniyyət yox, sadəcə yeyinti yeridi. Hər il guya təmir 
edirlər. Adını belə qoyurlar, əslində isə pul silirlər. Bunlar pul 
silməkdə mahirdirlər. 

– Belə denən də! Dövlətin pulunu qamarlayıb yeyirlər, 
ondan da başlayırlar xərcləməyə. Adını da qoyurlar 
qonaqpərvərlik. Hamam suyuna dost tuturlar. 

Yura heyrətini ağzının spirlti suyu ilə yuyub apardı. 
– Onda de görüm, ruslar qonaqpərvər kimi tanınırlarmı? 
Yuranın qəfil sualı Levonu az da olsa, düşünməyə vadar 

etdi. 
– Niyə, hər bir xalqın özünəməxsus adət-ənənəsi var. Onu 

mən demirəm ki, hamı deyir, əvvəla ruslar bizim böyük qardaş-
larımızdır. Onlar da qonaqsevən millətdir. Bir xalq ki, bütün 
dünyaya meydan oxuyur, o xalq necə qonaqpərvər olmasın? 

Yura cavabdan xoşhallandı. 
– Onda ruslarla azərbaycanlıların qonaqpərvərliyində hansı 

fərqlər var? 
– Çox da elə fərq yoxdu. Bunlar bilirsiniz də, çox dikiy 

millətdi. Ən zəif yerləri qadınlardı. Qadınlar ev işləri görərlər, 
bişirər-düşürərlər, ancaq stolda kişilərlə yanaşı oturmazlar. 
Ruslarda qadın tamam fərqli mövqedə olur. Qadın savadlıdı, 
işgüzardı, evdə oturub bütün günü kişisini gözləmir. Qısası, rus 
qadınları sərbəst, azad, ən çox da demokratik fikirlidi. Bilmi-
rəm, fikrimi necə çatdırım. Sovet hökuməti gələnə qədər, bun-
ların qadınları qara çadrada fırlanırdılar. Kişini ərə gedən 
gecəsi görürdülər. Kişi də kimi, hansı qadını aldığından  o gecə 
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xəbər tuturdu. Hə, sovet gəldi, qadın azadlığını verdi, ondan 
çox sonralar yavaş-yavaş qadınlar meydanda göründülər. 

– Çox maraqlıdır,  – dedi Yura. – Deməli, kimsə evlənəndə 
aldığı qızı ancaq toy gecəsi görürdü? 

– Hə. 
– Bəlkə qız kardu, kordu, onu görməmiş, söhbət etməmiş 

necə alırdı? 
– Ancaq qadınlar xəbər verirdilər ki, filan qız nə dində, nə 

donda adamdı. Yoxsa... 
– Maraqlıdır. Qadın kişiyə xəyanət edə bilməz? 
– Bunlarda çox çətindi. Xəyanət eləyən qadını çox vaxt 

öldürür, ən yaxşı halda başını qırxıb geriyə yollayırlar. 
– İndi də? 
– Paçti. 
On birinci kvartalı keçib “Əyri bina”nın yanına çatdılar. 

Sürücü əyləci basdı. Yura on dörd mərtəbəli binaya diqqətlə 
baxdı.  

– Bu ki, dümdüz dayanıb. Buna niyə “əyri bina” deyirlər? 
– Bu bina tikilib qurtarandan günbatana tərəf əyildi. Bütün 

şəhər şoka düşmüşdü. Bizə tapşırırdılar ki, bu binaya yaxın 
getməyək. Moskvadan mühəndislər çağırdılar. Onlar deyilənə 
görə, binanın altına nasos qoyub düzəltdilər. İlk vaxtlar bura 
heç kim gəlmək istəmirdi, sonra gördülər ki, bina uçmur, 
şəhərdə ən böyük, yaraşıqlı binadı, dava başladı, nə başladı. Ən 
imkanlı, vəzifəli adamlar burada yaşayırlar. 

Hündürmərtəbəli bina o biri binaların arasında xüsusi 
seçilirdi, ağappaq rənglə rənglənmişdi – bu ona xüsusi yaraşıq 
verirdi. Yura binanı xeyli üstdən aşağı süzdü. 

– Ermənilərdən yaşayan varmı? 
– Var. – Levon ağızdolusu təsdiqlədi. – Səhv etmirəmsə, üç, 

ya dörd imkanlı erməni yaşayır. Biri bankda işləyir. Şəhər 
sovetinin tikinti şöbəsinin müdiri Aşot Abramyan, sonra Karen 
Baqdasaryandı, o indi Bakıda hansısa nazirlikdə işləyir. 

Binanın tinində “pivə” sözü yazılmış girişindəki şüşəyə kök, 
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bığlı, əlində kabab şüşələri tutmuş aşpaz şəkli görünürdü. 
Yura qapını açıq saxladı. 
– Burda pivə olur? 
– Hə, – dedi Levon. – Həm də yaxşı yeməklər verirlər. 

Kabab, qazan xörəkləri. 
– Bir pivə içsək pis olmaz. 
– Məhlədə məni hamı tanıyır. Mən düşəmmərəm. 
– Onda beş dəqiqə gözləyin. Mən sərinlənib gəlirəm.  
Yura asta addımlarla pivəxanaya girdi, satıcı qalın şüşə qabı 

əlinin altına çəkib doldurdu. O, boş stola tərəf gəlib ayaqüstə 
dayandı, qabı birnəfəsə başına çəkdi və maşına tərəf gəldi, 
oturub “getdik” əmri verdi. 

– Sərin olmağına sərindi, ancaq suyunu çox qatıblar. 
Levon qarşıdakı bir-birinə oxşar binalar haqqında məlumat 

verdi. 
– Bura 9-cu mikrorayondu, əsasən zavodların fəhlələri bu 

ərazidə yaşayır. Şəhərin ən sıx yeridi. Qarışıqlıq çoxdu. Ruslar, 
ləzgilər, talışlar, ermənilər, azərbaycanlılar. Binaların çox olma-
ğına baxmayın, hansı binada, hansı blokda, neçənci mərtəbədə 
ermənilər yaşayırsa, əzbərdən bilirəm. Bilirəm ki, hər erməni 
ailəsi neçə nəfərdi, harda işləyir, kimlə yaxınlıq edirlər. Mən 
gözümü açandan burada yaşamışam, elə indi də yaşayıram. 

– Evlisən? 
– Hələ evlənməmişəm. 
– Düz eləmisən. Evlənənin əli bala batmır ki? Vaxt gələr, 

evlənərsən, onun da dadını görərsən. 
– Yorğunsunuz. Sizə istirahət lazımdı. Həm də, demək olar 

ki, şəhəri gəzdik. O qıraqlarda elə bir maraqlı şey yoxdu. 
Gedək. 

Sürücü işıqfordan sağa dönüb dənizə tərəf üz tutdu. 
– Sahilboyu gedəcəyik, restoran o istiqamətdə yerləşir. 
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VI FƏSİL 
 
Azərin səhərdən əhval-ruhiyyəsi yüksək idi. Birinci dərsləri 

kimya idi – laboratoriyada idilər. Arxa sırada Anjela ilə 
oturmuşdu. İndiyədək də bir otururdular, ancaq qız özünü 
küncə sıxır, onunla ara məsafəsi saxlayırdı. Bir qədər ona tərəf 
oturanda qız boz sifətilə “sərhəddi keçmə” deyirdi. 

İndi tərsinə olmuşdu. Anjela onu küncə sıxacaq qədər ortaya 
gəlmişdi. Lyubov Prokofyevna laboratoriyada hərəkət edir, 
soruşur, izahatlar verirdi. Çevrilib qıza baxdı. Anjela necə də 
gözəlləşibmiş! Sarı saçları pırpızlaşmış, arıq burnu Karlsonun 
burnuna bənzərlikdən çıxıb tamam dəyişmişdi. Saçlarını 
rezinlə boynunun arxasında boğmuşdu. Sən demə, onun saçları 
uzun imiş, düz kürəyinəcən uzanırdı. Üz-gözünə heç nə 
çəkməmişdi. Kirpikləri, gözləri qonur idi. Nazik dodaqları 
sədəf dişlərini örtür, təkcə danışanda ağappaq dişləri güclə, 
ötəri görmək olurdu. Məktəbli forması, bütün bədənini örtürdü 
– qollarından və ayaqlarından başqa. Ağappaq sağ əl ona lap 
yaxın idi – cüzi hərəkət etsə, ona toxuna bilərdi. 

Anjela əlini dizinə qoyub müəllimin danışıqlarına diqqətlə 
qulaq asırdı. Qız gözlərini müəllimə yönəltmişdi, ancaq 
fikrində nələr tuturdu – bunu ayırd etmək çətin idi. 

Əvvəlcə qızın əlinə toxundu! Heç bir narazılıq olmadı, sonra 
sol əli Anjelanın sağ dizinin üstündəki əlinin üstünə gəldi, qız 
ani baxışla Azərin əllərinə göz gəzdirib yenidən diqqətini 
Lyubov Prokofyevnaya yönəltdi. Azərin ürəyi quş ürəyi kimi 
çırpınırdı!  

O da diqqətini müəlliminə yönəltdi. Qəribəydi, lövhədə da-
nışan, təbaşirlə kimyəvi reaksiyaları yazan Lyubov Prokofyev-
na deyil, Anjela idi! O gözlər, əllər, danışıq, hərəkət Anjelanın 
idi! 

Əlini götürdü, ancaq səhv etdiyini anlayıb, qızın sağ əlini öz 
dizinin üstünə qoydu, sığal çəkdi. Əllərin də hərarəti, döyün-
tüləri varmış! İndi onların ürəkləri eyni sürətlə hərəkət edirdi. 

Əvvəlcə o, sonra Anjela ürəkdolusu nəfəs aldılar. 
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– Başa düşdünüz, uşaqlar! – Lyubov Prokofyevna üzünü 
sinfə tutub cır səsi ilə qışqırdı. 

– Bəli! – Bu təsdiqi az uşaq bildirdi. Müəllimə yarı narazı, 
yarı razı təbaşiri lövhənin altına qoyub, əllərini bir-birinə vurub 
tozunu təmizlədi. 

– Onda reaksiyaları köçürün! – deyib oturdu, jurnalı 
vərəqləməyə başladı. 

Qızın əlini buraxmaq istəmirdi, ancaq indi sərbəstlik idi – 
uşaqlar nəyisə sezə bilərdilər! Odur ki, sumkasını açıb dəftə-
rini, qələmini çıxartdı, yazmağa başladı. Azər də dəftərini açdı. 

– Yazırsan? – Qarşıdan soruşdular. 
– Yazacam. Nədi ki? 
– Heç. 
– Anjela yazsın, mən ondan köçürərəm. 
– Sənə nə olub ki? – Samirə söz atdı. 
– Uzağı yaxşı görmür. – Sahib onu müdafiə edirdi. 
– Hə, bu olar! 
Anjelanın dəftərinə baxdı. Orada reaksiyalardan əsər-əlamət 

yox idi. “Bu gün saat 17.30-da məşqim qurtarır.” 
Kimyəvi elementlər, reaksiyalar, laboratoriyadakı avadan-

lıqlar gözündə silinib atıldı. Qızın yazdığı sözlər hərf-hərf onun 
alnına toxunub əks-səda verdi. Özünə gəlib “Gözlə, gələcəm!” 
sözlərini bir vərəqə iri şriftlərlə yazdı.  

Samirəyə bax! İşini-gücünü atıb Anjelaya nadzorluq edir. 
Onun dərdindən Anjela lövhədəki reaksiyaları candərdi 
köçürür. Birdən Samirə heyrətlənir. 

– Ey! – Tez də əli ilə ağzını örtür. Anjela heç nə olmayıbmış 
kimi ona baxıb nə baş verdiyini soruşur. Samirə gözü ilə 
Azərin əlini göstərir. Onun əli qızın dizinin üstündə idi! 

– Sənin arxada nə işin var? – Azərin acıqlı sözündən qız 
yerini rahatlayıb qabağa baxdı. 

 
* * * 

Yarış uğurlu alındı: bu gün eyni çəki dərəcələrində olanlar 
döyüşməli, respublika birinciliyinə vəsiqə qazanmalı idilər. 
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İndiyədək Əli Şəfiyev əlli yeddi kiloqram çəki dərəcəsində 
Azəri üstələyirdi. Ötən il finalda Şəfiyev şəhər çempionu oldu. 
Çoxları yenə onun çempion olacağını, respublika birinciliyinə 
gedəcəyini güman edirdi. Azərin özündə də bu hiss var idi. 

Ancaq qonq çalınan kimi Azər rəqibinin üstünə hücuma 
keçdi. Ona dəyən zərbələri Azər hiss etmirdi, vurduğu zərbələr 
əlini zəiflədir, qorxudurdu. Birinci raund tez başa çatdı. Azər 
fasilədə öz yerinə getsə də, oturmadı. O, quş kimi yüngül idi. 
Məşqçi ağ dəsmalı bir-iki dəfə üzünə yellətdi. 

– Müdafiəni unutma! Belə döyüşsən, qələbə sənindi! 
İkinci hissənin ortalarında Azərin rəqibin çənəsindən 

vurduğu zərbə qarşısıalınmaz oldu və o yerə sərildi. Hakim 
doqquz sayanacan ayağa durmadı. 

 
* * * 

Boks üzrə şəhər çempionu idman sarayından tez çıxdı, 
dayanacaqdan 3 nömrəli trolleybusa mindi. Trolleybusun sürəti 
onu qane etmirdi. Qolundakı saatın əqrəbləri 17.29-u göstərir-
di. Görüşə bir dəqiqə qalırdı. Trolleybus isə tısbağa kimi gedir, 
istədiyi yerdə saxlayırdı. Sarı beş qəpikliyi qabaq şüşənin ya-
nındakı dəsmalın üstünə atıb qapıdan düşdü, iti addımlarla 
şəhər uşaq-gənclər idman məktəbinin qabağına gəldi. Gözlə-
rinə inanmadı. Levon Anjelanın qarşısını kəsir, qızın 
etirazlarına baxmayaraq, əl-qol hərəkətləri ilə çəmkirirdi. 

Arxadan Levona yaxınlaşdı. 
– Nə olub? 
Levon Azəri görüb udqundu, rəng verib, rəng aldı, sonra 

özünü toplayıb: 
– Heç. Söhbət edirik, - dedi. 
– Sənin onunla nə söhbətin ola bilər? 
– Heç, elə-belə. 
Anjela başını aşağı dikmişdi. 
– Sənin Levonla söhbətin var? 
– Yox. 
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– Bəs burda nə gəzir? 
– Məni güdür, izləyir, deyir at tennisi, nə bilim... 
Azər Levonu bir az kənara, ağacın dibinə çəkdi. 
– Sən bu qızdan nə istəyirsən? 
– Mən onu sevirəm. Münasibətim də ciddidi. 
Sağ əli ilə dəyən zərbə Levonu arxası üstə ağacın altına 

uzatdı. 
Ayağa qalxıb üst-başını çırpdı, əlini üzünə sürtdü. Zərbə 

gözünün altını qaraltmışdı. 
– Sənə dərs oldu, yoxsa yenə başa salmaq lazımdı? 
Levon heç nə deməyib, cib dəsmalını gözünə tutdu və 

gözdən itdi.  
Onlar üzü dənizə tərəf addımladılar. 
 

VII FƏSİL 
 
Anahiddən səs-soraq çıxmadı ki, çıxmadı. On gündən artıq 

bir vaxt keçsə də, təmir üçün ən yaxşı ustalar tapsa da, Anahid 
yağlı əppəyə dönmüşdü. Allahverdi hər telefon zəng etdikdə 
diksinir, dəstəyi qaldırır, başqa adamın səsini eşidib könülsüz 
danışırdı. Brej Respublika xəstəxanasında əməliyyat olunmuş-
du. Nə həmin gün, nə də sonralar Allahverdi görüş inamı ilə 
gəlir, ancaq onu görə bilmirdi. 

– Elə bir on beş-iyirmi dəqiqə olar ki, getdi. – Brej ona elə 
deyirdi ki, sanki onların görüşlərinin baş tutmamasından xüsusi 
zövq alırdı. – İşi yaman çox olur. Elə od alan kimi gəlib dəyir, 
tez də gedir. Yəqin sabah gəlməyəcək. Nə bilim, deməyinnən 
elə çıxırdı. Həm də, day çətinliyi keçirdim, yavaş-yavaş düzə-
lirəm, gəlib mənə neyniyəsidi? Allaha şükür, burda yaxşı ye-
mək də verirlər! Adam buranın yeməyinə öyrəşib, heç evdən 
gələnə meyil salmaq istəmir. Deyirəm, iş adamısan, işin başın-
dan aşır, əziyyət çəkib heç nə bişirmə, xolodelnik də yoxdu ki, 
ora qoyasan. Var ey, bu mərtəbədə cəmi bir dənədi, gör burda 
nə qədər xəstə var? Hərəsi bir qab qoysa, heç iyirmi xolodelnik 
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də çatmaz. Siz də əziyyət çəkirsiniz. Day gəlməyin. Siranuş 
gələcək, elə burdan çıxıb rayona gedəcəm. 

Ata-anasını, Ədiləni bir dəfə əməliyyatdan çıxıb palataya 
köçürüləndə gətirmişdi, özü isə hər gün kirvəsinin yanındaydı. 
Bu, Ədilənin, ən çox da anasının acığına gəlirdi. 

– Nə var ey, hər gün gedirsən! Hazır operasiya olundu, indi 
də yaxşıdı. 

– A bala, işin-gücün ağırdı, bəsdi getməyin. İşdən çıx, gəl 
evinə, istirahətini elə. Bir çətən külfətin var, hamısı sənin əlinə 
baxır. İndi elə zamanadı ki, qardaş qardaşa beş qəpiyini qıymır. 

Səməd kişi də arvadının, gəlininin tərəfini saxladı. 
– Daha özünü yorma. Kişi yaxşıdı. Yaxınlarda çıxacaq. Biz 

nə lazımdı artıqlaması ilə elədik.  
Qaynatasının sözləri Ədiləni ürəkləndirdi. Mətbəxdə qazanı 

qarışdırıb qaşığı qırağa qoydu, ağzını örtüb qonaq otağına keçdi. 
– Kirvəsinin operasiya olunması yamanca təsir edib. O 

vaxtdan fikirli olub. 
Ədilə haqlı idi; bunu Allahverdi özlüyündə yəqin etdi. Ana-

hidgilə gedəndən dəyişmişdi. Qadın mələk donunda gözündən 
çəkilmirdi. Yemək yeyəndə, işdə, ən çox da yatanda. Gah 
gülümsər baxışları, gah ədalı hərəkətləri, gah danışığı, gah ev 
formasında açıq geyimi, gah Yerevan konyakını içməyi onu 
xəyallar aləminə qərq edirdi. O, bu vəziyyətə ilk dəfə sevəndə 
düşmüşdü. Ancaq bunu etiraf etmək olardımı? 

– Sən də ağlına gələni yerli-yersiz danışırsan. Deyəsən, evdə 
qalmaq sənin başını xarab edib? 

– Başım niyə xarab olur ki? Mən nə danışıramsa, düz danı-
şıram. Səni birinci dəfə döy ki, tanıyıram? Nəsə, çox düşü-
nürsən, dalğınsan. Səbəbini sən bilirsən. 

Kamilə əlində kitab qapının ağzında göründü. 
– Ata, xəbərin var, Azər çempion olub! Şəhər çempionu! 

Respublika birinciliyinə gedəcək! 
– Bəs necə olmalı idi? – Allahverdi elə danışdı ki, sanki hər 

şeydən xəbərdardı. 
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– Həm də Levonun gözünün altını qaraldıb! – Bunu evdə 
heç kim bilmirdi. Kamilə bu xəbərdən sevinc duysa da, 
evdəkilər narahat oldular. 

– Onun Levonla nə işi var? – Allahverdi hamını qabaqladı. 
– Azər Levonu vurub? Niyə? – Ədilə qızının üstünə getdi. 
– Nə bilim? Məktəbdə danışırdılar ki, Levon qaqaşın sinif 

yoldaşına sataşıb, o da vurub. 
– Hansı sinif yoldaşı? – Ədilə həyəcanlandı. 
– Anjelanın üstündə. 
– Anjelanın? Tamaranın qızının? – Ədilənin rəngi bozardı. 
– Qoy gəlsin evə, görüm onun Anjelaynan, Levonnan nə işi 

var. O gədə banditin biridi, uşağı birtəhər edəcək. 
– Yox bir! Azərin qabağına heç kim daş dığarlaya bilməz. 

O, hamıdan güclüdü. 
Kamilə gözə görünməz oldu.  
– Bu ermənilərdən canımız nə vaxt qurtaracaq? Dədəsi elə, 

balası belə. 
– Sən evdə çox qaldıqca əsəblərin yerində olmur. Ağlına 

pis-pis fikirlər gəlir. Səni işə düzəltmək lazımdı. Uşaqlar da 
böyüyüb. 

– Lap əla olar. – Ədilə ərinin sözünə müsbət reaksiya verdi. 
– Ancaq bunun mətləbə heç bir dəxli yoxdu. 

 
* * * 

Səhər işə çatan kimi şəhər idarə və müəssisələrinin telefon 
kitabçasını açıb, 1 nömrəli şəhər xəstəxanasını tapdı, qəbul 
otağının nömrəsini yığdı. Anahid işləyən şöbənin telefonunu 
öyrəndi. Rəqəmlər qızıl zərlər kimi beyninə həkk olundu. 
İkinci çağırışdan dəstəyi qaldırdılar. 

– 1 nömrəli şəhər xəstəxanasının ginekologiya şöbəsi. 
Eşidirəm. 

Allahverdi bir an tutuldu, nə deyəcəyini fikirləşənə qədər 
vaxt ötdü. Sözlər ondan uzaq düşmüşdü. İndicə Anahidin səsini 
eşidəcəkdi. 
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Qadın “eşidirəm” sözünü bir də təkrarladı. 
– Salam! – Axır ki, Allahverdinin dili açıldı. 
– Buyurun! 
– Anahid həkimi olarmı? 
– Anahidi? 
– Bəli. 
– O hələ gəlməyib. 
– Haçan gələr? 
– Gələr də. Sizin xəstəniz var? 
– Bəli. 
– Bağışlayın, yoldaşınızdı, yoxsa qızınız? 
– Nə fərqi var? 
– Bilirsiniz, bura adətən qadınların özləri zəng edirlər, biz 

də hər şeyi doskanalnı soruşur, sonra xəstəni dəvət edirik. Siz 
yeganə kişisiniz ki, zəng çalmısınız. 

– Bağışlayın. 
– Allah bağışlasın. Bir şeyi də soruşum. Siz Anahid doxdoru 

tanıyırsınız, yoxsa kimsə məsləhət görüb? 
– Həm elə, həm belə. 
– Yəni bizdə ondan yaxşı, bacarıqlı azərbaycanlı həkimlər 

var. Mənim adım Sevinc doxdurdu. Tibb Universitetini qırmızı 
diplomla bitirmişəm. Mən onun kimi azərbaycanlı qızları 
bıçağın altına yerli-yersiz atmıram. Bilmirəm, dediklərimi necə 
qəbul edirsiniz, hər halda özünüz fikirləşin. 

– Xanım, çox sağ olun, səmimiyyətinizə görə sağ olun. Bir 
saatdan sonra zəng çalacam, xahiş edirəm yerində olsun. 

– Adınız nədir? Soruşanda deyim kim zəng etmişdi? 
– Narahat olmayın, mən zəng çalaram! 
Dəstəyi yerinə qoyub dərindən nəfəs aldı. Görüləsi işləri çox 

idi. Sahəyə düşdü, iş icraçılarına tapşırıqlarını verdi. Otağa tez 
qayıtmaq istəyirdi, elə bilirdi ki, bir saat bu dəqiqələrdə tamam 
olacaq. Ciyəri susuzluqdan yanırdı. Yeməkxanadan “Sirab” 
suyu istədi, bumbuz suyu iki dəfə stəkana töküb başına çəkdi. 

– Nə yaman susuzlamısan, Allahverdi müəllim? – Bufetçi 
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ona sataşdı, sonra axşam arağı çox içdiyini ona irad tutdu. – 
Yüz dəfə deyiblər ki, o axırıncı yüz qramı içmə, saxla günorta 
naharına. 

– Daha sən deyən kimi eliyərəm! – Otağa qalxıb saata 
baxdı. Hələ otuz beş dəqiqədən sonra bir saat tamam olacaqdı. 
Yerində oturub sənədləri gözdən keçirdi. Katibə qız onun açıq 
qapısında göründü. 

– Allahverdi müəllim, təzə çay dəmləmişəm. Siz çay 
istəmirsiniz? 

– İndi mineral su içdim. Sağ ol! 
– Nə olsun, çay da için! – O armudu stəkanda çayı onun 

stoluna qoydu. Nəlbəkidə üstü qaranquşlu şokalad da vardı. Bu 
şokoladı o, Anahidin vazasında görmüşdü.  

– Bu nə şokoladdı? – Qeyri-ixtiyarı soruşdu. 
– Rəngsazlar şöbəsində qız var – onun nişan konfetidi. 
– Subaylar üçün olsun! – dedi və konfeti bütünlüklə ağzına 

atdı. 
Qız ona təəccüblə baxdı, güldü və heyrətlənə-heyrətlənə 

otaqdan çıxdı. 
 

VIII FƏSİL 
 
Yura tamam dəyişib, özgə bir adam olmuşdu. Levon bunu 

gözləmirdi. Dünən sakit, mülayim olan Yura, “Görüş” restora-
nında o ki var içib kefləndi. İlahi, adam sərxoş olanda nə gün-
lərə düşürmüş! Baş-göz, sifət, çənə, ağız, hətta qulaqlar hədə-
qəsindən çıxıb, əcaib bir heyvana dönmüşdü. Maşına gələnə 
qədər Levon onu sürücüylə sürütləyib maşında güclə 
oturtdular. Arıq bədənli adamın ağırlığı birə beş qat artmışdı. 
Hələ şəhərdəki mənzilə nə zülmlə qalxdılar. Açığı Levon rusu 
hamama salıb yuyundurmaq istəyirdi, mümkün olmadı. Yura 
paltarlı-palazlı çarpayıya uzanıb dəhşətli xorultu ilə yatdı. Bu 
səsdən Levonun gözünə yuxu getmədi, səhərə qədər o üz-bu 
üzə çevrildi. 
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Lap tezdən Yura soyuq suda yuyundu, tünd qəhvə istədi. 
Kirayə tutulan evdə çaydan başqa heç nə yox idi. Obaşdan 
şəhərdə elə açıq yer tapmaq mümkün deyildi. Levon tünd çayın 
əhəmiyyətindən danışa-danışa çay dəmlədi. İçdilər və bu 
Yuranın yanğısını az da olsa yatırtdı. 

Yenə həmin maşınla şəhəri dolanıb dənizkənarı bulvara 
çıxdılar. Dünənki sorğu-sual, söz-söhbət kəsilmişdi. 

Yenidən otağa qayıtmalı idilər. Yura dəftər-qələm, bir də 
ərzaq sifarişi verdi. 

– Vaxtımız azdır, bu gün hər şeyi həll etməliyik, - dedi. 
Levon mərkəzi bazardan, ona bitişik univermaqdan lazım olan 
şeyləri aldı.  

İndi Levon stolun arxasında oturmuşdu; əlində qələm, qarşı-
sında ümumi dəftər. Yura isə mühazirə oxuyan professorsayağı 
ayaq üstə o baş-bu başa fırlanırdı. 

Levon yazmağa hazır idi, dəftər açıq, qələm əlində hazır 
durmuşdu, ancaq Yuranın ayaqlarının tıppıltısı parket döşənmiş 
otaqda tavana, divarlara dəyib ətrafa yayılır, onun əsəblərini 
oynadırdı. Əslində görüləcək işlər aydın idi. Levon törədiləcək 
dəhşətli faciələri boynuna götürmüşdü. Bunun üçünsə, zaman 
lazım idi və o zaman hələ yetişməkdə idi. Rusun gəlişi, ona 
göstərişlər verməsi, göstərişləri dəftərə yazdırması məsələsinin 
rəsmiləşdiyindən xəbər verirdi. Rəsmilik ciddilikdir. Deməli, 
hər şeyin xırdalıqlarına qədər hesabatı tələb olunacaqdı. 
Kimlər? Harada? Necə? Hansı şəraitdə? 

Levon təklifə ilk dəfə razılıq verəndə gözünün önünə heç nə 
gətirməmiş, fikirləşmədən “hə” demişdi. Çaxnaşma salmaq, 
araqarışdırmaq və balıq kimi sürüşüb aradan çıxaraq ətrafdan 
hadisələri seyr etmək! Uşaqlıqdan bu cür oyunların mahir 
ifaçısı indi öz köhnə oyununu oynayacaqdı. Əlbəttə ki, hər 
addım, hər an ağlagəlməyən hadisə baş verə bilər və hətta ölə 
bilərdi. Ancaq o, özündə elə bir inam yaratmışdı ki, bu haqda 
heç düşünmürdü də. İndiyədək saysız çətinliklərə düşmüş, bir 
dəfə də olsun milisdə şübhə doğurmamışdı. Ondan ancaq şahid 



Sunami 

59 

kimi bəzi şeylər soruşmuşdular. 
Heç rayonda günün günorta çağı törətdiyi qətlin səsi-sorağı 

çıxmamışdı. Hələ də o işin istintaqı aparılır. Günahkar tapılmır 
ki, tapılmır. O qətlin ssenarisi Stavropolda – çayxanada yazıl-
mışdı. Levon təzəcə tanış olduğu Şəriflə çayxanada çay içirdi. 
Şərif çox üzgün və fikirli idi. Məlum oldu ki, Stavropol 
universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi olan Şərif qumarda 
əməlli-başlı uduzub. Rayonda ticarət idarəsinin rəisi işləyən 
atası ona lazım olan pulu göndərməkdən imtina edib. Borcu 
qaytarmağın vaxtına isə az qalır. İri məbləği ödəmək üçün ona 
borc verən yoxdu. Levon borc üçün narahatçılığa heç bir əsas 
görmədi, dedi ki, o məbləği tapar, ancaq faizlə. 

Şərif sevinən kimi oldu, xahiş etdi ki, faizi ödəməyə hazırdı, 
təki canını “apaçilərin” əlindən qurtarsın. 

– “Borc almaq asandı – Levon izahata keçdi, - Çətin odu ki, 
onu qaytara biləsən. Sən borcu qaytarmaq haqqında düşü-
nürsənmi? Özü də faizlə.” 

Şərif susdu. 
– Deməli, sənin yeganə gümanın qumar oynamaqdan uduş 

gözləməkdi. O da ki, dəryada balıq sevdasıdı. Birdən əlin 
gətirmədi? Bax, əlin gətirmədi, onda neyləyəcəksən? Pis, çox 
pis! Borcun üstünə borc gələcək. “Apaçilərin” əlində havayı 
yem olacaqsan. Başını toyuq başı kimi üzüb atacaqlar. Heç 
izin-tozun da bilinməyəcək. Bunu ki, bilirsən! Onda heç atanın 
pulları da sənə kömək etməyəcək. Etməyəcək! 

– Bəs neyləyim?  
Levon guya fikrə gedib çıxıb yolu axtarmağa başladı. Qəndi 

stəkanda sulayıb ağzına atdı və tükürpədici halda xırtıldatmağa 
başladı. 

– Sənin çıxış yolun var. Bu iki üstəgəl ikidi. Deməli, faizlə 
borc götürüb uduzduqlarını ödəyir, bir ay vaxt qazanırsan. Bir 
ayda gedib atandan pul alıb gəlirsən, vəssalam, şüttamam. 

– Atam pul verməyəcək. 
– Nə bilirsən? 



Müzahim İsmayılzadə 

60 

– Deyəcək ki, bu qədər pulu neynirsən? 
– Sən də denən ki, uduzmuşam. Düzünü de! De ki, 

verməsəm, məni öldürəcəklər. 
– Verməz. Mən onu yaxşı tanıyıram. Tem bole, bilsə ki, qu-

marda uduzmuşam, heç verməz, hələ məni burdan çıxarıb 
Bakıya aparar. Təhsil də gedəcək, hər şey də. 

– Bir ata ki, oğlunun ölümünə razı olub, pulu, qızılı 
sandıqda saxlayır, onda o atanın özü ölməlidi. Mən ölüm, o nə 
atadı, ə? Pulu kimə saxlayacaq?  

– Elədi. Düz deyirsən. 
Levon bu dəfə armudu stəkandakı soyumuş çayı qəndsiz 

başına çəkdi. 
– Səndə nə pul almaq, nə də atanı öldürmək gücü yoxdu. 

Açıq danışaq də, sənin əlindən demək olar ki, heç nə gəlmir. 
Səninki odu ki, ver yeyim, ört yatım. 

– Mən ömründə elə şey eliyəmmərəm. 
– Ona görə deyirəm də! Mən adamı bir dəfəyə tanıyıram. De 

görüm, atanın yatırı nə qədərdi? Əl bulamağa dəyərmi? 
– Dəyər, dəyər. Pulu da, qır-qızılı da var. 
– Deyirsən, əl bulamaq olar. Əla! Onda necə razılaşaq? 
– Nəyi? 
– Atanın var-dövlətini bölməyi? 
Şərif udqundu. 
– Ə, brat, sənin udqunan vaxtın keçib. Udqunma. Mən pulu 

gətirirəm. Əlli əlliyə! Hələ sənə hörmət edirəm. Çətin işdi. 
Evdə iki adam var. Hər şey ola bilər. Ələ də keçərəm. Riskli 
işdi. Bilirsən də! İki adam öldürmək güllələnmədi. 

– Olsun.  – Şərif razılaşdı. 
...Həyət qapısı açıq idi. Qara maskanı geyindi. Pilləkana 

yaxınlaşanda su şırıltısı eşitdi. Ötəri boylandı. Kimsə hamamda 
çimirdi. Səssizcə yuxarı qalxdı. Keçəl kişi divanda oturub 
televizora baxırdı. Onu görüb yerində qurcalandı. 

– Səsini çıxartma! 
– Sən kimsən? Rədd ol mənim evimdən. 
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– Seyfi aç! 
– Rədd ol deyirəm sənə! 
– Seyfi aç! Yoxsa səni cəhənnəmə göndərəcəm. 
Kişi müqavimət göstərib səs-küy sala bilərdi. Ondakı 

bərkliyi görüb dəmir çəkici onun alnına bir neçə dəfə var-
gücüylə vurdu. Kişi yerə uzandı. 

Şərif deyən yerlərdə açar tapa bilmədi. Əlac qadına qalırdı. 
Onun gəlişi çox çəkmədi, qırmızı dəsmalla saçını silə-silə içəri 
keçəndə Levon bıçağı onun boğazına dirədi. Qadın qışqırmaq 
istəsə də, qışqıra bilmədi. 

– Seyfi aç! 
Qadın tələm-tələsik şkafı açıb paltarların içini qurtdaladı. 

Kostyumlar çox idi, yan-yana düzülmüşdülər. Axtarıb tapdı və 
ona uzatdı. Levon açarı götürmədi. 

– Özün seyfi aç! 
Qadın küncə tərəf gedəndə, yerə uzanmış ərini, qan ləkə-

lərini görəndə, huşunu itirib yıxıldı. Levon çaş-baş qaldı, artıq 
gecikmək olmazdı. Hər an içəri girən ola bilərdi. Seyfi iki 
cəhdə açdı. Şərif onu aldatmamışdı. Pulu, qızılları götürüb 
bağın hasarından quş kimi atıldı... 

Levonu qorxudan boş dəftər vərəqləri və qələm idi. Əlləri, 
gözləri qanlı, daxili sarsıntı içində idi, bunu o özü hiss edir, 
büruzə verməməyə çalışırdı. Ancaq Yura da belə məsələlərdə 
ondan çox ötə idi, bəlkə də ürəyinin sürətlə vurmasını, başının 
əsməsini çoxdan görmüşdü? 

Levon heç orta məktəbdə də fərli oxumamışdı. İki dəftər – 
onun birinci səhifələrinə adını, soyadını və fənnin adlarını 
yazmışdı. Bu iki dəftərlə o sinifdən sinfə keçib zor-bəla ilə orta 
məktəbə əlvida demişdi. Yazmaq onun işi deyildi. Onunku 
çənə vurmaq idi. Çənədən saz idi. Bəlkə də onun canına 
vəlvələ salan yazmağı bacarmamaq idi. Yazmağı bacarmamaq 
və ondan qorxmaq! 

Hər bir insanın həyatda qorxduğu nəsə var! 
– Znaçit tak! – Yuranın səsi otağı yerindən oynatdı. – 
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Naçili! 
Qələmi stolun üstünə atmaq istədi, ancaq qorxaqlığını ört-

basdır etmək üçün əlində saxladı, Yuranın gözlərinin içinə 
baxdı. 

– Birinci növbədə şəhərdə yaşayan ermənilərin tam şəkildə 
siyahısı çıxarılmalıdı. Adları, soyadları, atalarının adları, 
ünvanları. Dəqiq qeydiyyat aparılmalıdı. Neçə nəfər kişidi, 
neçə nəfər qadındı, uşaqdı, qocadı. Bu o qədər də çətin deyil. 
Bunun üçün nə etməli? 

Yura erməninin onun üzünə baxmağından xoşu gəlmədi, 
odur ki, sözünə ara verib dayandı. 

– Sən gözünü mənə zilləmə! Dəftəri aç, yaz! 
– Bəlkə bunları yazmayaq? 
– Niyə? 
– Mən nə iş görəcəyimi yaxşı bilirəm. Əgər bilməsəydim... 
– Sən heç nə bilmirsən. Onda belə çıxır ki, sən hamıdan 

ağıllısan. 
– O mənada yox! 
– Bəs hansı mənada? Sənə nə deyirlər, onu da elə. Mən 

özümü hələ ki, dəli hesab etmirəm. Hə, harda qaldıq? Deməli, 
bunun üçün sən özünə bir ofis açırsan, adını da qoyursan 
“Hüquq firması”. Özünə ofis açırsan, möhürün, ştampın olur. 
İşləməyə işçilər cəlb edirsən, onlara maaş verirsən. Maddi ma-
raq olan yerdə hər şey etmək mümkündü. Ən çox azərbaycan-
lılardan istifadə et. Onlara pul versən, hər şeyi edəcəklər. Baca-
rıqlı ermənilər də, ruslar da olsun. JEK-ləri o işçilərin arasında 
bölürsən. Onlar JEK işçilərini pulla ələ alır, onlarda olan siya-
hını sənə çatdırırlar. Orada telefon nömrələri də var. Telefon 
sənin çox köməyinə çatacaq. Sənədləşmə işləri səliqəli, dəqiq 
aparılmalıdı. Sən belə işlərdə fərsizsən. Ali təhsili olan bir 
erməni qızı tap. Qoy bu işləri o aparsın! Aydındı? 

– Bəli! – Levon başını yazmaqdan ayırıb ona baxdı. 
– Mən sənə “Daşnaksütyun” partiyasının üzvlərinin siyahı-

sını bu yaxın günlərdə çatdıracam. Siyahıları tutuşdurun, daş-
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nakçıları seçib onlarla fərdi əlaqə saxlayırsan, ofisə dəvət 
edirsən, ya onların evində görüşüb xəbərdarlıq edirsən. Onlar 
şəhər banklarından, ya paytaxtdakı banklardan əmanətlərini 
son qəpiyinəcən çıxarsınlar. Burada problem olmayacaq. Mə-
sələ yüksək çevrələrdə həll olunacaq və erməni əsillərin əma-
nətləri o dəqiqə qaytarılacaq. Burada çox ehtiyatlı olmaq la-
zımdı, daşnakçılar bu xəbəri hamıya elan etməsinlər. sənin on-
larla söhbətin məxfi saxlanmalıdı. Onsuz da “Daşnaksütyun”a 
pul ödəməyənlərin elə imkanı yoxdu ki, banka pul qoysunlar. 
Aydındı?   

– Aydındı. 
– Pullarını bankdan götürənlər ev məsələlərini də həll etsin-

lər – ya evlərini satsınlar, ya da başqa şəhərlərlə dəyişsinlər. 
Heç kim qarant verə bilməz ki, hadisələr mənim, sənin 
düşündüyün axarla davam etsin. Çay məcrasından çıxa, ətrafı 
yuyub apara bilər. O da yaxşı olar ki, yaşlılar, uşaqlar şəhərdən 
çıxarılsın! 

– Evlərini satanlar, ya dəyişənlər işdən azad olmalıdırlar? 
– Belə çıxır. Fəlakət adamı bir dəfə yaxalayır, çalışmaq 

lazımdır ki, başını salamat saxlaya biləsən. Vəzifəni hər yerdə 
tutmaq olar. Bir də burda artıq vəzifə-zad gözə görünmür. 
Məsələ tamam başqa cürdü. Daha Sülh küçəsi olmayacaq. Sülh 
adı getdi işinə. Nə Sülh? Xristian-müsəlman nə vaxtdan bir 
boşqabdan yemək yeyəcəklər? Sən de görüm, onların dostluğu 
nə vaxtdan belə möhkəm olub? Dostluq nədi? Boş bir xülya! 
Bu gün sən güclüsən, varın-dövlətin var, hamı səninlə dost 
olmaq istəyəcək. Böyür-başında hərlənəcək, yaltaqlanacaqlar. 
Axı, sən güclüsən! Elə ki, bir balaca zəifliyini gördülər, hərə 
əlinə bir balta götürüb, düşəcəklər canına – nə yemisən? 
Turşulu toyuq əti. Tarixən xristian-müsəlman davası olub, 
bundan sonra da olacaq. Dostluq, sülh o keçəl köpəkoğlu nədi 
hə, onun quraşdırmalarıdı. Zor gücünə! Ə, erməniynən türk 
dədə-babadan bir-birinə düşməndi. Düşmən olan kəs necə dost 
ola bilər? Dostluğu zornan qurmaq olar? Olmaz! İstəyirsən, o 
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gorbagor Movzaleydən durub təzədən SSRİ-ni qura, mümkün 
olan şey döy. Gözün aydın, tezliklə o daşdan düzəldilmiş 
göyərçinlər var ey ha, onların on beşi də uçub gedəcəklər öz 
yerlərinə. Qoy oraya ayrı bir heykəl qoysunlar, adını da nə 
qoyurlar qoysunlar. 

– Bir şey fikirləşərlər. Ad qoymağa nə var? 
– Xəzər qoysunlar, sahil qoysunlar, öz işləridi. Ancaq 

tezliklə dənizin fırtınası bütün şəhəri tutacaq, sel-su hər yanı 
yuyub aparacaq. 

Levonun rəngi açılırdı, rusun danışığı ürəyincə idi, ən əsası 
o, daha yazmağı tələb etmirdi. Dəftər-qələm yaddan çıxmışdı. 

– Fırtına Ermənistandan başlayacaq. Ermənistanda bir dənə 
də olsun türk qalmayacaq. Türksüz Ermənistan! Vuracaqlar, 
öldürəcəklər, qovacaqlar. Özü də qışda. Bilirsən niyə? O 
dağları piyada aşmaq istəyənləri qar, çovğun, şaxta məhv etsin. 
Qırılsınlar, məhv olsunlar. Rəsmi şəkildə Ermənistanda iki yüz 
min türk var. Ancaq çox da ola bilər. Bunun dəxli yoxdu. Necə 
olursa olsun! Hamısı sonuncuyadək rədd olmalıdı. Yerləri çox-
du. Qoy gəlsinlər, buralarda yaşasınlar. Qalanlarını da burda 
qırarıq. Hamısını Xəzər dənizinə basmaq lazımdı. Ancaq məsə-
lənin bir tərəfi də var. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələri 
məsələyə hüquqi qiymət vermək istəyərlər, ona görə gözdən 
pərdə asmaq üçün burada kiçik bir şou düzəltmək lazımdı. Şou 
indi çox moddadı. Hə, elə ki, türklər qaçıb gəldilər öz vətən-
lərinə, bu şəhərdəki ermənilərə hücumlar təşkil olunmalıdı. 
Siyasət qurban tələb edir. Beş-on erməninin ölməsi  o qədər də 
böyük faciə deyil, ancaq ermənilər hay-küy salacaqlar ki, 
Azərbaycandan erməniləri vəhşicəsinə qovublar, öldürüblər və 
sair və ilaxır. Şounun məqsədi sənə aydın oldumu? 

–Aydındı, aydındı! – Levon qələmin bir ucunu, sən demə, 
ağzına alıbmış... 

– Sən tarixi bir qəhrəman olacaqsan. Adın ermənilərin tanın-
mış oğulları ilə bir sırada çəkiləcək. Hə, bəs nə bilmişdin! Elə 
bilirsən hamı qəhrəman olur? 
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– Qovulan türklərin bu şəhərə gələcəyi məlumdurmu? 
– Ehtimal olunur ki, onlardan buraya gələnlər hökmən 

olacaq. Qohumlarının yanına sığınacaq axtaranlar olacaq. İki 
yüz min adam sənə zarafat gəlməsin! Onları yerləşdirmək çox 
çətin olacaq. Bir də, onların buraya gəlib-gəlməməsinin məsə-
ləyə heç bir dəxli yoxdu. Hara qaçırlar qaçsınlar, harda qalırlar 
qalsınlar, bizə o lazımdı ki, ermənilər bu şəhərdən qovulsunlar! 
Deməyə söz olsun ki, türklər erməniləri qovublar. Deməli, sən 
əlliyə yaxın ehtiyacı olanları – mən gördüm, avtovağzalda o 
qədər taksi sürücüləri var ki, bütün günü boş-bekar oturub 
adam gözləyirlər – onlara pul verirsən, özün də mitinqsayağı 
tədbirdə çıxış edirsən. Aydındı? 

– Aydındı. 
– Nə aydındı? 
– Camaatı yığıram, özüm də çıxış edirəm. 
– Nə çıxış edirsən? 
– Hörmətli dostlar, qardaşlar! Ermənistanda baş verən qanlı 

olaylar, faciəli hadisələr bir erməni kimi məni çox narahat edir. 
Biz bu şəhərdə anadan olmuşuq, oxumuşuq, yaşayırıq. Bu şə-
hərin havasını udur, suyunu içir, çörəyini yeyirik! Azərbay-
canlılarla neçə onilliklərdi bir olmuşuq. Dərdimiz-sərimiz bir 
olub. Bir deyib, bir gülmüşük. Bir tikəni yarı bölmüşük. Bunu 
dansaq, Allah bizə qənim kəsilər. 

Ermənistandakı ermənilər isə bunu başa düşmək istəmirlər. 
Eyforiyaya qapılanlar “Daşnaksütyun” partiyasının qeyri-
qanuni hərəkətlərinə rəvac verərək belə ağlasığmayan işlər 
törətmişlər. Biz bu cür halları qəti şəkildə pisləyirik! 

Yura Levonun pis orator olmadığına inandı. 
– Qulaq as, sən camaatın beynini xarab etmək, onları öz 

arxanla aparmaq üçün bəzi şeyləri də əlavə etməlisən. Deməli, 
deyirsən ki, türklər Ermənistanın qədim sakinlərindən olublar. 
İrəvan xanlığının tarixi bunları deməyə əsas verir. Onlar öz ata-
baba ocaqlarından didərgin salınıblar. Biz bunu heç kimə 
bağışlamarıq. Ona görə də şəhərimizdəki ermənilər şəhərdən 
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qovulmalıdırlar. Birmənalı şəkildə! 
Əgər biz bu gün onları qovmasaq, onda yeyib-içdiyimiz bizə 

haramdı. Bir nəfər də olsun erməni qalmamalıdır! 
– Rədd olsun ermənilər! 
– Qoy çıxıb öz yerlərinə getsinlər! 
– Bizim şəhərdə ancaq türklər olmalıdır! 
Gərək bu şüarları səsləndirəsən ki, kütlənin qanı coşsun, be-

yinlərinin qurdu tərpənsin. Sonra kütləni intiqama səsləyirsən. 
Deyirsən ki, ermənilərin ünvanları bəllidir. Gəlin onları bir-bir 
yoxlayaq, evlərinə od vuraq, özlərini isə məhv edək! 

Sən, yanındakılar binalara tərəf üz tutur və işə başlayırsınız.  
Levon o fırtınanı indidən, Yuranın qarşısında oturub gözü 

önünə gətirirdi. Onun baxışları doqquzuncu mikrorayona yö-
nəlmişdi. P şəkilli binanın həyəti. Tamara arvad, onun əri, qızı 
Anjela həyətdəki dar ağacına gətirilir. Anjela lüt-anadangəlmə 
soyundurulur və kütlənin ixtiyarına verilir. Bu an Azər peyda 
olur və sevgilisini müdafiə etmək istəyir. 

– Ay camaat! Biz şəhəri təkcə ermənilərdən yox, ermənilərə 
havadarlardan da təmizləməliyik. Baxın, bu Azər erməniləri 
müdafiəyə qalxıb. O da tutulub məşhər ayağına gətirilsin! O 
cəzalanmalıdır! Onun cəzası isə hər kəsin bir yumruğu və 
təpiyi olmalıdır! Başlayın! Ar olsun erməni havadarlarına! 

Azəri kütlə ortaya gətirməmişdən şillə-təpiyin altına salır. 
O, şəxsən Azəri ayaq üstə qaldırıb gözünün üstündən yumruq 
zərbələri ilə döyəcləyir. Budur zərbələr: bir, iki, üç... 

Yura Levonun fikrinin başqa yerdə olduğunu görüb 
əsəbləşdi: 

– Sənin fikrin hardadı? 
– Fırtınada. 
– Nə danışırsan? 
– Fırtınanın ssenarisini. 
– Sən ssenari yazan zibil olsan, mənim burda nə itim azıb? 

Sənə nə deyirlər, onu da elə! Hə, kütləni mərkəzdən, elə Sülh 
küçəsindən aparırsan “Rosiya” kinoteatrının yanına, oradan 
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“Əyri bina”ya, ordan doqquzuncu mikrorayona. Şou 9-cu 
mikrorayonda göstərilir.  

İstədi desin ki, mən də bu saat elə düşünürdüm, fikrindən 
vaz keçib dillənmədi, ürəyində onu əməlli-başlı yağladı! 

– Aydın oldu? 
– Aydın oldu. – Bu cavab Yuranı sakitləşdirdi. Levon də ra-

hatlanıb fikrini fırtına xülyasından ayırdı, açıq başla soruşa-
caqları vardı.  

– Birdən mənim üstümə düşdülər ki, sən özün də ermənisən. 
sənin erməniləri qovmaqda məqsədin nədir? Elə birinci sən 
özün ölməlisən? Məni tutub leşimə çaldılar, onda nə olsun? 

Yura, deyəsən, ayaq üstə dayanmaqdan yorulmuşdu, ya da 
əsas deyəcəklərini demişdi, odur ki, erməni ilə üzbəüz oturub 
papiros tüstülədirdi. Sual onu düşünməyə vadar etdi. Doğru-
dan, birdən kütlə onun özünü ayaqlar altına atıb əzə bilərdi.  

– Sən fırtınanın nə olduğunu ya görməmisən, ya da başa 
düşmürsən. Fırtınada dəniz nə rəngdə olur? Bomboz, çirkli. 
Kütlə elə bir gərgin psixoloji durumda olacaq ki, sənin erməni 
olduğunu heç düşünməyəcəklər. Onların gözünü qan örtəcək. 
Şəhərdəki evləri axtaracaqlar, ermənilərin onların başına açdığı 
oyunu burdakıların başına açacaqlar. Türklərin ev-eşikləri dağı-
dılıb, var-yoxları əllərindən çıxıb. Onlara ev dağıtmaq, adam 
öldürmək lazımdı. Sən də onlara bu imkanı yaradırsan. Sən 
olacaqsan onların biri. Əsas odur ki, qorxmayasan, beyni qanlı 
türklərə ermənilərin ünvanlarını verəsən. Hələ səni öpüb 
gözlərinin üstünə də qoya bilərlər. Mən bu xalqı beş barmağım 
kimi tanıyıram. 

Dayanıb dediklərini düşündü, sonra yenidən özünə də, qarşı-
sındakı erməniyə də təskinlik verdi ki, elə şeyi heç ağlına gə-
tirmə. Ətrafına yığdıqlarına yaxşı pul ver, onlar səni saxla-
yacaq, müdafiə edəcəklər. gördüyün işləri lentə aldır, çoxlu 
şəkillər olsun, video çəkdir. Sənin görəcəyin işlərin əsasını 
görüntülər təşkil edəcək. Kadrlar və fotoşəkillər bütün dünyaya 
yayılmalıdı. 
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Bu dəfə Levon ayağa qalxıb papirosunu tüstülədə-tüstülədə 
pəncərənin ağzına söykəndi. 

Bu fırtınada yaralananlar, ölənlər hökmən olacaqdı. Bunsuz 
mümkün deyildi. 

– Tutaq ki, fırtına sona çatdı, təşkilatçıları tutdular. Mənə 
ölüm cəzası verildi. Onda məni müdafiə edən olacaqmı? 

– Olacaq da sözdümü? Sənin arxanda Ermənistan durur, 
onun böyüklüyünü, əlinin çox uzun olduğunu yaxşı bilirsən. ən 
güclü vəkillər səni müdafiə edəcək. Bir də, sən nədən qorx-
malısan? Cinayətlər ört-basdır olunur – özü də yüksək peşə-
karlıqla. Qaldı o beynəlxalq təşkilatlar var ha, bunlar boş, 
filfilo şeylərdi. Onların fəaliyyəti ağ kağızların üzünü qarala-
maqdı. O kağızlarla səni nə qədər vursalar, heç bir ağrısı ol-
mayacaq. Aydındı? Onlar da sənin arxanda duracaqlar. 

– Hı. 
– Hı yox! 
– Bəli, aydındı. 
– Deməli, təşkilatlanmadan başlayırsan. Ətrafına vətənpər-

vər, erməni millətinin xoş gələcəyi uğrunda canından keçən 
fədailəri topla! Əminəm ki, burada göstərəcəyiniz şounun səsi 
bütün dünyada maraqla qarşılanacaq. Ermənilərin haqq səslə-
rinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında “Fırtına” şousu əsas 
rolu oynayacaq. 

Sonra o qırmızı pasportunu çıxarıb stolun üstünə atdı. 
– Mən sabah axşam qatarla Tbilisiyə gedəcəm... – dedi. 
 

IX FƏSİL 
 
Allahverdi paytaxtın Nərimanov prospektindəki “Ceyran” 

restoranının yanındakı beşmərtəbəli binanın yanında avtobus-
dan düşdü, küncdəki çörək mağazasının qabağında dayanıb 
papiros yandırdı. Bura, şəhərin mərkəzi olduğundan maşınların 
hərəkəti çox idi. Düz qarşısında işıqforun qırmızı, sarı, yaşıl 
işıqları yanıb-keçir, rənglərin yanmasına uyğun maşınlar gah 
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dayanır, gah da hərəkət edirdilər. Maşınlar dayandıqda ağ xət-
lərin üstündən adamlar yolu keçirdilər. O, maşınlara, insanlara 
az fikir verirdi, gözü dörd tərəfdə idi. Anahidlə burda görüşə-
cəkdilər. Onun dediyi ünvana düz gəlmişdi. Görüş vaxtından 
on beş dəqiqə keçmişdi. 

Bu onların ikinci görüşü idi. İlk görüşləri Brejin yatdığı Res-
publika xəstəxanasının həyətində oldu. Oğlu ilə gəlmişdi. Onu 
görüb yanına gəldi. Gülümsəyə-gülümsəyə salam verdi, Ra-
faellə tanış etdi. Uşağı qapının ağzına göndərib bir az kənara 
çəkildi. 

– Sən o dayanacaqda gözlə. Rafael atasının yanına gedəcək. 
Şəhərə bir qayıdarıq.  

Anahid içəridə çox qalmadı, yəqin kişiyə yemək, meyvə 
verib, hal-əhval tutandan sonra vacib işi olduğunu demişdi. 
Rafaeli aşağı istiqamətə yola salıb, əli ilə qabağı göstərdi. Ora 
XI Qızıl Ordu metro stansiyası idi. Uşaq cəld addımlarla yola 
düşdü. Deyəsən, Anahid ciyərdolusu nəfəs alıb rahatlandı və 
yolu keçdi. İlk sarı taksiyə əl eləyib arxa qapıdan mindi. 
Allahverdi qabaqda oturdu. 

– “Ceyran” kafesinin yanına! Yolda bir kəlmə də 
danışmadılar. Taksidən düşüb ərzaq mağazasına girdilər.  

– Sən məni çöldə gözlə! Mən çıxanda arxamca gəl!  
Evə girənə qədər Allahverdinin ürəyi atlanıb-düşürdü. Bir 

yandan qorxu, bir yandan həyəcan, bir yandan da heyrət... 
– “Bu qadın şeytana, iblisə... yox, mələklərə bənzəyir. Az 

bir vaxtın içində məni çevrəmdən çıxarıb özünə qul etdi. 
Özümlə bacara bilmirəm. Ailəm, iş-gücüm yadımdan çıxıb. 
Gecə-gündüz onu düşünürəm. Elə istəyirəm mənim olsun! 
Dünyada bir mən, bir də o olsun! Elə bil təzəcə sevməyə 
başlayıram – lap uşaqlar kimi! Elə Anahid də heç məndən geri 
qalan döy! Elə bil ərə getməyib, uşağı da yoxdu. Allah özü 
axırını xeyir eləsin!” 

Ancaq Allahverdi axırı düşünmürdü, düşünmək ağlına belə 
gəlmirdi. Bilmirdi ki, əgər bu işin üstü açılsa, aqibəti necə ola 
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bilər. 
Qonaq otağına keçib, əlindəki bükülünü stolun üstünə 

qoydu, yumşaq divanın üstünə atıldı. 
– Oyy, elə yorulmuşam ki, ayaq üstdə durmağa halım 

yoxdu.  
Allahverdini oturmağa dəvət etdi, sərbəst olmağı tövsiyə 

etdi. Bu ev Anahidin rəfiqəsi Jannanın imiş. Allahverdi qapının 
üstündə “J.Yeqanova” yazısını oxumuşdu. Janna tanınmış jur-
nalistdi. İctimai televiziyanın (ORT) Azərbaycan üzrə təmsilçi-
sidi. Tez-tez ezamiyyətlərdə olur, bu evdə nadir hallarda 
gecələyir. O qədər yaxındılar ki, evin açarlarının bir nüsxəsini 
ona verib. 

– Televizorda tez-tez reportajları gedir. “Vremya”-ya baxır-
san də! Hə orda. Tanınmış adamdı, sən də tanıyarsan. Bilirsən 
necə gözəl qəlbi var? Od-alov parçasıdı. Böyük adamlarla 
oturub-durur. Peşəsi elədi. Kimlərdən intervü almayıb? Hə, 
bizim sənətlərin arasında çox böyük oxşarlıq var: O, tanınmış, 
məşhur adamlardan intervü alır, mən isə tanınmış, məşhur 
adamların qadınlarının səhvini düzəldirəm. 

Anahid, abort edirəm demədi, bəlkə də bu sözün çılpaqlığını 
ikisinin tək otaqda, ilk görüşlərində yersiz olduğunu anladı, 
sonra sözlərinə ara verdi, Kreslonun küncünə sıxılan Allah-
verdiyə baxıb güldü. 

– Sən niyə özünü küncə sıxmısan? Elə bil telefonda məni 
sözlərinlə yeyən adam deyilsən. Heç ağzını açıb danışmırsan 
da. Bu yaxşı hal deyil. Zəhmət olmasa, o bükülünü aç. 

Allahverdi idmançılarsayağı yerindən qalxıb kağızı açdı. 
“Yerevan” konyakı idi! 

– “Yerevan” konyakı. Bunu hardan aldın? 
– Satandan. 
– Mağazada yox idi. Mən baxdım, hətta soruşdum. 
– Yaxşı soruşmamısan. Onu hər soruşana vermirlər. İncimə. 

Baxım, görüm soyuducuda nə var? 
Mətbəxə keçib soyuducunun qapısını açdı, az sonra isə 
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örtdü, əlində iki qədəh qayıtdı. 
– Jannadan olmayan iş, şokoladı yoxdu. Onsuz ləzzət 

eləmir. Konyakı şokaladnan içərlər. 
– Mən yerini bilirəm... 
Anahid özünəməxsus gözəlliklə qımışdı. 
– Mən elə bilirdim sən sakitin birisən. Özün boyda yerin 

altındasanmış ki... 
 

X FƏSİL 
 
Yuranın gedişindən sonra Levon özünü şəhərin ağası sayır-

dı. Kimyaçılar prospektində - N.Nərimanov adına mədəniyyət 
sarayı ilə üzbəüz binada ev kirayə götürdü. Üçotaqlı mənzilin 
bir otağına yeni mebel dəsti gətirildi, kreslo qoyuldu. Üzbəüz 
otaq ümumi şöbə üçün ayrıldı. Burada ilk vaxtlar katibə oturur, 
telefona cavab verir, gələnləri qarşılayırdı. Hesabat aparmaq, 
sənədləşdirmək üçün bacarıqlı bir adam lazım idi. Məsləhət 
görüldü ki, məktəb müəllimlərindən birini bu işə cəlb etmək 
lazımdı. Ağlına batdı və orta məktəbdə riyaziyyat müəlimi olan 
Klara Aşotovna Adyanı otağına çağırtdırdı. Klara yaşı ötsə də, 
hələ ərə getməmişdi. Kobud, qaba olsa da yaxşı müəllim 
sayılırdı. Qayda-qanuna ciddi əməl edənlərdən idi və eşitdiyinə 
görə millətçi idi. Danışmağı çox sevir, özünü qarşısındakından 
üstün tuturdu. Levona belə adam lazım idi. Müəllimini qapının 
ağzında qarşılayıb otağına apardı. Klara ona mat-məəttəl 
qalmışdı. 

– Levon, yenə nə oyun açırsan başımıza? Nə iş görürsən? 
– Böyük-böyük işlərnən məşğul oluram, müəllim. 
Klara dördgözlə Levonun ofisinə nəzər saldı, onun 

kreslosunu, şəkilli stolunu, üstündəki əşyaları nəzərdən keçirdi.  
– Sən böyük iş görən adama oxşamırsan. əlindən ancaq pis 

işlər gələ bilər. Mən bir pedaqoq, sənin neçə il müəllimin kimi 
deyirəm, ancaq... – o danışığına ara verdi. – Ola bilər ki, mən 
də səhv edim. İllər hər şeyi nizamlayır. 
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Müəllimin çıxışı Levonu əsəbləşdirdi, xüsusən təxribatçı sö-
zünü açıq-aşkar deməyi onu özündən çıxartdı, odur ki, birbaşa 
sözünü kəsdi. 

– Klara Aşotovna, keçmiş keçmişdə qaldı, biz irəliyə boy-
lanmalı, uzaqgörən olmalı, ən əsası xalq üçün, millət üçün 
faydalı işlər görməliyik. Bu, hamımızın borcudu. Qarşıda bizi 
möhtəşəm tarixi işlərin görülməsi gözləyir! O işlər görülməlidi. 
Xalq üçün, millət üçün! Aydındı! 

Klara şagirdinin pafoslu çıxışını diqqətlə dinlədi, onun belə 
cümlələr işlətməsinə təəccübləndi, ancaq Levonun konkret 
nəyə işarə etdiyini aydınlaşdıra bilmədi. 

– Açığı, danışığın xoşuma gəldi, sənin bu cür danışacağını 
ağlıma belə gətirməzdim. Bəli, biz xalq üçün nəsə bir iş 
görməliyik. Hamımız! Sənin nə demək istədiklərini başa 
düşmədim. Bəlkə açıqlayasan, görək biz konkret nə etməliyik? 

– Onları biləcəksiniz. Tələsmək lazım deyil. Hər şeyin öz 
vaxtı var! Məktəbdə maaşınız nə qədərdi? 

Klara Levona məktəbdəki uşaq kimi baxdı, ağlı bir şey 
kəsmədi, hətta elə bildi ki, bu avara onu ələ salır. 

– İki yüz manata qədər alıram, Levon. Nədi ki? Mənə pul 
vermək istəyirsən? 

– İstəyirəm, Klara Aşotovna, istəyirəm. Bu pulla sizin kimi 
gözəl, savadlı bir qız neyləsin? Yeməyə, içməyə, geyinməyə 
çatmır. O nə puldu ki? Siz çox bacarıqlısınız, ancaq onu kim 
qiymətləndirir? Bir də, nə qədər bir düsturu uşaqlara öyrə-
dəsən? O öyrətdikləriniz indi şəxsən mənə gərək deyil. Eləcə 
də başqalarına. Mən belə məsləhət gördüm ki, bizim görəcə-
yimiz işlərə siz çox kömək edə bilərsiniz. Əvəzində isə yaxşı 
pullar qazana bilərsiniz. Əl əli, əl də üzü. 

Klaranın ağlına başqa şeylər gəldi, beş barmağı kimi 
tanıdığı Levonun ona elədiyi təklifdən üfunət iyinin gəldiyini 
hiss etdi. Ancaq şagirdinin təklifində pul qazanmağın nədən 
ibarət olduğu qaranlıq məsələ idi. Müəllim təmkini onu səbrli 
etdi. Bəlkə dəlidən doğru xəbər! 
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– Sən səhərdən “pul, pul” deyə vay-şivən qoparırsan. Mən 
pul qazananda, sən aşırtmalı şalvar geyinirdin. Maaşımın orta 
səviyyədə olmasına baxma, mən indi də fransız ətrindən 
istifadə edirəm. 

–Cuhudlar demişkən, bu öz zəhmətinlə qazanılan pul deyil. 
– Mən nə qazanıramsa, alın tərimlə qazanıram. Buna əmin 

ola bilərsən! 
Levon kreslodan qalxıb müəlliminə yaxınlaşdı, onunla 

üzbəüz dayanıb astadan çıxışa başladı. 
– Klara Aşotovna, bütün söhbətləri bir kənara atıb əsas mə-

sələyə keçirik. Bu ofis mərkəzin, daha doğrusu, “Daşnaksüt-
yun”un tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün yaradılıb. Görülə-
cək işlər haqqında məlumatı zamanında alacağıq. Hələliksə, 
təşkilatlanma işlərini qaydaya salmaq lazımdı. Bunun üçün 
sizdən yaxşı namizəd tapa bilmədik. Bu iş sizə həvalə 
olunacaq. İlk addımımız o qədər də çətin deyil: şəhərdə nə 
qədər erməni yaşayır, onların ünvanları, vəzifələri, adları, 
soyadları, atalarının adları. Siz ofisdən kənara çıxmır, ümumi 
işə nəzarət, rəhbərlik edirsiniz. 

– Sonra? 
– Onu gələcək göstərəcək! Sizlik iş yoxdu. Ən əsası odur ki, 

siz hadisələrin mərkəzində olacaq, hər şeydən ilkin məlumat 
alacaqsınız. 

– Bəs mənim işim? Mən məktəbdən ayrıla bilmərəm. 
– Sizə kim deyir ki, məktəbi atasınız? Dərsinizi deyin, işi-

nizi qurtarın, gəlin ofisə. Bütün günü məktəbdə oturmayacaq-
sınız ki! Hə, intizarda qalmayın, sizə ayda iki min beş yüz 
dollar maaş veriləcək. Narazılığınız yoxdur ki? 

Deyilən məbləğ Klaranın gözlərini şişirtdi, özünü itirən kimi 
oldu. 

– Bu gizli qalsaydı, daha yaxşı olardı. Məni başa düşür-
sünüzmü? 

Klara ayaq üstə onu dinləyirdi... 
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XI FƏSİL 
 
Paytaxtdan Rusiyaya gedən magistral yolun iyirmi beşinci 

kilometrindən sağa dönən yolun ətrafı fabrik və zavodlarla 
əhatə olunub.  

Trikotaj fabriki, Lenin adına Boru-Prokat zavodu, 1 nömrəli 
çörək zavodu, alüminium zavodu... Şəhərə yaxınlaşdıqca kim-
yəvi maddələrin kəsif qoxusu adamın burnunu qıcıqlandırır, 
hətta maşının şüşələrini bağlasan belə, o havanın qoxusu adamı 
birtəhər edir. Nə isə. Şəhərə girənə qədər uzanan küçənin adı 
yoxdu. “Fabrik yolu”, “Xlebzavoda gedən yol”, “Boru-prokat 
yolu”. Bu küçəni şəhər sakinləri, burada işləyənlər, taksi sürü-
cüləri belə tanıyırlar. Ancaq elə həmin adsız küçə şəhərin 
girəcəyindəki işıqfordan əlli metr irəlidə - sağda, on dörd-
mərtəbəli binanın yanından sonra “Sülh” küçəsinə çevrilir. 
Ondördmərtəbəli binanın sütununa “Sülh” küçəsi, altında isə 
“Ulitsa Mira” sözləri yazılıb. Çoxlarına qəribə gəlir ki, bu küçə 
niyə magistraldan bu yana dəniz sahilinə qədər “Sülh” küçəsi 
adlandırılmır? Şəhər icraiyyə komitəsinə ünvanlanan məktubda 
bu məsələyə münasibət bildirilməyib. 

“Sülh” küçəsi o qədər böyük olmasa da, mərkəzi küçələrdən 
biri sayılır. Elə küçənin başlanğıcında on dörd mərtəbəli 
binanın birinci mərtəbəsində Aerokassa yerləşir. Şəhər sakin-
ləri hava yolundan istifadə etdikdə buraya müraciət edirlər. 
SSRİ-nin iri şəhərlərinə gedənlər həddindən çox olurdu. 

İki yüz metrdən sonra növbəti işıqforun üç rəngi bir-birini 
əvəz edir. Bura avtovağzaldır. Paytaxta, respublikanın rayon-
larına gedən-gələn avtobuslar, taksilər, şəxsi avtomobillər bu 
ərazidən yol alırlar. Sübh tezdən burda iynə atsan yerə düşməz. 
İnsanlar qarışqa kimi qaynaşırlar. Vaxtilə şəhər salınanda 
vağzalın ərazisi ən qıraq yerdə olub, indi bura şəhərin ortasında 
qalıb, ərazisi çox kiçikdir. 

İrəlidə mərkəzi univermaq, kolxoz bazarı, universam, 
məktəb, uşaq bağçası, uşaq şahmat evi, şəhər maarif şöbəsi sıra 
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ilə düzülüb. Ən sonda isə sülh rəmzi olan göyərçinlərin daşdan 
postamenti qoyulub. 

Sülh küçəsi ilə üç böyük küçə kəsişir. Birinci ən böyük küçə 
Leninin adını daşıyır. İkinci küçə Moskva prospekti, sonuncu 
küçə isə Fəhlə prospektidir. Şəhərin şimal qurtaracağı ilə 
zavodların arasında salınmış Katej qəsəbəsində küçələr xırda, 
qarışıqdır. Burada “Azərbaycan”, “Bakı”, S.Vurğun, Nizami, 
Füzuli, Sabir, Koroğlu, Cavanşir, Naxçıvan və sair küçələrə 
rast gəlmək olar. 

Vağzal taksi sürücülərinin, eləcə də şəxsi avtomobillərindən 
taksi kimi istifadə edənlərin sevimli yeridir. Sarı rəngli dövlət 
maşınları vağzalın içərisində sərbəst şəkildə hərəkət edirlər. 
onların kimsədən qorxuları yoxdu. Lisenziyasız taksi sürücüləri 
bir az aralıda dal-dala düzülüb sərnişin gözləyirlər. Qayda 
belədir ki, tez gələn qabaqda dayanıb gözləyir. Sonra gələnlər 
isə onun arxasınca sıralanırlar. Kimsə taksiyə minmək 
istəyirsə, birinci maşına yaxınlaşmalıdı. 

Sürücülər kənarda toplaşıb, söhbət edir, papiros çəkirlər. 
Onları heç dindirən yoxdu.  

– Sənin canın üçün, bu gün qabağıma it çıxıb. Səhərdən bir 
manat da qazanmamışam. 

Hündürboy, kök oğlan toqqasız şalvarının balağından tutub 
yuxarı çəkdi. Əlində açar oynadan nisbətən yaşlı kişi də onun 
sözünü təsdiqlədi. 

– Sənə nə var ey, zavodda işləyirsən, maaş alırsan, burdan 
qazandığın qazancdı. Dərd bizimkidi. 

– Siz də ağlınıza gələni danışırsınız. Mən ailəmi qırmızı 
maşınla dolandırıram. Allah bərəkət versin. Maaşnan adam 
dolanar? Dolanmaq mümkün olsaydı, sizin hamınız zavodda 
səhərdən axşama paxat eliyərdiniz. Həm işləyən deyilsiniz, 
həm də bacarığınız yoxdu. Bu küçələrdə boş-boş vaxt 
keçirməklə gününüzü ötürürsünüz. 

Vəlinin sözləri yanındakılara güllə kimi dəysə də, səs 
çıxarmadılar. Düz sözə nə deyəsən? 
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– Vaxtında oxumadıq, ağlımız olmadı, səkkizinci sinfi güclə 
qurtarıb peşə məktəbinə gəldik. Hələ yaxşı ki, sürücülük vəsi-
qəsi aldıq. Əsgərlikdə məni naryaddan, hər şeydən azad elədi. 
Bir maşın idi, səhərlər çıxardıb yuyurdum. Təlim-zad olanda, 
əsgərləri yığıb aparırdım, onlar tər tökür, qaçır, atır, qan-tərə 
batırdılar, mən isə ağa kimi sükanın arxasında kef çatdadırdım. 

– Kef çatdatmamısan, mal gedib, mal gəlmisən. – Vəli ma-
şının açarı ilə qulağını qaşıdı. – Bizimkilər belədi də, ya 
kuxnada başını qatacaq, ya da... Hələ sən yaxşı ki, şoferlik 
eləmisən. biri avtomatı əlinə alıb sökməyi, yığmağı, atmağı 
öyrənməz ki? Nə danışırsan? Ayıb olar. 

Kök, üzü saqqallı sürücü mavi rəngli “Jiquli”sini arxada 
saxlayıb düşdü, əyilib təkərləri gözdən keçirdi, asta addımlarla 
onlara yaxınlaşdı. 

– Tırıltı səsindən bilinir ki, bu sənin maşınındı. 
– Mənim maşınımın tırıltısı da gözəldi. Şəhərin bütün qaiş-

nikləri maşını tanıyır, protiv sürsəm də saxlamırlar. Ancaq 
sizin talonlarınız deşik-deşikdi. Bilirsinizmi niyə? Ona görə ki, 
mən kişiyə yaxşı baxıram – o əlini şişman qarnına döyəclədi. – 
Qaişniklərnən, kimlərnən otururam, yeyib içirəm, qurban 
olduğum da mənə həmişə yetirir. Odey, yoxsa Vəli kimi 
olsammı yaxşıdı? Gecə növbəsindən çıxıb. Bütün gecəni 
yatmayıb. Ac-susuzdu. Səhər bir stəkan çay da içməyib. Evə 
gedib yeməkdən, bir çimdik yuxu yatmaqdansa, burda neçə 
saatdı kliyent gözləyir. Kliyent gəldi ha! Ancaq mən səhər 
tezdən xaş vurub gəlmişəm. Allaha pənah. Pulu ki, qazandın, 
xərcləmədin, qurban olduğum sənə heç nə yetirməz. 

Vəli hirsindən qımışdı, ona fikir verməmək üçün kənara 
çəkildi. Yoldaşları onu qızışdırdılar ki, ver də cavabını. 

– Nə cavab verəcək, ə, o mənə? Xəngəlxana evinin böyrün-
dədi. Qırx ildi şəhərdədi, hələ bir dəfə ora girib iki yarpaq 
qurutdu xəngəl yeməyib. 

– Ə, sən get qluşitelinin  dərdini çək ki, camaatın baş-bey-
nini aparırsan. Özünə hörmət eləyən kəs qarın otarmaz, 
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ailəsinin qədrini bilər. Orda-burda iylənmiş yeməklərdən tıxıb, 
araqdan gillətməknən deyil. 

– Qardaş, sən mənim ailəmin qeydinə qalma. Mən onlara 
birinci baxıram. Heç narahat-zad olub eləmə. Gəl gedək sənə 
bir çay alım, onsuz müştəri yoxdu, sənin növbənə isə hələ var. 
Gəl, utanma! 

Vəli əlini yellədib maşınına tərəf getdi, qapını möhkəm 
çırpıb, mühərriki işə salıb yola çıxdı. On beş metr qabaqda 
eynəkli oğlan əl eləyib onu saxlatdırdı. 

– Hara gedirsən? 
– “Əyri dom” tərəfə. 
İşıqfordan sağa dönüb sürəti artırdı. Eynəkli oğlan 

danışmırdı. Vəli tez-tez ona baxırdı. 
– Bəlkə səni çaya qonaq edim? 
– Sağ ol. – Vəli ilk dəfəydi ki, müştəridən belə təklif alırdı. 
– Söhbətimiz lazımdı. Sənə çox xeyri dəyər. Uduzmazsan. 
– Sən kimsən? Mən səni tanımıram.  
– Nə dəxli var? Sonra tanış olarıq. Ancaq səliqəli iş var – 

qorxusuz-hürküsüz, yaxşı maaşı var. 
– Nə qədər? 
– Sənin zavoddan və sürücülükdən qazandığının iki misli 

qədər.  
– Sən canın? Aldatmırsan ki? 
– Niyə aldatmalıyam ki? Gecə növbəsində işlə, gündüz 

bizim ofisin tapşırıqlarını yerinə yetir. Puluna minnət! 
– İşimizin adı nə olacaq? 
Onlar çayxanaya keçib əyləşdilər. İlk görüşləri belə oldu. 
Eynəkli oğlan Levon Armenyan idi.  
 

XII FƏSİL 
 
Qapı açarla açıldı. Divanda uzanmış Anahid Rəfaeli görüb 

rahatlandı, onun salamını alıb yönünü dəyişdi, gözlərini yumub 
yatmağa çalışdı. Əslində, ərini gözləyirdi. Bu gün işə zəng 
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çalmışdı. Abrını ətəyinə büküb, demişdi ki, bəs neçə vaxtdı 
evdən çıxıb. Axşam bir az ertə çıx, gəl evinə. Qıraqdan baxan 
nə deyər? Elə evində işlədiyin adam deməzmi ki, sənin ailən, 
arvadın, uşağın yoxdumu? Varsa, niyə başlı-başına buraxırsan? 

Rafiqin danışığından başa düşdü ki, əri ondan soyuyub. 
Anahid ona nələr demirdi? Gah deyirdi ki, səndən sarımsaq iyi 
gəlir, keç o biri otaqda yat. Gah onu donuza bənzədirdi. 

– “Görən mənim ağlım hardaydı, sənə ərə gələndə? Mən kor 
olmuşam. Vallah, kor olmuşam ki, gözümü yumub sənin kimisi 
ilə bir yastığa baş qoymuşam.” 

Rafiq bu sözləri soyuqqanlıqla qarşılayır, oturduğu yerdən 
tərpənmirdi. Elə ki, arvadı danışığına son nöqtə qoyurdu, çox 
astadan təmkinlə cavab verirdi ki, səni alıb eləyən yox idi, 
yazığım gəldi, aldım ki, evdə qalıb qarımayasan. 

Onda heç Allahverdi yox idi. Anahid xəstəxanaya təzə işə 
düzəlmişdi. Rafiq zavodda işləyirdi. Pis qazanmırdı, dolanı-
şıqları yaxşı idi. Rafael anadan oldu, bir yaşı tamam olandan 
sonra Anahid işə çıxmağı qərarlaşdırdı. Uşağa baxmaq 
məsələsi çətinlik törədirdi. Anahid işə qayıdırdısa, ona kim 
baxacaqdı, Rafiq tələsməməyi məsləhət gördü. Uşaq hələ körpə 
idi, süddən təzə ayrılmışdı. 

– Mən üç il evdə oturub gözləyəmmərəm, səbrim çatmır. 
Niyə çatmır? Mən uşağımızın əlindən dəli olmamışam. Orası 
var ki, mən ginekoloq kimi tanınmağa başlamışdım, özümün 
müştərilərim vardı. Onları itirsəm, necə olar? Bundan sonra iki 
il də evdə qalsam, vapişe, sonra gərək hər şeyi noldan başla-
yam. Ordakı ginekoloqlar məni it kimi basıb əzərlər. Mənim 
sənətim başqadır. Pullu, avtoritetli. 

Rafiq nənnidə mışıl-mışıl yatan Rəfaelə baxıb fikrə getdi. 
Anahid onun nə deyəcəyini gözləyirdi. 

– Bəs yaxşı, onda uşağı neyləyəcəyik? Ona kim baxacaq? 
– Necə yəni kim baxacaq? Əgər mən işləyirəmsə, əlbəttə ki, 

sən baxacaqsan. Özgə kim var ki? 
Rafiq bu dəfə uşağa daha diqqətlə baxdı. Onun təkcə alnı, 
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gözləri, burnu və ağzı görünürdü. 
– Əzizim, burda problem heç nə yoxdu. Sənin işin elədi ki, 

nə vaxt olsa gedib işləyərsən. Maaşa baxan adamsan. Demirəm 
ey, intəhası maaşla dolanmaq çətindi. Bax, mənim işimlə sənin 
bir aylığını üç-dörd günə çıxarmaq olar. Əgər belədirsə, biz 
bunu niyə etməməliyik? Sən sübh tezdən şər qarışanadək niyə 
gedib kiməsə hamballıq etməlisən? Niyə hansısa bir dələduz 
səni ora-bura buyurmalı, artıq söz deməlidi? Bax də, sən də 
fikirləş. 

– Mənə heç kim artıq-əskik söz demir. Hər kəs də öz işinin 
hambalıdı. 

– Sən təsəvvür edə bilməzsən, Rafiq, ordakı türklər var ey 
ha, mənim kəsinti dırnağım deyillər. mənim yoxluğuma elə 
sevinirlər ki? Mən orada olsam, gələnlər mənim yanıma 
gələcəklər. Mən onlardan həm gözələm, həm padxodluyam, 
həm də riskliyəm. Bircə il sən uşağı yola versən, sonra bağçaya 
qoyacağıq, sən də işləyəcəksən. Nə var ey, yeməyini hazır 
qoyacam, yeyib yatacaq... 

İki aya yaxın Rafiq uşaqla evdə qaldı, ancaq işlər Anahidin 
düşündüyü kimi alınmadı. Uşaq xəstələndi. İynə, dava-dərman! 
Axır belə qərara gəldilər ki, Brejin qızı Susannanı kənddən 
şəhərə gətirsinlər. O, orta məktəbi qurtarıb evdə anasına kömək 
edirdi. 

Susanna, doğrudan, təmiz qız idi. Savadı olmasa da, qoçaq 
idi. Rəfaelə Anahiddən də yaxşı baxırdı... 

Rəfael anasının yatmadığını bilirdi. 
– Yatırsan? 
– Yox. 
– Klara Aşotovna səni məktəbə çağırır. 
– Yenə nə şuluqluq etmisən? 
– Heç nə. 
– Heç nə nədi? Əgər heç nə deyirsənsə, Klara məni niyə 

məktəbə çağırır? Hay? 
– Mən ondan soruşdum. Dedi ki, hökmən sabah məktəbə 
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gəlsin. Vacib məsələ var. Onun vacib məsələsini başa 
düşmədim. 

Susdular. Anahid, deyəsən, rahat idi, odur ki, tərpənmir, 
oğluna arxa çevirib söhbətləşirdi. 

– Klara ərə gedib? 
– Yox. 
– Onda aydındı. – Anahid yaşı ötmüş müəllimin işləri 

korladığı üçün onu axtardığını düşündü.  
– Nə aydındı? – Uşaq heyrətlə anasına boylandı. 
– Məni niyə axtardıqlarını bilmirsən? – Sonra öz-özünə 

deyindi. – Yekə qızlarsınız. Adam da elə ehtiyatsızlıq edər? 
Qoruyun da özünüzü. Nə olan şeymiş? 

Ancaq o, özünü ömrünün ən şıltaq, dəcəl çağlarında belə 
qoruya bilmişdi. Maşallah müəllim. Qoca tülkü. Ona məqbul 
yazmırdı. Kafedrada imtahan götürürdü. Əllərini boynunda, 
kürəyində, sinəsində gəzdirəndə, necə tir-tir əsirdi. Heç nədən 
yox, kişinin əsməcəsindən qorxurdu. Özü də əməlli-başlı. 

Minlik Dəmir. İmtahanı min manata yazırdı. Tapşırıq-filan 
eyninə deyildi. Bakirəliyini min manata satdı. Dəmir müəllim 
elə adına layiq idi. Yadına düşəndə ürəyindən xoş bir gizilti 
keçir. 

Rafiqlə evlənəndə hətta ən yaxın rəfiqələri onun uşağının 
olmayacağını düşünürdü. Anahid onların gözlərinin qarşısında 
olmuşdu. Düz bir ilin tamamında dünyaya uşaq gətirdi – özü də 
oğul uşağı. Gözaydınlığına gələn, telefonla təbrik edən 
rəfiqələri təəccüblərini gizlədə bilmirdilər. 

– Aaaz, Anahid, bu necə oldu? Heç yatsam yuxuma gəl-
məzdi. Prosto malades ki, o boyda zırıltılardan özünü saxlaya 
bildin. Sözüm yoxdu day. 

Svetlana Martirosyan evlərinə gəldi. Uşağı qucağına alıb 
diqqətlə sifətinə baxdı, göyə qaldırıb yenidən çarpayıya qoydu. 

– Anahid, sən bizdən çox kişilərnən yaxın oldun – lap yaxın. 
Özün bilirsən. Maşallah heç, Dəmir, Mamed, Salman, bizdən 
iki kurs yuxarı oxuyan Kamran, yurfaqdakı gədə... 
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Svetlana necə paxıl imiş. Gözləri ilə onu, uşağı yeyib tökür. 
Elə bil Anahid nə ərə getməli, nə də uşaq doğmalı imiş. 

– Bizim qrupda altı qız bir kampaniya idik. Təkcə sən ailə 
qurmusan. Biz xolostyakıq. 

– Sizin yolunuzu kim kəsir? Siz də ailə qurun də! İncimə, 
sənə bir söz deyim, sizdə qəribə bir qorxaqlıq, tutqunluq var. 
Heç biriniz risk edə bilmirsiniz. Bir işə ki, qorxa-qorxa 
girişdin, o heç. Gül kimi gözəl-göyçək qızlarsınız, küçəyə 
çıxanda millət dönüb sizə baxır. O qədər oğlanlar istəyib ki, 
sizinlə ailə qursun, hərəsinə bir söz deyib uzaqlaşdırırsınız, elə 
bilirsiniz dünyanın ən gözəl oğlanları sizlərə yalvaracaq. Elə 
deyil, əzizim. 

– Sənin ərin xoşuna gəlir? 
– Niyə gəlmir ki? Gəlməsə, onunla yaşayarammı? 
– Şəkildə belə birtəhərdi ey! 
– Sən şəkli neynirsən? Həyatda lazımdı qadına kişi. Düzdü, 

köntöydü, ancaq elə köntöy kişilərin əvəzi yoxdu. Məni qane 
edir, yaxşı qazanır, hər şeylə təmin edir, day adama özgə nə 
lazımdı? 

– Sənə halaldı, vallah, həm ərini əldə tutursan, həm də 
kişiləri. Dərd bizimkidi, nə ər var, kişilər də gün-gündən azalır. 
Axırda yalquzaq kimi tək qalacağıq. 

– Elə elə ki, yalquzaq olmayasan də. Pulun var, ev-eşiyin 
var, həkim adamsan, özün bir kasıbdan-kusubdan tap. O qədər 
imkansız, ancaq güclü oğlanlar var ki, küçələrdə it döyürlər. 
İndi mən gəlib sizə kişi axtarmayacam ha. 

– Düzcə deyirsən. Sən deyəni eləsəydim, indi çoxdan ailə 
qurmuşdum. Varlılardan ağlım bir şey kəsmir, həm də sən 
deyən yaxşı olmurlar. Elə kasıbınca birini gətirim evimə. Ayrı 
əlac yoxdu. 

– Gətir, dilini də işə sal, əynini-başını təzələ, altına maşın al, 
səni aparsın-gətirsin, uşaq da olmayacaq, uşaq evindən götü-
rərsiniz... 

Qalxıb divanda oturdu, əzgin idi. Bu fikirlər onu haldan 
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salmışdı. Elə zəiflətmişdi ki, qalxıb özünə çay süzmək həvəsi 
yox idi. Heç uşağa da heç nə təklif etmədi. Onsuz Rəfael öz 
işini bilir, istəyəndə yeyir, öz otağına çəkilib dərsləri ilə məşğul 
olur. 

Sveta Martirasyan sanki indi – on-on beş dəqiqə bundan 
qabaq yanında idi, Rəfael də neçə aylıqsa körpədi, onu iki əlli 
göyə qaldırır, diqqətlə sifətinə baxır, sonra ondan hayasızcasına 
soruşur ki, doğrudan, bu uşaq sənindi? Yəni sən doqquz ay onu 
qarnında gəzdirmisən? 

Yaxın rəfiqəsi olduğuna baxmayaraq, ona nifrət yağdırdı, 
onun acığına ikinci uşağı da dünyaya gətirəcəyini yəqinlədi. 
Əri indilərdə gələcəkdi. Əvvəlki kimi yox, indi onu gülərüzlə 
qarşılayacaq, qollarını açıb qucaqlayacaq, “sənsiz darıxdım, 
əzizim” deyəcək, axşam ağuşuna girəcəkdi. Onu nə donuza 
oxşadacaq, nə də üstündən sarımsaq iyinin gəldiyini deyəcəkdi. 
Lap sarımsaq iyi gəlsin, deyəcəkdi ki, səndən dünyanın ən 
gözəl ətri gəlir. 

Sonra yenə onu ağıldan çıxarıb sərməst edəcəkdi. 
– “Əzizim, bilirsən, Rəfael daha böyüyüb, bu gündə-sa-

bahda evlənəcək. Biz tək qalacağıq. İstəyirəm bir uşağımız da 
olsun. Oğlan, ya qız, fərqi yoxdu. Qız olsa lap yaxşı olar. 
Darıxmarıq, böyüdərik. Uşaq elə tez böyüyür ki! Sən yox, 
özüm baxacam!” 

Rafiq nə deyəsiydi? Uzaqbaşı, bir az o yan-bu yana çəkişən-
dən sonra razılıq verəcəkdi. Rafiq Allahverdi deyildi ki? 
Allahverdi ayrı aləm idi. Özünü tamam itirib. Nə desə, onu 
eləyəsidi. Dəlidi, zır dəlidi. Bircə kəlmə desə ki, ailəni at, 
yoxsa bizim görüşümüz mümkün deyil, fikirləşmədən eləyər. 
Ancaq o bunu istəmir, Allahverdini başa salır ki, bir az 
soyuqqanlı olmaq lazımdı. İsti başda ağıl olmaz. Bir iş görəndə 
onun sabahını düşün. Sən arvadından başqa qadın görməmisən, 
ona görə belə emosionalsan. Başa düşmürsən ki, mən istənilən 
anda səndən otkaz eləyərəm, onda nə vəziyyətdə qalarsan? 
Ailəndən ayrılmısan, mən də səni çölə atıram. Qapqara qaralır, 
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elə deyir ki, sən məni atmazsan. 
– “Niyə atmıram? Mənim də ailəm var, ərim var, uşağım 

var, şəhərdə tanınmış həkiməm. Əgər bilinsə ki, bizim 
aramızda münasibətlər var, vay o günə. Gec-tez gizli iş üzə 
çıxır. Ona görə evdə sabitlik yarat. Birinci arvadınla. O pis 
qadın deyil, ancaq parazitdi. Bütün günü evdə oturur, yatır, sən 
gətirəndən basıb piylənir. Onun həyat tərzini dəyiş, işə qoy. 
Təhsili yoxdumu, odey, univermaq Novruza de, götürsün 
satıcı, bükücü – o qədər işi var ki, səhər tezdən yuxusuna 
haram qatsın, işə tələssin, axşam yorğun-arğın qayıtsın, baxsın 
görsün yeməyə bir şey varmı? Qazan assın, xörək bişirsin, qab-
qaşığı yusun. Onda səninlə çənə vurmağa vaxtı olmayacaq. 
Yoxsa, sənin gününü göy əskiyə döndərəcək. Bir də şirin dilini 
işə sal, “həyatım” de, “canım” de, “sevirəm” de, qoy bir uşağın 
da olsun. Nəyi pisdi ki? Azər kimi oğlun var. Ay parçasıdı. 
Bilirsən, səni ona görə sevmişəm. Azərə görə! Paxıllığım tutur. 
Elə bir oğlum olsa, özümü xoşbəxt sanaram!”     

Anahid ağırlığın tanış cəhətlərini özündə hiss edirdi. Azərin 
körpəliyi bətnində idi. 

 
XIII FƏSİL 

 
Milis leytenantı Əzizağa Daşdəmirov ağacın altındakı stulu 

kölgəliyə çəkib oturdu, papağını və qara portfelini o biri boş 
stula qoyub, cib dəsmalını çıxartdı, alnının, boynunun tərini 
silib dəsmalı üzünə yellədi, çay paylayan oğlanı yanına çağırdı. 
Oğlan boş padnosu və yaş əskini pəncərədən götürüb, qaçaraq 
onun yanına gəldi, xoşgəldin elədi. Sahə müvəkkili qarnını 
qaşıyıb ona oturmağı əmr etdi. 

– Nə var, nə yox? 
– Sağlığın rəis. 
– Deyirsən sakitlikdi, hə? 
– Sakitlikdi, rəis. 
– Bir şey öyrənə bildin? – İki balaca ulduzu şişman bədəni-
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nə kiçik görünən Əzizağa başı ilə qarşıdakı binanı göstərdi. 
– Öyrəndim, rəis. Ora zavodda işləyən Həsən adlı bir nəfə-

rindi. Evi kirayəyə verib. Erməni Levon var, famili Armenyan-
dı, oranın böyüyü odu. Katibəsi, işçiləri var. Gəlib-gedənlər az 
da olsa, var. 

– Kimlər gəlib-gedir? 
– Ermənilər, azərbaycanlılar. Birini görmüşəm, taksi şoferi-

di, qırmızı “Jiquli”si var. O, tez-tez gəlir, bir dəfə oturub çay da 
içdi. Yanındakını tanımadım. 

– Həsənin dannıları? 
– Onu nə görmüşəm, nə də telefonunu kimsədən ala bilmə-

dim. O, demək olar ki, buralara heç ayaq basmır.  
– Ordakılar nə işlə məşğul olur? 
– Deyir, biznes məsələsidi. Dəqiq heç kimə heç nə demirlər. 
– Erməni buralarda nə vaxt olur? 
– Çox vaxt buralardadı, bir də görürsən yoxa çıxdı. Ax-

şamlar, saat 5-dən sonra gəlir. Hə, o bir “Jiquli-06”da fırlanır. 
Deyəsən, onun idarə maşınıdı. O, maşınnan gəzir. Nömrəsi 55-
29 AZE-di. 

– Bəs o qırmızı maşının nömrəsi? 
– 74-89 AQU. 
– Özgə? 
– Özgə elə bir şey bilmirəm. 
– Sənə heç iki də düşmür. Çox zəif işləmisən. yaxşı, get bir 

yaxşı çay dəmlə gətir. İçinə kəklikotu da at. Müdürün də bura 
gəlsin.  

Daşdəmirov ətrafdakı ağaclara, boş stollara baxıb barmaq-
ları ilə stolda çırtıq çaldı, meyxana deməyə başladı. 

– Əcəb maşındı bu maşın. Zimbala, “Pobeda”dan, “Vol-
qa”dan qalmaz dala. 

Müdirin arıq, qırmızı sifəti, keçəl başı qapıda göründü, sahə 
rəisini görüb ona tərəf addımladı. 

– Rəis, xoş gəlmisən biz tərəflərə! 
– Xoş günün olsun, komsomol! Daha böyümüsən, saqqala 
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salam vermirsən? “Dərə xəlvət, tülkü bəy” deyib, fırlanırsan 
özünçün. Day demirsən ki, ətrafda böyük var, kiçik var. Sən 
tək deyilsən. Ətrafdakıların da ağzı, mədəsi var. Bunları nəzərə 
alırsan? 

Müdir keçəl başını qaşıyıb, yaltaqvari sifət aldı. 
– Düz sözə nə deyəsən, ay rəis? Ancaq and olsun o bir olan 

Allaha, problemlərim o qədərdi ki, keçəl başımı qaşımağa vaxt 
tapmıram. Anam xəstə - bir ayağım rayondadı. Dava-dərman, 
həkim... Evdə arvad xəstə, uşağın biri sağalır, o biri xəstələnir. 

– Ə, qamsamol, bura məktəb deyil, mən də məllim döyəm, 
saxla bəhanələri. Onu bilirsənmi ki, sizin bu zonadan kriminal 
yer şəhərdə yoxdu. Bilirsənmi? 

Müdir udqundu. 
– Kriminal deyəndə ki, ay rəis, ola bilər, onu siz yaxşı bilir-

siniz. Bura şəhərin ən ayaqaltı yeridi, ola bilər. Mən nə deyə 
bilərəm? Ancaq şükürlər olsun o bir olan Allaha ki, bizim 
çayxanada dava-şava, ölüm-itim deyilən şey olmayıb, heç 
olmayacaq da. 

– Ə, kriminal deyəndə təkcə ölüm-itim, bıçaqlanma, xəsarət-
yetirmə ha nəzərdə tutulmur. Kriminala çox şey aiddi. 

– Nə aiddi, ay rəis? 
– Bilmirsən guya? Özünü tülkülüyə qoyma. 
– Vallah, ay rəis, and olsun o bir olan Allaha ki, mən orta 

təhsilliyəm, siz deyən şeylərdən başım çıxmır. 
– Sənin başın çıxmayan şey yoxdu. De görüm, sənin 

işlətdiyin bu yer nə üçün nəzərdə tutulub? 
– Nə üçün? Çayxana üçün. Nə olub ki? 
– Deməli, bura çayxana üçün nəzərdə tutulub. Adı da 

“Kəklikotu” çayxanasıdı. Elədimi? 
– Hə. 
– İndi sən mənə de görüm, bura çayxanadı, ya nədi? 
Müdirin dil-dodağı qurudu. 
– Çayxanadı, rəis. Bir də arada uşaqlar yemək zakaz verir-

lər, ayrı yerə getmək istmirlər, biz də yumurtadan, sosiskadan, 



Müzahim İsmayılzadə 

86 

pendirdən, kolbasadan, turşudan veririk. 
– Arağın adını niyə çəkmirsən? Bir halda ki, özün deyirsən, 

turşu, sosqa, qolbasa, qayğanaq var, deməli orda araq hökmən 
olmalıdı. Arağı da çay stəkanında verirsən. Elə bilirsən, səndən 
bic adam yoxdu? 

– Rəis, arağı, açığı, özlərinnən gətirirlər, mən onlara nə 
deyim. Çaynan da hamını yola vermək olmur, qadan alım. Yüz 
yerə verirəm. Mən köpəkoğlu hardan alım verim? Ona görə 
məcbur oluram. Yoxsa, nəyimə lazımdı havayı söz-söhbət. 
Birinin aylığı bircə gün geciksə, aləmi dağıdarlar. Özüm ölüm! 

– Gopa basma, ə. Verəcəyinin biri mən. Bir il bir aydı bur-
da, Allah qoymasa, uçastkovuyam. Sən mənə nə vaxt salam 
vermisən? Bəlkə vermisən, mənim ağlım başımda döy? 

– Verməyinə verməmişəm. Sizə nə var, ay rəis, özümün-
küsünüz. Aramızda hörmət-izzət var. Nə vaxtsa görüşəcəyik. O 
birilər dəhşətdi. Bax, qəndi, çayı, konfeti, limonu özüm alıram. 
Mənə siçan dəymiş peçenye verirlər. Mən neynirəm onu? Bura 
məktəb deyil ki, uşaqların başını aldadıb satam. Bir-iki dəfə 
stola qoydum, dedilər ki, ə, yığışdır bu peçenyeni. Biz məktəbi 
on beş il bundan qabaq qurtarmışıq. İndi özün bax də! Hərdən 
istəyirəm tüpürəm hər şeyə, atam gedəm zavoda. Allah haqqı, 
maaşını kişi kimi alırsan, özün öz ağansan. Əşşi, burda yüz 
dənə əmr verən var, bilmirsən hansına baxasan. Oldu, rəis, bir 
həftəyə hərlən gəl, həm çay iç, həm də... 

Çayçı padnosda çay və stəkan, qənd gətirib stola qoydu, çay 
süzdü. 

– Bu nə çaydı, ə? Rəisə xoruzquyruğu dəmlə. Sapsarıdı. Bə 
hanı sənin mürəbbən, “Snikers”in? Tez elə, get, o qırmızı 
moruqdan gətir. Rəisin soyuqdəyməsi varsa, qoy çıxarsın! 

Oğlan cəld qayıtdı. 
– Ordan müdirə də bir stəkan gətir. Külqabın da yoxdu! 
Rəis papiros yandırdı, çaydan bir qurtum alıb nəlbəkiyə 

qoydu. İsti idi. 
– Sən yaman çox danışırsan. Çox danışmaq da belədi də, 
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onda adam zoğallayır, quş buraxır. Quş buraxmaq da, özün 
bilirsən, adamı o məsələ edir. Sən bildin mən sənə nə dedim? 
Adam nə aldığını, nə də verdiyini heç kəsə deməz. Olmaz. 
Neçə ildi ticarətdə işləyirsən, zərrə qədər ağlın yoxdu. Nə 
verirlər, bərəkətdi! Nə qazanırsan, bərəkətdi! Allaha şükür 
etməkdənsə, mənə neçə adamın adını çəkirsən. Gedib onlara 
desəm, dalında dura biləcəksən? Səndə o dux yoxdu. Başını 
aşağı salla, bir tikə çörəyini qazan! 

Oğlan tez gəldi, mürəbbəni stola qoydu, təzə stəkanda 
müdirinə çay süzdü, limon atdı. 

– Rəis, deyirəm bəlkə bir tikə çörək kəsəsən? Qoy uşaqlar 
qlazok eləsinlər. 

– Sən yeməyi saxla. De görüm, burada niyə təxribatçılığa 
yol verirsən? 

Müdirin boğazı qurudu. 
– Ay rəis, – dedi – təxribatçılıq nədi? Sən nə danışırsan? 

Bunu kim dedi? 
– Hər kim dedi, səninçün bir fərqi var? 
– Vallah, ay rəis, gəlirlər, otururlar, çaydan, çörəkdən yeyib-

içir gedirlər. Heç çoxunu tanımıram. 
– Elə o pisdi ki, tanımırsan. Sən şəhərin mərkəzində kafe 

işlədib qazanırsan, elə bilirsən havayıdı? Mərkəz yerdi, 
yığışırlar, çayı qabaqlarına qoyub ağızlarına gələni danışırlar. 
Hökumət elə gəldi, hökumət belə getdi. Bəs sən bu hökumətin 
çörəyini yemirsən? Niyə onları qovmursan, ya bizə xəbər 
vermirsən ki, burda artıq-əksik danışanlar var. Deməli, sən 
özün də təxribatçının yekəsisən.  

– Ay rəis, mən eşitməmişəm. Eşitsəm, siz deyən kimi elə-
yərdim. Nə danışırsan? Bu hökumətə mənim də, balalarımın da 
canı qurbandı. Sən Allah, de görüm, onlar hansı analarının 
əmcəyini kəsənlərdi? Bilim də! Mən də işimi bilməliyəm, ya 
yox? 

– Ayə, özünə get! Mənə vələzarrı oxuma. Yaxşı bilirsən kim 
kimnən oturur, kim də nə danışır. Mən sənə xəbərdarlıq etdim. 
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Qalanını özün bilərsən. Əlimə düşdün, aparıb basacam ora. - 
İki barmağını iki barmağının üstünə qoydu. Müdir ağzının 
suyunu yığıb içəri ötürdü. Daşdəmirov çaydan bir qurtum alıb 
qəndi ağzında xırtıldatdı. Bəlkə də bunu bilə-bilə, qəsdən 
edirdi. 

– Sonra, mən hələ əsas məsələyə keçməmişəm. Dediklərim 
onun yanında havayı şeydi. 

– Nədir əsas məsələ? O nə olan şeydi? 
– Narkomaniya! Xaşxaş! Bu çayxanaya toplaşanlar çay iç-

mək adı ilə o məsələ... Satış mərkəzi olub. Burda görüşür, alıb 
gedirlər. Elə oturub çəkənlər də var. 

Müdir sahə müvəkkilinin sözlərinin arxasında nə dayan-
dığını bilirdi, istəyi o idi ki, aylığı yüngül olsun, ancaq təxribat-
çılıq, narkomaniya ilə hədələnmək çətin iş idi, onun altından 
çıxmaq olmazdı. Sahə müvəkkilinə nə vardı, üç-dörd adamı 
öyrədib göndərəcək, özü də dalınca gələcəkdi. Di gəl, bunun 
altından çıx. Təkcə çayxananı yox, evini də satsa, özünü 
qurtara bilməzdi. 

Çayçı oğlan onların stoluna yaxınlaşıb çayın isti-soyuq 
olması ilə maraqlandı, çayniki təzələmək istədi. 

– Acqarına çaydan nə qədər içmək olar? Paltar-zad ha 
yumuruq? 

– O qırmızı “Jiquli”nin şoferi gəlib çay içir. Utanmır, yekə 
kişidi, zavodda işləyir, həm də erməniyə şoferlik edir. 

Oğlan Daşdəmirova erməninin də, “Jiquli”nin sürücüsünün 
də burda olduğu xəbərini verib qayıtdı. Daşdəmirov ayağa 
qalxdı, əlini cibinə aparıb sarı manatlıq çıxartdı. Müdir onun 
əllərini tutdu. 

– Çayın pulunu götür. Hər ay səndən yüz manat alacam. 
Hələlik. 

Müdir onun arxasınca baxa-baxa qaldı. Daşdəmirov qırmızı 
maşının yanından ötüb Levonun otağına çıxdı. 
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XIV FƏSİL 
 
Sahə müvəkkili əslində tələsirdi – casusunun verdiyi məlu-

matı yoxlamaq, ərazisində yeni fəaliyyət göstərən obyektin nə 
işlə məşğul olduğunu bilmək üçün erməni dığasının oturduğu 
yerə addımlarını yeyinlətdi, yan-yana həyətdə dayanan 
“Jiquli”lərə ötəri baxdı. Qırmızı rəngli maşın ona tanış gəldi, 
elə bil o maşına minmişdi də. O biri maşının təkərlərinin üstü 
əməlli-başlı keçəl idi. Bloka girib pillələri qalxdı. Maşınların 
işi asan idi, istənilən an tapmaq, bölməyə gətirmək lardı. Əsas 
Levon idi.  

– “Görəsən bu dığa şəhərin mərkəzində nə iş görmək istə-
yir?” 

Onu indi öyrənəcəkdi. Sannı dəqiqələr qalırdı. Sonra yaxşı 
olacaqdı. Çayxana ilə yanaşıdı. İkisinin pulunu bir gündə, bir 
dəfəyə alacaqdı. 

Bu da ofisin qapısı. Üçüncü mərtəbə, sağ qapı. Üçotaqlı 
mənzil. Tünd qırmızı rəngli taxta qapı. Üstündə nə evin nöm-
rəsi, nə də ev sahibinin adı var. Qapının çərçivəsinə taxılmış 
qara rəngli zəng də qırmızıya boyanmışdı, ancaq məftilin qırıq 
olması onu göstərirdi ki, o işləmir. İri əli ilə qapını döyəclədi. 
Bir az keçmiş içəridən zərif qadın səsi gəldi. O, rusca danışırdı. 

– Kimdi? 
Daşdəmirov bir də qapıya zərbə endirib “aç” əmri verdi. 

Qadın təkrar onun kimliyini soruşdu. 
– Mənəm! – Sahə müvəkkili az qala qışqırırdı. 
– Ay yoldaş, bilirəm sənsən, ancaq sən kimsən? 
– Uçastkovudu. Aç! 
İçəridə addım səsləri Daşdəmirovun beynini ovurdu. O, 

bilirdi ki, qadın geri qayıtdı, kiməsə məlumat verdi. Səssizlik 
onu əsəbləşdirdi, qapını təkrar-təkrar döyəclədi. Səs dəhlizi ba-
şına götürmüşdü, odur ki, qapını açmağa gələnin ayaq səslərini 
eşitmədi. 

Qapını açan eynəkli qız Daşdəmirova məlul-məlul baxdı, 
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onun iri, zəhmli bədənini görəndə cücə kimi büzüşüb astadan 
dilləndi. 

– Bağışlayın, sizə nə lazımdı?  
İçəri keçən Daşdəmirov ətrafa göz yetirdi. Hər yan səliqə-

səhmanlı idi. Sol otağın qapısı açıq idi; içəridə üç stol, stullar 
qoyulmuşdu, küncdə kitab şkafları vardı. Qadın ətri otağı 
başına götürmüşdü. O biri iki otağın qapıları isə bağlı idi.  

Qadın Daşdəmirovun xoşuna gəlmişdi, ona görə hirsi tez 
soyudu. 

– Məni tanımırsan? – O, bu sualı verəndə əynindəki milis 
formasını göstərdi. 

– Hüquq işçisisiniz, ancaq uçastkovu kimi birinci dəfədi 
görürəm. 

– Bundan sonra tez-tez görərsən. Sən kimsən?  
– Məən?.. Mən bu idarənin ... 
– Nə idarədi ki, onun nə adı var, nə famili. Bu nə özbaş-

nalıqdı? Bəyəm sovet hökuməti ölüb ki, hər yoldan ötən bir 
idarə açsın? Hanı müdirin? 

– Yerindədi, ancaq yanında adamlar var. Gözləyin! Oturun, 
sizə çay verim. Bəlkə kofe içəsiniz?  

– Sağ olun. – deyib bağlı qapılardan birini itələdi. Dəyirmi 
stolun arxasındakı kresloda oturan Levon sahə müvəkkilini 
görən kimi çevrilib ayağa qalxdı, ona tərəf yaxınlaşdı. Onunla 
üzbəüz oturan iki nəfərsə, ayaq üstə “farağat” komandasında 
dayanmışdılar. Daşdəmirov onları qıyqacı baxışları ilə süzdü. 

– Levon Armenyan sənsən? 
– Mənəm, rəis! – Erməni əlini ona uzatsa da, əli havada 

qaldı, ancaq pərtliyini üzə vurmadı. – Rəis, biz bu ofisi təzə 
açmışıq, görürsünüz, hələ çox şey qaydasında deyil. Başımız 
qarışıq oldu, sizə salam verməyə özüm gələcəkdim. Siz başqa 
şey fikirləşməyin. Hər şeyin qaydası, qanunu var. Salam alma-
maqda haqlısınız. Düz sözə nə deyəsən? Günahımı boynuma 
alıram. 

– Sən hələ yerində otur görüm, bu boyda şəhərin mərkəzin-
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də, hökumətin binasında nə oyun çıxarırsan? Kim sənə icazə 
verib? 

– Rəis, - erməninin bu sözü onun canına yağ kimi yayılırdı 
və erməni bunu göydə tutmuşdu – biz oyun-zad çıxarıb elə-
mirik. Hökumətin qayda-qanunu necədirsə, o cür də hərəkət 
edirik. Firma açmışıq. Qardaş respublikalarla iqtisadi, mədəni 
əlaqələri genişləndiririk. 

– Siz kimsiniz ki, hökumətin əvəzindən başınızdan yekə 
qələtlər edirsiniz. Əlaqələri genişləndirmək lazımsa, hökumət 
yəni o qədər əfəldi ki, o dura-dura sizin kimilər iş görür? Hələ 
de görüm, bundan kimin xəbəri var? Şəhər partiya komitəsinin, 
şəhər sovetinin, prokurorun, milisin, KQB-nin? Hay? De gö-
rüm, bunların hansı birisi sizin özünüzdən Amerika kəşf etmə-
yinizi bilir? Əgər onlar bilsəydi, mən də bilərdim. 

Levon yanındakılara baxıb, bir az nəzərlərini Daşdəmirov-
dan yayındırdı. Bu ani məqamda fikirləşməyə vaxt qazana bil-
di. Əvvəl istədi ki, beyninin qurdlarını tərpədib sahə müvək-
kilini otaqdan qovsun, ona hədə-qorxu gəlsin ki, az qalıb burda 
sənin at oynatmaq istədiyin ərazidə - lap şəhərin mərkəzində 
bir tufan, mərəkə qoparacaq ki, tamaşasına aləm yığışacaq. 
Səni də o tufanın içində saman çöpü kimi sındırıb atacaq, 
paqonunu öz əlləri ilə sökəcək. Ancaq... Hələ vədəsi deyildi. 
Bu cür hərəkət ağılsızlıq olardı. İşlərə təzə başlayıblar, o 
tərəfdən hələ dalğa başlamayıb. 

Səbirsizlik edib böyük bir əməliyyatı puç edərdi. Yuxarıdan 
tapşırıq da gəlməliydi. Odur ki, sahə müvəkkilini ələ almalı, 
onun dedikləri ilə oturub durmalı idi. Daşdəmirovla sürücülərin 
yanında söhbət yerinə düşmürdü. 

İkisinin söhbətini, məxfi işlərini onlar niyə bilməli idilər? 
Odur ki, onlara dedi ki, rəislə söhbətim var, siz çıxın. Bu 
Daşdəmirovu əsəbləşdirdi. 

– Ə...ə, sən kimsən ki, mənim yanımda əmr edirsən. Sizin 
üçünüzü də bölməyə aparacam. Üçünüz də təxribatçısınız. 
Onları səndən qabaq axtarırdım. 
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– Rəis, çölə çıxıb gözləyirlər, qaçmırlar ki? İkimizin söhbə-
tini üçüncü, dördüncü adam niyə eşitməli, ya bilməlidi? Söhbət 
edək, sonra onlarla danış, lazımsa, üçümüzü də hara istəyirsən 
apar. 

Təklif xoşuna gəldiyindən Daşdəmirov onlara gözləməyi 
tapşırdı. 

– Rəis, – Levon ona oturmaq üçün yer göstərdi, - mən öz-
başına bir daşı o biri daşın üstünə qoya bilmərəm. Bunu yaxşı 
bilirsən. Məni bura bacarığıma görə qoyublar ki, lazımi işləri 
görə bilim. O ki, qaldı işlərə, onu sən biləcəksən, sən böyüyünə 
deyəcəksən, o da öz böyüyünə deyəcək. Burda çətin nə var ki? 
Hər şey səndən başlayır. Bəyəm sən elə-belə adamsan? Mən 
gəlməli idim, ancaq sən o qədər peşəkar milis işçisisən ki, 
məndən qabaq hər şeyi aşkarlamısan. Bunu hər uçastkovu eliyə 
bilməz, sadəcə bacarmaz. Raz ki, gəlmisən, obyektin şirinliyini 
verməliyəm. 

Levon yerinə keçib stolun siyirtməsini çəkdi, Daşdəmirov 
etiraz elədi. Ona elə gəldi ki, erməni beş-on manatla onun 
başını aldadacaq. 

– Saxla, sən sovet milisinə rüşvət təklif edirsən? Mən heç 
pul alana oxşayıram? Heç dilimdən pul söhbəti çıxdı? 

– Yox, yox, rəis! Sən heç pulun adını tutmadın. Mən də sənə 
rüşvət təklif etmirəm. Heç elə də şey olar? Mən sizə obyektin 
şirinliyini verirəm. Şirinliklə rüşvət tamam başqa-başqa 
şeylərdi. 

– Onda – dedi Daşdəmirov, – mən sizin işlə tam tanış 
olmalıyam. Ola bilər ki, siz narkotika alveri ilə məşğul olasınız, 
ya insan, qadın alveri ilə. Xariclə əlaqə elə-belə şey deyil. 
Aldığım məlumata görə təxribatçılıq da mümkündü. Ona görə 
cinlə şeytanı qarışıq salmaq olmaz. 

– Haqlısınız. Belə şeylər hər uçastkovunun ağlına gəlməz. 
Təcrübəli adamsınız. Çox şeylər görmüsünüz. Ancaq mən də 
deyirəm ki, bu gündən aramızda işgüzar münasibət yarandı, 
şirinliyinizi alın, hər ayda sizə min dollar verəcəm – biz dollar-
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la işləyirik – işimiz yaxşı olsa... Nəzarət edin, baxın, yoxlayın, 
görün təxribat aparırıq, yoxsa yox.  

Levon siyirtmədən çıxartdığı konverti ona uzatdı. 
– Orda nə qədərdi? 
– Şirinliyin məbləğini deməzlər. Al, özün bax! 
Daşdəmirov konverti açıb qatı kəsilməmiş dollarları saydı. 

On dənə yüzlük idi. Min dollar! 
– “Bu başqa məsələ! Buna deyərəm iş! Yoxsa çayxanadan, 

mağazalardan güc-bəla ilə on manat, iyirmi manatı zorla 
alırsan, elə bilirsən diş həkimisən, diş çəkirsən! Köpək 
oğlanları, ermənilərə halal olsun, əşi, bacarırlar də! Almağı, iş 
görməyi, verməyi onlardan öyrənmək lazımdı.” 

Hər ikisinin üstündən dağ götürüldü. 
– İşləyin – Daşdəmirovun havası alınmışdı – baxarıq. Deyir-

sən, yəni sizin bu işlər lap təzədi? 
– Lap. Bu işlərlə məşğul olmağa heç kim cəsarət etməz. Çox 

çətin məsələdi. Xariclə əlaqələr, filan. Bunlar qıraqdan baxana 
o qədər də asan gəlməsin. Arxanda güclü daydayın olmasa, 
adamı bilirsən neylərlər? Adamın ətini şişə çəkərlər. Elə biri 
sən. 

Levonun axırıncı sözü, ona “sən” deyə müraciət etməsi Daş-
dəmirovun kefinə soğan doğradı. Min dollar aldığı pul (hələ 
hər ay da min dollar alacaqdı) gözündə heçə döndü, istədi ki, o 
pulu erməni dığasının ağzına çırpsın, ağzı sulandı, özü də 
əməlli-başlı, ağzının suyunu fırtıldadıb içəri ötürdü, sonra 
keçmiş təcrübəsinə əsaslanıb fikirləşdi ki, bu öz xoşu ilə ayda 
min dollar verirsə, deməli, burda məsələ nəsə başqadı. Burda 
iki-üç minlik iş var ki, min manata göydə razı olur. Pulu 
qaytarıb konvertə qoydu və stolun üstünə atdı. 

– Sən sovet milisini rüşvətlə satın almaq istəyirsən? Götür 
pulunu! Buranın heç adı da yoxdu, gedim rəisə məlumat verim, 
prokurordan sanksiya alsın, qapını möhürləsinlər, sizləri də o 
məsələ! 

– Ay rəis, birdən-birə nə oldu sənə? Danışdıq, razılaşdıq. 
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Olmadı ki? 
– Nə danışdıq, ə? Nə? Sən kimsən ki, mənə açko gəlirsən? 

Sən bunun danışığına bax! Bir qarış boyunla mənə paçka ba-
sırsan? Yalandan da gopa basırsan ki, arxanda böyüklər durur. 
Dururmu, gedim rəisdən soruşum ki, o da rəisindən soruşsun 
ki, belə bir toçkanı tanıyırmı? Tanıyır, nə yaxşı, tanımır, onda 
sənin məsələn bitdi. Təxribatnan məşğul olursunuz, narkotika 
alveri eləyirsiniz, fahişə yuvaları saxlayırsınız. Hamısı 
haqqında tutarlı faktlarım var. Faktdan hara qaçacaqsan? 

– Qəribə adamsınız, ey? Bu milislər niyə belə olurlar? Bir 
şey olan kimi başlayırlar narkotika elə gəldi, fahişəlik belə 
getdi. Açıq denən ki, bu azdı, o qədər də üstünə qoy, mən də 
qoyum də? 

Levon divardan asılan qara kurtkasının cibindən dollarları 
çıxarıb stolun üstündəki konvertə qoydu. 

– İki dənədi. Elə başa düşürəm ki, daha söhbətimizdə çiy 
məsələ qalmadı. 

– Üç elə ki, mənə də bir şey qalsın. 
– Üç lap çoxdu, rəis! 
– Çox döy. Görürəm yaxşı oğlansan, day sənə görə üç min-

nən qurtarıram. Yoxsa beşdən bir qəpik də aşağı düşmərəm. 
Burda nələr qaynadırsınız, bir Allah bilir. Mən də göz yumu-
ram. Hər şeyin qiyməti var! 

– Olan ikidi. 
– İkini tapan, üçü də tapıb verər.  
– Vallah, yoxdu! 
– Yoxdu, tap. Olmamış olmaz. 
– Onda, sabah bu vaxtları gəl, götür. Ancaq aylıq mində 

qalır, ondan artığa güc yoxdu. 
– Elə söhbət yoxdu. Üç min! Hər ayın bu günü! Sabah 

gələcəm.  
Levon rəisi qapının ağzınacan yola saldı. Sürücülər onları 

görüb papiroslarını gizlətdilər. 
– Day bunlarnan işin olmasın, rəis. Yaxşı uşaqlardı! 
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– Sənə görə dəymirəm. Əgər özlərini yaxşı aparmasalar, 
işləri müşkül olacaq. 

Daşdəmirov razı halda pillələri enib gözdən itdi. Sövdə-
ləşmə ürəyincə idi.  

 
XV FƏSİL 

 
Trolleybus dayanacağında adam çox idi. Hamının işdən 

çıxan vaxtı olduğundan və şəhərin ən böyük mağazalarından 
bazarlıq edənlərin sayının çoxluğundan parkla üzbəüz dayana-
caqda xeyli adam 5 nömrəli trolleybusu gözləyirdi. Söhbət 
edənlərin başı qarışıq idi, ancaq tələsənlər gözlərini yoldan 
çəkmir, əsəbləşirdilər. 

– Belə də iş olar? Düz yarım saatdı gözləyirəm. Gəlmir. 
Gələndə də ikisi birdən gələcək. 

– Təki ikisi birdən gəlsin ki, basabasa düşməyək. Hardadı 
bizdə o bəxt? 

Tamara yolu keçən qonşusu Ədiləni görüb yerə qoyduğu 
zənbili götürüb ona tərəf yaxınlaşdı. Ədilə onu görmürdü, 
yükünü yerə qoyub nəfəsini dərdi. 

– Axşamın xeyir, qonşu! – Arxadan gələn qəfil səs onu az 
qala qorxudacaqdı. Əlini ürəyinin üstünə qoyub nəfəsini dərdi. 

– Sənsən, ay Tamara? Qorxdum. Axşamın xeyir. Necəsən? 
– Yaxşıyam. Sən necəsən? İşdən gəlirsən? 
– Hə. Həm də evə ayın-youn almışam. 
– Yaxşı eləmisən. İşin necədi? 
– Belə, pis deyil. 
– Ancaq çox ağıllı iş gördün ki, gec də olsa, işə düzəldin. 

İşləməkdən gözəl şey yoxdu. 
– Nə bilim. Yavaş-yavaş öyrəşirəm. Əvvəl lap çətin idi. 
– Mən elə cavanlıqdan işləmək istəmişəm, kişi qoymadı. İş 

belədi ki, gəlirsən, kollektiv arasına çıxırsan, açılışırsan. Gün 
necə axşam olduğundan xəbərin olmur. Evdə? Hər gün eyni iş 
görmək adamı bezdirir. Çay qaynat, dəmlə, qab-qaşığı yu, ye-
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mək bişir. Pəncərədən boylanmaqdan adamın gözünün kökü 
saralır. Demişəm, Anjelanı kimə versəm, birinci o şərti qoya-
cam ki, qızım işləsin. Yoxsa, mənim günümə düşəcək. Maaşın 
nə qədərdi? 

– Yüz əlli manat. 
– Yəqin çax-çuxun da olar? 
– Olanda olur. 
– Min bərəkət. Qadının evə gətirdiyi pul qazancdı. Bilirsən, 

kişilərə nə qədər köməkdi? Həm də gözün kişinin cibində 
olmur. Bilirsən nə yaxşıdı? Bizim məhəllədə işləməyən bir 
mənəm, bir də Tükəzban var ha, bax odu. Onun əri belə 
birtəhər adamdı. Heç yazığı həyətə düşməyə qoymur, guya 
həyətə düşəndə nə olur? 

– Levonla davan necə oldu, ay Tamara?  
Arvadın dərdi açıldı. 
– Qonşu, avaranın biridi də. Özün ki, tanıyırsan? Düşüb qı-

zın dalınca, məktəbə gedirdi, evəcən gəlirdi. Anjela da deyirdi, 
iti görüm, qurdu görüm, onu görmüyüm. Neçə dəfə söymüşdü 
onu. Nə olsun? Əl çəkmirdi. Mənə bilirsən nələr dedi? 

– Bəs ondan sonra? Yenə qızın dalınca gəlirmi? 
– Yox, daha gəlmir. 
– Nə yaxşı? 
– Bəs bilmirsən? 
– Yox. Nəyi? 
– Anjela tennisə – məşqə gedibmiş, bu gədə gəlir ora. Qız 

məşqdən çıxanda, ona deyir ki, oynamağı atacaqsan. Sözləşir-
lər. Bu dəmdə Azər gəlib ora çıxır, görür ki, dalaşırlar. Soruşur 
ki, nə məsələdi, Anjela məsələni ona danışır. Azər də Levonu 
salır yumruğunun altına, o ki var, çırpır! Allah ondan razı 
olsun, o gündən qız azadlığa çıxıb. 

Doğrudan, trolleybuslar dal-dala, bir-birlərini qova-qova 
gəldilər. Arxadakı trolleybusda adam az idi, ona mindilər. 

– Çox qabağa getmə, – dedi Tamara. – tez düşəcəyik. Ədilə 
bir yandan oğlunun erməniyə dərs verməsindən qürurlansa da, 
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digər tərəfdən içində bir qorxu yarandı: birdən o avara uşaqları 
başına yığıb Azəri təkləyərdi. 

Binaya çatınca heç biri dillənmədi. Düşüb zənbillərini 
götürdülər. Beş-altı addım atmışdılar ki, Ədilə dayandı, irəliyə 
doğru addımlaya bilmədi, əlindəkiləri yerə qoyub aşağı əyildi. 
Tamara əvvəlcə heç nə başa düşmədi. 

– Ay qonşu! 
– Qonşu, sənə nə oldu? 
Ədilə onun əlindən yapışdı. 
– Sakit ol! Qorxma! – Tamara onun belindən tutdu. – Nə 

oldu? 
– Sancı. Mədəmi elə bil kəsirsən. Başım gicəllənir. 
– Ürəyin bulanmır ki? 
– Bulanır. 
– Qorxma, indi keçib gedəcək. 
– Bu nədən ola bilər? 
– Uşağa qalmısan. Hamiləsən! 
Ədilə yavaş-yavaş sakitləşirdi. 
– Qoy görək, sən də! Yorğunam, yuxusuzam, hamısı on-

dandır, – dedi. 
 

XVI FƏSİL 
 
Rafiqin zənginə qapını özü açdı. Qəsdən gecə paltarını 

geyinmişdi. Kişisi onu soyuq baxışlarla süzüb içəri keçdi, 
ayaqqabılarını çıxarıb əlindəki bükülünü ona uzatdı. 

– Xoş gəldin! 
– Sağ ol! 
– Bu nə soyuqluqdu? Neçə gündü, yəni heç mənim üçün 

darıxmamısan? 
Rafiq yuyunmaq üçün hamama keçmək istəsə də, Anahid 

qoymadı, qolundan tutub özünə tərəf çəkdi. 
– Söz soruşuram, darıxmamısan? 
– Tutaq ki, darıxmışam, neyləyəsiydim? 
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– Deməli, darıxmışdın. Neyləyəcəkdin? Xalxın kişiləri kimi 
işdən çıxıb hər axşam evinə gələcəkdin. Bəyəm, sən subay 
oğlansan? 

– Qoy yuyunum, bütün toz-torpağın içindəyəm. 
– Sən mənə elə toz-torpaqlı lazımsan. Mənimlə adam kimi 

görüş, sonra. 
– Yaxşı, Anahid! 
– Anahid yox, Anahidcan! Yəni mən səni o qədər maraq-

landırmıram? Yəni mən - sənin həyatın, dünya gözəli deyil? 
Sən onun qəlbinə dəyirsən? Tez elə! Məni o tozlu qollarının 
arasına al, sıx, öp. 

Rafiq könülsüz onun dediklərini eləyib yuyunmağa keçdi. 
– Uşaq hardadı? 
– Otağında. Dərsə hazırlaşır, bəlkə də yatır. Sən yuyun, mən 

onun otağına baxıram. 
Bir azdan Rəfael anası ilə gəldi, atası ilə görüşüb otağına 

qayıtmaq istədi. 
– Sən bizimlə oturub çay içmək istəmirsən? Atan da bizimlə 

olacaq. 
– Gecdi, ana, siz oturun. Mən heç nə istəmirəm. 
Anahidin əli-qolu açılmışdı, tez stol açdı, soyuducudan 

paytaxt salatı çıxartdı, təzə pamidor-xiyardan salat hazırladı. 
Bozartmanı qazın üstündə isti saxladı. Təzə çay dəmləmişdi. 

Rafiq arvadının verdiyi təzə alt paltarını, idman kostyumunu 
geyinib stolun başına keçdi. 

– Özün necəsən? – Çay stəkanını qabağına çəkib üzüm 
mürəbbəsindən götürdü. Anahid qız ədası ilə gülümsündü. 

– Sənsiz necə olacam? Belə də pis deyiləm. İşlər yaxşıdı. 
Rəfael oxuyur. Sən danış görək, neynirsən? 

Çay isti olduğundan Rafiq stəkanı nəlbəkiyə qoydu. 
– Mənim də işlərim yaxşıdı. O nazir deyirdim ha, onun evini 

qurtardım. İndi böyük bir prokurorun evində işləyirəm. gəlmiş-
di, işimi gördü, xoşu gəldi, əl çəkmədi ki, gərək onun da evini 
təmir edəm. Hələ arvadını da gətirdi, baxdı. Əl çəkəsi deyillər, 
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deyirlər ki, nə istəyirsən eləyək, ancaq oğlumuzun toyuna kimi 
qurtar. Əlacları olsa, gecə yatmağa da qoymazlar.  

– Arvadı nəçidi? 
– Evdar. Oxuyub eləməyib. Ancaq bir forsludu. Prokuror 

arvadıdı. 
– Mən gözələm, yoxsa o? 
– Əlbəttə ki, sən! Heç sənin əlinə su tökməyə yaramaz. 
– Yaxşı, bu qədər işləyirsən, əas məsələ puldu. Bir şey 

verirlərmi? 
– Mən onlara qiymət demirəm, özləri verirlər. Onda yaxşı 

olur. 
– İndi bir şey gətirmisənmi? 
– Hə. Sumkadadı. Gətir, verim. 
– Qoy dursun, özüm götürərəm. Nə qədərdi? 
– Beş min. 
Anahid sevincini büruzə vermədi, guya narazılıq edir. 
– Nədi ki? Beş min? Az verirlər. Çox az! 
– Sən bilməzsən. Beş min az pul döy. Əsas odu ki, mən o 

nazirlərin evinin içinə girmişəm. Bir sözüm iki deyil. Sənə 
zarafat gəlməsin, elə pullu, imkanlı oğullar var ki, prokurora- 
prokurora ha, eləcə salam vermək üçün varını-yoxunu qoyur, 
heç salam verə verə bilmirlər, mən isə prokurorun özüylə, 
ailəsi ilə söhbətləşirəm, bir stolda oturub çay-çörək yeyirəm, 
onlar məndən məsləhət alırlar, xahiş edirlər. Sözarası dedim ki, 
oğlum yurist olmaq istəyir, dedi ki, heç bir problem yoxdu, 
vaxtında həll edərik. Hə, bu da işdi, ya yox!  

Anahid yeməyi stola qoydu, ərinə canıyananlıq edib, çayını 
soyutmamağı məsləhət gördü. Rafiq bu danışığı ilə onu dəyiş-
dirmişdi. Anahidin gözündə az qala qəhrəmana dönmüşdü. 
Hətta Allahverdi indi onun yadına belə düşmürdü. Heç elə bil 
yer üzündə Allahverdi adında adam olmamışdı. 

Rafiq çaydan üç-dörd qurtum aldı. 
– O dəfə arvadı məndən soruşur ki, həyat yoldaşın işlə-

yirmi? Dedim ki, bəs nə? Dedim ki, mənim arvadım respub-
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likada ən tanınmış ginekoloqdu. Başladım danışmağa, səni tə-
rifləməyə. Ağızları açıla qaldı. Dedilər ki, – hə, bunu prokuror 
özü dedi – mən heç inanmazdım ki, sənin bu cür qabiliyyətli 
arvadın ola bilər. Bizi bu bazar axşamına qonaq çağırdılar, mən 
belə başa düşdüm ki, arvadın sənlik işi var. Görüş yerimiz 
“İnturist”də olacaq. Hə, maşın göndərəcək ki, səni burdan 
götürsünlər, məni də ordan götürəcəklər.  

– “İnturist”də? 
– Hə, “İnturist”də! O, elə-belə adam döy ha. Bir yerə 

gedəndə oxranaynan-zadnan gedir. Qapalı nömrələri var. 
Onları gərək heç kim görməsin. 

– Yemək ye, əzizim, acsan. Heç mən də yemədim, səni göz-
lədim. İyindən doymuşdum. İndi baxıram ki, mədəm sıyrılır. – 
Boşqabı götürüb ən iri tikəni ərinin qabına qoydu. – Əgər 
görüşəcəyiksə, mən paltar almalıyam. Geyinməyə fərli bir 
şeyim yoxdu. Var ey, xoşa gələni yoxdu. 

– O uje sənlikdi. Mənim maqazin gəzməyə vaxtım yoxdu. O 
pul, o da siz, nə istəyirsiz alın. 

– Sənə təzə alt paltarları, pijama almışam. Axşam geyinə-
cəksən. Mənim o qədər xoşuma gəldi ki, fikirləşmədən götür-
düm. Bahalıdı, ancaq dedim, mənim ərim kimdən əksikdi, 
üçündən əksikdisə, beşindən artıqdı, ən gözəl paltarları 
geyinməli, ən gözəl ətirləri vurmalıdı. 

Allaha çox şükürlər olsun ki, hər şeyimiz var. Gözəl ailəmiz, 
oğlumuz... 

Anahid söhbəti uşağın üstünə gətirirdi. Uşağın varlığına ina-
nırdı. Bətnindəki ağırlığı hiss etmişdi, ancaq prokuror söhbəti 
ortaya çıxan kimi ürəyindən başqa, heç ağlına gəlməyən hisslər 
keçməyə başladı. Doqquz ay qarnı burnuna dəyəcəkdi, sonra üç 
il məzuniyyət götür, körpəyə qulluq elə. Bu ona lazım idimi? 
Azər böyük oğlan idi. onun istədiyi gözəl oğlan üçün ən azı on 
il vaxt lazım idi. On il! Ən azı! On ildən sonra bu təravəti 
azalacaqdı. Ona xala deyəcəkdilər. Allahverdinin istəyi azala-
caq, bəlkə də yox olacaqdı. Sevdalı günlər arxada qalacaqdı. 
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– Əlvida, cavanlıq! 
– Əlvida, gözəllik! 
– Əlvida həyat! 
Anahid bir vaxtlar elə bilirdi ki, ömrü boyu cavan qalacaq, 

güclü olacaq, saçları ağarmayacaq, başı-dişi ağrımayacaq. Yaşlı 
adamlara birtəhər baxır, bəzən onları qınayırdı ki, niyə qocadır-
lar. İndi o, düşünəndə ki, on beş-iyirmi ildən sonra o həddə çata-
caq, qorxurdu. Əməlli-başlı qorxurdu. Uşaq olsaydı, başı qarışa-
cağını, bədbin fikirlərə düşməyəcəyini güman edirdi. Ancaq... 

Ancaq tutaq ki, uşağı oldu, - lap Azərdən də gözəl bir uşaq – 
Allahverdi ilə görüşə biləcəkdimi? Görüşə bilməyəcəkdi. 
Prokurorun ondan xoşu gələrdisə - o, güman edirdi və yüz faiz 
əmin idi ki, bu görüş onunla tanışlıq xarakteri daşıyır. Proku-
rorla söhbətdə Rafiq onu tərifləyib və o da fürsəti fövtə 
verməyib. Onun kimi gözəli kim əldən buraxar? Prokuror uşaq-
zad deyil ki, respublikanın sahiblərindən biridi, onun üçün 
nələr etməyəcək? Daha Allahverdi kimi yox. Görüş üçün yeri 
də o özü tapırdı. Sən deyən elə pulu yox idi, ancaq olanı göz 
qırpmadan xərcləyirdi. Həm də təmiz qəlbi vardı. Lap uşaq 
kimi! Güclü idi – onun düşündüyündən də çox! 

– Gör nə vaxtdı sən evdə yoxsan. Tək olanda, – ən çox da 
gecələr fikirləşdim ki, Rəfael təkdi. Biz də hələ cavanıq. 
Deyirəm, bir uşağımız da olsun! Oğlan, ya qız – fərq eləməz. 
Rəfael də tək darıxmaz. 

Rafiq boşqabı boşaldıb kənara itələdi, arvadının dediklərinə 
diqqətlə qulaq asdı. 

– Sən nə danışdığını bilirsənmi?  
– Niyə bilmirəm? Yəni səninlə məsləhət etmək istəyirəm: 

belə olsa, nətəri olar? 
– Bu hardan ağlına gəldi? 
– Hardan gələcək? Yəni, belə düşünmək olmaz? 
– Düşünmək olar, eləmək olmaz. Bunun üçün səbr lazımdı, 

dözüm lazımdı. Sən bunlardan kənar adamsan. Guya, sən özü-
nü tanımırsan? Sən uşağa baxa bilərsən? Yuxusuz qala bilər-
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sən? Süd verə bilərsən? Sən onların heç birini eləyən döysən! 
Rəfaelə mən baxmışam. Buna görə elə düşünmək heç ağlına 
gəlməsin ki, mən iş-gücümü atıb, uşağa baxam. Həm də bu 
yaşda uşaq... Bizə gülərlər. Tanıyan-bilən nə deyər? Ayıbdı...     

– Bu yaş deyəndə, nə qədər yaşımız var ki? Mənim rəfiqələ-
rimin heç biri ərə getməyib. Özün ki, bilirsən! Mənim oğlum, 
maşallah, bu gün-sabah evlənəsidi. Sonrası da kim bizə gülə-
cək! Kim bizi qınayacaq? Qıraqdakı köpəkuşaqlarının nə veci-
nədi? Onlara heç dəxli var? Niyə yaxşı yemədin? Xoşuna 
gəlmədi? 

– Yedim. Çox dadlı idi. Sən bişirən xörəklər nə vaxt dadsız 
olub? 

Anahid xoşhallandı, ərinin kənara qoyduğu stəkanı götürdü. 
– Onda bir çay süzüm. Təzə dəmləmişəm. 
– Süz – dedi Rafiq və qəfil sualı ilə arvadını heyrətləndirdi: 
– Birdən uşağa qalarsan? – Rafiq astadan danışırdı. Anahid 

sualı güclə eşitdi, arxası ərinə tərəf olduğundan həyəcanı əlin-
dəki çaynikin üstündə yox oldu, əsəbləşib özündən çıxmadı, 
çayı ehtiyatla stola qoyub oturdu, əlini Rafiqin əlinin içində 
gizlətdi. 

– Sən nə danışdığını bilirsənmi? 
– Dedim birdən... 
– Ömründə elə şeyi ağlına belə gətirmə. Mənə inanırsan? 

Heç indiyəcən haqqımda ikinci söz eşidibsənmi? Eşidə də 
bilməzsən. Mən dedim, yəni bu axşam... 

– Ona baxarıq. – Ayağa qalxıb qonşu otağa keçdi. 
Anahid yüngülləşdi, əlini qarnının üstündə gəzdirdi... 
 

XVII FƏSİL 
 
Bankın şəhər şöbəsinin müdiri özündən çıxıb, kreslonu 

arxaya itələdi, düyməni basıb, telefonun rəqəmlərini hirslə 
yığdı. 

– Dud, dud, dud! 
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Ayaq üstdə, əlində kitabça tutan şöbə müdirinə tapşırdı ki, 
aşağı düşüb pul alanların sayını bir də dəqiqləşdirsin. Nömrəni 
bir də yığdı. 

– Salam, yoldaş Mansurov! Hə, mənəm. Vacib işim var. 
Vacibdi. Gəlirəm. 

Kostyumunu geyinib qəbul otağında oturan sürücüsünə başı 
ilə getmək işarəsi verdi. Şöbə müdirinin sözlərinə əmin olmaq 
üçün aşağıya – “Abonent” şöbəsinə düşdü, arxa qapının 
arasından növbəyə düzülən erməniləri saydı. 

Sürücü mühərriki işə salıb gözləyirdi. Arxa qapıdan oturan 
müdir “KQB”-yə bildirişi verdi. Maşın şəhərin küçələri ilə 
şütüyüb üstünə “Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin şəhər 
şöbəsi” yazılan binanın qarşısında dayandı.  

Pilləkənləri az qala qaça-qaça çıxıb “Qəbul otağı”na girdi və 
müdir yazılmış qapını taqqıldatdı. 

– Əyləş görək, ay Müqabil! Nə vacib məsələdi? – Mansurov 
tövrünü dəyişmədən əllərini stolun üstündə çarpazladı. 

– Mansurov, – Müqabil hələ tövşüyürdü – müştərilər bank-
dakı pullarını çıxarırlar. 

Mansurov qəhqəhə çəkib ucadan uzun-uzadı güldü. 
– Burda gülməli nə var? – Bankın müdirinin rəngi qaraldı. 
– Necə yəni nə var? Camahat banga pul qoyur, sonra da 

götürür. Bu adi qaydadı. Yoxsa, sən elə bilirsən banga qoyulan 
pulların hamısı sənindi? 

– Mansurov, banka qoyulan pullar mənim deyil. Qulaq as, 
məsələ başqa cürdü. 

– Necədi? Denən, bilək. 
– Məsələ ondadır ki, üçüncü gündü ki, ermənilər pullarını 

sonuncu qəpiyinə kimi çıxarırlar. Növbə günü-gündən artır.  
– Ermənilər! Pullarını çıxarırlar! Son qəpiyinəcən! Üç gün-

dü! – Mansurov müsahibinin son sözlərini xüsusi vurğu ilə 
təkrarladı. – Bəs üç gündüsə, mənə niyə indi məlumat verirsən? 
Hay! 

– Dünən baxdım ki, məsələ nə yerdədi. Şübhələndim. 
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Dedim, ola bilər də, camaat öz pulunu götürür, bizə nə! Ancaq 
bu gün bu prosesin kütləviliyini gördüm, sizə zəng etdim. Siz 
bilməlisiniz ki, bu nə oyundu? 

Söz Mansurovun xətrinə dəydi, odur ki, qışqırıb-bağırdı. 
– Kimin bacasından tüstü əyri çıxırsa, özünü verir bura. 

Dəlixanadı. Mən nə bilim nə oyundu? Bəs sən nə iş görürsən? 
Hara baxırsınız? Niyə atqaz eləmirsiniz? Niyə demirsiniz ki, 
yoxdu pul. Sonra gələrsiniz? Deməli, burda sizin də marağınız 
var. Özü də əməlli-başlı. Siz pul alanda da, verəndə də 
qazanırsınız. Guya biz bunu bilmirik? – Mansurovun boğazı 
qurudu, stolun üstündəki “Sirab” şüşəsini açıb stəkana tökdü, 
üç qurtum alıb stəkan əlində: 

– Doğrudan, onlar hansı bəhanələrlə pulları çıxarırlar? 
Müqabil sual qurtarar-qurtarmaz dilləndi, elə bil bunu 

çoxdan gözləyirmiş. 
– Hərəsi elə bəhanə uydurur ki, adam çıxılmaz vəziyyətdə 

qalır.  
– Məsələn? – Mansurov riyaziyyat müəllimi kimi soruşdu. 
– Biri yaşlı qadındı. Deyir ki, o gün həkimə getmişdim. 

Təzə aparatlar gətiriblər. Aparat baxdı, yoxladı, dedi ki, - mənə 
yox, qızıma – bu xərçəngdi, uzağı bir ay ömrü qalıb. O bir 
aydan da üç-dörd günü gedib. Cavanlıqdan rəhmətlik ərimlə 
dar gün üçün iki-üç aydan bir pulumuzdan banka qoyurduq. 
Kişinin pulu ilə dəfni yola verdik. İndi mən də pulu götürüb 
yerbəyer eləməliyəm. 

O biri cavan qadın – olar də qırxa yaxın yaşı – Stavropolda 
taksi şoferi işləyən qardaşı avariya edib, maşını əldən çıxıb. 
Özü də, vurduğu da xəstəxanadadı. İndi həm xəstəxanaya pul 
lazımdı, həm də maşınları təmir etdirməyə. 

– İndi növbədəkiləri neyləmək istəyirsən? Pul varmı? 
– Pul var. Ancaq zavod-fabriklərin, məktəblərin, xəstəxana-

ların maaşları verilməlidi. Bunlara versəm, maaşlar qalacaq.  
– Maaşları saxlamaq olmaz. Heç bir gün də. Özün də qayıt, 

birmənalı şəkildə erməniləri ordan uzaqlaşdır. Nə var ey? 
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Bankda pul yoxdu, vəssalam. Olanları da maaşlara güclə 
çatacaq. Belə de, onları ordan uzaqlaşdır. Görək başımıza nə 
gələcək. 

– Mənim bu işlərdən heç gözüm su içmir – Müqabil artıq 
getməyə hazırlaşırdı. – bu əclaflar nəsə bir şey qarışdıracaqlar. 

Mansurov dillənmədi, Müqabil naümid vəziyyətdə maşına 
oturdu. KQB-nin böyüyü qoyun kimi oturub otaqda ətrafdan 
xəbəri yoxdu. Bunlar nə işlə məşğul olurlar? Dövlətin təhlü-
kəsizliyini necə qoruyurlar? Ay tövbə, əgər qoruyurlarsa! Döv-
lət Allah ümidinə yaşayır. Bu hadisələri qabaqlayıb tədbir 
görməkdənsə, bank müdiri ona təhlükəli vəziyyət haqqında 
məlumat verir.  

İndi Müqabil Mansurovun yanına ona görə gəlmişdi ki, 
ermənilərə pulu verməsə, yuxarıdan nəsə əmma tutsalar, 
Mansurov onun arxasında duracaqdımı? Bir də o öyrənmək 
istəyirdi. KQB bu işlər haqqında nələr bilir? 

Mansurovun vecinə deyildi – bankda Müqabil işləyir, yoxsa 
qeyrisi? Əgər Müqabili bu işə görə işdən bayıra atsaydılar, 
Mansurov üçün daha yaxşı.  

Ona görə Müqabil Bakıya, müavin dostuna zəng çalıb 
vəziyyəti ona danışdı. 

– Bu çətin məsələdi – dedi. – Bunu ancaq şef həll edə bilər. 
– Sən ona deyə bilərsənmi? 
– Abonentləri birtəhər yubandır, mən səhər tezdən sənə bir 

şey deyərəm. 
– Birdən bunun zibili çıxdı, onda neyniyərəm? – Müqabil 

telefonda sarısını udmuşdu. – Sənə elə-belə gəlməsin, çepe ola 
bilər, altdan çıxammaram. 

Müavin onun fikrinə şərik çıxdı. 
– Bəlkə sən şeflə danışana qədər mən üç günlük bülleten 

götürüm? Belə yaxşı olmazmı? Möhürü verərəm müavinə, 
tapşıraram ki, bir adama bir qəpik də verməsin. Sonrası Allah 
kərimdi. 

Ondan razılıq cavabı alıb, poliklinikaya tələsdi. Üçgünlük 
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xəstəlik haqqında arayışı açdıran bank müdiri bağda istirahət 
etməyi, gərginlikdən uzaq olmağı üstün tutdu. Elə bil ürəyinə 
dammışdı. Müəmmaların üstü açıldıqca adiləşir. Ancaq Müqa-
bil adiliyin ağlagəlməyən mürəkkəbliyindən xəbərsiz olsa da, 
hiss edirdi! 

– “Şəhər partiya komitəsinə də baş çəkmək pis olmazdı!” – 
O, belə də etdi. Sürücüyə bazarlıq etməyi tapşırıb binanın 
ikinci mərtəbəsinə qalxdı. İctimai-siyasi şöbənin müdiri hansı-
sa zavod direktoru ilə danışırdı. Əli ilə oturmaq işarəsi verib 
ayaq üstə qalxdı. 

– On ton almatur nə olan şeydi, ay Şeydayev? Camaata yüz 
tonnarnan havayı verirsən, mənə gələndə zakon talkavat eləyir-
sən. Ə, hər şey sənin əlində döymü? Qələmin qarasıdı, kağızın 
da ağı. Sil, çıxsın, getsin. Sən canın, ustalar boşdular, almaturu 
gözləyirlər. Göndər, mən də sənə borclu qalmaram. Baxım yox, 
Şeydayev, göndər. 

Dəstəyi yerə qoyub Müqabillə səmimi görüşdü, o üz-bu 
üzündən marçıldadıb öpdü. 

– Sən hara, buralar hara? Bizim məhləyə də gün düşərmiş, ay 
Müqabil müəllim? Elə Şeydayevnən danışırdım. Eşitdin də? 
Mənə naz eləyir, zakon talkavat eləyir. Eşitdin? Hamıya yüz ton, 
əlli ton almatur göndərir, mənə on ton vermir, dodaq büzür. Elə 
bilir mən loxam-zadam burda. Bu boyda qorkomun zav-ad-
deliyəm, saya alan yoxdu. Məni tanımırlar. Pislik eləmək istə-
mirəm. Bir dənə xasiyyətnamədi, nallayıram belinə ki, partiyanı 
lağa qoyur, anektodlar danışır. Baş katib haqqında hədyanlar 
danışır. Pisliyə nə var? Ondan sonra dəyəcəksən ki, Allah-
verdizadə pis adamdı, balamın çörəyinə bais oldu. Elə döy? 

– Ay yoldaş Allahverdizadə, sən səhv eləmirəmsə, üçmərtə-
bəli bir villa tikdirmisən. Sağlığına qismət, onu da o zavod 
direktorları, biz tikdik də! Öz aramızdı, bu nə binadı bəs? 

– Elə həyətimdə qızım üçün də birini tikdirirəm. Bə 
nağayırmalıyam? Deyirsən tikdirməyim?  

– Ə, ağıllı ol, neynirsən özünü dilə-dişə salıb. Üçmərtəbənin 
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bir mərtəbəsi qızına bəs deyil?  
– Mənnən sənə əmanət, heçin ayrı, köçün ayrı. 
– Nə fərqi var ey, bir həyətdə tikirsən. Ya bir binada oldu, 

ya bir həyətdə. Elədisə, qızına ayrı yerdə ev al. 
– Onu sonra eliyəcəm. 
– Ay Allahverdizadə, bu kürəkənin deyəsən yaxşı oğlandı. 

Yaman tərifləyirlər. 
– Pis döy, Müqabil müəllim. Allah üçünə birinci kürəkən də, 

elə ikinci də pis deyildilər. Sən özgəsi deyilsən, mənim qızım 
bir az ərköyündü. Tək uşaq olub, pis böyütməmişəm. Hə, o 
dəfə anasına deyir ki, sizdən heç cürə baş aça bilmirəm, insan 
ömrü boyu sup yeyə bilərmi? 

– O nə deməkdi İmamverdi müəllim? – Müqabil özünü 
bilməzliyə qoydu. 

– Başa düşmədinmi? Əvvəlcə mən də sənin kimi heç nə 
anlamadım. Sonra arvadağa dedi ki, bəs kişi arvadı ilə ömrü 
boyu necə yaşaya bilər. Hə, birinci əri ilə düz iki il yaşadı. 
Toyunda sən vardınmı?  

– Yox, mən ikinci toyda oldum. 
– Hə, ikinci ilə iki ildən çox oldu, iki il dörd ay iyirmi iki 

gün yaşadı. İndi bununla hələ mehribandılar. Mən də istəyirəm 
ki, evi bu vaxtları tikim qurtarım. 

– Əvvəlki kürəkənlərə ev verdinmi? 
– Bə nədi? Hərəsinə bir ürəyin istəyən ev verdim. Verdim 

deyəndə ki, qızıma vermişdim, o da onlara qoyub çıxdı. 
– İmamverdi müəllim, gəlsənə sənə bir yaxşı bankir təklifi 

verim? 
– Ver də. Bə sən vermiyəndə kim verəcək? 
– İmamverdi müəllim, sən belə elə, ev tikmək məsələsini 

təxirə sal. Yox ey, tikirsən tik, ancaq qızına vermə. Sən şəhərin 
mərkəzində, əsl sənin qızın üçündü, – hə, orda bir evi kirayə 
götür, qoy orda yaşasınlar! Nə qədər yaşayarlar, özləri bilərlər. 
Əgər Allah eləməmiş, qızınız ayrı şorba yemək istəyirsə, yəni 
ərini dəyişirsə, noolar, o oğlan gedər, o birisi gələr. Sən də ildə 
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iki dəfə bina tikib verməzsən. 
– Maraqlıdı. Təklifin ağlıma batdı. Qoy bir evdə də məslə-

hətləşim, bəyənsələr, elə edərəm.  
– Sən də istirahətindən, yeyib-işməyindən qalma. Sənin işin 

ağırdı. Bu boyda qarkomun sütun dirəyi sənsən. Sən olmasan, 
heç bilirsən nə olar? Onu bilənlər bilir. İş ağırdı, ona görə 
istirahət lazımdı. 

İmamverdi Allahverdizadənin sifətinə xoş təbəssüm qondu.  
– Gedirəm, istirahət edirəm. Birinci kürəkənnən Kislovodsk-

da oldum. İkinci Tsxaltubiyə apardı. Bu üçüncü ilə Qaqraya 
gedəsiyik. 

– Nə vaxt getmək istəyirsən? Əvvəlcədən bilək. 
– Görək şef nə vaxt məzuniyyətə icazə verəcək. Bu ay 

deyəsən heç kimi buraxmır. 
– Niyə? Camaat ildə bir dəfə dincəlməlidi, ya yox? Yoxsa 

işləyə bilməz, axı. Bütün il boyu işləmək çətindi. Fiziki cəhət-
dən çatdırmaq olmaz. 

– Nə bilim? Şef nə bilir, onu da eləyir. Ona məsləhət də 
düzgün deyil. 

– Yox ey, bir əsas olmalıdı ki, işçini buraxmır. Yoxsa, elə-
belə... 

– Elə sən deyən gərginlik yoxdu. Şəhərdə vəziyyət nor-
maldı. Normal. Respublikada da sən deyən elə gərginlik yoxdu. 
Ola da bilməz! Ağlına da gətirmə ki, hökumətin yanından yel 
olub ötən olsun. Boşluq, başıpozuqluq hər bir dövlətdə, hətta 
inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində də olur. Olmalıdı! Ancaq bu 
keçicidir. Müəyyən müddət olur, az vaxtda aradan qaldırılır. 
Hökumətdən narazı adamlar da həmişə olublar. Elə bizim 
respublikadan neçə dissident olub? Soljenitsin. Kommunist 
partiyasına, proletariatın dahi rəhbəri Vladimir İliç Leninə nə 
qədər qaralar yaxdı. Çıxdı getdi Amerikaya. Kommunizmi 
tənqid etdiyinə görə Nobel mükafatı da verdilər. Verməliydilər 
də! Amerika ömrü boyu SSRİ-yə düşmən olub, onu məhv 
etmək üçün milyardlar yox, trilyonlar xərcləyib, ancaq nəyə 
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nail olub? Heç nəyə. Ola da bilməyəcək. O narazı adamları, 
dissidentləri dərindən yoxlasan görərsən ki, kökü bəyə, xana 
gedib çıxır. Elə Soljenitsinin babaları məşhur knyazlar olublar. 
Sovet hökuməti gələn kimi onları bircə-bircə dənlədi. Ona görə 
o da bu hökuməti tənqid etməli idi. Kimdi onun tənqidlərinə 
baxan? Bax, belə məsələlər var, əzizim. SSRİ-ni dağıtmaq, 
parçalamaq mümkün deyil. O elə möhkəm təməl üzərində 
qurulub ki! On beş qardaş respublika vahid əldə elə bir 
monolit, birlik yaradıb ki, özün görürsən də! Sovet hökuməti 
dovşanı arabaynan tutur. Buraxır dərəyə, dovşan elə bilir ki, 
onu tutmaq qeyri-mümkündü, ancaq nə ilə tutulur? – 
Haravaynan. Harava görmüsən də! Adamın ağlı kəsərmi ki, 
haravaynan doşan tutasan? Hay? Kəsmir. Ancaq sovet höku-
məti tutur. O müəyyən adamlar var ki, oxumaqdan, ya nədənsə 
müəyyən vaxt ağlını itirir, başı xarab olur, başlayır hökuməti 
qamçılamağa. Bir az atdanıb-düşür, sonra tutub basırlar 
qoduqluğa. Orda ağlı yerinə qayıdırsa, qayıdır, qayıtmırsa... Nə 
qərtə elələri olub. Sayı yox, sanbası yox. 

Müqabil şəhər partiya komitəsinin binasında, İmamverdi 
Çobanoviçin otağındakı köhnə taxta stulda çox rahat oturmuş-
du, bura onun iş otağındakı bahalı kreslodan rahat və yumşaq 
idi. Dünəndən keçirdiyi gərginlikdən əsər-əlamət qalmamışdı 
və şöbə müdirinin çıxışı onu az qala yuxuya verəcəkdi. 

– İmamverdi Çobanoviç, bilmirəm falçılar, yoxsa arvadlar 
danışırmış ki, başında xəritə şəkli olan bir padşah ölkəni 
dağıdacaq. Bu nə mənada doğrudu? 

İmamverdi başındakı beş-altı tükünü guya arxaya darayıb, 
jurnalistə müsahibə verirmiş kimi içini arıtlayıb səsini qaydaya 
saldı. 

– Boş cəfəngiyatdı. Camaata psixoloji təsir göstərmək, ha-
disələri kənarlaşdırmaq kimi bir şeydi. Çox şaiyələr çıxarırlar – 
məqsədli şəkildə! İndi çoxları danışır ki, ermənilər prezidentə 
xod tapıblar. Necə! Onun arvadı Raisa Maksimovna Qarbaçova 
ermənidi. Hə, ona külli miqdarda hədiyyə veriblər, o Qarabağı 
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ermənilərə verəcək. Bu, tarixində mümkün olası şey deyil. Ən 
əsası SSRİ-nin konstitutsiyasına ziddi. Konstitutsiyanı pozmaq 
nə deməkdir? Müsəlman belədi də, bir balaca belini basıb 
deyəndə ki, düzgün işlə, qanunu pozma, o saat başlayır min 
hədyan danışmağa. Erməni elə elədi, rus belə elədi. Heç özündən 
danışmır ki, özü nə qələtlər eləyir. Neçə ki, SSRİ var, partiya var, 
bu dövlət çox güclüdür, onu sarsıtmaq mümkün deyil, o yaşayır, 
yaşayacaq. Azərbaycan da, Ermənistan da bu ölkənin sarsılmaz 
birliyini təcəssüm etdirən monolit birliyin bariz nümunəsidir. 

Pafoslu cümlələr İmamverdi Allahverdizadənin özünün də 
xoşuna gəldi, o cümlələri orator kimi deməyə çalışdı və elə 
bildi ki, vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəlib.  

Müqabil sürücünün onu gözlədiyini birdən xatırladı, odur ki, 
ayağa qalxdı, sağollaşmaq istədi. 

– İndi sən nağayırmaq istəyirsən? Mənə maddi kömək 
lazımdı. Sən həmişə yardım əlini mənim üstümdə saxlamısan. 

– İmamverdi Çobanoviç, mən sənə məsləhət gördüm axı, 
tikintini saxla, kirayəyə keç. Təzə ailə üçün ondan yaxşısını 
təsəvvür eləmə. Hələlik! 

Cavab şöbə müdirinin xoşuna gəlmədi, bank müdirini yola 
salmaq üçün yerindən tərpənmədi və telefonun dəstəyini götürdü. 

 
XVIII FƏSİL 

 
Allahverdi işdən qayıdanda evdə qəribə bir sükut vardı. 

Azər məşqdə idi. Kamilə dərs oxuyurdu. Otağına keçib, əynini 
dəyişdi. 

– Anan hardadı? Hələ işdən qayıtmayıb? 
Kamilənin fikri dərsdə idi, atası ilə soyuq davranırdı. Bu, o 

saat hiss olunurdu. Allahverdi bir də soruşdu. 
– Yatıb – dedi Kamilə, kitabı qatlayıb dəftərini açdı. 

Deməli, yazı yazacaqdı. 
– Harda yatıb? Otaqda yoxdu. 
– Mənim yerimdə uzanıb. 
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– Xəstə-zad deyil ki? 
– Bilmirəm. İşdən gəldi, keçib yatdı. 
– Acam. Yeməyə nə var? 
– Heç nə. 
– Necə yəni heç nə? Get, çayı qızdır. 
Allahverdi orta qapını açıb içəri keçdi. Ədilə Kamilənin 

yerində uzanıb başını yorğanın altına soxmuşdu. 
– Bu nə vaxtın yatmağıdı? 
Səs çıxmadı. 
– Dur, acından ölürəm. 
Ədilədən səs gəlmirdi. Ədilə yorğandan yapışıb buraxmırdı. 
– Dur, acından ölürəm. Gör nə verirsən? Şər vaxtı yatmaq 

pis şeydi. 
Ədilədən səs gəlmirdi.  
– Dur, zarafat eləmə, acmışam, Kamilə deyir heç nə 

bişirməmisən. 
Əlini ona tərəf uzadanda yumruq əlinin üstünü tutdu. Var-

gücü ilə vurulan zərbə onu ağrıtdı. 
– Neynirsən? 
Ədilə yönünü o tərəfə dəyişib yorğanı təzədən başına çəkdi. 
– Mənə toxunma! – dedi. 
– Bu hardan çıxdı? Dur yemək ver, işdən gəlmişəm. 
– Get, əzizin versin! Mənə mane olma, özün də otaqdan çıx. 
Allahverdi məsələnin nə yerdə olduğunu anladı: Anahidlə 

görüşünü ona çatdırıblar! Qəzəbini boğub işi sakitliklə yola 
vermək qərarına gəldi. Mətbəxə keçdi. Çirkli qab-qaşıqlar, sto-
lun üstündə yuyulmamış stəkan-nəlbəkilər, qaşıqlar, çörək 
qırıntıları... Çayniki su ilə doldurub qazı yandırdı. 

– Nə olub, qızım? – Keçib divanda oturdu. Kamilə kitab-
dəftərlərini yığışdırıb otağına keçdi. Ardınca gəldi. 

– Sənə demədim çay qoy? 
– Vaxtım yoxdu. Səhərə dərslərim çoxdu. Oxuyub çatdıra 

bilmirəm. 
– Cəhənnəmə çatdıra bilmirsən! Dur get, yemək hazırla. 
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Çayı da dəmlə. 
Ədilə başını yorğandan çıxartdı: 
– Cəhənnəmdə onu istəməyənlərin yeri olsun, bir də əzizi-

nin. Uşağa mane olma! Qoy dərsini oxusun! Sən də get, harda 
zəhərlənirsən, zəhərlən. – Ədilənin yorğanını götürüb kənara 
atdı, qolundan dartıb qaldırdı. Əlini göydə saxladı. 

– Vur! Niyə durmusan? Vur da! Hünərdən gəlmisən? 
– Mən hünərdən-zaddan gəlmirəm. İşdən gəlirəm. Özün də 

o yan-bu yan eləmə. Özündən söz çıxartma.  
Ədilə keçib mətbəxdəki stulda oturdu. Açıq qapıdan Kami-

lənin yarı bədəni görünürdü, o kitab-dəftərini stola qoyub məş-
ğul olsa da, bir gözü anasında idi. Allahverdi ev formasında 
zala keçib televizoru açdı. Azərin gəlişinə qədər evdə tək-tük 
addım və televizorun səsi gəlirdi.  

– Nə olub? – O, bu sualı bacısına verdi. Kamilə dillənməyib 
başı ilə valideynlərini göstərdi. Mətbəxdə oturan anasına 
yaxınlaşdı.  

– Nə məsələdi, ana? 
– Heç nə! 
– Bəs niyə bu vəziyyətdəsən? 
– Bəs necə olmalıyam? Uşaqları böyüt, böyüyəndə düş 

dərələrə. Nədi, nədi, kişi bu yaşında təzə eşqə düşüb. Dəli-
divanə olub. 

– Qoy görək, sən də! Atam elə iş tutmaz. Özündən söz 
çıxartma. 

– Bütün şəhər danışır, bir bizdən başqa. Yatmışıq fil qula-
ğında. 

– Sən bir səbrini bas. Hər deyilən sözə inanma. Baxaq 
görək, nə məsələdi, sonra bir şey fikirləşərik.  

– Şənbə günləri bunun işi olmurdu. Son vaxtlar guya işə 
gedir, evdən çıxır, iş günlərindən gec gəlir.  

– Yalandı. Aydınlaşdırarıq. Dur, çay qoy, ciyərim yanır! 
Heç nə olmamış kimi zala keçdi. Televizor işləyir, atası 

televizorda verilən konsertə qulaq asırdı.  
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Mətbəxdə stəkan-nəlbəki səsi eşidilirdi. Deməli, çay gələ-
cəkdi. Allahverdi düşündü ki, bu çay Azərə görə hazırlanır, axı, 
o, məşqdən qayıdıb, susuzlayıb. Azərin başının tükləri tərləmiş, 
indi isə qurumuşdu.  

Anahidgildə necə sakitlik, necə sərbəstlikdir. Rafiq işləyir, 
demək olar ki, gözə çarpmır. Rəfaelin evdə varlığı, yoxluğu 
bilnimir. Dərsdən gələndə belə otağa keçib qapısını bağlayır, 
öz işləri ilə məşğul olur, valideynləri ilə işi yoxdu. Anahid 
azaddır, işə, Bakıya, Şəkiyə gedir, bir adam soruşmur ki, hara 
getmisən, niyə getmisən? 

– “Mən Sibir zilləti çəkirəm. Evə beş dəqiqə gec gəlirsən, o 
saat məhkəmə qurulur: haradaydın, niyə gec gəlmisən, niyə 
kefin yoxdu? Allaha da min dəfə şükür elə! Yox bir, mənə ağıl 
öyrədəcəksən! Siz də uşaqsınız, oturun, dərsinizi oxuyun. Ye-
məyiniz var, içməyiniz var, geyməyiniz var! Daha nə 
istəyirsiniz?” 

Kamilə padnosda iki stəkan çay gətirdi, qənd qabını stola 
qoyub getdi. Azər stəkanın birini atası tərəfə qoydu, o birini 
götürüb qabağına çəkdi. 

...O axşam Allahverdi ilk dəfə olaraq tək yatdı. 
 

XIX FƏSİL 
 
Levon sahə müvəkkilini yola salandan sonra səhv etdiyini 

anladı. Adi bir uçastkovuya o qədər pul vermək, üstəlik hər ay 
da onu görmək – Levonu narahat etməyə başladı. Ancaq düşü-
nəndə ki, onu şöbəyə aparmalıdılar, sorğu-suala tutmalıdılar – 
bu onun üçün can rahatlığı idi. Rəislərin qabağında, milisio-
nerlərin müşayiəti ilə bu otaqdan o otağa, o otaqdan bu otağa 
itələnmək çox çətin idi. Üstəgəl müstəntiqlərin sorğu-sualı onu 
özündən çıxaracaqdı. Pulu verirdilər, havayı gəlirdi, havayı da 
getməli idi. O narahatlıqda Levon qiymətli bir kəlam tapdığını 
düşündü.  

– Havayı gələn pul havayı işlənməli, havaya uçmalıdı! 



Müzahim İsmayılzadə 

114 

Sahə müvəkkilinə verilən məbləğ şöbədə hay-küyə səbəb 
olacaqdı – onu qorotdelin rəisinin, sonra müavinlərinin, 
OBXSS-lərinin otağına çağıracaqdılar. Yenə sorğu-sual. Bu nə 
təşkilatdır? Onun fəaliyyət planı haqqında danış! Hardan nə 
alırsınız? Aldığınız dövlət rüsumunu ver. Arxanızda kimlər 
var?.. 

Milisə düşmə, düşdünmü elə suallar meydana çıxır, heç 
yatsan yuxuna da girməz. 

Suallar onun üçündür ki, ondan pul qopartsınlar. Özü də 
hamısı! Milis rəisi də, müavinlər də, OBXSS-lər də. Təkcə 
bunlarla iş aşmır ki? Onlar da xəbər verəcəkdilər prokurorluğa, 
KQB-yə. Arı kimi üstünə tökülüşəcəkdilər. Di oğulsan, gəl 
onların qabağını al! 

Onun başı bu cür işlərə qarışacaq, əsas iş yaddan çıxacaqdı. 
Ancaq Levonu narahatçılıqdan qurtaran bir məsələ vardı. O, 

inanmırdı ki, sahə müvəkkili ondan aldığını yuxarılara məlu-
mat verə. Əgər başdan xarab olub desəydi ki, filan obyektdən 
iki min dollar almışam, pulu tutub onun əlindən alacaqdılar, 
onun özünə çox olsa, yüz dollar qalacaqdı. O isə ömründə bunu 
etməyəcək, pulu evinə aparacaqdı. Pul şirin şeydi, axı?!       

O, ola bilərdi ki, sahə müvəkkili onun yerini nişan verərdi. 
Bu yüz faiz belə idi. Onlar da gələndə, ya onu çağıranda aşağı 
məbləğlə canını qurtaracaqdı. 

Levon yatanda da verəcəyi pulları gözü önünə gətirir, az 
qala dəli olurdu. Sifəti, bədəni od tutub yanırdı. Bu ara Yura 
yadına düşdü. Ona zəng etməyi qərara aldı. Yura onun 
məlumatlarını dinləyəndən sonra üstünə qışqırdı. 

– Sən orda nə işlə məşğulsan? Ay başıboş, otağın ağzını 
bağla! Harda iş görürsən? Harda olacaq? Çayxanada. Otur çay-
xanada, gəlsinlər yanına, beş dəqiqəyə hesabatlarını versinlər, 
sən də tapşırığını ver, getsinlər işləri ilə məşğul olsunlar!  İşləri 
qızlar gizlində görəcəklər! 

Levonun üstündən ağır bir yük götürüldü. Kirayə tutduğu 
evin qapısını bağlayıb, açarlarını ev sahibinə verdi. 
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– Soruşsalar, de ki, ofisi ləğv etdilər! – tapşırığını verdi. 
– “Ermənilərin evində - yerinizi tez-tez dəyişin – işlərinizi 

görün. Elə etmə ki, ələ keçəsən, planlar pozular. Əgər elə olsa, 
özün bilirsən axırın necə olacaq? Sənin dərini soyduraram! 
Başa düşdün? Dərini soyduraram!” 

 
XX FƏSİL 

 
Üstünə qırmızı basma hərflərlə “Sisyan” yazılmış, qabaq şü-

şəsində xüsusi dəmirə keçirilmiş emblemli sarı “PAZ” avto-
busu avtovağzalın birinci platformasında dayanmış, hər iki qa-
pısı açıq qoyulmuşdu. Biletlər satılıb qurtarmışdı. Qadınlar 
oturmuşdu, kişilər papiros çəkir, söhbət edirdilər. Sürücü 
baqajdan iki taxta oturacaq çıxarmışdı. Getmək istəyənlər çox 
olduğundan arada yer düzəldəcəkdi. 

– Bunda adam otura bilər? – Kök kişi etiraz edirdi. – Bir 
sutka yol gedəcəyik. Bura döy, ora döy! 

– Mən neyniyim, ay qardaş? Məndən iki yer istədin, mənim 
də olanım budu. Oturacaqların arasına qoyacam, rahat otura-
caqsan. Heç yol getdiyini bilməyəcəksən. Birinci dəfə ha döy! 
Neçə illərdi bu skameykada qadın da oturub, böyük də, kiçik 
də, arıq da, kök də. 

– Nujelnı, bir dənə də yerin yoxdu? Özgə vaxt bomboş ge-
dirdin. Adam axtarırdın. 

– Elədi, mən nə deyirəm, - sürücü sərnişinin sözünə dəstək 
verdi – elə olub ki, cəmi iki adamla bu yolu getmişəm. İndi 
gedən çoxdu. O toyda ermənilər güllələyənlərin qohumlarıdı. 
Hələ olardan da skamyada oturan var. Onda sən belə elə də, 
gözlə, əlavə maşın ayırıblar, bir saata gələcək, onnan rahat gəl. 
Kök kişi razılaşmadı. 

– Onu bilmək olmaz. Birdən avtobus ayırırlar, gəlmir. 
Qalaram, ha! Mən nağdını qoyub, nisyəyə razı olmaram.  

– Onda, özün bil, skameykaları qoyuram, gedərsən, oturar-
san, getməzsən başqasına verərəm. 
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Kök kişi bir az aralıda – kassalara yaxın yerdə sumkaların 
yanında dik dayanmış arvadına tərəf addımladı. 

– Aaz, yer yoxdu, iki dənə taxta skameyka verir. Görən 
onda gedə bilərikmi? – Arvad əsəbiləşdi. 

– Taxta nədi, ə? Yeri yoxdumu? Yanı o boyda avtobusda iki 
dənə yer yoxdu?  

– Heç biri də yoxdu. 
– Heylə? 
– Hə. Ayrı avtobus ayırıblar, bir saatdan sonram olajax. 
– Olajaxmı? Onda onnan gedərik. Qaçhaqaç deyil ki? 
– Deyirəm birdən olmadı, onda neynərik? 
– Həncəri olmur? Əyər deyirlərsə, deməli, olajax. İndi de-

yirsən yanı, qoja qarıdan ötrü özümüzü həlak eliyək? Olmaz. 
Təbiət qağama zəng eliyərəm, o avtobus verər. Lap olmasa, 
axşam poyezdnən gedərik, ya savaxları gedərik. Dünyanın axırı 
ha döy! 

– Bə bu veşləri nağayrajağıq? 
– Nağayrajağıq, burda qoyuf ha getmiyəjiyik? Özümüz 

harda, veşlər də orda.  
Rahib müəllim paytaxta işə gedəcəkdi, ancaq dalbadal çıxan 

avtobusların yanından ötüb avtobusa yaxınlaşdı. Kök kişi də, 
qadın da onun həmyerlisi idi.  

– Rahib qağa, səndəmi gedirsən? – Qadın ərini qabaqlayıb 
soruşdu. 

– Yox, ay Tavat, işə gedirdim, dedim görüm kim gedir? 
– Arvad – qaynanasını deyirdi. – yıxılıb, deyir qılçı əzilib, 

yeriyə bilmir. 
– Yatırmı? 
– Hə. 
– Bəlkə sınığı-zadı var? 
– Onu bilmirəm. Uşaq zəng edib dedi ki, sınıqçı gətiriflər! 

Deyir əzinikdi. 
– Hə dana. – Rahib elə bil həkim kimi danışmağa başladı – 

sınıq pis şeydi. Əgər sınıq olsa, səsindən kənd yata bilməz. Elə 
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əzinik olacaq. 
– Elə bilirsən, əzinik elə-belə şeydi? Əzinik sınıxdan da 

betərdi. – Tavat əyilən sumkanı düzəltdi. – Bilet alammadıx. 
Taxta verir oturmağa. Mən o boyda yolu taxtada necə gedə-
rəm? Qoy bir Təbiət qağamı görüm, deyəjəm ki, bizə o qədər 
gəlif-gedən var, “PAZ” bəs eləmir. “İkarus” versələr, dünya 
dağılmaz ki? O həm çox adam tutur, həm də rahatdı. 

– “İkarus” bizim yollarda gedə bilmir. – Əri özünü çoxbil-
miş göstərdi.  

– Nooluf ə, gedə bilmir? Bə erməninin “İkarus”u həncəri 
gedir? Yol həmən yol döymü? Elə döymü, a Rahib qağa? 

– Elə olmağına elədi. 
– Bə niyə bizə daş kimi avtobus verillər? Biz adam dö-

yükmü? Erməninin nəyi bizdən artıqdı? 
– Əşi, ermənidən danışma. Köpək uşağı nağayrırlar, ney-

nirlər, bilmirəm, ancaq görürsən də... Gənə başlayıblar. Odey, 
avtobusdakıların hamısı yasa gedir. 

Rahib papiros çıxarıb yandırdı. 
– Hə. Toy vaxtı saqqallılar, əllərində avtomat, mağara girib 

bəynən gəlini güllələyiblər. 
– Hələm, mən deyirəm, nə yaxşı ki, ordakı camahatı 

güllələyif, qırmayıflar. 
– Nə desən ola bilərdi. Qıranda da qırardılar. Qavaxlarına 

keçən ha yoxuydu. 
– Prostum, Allah saxlayıb. – Kök kişi qolunu qaşıdı. 
– Olar nayomniklərdi. Livandan, Suriyadan gətirilənlərdir. 

Pulunnan iş görənlərdi. Deyiblər ki, bəynən gəlini öldür, onlar 
da elə eləyiblər. 

– Deyirəm axı, xaricilər olmasa, – Tavat barmağını dodağı-
nın üstünə qoydu. – erməni nə köpəkoğludu. Qan görəndə 
siçan deşiyini satın alır. 

Rahib onlardan ayrılıb avtobusa tərəf gəldi. Toyda güllələ-
nən gəlinin yaxın qohumu Zülfüqarla, Səmədlə, Səlimlə 
görüşüb başsağlığı verdi. 
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– Buralarda nə yaxşı? – Zülfüqar soruşdu. 
– İşə gedirdim, elə ürəyim istədi, görüm kəndə kim gedir? 
– Vəziyyət yaxşı deyil, ay Rahib. Bu faciənin başlanğıcıdı, 

xəbərdarlıqdı. 
– Həmişə belə olub. 
– Bu həmişəkindən deyil. Bu xına ayrı xınadı. 
– Qələt eləyirlər. Bunun əvəzini çıxacağıq – Səməd ona 

toxtaq vermək istədi. 
– İndiyə kimi nağayrıfsan ki, bundan sonra da nəsə 

eliyəsən? Hər apreldə neçə nəfəri öldürürlər? Sən hansı dığanın 
burnunu qanadıfsan? Boş sözlərdi. Erməninin arxasında rus 
durur, ingilis durur, fransız durur, amerikan durur. Lobbiləri 
çox güclüdü. Planla işləyirlər. dediklərini də eləyirlər. 

İçəridə oturanlar etiraz edirdilər.  
Şüşəni açıb başını çölə çıxaran qadın uca səslə dilləndi: 
– O şoferi tapın, gəlsin gedək. Yolçu yolda gərək! 
– İndi gələr, ay Gilas, darıxma.    
– Darıxmıram ey, içəridə hava yoxdu, ürəyimiz sıxılır. 
– Hələ vaxta yeddi dəqiqə var. İndi gələr. 
– Ürəyin sıxılır, düş aşağı, bu şəhərin qazovkasının iyindən 

doyunca çək ciyərlərinə. Əsl dərmandı. 
– Dərmandı, nə itin azıb bu şəhərdə? – Gilas qohumu Zəfərə 

ərkyana sataşdı. – Dədən-anan kənddə tək qalıb. Əlləri, ayaq-
ları yer tutmur. Get, həm onlara həyan ol, həm də o dağların 
təmiz havasından ud, suyundan da iç. 

– Onu özünə denən. Guya səninkilərin əl-ayağı yaman tutur. 
– Zəfər Gilasın cavabını verdi. 

– Arxayın olun, yaxınlarda ermənilər bu probleminizi həll 
edəcək. – O, bu sözləri deyəni tanımadı. Oğlan papirosu ac-
gözlüklə ciyərlərinə sümürürdü. 

– Necə həll edəcək?  
– Necə? Hamını qovub Kürün qırağına tökəcək, problem də 

həll olunacaq. 
Sürücü əlində vərəqlər maşına yaxınlaşdı. 
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– Gedəkmi? 
– Oturun. Allah Məhəmməd, ya Əli! 
– Gəl çıx da, gözümüzün kökü saraldı. – Gilas narazılığını 

ürəyində saxlamadı. Sürücü ona heç əhəmiyyət vermədi, dönüb 
aralıda duran kök kişiyə baxdı. 

– Nooldu, gedirsən? 
Tavat əllərini yellətdi: 
– Gözləyin, əlavə avtobus indi gəlir. – “PAZ” qara tüstü bu-

raxıb üzü qərbə, Rahib müəllimsə avtobus kassalarına tərəf üz 
tutdu. 

 
XXI FƏSİL 

 
Anjela dil-boğaza qoymur, danışırdı. O, stolüstü tennis üzrə 

Varşavada gənclərin Avropa birinciliyindəki çıxışından söhbət 
edirdi. Bakıya, Moskvaya, ordan da Varşavaya necə getdiyinin 
ən xırda detallarını Azərə çatdırır, bəzən yadından çıxartdıq-
larını əlavə edirdi. Azər onun əlindən tutmuşdu, özünün də, 
qızın da əlləri od tutub yanırdı. Arada Anjela əlləri ilə izahat 
verəndə, əlini sevgilisinin əlindən qoparıb, havada oynadırdı. 
Azərə elə gəlirdi ki, o, Anjela ilə yanaşı bir həftə Varşavada 
olub. Deyəsən, qız yoruldu, çünki artıq evlərindəki hadisələrə 
keçmişdi. Mükafata layiq üçüncü yeri tutması qızın ürəyincə 
idi. 

– Bıstrova çempion olmağa layiqdi. O, doğrudan güclüdü. 
Mən ona qalib gələ bilmirəm. Açığı, heç Avropada onunla 
mübarizə apara biləcək heç kim yoxdu. Tanıyırsan də?  

Azər bu halda heç nəyi görmür, eşitmirdi. Neçə gün idi ki, 
Anjelanı görmür, darıxırdı. Parkın gözdən qıraq yerinə az 
qalırdı. Anjela danışdığından ətrafa fikir verməmişdi. Azərə 
baxdı. 

– Bura gəldik? 
– Hə. 
– Niyə buraya gəldik? Mənim buralardan heç xoşum gəlmir. 
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– Bura da parkdı də! Bir-birlərini daha çox sevənlər buraya 
gəlir. 

– Yaxşı görək. Sən çox pis oğlansan. – Qızın dodaqları qı-
mıldadı, baxışları yerə dikildi. 

Skamyada oturanların kölgəsi çəpərə dırmaşan yaşıl 
yarpaqların açıq yerindən görünürdü. Ordakılar nə qədər 
oturacaqdılar? Bu Azərə əbədiyyət qədər uzun gəldi, qızın əlini 
buraxıb oturanları qovmaq üçün addım atdı, ancaq Anjela onun 
məqsədini başa düşüb, əlini buraxmadı. 

– Neynirsən? Tələsmə! Gəl, bir az da gəzişək. Sən Bıstro-
vanı görmüsən də? 

– Hə, görmüşəm. 
– Oyununa baxmısan? 
– Baxdım. 
– Xoşun gəldi? 
– Gəlməyinə gəldi, ancaq sən onu uda bilərsən. 
– Bəlkə də! – Qız xoşhal oldu. – Çox çətindi, gərək 

üzərimdə çox çalışam. 
– Həm fiziki, həm psixoloji. 
– Elədi. Bəs sizin yarış? 
– Minskdə olacaq. 
Qız sevindi. 
– Varşava Minskə yaxındı. Xəritədə görmüsən? Belaru-

siyadı, sonra Polşa. Qonşudular. Çox gözəl təbiəti var. Hər yan 
yaşıllıqdı. Mən xaricdə birinci dəfə olurdum. Düzdü, ora da 
sosialist ölkəsidi, ancaq biznən sən deyən elə fərq yoxdu. 

– Belarusiyada mükafata layiq yer tutsam, yığmaya düşə-
cəm. Yəqin onda biz də xaricə gedəcəyik. 

– Əlbəttə, mən sənə inanıram. 
– Doğrudan? 
– Əlbəttə, özüm kimi inanıram. Sən çox güclü və texnikalı 

boksçusan. Bircə çatışmayan cəhətin var. 
– ... 
– Çox səbirsizsən. Rinqə çıxan kimi istəyirsən qarşındakını 
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bir zərbəylə nokaut edib, yerə yıxasan. O da həmişə mümkün 
olmur. Bu o deməkdir ki, gərək rəqibini həmişə düzgün 
qiymətləndirməyi bacarasan. İdmanda bu çox vacib məsələdi. 
Düz deyirəm, elə səbirsizsən ki! Elə bil dalınca atlı çapır. Elə 
hər şeydə səbirsizsən... 

Anjelanın nəyə işarə etdiyini duyan Azər qızı özünə tərəf 
çəkdi. 

– Səbəbkar sənsən, əzizim. Sənin gözəlliyindi, baxışlarındı, 
gülüşlərindi. Səni bir an görməyəndə, dəli kimi oluram. Sən 
həyatsan, mənim həyatımsan! Hərdən düşünürəm: görəsən sən 
dünyada olmasan, mən neynərəm! 

– Siz oğlanların hamısı belədi. Yağlı dilinizi işə salır, qızları 
orbitindən çıxarır, sərməst edirsiniz. Onların da ağılları olmur, 
inanırlar. Mən o qızlardan deyiləm, aldada bilməzsən. 

– Mən səni niyə aldadıram? Sən görmürsən nə haldayam? 
Ağlımı əlimdən almısan. Məcnundan betərəm. 

– Deyirsən ey, Azər, deməyə kimdi baxan? 
– Sən! Sən bilməlisən ki, bilirsən ki, mən səni sevirəm. Yer 

boyda, göy boyda. Dənizlər, okeanlar çox kiçikdi. 
– Yaxşı, yaxşı. – Qız onun dalbadal dediyi sözləri kəsdi. – 

Sən bilirsənmi, bizim aramızda böyük və dağılmaz çəpər var? 
O baryeri aşmaq mümkün deyil. 

– Nə baryer, nə çəpər? Mən arada heç nə görmürəm. Bir 
sənsən, bir də mənəm. Səni də heç kim mənim əlimdən ala bil-
məz. Mən səni dünya dağılsa da heç kimə, heç kimə vermərəm.  

– Heç kimə verməzsən? 
– Heç kimə! Ölərəm, ancaq vermərəm. Sən buna inan! 
– Evdə narazı olsalar, onda necə? Sən hissə qapılma. Açıq 

başla yaxşı-yaxşı düşün. 
Azər heç fikirləşmədi. 
– Evdə mənə heç kim əmma qoya bilməz. Kimi istəyi-

rəm,onunla da evlənəcəm. Mən də seçimimi etmişəm. 
– Bax görürsən, tələsirsən, səbirsizlik edib düşünmədən 

qərar çıxarırsan. Bu yaxşı hal deyil.  
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– Mən beləyəm, neynim, innən belə dəyişə bilmərəm. 
– Dəyişə bilməzsən? 
– Qətiyyən! 
– Heç cür? 
– Heç cür! 
– Nə pis oldu! – Qız başını əməlli-başlı yellətdi. 
– Nə? Nə pis oldu? 
– Sənin dəyişə bilməməyin. 
– Mən necə varam, elə də qalıram. Külək kimi dəqiqədə bir 

istiqamətimi dəyişmirəm. Ondan da zəhləm gedir. 
Dənizin kənarına-qumsallığına necə çatdıqlarından xəbərləri 

olmadı. Balıqqulaqları ayaqlarının altında quma batırdı. Dalğa-
lar sahilə çırpılıb yenidən geri qayıdırdı. Külək bərkimişdi, 
Anjelanın uzun saçlarını dağıdıb üzünü örtürdü. 

– Oyy! – Qız az qala qışqıracaqdı. – Nə soyuqdu? Üşüdüm. 
Gəl, qayıdaq. 

– Sənsən də! Dilotu yemisən. Xaricə gedib-gələndən tamam 
dəyişmisən. Bu gün səni heç tanıya bilmədim. 

Anjela təbəssümlü baxışla onu süzdü. Hiss olunurdu ki, 
içindəki narahatçılıq yavaş-yavaş aradan qalxır. Daha tutula-
tutula danışmır, sifətindəki qızartı çəkilir. 

– Gərək biz bir-birimizi yaxından, çox yaxından tanıyaq ki, 
sonra səhv etməyək. 

– Səhv-zad etmərik. 
– Bizim adətlər bir-birindən tam fərqlidi. 
– Nə fərq? Heç bir fərq-zad yoxdu. Özündən söz düzəltmə! 
– İstəsək də, istəməsək də, bu reallıqdı, sizin tam fərqli adət-

ənənələriniz var, bizim başqa. Bunları nəzərə almısanmı? 
– Almışam, almışam. Almasam... 
– Hər şeyi qəbul edirsən? 
– Qəbul edirəm. 
– Edirsən! Çox yaxşı! Bəs sən mənim fikrimi soruşmamı-

san, bilmirsən. Bəlkə mən sizin adətləri qəbul etmək istəmi-
rəm? 
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– Sən? Qəbul etmirsən? Özbaşına deyilsən ki? Bilirəm ki, 
sən də məni sevirsən. Sevirsənsə, başqa söhbətə ehtiyac yoxdu. 
Sən məni çox suala tutma. Sualları mən verməliyəm. 

– Sən vermədiyin üçün mən məcbur oluram. Bu qədər 
sadəlövh olmağını heç istəməzdim. Sadəlövh adam... necə 
deyim, insanı ömrü boyu geri salır. Bir növ inkişaf etməyə 
qoymur. Siyasətcil olmaq lazımdı. Həmişə qabağa baxmaq, 
gələcəyi görmək lazımdı. Adi bir misal çəkim. Rinqə çıxır, 
hisslə döyüşürsən. Onda sən təsadüfdən rəqibini uda bilərsən, 
doxsan faiz o oyunu uduzmalısan. Ağılla, siyasətlə döyüşsən, 
bu başqa. Sən rəqibin güclü və zəif tərəflərini aşkar edəcək, 
sonra asanlıqla qələbə çalacaqsan. Bəlkə səhv deyirəm? 

Azər tutulmuşdu, ona elə gəlirdi ki, hansısa çətin bir elmin 
mühazirəsini dinləyir. Cümlələr sadə olsa da, mənası dərin idi. 
Anjela necə savadlı, ağıllı qız imiş! 

– Nə düşünürsən? Mən düzmü danışıram? 
– O qədər qəliz danışdın ki, cavab verməkdə çətinlik çəki-

rəm. Düşünmək lazımdı.  
– Sən düşün! – Qız az qala Azərə əmr edəcəkdi ki, dərsini 

yaxşı oxu. Azər yorulduğunu bəhanə gətirdi, yəni daha 
danışdığın bəsdi. Sürəti artırdılar, sanki harasa tələsirdilər. 

– İndi o oturacaq boşdur! – Azər bunu niyə dediyini özü də 
bilmədi. 

– Həə? – Qız heyrətləndi. – Hardan bilirsən? 
– Bilirəm. 
– Birdən boş olmadı? 
– Olar. Olmaz, qulaqlarından tutub qaldıraram. 
– Elə şey olar? 
– Görərsən! 
Yaşıl yarpaqların arasından qara kölgələr görünmürdü. 

Oturacaqda kimsə yox idi. 
– Gördün? – Qız əlini Azərin əlindən qoparıb oturdu. O, 

daha dillənmirdi. 
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XXII FƏSİL 
 
Anahidin əhvalı bir anın içində pozuldu. Səhər-səhər yuxu-

dan yüngül oyandı, hamama girib yuyundu, saçını quruladı. 
Rafiq süfryə hər şey qoymuşdu. Bal yedi, çaydan iki-üç qurtum 
aldı.  

– Pendir, yumurta, kəsmik. Ye! Bütün günü ayaq üstəsən. 
İşin gərgindi. Ac-susuz qala bilməzsən. 

– Çox sağ ol. İştaham pis deyil, ancaq kökəlirəm. – Əli ilə 
qarnını, belini göstərdi. – Bal bəs eləyir. Sən də baldan ye! 

– Yumurta qüvvətlidi. İkisini yeyirəm, bütün günümə bəs 
edir. 

Əslində Anahid stolun üstündəki nemətlərin hamısını yemək 
iqtidarında idi. İştahası da vardı, həvəsi də. Ancaq bu gün ol-
mazdı. Prokurorla görüşəcəkdi. İstəmirdi ki, ağzından yumurta, 
ya da pendir iyi gəlsin. Heç özünün o iylərdən xoşu gəlmirdi. 
Ona görə nəfsini basıb balı qaşıqladı. Ətirlənib həyətə düşdü. 
Rafiq mühərriki işə salmışdı. Tünd benzin iyi onu birtəhər etdi. 
Arxa qapını açıb oturdu, tez də qapını qüvvətlə örtdü. Səs 
binaya dəyib əks-səda verdi. Maşının içi də səliqəsiz, tozlu idi. 
Rafiqin alətlərinin bəziləri də içəridə idi. 

– Maşın niyə belə səliqəsizdi? Bu nədi, ay Rafiq? Belə də 
şeymi olar? Elə bil zibilxanadı. 

– Anahidcan, düz deyirsən. Maşının içi də, çölü də pis 
haldadı. Axşam gec gəldim, təmizləyə bilmədim. İndi görürəm 
ki, heç sənə layiq deyil ki, belə maşında oturasan. Neynək, 
keçib, axşam təmizləyib gül kimi eləyərəm. 

– Yox ey, Rafiq, Bu maşından bizə kar aşmaz. Nə qədər 
təmizləyəcəksən? Yağlı şeyləri, çirkli oturacaqları necə yox 
edəcəksən? Mümkün deyil. 

– Bəs neynək? 
– Neyniyəcəyik? Maşını təzələyəcəyik. 
– Təzə maşın alaq? 
– Əlbəttə, niyə almırıq ki? Bu maşını satırıq, təzə “Volqa” 
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alırıq. 
– “Volqa?” 
– Bəli, “QAZ-31”, özü də qara rəngdə. Qara, parlaq. 
Rafiq səhər-səhər arvadının sözlərinə heyrətləndi, ancaq göz 

oxşayan sifətini, geyim-keçimini görüb ürəkləndi.  
– Deyirsən, almaq mümkündü? “QAZ-31?” 
– Mümkündür! 
– Növbə lazımdı, pul lazımdı. Bunlar sənə asan gəlməsin.  
– Pul da var, növbə də! İspalkomun arvadı mənim xəstəmdi, 

müavininin arvadı xəstəmdi. Day kimləri deyim. 
– Arvadlar nə iş görəcək? 
– Məni əsəbləşdirmə, səhər-səhər. Tez elə dranqletini sür. 

Sənin qanmadığın çox şeylər var. Sən bilməzsən. Elə bilmə-
diyin yaxşıdı. Bu maşında məni görən mənə nə qiymət verər? 
Mənə nə hörmət edər? Denən də! Bəs pulu necə qazanırlar? 
Maşını xəstəxananın kənarında saxla. Allah eləsin ki, kimsə 
rast gəlməsin, yoxsa bütün biabır olaram. 

Maşın tırıldayıb həyətdən götürüldü. 
– Deyirsən, maşını sataq? Onda mən neyniyəcəm? Məni 

saxlayan bu maşındı. Bütün instrumentlərim bunun içindədi. 
Onnan daşıyıram. 

– Daha daşımayacaqsan! Alətlərini taksi ilə işə aparacaqsan, 
iş qurtarandan sonra da taksi ilə qaytaracaqsan. Yoxsa nədi, 
gündə özünnən apar, özünnən gətir. – Anahid fasilə verib ud-
qundu. – Bu gün mən paytaxtda çox vacib bir əməliyyat apa-
racam. İşdən çıxıb ora gedəcəm, gec gəlsəm, narahat olmayın. 

“Narahat olmayın” sözünü candərdi dedi, guya deməsə, 
Rafiq ona nə deyəsiydi? 

Üçüncü mərtəbəyə qalxıb şüşəli qapıdan dəhlizə keçəndə, 
növbətçi qız ona zəng olunduğunu bildirdi. 

– Kim idi? 
– Kimliyini demədilər. Əvvəlcə bir qadın, sonra kişi.  
Anahid özlüyündə tam əmin oldu ki, zəng edənlər Allah-

verdi və arvadıdı. Dilxor oldu. 
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– Deyirsən adlarını demədilər?  
– Hə, mən soruşdum ki, kimdi, Anahid xanım gələndə 

sizinlə əlaqə saxlasın. Razı olmadılar, dedilər ki, özləri zəng 
vuracaqlar. 

Anahid otağına keçib sumkasını stolun üstünə atdı, forma-
sını geyinib oturdu. Qərarı qəti idi. Bu Allahverdidən canını 
biryolluq qurtarmalı idi. Onun üçünsə, yeganə yol onu həbs 
etdirmək idi. Belə olsa, canı rahat olardı. Prokurora bu gün 
deyəcəkdi. Qoy yoxlasınlar, heç ola bilməz ki, nəsə bir əyər-
əksikliyi olmasın. Olmasa da, prokuror deyəndən sonra, ağız-
ları nədi, neçə əyər-əskiyi yapışdıracaqlar belinə, sonra gedə-
cək çala-çala işinə. 

Anahid bunun əsasını qoymuşdu. Prokuror yaxşıca yeyib-
içəndən, kefi yüz vurandan sonra ondan soruşmuşdu ki, sən 
qənirsiz gözəlsən, de görüm, buralarda xətrinə dəyib eləyən 
yoxdu ki? Əgər varsa, denən anasını mələr qoyum. İndi 
məqamı gəlirdi, Anahid Allahverdinin anasını ağladacaqdı. 

– Bu gün məxsusi gözəlsən! Elə bil görüşə gedirsən? – İş 
yoldaşı həsədlə ona söz atdı.  

– Az, yaxşı görək, hardaydı məndə o bəxt ki, görüşə gedəm.  
– Bəxtinə nə olub, az, Allahına şükür elə, sənə belə gözəllik 

bəxş edib. Tfu, göz dəyməsin, heç on beş yaşında qız sənin 
yanında heç nədi.  

Anahidə bu sözlər ləzzət eləsə də, Allahverdidən alacağı 
intiqam yanaqlarını qıpqırmızı etmişdi. 

– “Yaxşı, türk köpəkoğlu, gör sənin başına nə oyun 
açdıracam!” 

Növbətçi qız onu telefona çağırdı. Getmək istəmirdi. 
– Dedim ki, işdədi. Yalandan necə deyim ki, yoxdu? 
– Kimdi? 
– Bir qadındı. Rusca danışır.  
Anahid cəld yerindən durdu. Fikirləşdi ki, Allahverdi hansı-

sa qadına zəng elətdirib, onu telefona çağırtdırır, indi özü da-
nışacaq. Olsun, lap Allahverdi olsun, nəyindən qorxacaq? 
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Söyəcək, ağzına gələnləri deyəcək ki, bəsdi, əl çək yaxamdan. 
Sən kim, mən kim? Fəhlə adamsan, get, anqır, tayını tap. Mən 
sənin tayın deyiləm. 

Qadın danışırdı, özü də rusca. 
– Mən Klara Aşotovna Adyanam. Müəllimə! 
– Hə, müəllimə, vaxtından keçib?  
– Səninlə vacib söhbətimiz var. Bu gün görüşməliyik. 
– Nə məsələdi? 
– Görüşdə biləcəksən. 
– Bu gün görüşməyə vaxtım yoxdu. Günortadan sonra 

nazirlikdə iclas var, orda olacağam. 
– İclas olmasa da, olar. 
– Mümkün deyil. Elə vacibdirsə, indi görüşək ki, mən iclasa 

gecikməyim. 
Vədələşdilər. Bir saatdan sonra avtovağzala yaxın “Dostluq” 

kafesində Klara Adyanla çay süfrəsi arxasında əyləşdilər. 
– Rəfael demişdi, məktəbə gələcəkdim. İşdən baş açmaq 

olmur. 
– Haqqında çox eşitmişəm. – dedi Klara.  
– Sən ailəlisənmi? 
– Xeyr. 
– Onda günahın hamısı səndədir. Maraqlıdır, sənin kimi 

gözəl bir xanım necə olur ki, subay gəzir? 
– Nə bilim, qarşıma yaxşısı çıxmayıb. 
– Yaş ötür, evli olmağın da ayrı ləzzəti var. çox da sonala-

ma. Bu kişilərin hamısı eyni bezin qırağıdı.  
– Nə isə, bunlar düzələr. Səninlə görüşməkdə məqsəd başqa 

şeydi. Bizim təşkilat gizli fəaliyyət göstərməyə məcburdu. Çox 
vacib bir məsələni bu yaxın vaxtlarda həyata keçirməliyik. Bu 
bütövlükdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən beynəlxalq məsələdi. 
Təşkilatın fəaliyyətini dayandırmaq olmaz. bizə rahat yer la-
zımdı ki, gözdən, könüldən iraq, heç kimin şübhələnmədiyi yer 
olsun.  

– Mənim evim şəhərin lap mərkəzindədi. Bura gözdən, 
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könüldən uzaq deyil. 
– Orası elədi, ancaq biz istəyirik ki, elə hamınn gözü qaba-

ğında, heç kimin ağlına gəlməyən yer olsun. Axtarıb səni məs-
ləhət gördük. Bilirsən niyə? Sənin şəhərdə nüfuzun, hörmətin o 
birilərindən çoxdu, həm də sənə görə qapınızı döyməzlər.  

Anahidə qaranlıq qalan o idi ki, evdə kimlər çalışacaq, nə 
işlər görəcəklər. 

– Sən narahat olma. Biz bir millətin nümayəndəsiyik, ermə-
nilərin sizə gəlməsi o qədər diqqət çəkə bilməz. Sizə çox adam 
gəlməyəcək. – üç-dörd nəfər. Tez-tez yox, həm də axşamlar 
gələcəyik ki, sizə də çox əziyyət düşməsin. Bir otaqda sənəd-
lərə baxacağıq, söhbətlər edəcəyik. 

– Mənim ünvanımı hardan almısınız? 
– Şəhərdə olan ermənilərin bütün dannıları bizim təşkilatda 

var. Sən sonralar bizə çox minnətdar olacaqsan. Bunu indi mən 
adi söz kimi deyirəm, sən də adi qəbul edirsən. Sağlıq olsun. 
mənə təşəkkürünü sonra bildirərsən. 

– Nə təşəkkür? Başa düşmədim? – Prokurorla görüşün ha-
vası Anahidi məst etdiyindən Klaraya o qədər də əhəmiyyət 
vermir, onu ciddi qəbul etmirdi. 

– Təşəkkür! Adicə bir təşəkkür isə sənə yaşamaq şansı ve-
rəcək. Yaşamaq şirindi, elə deyilmi? Bir gün yaşamaq üçün 
çoxları var-yoxunu qoyur, sən isə buna heç nəsiz nail olacaq-
san. Evin açarından mənə üç dənə verəcəksən. Biz evə maneə-
siz gəlməliyik. Şübhə yaratmamaq üçün. Həm də, narahat 
olma. Bu çox vaxt aparmayacaq. Zəlzələ kimi olacaq, bir anlı-
ğa da sona yetəcək. Etiraz edə bilərsən. Bu, sənin qanuni hü-
ququndur. Ancaq bu sənə xeyir gətirməz. Həyatına əlvida 
deyərsən. Çox adi. Qəfil qəza, yaxud yeməkdən zəhərlənmə. 
Ya da... Aydın oldu sənə? 

Anahid sumkasını açıb açarı çıxartdı və Klaraya uzatdı. 
Səssiz və razılıqla ayrıldı. 
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XXIII FƏSİL 
 
Aram M.Əzizibəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya 

institutunun kimya texnologiyası fakültəsini bitirib, bu şəhərə 
təyinatla gəlmiş, zavodda işə başlamışdı. İşləri rəvan gedirdi. 
Yaxşı maaş alırdı. Gənc mütəxəssis kimi ev növbəsinə 
durmuşdu. Elə oldu ki, şəhər partiya komitəsinin orqanı olan 
qəzetin müxbiri Karen Melkumyan ondan müsahibə götürən-
dən sonra aralarında isti münasibət yarandı. Karen onu fotoqraf 
kimi işə qəbul etdirdi. Heç bir ziyanı yox idi, Aram boş 
vaxtlarında şəhərin görməli yerlərinin şəklini çəkir, qəzetin 
müxtəlif səhifələrində “Təbiət mənzərələri”, “Şəhərimiz 
gündən-günə gözəlləşir”, “Fotofakt” və sair başlıqlar altında 
dərc olunurdu. Təbii ki, hər şəklin altından “Foto Aram 
Qalstyanındır” sözləri xüsusi şriftlə yazılırdı. Qəzetdən aldığı 
yarımştat maaş və qonorar Arama  o qədər şirin gəldi ki, kəskin 
iyli zavoddan ev alan kimi işdən azad olunub, qəzetə tamştatlı 
işçi keçdi. Aram burda təkcə şəkil çəkmir, eyni zamanda 
şəhərin qabaqcıl əmək adamları haqqında portret məqalələr də 
yazırdı. Tezliklə Aramın ayağı şəhər partiya komitəsinə, şəhər 
icraiyyə komitəsinə, şəhər prokurorluğuna, şəhər milis idarə-
sinə, şəhər maarif və səhiyyə şöbələrinə, mənzil kommunal 
xidməti... idarələrinə açıldı. O ancaq idarə və müəssisələrin 
rəhbərləri ilə iş görürdü, odur ki, digər işçilər ona ehtiyatla 
yanaşır, söz deməyə cürət etmirdilər. O ola bilərdi ki, müdir 
hansısa bir işçisi haqqında məqalə yazmağı məsləhət görəndə 
Aram onu elə müdirin otağına çağırtdırırdı. 

– Rəis, – deyirdi – sizin otaq çox işıqlıdı, bəlkə onun şəklini 
elə burda çəkək? 

Razılıq alır, işçinin üst-başını qaydaya saldırır, stulu pən-
cərənin ağzına apartdırır, əlində tutduğu aparatı onun üzünə 
tuşlayırdı. 

Aram əlində fotoaparatı heç zaman açıq tutmazdı. Qara, 
gözoxşayan portfeli çox səliqəli idi, onu yaxından tanıyanlar-
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dan başqa heç kim deyə bilməzdi ki, o adicə fotoqrafdı. Elə 
bilirdilər ki, hansısa böyük idarənin böyük işçisidir. Müsa-
hibləri ilə çox danışmaz, ciddi tövrünü dəyişməzdi. 

İşini səliqəli görərdi. Məsələn; şəhər milis idarəsinin rəisi ilə 
görüşüb faktları götürəndə hökmən onun birbaşa – özü götür-
düyü telefonun nömrəsini alardı. Yazı qəzetdə dərc olunanda 
rəisə zəng vurub məlumat verər, sonra o qəzetdən üç-dörd 
nüsxə götürməklə yanaşı, rəsiin beş-altı, bəlkə də çox şəkil-
lərini kağıza büküb təqdim edərdi. Müxtəlif şəkillərini görən 
rəis üstəlik qəzetdə məqaləsinə baxıb Arama beş-on qat artıq 
pulu zorla verirdi. Aram o puldan Karenə hökmən nəsə verir, 
ya da qiymətli bir hədiyyə alırdı. 

Aram çəkdiyi şəkillərin lentini ayrı-ayrı yığıb saxlayırdı, 
kiməsə şəkil lazım olanda Aramı axtarırdılar. Aram isə onların 
başına oyun açırdı. 

– “Yoxdu, prokurorun şəkli məndə yoxdu!” 
– “Ay Aram, and olsun Allaha ki, faktları verdi, - prokuror 

özü dedi ki, formada deyiləm, şəklimi Aramdan götürün.” 
– “Aramdan yox, Aram Qalstyandan!” 
– “Olsun Aram Qalstyan.” 
– “Mən onun şəklini sənə verə bilmərəm. O boyda prokuro-

run şəkli. Uşaq-zad deyil ki. Yox, verə bilmərəm. Gedin, 
özünüz çəkin! Mən sizə nəyəm bəyəm?” 

– “Ay Aram, gəl sən bu daşı ətəyindən tök, o şəkli ver, bu 
gün yazı gedir. Şəkilsiz mümkün deyil. Sənə də nə lazımdı 
hörmət edərik!” 

Aram yumşalsa da, inadından dönmürdü. 
– “O şərtlə verə bilərəm ki, özü zəng eləsin, sonra baxarıq.” 
– “Ay kirvə, özü iclasdadı, nə vaxt gələcəyi bilinmir.” 
– “Gözlə də! Elə iclasda qalmayacaq ha! Nə vaxtsa gələcək. 

Zəng eləsin, mən nə deyirəm, onnan sonra verim. Yoxsa, 
birdən verərəm, acığı tutar, mən neynərəm?” 

– “Ə, kirvə, mən o şəkli yeyəsi döyəm, içəsi döyəm, qəzetə 
verəcəm. Burda nə problem var ki? Səhərdən çənə vurduğumuz 
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vaxtda indi şəkli də aparmışdım, işi də görüb qurtarmışdım.” 
– “Problem, bilirsənmi, nədədi? Sən getmisən, işini yarım-

çıq görmüsən. Mən buna günahkaram? Vapişe, get burdan, mə-
nə mane olursan. İşim-gücüm başımdan aşır. Sənin kimi boş 
deyiləm. Əgər özü mənə zəng eləməsə, məndən heç nə 
gözləmə!” 

Müxbir məcbur olub yenidən prokurorun yanına qayıdır, 
erməninin onun başına açdığı oyundan danışır, şəkil istəyirdi. 
Açığı, Aramın şəkli verməməyi prokurora ləzzət eləyirdi. 

– “Ə, sən nə müxbirsən? Gözünüz onun-bunun əlindədi. 
Gördüyünüz işi səliqəli görün, ora-bura da düşməyin. Keçən il 
mənim haqqımda yazmışdınız, şəklimi də vermişdiniz. Eləmi? 
İndi səndən soruşuram, hanı o şəkil?” 

Müxbir cavab tapa bilmirdi. 
– “İtib. Hansı zibilliyə atmısınız? Fikirləşmirsiniz ki, o şəkil 

yenə lazım olar. Atırsınız. Dünya bir günlükdü? Ancaq o 
erməni sizdən səliqəlidi. On il bundan qabağın şəkillərini də, 
yazılarını da saxlayır. İndi gördün iş nə yerdədi? Get, yazını 
şəkilsiz ver! Mən ona zəng edən deyiləm!” 

Müxbir bu dəfə Karenin yanına xahişə gedirdi. 
– “Ayə, kirvə, sənə canım da qurbandı. Ancaq bu Aram 

yaman çətin adamdı. Şəkli özündən çox istəyir. Düz də eləyir 
ha! Çörəyi ondan çıxır. Şəkli versə, etibarını itirər. mən bir 
dəfə ondan xahiş eləmişdim, sözümü yerə saldı. Drujba drujba, 
slujba slujba! Gənə bir özünə xahiş elə!” 

Aram isə otağını bağlayıb işi ilə məşğul olurdu. Qıraqda onu 
gözlədiklərini bilsə də, rahat işləyir, tələsmirdi. Bilirdi ki, neçə 
saata qapını özü açsa, o vaxta qədər gözləyəcəklər. Gözləsin-
lər! 

Lap yaxşı! Gözləməsinlər! Ondan da yaxşı! 
Beləcə, Aram Qalstyan yavaş-yavaş tanıdığı böyüklərin ailə 

üzvlərinin şəkillərini çəkdi, albomlarını düzəltdi. 
Daha Aram ünvanlara, ya iş dalınca şəhərdəki köhnə, təzə 

avtobuslarla, trolleybuslarla getmirdi. Dayanacaqlarda gözlə-
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məyə vaxtı yox idi. Onun işi çoxalmışdı, sifarişləri vaxtında 
yerinə yetirməli idi. Həm də Aram özünü ağıllı, bacarıqlı, varlı-
hallı sandığından ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə son 
qoydu. “VAZ-2106” markalı “Jiquli” aldı. İndiyə qədər onun 
ağlı harda imiş? Niyə imkanı ola-ola maşın almırmış? Ürəyində 
nifrət etdiyi insanların simasını niyə hər gün görürmüş? Hər 
gün cəhənnəm əzabı çəkirmiş! Bəzən beynində nəyi düşünür-
dü? Əlinə avtomat alıb dolu avtobusların içindəki türkləri bir-
bir dənləyir! Avtobus üst-üstə qalanmış meyidləri üzü Xəzər 
dənizinə tərəf aparır... 

Maşını şəhərin gur yerlərindən sürəndə könlündən keçirdi 
ki, əyləc əvəzinə qazı sona qədər bassın, adamların üstünə, 
ancaq dişlərini qıcayıb, pəncərədən yana baxırdı.  

– “Tfu, türk köpək uşaqları...” 
Bu nifrət damla-damla toplanıb dənizə, okeana çevrildikcə, 

Aram hərəkətlərində səhvlərə yol verirdi. Otağına çəkilib 
qapını arxadan bağlayır, divana uzanıb gözlərini yumur, 
“səbirli ol, Aram” sözlərini dəfələrlə təkrar edirdi. 

Belə səhvlərin biri onun işdən azad olması ilə nəticələndi. 
Qızlar işdə ona yaxınlaşıb sənəd üçün 3x4 santimetr ölçüdə 
şəkil istədilər. Aram onlara laqeyd baxışlarla sərt cavab verdi. 

– “Bura fotoatelye deyil, redaksiyadı. Gedin pulunuzu verin, 
nəyinizi istəyirsiniz çəkdirin.” 

– “Nə? Qudurğan köpək oğlu! Sən nə dedin? Gavur! Daş-
nak! Atelyedə arvadının şəklini çəkdirərsən. Sonsuz köpək-
oğlu! Bizim çörəyimizi yeyib, üzümüzə ağ olursan?” 

Baş redaktora ərizə yazan qızlar onun kollektivdən uzaqlaş-
dırılmasını tələb ediridlər. Kənardan zənglər bir-birini əvəz etsə 
də, baş redaktor heç birinə məhəl qoymayıb məsələsini həm-
karlar təşkilatının iclasına qoydu. Heç kimi saymayan Aram 
haqqında Karen Melkumyandan başqa (o bir kəlmə də olsun 
ağzını açmadı), hamı tənqidi fikirlər söylədilər və qərara alındı 
ki, onu işdən azad etsinlər. 

Aram söz altında qalmadı. Dedi ki, bugünkü iclasda çıxış 
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edənlər mənim erməni millətindən olduğumdan, tək qaldığım-
dan istifadə edib üstümə hücum çəkirlər. mən heç kimi təhqir 
etməmişəm və sizdən Mərkəzi Komitəyə, Mavzoleyə şikayət 
edəcəyəm. 

Ona məsləhət gördülər ki, hara istəyir şikayət etsin. Bu, 
onun hüququdur. İclas yekdilliklə (Karen Melkumyan bitərəf 
qaldı) Aram Qalstyanı işdən azad etdi. 

Aram laboratoriyadakı şəxsi əşyalarını on günə daşıdı. Evi-
nə yox, təzə iş yerinə. Ağaverdi Ağaməstanov dostunu gülərüz 
qarşıladı. 

– “Ay Aram, heç kefini də pozma. Hər ziyanda bir xeyir var. 
Elə sənə çoxdan deyəcəkdim ki, gəl otur, rahat işini gör, arada 
da aparatını şıqqıldat. Nə var ey, bu redaksiyada. Bir yerdə ki, 
kağız-kuğuzdan başqa heç nə yoxdu, orda nə yeyəcəksən? Sənə 
yüksək maaş verəcəm, özün razı qalacaqsan. Qəzet işçiləri 
başdan o söz olurlar. O redaktor da lap vəhşinin biriymiş, nə 
söz eşidir, nə hörmət qanır. Eybi yox, onun da qulağını 
burarıq.” 

Ağaverdinin işə haradan, saat neçədə gəldiyini müəyyənləş-
dirən Aram hər gün saat 9.00-da idarənin arxasındakı qapıda 
dayanır, sədrin şəkillərini otağına girənə kimi çəkir, iki saatdan 
sonra şəkilləri onun stolunun üstünə qoyurdu. 

– “Ayə, heç belə işçini də adam işdən qovar? Nolsun ki, 
qızlara bir-iki artıq söz deyib?” 

Ağaverdi hər dəfə şəkillərə baxanda belə deyirdi. 
 

XXIV FƏSİL 
 
– İçəndi? 
Balaca, dar otaqda oturub kobud saçlarını daramamış, uzun-

burun oğlanın qovluğunu tökə-tökə verdiyi sual Ədiləni çaş-
dırdı. Uşaqları ilə xeyli çək-çevir edib, Allahverdidən boşan-
mağa qərar verən, qərarında israrlı olmayan Ədilə, uşaqlarının 
bu işə soyuq münasibət bəsləməsindən əsəbləşmişdi. Azəri son 
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vaxtlar tanıya bilmirdi. Evdə az-az olur, “məşqə gedirəm” adı 
ilə it-bat olurdu. Məşqə gedirdisə, formasını niyə götürmürdü? 

– Özünüz biərsiniz! – Azər əsəbi halda belə deyirdi. – Mən 
sizin işə qarışmıram! 

– Necə qarışmıram? Bu nə sözdü. Mən atandan ayrılıramsa, 
deməli, güman yerim sənsən, bacındı! O da sabah, birigün 
çıxıb gedəcək. Səninlə qalıram. Mənə sən baxacaqsan. 
Böyüdüb, boya-başa çatdırdığım sənsən! Sən də yaxanı indidən 
qırağa çəkirsən! 

– Ana, mən yaxamı qırağa çəkmirəm. Bizim elə vaxtımızdı 
ki, sən də, atam da bizə lazımsınız. İndi o bir səhv edib. Daha 
eləməz. Hər şeyə görə boşanmaq olmaz ki? 

– Onun harasına yaraşır ki, oğlu evlənəsi, qızı köçəsidi, 
gedib bir erməni çuşkasının dalınca düşüb? Özü də kirvə! Belə 
adamdan nə gözləyirsən? 

– Oldu, qurtardı də, ana, biri od olanda, biri su olar. Səhvsiz 
insan yoxdu. Qonşulardan ayıbdı. Elə eləyin ki, bilən olmasın. 
Səhər gedir, axşam gəlir. Heç bir tikə çörək də kəsmir. Yatır, 
səhər yenə gedir. Otağı ayrı, sənə dəymir, toxunmur. Elə bil ki, 
ayrılmısınız. Sənin məhkəməyə ərizə verməyini istəməzdim. 

– Onda atana denən, o ərizə versin.  
– Mən ona heç nə deyə bilmərəm. Sən onun hərəkətlərinə 

fikir verirsənmi? Özü başa düşür. Hər gün evə gəlir, maaşını 
evə xərcləyir. 

– Başına dəysin onun maaşı. Məni erməniyə dəyişəndən 
sonra heç nəyi lazım deyil. 

Kamilə ürəyində Azərlə razı olurdu, ona görə dillənmirdi. 
– İndi çox adam bilmir, ancaq məhkəməyə versən, bütün 

şəhər xəbər tutacaq. Biz pis vəziyyətdə qalacağıq! 
Ancaq şəhər məhkəməsində ona məsləhət bildilər ki, ərizə 

yazmalıdır! Qızdan kağız-qələm istədi. 
– Xala, həyətdə vəkil oturur, üstünə yazılıb, ona yazdır... 
Müştərisinin fikirli olduğunu görən vəkil, sualı təkrarladı.  
– İçməyinə içir. 
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– Hər gün sərxoş olur? 
– Yox. Sərxoş olduğu olmayıb. Az-az hallarda, evdə içir. 
– Evə vaxtında gəlib-gedir? 
– Gəlib-gedir. 
– Çəkmir ki? Yəqin çəkəndi? 
– Çəkən? Papiros çəkmir.  
– Papirosu demirəm, nəşəni deyirəm. 
– Yox. 
– Səni döyür? 
– Yox. 
– Pulu evə xərcləyir? 
– Xərcləyir. 
– Ay bacı, onda sən nədən narazısan? Gül kimi kişidi. Elə 

kişini təzədən hardan tapacaqsan? Get, məsləhət görürəm ki, 
ailəni dağıtmayasan. Ha... ha... ha... Bəs o bədbəxtin günahı 
nədir ki, onunla ayrılırsan? 

Ədilə elə bil tilsimə düşmüşdü, ömründə ilk dəfə üz tutduğu 
məhkəmə binası, hətta onun həyətindəki dar otaq, burada 
çalışan insanlar sanki başqa bir planetdən gəlmişdilər. 

– Başqa adamla görüşür. Ona görə... 
– Başqa adamla? Onu dəqiq müəyyən etmisənmi? Bəlkə 

sənə yalan məlumat veriblər? Olur belə şeylər. İndi hər adama 
inanmaq da olmur. 

– Yox, dəqiq deyirlər. Bir erməni qadını ilə əlaqədədi. 
– Xanım, inciməyin, bir söz deyim, əgər kişi başqa qadına 

meyl göstərirsə, deməli, günah səndədi. Sən kişini əlində möh-
kəm saxlaya bilmirsən. Məndən ötrü fərqi yoxdu, mən ərizəni 
yazıb, pulumu alacam, ancaq görürəm ki, nümunəvi ailəsiniz, 
prosto şeytana lənət. Bax, əgər ərizə yazmaq fikrinə düşsəniz, 
pasportunuzu, bir də 50 manat pul gətirin, mən sabah saat 
10.00-dan burda işdəyəm. Gedin, yaxşı-yaxşı fikirləşin.  

Əlli manat söhbəti Ədilənin heç ürəyincə olmadı. Uşağı 
saldırmaq üçün həkimə verdiyi pul, üstəgəl vəkilə... Bu pulla iş 
qurtarsaydı eyb etməzdi, borc alardı. Bəlkə əlavə xərclər də 
olacaqdı? 
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– Mənim ödəcəyim məbləğ bununla bitirmi? 
– Mənə verəcəyin o qədərdi. Qalır məhkəmənin xərcləri. 

Qanunla boşanma zamanı kim birinci iddia ərizəsi yazırsa, haq-
qı da o ödəməlidi. Deməli, məhkəmə xərcləri də sizin üstü-
nüzdədi. 

– O xərc təxminən nə qədər olar? 
– Onun mənə aidiyyatı yoxdur, məhkəmədə özləri deyəcək-

lər, aparıb kassaya keçirəcəksən! 
Ədilə otaqdan çıxanda milislər dəmir örtüklü maşının arxa-

sını açıb qolları bağlı kişini yerə düşürürdülər. O, addımlarını 
yeyinlədib yolu keçdi, dayanacaqda 1 nömrəli trolleybusu 
gözlədi. Deyəsən, qorxmuşdu, ürəyi bərk vururdu. 

 
XXV FƏSİL 

 
Qapını Klara açdı, diqqətlə gələn qonağı süzüb, içəri dəvət 

etdi. Aram ayaqqabılarının bağını açıb, şüşəli qapıdan içəri 
keçdi. Levon Armenyanla səmimi, köhnə dostlar kimi görüşdü. 
Ətrafı gözdən keçirib, portfelini bir kənara qoydu. 

– Əyləş, Aramcan! 
Aram saçını əlləri ilə sığallayıb onunla üzbəüz oturdu. O biri 

otaqlarda kənar adamların olub-olmamasını dəqiqləşdirəndən 
sonra sifəti açıldı. 

– Nə yaxşı məni aradın? Çoxdandı görüşmürük. 
Levon Aramın sualına o dəqiqə cavab vermədi, bir az özünü 

məşğul olan kimi göstərdi. 
– Sən bizim layiqli qardaşlarımızdan ən layiqlisisən. Səni 

unutmaq, elədiklərini yaddan çıxarmaq ən azından cinayətdi. 
Sən şəhərdə xüsusi nüfuz sahibi olmusan, sadə peşənlə ermə-
nilərin dayağı olmusan, eyni zamanda erməni xalqı üçün çox 
işlər görmüsən. 

Aram tərifdən xumarlansa da, başını bulayaraq onun 
sözlərinə etiraz etdi. 

– Qoy görək, ay Levon, sən məndən cavansan, ancaq sən 
özün də elə-belə, balaca adam deyilsən. Mən, düzdü, sən deyən 
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kimi müəyyən – özümə görə işlər görmüşəm, bunlar erməni 
xalqının gələcəyi naminə görüləsi işlərdi. Mən bu gün gördüm, 
sabah sən görəcəksən, sonra bizim övladlarımız. Biz böyük 
tarixi layihəni həyata keçirməliyik. – pillə-pillə, addım-addım. 
Hər bir erməni Böyük Ermənistana öz əməli işi ilə töhfələr 
verməlidi. Bu layihə nə vaxtsa, həyata keçəcək: bu günmü, sa-
bahmı, on ildən, yüz ildən sonramı, bilmirəm, ancaq onu 
bilirəm ki, mütləq mənim xalqım bu dövləti yaradacaqdır. Bu 
şəhərdən, eləcə də rayonların görməli yerlərindən çəkdiyim 
şəkilləri Ermənistan ərazisi kimi slaydlarda xarici ölkələrə, 
beynəlxalq sərgilərə, müxtəlif tədbirlərə, jurnallara, qəzetlərə 
göndərmişəm və düşünürəm ki, səhv etməmişəm. Gec-tez 
buralar Ermənistan olacaq – Böyük Ermənistan. Yer üzündən 
Azərbaycan adlı dövlət silinəcək. 

Levon onun sözlərini təsdiqlədi. 
– Sən çox idarə və müəssisələrdə olmusan, lazımlı faktları 

Yerevana ötürə bilmisən. Bunlar, çox çətin, məsuliyyətli işdir. 
Sən ömrünü şərəflə yaşamısan. Əməllərin bütün ermənilərə 
örnəkdir və inan ki, həyatda heç nə itmir, qiymətləndirilir. Sən 
Yerevanda adı hörmətlə çəkilən beş adamdan birisən. 

– Borcumuzdu, borcumuzdu. Düzdü, biz Azərbaycanda 
yaşamışıq, ancaq mən bu millətə etdiyim nifrəti heç bir xalqa 
etməmişəm. Mənə pislik etməsələr də, ürəyimdə intiqam hissi 
əksik olmayıb. Hamısının qanını içsəm belə, ürəyim 
sakitləşməz. 

– Sən köçmək işini neynədin? 
– Qurtardım. Veş-vüşü konteynerlə göndərdim. İnanırsan, 

evin parketinə qədər sökdürüb göndərdim ki, burda heç nəyim 
məlunlara qalmasın. 

– Arvadın da getdi? 
– Krasnodardadı. Hayqanuşun bacısı orada yaşayır, axı! Hə, 

gedib, ev alıb. İndi dəyişmək üçün elan verib. Ordakı türklər-
dən biri ilə dəyişəcəyik. 

– Oldu əla! Bəs sən nə iş görürsən?  
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– Mən də vot-votdayam. Bilet alıb gedəcəm. 
– Aram, sən hələ getməyəcəksən. Burada bir “I” əməliyyatı 

var, onu yola verəcəyik. 
– Nə əməliyyat?  
– Əməliyyat dedim də! “I” əməliyyatı. Sənin indiyə qədər 

gördüklərinin, sonuna bir nöqtə qoymaq lazımdı, ya yox! 
– Qoyaq də! Mən hazır! 
– Deməli, yaxın günlərdə başlanacaq əməliyyatın fotoşəkil-

ləri, videosu çəkilməlidi. 
– Çəkək də! İşimizin-gücümüzün adı nədi? 
– Bilirəm, sən bu işdə peşəkarsan. Sənin çəkdiyin şəkillər 

bütün dünyanı dolanmalı, ictimai rəy yaratmalıdı. Təsəvvür 
edirsən? Hər şey səndən asılıdı. 

– İki aparatım var, ikisini də işə salaram. 
– Hə, çoxlu plyonkaların olsun! Ən yaxşı kadrları çəkəcək-

sən. 
– Başqa çəkən də olacaqmı? 
– Hər ehtimala qarşı bir neçə video çəkən, fotoqraf götür-

müşük ki, birdən nəsə problem ola bilər. Yuxarılar onları özü 
həll edib. Biz də boş qalmamalıyıq. Elə deyilmi?     

– Elədi, elədi. Əlbəttə, əlbəttə! 
– Bizimlə əlaqə saxlayırsan. Mərkəz bu ünvandı. Sənin 

dannıların var. Evdə ol! Bir də gördün gecə əməliyyat başladı. 
– Mənə fərq eləməz, gecə olsun, gündüz olsun, təki türkləri 

qıraq! 
Levon Klaranı səslədi. Bayaqdan bəri qonşu otaqda oturub 

yazı yazan Klara qapının ağzında göründü. 
– Aram Qalstyana... – Başını qəribə tərzdə oynatdı. Klara 

qonşu otağa keçib, tez də qayıtdı, əlindəki konverti Levona 
uzatdı. 

– Bu nədi? – Aram təəccüblə soruşdu. 
– Müdirlərdən heç konvert almamısan? 
– Almışam. O qədər. Ancaq... 
– İndi vəziyyət qarışıqdı, birdən nəyəsə ehtiyacın olar. Bir 
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şey deyil, avadanlıqlar üçün... 
– Ehtiyacım yoxdu. 
– Bilirəm, ancaq götürməlisən. Havayı heç nə yoxdu. 

Xüsusən də türk qardaşların sənə pulsuz heç nəyi hədiyyə 
etməzlər.  

Aram konverti portfelinin içinə atıb, ayağa qalxdı. 
– Səbirsizliklə zənginizi gözləyəcəm! – dedi və otaqdan 

çıxdı. 
Klara yenidən otaqda peyda oldu. Levon stola söykənib 

başını əlləri arasına almışdı. Düşüncəli idi. 
– Stepanakertdə möhtəşəm mitinq olub. Sabah Abovyan 

şəhərində olacaq... 
 

XXVI FƏSİL 
 
Sahib müəllim şəhərin küçələrini əzbərdən tanıyırdı. Çox 

olmuşdu bu şəhərdə. Kəndləri şəhərə yaxın olduğundan çox 
vaxt İrəvana getmir, buradan alış-veriş edirdilər. Mitinq xəbə-
rini eşidən kimi maşınını düz Abovyana sürmüşdü. Burada ta-
nış simalar çox idi, ancaq mitinq sifətlərə soyuqluq çökdürmüş-
dü, tanışlarla başlarını aşağı-yuxarı etməklə kifayətlənirdilər. 

Çıxışlarda daşnak partiyasının ideyalarını həyata keçirmək 
üçün zamanın yetişdiyi bildirilir, Böyük Ermənistan dövlətinin 
sərhədlərinin hansı əraziləri əhatə edəcəyi söylənir, ermənilərin 
almanlardan da ari irq olduğu vurğulanırdı. Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi, türklərin Ermənistandan qo-
vulması alqışlarla qarşılanırdı. Natiqlərdən birinin Masis və 
Qafan rayonlarından qırx minə yaxın azərbaycanlının qovul-
ması sözləri isə on dəqiqəlik hay-küyə, sevincə qərq oldu. 

– “Srağagün Stepanakert, bu gün Abovyan, sabah, ya da bi-
risigün İrəvan! Deməli, məqsədli şəkildə qurulmuş ssenari 
həyata keçirilir.” 

Sahib müəllim istədi ki, mitinqə sona qədər qulaq assın, 
ancaq çıxışların bir-birini təkrarlaması, üstəlik ermənilərin 
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özlərindən razı çıxışları onu bir yerdə durmağa qoymurdu. 
O, təkbaşına nə edə bilərdi? Əlindən nə gəlirdi? Ya olsun 

doğma kəndləri. Əliyalın, sadə, zəhmətkeş camaat təkcə ermə-
nilərə qarşı yox, gözləri göy, saçları sarı əsgərlərin silahlarına 
necə cavab verə bilərdilər? Demək olar ki, heç cür. İnsanlar 
məhv ediləcək, qocalara, qadınlara, uşaqlara rəhm olunmaya-
caq, doğma yurdlar gavurlara qalacaq.  

Sahib müəllim bunları düşündükcə içində ağrı baş qaldırır, 
dəli olmaq dərəcəsinə çatırdı. 

O, düşündüklərinə inanmırdı! 
İnana bilmirdi! 
Bir də onu düşündü ki, ola bilsin, mitinqdə tək-tənhadı, el-

obasının oğulları isti ocaqlarının başında gündəlik qayğılarla 
məşğuldurlar. Bir yerdə olsalar, belə düşünməz, inamsız 
olmazdı.  

Gəldiyi kəsə yolla meydandan maşını saxladığı yerə qayıtdı, 
mühərriki işə salıb kəndə üz tutdu. 

Fikirli idi, çox fikirli, odur ki, yolu necə qət etdiyindən 
xəbəri olmadı, bir də onda ayıldı ki, mənzil başına çatıb. 

– Hardaydın? – Arvadı südü süzə-süzə soruşdu. 
– Abovyanda. 
– Bu şər vaxtı Abovyanda nə işin vardı? 
– Sən bir çay süz görək.  
Arvadı əlini dəsmalla silib stəkan-nəlbəki götürdü, çayı 

süzüb stolun üstünə qoydu. 
– Abovyanda nə işin vardı? Xeyir idimi? 
– Yox. Ermənilər mitinq keçirirlər. 
– Yenə nə deyirlər? 
– Ağızlarına gələni. 
– Bu gavurlar bu dəfə deyəsən bərk qızışıblar. Ürəyimə 

damıb ki, nəsə eliyəcəklər. 
– Heç nə edə bilməzlər. 
– Təki sən deyən olsun. 
– Səhər mən İrəvana gedəcəm. Görüm, qızların vəziyyəti 
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necədi? 
Sahib müəllimin iki qızı – Məhsəti və Gülüstan İrəvan Döv-

lət Pedaqoji İnstitutunda təhsil alırdılar. Kirayədə qalırdılar. 
Mənzil instituta yaxın idi. Ölmüş əri erməni olan Maşa qarı 
uşaqlara doğma münasibət bəsləyir, onları öz qızları kimi 
bilirdi. Hər həftə olmasa da, iki həftədən bir Sahib müəllim 
onlara sovqat göndərirdi. Maşa qarı tərəfdən ürəyi arxayın olsa 
da, Sahib müəllimi narahat edən o idi ki, İrəvandakı mitinq son 
mitinq olacaqdı. Mərkəzi meydan qızlar qalan evə yaxın idi. 
Ehtimal oluna bilərdi ki, qəzəblənmiş mitinqçilər azərbaycan-
lılar olan mənzillərə girib onlara xəsarət yetirsinlər. 

– De görüm, qızların başında bir iş yoxdu ki? – Arvadı təlaş 
içində onunla üzbəüz oturdu. 

– Yox ey, heç nə olmayıb. Birisigün İrəvanda mitinq olacaq, 
ona görə sabah onları şəhərdən çıxarmalıyam. 

– Çıxart, gətir evə! Onların oxumaqları lazım deyil, təki 
canları sağ olsun. Bəlkə indi gedək? 

– Olmaz, gecə vaxtı başımıza oyun açarıq. Sabah rahatca 
gedib gətirəcəm. 

– Allah qoysa! Yemək ye! Hazır souz bişirmişəm. 
– Yox, mən Bayramovgilə getməliyəm. Ad günüdü. Gecik-

mişəm. Dur, sən də hazırlaş, gedək bacımgilə. Evdə tək qalma.  
Qoşa çıxdılar. Qaranlıq idi. Yağış yağdığından yol palçıq 

idi. Evlərin işıqları sanki sonuncu gücü ilə yanırdı. İtlər bir-
birinə səs verib hürürdülər. 

Sahib müəllim arvadını ötürüb Bayramovgilə tərəf üz tutdu. 
Kababın iyi uzaqdan onu vurdu. Həyətdə oturmuşdular. Xeyli 
adam vardı.  

– Gəl, ay müəllim! Gecikirsən. Deyəsən, qaynanan son 
vaxtlar səni istəmir. Bir əncam çək. 

İman yerdən ona cavab verdi. 
– A Bayramov, əncamı müəllim çoxdan çəkib. Qaynanası 

bu saat o dünyada məleykələrnən “Yallı” gedir. Heç bunu 
istəməyə vaxtı varmı ki? 
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– Ə, arvadnan işiniz yoxdu. – Kimsə dilləndi. 
– Haralardaydın? – Bayramov bu dəfə ciddi soruşdu. 
– Abovyandaydım. Mitinq vardı. 
– Hə, raykomda öyrəndim. – Bayramov kolxoz sədrliyini 

bildirdi. – Nə deyirdilər? 
– Həmişə dediklərini. 
– Əşşi, fikir verməyin. Erməninin iyirmi-otuz ildən bir beyni 

qızır. Keçib gedəcək. Yemək çək! – Bayramov İmana araq süz-
məyi tapşırdı. 

– Məllim cəzalanmalıdı. Ona yekə stəkan verin! 
– Bayramov, bu dəfədən ağlım bir şey kəsmir. Bərk dirə-

niblər. Birigün də İrəvanda mitinqdi. 
– Hə. – Bayramov artıq heç nə demədi. 
– Masisnən Qafanı təmizlədilər. 
– Ayə, bizə heç nə eliyəmməzlər. Erməni nə köpəkoğludu. 

Arağını vur. – İman stəkanını əlində tutdu. 
– Həlbəttə, erməni nə köpəkoğludu. Dalında durandan danış. 

Silahı, hər şeyi var. Sən nə qayıracaqsan? – Sahib müəllim 
arağın üstündən yemək üçün xiyar turşusu götürdü. – A kişi 
rusun ordusu Abovyanda doludu. Özlərini elə aparırlar ki, 
deyirsən ermənini qoruyur ki, burunları qanamasın. Hə, əlləri 
avtomatlı, tanknan, BTR-nən dayanıb onları qoruyurlar. 

– Arxalı köpək qurd basar deməyiblərmi? – Poçtun müdiri 
Zülfüqar soyumuş tikəni dişinə çəkdi.   

– İrəvanda lap böyük mitiniq olacaq! 
– Ə, olsun dana, onsuz nə istəyirlər eliyəcəklər. – İman əlini 

qızarmış yanaqlarına çəkdi. – Boş şeylərdi. Nə olacaq olacaq. 
Yeməyini ye! Allah kərimdi. Bizimki kişiyə qalıb. 

– Bakı erməniynən doludu. Hamısı da pullu yerlərdə işlə-
yirlər. Oları tərpətsinlər də! – Zülfüqarın yoğun səsi eşidildi. – 
Bizim uşaq Bakıda oxuyur, erməninin evində kirayədə qalır. 

– Ə, böyüklərin çoxunun arvadı ermənidi, hələ aşnalarını 
demirəm. Oların biri də şəhərdən çıxmayacaq. Uzaq başı pas-
portunu dəyişib adını ayrı ad yazdıracaqlar. Sən müsəlmanı 
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tanımırsanmı? 
– Sizdən bir şey xavar alım. – İman araq şüşəsini əlində 

saxladı. – Görən hansısa vəzifədə olan erməninin arvadı mu-
surman olanı varmı? 

– Harda? – Sahib müəllim çəpəki nəzərlə İmanı süzdü. – 
Ermənistanda, yoxsa Azərbaycanda? 

– Ə, belə lap bütün dünyada. Amerikada, Almaniyada, 
Fransada. 

– Yox, elə şey yoxdu. – Bayramov Sahib müəllimi çətin-
likdən qurtardı. – Vapişe, elə heç prostoy erməninin də azər-
baycanlı arvadı yoxdu. Mən eşitməmişəm. 

– Görən niyə belədi? – İman stəkanları hazır vəziyyətə gətir-
mişdi. – Bizimkilər ermənilərdən min dəfə gözəl, namuslu, 
qeyrətli. 

– Ə, İman, deyəsən tut arağı səni silkələyib? Əlində arağını 
iç. – Tahir İmanın üstünə kəkələndi. 

– Yox dana, soruşmaq olmaz? Bizimkilər ermənilərdən ötrü 
sino gedirlər. Bəlkəm bir səbəb var ki, biz onu bilmirik. A kişi, 
erməni qızları otuz yaşı keçəndən sonra kaftara oxşayırlar. 
Görməmişikmi? Bu it uşaqlarının içində böyüməmişikmi? Hə, 
Bayramov, biz kolxoçu adamlarıq, sən kolxoz sədrisən. Axşa-
ma kimi raykomnan, prokurornan, milis rəisinnən, nə bilim, 
kimlərnən oturub durursan. 

– Olarda kişini ələ almağın çoxlu düsturları var. Elə düstur-
lardı ki, bizimkilər o düsturları aça bilmirlər. 

Sahib müəllim badəsini götürüb ayağa qalxdı, danışanlara 
boylandı, onlar müəllimin nəsə deyəcəyini hiss edib söhbətləri-
nə ara verdilər. 

– Bu gün adi günlərdən biri olsa da, Bayramov üçün tarixi 
bir gündür. – bu gün o işıqlı dünyaya göz açıb. Neçə bahar, 
neçə qış bundan əvvəl. 

– Əlli səkkiz! – Kimsə onun sözünə aydınlıq gətirdi. 
– Olsun əlli səkkiz. Bayramova əlli səkkiz yaş vermək ol-

maz. O çox cavandır, gəncdir, iyirmi beş yaşlı bir oğlandır. Za-
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rafat bir yana qalsın, o, doğrudan da gözəl insan, gözəl dost, 
gözəl yoldaş, gözəl ailə başçısı, gözəl ağsaqqal, gözəl rəhbər-
dir. Gör neçə illərdir ki, kolxoz sədridir? Bizim camaat sadə ol-
duğu qədər mürəkkəb, çətin camaatdı. Ancaq Bayramov çətin-
liklərə sinə gələrək bu dərədə mehriban bir aura yaradıb. İnsan-
lar səmimi, mehriban, firavandılar, böyük-kiçik yerini bilirlər, 
hörmət edirlər. Əgər ailə başçısı yerindədirsə, o ailə xoşbəxt 
olur. Bizim kənd də bir ailədir və xoşbəxtik ki, belə başçımız 
var. Mən Bayramova yaltaqlanmıram, buna heç ehtiyac da 
yoxdu, müəllim adamam, gedib gündə iki-üç saat dərsimi deyib 
evə qayıdıram. Ancaq onu qiymətləndirməmək olmaz.  

Ermənilərin içində, onlarla döş-döşə gəlib kənd üçün çox 
şeylər eləmək hər adamın işi döy. Bayramov bunu bacaran 
adamdı. 

İndi vəziyyət çox mürəkkəbdi. Ermənistanı mitinq başına 
götürüb. Masis, Qafan Azərbaycana köçüb. Qırx bir min adam 
öz doğma yurdlarından qovulub. Mən arzu edərdim ki, bu 
aqibət bizdən uzaq olsun. Bu dağlar, dərələr, meşələr, bulaqlar 
dədə-babalarımızdan bizə yadigar qalıb, biz onları qorumalıyıq. 
Onlar bizim keçmişimiz, tariximizdir. – Vətənimizdir. Biz 
Vətəni qorumalı, gələcək nəsillərə saxlamalıyıq. Bu torpaqda 
bizim əcdadlarımızın ruhları yaşayır.  

Ətraf sükut içindəydi, hamı Sahib müəllimə diqqətlə qulaq 
asırdı. Birdən Sahib müəllimin sözü qurtardı, dayandı. 

– Bayramov, insan Allahın verdiyi ömrü yaşayır, bizlər nə 
karəyik ki! Canın sağ, işin avand, sözün ötkəm, addımların iti 
olsun! Bu eldən, obadan əksik olmayasan və sənə böyük 
yaradandan yüz yaş ömür arzulayırıq. 

Badələr son damcısına qədər içildi. 
– Müəllim yaxşı gəlmişdi, arada tutuldu, srazı da arzuya 

keçdi. 
İman Sahib müəllimin sağlığına şərh verdi. 
– Sabah İrəvana gedəcəm – dedi Sahib müəllim. – Həm 

qızlardan nigaranam, həm də istəyirəm mitinqdə iştirak edim. 
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Səməndər İmanı dümsüklədi. 
– Ə, bu müəllim qorxmur, elə ermənilərin mitinqlərində 

iştirak edir. Bəlkə bu daşnakdı, biz bilmirik? 
– Olanda da olar! Burda təəccüblü nə var ki? 
– Hə, Sahib müəllim, bunlar nə deyirlər? – İman Sahibin 

böyründən vurdu. – Rahib müəllim ayrı oğlandı. Onun əvəzi 
yoxdu. Savadda, bilikdə, insanlıqda. Sən hara oxşadın bilmi-
rəm? 

– Ə, İman, zarafatı boşlayın. Sahib heç Rahibdən geri qalan 
oğlan deyil. İçək Bayramovun sağlığına. – Zülfüqar yoldaşların 
badələrinə baxdı. – Sahib deyən sağlığa. 

 
* * * 

Məclis uzanırdı. Tut arağı su yerinə içilirdi. Heç kim durub 
getmək istəmirdi. Söz sözü çəkirdi. Darvaza döyüləndə Sahib 
müəllimin yadına düşdü ki, gecə saat üçə işləyir, yoldaşını 
bacısıgildə qoyub. Fikrində yanılmamışdı. Uşaq Sahib müəl-
limi istəyirdi. 

– Nə məsələdi? – Bayramovun yorğunluğu hiss olunurdu. 
– Nolajax, - İman səsinin yoğun yerinə saldı. – Sahib 

müəllimin arvadı tək qalıb. 
– Saat neçədi, ə? – Zülfüqar Qəşəm tərəfə boylandı. 
– Üçə on beş dəqiqə işləyib. 
– Pay atonnan, səhər açılır ki?  
Birinci Sahib müəllim çölə çıxdı. 

 
XXVII FƏSİL 

 
Levon Armenyan Klaranın qovluqda gətirdiyi vərəqləri göz-

dən keçirməyə başladı. Evdə heç kəs olmadığından rahat idi, 
kağızları yan-yana düzürdü. “Dayaq nöqtələri” səhifəsi əlinin 
altında idi. “Krunk”un adı ortada kiçik hərflərlə, mötərizədə 
yazılmışdı. 

Birinci “Osipov – baş mühəndisin müavini” sözləri yazıl-
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mışdı. Sonra ardıcıllıq belə düzülmüşdü.  
2.Akopov – orta məktəb müəllimi;  
3.Abramyan – birliyin sex rəisi.    
4. Babayan –zavodun növbə rəisi; 
5.Qazarov – zavodun sex rəisi... 
Siyahı uzanıb o biri vərəqə də keçirdi. Hər birinin vəzifəsi 

aydın idi. Bir qrup qonaqları qarşılamalı, onların şəhərdə qal-
malarını, görəcək işləri ilə bağlı bütün məsələləri (nəqliyyat, 
kamera, fotoaparat, lazımı avadanlıqlar) yüksək səviyyədə həll 
etməli idi. O biri qrup diversiya işlərini həyata keçirməkdə 
iştirak edəcəkdi. 

Levon vərəqlərə yazılan yazıları görmürdü, beyni tormoz-
lanmışdı. Son iki-üç gündə yata bilməmişdi. Yuxusu ərşə 
çəkilir, görəcəyi işləri təkrar-təkrar gözü önünə gətirir, intiqam 
hissi ilə yaşayırdı. 

9-cu mikrorayon, bina 57. Kütlə maşınlarla, avtobuslarla, 
trolleybuslarla, payi-piyada buraya axışır. O, əlində ünvan 
yazılmış kağıza baxıb ruporla qışqırır: 

– “52-ci mənzildən Azəri düşürdün. O, ermənilərin müdafiə-
çisidir. Hətta erməni əsilli Anjela Qadabasyanla eşq macəraları 
yaşayır. Ev 89. Anjela Qadabasyan, anasını çəkin meydana!” 

Əvvəlcə qolları bağlı Azəri dairəyə salırlar. Onun qolları 
kəndirlənib. O qollarla Levona neçə zərbə vurmuşdu! İndi o 
qolları yerli-dibli yox edəcək! 

– “Bu Vətən xainidir! Azərbaycan xalqının düşmənidir. Vu-
run, əzişdirin, öldürün! Belə xainin bu torpaqda yaşamağa 
haqqı yoxdur!”  

Sonra Anjelanı itələyə-itələyə gətirirlər. O, qızın paltarlarını 
cırıq-cırıq edir. Lüt qalmış qız büzüşüb yumağa dönür, ağlayır. 
Levon hamının gözü qarşısında qıza təcüvüz edir, sonra 
başqaları... 

Pəncərədən avtovağzaldan 9-cu mikrorayona gedən yola ba-
xır. O, yol – məhz o yol azğınlaşmış kütləni şəhərin içərisinə – 
məhəllələrə, mikrorayonlara aparır. 
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Ön cərgədə o, arxasınca isə kütlə addımlayır. Əksəriyyət 
azərbaycanlılar, az bir hissə isə ermənilər, ruslardır. Onlar mə-
lum ssenari üzrə hərəkət edir və ən əsası hadisələri lentə 
köçürürlər. 

Bəs azərbaycanlılar? 
O boyda izdihamın içində bir ağıllı, ağsaqqal yoxdumu ki, 

gedənlərdən – beyni qanla dolu insanlardan soruşa: 
– “Ay camaat, bir dayanın! Siz hara gedirsiniz? Kimin 

arxasınca düşmüsünüz? Heç görmüsünüzmü, erməni ermənini 
öldürə? Ayaq saxlayın! Bu bir oyundu! Ermənilərin oyunlarıdı. 
Sizə tələ qurulub! Siz tələyə düşmüsünüz! Qayıdın! Ayıq başla 
düşünün, sonra hərəkət edin!”  

Camaat dayanır, bir anlıq düşünür. Doğrudan, bu heç ağıla 
gəlməyən bir işdi. Bu diversiya, təxribatdı! 

Levon xəyaldan ayılır, elə bilir ki, izdiham doğrudan dağılır, 
pərən-pərən düşür. Başını silkələyib özünə gəlmək istəyir. 
Fürsəti fövtə vermək olmaz. O özü, yanında-əlində səsgüc-
ləndirici tutan Əhməd, Vazgen bağıra-bağıra danışacaqlar. 

– Ay camaat, bu adam kimsə, başdan xarabdı. O, KQB-nin 
agentidi, özü də erməninin yekəsidi! Sizə yalan deyir, sizi baş-
dan çıxarır. Ermənilər sizi öz doğma yurdunuzdan necə qov-
dular? Min bir əziyyət, zillət çəkib qışın şaxtasında dağla-daşla 
sərhəddi keçdiniz. Çoxunuzu yollarda don vurdu. Çoxunuz 
xəstə düşdünüz. Uzun illər yığdığınız var-dövlət, ev-eşik 
daşnaklara qaldı. 

İndi əlinizə fürsət düşüb! İndi intiqam almaq vaxtıdı! Biz bu 
fürsəti əldən verə bilmərik! Vurun, çırpın o başdan xarab olanı! 
Vətən xainini! O casusdu!” 

İzdiham yenidən hərəkətə gəlir. Bağırtı, çığırtı! Hamı o 
ağsaqqalın üstünə düşür, yumruqlayır, təpikləyir. 

– “İrəli, qardaşlar! Bizim yolumuz ancaq irəliyədir! Biz bu 
gün tarix yazacağıq! Bu tarix indiyədək olan tarixlərin ən 
şərəflisi olacaq!..” 

Levon papirosunu külqabıya basıb, kresloda əyləşdi. 
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Növbəti vərəq, növbəti siyahı. Bu bankdan pullarını çıxaran 
ermənilərin siyahısıdı. 

Bu siyahını ona bankda işləyən Susanna Matevosyan çatdır-
mışdı. Skripka ilə bağlanmış vərəqlər qalın idi. Üstdə iri məb-
ləğlər yazılmışdı. Xırda məbləğlərə baxmağa həvəsi olmadı, 
hamısını qatlayıb qovluğa qoydu, ağ kəndirləri bir-birinə 
bağlayıb kənara atdı. 

Qapı açarla açılanda Anahidin gəlişini hiss etdi, ürəyi vəhşi 
kimi atlandı. Səhv etməmişdi, Anahid birbaşa onun otağına 
girdi, əl sumkasını stolun üstünə atdı. 

– Necəsən? – Naz-qəmzə ilə verilən sual ürəyini oxşadı. 
Kreslodan qalxıb əl uzatdı, qadını yüngülcə özünə tərəf çəkib 
öpdü. 

– Necə olacam? Yorğun-arğın. Sən gəldin, hər şey yaddan 
çıxdı. 

– Lap yaxşı. Mən də yorğun idim. Bu gün çox o yan-bu 
yana qaçmışam. Ən əsası odu ki, prokurorla görüşdüm. 

– Bir şey alındı? 
– Bəs məni nə bilmisən? Onun anasını ağladacaqlar. 
– Allahverdininmi? 
– Hə. Dedim ki, ailəsi ola-ola mənə sataşmaq istəyir. O da 

dedi ki, sataşıb, yoxsa sataşmaq istəyir? Dedim sataşmaq 
istəyir, arxamca düşür, işimə zəng edir. Dəli oldu. O saat 
buranın prokurorunu yığdı, dedi ki, onu yoxlayın, basın getsin, 
qoduqluğa. Bilmirəm dedi, nə edirsiniz edin, o dama getməlidi. 

Levon qımışdı, Anahidin əllərini sığallayıb razı halda 
kresloya yayıldı. 

– Deyirəm, bu şərəfi Yerevan konyakı ilə qeyd edək. Etiraz 
etmirsən ki? 

Anahid mətbəxə keçdi. 
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XXVIII FƏSİL 
 
Daşdəmirov “Kəklikotu” çayxanasının qabağında maşından 

düşüb üst-başını çırpdı, sürücü açıq şüşədən sahə müvəkkilinə 
sağ ol deyib, gözdən itdi. Ona məhəl qoymayıb, ətrafı gözdən 
keçirdi. Səhər olduğundan sakitlik idi. İçəri keçib dayandı. 
Mətbəxdə şıqqıltı səsi eşidilirdi. Çayçı oğlanı axtarırdı. 

– Kim var, ə, orda? – Səsi otaqda əks-səda verdi. Balaca 
taxta pəncərədən qadın başı göründü. – Kim var, kim yox? 
Buraları yığıb apardılar! 

– Nə var? Nə aparacaqlar? Siz olan yerdə kimin nə həddi 
var ki, nəsə aparsın. 

Rəis məmnun oldu. 
– Hanı bunlar? 
– Müdir bazarlığa gedib. Uşaq buralardadı, əlini yuyub-

gəlir. 
– Denən tez eləsin. – keçib ayrı nömrədə oturdu. 
Gecəni yatmamışdı. Düzdü, “Sahil” restoranında əməlli-baş-

lı yeyib içmişdilər. Səhərə kimi o üz-bu üzünə çevrilmiş, tez-
tez qalxıb su içmişdi. Bu vecinə deyildi. Onu narahat edən 
Levonun mənzili tərk etməsi idi.  

Üstündən neçə gün keçib? Şax dollarlar sümüyünü də 
şaqqıldadırdı. İşlədiyi müddət ərzində belə pul görməmişdi. 
Bəlkə heç görməyəcəkdi? 

– “Ə, bu it oğlu itə nə oldu ki, birdən-birə yox oldu?” 
Əzizağa əmin idi ki, Levon şəhərdədi, firması fəaliyyət 

göstərir, sadəcə olaraq yerini dəyişib. Bura mərkəzdi, yəqin 
kənarlara, ucuz yerlərə gedib. Yadına dollarlar düşəndə ağzı 
sulanırdı. İndi o pulları başqa sahə müvəkkili alacaqdı. Hansı? 
Nə fərqi var? Biri-hansının bəxti gətirsə, o! Əgər əclafın yerini 
bilsəydi, elə asanlıqla buraxmazdı. Tutacaqdı yaxasından, 
çökəcəkdi canına. 

– “Ə, hara qaçacaqsan? Bu şəhərin harasına gedirsən, get, 
yüz metr quyunun dərinliyində gizlənsən də, sənin canın 
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mənim əlimdədi! Sən öl, o yan-bu yan eliyərsən, verərəm səni 
KQB-nin əlinə. KQB-ni bilirsən də! Ora gedən cəhənnəmi 
görüb qayıdır! Düş tasa!” 

Ərazisindəki obyektlərdən beş manatı, on manatı zor-bəla 
ilə alan Daşdəmirovun qurumuş dodaqlarına su gəldi, o dili ilə 
altı-üstü yalayıb, barmaqlarını stola döyəcləyib, mahnının 
ritmini tutdu. Çayçı özünü qapıdan içəri saldı. 

– Hardasan, ə? 
– İşdə, rəis! 
– İşdə tapılmırsan, axı? 
– Əlimi yumağa getmişdim. Səhər-səhər xeyirdimi, rəis? 
– Çayın varmı? 
– Dəmləyirəm. Qoy qaynasın! Hələ qaynamayıb. Çox tezdi. 
– Nə tezdi, ə? Nooldu, bir şey öyrənə bildinmi? 
O, başını yellətdi. 
– İşləmirsən. 
– Ay rəis, bura gəlmirlər. Mən nağayrım? 
– Axtar, soruş. Qırmızı “Jiquli”nin şoferini tapsan, sonrası 

hasantdı. 
– O gəlmir də. Zalım oğlu otuz qəpik verib qarnına çay 

içməyə can çəkir. Olar yüz faiz yerlərini dəyişiblər. Prostu, 
axtarıb tapmaq lazımdı.    

– Bə sən nədən ötrüsən? 
– Ay rəis, Vallah, vaxt eliyəmmirəm. İşi buraxmaq olmur. 

Boş adam lazımdı ki, düşsün şəhərin canına, axtarsın. Həlvət, 
bir gün gəlib çıxallar. 

– Bir gün, bir gün! Mənə tez lazımdı. Tez elə, bir yaxşı çay 
dəmlə. Ciyərlərim yanır. Müdirin nətəridi? 

Baş barmağını göstərib çıxdı. 
– “Görəsən erməni dığasını ayrı kimlər tanıyır? KQB bil-

məmiş olmaz. Yəqin ki, prokurorluq da onu öz cənginə salıb, 
çünki onlar KQB-nən şərikli işləyirlər. Bu tutduğunu ona 
ötürür, o da buna. Milisdən xəbər tutan hələ ki, yoxdu. Demə-
mişəm, heç demərəm də! Mənə nə borc düşüb ki, hər aldığımı 
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onlara məlumat verim, onsuz da qəpik-qəpik yığdıqlarımın 
çoxu onların cibindədi!” 

Heç mühafizə xidməti onun ağlına düşməmişdi. Budur, on-
lardan ikisi içəri girdilər. Nömrəli otaqda oturmaq istəyirdilər. 
Qapını açanda onu görüb ucadan “Sabahın xeyir!” dedilər. 
Daşdəmirovun onlardan xoşu gəlmirdi. İkisi də hara gedirdi, 
qabağına çıxırdı. 

– Ə, nooluf, savağın gözü açılmamış kəsdiribsiniz buranı? 
Ayrı yer-zad yoxdumu? 

– Səndən öyrənmişik, Daşdəmirov. Deyəsən, səhər-səhər 
sən də çay içməmisən? 

– Hə, elədi. – Birdən Levon gözünün önünə gəldi. 
– “Görəsən, bu cüvəllağılar onu qapazlayıblarmı?” – 

Uşaqları süfrəyə dəvət etdi. 
– Hələ qaynamayıf. Qaqış indi bir quşburnu çay dəmləyib 

gətirəcək. Elə mən də təkəm. Gəlin oturaq.  
Uşaqlar keçib əyləşdilər. Əzizağa milis papağını stolun 

üstündən götürüb yanındakı boş stula qoydu. 
– Hə, işlər necə gedir? 
– Belə da. – Nisbətən kök, üzü çil-çil milis qırmızı 

yanaqlarını qaşıdı. 
– Necə yəni belə? 
– Belə də. Birtəhər. 
– Ə, rəis, bizimki yaşayış ha döy, ilan kimi sürünməkdi. 

Sürünürük. 
– Adam naşükür olmaz! Şükrünü Allahdan heç zaman 

kəsmə! 
– Yoox, naşükürlük eləmirəm, ancaq rəis, bizimki quruca 

maaşdı. Maaşnan da dolanmaq olmur. Çox çətindi. 
– Sən maaşnan dolanan adama heç oxşamırsan. – Daşdəmi-

rov milisin qabağa çıxan qarnına işarə etdi. – Maaşnan belə 
qarın saxlamaq olmaz. Görürəm, bir yerdə duran uşaqlar 
döysünüz. Burdan vurub-ordan çıxırsınız. Şustrı uşaqlarsınız. 
Belə də olmalıdı. Yoxsa, çətin olar. 
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Qaqış çay gətirdi, stəkanlara süzüb qonaqların qabağına 
qoydu. 

– Yeməyə bizə nə verirsən? 
– Nə istəyirsiniz? Qlazok, soyutma yumurta, şirinçaynan 

yağ-pendir, sosiska... 
– Rəis nə yeyir? 
– Mən çay içəcəm. Susuzdamışam. 
– Bizə qlazok elə. Hərəmizə dörd dənə. Ancaq marqarin 

yağnan olmasın. 
– Bizdə marqarin yağı yoxdu. Xalis kərə yağıdı. Heç narahat 

olub eləməyin. 
– Biz əslində bir işləməliyik. Mən sənə obyekt verməliyəm, 

sən mənə! Belə-belə bir-birimizi dolandırmalıyıq. 
Daşdəmirov uşaqlarla söhbətə dərindən başladı. 
– Düz deyirsən, rəis, məsələ ondadır ki, siz başqa, biz başqa. 

Bizi itə sayan yoxdu. Sizin qılıncınızın dalı da kəsir, qabağı da. 
– Sən çox naşükür adamsan. Səhərdən ağzını açandan 

ağlayırsan. Olmaz, özünü tox tut. Buralar mərkəzdi. Bəlkə 
mənim nəzərimdən yayınıb, elə bir krupnı yer varmı? 

– Yox, ay rəis, mərkəzdi deyin obyektlər xırda-xırdadı. Ax-
şama kimi sağa-sola min dəfə çapırıq. Göbələk döy ki, torpağın 
altında gizlədəsən. Bizə kimdi baxan? Görən kimi arxalarını 
çevirirlər. Bir obed pulu alana kimi daş daşı kəsir. 

Çil-çil milis hövsələsiz imiş, sağa-sola boylanıb: 
– Ə, bu gədə harda qaldı, acından öldük! – dedi. 
– İndi gələr, noolufdu, dünyanın axırı ha döy! – Daşdəmirov 

söhbətin gedişindən bir şey əldə edə bilmədiyindən dilxor 
olmuşdu. 

– Bə bu ermənilər neynəmək istəyirlər? Deyir vəziyyət heç 
yaxşı deyil. 

– Yaxşı deyil, dana! Görmürsənmi, bizimkiləri bir ucdan 
qovurlar. Neçə min adam gəlib. Hələ gələcək də. Günümüz var 
də! 

– Gəlsinlər da. Bizə xeyirdi. Adam nə qədər çox olsa, bir o 
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qədər yaxşıdı. 
Daşdəmirov çil-çilin sözünü ağzında qoydu. 
– Nəyi yaxşıdı, ə? Çoxluqdan kim xeyir görüb? 
– Hamı. Tem bole, bular bu saat ac canavarlar kimidi. 

Beyinləri qanla doludu. Gör nə qədər cinayətlər olacaq? 
– Ə, səy-səy danışma. – Daşdəmirov prokuror kimi danışır-

dı. – Əvvəla, heç nə olan döy. Hamısını yerləşdirəcəklər, çıxıb 
gedəcək işinə. Sonrası, tutaq ki, gələnlər bir iş törətdi, ondan 
sənə nə, mənə nə? Müstəntiq, ya prokuror döysən ha! 

Daşdəmirov Çayçını səslədi. 
– Ə, harda qaldın? 
– Gəlirəm, gətirirəm, bu saniyə! 
– Bə burdakı ermənilərin axırı nolacaq? 
– Yaxşı olacaq! 
– Nəyi yaxşı olacaq, ay Daşdəmirov? 
– Ə, bu boyda milləti öz dədə-baba ocağından qovublar. Bir 

döy, on döy, on minlərlədi. Qırx bir min adam hələ ki, gəlib, 
dalı da var. Onlar harda qalmalıdı? Burdakı ermənilər rədd 
olmalıdı ki, onlar yerləşsinlər. İt xılı kimidilər!  

– Olar burdan heç hara gedən döyüllər. Burda xan kimi 
dolanırlar. Gedib harda belə gün görəcəklər? Köpəkuşağı ən 
yaxşı, pullu yerlərdə işləyirlər.  

– Həm pullu vəzifələrdə işləyirlər, həm də evləri şəhərin ən 
yaxşı yerlərindədi. bir dənə erməni palçıqlı yerdə yaşamır. 

– O zavod var ey ha, hasıdı, baş mühasib erməni, təchizat 
idarəsinin rəisi erməni, anbardar erməni. 

– Pərpətöyün toxumu kimi hər yanı tutublar. Hamısı da 
bizim çörəyi yeyir, qazanır. “Daşnaksütyun”un hesabına pul 
ödəyir. 

– Biz əfəlik, ə, millət döyük. Ancaq bir-birimizin ayağından 
çəkirik, onlarsa, bir-birini itələyib qabağa çəkirlər. 

Qaqış yeməkləri gətirdi, çörəyi, kələm turşusunu milislərə 
yaxın yerə qoydu. Yumurtalar bişən qablar isti olduğundan 
onları dəsmalla götürdü.  
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– Ayrı? İçməyə nəsə lazımdı. – Daşdəmirovun üzünə baxdı, 
sanki ondan icazə istəyirdi. 

– İş başındayıq, olmaz. – Bu çil-çilin xoşuna gəlmədi. 
– Çayın nooldu sənin? 
– Dəmlənsin, rəis, quşburnu tez olmur ha! 
Daşdəmirovun ağzı sulandı. 
– Ə, maa da, bundan gətir, bir dənə də yarım. Yaxşısı olsun. 

Çayı axırda verərsən. – Qaqış podnosu götürüb çıxdı. – Ə, bu-
lar adam ha döy, yarım saatdı çay demişəm, hələ təzə dəmləyir. 

– Ermənilərin kişiləri bir şey döy. İş görənləri arvadlardı. 
Buların qadınları... – Çil-çil çörəyi yağa basıb ağzına dürtdü. 

– Ə, səninki də var də! Səninki də eləsin də. Onnan döy, 
bunların qanında var. Gözünü açanda bilir ki, türk onun 
düşmənidi. Ancaq gör türkün içində necə yaşayır? Türkü necə 
aldadıb ələ alır? Sən bundan danış. Deyirik ki, filan işi erməni 
yaxşı görür, yalansa, erməninin anasını...Bizimkilər onlardan 
min dəfə yaxşı iş görürlər, prostu biz özümüz özümüzü 
qiymətləndirmirik. Zavodda bir svarşik var – Karen, ayda min 
manat alır. Bir qəpik aşağı olsa, işləmir. Onu qaldırıb qoy-
muşuq başımıza. Ə, svarka svarkadı, dəmiri dəmirə pərçim-
ləyir. Burda çətin nə var? Bir oğlan tanıyıram, əlləri qızıldı. 
Özü də cavan adamdı, min dənə Kareni qatlayıb qoyar cibinə. 
İş tapa bilmir. Ə, bunu götür işlət da. İki yüz, üç yüz manat ver, 
qoy işləsin. Heç özümüzünkünə min manat maaş verəllər? 

– Yox ay rəis, tarixində. Versələr də, özümüzünkülər qoy-
maz. 

– Qoymaz, hə, elə kassanın qabağında bədbaxtın başına 
oyun açarlar. 

– Mənə bir ermənini tapmağı tapşırıblar. – Daşdəmirov 
birbaşa mətləbə keçdi. – Bilmirəm nə məsələdi. Deyirlər, bir 
ara buralarda işləyirmiş, indi başqa yerə gedib. 

– Nə ermənidi? 
– Erməni də. 
– Bilirəm, rəis, adı, famili nədi? Nə işin sahibidi? 
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– Adı Levondu. Nə sənətin sahibi olduğunu demədilər. 
– Levon? 
– Hə! 
– Mən tanımıram... – Çil-çilin gözü qapıda idi. 
– Soruşaram. Mənim erməni tanışlarım çoxdu. 
– Hə, bir siz də maraqlanarsınız. Bir şey öyrənsəniz, 

deyərsiniz. 
Daşdəmirov uşaqların Levonu tanımadığına əmin olduğunu 

bilib, rahat nəfəs aldı, səsinin yoğun yeri ilə çayçını çağırdı. 
    

XXIX FƏSİL 
 
Ələmdar Murğuzlu hər səhər yolunu avtovağzaldakı çayxa-

nadan salır, burada dövrələmə oturub çay içən qaçqınların 
söhbətlərinə qulaq asır, sonra avtobusa minib işə tələsirdi. Yol 
boyu qaçqınların sifətləri gözü önündən getmir, sözləri 
qulaqlarında cingildəyirdi. Neçə gün idi ki, beləydi. Evdə 
ondan belə erkən hara getdiyini soruşurdular. Müxtəlif 
bəhanələr gətirirdi. 

– “Obyekt var, onun işini araşdırıram. Tezdən gedirəm ki, 
işə vaxtında çatım!” 

İş yerinə qırx-beş-əlli dəqiqəlik yol vardı. Ələmdara qəribə 
gəlirdi ki, bu qədər evsiz-eşiksiz, didərgin düşən insanlardan nə 
qəzetlər, nə də işlədiyi televiziya bir kəlmə də olsun nə yazır, 
nə də danışır. Yəni, doğrudanmı, SSRİ boyda böyük bir 
dövlətdə belə hadisə baş versin, buna da soyuq münasibətlər 
bəslənsin? Azərbaycan televiziyası hər gün xəbərlər proqra-
mında dünyanın hər yerindən xəbərlər verir. Yaponiyadakı 
zəlzələ, Amerikada meşə yanğınları, Afrikada leysan yağışları, 
Oskar mükafatı laureatı olan artistin ərə getməsi, hamilə 
olması... Necə olur ki, bu xəbərlər efirə çıxarılır, qəzetlər şəkilli 
yazılar verir, əlli minə yaxın insanın didərgin hala düşməsindən 
heç kəs danışmır. Hələ o gün eşitdi ki, Almaniyada hərbi 
təyyarəni sınaqdan keçirən zaman üç nəfər heyət üzvü həlak 
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olub... Cəmi üç nəfər! Özü də sovetin düşməni olan bir döv-
lətin üç zabiti. Cəhənnəmə ölüb, gora ölüb. Sən özündən danış. 
Bu boyda adamın püsələng olub düşüb çöllərə. 

Ələmdar unuversiteti qiyabi bitirmişdi. O qədər işə gedib-
gəlmişdi ki, bazar günü evdə qalanda darıxırdı. Televiziyanın 
mədəniyyət şöbəsində çalışırdı. Nə fərqi vardı, xəbərlərlə mə-
dəniyyət, lap elə iqtisadiyyat şöbələri yan-yana idi. Di gəl, 
küncdə papiros çəkmək üçün ayrılan yerə yığışanlardan biri bu 
hadisədən söz açmırdı. 

Ələmdar çayxanada oturub qaçqınları dinləyəndə iştahası 
qaçır, beyni daş kimi ağırlaşır, ürəyi sancırdı. Ağızlarından od 
tökülən insanların köynək-şalvarları qırış salmışdı, gözləri 
qırmızı idi, səhər olmasına baxmayaraq tez-tez əsnəyirdilər, 
üzləri tüklü idi. 

– “Jurnalist qardaş, yaz də, bunları. Sən yazmayıb, kim ya-
zacaq? Hərəmizin həyatı bir dastandı. Bax, mənim orda böyük 
bir evim vardı-ikimərtəbəli. Saray idi, saray! Otaqlarım böyük, 
geniş. Təkcə zalın sahəsi yüz kvadrat idi. Həyət-bacamda nə 
yox idi? Babamın, atamın yadigarları vardı. Hamısı gavurlara 
qaldı. Evimin əşyalarından az bir hissəsini götürə bildim. 
Avtomatlı əsgərlər imkan vermədilər. Şükür, canımızı birtəhər 
qutarıb, sağ-salamat qaça bildik...” 

– “Mənimki lap zülümdü, qardaş! Ata evimdən təzə ayrıl-
mışdım. Ürəyim istəyən ev tikdirmişdim. Layihəsini institutda 
çəkdirmişdim. Qardaşım burda işləyir. Hələ tam başa çatdırma-
mışdım. Birinci mərtəbədə yaşayırdıq. Nə qədər materialım 
vardı? 

Hər şeyini almışdım-taxtasından tutmuş mismarına qədər. 
Əlimdə olan-qalanımı materiala vermişdim. Mən ağılsız... 
Hamısı qaldı. Lümlüt gəlmişəm. Burda nağayrım? Mən dədə-
babadan mal-qarayla məşğul olmuşam, həyət-bacam vardı. 
Burda asvaltın üstündə mən nə iş görüm? Mat-məəttəl qal-
mışam...” 

– “Mən də dərdliyəm, dərdim dünyaya sığmaz. Atamla bir 
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yaşayırdıq. Qonşulara, təzə tikilən evlərə baxıb evi söküb tə-
zədən tikdim. Təzədən. Mənə çox dedilər, eşitmədim. Pulum 
vardı, cavan idim... Sən demə, erməni köpəkuşaqları, bilirlər-
miş ki, belə olacaq. Bizim material apardığımız maşınların 
birini saxlamırdılar. Yuxarılardan tapşırıblarmış, sən demə...” 

– “Qaynatam məni yubatdı. Dedi ki, əl-ayağını bir yerə yığ, 
evi tikəndə biryolluq tik. Daha əvvəlcə hördürüb saxlama, Usta 
ki, işə başladı, hörgüçülər qurtaran kimi üstünü vursunlar, qapı-
pəncərələr, döşəmə qurtaran kimi elektriklər, malyarlar 
başlasın və qurtarsın. Elə başlamaq istəyirdim ki, bu işlər 
ortaya çıxdı.” 

– “Sənin qaynatan uzaqgörən adammış...” 
– “Ə, yox, uzaqgörənliyi-zadı yoxdu, bəxtim çəkdi.  
Bular bir yana, əsas məsələ innən belədi. Biz nə iş 

görməliyik ki, onnan-bunnan asılı olmayaq, iş görməliyik!” 
– “Zavodlar bizi gözləmirmi? Nə çoxdu fəhlə yeri!” 
– Ə, biz kənd adamlarıyıq, bizimki torpaqdı, mal-qaradı. 

Dədə-babadan hamımız belə olmuşuq. Fəhləlik bizim iş döy”... 
– “Hökumət bizi təmin eləməlidi. Mən o boyda sarayı qoyub 

gəlmişəm, mənə spiçka otaq verməyəcək ha!” 
– “Hələ gör o spiçkanı ala bilirsənmi?” 
Ələmdar işə nə vaxt çatdığını bilmədi. Yol, deyəsən, bu dəfə 

qısalmışdı? Qabaq qapıdan düşüb üzü yoxuşa addımladı. Qapı-
dakı polislərə salam verib keçdi. Bu gün işi çox idi. İki saatlıq 
verilişi montaj etməli idi. Ancaq onun eyninə gəlmirdi. Bu işi 
neçə illər idi görürdü, bu gün də görəcəkdi. Qaçqınların söhbəti 
onu özündən çıxarmışdı. Otağa girib başdakı stoluna tərəf 
getdi. 

– Sabahın xeyir, yoldaş Ələmdar Murğuzlu. Necəsən? Bu 
gün gözümə birtəhər dəyirsən? 

– Necə yəni birtəhər? 
– Birtəhər necə olur? Yorğun-arğın, fikirli, yuxusuz. – 

Salman Nəğməkar ayağa qalxdı. 
– Düz deyirsən. Səhər-səhər Qərbi Azərbaycandan olan 
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qaçqınlarla söhbət etdim. Ona görə. 
– Onlara noolub ki? 
– Yaman gündədirlər. İsti ocaqlarından qovulublar, hərəsi 

bir düzdə. 
Salman güldü. 
– Nəyə gülürsən? Burda gülməli nə var? 
– Ayə, Murğuzlu, belədə deyirlər ki, daş oturub kəsəyin 

gününə ağlayır. Qağa, sən qaçqın düşməmisən ki? Elə başa 
düşürəm, sənin qohum-əqrəbandan qaçqın düşəsi kimsə yoxdu. 

– Gərək olsun? 
– Əyə, qağa, başını aşağı sal, işinlə məşğul ol. Noolsun ki, 

bizim soydaşlarımızdı! Düzdü, bir az çətinə düşüblər, ancaq bu 
nə sənnikdi, nə mənnik. Odey, Mərkəzi Komitəni görürsənmi? 
Onlar həll edəcəklər, çıxıb gedəcək işinə. Sən özündən narahat 
ol! Elə bilirsən, onların gəlişi bizə xeyirdi? Neçə min adamdı, 
onların işlə təmin olunması var, ev-eşik təminatı... Durduğu-
muz yerdə işə düşdük. 

Ələmdar əlini, sonra başını yellədi. 
– Sən nə cür adamsan? Gör nələri düşünürsən? Camaat 

yurdundan-yuvasından didərgin düşüb, sən iş dərdi çəkirsən? 
Onlar kənd adamlarıdı, mal-qaraynan, təsərrüfatnan məşğul 
olurlar. Heç biri televiziya jurnalisti deyil. Evlərində nə 
televiziya var, nə də sən verdiyin mahnılar. 

– Televizor hər bir evdə var, hamı da onun qabağında oturub 
qulaq asır. 

– Sən o qaçqının gün-güzəranını çəkib göstərmirsənsə, onun 
halına acımırsansa, sənin verdiyin Hindistan, Pakistan kinoları, 
bayağı musiqilər heç kimin gərəyi deyil. 

– Sənin belə vətənpərvər olduğunu bilməzdim. Afərin sənə! 
Ələmdar qonşu otağa, “Xəbərlər” redaksiyasına girdi. Baş 

redaktorun qapısı açıq idi. 
– Səlcuq müəlllim, bu qədər qaçqını olan xalqın televiziyası 

niyə onlardan bir dəqiqəlik də olsa veriliş vermir? 
– Qaçqın? Nə qaçqın? 
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– Qaçqın də. Qərbi Azərbaycandan qırx bir min qaçqın bizə 
pənah gətirib. 

– Nə? Qərbi Azərbaycandan? Qırx bir min dəqiq rəqəmdi? 
– Dəqiqdi. 
– Ələmdar Murğuzlu, Sovetlər İttifaqının ərazisi, bizim 

vətənimiz çox böyükdü. Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan, 
Cənubi Azərbaycan. Nə fərqi var? Dünən qərbdə yaşayırdılar, 
bu gün şimalda. Burda nə faciə baş verir ki? Bizim cənubda 
otuz doqquz milyon soydaşımız yaşayır. Nə olsun ki? 

– Xaricdə üç nəfər yaralananda xəbər verirsiniz, indi heç 
adını da tutmursunuz ki, bu qədər əhali qışın qış çağında 
düzlərə səpələnib. 

– Əsəbləşmə, Ələmdar müəllim, səpələniblər, bir yerə topla-
şarlar, yenə əvvəlki kimi işləyərlər, yaşayarlar. Belə şeylərə 
soyuq başla yanaşmaq lazımdı. Soyuqqanlı olmaq lazımdı. 
Partiya, hökumət necə məsləhət görər, elə də hərəkət edərlər. 
Sən ki, bu məsələləri yaxşı bilirsən! Mən özbaşına qaçqınları 
çəkim, göstərim, buna camaat nə deyər? Bəs, sekadan məni 
çağırıb abrımı ətəyimə bükməzlərmi? Partiya biletimi itirəndən 
sonra nə edərəm? Biz özbaşına deyilik, özün ağıllı adamsan, 
tem bole, kommunistsən, yuxarı nə məsləhət görər, onu da 
edərik. Sən narahat olma. Mən elə başa düşürəm ki, qaçqınlar 
kommunist partiyasının Mərkəzi komitəsinin uzaqgörən siya-
səti nəticəsində öz yerlərinə qayıdacaqlar. Doxsan doqquz faiz 
mən deyən olmalıdı. Ondan sonra hər şey axarına düşüb gedə-
cək. Şayiələrə uymaq lazım deyil. Soyuqqanlı olmaq lazımdı. 

Yəqin belə məsləhət görüblər ki, bu məsələ mətbuatda işıq-
landırılmasın, hər şey öz axarına düşəndən sonra bəlkə nəsə 
ola. Biz də yuxarıdan göstəriş, gizləyirik. Oldumu? 

Bu sual onu demək istəyirdi ki, qardaş, sənə yaxşı yol, get 
işinlə məşğul ol. 

Ələmdar Murğuzlu elə də elədi, baş redaktorun otağından 
çıxıb küncə, papiros çəkməyə getdi. Tək idi, arada sağa-sola 
hərəkət edən kölgələr görünürdü. Əllərində kağız-kuğuz 
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daşıyan qızlar onun eyninə gəlmirdi. O, qaçqınlar haqqında 
məqalə yazmalı, onu dərc etdirməli idi. Məqalə demək olar ki, 
hazır idi, hətta başlığını da qoymuşdu:  

“Qaçqın adasından reportaj.”  
Mərkəzi qəzetdə işləyən tələbə yoldaşına zəng çalmağı 

qərarlaşdırdı. Papirosunu yarımçıq tullayıb telefonun dəstəyini 
qaldırdı. 

– Necəsən, qardaş? 
– Əcəb qardaşsan ha! – Kazım Xalidovun yoğun səsi eşi-

dildi. – Xeyir ola.  
– Xeyirdi-dedi Ələmdar-bir məqaləm var, onu sizə vermək 

istəyirəm. 
– Məqalə? Nə məqalə, ə? Sən nə vaxtdan məqalə yazan 

olmusan? Nədəndi? 
– Bilirsən, Kazım, qaçqınlar haqqında yazan yoxdu. Mən bir 

reportaj hazırlamışam.  
– Əcəb eləmisən. Ver elə televiziyada. Televiziya hara, 

qəzet hara? 
– Burda mız qoyurlar, Kazım. Sanki belə hadisə olmayıb. 

Yuxarıdan tapşırıq gözləyirlər. 
– Ə, yekə oğlansan, özünü tülkülüyə vurursan. Bizi zibilə 

salma. Biz də sizin kimi, oranın orqanıyıq, nə deyərlər, onu da 
eləyərik. Hələlik, özünə fikir ver. Hər şey düzələsidi. 

Dəstəyi yerə qoymağı ilə verilişi montaj etməyə çağırılmağı 
bir oldu. Üç-dörd saata ancaq qurtaracaqdılar. 

Deməli, qaçqınlarla axşama vədələşdiyi görüşə gedə 
bilməyəcəkdi. 

  
XXX FƏSİL 

 
Soğan acı imiş, Ədilənin gözlərini əməlli başlı yaşartdı. 

Kamilə anasına əsəbləşdi 
– Yüz dəfə demişəm ki, soğan soyanda mənə de. 
Bıçağı və yarımçıq soğanı anasından alıb heç nə olmamış 

kimi doğramağa başladı. Soyuducudan yağı çıxarıb ucundan 
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kəsdi. 
– Gör bu qədər bəsdimi? 
– Bir az da kəs, qoy yağlı olsun. Xəngəl yağlı olanda dadlı 

olur. 
Sapılcaya bir dilim də yağ atdı. 
– Yağ gərək dağ olsun, sonra soğanı atarsan. Soğan da, bax 

sən kəsdiyin kimi gərək fal-fal olsun. Qurutu ayrı qabda 
əzirsən. Gördün ki, çox bərkdi, bir az suda saxla. 

Kamilə sözlü adama oxşayırdı.Evdə ikisi olsa da, anasına 
sirr açmağa ürək eləmirdi. 

– Hayıf ki, Azər də getdi. İndi vağzaldadılar. Təyyarə saat 
ona on beş dəqiqə işləmiş uçur.  

– Hardan bilirsən? – Anası qəribə baxışla onu süzdü. 
– Biletə baxmışdım, orda yazılmışdı. Həm də Azər özü dedi. 
– Sağ-salamat getsin, gəlsin. 
–Həm də birinci yeri tutsun. Mən bilirəm ki, qardaşım 

çempion olacaq. O, çox güclüdür. Hamı ondan qorxur. 
Ədilə köksünü ötürdü. 
– Anjelanı çox oğlanlar istəyirmiş. Axı, çox gözəldi. Azər 

onları bircə-bircə əzişdirib. Hamısına da tapşırıb ki, əyər qıza 
kimsə bir kəlmə artıq söz desə, paylarını verəcək. Anjela da 
baxıb ki, Azərdən güclü və gözəl oğlan yoxdu, onu sevib. Ana, 
niyə qızlar mərd oğlanları sevirlər? 

– Bilmirsən? 
Kamilə başını yellətdi, əslində anasının fikrini öyrənmək 

istəyirdi. 
– Qadınlar dünyanın ən zərif məxluqlarıdı. Onların müdafiə-

yə ehtiyacları var. Kim onları kənar qüvvələrdən yaxşı qoru-
yursa, o igid onların sevimlisi olur. 

– Mən də təxminən sənin kimi düşünürdüm, ancaq qor-
xurdum ki, səhv eləyəm. 

Ədilə ikinci yuxanı yayıb dəsmalın üstünə sərdi. 
– Yuxa burada özünü tutur, sonra yuxayayanın üstünə qo-

yub dördkünc kəsir, qaynayan suya atırsan. Bir müddətdən son-
ra suyu süzüb siniyə tökürsən. Əvvəlcə qurutdan tökürsən, 
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üstündən də yağ-soğanı. Biz uşaq olanda çəngəllə yox, əlimizlə 
yeyirdik.  

– Ana, ola bilərmi ki, oğlan Azər kimi güclü olmasın, ancaq 
savadlı olsun. Dərsləri hamıdan yaxşı oxusun. 

– Elələri də var. 
– Elələri yaxşıdı, yoxsa pis? 
– Hamı güclü ola bilməz ki? Hərənin bir sahədə gücü olur. 

Biliyi olanın gücü az olur, gücü olanın biliyi.  
– Bizim sinifdə bir oğlan var, dərslərdə heç kim onunla 

bacara bilmir, ancaq çox zəifdi, üfürsən yıxılar. Uşaqlar onu 
biliyinə görə çox sevirlər. 

– Sən də sevirsənmi? 
– Kimi? – Kamilənin dili topuq vurdu. 
– O bilikli və zəif oğlanı. 
– Hamı çox istəyir deyin mən də onu çox istəyirəm. 
– Belə de! Aydındı. Sənin hələ dərs oxuyan vaxtındı. 

Sevmək hələ tezdi. 
– Elə-belə dedim, ana. Mən çalışıram ki, dərslərimi yaxşı 

oxuyub instituta girəm. Azər çempion olsa, onu instituta 
imtahansız qəbul edəcəklər. 

– Allah ona kömək olsun. 
– Ancaq, ana, ona az pul verdin. 
– Az niyə verdim, a bala? Yol pulu, yeməyi hökumətdəndi. 

Əlli manat xərcləməyə bəs etməz? 
– Ana, Anjelaya hədiyyə alacaq. 
– Qələt eliyəcək. Dədəli-balalı ermənilərdə nə görüblər, 

bilmirəm. Onun hələ hədiyyə alan vaxtı döy. 
– Qız ona xaricdən iki yüz manatlıq hədiyyə alıb. Bu oğlan 

xeylağıdı, axı? 
– Mənim pulum həkimə getdi, bir də məhkəməyə. Özün 

gördün ki? Dədəsi də daha evdən soyuyub, evə gəlmir. 
Qazandığı erməni arvadındadı. 

– Ana, adam düz danışar, atam qazancını evə xərcləyir, özü 
də heç vaxt kənarda qalmazdı. Ondan olmayan iş. Təki 
salamatlıq olsun.   
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– Heç görüm onu salamat olmasın. Ailəni dağıtdı. Məni 
erməni qancığına dəyişdi. 

– Ailəni ikiniz dağıtdınız, ana! Sənin də səhvlərin çoxdur. 
   – Mən neyləməliydim? Mənim nə səhvim var? 

– Bilmirəm, acaq onu bilirəm ki, ikiniz də günahkarsınız. 
Atam heç də pis adam deyil. Təmiz, işgüzar, bacarıqlı, gözəl. 
Sən onu əlində saxlaya bilməmisən. 

Qapının zənginə Kamilə getdi. Qonşu Fətəli idi. 
– Anan evdədimi, qızım? 
Ədilə əli unlu qapıya yaxınlaşdı. 
– Gəlsən, Fətəli qardaş? İçəri keç.  
Fətəli qapını örtdü, bir an nə deyəcəyini bilmədi. 
– Xeyirdimi? 
– Dünən Allahverdiyə yoxlama gəlmişdi. Dedik, nə var? 

Otağından narkotik maddə tapıblar, heç olmayan kimi. Biz onu 
elə adam bilmirik. 

– Atam hardadı? 
– Deyəsən, Bayıl həbsxanasındadı... 
Kamilə hönkürüb otağına keçdi. 
 

XXXI FƏSİL 
 
Sahib müəllim avtovağzalda avtobusdan düşüb birbaşa da-

yanacağa tələsirdi. 9 nömrəli avtobus qızların kirayədə qaldığı 
evə gedirdi, ancaq o, taksi ilə getməyi üstün tutdu. Taksi 
sürücüsü onu başdan-ayağa süzüb narazı halda sükanın 
arxasına keçdi. Sahib müəllimin türk olduğunu duymuşdu. 

– Abovyan küçəsinə! – Sürücü erməni dilində səlis danışan 
türkdən o küçədə hansı tərəfi soruşdu. Sahib müəllim marketin 
adını dedi. Bir xeyli səssiz getdilər. Mərkəzi meydanı keçəndə 
sürücünün ağzı açıldı. 

– Sabah burada möhtəşəm mitinq olacaq. 
– Eşitmişəm! 
– Sən də mitinqə gəlmisən? 
– Hə, mitinqə gəlmişəm. 
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– Səhər tarixi bir gün olacaq. Tarixi! Biz uzun illər arzusun-
da olduğumuz missiyanı yerinə yetirəcəyik! Bu xoşbəxtlik bizə 
nəsib oldu. Biz o günü gördük! 

– Hansı günü? 
– Necə yəni hansı günü? Ermənistanda bir dənə də olsun 

türk qalmayacaq! Hamısı rədd olub gedəcəklər! Bakıya! Ordan 
da Xəzər dənizinə tökəcəyik! Hamısını! Böyük Ermənistan axır 
ki, öz tarixi dədə-baba torpaqlarına sahib çıxacaq! 

– Sözdə olar. Sözdə nə desən olar. 
– Sözdə niyə? 
– Ermənistanın nə dövləti, nə də tarixi olub. Bax bu yaşa-

dığın İrəvan şəhəri ötən əsrlərə qədər İrəvan xanlığı olub. 
Azərbaycan xanlığı. 

Sürücü az qala sükanı buraxacaqdı. 
– Onu sənə kim deyir? 
– Tarix! 
– Hansı tarix? 
– Arxivlərdə yaşayan tarix. 
– Elə tarix yoxdu. 
– Zori Balayana görə yoxdu. Ancaq oğurluğun qırx gün 

ömrü ola, ya olmaya. Yalandan tarix düzəltmək olmaz. Saxla!  
Sürücü maşını saxladı. 
– Sən sadə bir sürücüsən, ancaq hoqqabazlar səni xəstələn-

diriblər. Siz xəstəsiniz. Ruhi xəstə. Küyə gedib səhərisi ortada 
qalacaqsan, onda Ziri Balayan, Sılva Koputikyan sənə çörək 
verməyəcək. 

Sarı manatlığı oturacağa atıb yolu piyada getdi.  
Svetanın qapısı bağlı idi. Dəli kimi oldu. Bu basabasda 

qızlar harda olardılar? 
Qoca rusun qızlara pislik eləməyini ağlına gətirmədi. Gözlə-

məyi qərara aldı. Yaxınlıqda çayxana vardı-Ənvərin çayxanası, 
oraya tərəf beş-on addım atıb geri qayıtdı. Qonşu qapını döydü. 
Kök, ağsaç qadın başını qaz kimi çölə çıxardı, onu görüb 
küçəyə çıxdı. 
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– Uşaqlar getdilər. – Qadın Azərbaycan dilində danışırdı. –
Çamadanları da vardı. Sveta da onları ötürüb qayıdacaq . 

Qadına sağ ol deməyi unudub rahat şəkildə çayxanaya getdi. 
Kəndin avtobusu indiyə qalmazdı. Odur ki, Svetanı gözləyə-
cəkdi... 

 
XXXII FƏSİL 

 
Mədəniyyət evinin zalı ağzınacan dolu idi. Giriş qapılarını 

açıq qoymuşdular, içəri keçə bilməyənlər burada dayanmışdı-
lar. Qərbi Ermənistandan qaçqın düşənlər burada şəhər rəh-
bərliyi ilə görüşəcək, dərd-sərlərini söyləyəcəkdilər. Hamı 
dərdli idi, qayğıları bir olsa da, istəyirdilər ki, mikrafonu ələ 
keçirib sözlərini şəxsən şəhər rəhbərliyinə çatdırsınlar. Ancaq 
bəzilərinə aydın idi ki, bu qədər camaatın hamısını dinləmək 
üçün vaxt çatmazdı. Beş-on nəfər danışacaq, ev problemlərinin 
olduğunu deyəcək, kömək istəyəcəkdilər. Onsuz da hamısını 
birdən yerləşdirmək mümkün deyildi. 

Nəzərdə tutulan vaxtdan yarım saat keçmiş qara rəngli 
QAZ-31 mədəniyyət evinin qarşısında dayandı. Arxa qapılar-
dan İmamverdi Allahverdizadə, Mansur Mansurov düşdülər. 
Şəhər daxili işlər şöbəsinin rəisi şəhər prokuroru ilə ayrı 
maşında gəlmişdilər. Rəhbərlər mədəniyyət evinin arxa qapı-
sından tribunaya keçdilər. Ağız deyiləni qulaq eşitmirdi. Mədə-
niyyət evinin direktoru mikrafona yaxınlaşıb camaatı səssizliyə 
riayət etməyə çağırdı. Salona sükut çökdü. 

– Ay camaat, bu gün sizinlə görüşə şəhərin əlaqədar təşkilat-
larının rəhbərləri gəliblər. Onlar sizin suallarınızı cavablandıra-
caqlar. Xahiş edirəm qısa, aydın danışasınız və imkan verəsiniz 
ki, sakitlik olsun. 

Birinci cərgədə oturan kök, qırmızıyanaq, ağbaş kişi ağır 
addımlarla tribunaya qalxdı. 

–Mən, uzun illərdir ki, kolxozun sədri, raykomun büro üzvü 
olmuşam. Məlum hadisələr hamınıza bəllidir. Qırx bir min nə-
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fər öz ata-baba ocağından didərgin düşüb, əzilib, döyülüb, təh-
qir edilib, ev-eşiyi, var-dövləti gavurlara qalıb. İnnən belə hadi-
sələr necə cəyəyan edəcək, nə baş verəcək, nə verməyəcək, onu 
bir Allah bilir, təki bizim başımıza gətirilən oyunlar onların 
başına gətirilməsin. Qaçqın düşmək ola bilər ki, çoxlarına adi 
gəlsin, ancaq ona düçar olanlar bilirlər ki, qaçqınlıq faciədir. 
Mən deyərdim ki, bundan böyük faciə yer üzündə ola bilməz. 
Ölümə nə var? El-oba yığışıb dəfn eləyir, haqq dünyasına 
qovuşursan. Qaçqınçılıq cəhənnəmi diri-diri görməkdir. 

– Mətləbə keç! –Allahverdizadə səbrini basa bilmədi. 
– Deyəsən, Allahverdizadə yoldaşın dözümü azdı. 
– Elə döy, onun arvadı ermənidi, qohumları haqqında pis 

sözlər eşitmək istəmir. 
Salonu uğultu götürdü, mədəniyyət evinin direktoru əlindəki 

qələmlə mikrafonu döyəclədi. 
– Sakit olun, yoldaşlar! Sakit olun! 
– Ə, bunun arvadı ermənidirsə, bizə nə gün ağlayacaq? Orda 

erməni səni qovsun, burda-Azərbaycanda erməni qarşılasın. 
Yerdən iki-üç nəfər ayaq üstə qalxıb əllərini Allahverdi-

zadəyə uzatdı.  
– Sən yerinə otur, ağsaqqala qulaq as, gör nə deyir. Onun 

sözü hamımızın sözüdü. 
Natiq tribunada bir an duruxdu, üzünü şəhər rəhbərinə tutdu. 
– Yəqin ki, içinizdə təmiz türk olanlar var. Qısası budu ki, 

bu camaatın yeganə arzusu var, o da mənzillə təmin 
olunmaqdı. 

– Bu qədər adamımı? 
– Bəli, bu qədər adamı. 
Milis rəisi heyrətindən başını yellətdi. 
– Elə burda bizim şəhərin əhalisi qədər adam var. Biz bun-

ların hansı birini təmin edək? Mümkün olası şey deyil. 
– Çox çətin məsələdi. – Mansurov milis rəisi Zülfüqarovun 

tərəfini saxladı. Allahverdizadə əvvəl istədi ki, ayağa qalxıb 
danışsın, ancaq nə ağıl elədisə, elə yerindən ağzını mikrafona 



Sunami 

167 

tutdu.  
– Sizi başa düşürük. Vəziyyət ürəkaçan deyil. Bu təxribatı 

törədənlər Sovetlər ittifaqının monolit birliyinə zərbə vurmaq 
istəyənlərdir. Sizi əmin edirəm ki, başda sovet ittifaqı Kommu-
nist Partiyasının Baş Katibi Mixail Sergeyeviç Qorbaçov yol-
daş olmaqla Sovet hökuməti onların cəzasını verəcək. Təxribat 
törədənlər öz layiqli cəzalarını alacaqlar. 

– Bu nə danışır, ə? 
– Bunun başı xarab olub? 
– Bizi bu günə Qorbaçov salmadımı? 
– Qorbaçov kimdi ki? Bir fiquradı, ölkəni idarə edən Raisa-

dı. O da yarı yox, təpədən dırnağa ermənidi. 
Mədəniyət evinin direktoru yenə mikrafonu döyəcləyib ca-

maatı səssizliyə dəvət etdi. Allahverdizadə tribunada dayanan 
kolxoz sədrinə oturmağı təklif etdi və ayaq üstə durdu. 

– Bir neçə dələduza görə əsəbləri korlamaq, ölkə başçısına 
təhqiramiz sözlər demək olmaz. 

– O, təhqir olmağa yox, güllələnməyə layiqdi. Onu beynəl-
xalq məhkəməyə vermək lazımdı. 

– Sakit, sakit!–Allahverdizadə az qala qışqıracaqdı. – Sovet 
hökuməti on beş qardaş respublikanın monolit birliyidir. 

– Rədd olsun o monolit birlik! 
– Rədd olsun SSRİ! 
– Rədd olsun Qarbaçov! 
– Rədd olsun ermənilər! 
– Bu monolit birliyi bu gün burada qışqırmaqla, bağırmaqla, 

söyməklə dağıtmaq qeyri-mümkündü! Qeyri-mümkün! Dünya-
nın ən humanist dövləti olan Seseseri sizin qayğınıza qalacaq, 
sizin dayağınız olacaq, siz buna inanın! 

– Biz heç nəyə, heç kimə inanmırıq. 
– Sovet dövləti dünyanın ən yırtıcı, ən faşist dövlətidir. 
Misir rəisi camaatın hay-küyünü yatırtmaq üçün ayağa 

qalxdı. 
– Ay yoldaşlar, bu hay-küy nəyə lazımdı? Bir dəqiqə, sakit 
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olun. Deyilənə qulaq asın. 
– Bura məktəb-zad deyil ki? Biz nə hayda, siz nə hayda! 
– Ancaq və ancaq partiyanın uzaqgörən siyasəti nəticəsində 

siz öz doğma torpaqlarınıza, ocaqlarınıza qayıdacaqsınız. Odur 
ki, səbrli olmaq lazımdır. Səbr hər şeyi həll edir.  

Kolxoz sədri istehzalı nəzərlərlə şəhər rəhbərlərinə tərəf 
döndü. 

– Hara qayıdır bu camaat? Ora qayıdılasıdımı? Min bir 
əziyyətlə ölümdən qurtarıb təzədən ölümə öz ayaqları ilə 
getsinlər? 

Allahverdizadə danışmağın mümkün olmadığını görüb 
dayandı. 

– Yoldaşlar, – dedi Mansurov–şəhər partiya komitəsi sizin 
çətin vəziyyətinizi nəzərə alaraq sizə yardım payları ayıracaq. 
Siz sabahdan mərkəzi univermağın yanındakı mağazadan 
sənədlərinizi göstərməklə yardımlar ala bilərsiniz. 

– Nə yardımdı elə? – Yerlərdən səslər gəldi. 
– Hər ailə başına un, makaron, vermişil, qənd, çaydan ibarət 

paketlər olacaq. 
Kolxoz sədri əsəbləşdi. 
– Onları bu yazıqlar harda bişirib yesinlər? Bişirməyə yer 

yoxdu ha. Yer istəyir bu camaat! 
– Bizə tula payı lazım deyil. Bizə sığınmağa yer verin. 

Başqa heç nəyinizi istəmirik. 
– Onu da həll edəcəyik. O da həll olunacaq! İndi şəhər par-

tiya komitəsi bu işlə məşğul olur. Görək harda nə var? Haranı 
boşaldırıq? Çadırlar da təşkil olunacaq. Nəsə, fikirləşirik. Sizi 
düzdə qoymayacağıq ki? İntəhası, bir az səbrli olun. Hələlik 
qohumlargildə, tanışlargildə birtəhər keçinin, axırı yaxşı olar. 

Ortada oturan, geyimindən şəhərliyə bənzəyən sarıbəniz 
oğlan ayağa qalxdı. 

– Biz sizin vədlərinizə inanmırıq. Qohumgildə niyə qalmalı-
dı bu camaat? Bəs bunların gətirdikləri əşyalar harada qoyul-
malıdı? Kamazlarda qalmalıdı? Bu xalq çadırlarda necə məs-
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kunlaşmalıdı? Bəsdirin, xalqın əsəbləri ilə oynadınız! Bu boyda 
qüdrətli dövlət dediyiniz ESESERİ vətəndaşlarını küçələrə 
tökür. Niyə? Bunların günahı nədir? 

Kolxoz sədri çıxış edən oğlanı tanımadı, qabaq cərgədə 
oturanlardan soruşdu: 

– Bu oğlan kimdi? 
Onlar dönüb oğlana bir də baxdılar və tanımadıqlarını 

bildirdilər. 
– Sən kimlərdənsən, a bala? 
– Nə dəxli var? Azərbaycanlıyam! – Oğlan şəstlə cavab 

verdi. 
– Deyirəm, yəni qaçqınlardan deyilsən? 
– Xeyr. Qaçqın deyiləm. Gərək qaçqın olam? O qaçqın da 

mənim bir tayım. Sadəcə, insanların hüquqları pozulmamalıdı. 
Əgər biz demokratik ölkədə yaşayırıqsa, heç kəsin hüququnu 
tapdalamağa heç kəsin ixtiyarı yoxdu. 

– Sözünün canı nədi? – Allahverdizadə əlində qələm oynat-
mağa başladı. 

– Sözümün canı odu ki, əgər azərbaycanlılar Ermənistandan 
qovulursa, öz dədə-baba ocaqlarından didərgin düşürsə, təsir 
əks təsirə bərabərdir, onda burdakı ermənilər də öz vətənlərinə 
getməlidilər.  

– Sənin adın nədi? – Allahverdizadə ciddiləşdi. 
– Adım Əhməddi. 
– Əhməd, sən onu bilirsənmi ki,danışıqlarından od tökülür. 

Sən yanan ocağa neft tökürsən, ocaq sönməkdənsə, alovlanır. 
Belə olmaz, Ermənistanda beş-altı nəfər təxribat törədirsə, biz 
də burada təxribat törətməliyik? 

– Təxribat nədi? Bu beş-altı nəfərin işidi? Camaatı qoyun 
yerinə qoymayın. Bütün Ermənistan ayağa qalxıb, mitinqlər 
keçirir, türkləri qovurlar. Siz bunları görmürsünüz? 

– Sən çox baş aparma. Bizim xalq təmkinli, səbrli, müdrik, 
ağsaqqal xalqdı. Biz ermənilərin təxribatını təkrar etməməliyik. 

– Ermənilərə olar, bizə yox? Onlar özlərini dünyanın ən 
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ağıllı milləti sayır. 
– Qoy saysın. Ondan bizə nə? Biz azərbaycanlı olaraq bütün 

dünyaya sübut etməliyik ki, biz müdrik xalqıq. Hamı bizim 
xalqın humanizmindən, qonaqpərvərliyindən danışır.  

Allahverdizadə elə danışırdı ki, sanki böyük bir nümayəndə 
heyətinə ziyafət verirdi. 

– Mən başqalarına xoş gəlmək üçün öz millətimi güdaza 
verməyin əleyhinəyəm. Nəyə görə mənim millətim ayaqlar 
altında tapdalanmalı və yalandan yaxşı olmalıdı? İngilis, fran-
sız, alman nə vaxt mənim millətimə yaxşı deyib? Guya ermə-
niləri qovsaq pis deyəcək? Onların nəyinə gərəkdi? Hər kəs 
özünə cavabdehdi. O ki, qaldı qaçqınların mənzillə təminatına, 
birinci növbədə ermənilər şəhərdən qovulmalıdır! Özü də 
arvadı erməni olanları da qovacağıq. Eləmi, ay camaat? Bizim 
qadınlar, qızlar qışın qarında dağlarda-daşlarda soyuqdan 
donub öləcək, erməni qızları burada isti otaqlarında, ən ləziz 
yeməklərdən yeyib kef çəkəcəklər? Tarixində ola bilməz! 

– Sən bunun dannılarını götür, səhərrəri idarəyə çağır, sonra 
o məsələ elə... – Allahverdizadə Mansurova əmr etdi. 

– Tələsmə, İmamverdi müəllim, tələsmə! Onu həbs etdir-
səm, o bayda kütləni görürsənmi? Mənim anamı ağlar qoyarlar. 
Qoy görək axırı nə olur. 

– Bəyənilsin! Bəyənilsin! 
– İcra edilsin!  
– Ermənilər şəhərdən qovulmalıdır! 
– Arvadı erməni olanlar da onlara qatılıb qovulmalıdır. 
– Ar olsun ermənilərə! 
Zal mitinq meydanına çevrilmişdi. Xalq ayağa qalxıb şüarlar 

deməyə başladı. 
– Deməli, belə danışdıq: Səhərdən dediyimiz mağazadan 

qaçqınlara ərzaq yardımı paylanacaq. Mənzil məsələsi isə şəhər 
rəhbərliyi tərəfindən təmin olunacaq. 

Rəhbərlər gəldikləri qapıdan çıxdılar. Allahverdizadə milis 
rəisini kənara çəkdi. 
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– Bizim arvadın pasportu təcili dəyişməlidi. 
– Çətin işdi, İmamverdi müəllim! Vaxt, zaman pisdi. Hamı 

bilir ki, sənin arvadın ermənidi. Onu mən dəyişdirməknən 
nolandı? Millət məni daş-qalaq eləyər. 

– Sən dəyişdir. 
Mansurov onları tələsdirdi. 
– Orda nə məsələ həll edirsiniz? 
– Nə məsələ olacaq? Bu gün gündəmdə ancaq qaçqınların 

məsələsidi... 
 

XXXIII FƏSİL 
 
Əhmədi tez də yola saldılar. Levon siyahı ilə uşaqlara çata-

caq pulları konvertlərə qoymuşdu. Özünə çatacaq məbləği isə 
açıqda saydı. Beş yüz dollar idi. 

– Mədəniyyət evindəki əməliyyata görədi, daha yaxşı da ola 
bilərdi. Özün bilirsən. İmkanlarından çox aşağı səviyyədə 
istifadə etdin. 

– Bəxti gətirdi ki, orda ələ keçmədi. – Klara rusca danışırdı, 
yəqin divanda Anahidlə yanaşı oturan rusa məlumat vermək 
istəyirdi. – Orda keqebenin adamları vardı, milis, prokuror... 

Hər şey gözləmək olardı.   
– Nə isə! – Levon Klaranın sözünü kəsdi və Əhmədə tapşı-

rıqlarını verdi. 
– Uşaqların payını çatdır. Qol çəksinlər ha! Oldumu? Səhər 

tezdən hamı avtovağzalda olur. İş başında! 
Əhməd sarıbaş qonağın gəlişində nəsə yeniliyin olacağını 

öyrənmək üçün dayandı. 
– Hər gün sabahı gözləyirik. Axır, bu sabahların sonu ola-

caqmı? 
– Tələsmə! Tələsməklə iş getmir. Vaxtında görəcəksiniz. 

Fövqəladə vəziyyətdi, hələ davam edir. 
– Hər şey hazırdı. Uşaqlara him bəs edər. Əməliyyat 

uzandıqca beyinlər yorulur. Kündəni isti-isti yaparlar. 
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– Ay allahın musurmanı – Levon “gic” sözünü demədi – 
sənə nə deyirlər, get, onu da elə! Haydı!  

Qapının örtülməsi ilə Anahidin ayağa qalxması bir oldu.  
– Paket qaldı! 
– Nə paket? – Levon rahat halda soruşdu.  
– Paket də! Ondan... 
– Lap başımı itirmişəm. Rafiq! Onu geri çağır. 
Rafiq qapını açıb pilləkənləri enən Əhmədin arxası ilə 

qaçmağa başladı və az sonra ikisi də geri qayıtdı. 
 – Biz əsas premiyanı unutmuşuq! – Klara səhfi belə 

düzəltməyə çalışdı. 
– Nə premiya? – Əhməd Klaranın ona uzatdığı konvertin 

içində xırda qatlanmış kağızları görüb təəccübləndi. 
– Bu maldı, ancaq indiyə qədərkilərdən deyil. Osobı şeydi. 

Hərəyə bir dənə! Artıq olmaz. Dozası yüksək olandandı. 
Ehtiyatlı ol! Bilirsən, bunun qiyməti nə qədərdir? Səndən neçə 
dəfə bahalıdı. 

Gülüşdülər. Əhməd bükülünü qoltuq cibinə qoyub pillələri 
saydı. 

– Sən bizə bir süfrə aç! – Levon Klaraya göstəriş verdi. Stol 
arxasında əyləşdilər. Kostya başda oturdu. Rafiq Klaraya 
kömək edirdi. “Yerevan” konyakı açılıb badələrə süzüldü. 

– Əslində, süfrənin başında mən yox, gözəllər gözəli, ermə-
ni xalqının milli qəhrəmanı – mən bu barədə müəyyən təşkilat-
lara, vəzifəli şəxslərə məlumat verəcəm, hökmən – Anahid xa-
nım oturmalıdı. Mən burda olduğum müddətdə onun fantastik 
işlər gördüyünün şahidi olmuşam. Onun yaxından səyi nəticə-
sində çox işlər görülmüşdür. Bu, elə-belə sözlə ifadə olunası 
deyil. 

Anahid erməni xalqının əsil Yanna Darkıdır. Vaxt gələcək 
onun əməlləri dastanlara, romanlara yazılacaq. İçək bu badələri 
Anahid xanımın sağlığına!  

Ayağa qalxıb bir nəfəsə içdilər. Kostya şokolad qırıntısını 
asta-asta ağzına qoyub əritməyə başladı. 
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– Qoy Anahid xanımın əri inciməsin və məni düzgün başa 
düşsün: Anahid qeyri-adi qadındı. Gözəldi, mərddi, səxavətlidi. 
Onu görən kimi sevməmək günahdı. Mən də o günaha tutul-
muşam. 

– Çox-çox təşəkkür edirəm! – Anahidin yanaqları qızardı. 
Badəni əlinə götürdü. 

– Gözəl olmağına hamı gözəldi, gərək bu gözəlliyi fərqlən-
dirib qiymətləndirəsən. Hər şey öz qiymətini alanda daha gözəl 
olur. Mənim üçün xoşdu ki, sizin kimi mötəbər bir şəxs məni 
qirmətləndirir. Mən xalqımın qızıyam, xalqımın əməlləri 
uğrunda hər şeyə hazıram. Tək mən yox, eyni zamanda ailəm! 
İnsan dostlarla güclü olur – təkbaşına heç nə etmək mümkün 
deyil.  

Növbə Levona çatdı. Rafiq badələri dolduran kimi təzədən 
ayaq üstə qalxdı. 

– Gözəl, çox gözəl! Süfrə o zaman şan-şöhrətli olur ki, onun 
ətrafında gözəl insanlar olur. Düzdür, xanımlarımız – Anahid 
xanım da, elə Klaranın özü də – süfrəyə ən ləziz təamları dü-
züblər, erməni mətbəxini tam şəkildə təsəvvür etməsək də, 
mini formada onu görürük. Əlləri var olsun! bundan da böyük 
süfrələr tarixi qələbələrimizi qeyd edəndə açılacaq.  

– Siz buna əmin ola bilərsiniz! 
Kostya badəni başına qaldırdı, o birisilər də eləcə. Yeməyə 

əl uzadan yox idi. 
– Deyəsən, yemək dadlı deyil. – Klara araya çökən sakitliyi 

pozdu.  
– Kim deyir? 
– Heç kim. Sadəcə, yeyən yoxdu, ona görə deyirəm.  
– Yeməyə həvəs yoxdu. Nə qədər yemək olar? – Kostya 

papiros yandırdı. 
– Həvəs niyə yoxdu? – Anahid təbəssümlə qonağa baxdı. 
– Sən bilərsən. 
– Konyakınkı şokoladdı. Kostya düz deyir. Mən də elə bil 

dünyanı yemişəm. 
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Rafiq qonağın sözlərini təstiq etdi, həm də onun arvadına 
münasibətini kənarlaşdırmaq istədi. 

– Yerevan konyakı dünyada əvəzsizdi. O fransız konyakını 
tərifləyirlər, ancaq sən deyən elə bir şey deyil. Düzdü, yaxşıdı, 
ancaq mən Yerevan konyakına üstünlük verirəm. Moskvada, 
ya harda olum, həmişə ondan içirəm. Prosto prelest. 

Levon badələri bir də doldurdu. 
– Onda içək Yerevan konyakının sağlığına! 
Kostya heç kimi gözləmədən konyakı içib stəkanı möhkəm 

stola vurdu və ayağa qalxdı. Levon onun fikrini başa düşdü. O 
da ayağa qalxdı. 

– Sabah... Hər şey həll olunacaq. Hazırlaşmaq lazımdı. 
– Hə, istirahət lazımdı. – Levon sağ əli ilə qulağının dibini 

qaşıdı, üzünü Anahidə tutdu. 
– Rafiq sizi Hovanesyangilin evinə qoysun. Qonaq təkdi, 

birdən nəsə vacib məsələ çıxar. Oldumu? 
Anahid razılığını bildirdi. Rafiq tutqun olsa da, dillənmədi. 
– Haydı, Rafiq, bunları qoy, qayıt. 
– Bəs Klara? 
– Ev yaxındı, mən piyada da gedə bilərəm. 
– Otur, yolda düşərsən. – Rafiq otağın açarını Klaradan alıb 

cibinə qoydu. 
– O getməyəcək. Mənimlə qalır. Sizə yaxşı yol. Gecəniz 

xeyrə qalsın. Sizə gözəl istirahət arzu edirik. 
Kostya qımışdı. 
– İstirahət? Nə istirahət? Biz Anahid xanımla qarşıdakı əmə-

liyyatın ən incə detallarını müzakirə edəcəyik.  
Qonaq sözünü bitirib qapının cəftəsindən tutdu, yanında 

dayanmış Anahiddən soruşdu: 
– Orda bu konyakdan varmı? 
– Mən bilmərəm. 
– Bəs oranı kim görüb? 
– Rafiq, Levon. 
– Nə məsələdi? – Levon həm Kostyaya, həm Anahidə baxdı. 
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– Orda varmı? 
– Var! – dedi Rafiq. 
– Hər ehtimala qarşı qoy Rafiq iki dənə götürsün. – Klara 

otağa keçib iki konyak şüşəsini kağıza büküb Rafiqə uzatdı. 
 

XXXIV FƏSİL 
 

Telefon zəngi Levonun da, Klaranın da ovqatını təlx etdi. 
Levon pis söyüş işlətdi.  

– Götürməyək! Yəqin Anahidi soruşurlar. 
Zəng səsi kəsilmir, fasilə ilə otağın divarlarına dəyib qayı-

dırdı. Səs kəsiləndə ikisi də təzədən yorğanın altına girdilər. 
Təkrar zəng çalındı. 

– Dur gör kimdi? 
– Bəlkə... 
– Birdən vacib  zəng olar. 
Klara lüt telefona yaxınlaşdı. Dəstəyi götürüb Aram Qalst-

yanın səsini eşitdi. Hal-əhval tutdu. 
– Necədi? İşlər yaxşıdımı? 
– Yaxşıdı. Levon hardadı? 
– Yatıb. Bu gün işi çox idi. Mən sənədlərə baxıram. Yox, 

yuxum gəlmir. 
– Fransız yatır. CNN-dən və ORT-dən gələnlər elə içirlər. 

Ritaynan Oksana da  pis deyillər. Əhvalları yaxşıdı. Hər ikisin-
dən istifadə etdilər. Hə, dozaları yuxarıdı.  

– Nə istəyirlər? Yatsınlar də?    
– Yox, yatmaq istəmirlər. Kişi istəyirlər. 
– Orda gör neçə kişi var, ay Aram, sən belə şeylərin usta-

sısan, axı. Hər xırda işdən ötrü gecənin yarısı bizi narahat 
edirsən. 

– Bizdik döy, Klara. 
– Sən ayrı vaxt özünü cavan sayırsan? 
– Bular cavan istəyirlər. Hələ deyirlər ki, türklər olsun! 
– Day siz hərəkət etməyəndə türk istəyəcəklər də! Ayıb, 
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ayıb, ayıb! 
– Qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Bunların fikirləri var ki, 

sərxoş, nəşəli halda küçəyə çıxıb  özləri tapsınlar. 
– Nəbadə, qoyasan küçəyə çıxsınlar. Bütün işləri sarvat 

eliyəllər. Tutularlar, işlər korlanar. Vəziyyət kritikdir.  
– Mən də elə fikirləşirəm, bunlara da deyirəm ki, sizə bu 

qədər pul verilib, işlər votvotdadır. Neujelnı, özünüzü saxlaya 
bilmirsiniz? Deyirlər ki, biz işimizi görəcəyik. O öz yerində. 
Ancaq buraya türməyə gəlməmişik ha. Dəstəyi verim özləri ilə 
danış, bəlkə səni eşitdilər.  

– Yox, lazım deyil, bir halda ki, istəyirlər, qoy risk etməyək. 
Sən belə elə, Əhmədə, bir də Nəcəfə zəng elə, gəlsinlər. Deyən 
kimi yüyürə-yüyürə gələcəklər. Təki, bu qəhbələrin səsi 
kəsilsin. Gör bir, camaat nə hayda, bunlar nə hayda. Yaxşı, 
oldumu? Hələlik. Gecən xeyrə qalsın! 

Klara üşümüşdü, qaçaraq özünü Levonun qucağına atdı. 
– Nədi? Nə istəyirlər? 
– Aram idi.  
– Operativ həll etdin! – O an Levonun gözünə heç nə görün-

mürdü.  
Ona elə gəlirdi ki, yanındakı Klara yox, Anjeladı. Vəhşi 

ehtirasla onu özünə tərəf çəkdi. Klara indiyədək Levonun belə 
vəhşiliyini görməmişdi. 

Nədənsə, bu ona xoş gəlirdi. O qədər uyumuşdular ki, 
Rafiqin qapını açıb otağa keçməsindən xəbərləri olmadı.  

 
XXXV FƏSİL 

 
İmamverdi Allahverdizadə pasport şöbəsindən çıxanda özü-

nü yüngül hiss etdi, sanki çiyinlərindən ağır bir yük götü-
rülmüşdü. Ürəyindəki qara qorxu qaçqınlarla görüşdən sonra 
daha böyük olmuşdu. Gecəni yata bilmirdi. 

– “Bu qaçqınlardan nə desən çıxar. Bu dəqiqə gürzə ila-
nından betərdilər. Haqq, nahaq çalmağa adam axtarırlar. Evləri 
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yox, eşikləri yox. Hər şeyi itiriblər. Bir deyillər, beş deyillər. 
Bir də gördün “qurrey” deyib hücum çəkdilər. Evlərini əlindən 
aldılar, özlərini də atdılar küçəyə. Neyniyəsən? Milis tanımır-
lar, prokurordan qorxmurlar. Evə girsələr, onları çıxartmaq 
olar? O oğlan kim idi? Mənim arvadımın erməni olduğunu 
hardan bilirdi?”        

Mariyettaya məsələni danışanda arvad dəli oldu.  
– “Köpək uşaqları, gör bir necə tezcə tapa bildilər? Gör heç 

başqalarının adını tuturlar? Mən pasport-zad dəyişən deyiləm. 
qələt eləyirlər. Mən bakılıyam, bura mənim torpağımdı,  qo-
hum-əqrəbalarım burada olurlar. Kim harada istəyir, getsin 
yaşasın. Kəndçilər gəlib mənim şəhər evimdə qalacaqlar? Şışş! 
Ay verdim ha! Qulaqlarının dibini görərlər!” 

İmamverdi danışmağına ara verməyən arvadının sözlərini 
eşitmirdi. Mariyetta havadan danışırdı. 

– “Sən çox şey deyirsən, düz deməyinə düz deyirsən, ancaq 
başa düş, sən o camaatın hikkəsini, qəzəbini görməmisən. 
Vəhşi heyvandan betərdilər, əllərinə düşəni parça-tikə edərlər.” 

– “Qələt eliyərlər. Mənnən bərabər ev tikiblər? Hökumət 
var, qayda var, qanun var! Məni heç kim evimdən çıxarda 
bilməz! Daxili İşlər Nazirliyini bura tökərəm, hamısını bircə-
bircə Bayıla apararlar. Dünya buraxmadı?” 

– “Ay Mariyettacan, milis rəisi də, prokuror da, KQB də 
orada idilər. Heç saya saymadılar. Qışqırdılar, bağırdılar ki, 
bizə ev verin. Əlli min adam düzlərdədi. Evsiz-eşiksiz, ac-
susuz!” 

– “Ə, siz də adınızı kişi qoyubsunuz. Belə cəhənnəmə, qara-
gora evsiz-eşiksizdilər. Deyərdiniz ki, gedin dağlarda, daşlarda 
ev tikin, yaşayın. Gec-tez buralar erməni torpağı olacaq. Böyük 
Ermənistan olacaq. Ermənilərin dediklərini eləyin, onlar sizə 
yaşamağa yer versinlər.” 

– “Hələ sən gör bu zırıltının qabağında necə dözəcəksən? 
Qorxuram məni də, qızı da sənə qatıb-qovsunlar. Nə isə, milis 
rəisinə demişəm, gedək, adını dəyişək, təzə pasport versinlər. 
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Sən özün orda bir yerə hökmən qol çəkməlisən!” 
– “Ə, mən nə öz adımı dəyişənəm, nə də atamın adını. Mənə 

ölümdən betərdi. Hamı indiyə kimi mənə Mariyetta xanım 
deyib. İnnən belə də deyəcəklər.” 

– “Deyəcəklər, ay əzizim, ancaq Gülyanın xətrinə, mənim 
xətrimə belə eləyək. Yoxsa, hər şeyi itirəcəyik! Gələnlərin si-
lahları var. Səhər min nəfəri bura Allah eləməmiş hücuma keç-
sə, səni ayaqlarında top kimi oynadacaqlar. Başa düşdünmü?” 

– “Ə, qorxaqsınız, bu boyda vəzifə əlinizdə... Heç nə eli-
yəmmirsiniz.” 

– “Mümkün deyil.” 
– “Dayan, mən Moskvaynan bu məsələni həll edərəm, siz də 

baxarsınız!” 
– “Mariyettacan, Moskvalıq məsələ döy. Daha oraya da fikir 

verən yoxdu. Moskva nağayracaq? Moskva bura zəng edib tap-
şıracaq ki, orda filankəs var, onun dediyini eləyin? Eləməyə-
cəklər. Moskva özü dağıdır. Çalış özünü salamat saxla. Bunun 
üçün də pasportu dəyişməliyik!” 

– “Ə, tutaq ki, pasportu dəyişdik, sənin pasportuna baxan 
kimdi? Hamı bilir ki, sənin arvadın ermənidi. Adı istəyirsən 
Gülnarə olsun, ya da Mariyetta. Məni tanışlarımızın yanında 
biabır eləmə!” 

– “Oy, əzizim, elə tanışlarının hamısı adlarını dəyişiblər də! 
Onlar sənin kimi axmaq deyillər ha! Dəyişməyən bir sən 
qalıbsan.” 

– “Doğurdan?” 
– “Bəs necə?” 
– “O gün, o gün deyəndə ki, dünən Marqo ilə danışdım, 

mənə heç nə demədi?”  
– “Başın işləmir də! Marqo sənə deyəcək ki, adımı dəyiş-

mişəm? Hamı gizlinnən işi görür. O Marqo indi Moskvada, ya 
da Krasnodardadır.” 

– “Orda nə işi var?” 
– “Başını salamat saxlamaqdan ötrü! Hər şey yoluna 
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düşəndən sonra da qayıdacaq düz Bakıya!” 
– “Bakıya niyə?” 
– “Çünki onu burada tanıyırlar. Elə yerə getməlidi ki, orda 

kimsə xəbər tutmasın!” 
– “Xəbər tutsa nə olasıdı?” 
– “Nə olasıdı? Öldürəcəklər, çıxıb gedəcək işinə! 
Mariyetta ərinə bir söz demədən qalxıb telefona sarı getdi. 

Marqonun nömrəsini yığdı. Dəstəyi qaldıran olmadı. Nömrəni 
təkrar yığdı. 

– “Özünü incitmə, əzizim, sən mənə inanmırsan? Onlar 
çoxdan gediblər.” 

Mariyettanın əsəbindən yanaqları qızarmışdı. Hərəkətləri 
əsəbi, danışıqları rabitəsiz idi. 

– “Necə yəni? Biz... hara getməliyik? Nə üçün? Gedib harda 
belə gün görəcəyəm? Evim, eşiyim, şəraitim, dolanışığım. 
Şəhərdə hamı bizi tanıyır, hörmət göstərir. Ehtiyacım yoxdu. 
Görüm sizi didərgin düşəsiniz...” 

İmamverdi “düşüblər də” deməyə qorxdu, çünki Mariyetta 
çox əsəbi idi, ona söz qaytarardı. 

– “Yaxşı, mənim təzə adım nə olacaq?” 
– “Əzizim, biz sənə Mariya demirdik? Mariya! İndi onun 

arxasına bir “m” hərfi artıracağıq, olacaq Məryəm. Pis ad deyil, 
beynəlxalq addı.” 

Mariyetta “Məryəm” sözünü bir neçə dəfə təkrarladı, sonra 
dəlicəsinə gülməyə başladı. 

– “Nəyə gülürsən?” – İmamverdi qorxmağa başladı, elə 
bildi ki, arvadı indicə dəli olacaq. 

– “Nəyə gülürəm? Özümə gülürəm, halıma gülürəm. gör nə 
günlərə qaldım!” 

– “Narahat olma, əzizim, bu müvəqqəti, keçici prosesdi. 
Sonra hər şey qaydasına düşəcək. Əvvəllər də belə olub.” 

– “Mənim ömrüm gedir, ömrüm. Sonra heç qaydasına düş-
məsin. Neynirəm? Sən əfəl bais oldun. Hər şeyə bais sənsən. 
Mən ürəyim istəyən kimi yaşamıramsa, dağılsın o dünya!” 



Müzahim İsmayılzadə 

180 

– “Elə məni günahlandırırsan? Mənim nəyim əfəldi? Hər 
şeyini yaratmışam. Gül kimi qızımız var. Xan kimi dolanırsan. 
İndi... sizinkilər onları qovublar, vəziyyət gərgindi. Mən də 
sənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün belə edirəm, sən məni 
günahkar çıxarırsan. Sənə yaşamaq lazım deyil? Yaşa də. 
Pulun olandan sonra ya Bakı, ya Parij, ya Moskva! Hələ oralar 
burdan min dəfə yaxşıdı. Qızını, kürəkənini də götür, get 
xaricə. Hə, atanın adı da dəyişməlidi.” 

– “O niyə?” 
– “Bəs adın dəyişir, atanın adı yox?” 
– “Onu nə yazacaqsan?” 
– “Sərkis deyil, elə Sərkər yazarıq.” 
– “Nə deməkdi?” 
– “Ferma müdiri. Atan donuz çobanı olmamışdı? Elə uyğun 

gəlir. Bu pasportun burda işləyəcək, buradan qıraqda yenə 
Mariyetta Sarkisovnasan.” 

Elə o axşam Gülya gəldi, İmamverdi qızına hər şeyi pittə-
pittə başa saldı.  

– “Mən xaricə-zada gedən deyiləm. Podruqalarım getmişdi. 
Hamısı qayıdıb gəlirlər. Bura yaxşıdı. Mamanın adını dəyiş-
məsi... Pis oldu. Mən şəxsən istəməzdim. Adam gərək millətini 
dəyişməsin.” 

– “Ata çatana qədər eşşəyə minərlər.” 
– “Yerunda, bunlar mənim üçün maraqlı deyil. Kim qovur, 

kim qaçır. Mənim pulum qurtarıb.” 
– “Kürəkən hardadı? Son vaxtlar görünmür?” 
– “Arada görüşürük.” 
– “Yaxşı eləyirsən, görüşün.” – Bunu İmamverdi dedi. 
– “Mama, çortunu pozma, gedərsən, bir az da xaricdə havanı 

dəyişərsən. Öyrənənə kimidi.” 
– “Hələ bilmək olmaz, qızım, bəlkə hər şey yaxşı olacaq. 

Anan heç xarıcə gedəsi olmayacaq?” 
– “O da olar. Bəlkə bir kvartira tutaq, orda qalsın?” 
– “Mən gəzməyə öyrənmişəm. Bircə saat evdə qalsam, bağ-

rım partlayar. Salona hər gün getməliyəmmi? Hamama getmə-
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liyəmmi? Canım sənə desin, padruqalarımla görüşməliyəmmi? 
Qızıl dükanlarına baş çəkməliyəmmi? Tanışlar var, onlarla hal-
əhval tutmalıyammı? Toylara getməliyəmmi?”... 

İmamverdi pasportu qoltuq cibində qiymətli əşya kimi 
saxlayırdı, tez-tez əlini kostyumun üstündən pasporta vururdu. 
İşə çatıb təlimatçını otağına çağırdı. 

– Moskvaya bilet almaq olarmı? 
– Bir az çətindi. Gərək zakaz verəsən. 
– Onda al bu pasportu, get, bilet al. 
– Nə vaxta? 
İmamverdi dəstəyi götürüb evlərini yığdı. 
– Bileti nə vaxta alaq, Məryəm? 
– Hələ qoy qalsın. Heç nə deyəmmərəm. 
O, qırmızı pasportu qaytarıb qoltuq cibinə qoydu. 
– Yaxşı, hələ lazım deyil! Vaxtı müəyyən edəndə gedib 

alarsan... 
 

XXXVI FƏSİL 
 
Milis rəisi podpolkovnik Zülfüqar Zülfüqarovun həyat yol-

daşı Qərbi Azərbaycandan idi. Qaçqınçılıq başlayandan işlərin-
də rahatçılıq yox idi. Gəlib-gedənin əlindən bezmişdi. Arvadı-
nın adamları şəhərə pənah gətirmişdilər. İki qaynı ailələri ilə 
birlikdə üç gecə onlarda qaldı. Bir kəlmə deyə bilmirdi ki, çıxın 
gedin. Düzdü, onların qohumları şəhərdə çox idi, ancaq rəis 
onlara ən yaxın hesab olunurdu. Məcbur olub evə gecə hamı 
yatandan sonra gəlir, səhər isə o başdan durub gedirdi. İstirahət 
otağındakı divanda mürgüləyib yorğunluğunu, yuxusuzluğunu 
alırdı. Belə getsəydi, qayınları onlarda məskunlaşmalı olacaq-
dılar. 

Havalar açılana isə hələ xeyli vaxt vardı. Rəis onu gözünün 
altına almışdı ki, havalar isinsə, bağ evini işə salar, onları ora 
köçürərdi. Bağda qaz yox idi, balon qazla xörəyi ancaq bişir-
mək olardı. 

Ancaq Nərimanov adına mədəniyyət evindən çıxanda 
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İmamverdi Allahverdizadənin erməni arvadının pasportunu də-
yişmək məsələsini eşidəndə, o saat ağlına gəldi ki, qayınlarını 
onun evinə köçürsün. Xahişlə yox, zorla. 

Zülfüqar İmamverdinin öz hökumət evindən başqa katejdə 
iki villasının olduğunu bilirdi. Villanın biri təmirdən çıxmış, o 
birinin isə üstü örtülmüşdü. İçində təmir işləri aparmaq lazım 
idi ki, bunu nə vaxt istəsən etmək olardı. Üstəlik qayınları 
sənətkar idilər, elə özləri o işləri görə bilərdilər. materialını alıb 
verəcəkdi, vəssalam, şuttamam. 

Zülfüqarın o evin birində – hazır binada gözü vardı. İmam-
verdinin qızını yaxşı tanıyan rəis gecə barlarında, restoranlarda 
yüngül həyat tərzi keçirən qızın belə evə ehtiyacı olmadığını 
bilirdi. Hələ bir dəfə onu sərxoş vəziyyətdə şöbəyə də gətir-
mişdilər. Qız ayaq üstə dura bilmirdi. Oturmağa yer göstərdi. 

– Sən kimsən? – özünü bilməməzliyə vurdu. 
– Mən qorkomun şöbə müdiri Allahverdizadənin qızıyam. 
– Həə? Gülya deyilsən? 
– Gülyayam. 
– Sənin toyunda olmuşam. Onda belə deyildin. 
– İndi arıqlamışam. 
– Həm də gözəlləşmisən. Ərin ola-ola niyə belə işlər görür-

sən? 
– Ürəyim belə istəyir. 
– Ərin bilir? 
– Çoxdan boşanmışıq. 
– Atan necə? Ona deyimmi? 
– Bilsin. Neyləyəsidi ki? 
– Belə olmaz, axı? Gül kimi gözəl qızsan. Cavan, təravətli. 
– Rəis, insan dünyaya bir dəfə gəlir. Onda da elə yaşamalıdı 

ki, sonra təəssüflənməsin. 
– Mən inanmazdım ki, o boyda adlı-sanlı kişinin qızı belə 

olsun. Deməli, həm içirsən, həm də çəkirsən? 
– Hə. 
– Bəs nə cür oğlanları xoşlayırsan? 
– Güclü. 
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– Kişilərdən də xoşun gəlirmi? 
– Niyə də yox. 
– Onda atana zəng etməyə ehtiyac yoxdu. 
– Fərq etməz. Biz hər birimiz öz ömrümüzü yaşayırıq. 
– Sən qəşəng qızsan. Çox gözəlsən. 
– Sən də pis kişi deyilsən. Məmnuniyyətlə... 
Zülfüqar yataqxanadan iki otaq istəmişdi. Direktor otaqları 

hazırlayınca üç-dörd gün möhlət istəmişdi. Yerləşməyinə qa-
yınları yerləşəcəkdilər, ancaq bir otağa böyük bir ailənin sığış-
ması çətin idi. Yenə onu narahat edəcəkdilər. Qayınlarının 
hərəsi bir evi zəbt edib tutardı, sonra o evin birini ələ keçirmək 
elə də çətin deyildi. 

Nazirliyin iclasından qayıdanda Zülfüqar sürücüsü Aloşdan 
İmamverdinin evlərinin yerini bilib-bilməməsini soruşdu. 

– O mağaza var ey ha, onun arxasındakı evləri deyirsiniz? 
– Özüdür ki, var. Orda şəhər rəhbərlərinin hamısının evləri 

yan-yanadı. 
– Nə aparmaq lazımdı, rəis? 
– Adam. 
– Kimi? – Aloş sükanı buraxıb geriyə – rəisinin üzünə 

baxdı. 
– Adam də. Canlı adamlar. – Aloş heç nə başa düşməsə də, 

“baş üstə” deməkdən başqa çarəsi qalmadı. 
– Baş üstə deyirsən, ancaq nə edəcəyini bilmirsən. 
– Elədi rəis. 
– Onda qulaq as! İmamverdinin şəhərdə mənzili var. bunları 

qızı üçün tikib. Birini tikib qızına verdi. Qız boşanandan sonra 
bu papağı boş qalmış, o boyda evi kürəkəninə verdi. Hər kürə-
kəninə bir ev tikir. Ev də nə ev! Yaşayan-zad yoxdu, evlər ağzı 
günə yatır. Bu yandan da qaçqınlar şəhəri başına götürüb. 
Hamısı düzdə qalıb. Mənim iki qaynım ailələri ilə bizdədilər. 
Özün bilirsən də! İndi, olmazmı ki, o evləri zəbt etsinlər. 
Bizimkiləri deyirəm. 

– Olar, lap əla olar, rəis! 
– Hə, İmamverdinin arvadı ermənidi, qızdan da yarımayıb. 
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Gör harda yazılıb ki, kürəkən qızını boşasın, həm də ona ev 
verəsən? 

– Ağla gəlməyən şeydi, rəis! 
– Uşaqlardan beş-altısı mülki geyimdə bunları aparır o evlə-

rə. Qapını sındırıb hərəsi bir evi tutur. Veşlərini də tezbazar 
içəri boşaldın. 

– Baş üstə rəis! 
– Ancaq gecə işləyin. Saat ikidə-zadda başlasanız, tez də 

qurtaracaqsınız.  
– Baş üstə rəis! Uşaqların hamısını aparsam, beş dəqiqəyə 

həll edəcəklər. Problem yoxdu. 
– Hə, neyniyək, vəziyyət belə tələb edir. Başqa çıxış yolu-

muz yoxdu. Həm də... o qız vardı, ey, ha, nədi, nə, sən onu 
tanıyırsan də. Ona hər yer evdi. O evi neynir. Ancaq bu 
yazıqlar qalıblar düzün ortasında. Demişəm, gələcəklər şöbəyə, 
orda danışın, vaxt təyin eləyin. Bir onu nəzərdə tut ki, zəbt 
edənlər qaçqınlardı, erməni evlərini tutublar, mənimlə də heç 
bir əlaqələri yoxdu... 

 
XXXVII FƏSİL 

 
– Bunlar harada qaldı? – Levon başını bulayıb, kreslonu fır-

latdı, sonra divardakı saata baxdı. – Saat düz on ikidi. Bu vaxta 
qədər neynirlər? 

Rafiq stuldan qalxıb o biri otağa keçdi. Levonun verdiyi sual 
onu birtəhər etmişdi, arvadını axşam aparıb yad kişi ilə Hova-
nesyanların boş evində qoyub gəldiyindən xeyli vaxt ötmüşdü. 

Klara Levona başı ilə işarə etdi, yəni sözü Rafiqin xətrinə 
dəymişdi. 

– Heç xətrə-zada dəyib eləməsin. İncəsənət qurban tələb 
edir. Yüz dənə, min dənə Anahid qurban olsun erməni xalqına. 
Biz burda kef çəkmirik ha! Özümüzü odun içinə atmışıq. 
Axırımız necə olacaq, sağ qalacağıq, öləcəyik, bilmirik. 

Levon az qala qışqıra-qışqıra danışırdı. Papiros yandırıb 
Klaraya zəng etməyi tapşırdı. Telefonu Anahid götürdü. 
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– Necəsiniz? 
– Pis deyilik! – Anahidin yorğun səsi eşidildi. 
– Necədi? 
– Yaxşı. 
– Bəs gəlmirsiniz? 
– Bilmirəm. Yatıb. 
– Rafiq gözləyir. Nə vaxt gəlsin sizi gətirsin? Saat on ikini 

keçib. 
Anahid dəstəyi qoyub, rusun arxasınca getdi, bir az keçmiş 

boğunuq səs eşidildi. 
– Hər şey normaldımı? 
– Hə. 
– Levon hardadı? Dəstəyi ona ver! 
Levon yerindən əsgər kimi sıçradı. 
– Bəli, eşidirəm. 
– Uşaqlar işə başlasın. Ancaq qaçqınlar arasında agitasiya 

aparsınlar. Dediyim formada.  
– Oldu. Başqa? 
– Heç nə. 
Rafiq otağa qayıtmışdı, telefon söhbətindən sonra nə iş 

görəcəyini bilmək istəyirdi. 
– Arama zəng elə, işə başlasınlar. Ehtiyatlı olsunlar. Sən 

buranı tərk etmirsən. Başlandı! 
– Bəs Anahidgil? – Rafiq astadan soruşdu. 
– Onlar məşğuldurlar. Biz birinci mikrorayondakı çayxa-

naya gedəcəyik! 
 

XXXIII FƏSİL 
 
Çayxana ağzına kimi dolu idi. Elçinlə Vəli yaxınlıqdakı 

parkda Levonla görüşüb təlimat alandan sonra içəri keçdilər. 
boş yer olmasa da, geri qayıtmadılar. Arıq çayçı oğlana dedilər 
ki, arxadan iki dənə stul versin. 

– Onsuz da qoymağa yer yoxdu! – oğlan əlindəki çayniki 
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stola ötürdü.  
– Ə, Qaqış, sənin nəyinə lazımdı yer var, ya yox, sənə 

deyirlər iki dənə stul ver! 
Qaqış arxadan iki müxtəlif stul gətirdi. Dövrələmə 

oturanlardan xahiş etdilər ki, onlara da yer versinlər. Oturanlar 
sıxlaşdılar. 

– İki stəkan, iki dənə də çaynik! – Elçin Qaqışa tapşırdı. 
– Deyəsən, söhbətinizə mane olduq! – Vəli üzrxahlıq etdi.  
– Nə mane olacaqsınız? Elə gizlin bir işimiz yoxdu, qaçqın 

adamlarıq. Günümüzü ötürürük! 
Qaçqınlardan lopabığ, orta yaşlı kişi dilləndi: 
– Bəs nə fikirləşirlər? Belə olmaz, axı? Hərə bir çətən 

külfətlə gəlib, səpələnib küçələrə. Bunun yatmağı var, yeməyi-
içməyi var, canım sizə desin, yuyunmağı, istirahəti var. Qohum 
evində neçə gün qalacaqsan? El-elə sığar, ev-evə sığmaz. 
Adam yaşamaqdan bezir, həyata nifrət edir. 

Elçin sərbəst, avazla danışırdı. Qaqış çaynikləri, stəkanları 
yerbəyer elədi. 

– Bu boyda dövlətin adını səkkiz araba ilə çəkmək olmur, 
bir çarə qılmalıdı. Camaat yerbəyer olmalıdı. Ya öz yerlərinə 
qayıtmalıdı, ya da burada mənzil verilməlidi. – Vəli sözünü 
qurtarıb, stəkandan bir qurtum çay içdi. 

– Burda hardan versin? – qaçqın oğlan papirosunu tüstü-
lətdi. 

– Necə yəni hardan versin? Canı çıxsın bir çarə tapsın. Niyə 
Afrikadakı aclara, evsiz-eşiksizlərə ərzaq yardımı edir, evlər 
tikirlər? Burda da tiksinlər də! Bir yer ayırsınlar, çoxmərtəbəli 
evlər tiksinlər, camaatı yerbəyer eləsinlər. 

– Ona vaxt lazımdı, qağa! Bir beşmərtəbəlini, ya doqquz-
mərtəbəlini neçə aya tikirlər? 

– Ən azı dörd-beş aya! 
– Bə ona kimi harada qalaq? 
– Çadırlar versinlər. Eybi yox, birtəhər dözərik. Bilək ki, nə 

vaxtsa öz evimiz olacaq. 
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– Ə, sən çadırda yaşaya bilərsən? 
– Niyə yaşamıram ə? Məcbur olandan sonra hardasa qalma-

lısanmı? 
– Obşitelləri versinlər, sanatoriyaları versinlər, zavodların 

boş yerlərindən versinlər! Hələ məktəblərdə, uşaq bağçalarında 
da qalmaq olar! Müvəqqəti də! 

– Verməzlər, ə, Qasım! Bə məktəbdə dərslər nə olsun? Uşaq 
bağçalarında o qədər uşaq nə olsun? Uşaq bağçasında da adam-
mı yaşayar? O körpələrin, məllimlərin yanında ayaqyoluna 
necə gedəsən? Ayıfdı, ə, adama dan gəlir.  

Elçin boğazanı arıtladı. 
– Mən başa düşə bilmirəm, siz elə kəndçi-kəndçi danışırsı-

nız, bişmiş toyuğun da gülməyi gəlir. Siz qaçqınsınız, hamı bi-
lir ki, hər şeyinizi ermənilərə qoyub, canınızı götürüb qaçmı-
sınız. O arını ki, yuvasından dağıdırlar, onlar da dağılıb hara 
gəldi uçur, kim qarşılarına çıxdı, sancır. Siz də onun kimi. Siz 
niyə orda-burda yer axtarırsınız? Sizi ermənilər Ermənistandan 
qovmayıblarmı? Siz də erməniləri Azərbaycandan qovun, get-
sinlər əzizlərinin yanına, sizin evlər onlara qalmayıbmı? Onla-
rın evində də siz qalın, olsun əvəz-əvəz.  

– Pazı paznan çıxararlar. – Vəli Elçinə dəstək oldu. – Onlar 
sizə, siz də onlara. Hökumətə qalsa, işləriniz çətin olacaq. Heç 
ağlınız da kəsməsin ki, sizin hamınıza ev versinlər. Ev tikmək, 
nəsə eləmək – boş şeylərdi. Bircə yol qalır – əvəz-əvəzə. Sizi 
döyüblər, öldürüblər, təhqir ediblər, biz də onlara cavab ver-
məliyik. Erməni nə zibildi, ə? Qandan it kimi qorxur. Biz türk-
lər dörd əsr bütün dünyaya ağalıq etmişik. İndi noluf? Ermənini 
qovmaq, “Böyük Ermənistan” planını onların başından çıxart-
maq. Yerli camaat da kömək eləyəcək. ancaq əsas sizsiniz, 
çünki zərərçəkən kimi sizə heç nə deməzlər. 

– Bura şəhər yeridi, bilmək olmur ki, gavurlar harda yaşa-
yırlar. Yoxsa nə var onları qovmağa? – Qasım təəssüf hissi ilə 
dilləndi. 

– O bizim əlimizdə. Heç narahat olmayın. Şəhərdəki bütün 
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ermənilərin siyahısı, ünvanları hazırdı, bir qalır birləşib onlara 
divan tutmaq. 

– Bilirsiniz, – Vəli stulunu rahatladı, – adama çox pis təsir 
edir, durduqca başın alovlanır ki, dığalar bizimkilərin başına 
corab hörürlər. Kimdi, ə, erməni? Bənnalıqdan savayı əllərin-
dən iş gəlmir. Arvadları da bizimkilərin fərəsi. 1908-ci ildə 
qovdular, 1918-ci ildə qovdular, 1948-ci ildə qovdular. İndi də 
1988-ci ildi, yenə də qovurlar. Torpaqlarımızı qarış-qarış, 
addım-addım tuturlar. 

– Deyirsiniz, onların siyahısı hazır var, eləmi? 
– Əlbəttə. Bircə-bircə yazılıb. 
– Onda gedək, analarını ağladaq də. 
– Ağladaq. Ancaq burda az adam var. Hücum çəkəndə gərək 

xeyli adam olsun ki, nə milis, nə prokuror bir söz deyə 
bilməsin. 

– Ə, qardaş, elə hərəmiz neçə adam yığa bilərik, bir haya 
bəsdilər. Hamı, siz demişkən, yanıqlı adamlardı. 

– Tanıdığınız adamlara deyin, bura yığışsınlar, burdan baş-
layaq. Gözləməyin mənası yoxdu. Yenə deyirəm, hərə özünədi. 
Hökumət sizi aldadacaq, yalançı vədlər verəcək ki, gözləyin, 
sizə ev tikib verəcəyik. Hökumətin özü başdan dağılıb gedir, öz 
canı hayındadı. 

– Canı hayında olmasaydı, bu qədər insanı qaçqın salmağa 
kimin gücü çatardı? Elə hökumət özü ermənilərə imkan verir 
ki, bizimkiləri qovsunlar. Ermənistandan bizimkiləri qovurlar, 
Qarabağı da ayırıb Ermənistanla birləşdirmək istəyirlər, 
deyirlər ki, Qarabağ ermənilərindir. Siz oraya bu yaxınlarda 
gəlmisiniz, dünən şeş, bu gün beş. Qarbaçova qədər gedib 
çıxıblar. Onun razılığını alıblar. 

Qasım əlini yanındakı yoldaşına uzadıb söhbəti dayandırdı. 
– Ə, buları qoyaq bir kənara. Rusnan, ingilisnən nə işimiz 

var? Söhbəti dəyişməyək. Bu qardaşlar deyənlər həqiqətdi. Ac 
qılınca çapar. Bizə nə lazımdı? Ev! Erməniləri çıxardaq, 
hərəmiz bir ev tutaq. Mən şəxsən hansı evi tutsam, oranı heç 
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kimə vermərəm, ölərəm ki, çıxmaram. 
– Guya biz çıxasıyıq! Evə girdin, qurtardı getdi. Evimi 

vermişəmmi, əvəzində buranı tuturam.  
– Onda belə danışırıq – dedi Elçin. – hamı burda yığışır. Bir 

az da ehtiyat üçün nələrsə götürün. Birdən lazım oldu. Hər 
ehtimala qarşı camaat nə qədər çox olsa, milis-zad maneçilik 
törədə bilməz. Danışdıq! 

Vəli Qaqışı çağırıb içdikləri çayların pulunu verdi. 
 

* * * 
Əhmədlə Nizami isə altıncı mikrorayondakı dairədə işə 

başlamışdılar. Burada mitinqəbənzər toplantı keçirildi. Əhməd 
skamyanın üstünə çıxıb danışırdı. 

– Ay camaat, bu günlər tarixə hansı hərflərlə yazılacaq, deyə 
bilmərəm, ancaq onu bilirəm ki, bədnam qonşularımız bizə qar-
şı açıq müharibəyə başlayıblar. Ermənistandan soydaşlarımız 
zorakılıqla öz dədə-baba yurdlarından qovulublar. Onların sayı 
on minlərlə ölçülür. Bu son hədd deyil. Qaçqınların sayı yenə 
artacaq. Bu, yerə-göyə sığmayan bir faciədir ki, erməni daş-
nakları mənfur siyasətlərini rusların əli ilə həyata keçirirlər. Biz 
cəngavər bir millətin xələfləriyik. Bu haqsızlığı yerdə qoy-
mamalı, düşmənlərimizdən intiqamımızı almalıyıq! O İrəvan 
da, Qarabağ da tarixən Azərbaycan torpaqları olmuşdur, olaraq 
da qalmalıdır. Biz bir qarış da torpağımızı gavurlara verməmə-
liyik. Yaşasın Qərbi Azərbaycan! Yaşasın Qarabağ! 

– Qərbi Azərbaycan bizimdir! 
– Qarabağ bizimdir! 
Yerlərdən səslər ucalmağa başladı. 
Milis maşını bir az kənarda dayandı. İki serjant maşından 

düşüb tənbəl-tənbəl fırlanmağa başladılar. 
– Bunlar bura niyə yığışıblar? Nə istəyirlər? 
– Mahnı oxuyurlar. 
– Nə mahnı? 
– Qaçqınlıq haqqında ballada. 
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– Ballada nədi, ə? 
– Ballada də. O da mahnının bir növüdü. 
– Qoy oxutsunlar! Getdik, ə! – serjantlar maşına oturub 

aradan çıxdılar.      
 

XXXIX FƏSİL 
 
Ədilə Siranuşun gəlişini başqa cür başa düşdü: elə bildi ki, 

Allahverdi ilə bağlı nəsə deyəcək, ancaq arvad tamam başqa 
əhvalda idi. Rəngi ağappaq olmuşdu, danışanda tələsik danışır, 
sözlərin bəzilərini yarımçıq deyirdi. Mətbəxə keçdilər. Çay-
nikin altını yandırdı.  

– Nə var, nə yox, ay Siranuş bacı? İşlər necədi? Gözümə 
birtəhər dəyirsən? 

Siranuş heç nə deməyib başını buladı, gözlərindən selləmə 
damcılar axmağa başladı. Yaylığının ucu ilə üzünün yaşını 
sildi. 

– Noolub? 
– Allahverdi qardaşdan nə xəbər var? 
– Heç nə, xəbər-zad yoxdu. Elə zavoddan tutub aparıblar. 

Hardadı, bilinmir. Azərə də deməmişik. Yarışdadı.  
– Aaz, a bacı, adam bütün başını itirib. Bilmirsən nələr olur? 

Allahverdi hara, nəşə alveri hara! O, çox təmiz adamdı. Bu 
hökumətin prosto başı yoxdu, varsa, başını itirib. – Siranuş ani 
fasilə verib, mətləbə keçdi. – Şəhərdən xəbərin var? 

– Danışırlar işdə, bilmirsənmi, hərə bir yandan xəbər gətirir. 
– Nə danışırlar? 
– Nə bilim, deyir qaçqınlar birinci mikrorayonda, altıncı 

mikrorayonda yığışıblar. Bəzi adamlar onları başa salıblar ki, 
burdakı erməniləri şəhərdən qovacaqlar.  

– Hə, mən də elə eşitmişəm. Günlərimiz başlayır – qara gün-
lərimiz. Allah baisin evini başına uçurtsun. Bizim nə güna-
hımız var? Mən heç Qarabağı televizordan başqa bir dəfə də 
görməmişəm. Nəyimə lazımdı o Qarabağ! Bir-iki dığa ortaya 
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düşüb özlərindən oyunlar çıxarırlar. Bilmirəm, başımıza nələr 
gələcək. 

– Səbrli ol, ay Siranuş bacı. Allah özü sənə kömək olar! 
– Gənə Allahverdi qardaş olsaydı, bir az ürəkli olardım. 

Qızdan qorxuram. Özüm cəhənnəm. 
– İnşallah, nə özünə, nə də qızına heç nə olmaz. Hökumət 

qoymaz bir şey olmağa. 
– Nə bilim, təki sən deyən olsun, heç nə olmasın. Ancaq o 

qaçqınlar bizi buradan çıxartsalar, axırımız necə olacaq? 
Haramız var, hara gedəcəyik? Üzümüz-gözümüz bura öyrəşib, 
qaynayıb-qarışmışıq. 

– O yazıqları bu qışın şaxtasında göndərənlərə nə deyirsən? 
Hərəsi bir düzdə. Adamın yazığı gəlir. Bizim o biri blokda 
Səriyyə var ha, onun ata-anası, qardaşının ailəsi qalır. Hər gün 
çıxıb həyətdə o yan-bu yana fırlanırlar. 

– Bizim üstümüzə də iki ailə gəlib. Özü də çoxdular, ey! 
Allah oları didərgin salanın balasını didərgin qoysun.  

Siranuş çaya gözünün ucu ilə də baxmadı.  
– Birdən bir şey olsa, neyniyək, ay Ədilə bacı? 
– Ölməmişik ha! Qoymarıq sizə bir şey olsun. Biz də, qon-

şular da!  
– Mən onların sifətinə baxmışam – vəhşi kimidilər. Neynə-

sin yazıqlar? İntiqam alsalar, pis alacaqlar. Ən pis fikirlər 
gözümdən keçir. Elə bilirəm ki, Anjelanı... Oy, dilim qurusun. 
Yadıma salanda ətim ürpəşir. Ədilə bacı, gəlsənə Anjela gecə 
gizli gəlib sizdə qalsın, heç yana da çıxıb eləməsin? 

Ədilə fikrə getdi, Azər gözü önünə gəldi. 
– Nə olar, ay Siranuş bacı, qoy gəlsin qalsın, ancaq sən 

demişkən, gərək gizli gəlsin və heç kimə görsənməsin. Görək 
axırı necə olur? Elə bilirəm ki, yaxşı olar. 

– Təki  sən deyən olsun, ay Ədilə bacı. 
– Bəs sən özün neynəmək istəyirsən? Bəlkə uşaqlar səni 

başqa yerə aparsınlar? 
– Orda mənim kimim var? Elə mən öz evimdə qalaram, nə 
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olar olar. Həm evə həyan olaram, həm də... 
– Çayını iç, fikir eləmə. Allah kərimdi. 
– O Levon köpəkoğlundan gözüm su içmir. Başçıları odu. 

İndi qorxum ondandır ki, hayıf çısın, bizi el içində biabır 
eləsin! 

– Eləməz, narahat olma! 
Birdən Siranuş əl atıb qoynundan dəsmala bükülü bağlama 

çıxartdı, stolun üstünə qoyub açdı. 
– Bu nədi? – Ədilə az qala qorxmuşdu. 
– Bir az puldu, dar gün üçün saxlamışıq, bir də nişan 

üzüyümdü. 
– Mənə niyə verirsən? 
– Sən bunları saxla. Bilirəm ki, sizdə it-bata düşməz. Neçə 

illərdi yığdığımız şeylərdi. Başımıza bir iş gəlsə heç, halalındı, 
yox, əgər salamatçılıq olsa, onda qaytararsan. 

 
XXXX FƏSİL 

 
Avtovağzalın yanındakı “Sülh” və “Dostluq” küçələrinin kə-

sişdiyi ərazi az vaxtın içərisində insanlarla doldu. Mərkəzi 
şəhər bazarından çıxanlar, yaxınlıqdakı mağazalarda işləyənlər, 
binalarda yaşayanlar hay-küyə yığışdılar. Mərkəzdə Levon 
Armenyanın dəstəsi fəallıq göstərirdi. O, dirijorluq edir, əvvəl-
cədən hazırlanmış ssenarini həyata keçirirdi.  

– Qarabağ bizimdir! 
Ətrafdakılar xorla onun dediklərini təkrarlayırdılar. 
– Ermənilərə Azərbaycanda yer yoxdur! Rədd olsun ermə-

nilər! 
Onun sözləri yenə xorla deyilirdi.  
– Biz imkan vermərik ki, öz ata-baba yurdlarından didərgin 

düşənlər küçələrdə qalsınlar! Onlar ermənilərin mənzillərinə 
sahib olmalıdılar! 

Bu onların halal haqlarıdı! Bu insanlara qarşı törədilən 
vandalizimdi. Ən böyük günahkar isə Sovet ittifaqı kommunist 
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partiyasıdır. 
– Rədd olsun Sov. İKP! 
– Rədd olsun “Daşnaksütyün!” 
– Rədd olsun irtica! 
Levonun səsi ən məşhur diktorların səsi kimi çıxırdı və onun 

ardınca kütlə boğuq səslə qışqırırdı. 
Yollar kəsilmiş, girəcəkdə və şəhərin içində tıxac əmələ gəl-

mişdi. Dayanan maşınlardakılar şüşələri aşağı salır, baş verən-
ləri sakitliklə seyr edirdilər. Hadisələri yaxından görmək istə-
yənlər maşınlarını kənara çəkib kütləyə yaxınlaşırdılar.  

– Rədd olsun ermənilər! 
– Daşnaksütyun partiyasına ar olsun! 
– Rədd olsun irticaçı ASALA! 
– Zori Balayana ölüm! 
– Aqanbekyan, Şahnazaryan həbs olunsun! 
– Qarabağ bizimdir! 
– Zəngəzur Azərbaycanın qədim torpağıdır! 
– Yaşasın Qarabağ! 
– Yaşasın bütöv Azərbaycan! 
Şüarlar binalara toxunub əks-səda verirdi. 
Əhmədgil şəhərdən gələn maşınları yoxlamağa başlamış-

dılar. 
– Vəsiqəni göstər! 
Mülki geyimli cavanların yoxlanışı çoxlarında maraq doğu-

rurdu.  
– Siz kimsiniz? 
– Bu nə mitinqdi? 
– Qaçqınlardı? 
– Yoxlamanın məqsədi nədi? 
Cavablar sadə olurdu. 
– Artıq danışmayın! 
– Vəsiqələrinizi göstərin! 
– Maraqlananlar düşüb baxsınlar! 
– Nə deyilir, onu da eləyin! 
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Yoxlanılan maşınlara hərəkət etməyə icazə verilirdi və ca-
maat onların aradan çıxmasına imkan yaradırdı. Erməni ma-
şınının tapılmaması  çoxlarını – ən çox da Levonu əsəbləşdi-
rirdi. Əsəblərini kütləni yarıb keçməkdə çətinlik çəkən 
sürücülərdən çıxırdılar. 

– Sürün gedin də! Nə dayanıb mal kimi baxırsınız? 
– Qəhətə çıxdılar bu köpək uşaqları. – Üzünü uşaqlara tutan 

Levonun yanaqları qızarmışdı, az qala qışqıra-qışqıra danışırdı. 
– Axtarın! Tez olun!  

Aramın yanındakı operatorlar arada çəkilişlər edirdilər.  
Sarı rəngli “Moskviç-412”-nin sürücüsü qadın olduğundan 

onun üstünə cumanlar çox oldu.  
– Sürücülük vəsiqəni göstər1 
Qadının yanında yaşlı kişinin hərəkətindən hiss olunurdu ki, 

gözləri görmür. Arxada oturan qız gənc idi – on beş-on altı yaşı 
ancaq olardı. Çox gözəl idi. Qadın şüşəni aşağı saldı.  

– Bu yoxlama nə üçündür! 
– Lazımdır ki, yoxlayırıq. Sənədlərini göstər! Tez elə! Vaxt 

yoxdur! 
Qadın tərəddüd içində idi, Levon hirslə əlini açıq şüşədən 

içəri uzatdı.  
– Sənə demirlər sənədini göstər! Eşitmirsən? 
– Xəstə aparıram. Görmürsünüz? QAİ-zad deyilsiniz ki? 
Karina anasına qahmar çıxdı. Arxadan başını irəli uzatdı.  
– Siz nə cür adamsınız? Heç sizə yaraşırmı qadınla belə 

kobud rəftar edəsiniz! Ayıb olsun! 
– Dilini dibindən qopardaram sənin. – Levon qapını açıb sü-

rücünü sükandan yerə saldı. O biri qapılardan qoca kişini və 
qızı dartdılar. Levon sükanın arxasına keçib qutuları  
yoxlamağa başladı. Heç nə tapa bilməyib qadının sumkasını 
əlindən aldı. Pasportunu götürüb ilk səhifəni açdı.  

– Aha, tapıldı! Mejlumyan Janna Akopovna! Bunlar erməni-
lərdi! – Levon Jannanı sillə-təpiyin altına saldı. O tərəfdəkilər 
qocanı və Karinanı döyəcləməyə başladılar. Qışqırtı səsləri 
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hay-küyə qarışırdı.  
Operator Levonun yaxınlığında idi. O, Jannanın paltarını 

var-gücü ilə cırdı. Qadının döşləri açıq-aydın görünməyə 
başladı. Ətrafdakıların Jannanı döydüyünü görən Levon 
Karinaya yaxınlaşdı, onu cavanların əlindən aldı.  

– Sən mənə bayaq nəsə deyirdin?  
– Siz vəhşi, qaniçənsiniz! Sizdə vicdan deyilən heç nə 

yoxdu. Əclaf! 
Levon Karinanı soyundurdu, ancaq müqavimət göstərən 

qızla təklikdə bacara bilməyəcəyini görüb kömək istədi. 
– Bunun əl-ayaqlarını tutun! 
Qızı asfalta uzatdılar, Levon onu hamının gözü qarşısında 

zorladı. 
– Növbəyə düzülün! 
Əvvəlcə çoxları tərəddüd etdi. Nəşələnən cavanlar belə 

açıqlıqda zorlamanı ilk dəfə görürdülər. Levon onların üstünə 
qışqırdı.  

– Siznən deyiləm? Növbə ilə! Belə gözəl qızı ömrünüzdə 
görməmisiniz! Haydı! 

Levon Vazgenin arxasından tutub qızın üstünə itələdi. 
Qocanı döyməyi dayandırmışdılar, o inildəyirdi. Janna isə 

qışqırır, qarğışlar yağdırırdı.  
– Lənətə gəlmiş türklər! Əclaflar, alçaqlar! Buraxın qızı! Siz 

bunun cavabını verəcəksiniz! Vəhşilər! Barbarlar! 
– Vəhşi də, barbar da sənin millətindi! Qancıq! – Ağbaş 

qaçqın Jannanın üstünə qışqırdı. – Kəs səsini! Orda bizi – əlli 
min azərbaycanlını bundan da pis günə qoymuşdular. Hələ 
bunlar nədir ki? Olmazın müsibətlər gətiriblər başımıza! Biz 
adam deyilik? 

– Dayanın! – Elçin Karinaya yaxınlaşmamışdı. Çevrilib 
hündür mayoru görəndə ayaq üstə qalxdı. – Siz səhv salmısı-
nız, ay yoldaşlar! Bunlar erməni deyillər! Mən yaxşı tanıyıram, 
bizim qonşu binada olurlar. Onlar ləzgidirlər! Kimsə sizə 
səhvən belə deyib! 
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– Doğrudan, ləzgidilər? 
– Yüz faiz! Əl saxlayın! Erməni axtarırsınız, gedin mənzil-

lərə! Burda bir şey alınmaz! – Onların üçünü də ayağa 
qaldırdılar. Levon dedi: 

– O, səhv edə bilməz. Bu adam kimsə, bizə yalan satır. Bun-
lar ermənilərdir. “Moskviç” arxası üstə aşırıldı, şüşələri daş-
qalaq edildi. 

– Mən milis mayoruyam, özüm də azərbaycanlıyam. Mən 
sizə yalan deyirəm? Ləzgilər bizimlə həmişə dost münasibə-
tində olublar. Bunlara əl dəyməyin! 

Vazgen Levona yaxınlaşdı.  
– Pasporta sən baxmadın? 
– Mən. 
– Bunlar erməni deyillər? 
– Mejlumyan demədin? 
– Mən indi hərif-zad görmürəm! Mənə elə gəlir ki, diqqətlə 

baxmamışam! Bəlkə Mejlumyan deyillər? – Üzünü mayora 
tərəf ttudu. – Deyirsən, bunlar ləzgidilər? 

– Ləzgidirlər. 
– Dəqiq bilirsən? 
– Dəqiq. Yüz faiz. 
– Bilməmişik. – Levon Əhmədə çımxırdı. – Bəs sən hara ba-

xırdın? Niyə imkan verdin ki, ləzgilərə camaat hücum çəksin? 
Mayor Karinanı ayağa qaldırıb, üst-başını qaydaya saldı, 

qolundan tutdu. Qocanı, Jannanı da ətrafdakılardan köməkləşib 
araladılar. 

– Hücum! Erməni evlərinə hücum! 
– Hücum! – Qışqırıq səsləri ətrafı yenidən başına götürdü. 
– Bir şey çəkə bildinizmi? – Aram Levonun asta səslə 

verdiyi suala baş barmağını göstərməklə kifayətləndi. 
– Uşaqların dozası çatışmır. O zəhrimardan yenə ver, qoy 

başları dumanlansın! 
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XXXXI FƏSİL 
 
Partiya komitəsi bürosunun üzvləri, güc rəhbərləri keçirilən 

müşavirədə birinci katibin mövqeyi ilə razılaşırdılar. Dolayısı ilə 
yuxarılardan tapşırılmışdı ki, hadisələrə müdaxilə etmək qəti 
qadağandır. Milis rəisi Zülfüqarov üzünü birinci katibə tutub 
hamının əvəzindən bu qarışıqlıqda necə hərəkət etməyin konkret 
planını soruşdu. 

– Belə başa düşdük ki, biz elə kabinetimizdəcə oturub baş 
verənləri seyr eləməliyik. 

– Daha sən lap ağ elədin ki! 
– Necə? 
– Hadisə avtovağzal ərazisində baş verməyibmi? Oranın 

uçastkovusu var, milis nəfərləri var, onlar ora getsinlər, ca-
maatla çox mülayim, incə davransınlar, təhrik etsinlər ki, çıxıb 
evlərinə getsinlər, işə gedənlər iş başında olsunlar. Hökumətlə 
zarafat eləmək olmaz! Elə desinlər ki, səhərisi gün qanun 
qarşısında cavab verəcəklər, həbs oluna bilərlər, işdən qovula 
bilərlər! Belə də! Bu tərzdə camaatı mitinqdən yayındırmaq 
lazımdı. Mətbuata xəbər vermək olmaz. Söz-söhbət şəhərdən 
kənara çıxmasın. Televiziyaya çəkiliş qəti qadağandır. Mən 
yuxarılara xəbər vermişəm ki, elə ciddi bir şey yoxdu. İndi hər 
şeyi yoluna qoyacağıq.  

– Orda iştirak edənlər qaçqınlardı, onlar isə heç yerdə işlə-
mirlər. – Zülfüqarov asta-asta danışırdı. – Qaçqınlar da bu saat 
elə vəziyyətdədilər ki, bıçaq vursan qanları tökülər. Onlar hər 
şeylərini itiriblər. Qorxu ilə, hədə gəlməklə iş aşmaz. İştirak-
çıların sayı artır. 

– Aldığım son məlumata görə, şəhərdə təxribatçı qruplar 
peyda olub. Hadisələrə erməni Eduard Armenyan rəhbərlik 
edir.  

Araya çökən ani sükutdan istifadə edən Allahverdizadə 
birinci sinif uşağı kimi əlini qaldırıb söz istədi. 

– Buyur, İmamverdi! 
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– Siz çox düzgün olaraq qeyd etdiniz ki, hadisələrə  soyuq-
qanlı yanaşmaq lazımdır. Bu, əsl ağsaqqal sözü, nəsihətidir. 
Yuxarılar da sağ olsunlar ki, sizin kimi düşünürlər. Mən hə-
mişə demişəm, indi də o fikirdəyəm ki, gəmidə oturub gəmiçi 
ilə zarafat eləmək olmaz. Sovet hökuməti elə bir hökumətdir 
ki, araba ilə dovşan tutur. Araba ilə. İndi üç-dörd türemşikin 
baş-ayaq oynatması ilə heç bir şey olmayacaq. Bircə məsələ 
çox önəmlidir ki, qaçqınlar bu gün problem içindədilər. Onlar 
nəyə desən qadirdilər, nə hökumət tanıyırlar, nə qayda-qanun 
sayırlar. Ona görə də ilk növbədə onlar mənzillərlə təmin olun-
malıdırlar. Belə olarsa, işlərimiz lap rahat gedər, problemlərdən 
uzaq olarıq. 

– Bir döy, beş döy, on minlərlə adamı evlə birdən-birə necə 
təmin edək? Allahverdizadə, elə boş-boşuna danışmaqla ha döy! 

Şəhər sovetinin sədri Məmişov qabağa çıxan yekə qarnını 
qaşıdı. 

– Bizdə nə qədər boş ev var? – katib şəhər sovetindən so-
ruşdu. 

– Yoldaş katib, belə hesablayanda üç yüz əllidən çox deyil. 
Onların da bəziləri problemlidi. Üç yüz! Qaçqınlar isə min-
lərlədi. Birinə verəcəksən, o biri dava salacaq.  

Allahverdizadə yerində qurcalandı. 
– Üç yüz ev üç yüz qaçqına verilsin, qalanları obşitellərdə, 

uşaq bağçalarında, məktəblərdə, pansionatlarda, xəstəxanalar-
da, sanatoriyalarda, zavod-fabriklərdə yerləşdirilsin. Yoxsa, 
onlar bizim evləri də zəbt edəcəklər. Onlar bunu edə bilərlər. 
Şəhərdə vətəndaş müharibəsi ola bilər. 

Zülfüqarov Allahverdizadənin nə demək istədiyini tez anla-
dı, ancaq hiss etdi ki, o öz evindən başqa iki villası haqqında 
söz açmaq istəmir.  

– İmamverdi müəllim, sizin iki villanızın zəbt olunmasından 
xəbərdarıq. Yaxşı hal deyil. 

Katib təəccüblə İmamverdiyə baxdı. 
– Sənin əlavə iki villan var? 
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– Bəli. 
– Harda tikdirmisən? Mənim xəbərim yoxdu? 
– Deyəcəkdim, yoldaş katib, məlumat verməyə imkan tap-

madım. 
– Biri, yoldaş katib, birinci kürəkəninə tikiləndi, o biri üçün-

cü kürəkənə. Hələ yarımçıq kimidi. Onları da dünən gecə zəbt 
ediblər. – Zülfüqarov razı halda katibə hesabat verdi. 

– Neçə mərtəbəli evlərdi? 
– Üç, yoldaş katib! 
– Hər mərtəbədə neçə ailə yerləşə bilər? 
– Artıq yerləşiblər. Bir nəsil deyəsən, altı, ya yeddi ailədi, 

gecə qapıları qırıb, veşlərini yığıblar. 
– Bu qeyri-qanunidir, yoldaş katib. – Allahverdizadə rəngi 

qızarmış halda astadan dilləndi. – Mən sizdən də xahiş edirəm, 
milis rəisinə də ərizə ilə müraciət edəcəm, prokurora da – xahiş 
edirəm o evimi boşaltmaqda köməklik göstərəsiniz. Mən 
onlarla görüşüb söhbət etdim. Elə danışırlar ki, elə bil bu evi 
özləri min bir əziyyətlə tikiblər. 

– Sənin evin var də! 
– Var. 
– Ailən də üç nəfərdən ibarətdir! 
– Bəli. 
– Qızının toyunu etmisən? 
– Bəli. 
– Bir ev sizə gen-bol bəsdi. O evlər sənə artıqdı. Sən parti-

yaçı adam, maaşla o villaları necə tikmisən? Adamdan soru-
şarlar, ya soruşmazlar? 

– Əlavə evlər hamıda var! 
– Kimdə var? – Katib qışqırtı ilə danışırdı. – Kimlər var, 

adlarını de görüm? 
Allahverdizadə fikrə getdi. 
– Nə fikirləşirsən? De görüm, hansı kommunistin artıq mən-

zili var? 
– Hamısının, yoldaş katib!  
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– Mənim əlavə evim var? 
– Yooox. 
– İkinci katibin var? 
– Bəli. 
– Hardadı? 
–  Məndən bir az aralıdadı. 
İkinci katib ayağa qalxdı.  
– Yoldaş katib, Allahverdizadə başını tamam itirib. Nə da-

nışdığını bilmir. Mən şəhərdə, Vaqif küçəsi, ev 25-də üçotaqlı 
evdə yaşayıram. Qeydiyyatda beş nəfərik. – özüm, həyat yol-
daşım, üç uşağım. Mənim əlavə heç bir evim yoxdu. Mənə 
böhtan atır. 

– Bəs hamı deyir, bütün şəhər danışır ki, o evi ikinci katib 
tikdirib? – Allahverdizadənin dili topuq vururdu. Şəhər sove-
tinin sədri ayağa qalxdı.  

– Yoldaş katib, ikinci katibin heç bir mənzili yoxdu. İmam-
verdinin dediyi ev zavodun fəhləsi Əmircanov Lətif Xəlil oğlu-
na məxsusdur. Mən ikinci katibin fikri ilə şərikəm, Allahver-
dizadə başını itirib. Bu da ən çox onun həyat yoldaşının erməni 
əsilli olması ilə əlaqədardır. Yəqin fikirləşir ki, görəsən, 
gələcəkdə onun taleyi necə olacaq. Ancaq İmamverdi müəllim 
bilməlidir ki, fikir adamı əldən salır, min cür xəstəliklərə düçar 
edir. Mən ondan qorxuram ki, o indi deyə ki, üçüncü katibin, 
mənim, müavinimin, prokurorun, milis rəisinin, KQB sədrinin, 
maliyyə şöbəsi müdirinin, bank müdirinin, zavod direktorla-
rının, belə də, vəzifəli şəxslərin hamısının əlavə evləri, nə 
bilim, bağ-evləri var. Deyirsə, onu xəstəxanaya, daha doğrusu, 
psixiatra göstərmək lazımdı. 

– Yox, inanmıram ki, Allahverdizadə elə bir söz desin, o ki, 
qaldı qaçqınların onun evini zəbt etməsinə, qoy hələ yaşasınlar, 
nəbadə onlara bir söz deyəsiniz, ya çıxarmaqla hədələyəsiniz, 
qətiyyən olmaz. İşlər axarına düşməyincə, yoldaş Allahverdi-
zadə, səsin çıxmır. Qaçqındı, götürüb Moskvaya yazacaq ki, 
maaşla dolanan işçi, öz evindən başqa iki villanı hansı pulla 
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tikdirib? Heç kim, heç mən də cavab verə bilmərəm. Verə 
bilmərəm də! Necə verim? Yalandan? Mümkün deyil. Dərinə 
getsə, axırı necə olar, Mansurov? 

– Həbs, yoldaş katib. On ilə qədər həbs. Külli miqdarda 
dövlət vəsaitini mənimsədiyinə görə. Səksən səkkiz prim 
statyasınnan. 

Zülfüqarov ürəyində tam rahatlandı, onun planı yerində 
olmuşdu və ən əsası baş tutmuşdu.  

 
XXXXII FƏSİL 

 
Rahib müəllim işdən çıxıb evə qayıdanda avtovağzalda 

böyük kütlənin yığışdığını gördü və fikirləşmədən ora üz tutdu. 
Əsasən gənclərin kiminsə rəhbərliyi ilə törətdiklərindən 
birtəhər oldu. Qaçqınlar çox olsalar da, hadisələrə kənardan 
baxırdılar. 

– “Hələ kənd havası başlarından getməyib. Saf, təmiz, bula-
ğın gözü kimi şəffafdılar. Qoy bir az keçsin, bu zavodların 
zəhər qoxusu onların hamsını yuyub aparacaq!” 

Özlüyündə belə düşünən Rahib müəllim nisbətən ağsaq-
qalların yığışdığı topaya yaxınlaşdı. Onlar Levonun gənc qızı 
zorlamasını nifrət və həsəd hissi ilə qarşılayırdılar. 

– İnsan ən vəhşi heyvandır. Vəhşilərin vəhşisi! – Ağ saçla-
rını səliqə ilə arxaya daramış qırmızıyanaq kişi danışırdı. – 
Heyvandan fərqli olaraq Allah-təala insana şüur verib! Şüurlu 
insan belə iş tutmaz. Bununla cavanlar nə demək istəyir? Tutaq 
ki, o qızı zorladın, kor kişini təpikləyib öldürdün, sonra?!? Bu 
nəyə kömək edəcək? 

– Cahangir müəllim, nədi, yoxsa ermənilərə ürəyin yanır? 
Ə, onlar bizim başımıza bundan da olmazın müsibətlər açıblar. 

– Bilirəm, ay Novruz, hamısını bilirəm. Guya yaxşı iş 
tutublar? O işi kimlər tutub? Bir qrup bandit. Əziyyəti kimlər 
çəkir? Bax bu cür sadə adamlar. Oğul ona deyərəm ki, Zori 
Balayanı lütləndirsin, Silva Kaputikyanı eləsinlər. Bunlar 
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kimlərdir? Daşnak partiyasına pul keçirməyənlər. 
– Cahangir müəllim, ilanın ağına da lənət, qarasına da. 
– Elə döyül, elə döyül. Bu oyundu. Görmürsən? Neçə min 

azərbaycanlını qovublar. İndi ermənilər dünyaya görk eləyə-
cəklər ki, baxın, azərbaycanlılar ermənilərin başına necə oyun-
lar açırlarlar. Hələ Ermənistanda nə qədər azərbaycanlı var? 
Yüz əlli mindən çox! Bunu görəndən sonra, elə bilirsən, erməni 
sakit duracaq? Ay durdu ha! Həmən oyunları səninkilərin 
başına açacaqlar. Odu bax, sarı gədə, necə çəkir! O ya ingilisdi, 
ya da fransız! Istəyirsən, get danışdır, gör hansı dildə danışır. 

Rahib müəllim sarı operatorun yanına gəldi. 
– Sən hansı televiziyada işləyirsən?  
Sarı adam ona əhəmiyyət verməyib canfəşanlıqla çəkirdi. 

Onun kürəyindən vurub yenə sualını təkrar etdi. Aram onun 
əlini geri itələdi. 

– Sən kimsən? Nə lazımdı? 
– Mən səninlə deyiləm, operatorlayam. Ondan soruşuram ki, 

hansı televiziyadan gəlib? 
– Sən kimsən ki, soruşursan?  
– Mən də jurnalistəm. Bilmək istəyirəm.  
– Jurnalistsən, get sən də yaz. Qoy camaat işini görsün.  
Rahib əsəbləşdi, erməniyə oxşatdığı adamı dəqiqləşdirmək 

istədi. 
– Bəs sən kimsən? Sənədlərini göstər. 
– Ara, get işinlə məşğul ol!  
– Aha, deməli, ermənisən! Bu nə oyundu xalqın başına 

açırsan? 
– Get deyirəm sənə! 
Rahib Aramı var-gücü ilə itələdi. O, müvazinətini saxlaya 

bilməyib, sarı operatorun yanında yerə dəydi. Aparatın işıqları 
yerə uzanmış Aramın üstünə yönəldi. 

Levonun lüt qızı zorlama səhnəsi o qədər diqqətçəkən idi ki, 
Aramın qışqırığı, onu itələyəni məhv etmək şüarı eşidilmədi. 
Rahib müəllim asta addımlarla əvvəlki yerinə qayıtdı. Aram 
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görünmürdü. 
– Nə aydınlaşdırdın? – Novruz maraqlı xəbər eşidirmiş kimi 

dilləndi. Cahangir müəllim də eyni maraqda idi.  
– Açığı, operatorla danışmaq istədim, heç mənə məhəl 

qoymadı, əvəzində bir erməni vardı, vəkillik edirdi, o imkan 
vermədi ki, nəsə aydınlaşdıram. Operator yaz faiz bizim dili 
bilmir, ancaq çox böyük həvəslə hadisələri lentə alır. 

– Aydındı. Bu təşkil olunmuş ssenaridi, icraçıları da 
ermənilərdi. 

– Təkcə ermənilər yox, həm də... Bizim görə bilmədiyimiz 
çox mətləblər var.  

Kütlə üçüncü mikrorayona doğru hərəkət edəndə isə Rahib 
müəllim “rəhbərlərin” cərgəsinə qoşuldu. Levon addımlarını 
yeyin atırdı, yanındakılar məcbur olub ona çatmağa çalışırdılar, 
çata bilməyəndə yüyürürdülər. 

– Bu heç1 – Levon heç nə olmamış kimi danışırdı. – Əsas 
məsələ indən belədir. Ermənilərin evləri boşaldılmalı, özləri isə 
qovulmalıdır. Necə ola bilir ki, azərbaycanlılar qovulur, 
ermənilər qovulmur? Bu hansı düstura yazılıb? Elədimi? 

– Elədi. – Ətrafdakılar onun sözlərini təkrar etdilər. 
– Yaşasın Qarabağ! 
– Yaşasın Qarabağ! 
– Qarabağ torpaqlarının bir qarışı da düşmənlərə verilmə-

yəcək! 
– Qarabağ torpaqlarının bir qarışı da düşmənlərə verilmə-

yəcək! 
– Ermənilərə ar olsun! 
– Ermənilərə ar olsun! 
– Ermənilər məhv olmalıdırlar! 
– Ermənilər məhv olmalıdırlar! 
– Yaşasın Azərbaycan!      
– Yaşasın Azərbaycan!      
– Qarbaçova ölüm! 
– Qarbaçova ölüm! 
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– Raisa satqındır! 
– Raisa satqındır! 
– Zori Balayana edam! 
– Zori Balayana edam! 
Rahim müəllim Aramın da bu şüarları səsləndirməsinə 

təəccüb qaldı. Levonun arxası ilə gedən gənclərdən birini 
yanladı. 

– Qardaş, mən qaçqınam, şəhərə dünən gəlmişəm. Allah si-
zin kimi cavanları salamat eləsin ki, bizim qisasımızı alırsınız! 
Sizinlə fəxr edirik! O başçınız var ey ha, o da qaçqındımı? 

– Yox, ay dayday! Şəhərlidi, özü də xalisindən! 
– Halal olsun! Sən necə, yəqin onda sən qaçqınsan? 
– Mən də şəhərliyəm! 
– Sizin kimi oğullara can qurban. Bəs o başçı hansı 

rayondandır? Qarabağlı döy ki? 
– Şəhərlidi. 
– Adı-zadı nədi o qəhrəmanın? 
– Levon. Familiyasını bilmirəm. 
– Ermənidi? 
– Hə, ermənidi. 
– Bəs, ay oğul, nə yaxşı erməni erməninin üstünə gedir? 

Çox maraqlıdı? Erməninin təpəsinə güllə sıxsan da elə qələt 
eləməz. 

– Dayday, yaxşı oğullar var də. Erməni olanda nə olar? 
Onların da yaxşısı, pisi var. Bütün bunları təşkil edən odur. Gör 
bir bizimkilərdən qisas almaq üçün tərpənəni varmı? 

– Qaqam, erməni bizdən bicdi. Bir oyun çıxarıb bizimkiləri 
pis vəziyyətdə qoyacaqlar. Bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq. 

– Sən nə danışırsan? Erməniləri şəhərdən qovmalıyıq. 
– Qovaq də! Ancaq belə yox! 
– Dayday, sənin ağlın o dərəcədə yoxdu. Sən girən kol döy. 

Sən eləcə balet elə! 
– Sən özün azərbaycanlısanmı? 
– Əlbəttə. 
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– Fındıq sözünü deməyə ehtiyac yoxdu ki? 
– Fındıq, fındıq, fındıq! 
– Aydındı. Adama qəribə gələn odu ki, belə zamanda 

erməninin dalına düşüb hara gəldi gedirik. 
– Konsertlər qabaqdadı. 
– Bu camaat dayanmalıdı! Onları dayandırmaq lazımdı. 
– Başın xarab olmayıb ki? Dayanmaq nədi? İrəli! 
Rahib müəllimin tüklərini biz-biz edən o idi ki, minlərlə 

adam erməninin dalınca düşür, onun dediklərini tutuquşu kimi 
təkrarlayır, əmrlərini nökərcəsinə yerinə yetirirdilər. Bu təxri-
batın nə ilə nəticələnəcəyini təsəvvür edə bilməsə də, sonluğun 
pis olacağını yəqin etdi. 

Kütlə Levon və onun dəstəsinin axını ilə sürü kimi irəli-
ləyirdi. Cahangir müəllim, Novruz insan axınının içində it-bat 
olmuşdular. 

– Dayanın, ay camaat! Dayanın! 
Səs elə bil gurultu qoparıb, əks-səda verirdi. Yaxındakılar 

onun səsinə ayaq saxladılar. Levon arxadan gələnlərin bir 
hissəsinin dayandığını görüb dayandı. Başının dəstəsi də onun 
kimi. 

– Nə baş verir? 
– Orda birisi camaatı geri qaytarmaq istəyir. 
– Nə? 
– Hə, camaatın ağzını pozur. 
– Kimdi o? 
Rahib müəllim dəstənin onun üstünə gəldiyini görüb, özünü 

toparladı. 
– Sən kimsən? 
– Erməni deyiləm. 
– Erməni olanda nə olar? Biz sənin kimi... qorxaq deyilik. 

Bu millətin intiqamını almağa gedirik. Sən kimsən ki, camaata 
əmr edirsən?  

– Camaat erməninin arxasınca getməli deyil. Sən 
təxribatçısan, camaatı da təxribata sürükləyirsən.  



Müzahim İsmayılzadə 

206 

Levon əsəblərindən dodaqlarını gəmirdi. 
– Ay camat, görürsünüz də! Adını türk qoyub, ermənilərdən 

intiqam almağın əleyhinədir. Bizi yoldan çəkindirmək istəyir. 
Biz yolumuzdan dönən deyilik! 

– Dönən deyilik! 
– Yaşasın Qarabağ! 
– Yaşasın Azərbaycan! 
– Bizi yolumuzdan döndərənlərə aman yoxdur. 
– Tutun onu! 
– O cəzalanmalıdı! 
Sonuncu şüarı Aram Qalstyan verdi. Bayaq onu itələyən 

adamı tanımışdı. 
– Əzişdirin! – Aram uşaqların Rahib müəllimin əl-ayağını 

tutmalarını gözlədi, müdafiəsiz müəllimin sifətini döyəcləməyə 
başladı, sonra Arama imkan olmadı, çünki uşaqlar Rahim 
müəllimi mühasirəyə alıb, təpikləyirdilər. 

– Ə, bu bədbəxti niyə öldürürsünüz? Qaçqın adamdı, 
ermənidən canını təzə qurtarıb gəlib. Burda özümüzünkülərin 
əliyləmi öləcək?  

Aramın vurmağa halı qalmasa da, Rahib müəllimi döyəc-
ləməkdən əl çəkmirdi. Ürəyi soyumayan fotoqraf təpikləri ilə 
hardan gəldi vururdu. 

– Evlərə! Vaxtı yaman uzatdı bu köpəkoğlu! Əhməd, 
Vazgen 3-cü mikrorayondakı ermənilərin siyahısını çıxart! 

– Hazırdı! – Vazgen Levonun əmrinə əsgəri təzimlə cavab 
verdi. Yoldakı maşınlar sürətini azaldır, irəliləyən kütlənin 
gedişinə mane olmurdu.  

Rahim müəllim tərpənə bilmir, ağrılarından zarıyırdı. Daya-
nacaqda avtobus gözləyən iki qadın parkda uzanmış qaraltını 
təsadüfən gördülər. 

– O nədi, ay Pakizə? 
– Yəqin adamdı. 
– Görən niyə uzanıb qalıb? 
– Bəlkə döyüblər? Gəlsənə, gedək baxaq, həm də avtobus 
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yoxdu. Belə basabasda avtobusmu işləyər. İşə piyada gedək. 
Qadınlar qaraltıya yaxınlaşdılar, onun halsız uzandığını 

görüb, qorxuya düşdülər. 
– Deyəsən, ölüb! 
– Aaz, ölməz, halsızdı, təcili xəstəxanaya çatdırmaq 

lazımdı... 
 

XXXXIII FƏSİL 
 

Beşmərtəbəli binanın qarşısında dayananlar şəhərin ən bö-
yük və gün ərzində fasiləsiz işləyən “Zaman” mağazasına gir-
dilər; kim əlinə nə keçirdisə, acgözlüklə götürürdü. Mağaza 
müdiri Zaman işçilərinə tapşırdı ki, nə istəyirlərsə, mane olma-
yın, qoy götürsünlər. Mağazanın sahibi bic və hiyləgər adam 
idi, bilirdi ki, bu adamlar indi vəhşi ayıdan da betərdilər, göz-
ləri heç nə görmür, bir himə bənddilər, Allah eləməmiş, xətirlə-
rinə dəyən bircə kəlmə desən, o boyda mağazanı alt-üst edərlər. 

– Nə istəyirsiniz götürün! Sizə zəhmət olar, deyin, satıcılar 
verəcəklər! Buyurun, buyurun! 

Bir dənə papiros, mineral su, çörək, kolbasa, araq, çaxır 
qalmadı. Vitrinlər boşaldı, Zamana elə gəldi ki, mağazanı təzə-
cə təmir etdirib, boş vitrinləri sabah malla dolduracaq. Ürə-
yində Allahı çağıran müdirin bəxti gətirdi, dağıntı olmadı.  

Levon, onun dəstəsi blokun ağzında dövrələmə dayandılar, 
Əhməd siyahını çıxartdı. 

– Burda üçüncü mərtəbə olmalıdı! 
– Üçüncü mərtəbədi. Qreta Qəhrəmanyan. Kimsə qışqırdı 

ki, ikinci mərtəbədə də erməni yaşayır. Poqos Mxitaryan çox 
varlı adamdı, özü də əclafın biridi. Bakıda zərgər mağazasında 
işləyir.  

– Sizə söz düşmür. Dünən kənddən gəlib, burda mənə dərs 
keçəcəksiniz? Mən, bax budu, JEK-dən siyahı çıxartdırmışam. 
Burda üçüncü mərtəbə yazılıb. İkinci mərtəbə olsaydı, deyər-
dim ikinci mərtəbə də var. Siz bizim işimizə mane olursunuz. 
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İmkan verin, başlayaq. Nə iş görürüksə, sizin xeyrinizədir. 
– Bəlkə onu da o məsələ eləyək? – Aram Levona məsləhət 

elədi. 
– Lazım deyil. Qapını sındırın, içəridəkiləri çölə atın, evi 

boşaldın. Pəncərədən! 
Qapını sındırmağa ehtiyac olmadı, zəngi çalan kimi yaşlı 

qadın qapını açdı. Əhməd, Vazgen, Vəli, ardınca onlarla adam 
içəri girdi. 

– Nə lazımdı? Kimi istəyirsiniz? 
Qadını, onun ərini sürütləyib, çölə çıxartdılar, evin əşyaları 

pəncərədən bir-bir çölə atılırdı. 
– Qurtardı! 
Levona hesabat verdilər. 
– Nə tez? 
– Bu qədər insanın əlində nə var ki? Ev də kasıb idi.  
– Getdik. 
Qarşıda Anjela olacaqdı! Onların evi alt-üst ediləcək, özü 

isə... 
Levon bu anı nə müddət idi ki, həsrətlə gözləyirdi. 
 

* * * 
İkinci mərtəbə söhbəti Levonun deməyi ilə üstüörtülü 

qalmadı. O basabasda qonşunun xəbərini eşidən Əlizadə taksi 
sürücüsü işləyən dostu Sənanı kənara çəkdi: 

– Ə, bu türemçik köpəkoğlu keqebeşnikdi. Görmürsənmi, 
qonşu deyir, ikinci mərtəbədə erməni yaşayır, onun üstündən 
vaz keçdi. Erməniləri qovuruqsa, onun qapısı niyə açılmalı 
deyil? 

– Nə demək istəyirsən? 
– Qoy bir az aralansınlar, qapını açıb içəri keçək. varlı 

adamdı, Bakıda zərgər işləyir. 
– Qapını necə açaq? 
– Necə açacağıq? Mantrofka varmı? Salıb yerindən çıxara-

cağıq. 
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– Bir zibili çıxmaz? 
– Zibili-zadı çıxmaz. Bütün erməni evləri dağıdılır, bu da 

erməni evidi.  
– Ə, Əlizadə, o erməni içəridə heç nə saxlamaz. 
– Bilmək olmaz. Bəlkə də. Olmaz evinin əşyalarını yığıb 

apararıq. 
– Onda isti-isti işə başlayaq. Sakitlik olsa, qonşular səs-küyə 

çıxa bilərlər. 
– Düz deyirsən, elə indi eləsək, şübhələnən olmaz. Bu saat 

nə qonşu, nə qohum? 
Qapını açmaq bir az vaxt apardı. Divarı dağıtdılar, sonra 

qapını yerli-dibli götürüb, yana söykədilər. arada qonşu tərəf-
dən yüngül addım səsləri eşidilsə də, çölə çıxan olmadı. Yəqin 
ki, qorxur, risk etmirdilər, gözlükdən baxmaqla kifayətlənir-
dilər. İçəri ayrı aləm idi. Otaqlardan gül ətri gəlirdi. Divarlar, 
tavan ən  müasir səviyyədə təmir olunmuşdu. Şkaflar, mebel, 
yataq dəstləri, stol-stullar, xalçalar. 

– Ayə, bu nədi? Muzeydən də  əladı ki? – Əlizadənin ağzı 
açıq qalmışdı. 

– Kişinin oğlu əməlli-başlı dəm-dəzgah qurubmuş. 
– Yaşayanda da belə yaşayasan. Adam corablarını da çıxar-

maq istəyir ki, toz olmasın.  
Mətbəxə keçdilər. Bura da gözəgəlimli idi. Divardan asılmış 

şkaflar, qaz borusu, paltaryuyan, soyuducu. 
– Bunlar İtaliya mebelləridi. 
– Yox, deyəsən nemetskidi. 
Soyuducu işləyirdi. Açdılar. Yağ, pendir, bal, ikra, 

konservlər, konyak şüşələri... 
– Nağayraq? 
– Axtaraq, görək puldan, qızıldan nə tapa bilirik. 
– Ayə, səndə ağıl deyilən şey yoxdu. Erməni burada bir şey 

qoyar. 
– Olanda da olar. Səndən nə gedir? Gedib nə iş görəcəksən? 

Axtaraq. Axtaran tapar. 
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Qiymətli heç nə tapılmadı. Sənan havayı yerə vaxt 
itirdiklərini bildirdi. 

– Gəl, kömək elə, xolodilniki mənim maşınıma qoyaq, apa-
rım, sonra qaz peçi ilə paltaryuyanı aparaq. O ikisi də sənin 
olsun. 

– Ola bilməz ki, burda nəsə qalmasın, prostu yaxşı-yaxşı 
axtarmaq lazımdı. Sən lap dilənçi kimi hərəkət edirsən. 
Xolodilnikin yoxdu? Onu nə vaxt olsa apararıq. 

– Ə, Əli, erməninin anası ölmüşdü sənin üçün pul, qızıl 
saxlayacaqdı ki, sən də gəlib götürəsən. Ayə, bizə qalan bunlar 
olacaq. Bunları aparaq, gecə də gəlib mebeli daşıyarıq. 

Soyuducunu “Jiquli”nin üstünə qaldırdılar. Sənan kəndiri 
soyuducuya bir neçə dəfə dolayıb bağlayanda iki milis serjantı 
onları yaxaladı. 

– Nağayrırsınız, ə? 
– Heç nə, rəis? 
– Necə yəni heç nə? Bu nədi? 
– Xaladelnikdi. 
– Hardan almısınız? 
– Odey, erməninin dağılan evindən.  – Ətrafa səpələnmiş 

əşyalara baxan milislər tutuldular. 
– Bə bu nə yaxşı salamat qalıb? 
– Təsadüfən, rəis. 
– Atın yerə! 
– Niyə rəis? 
– Aparmaq olmaz. Vətəndaşın şəxsi əmlakını qarət 

etmisiniz? 
– Nə vətəndaş, rəis? Erməni vətəndaşdı? 
– Bəs nədi, ə? 
– Erməni düşməndi. Onun malı da bizlərə ana südü kimi 

halaldı, çünki bizim ölkədə qazanıblar. 
– Ə, bu xaladelniki bizə verin, yoxsa sizi otdelə aparıb 

basacağıq qoduqluğa. 
– Ay rəis, kirəçi adamam, xaladelnikim yoxdu, qoy aparım, 
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kasıb oğlanam.  
– Olmaz! Ya... ya... 
Əlizadə serjantlara yaxınlaşıb asta səslə dedi: 
– Rəis, qoy yetim bunu aparsın. Yuxarıda bir zəngin 

erməninin evi var. nə istəsəniz götürə bilərsiniz. Gəlin sizi ora 
aparım. 

Milislər Əlizadə ilə bloka girdilər. Sənan aradan çıxdı. 
– Şkaf mənim! 
– Yataq dəsti mənim! 
– Stol-stullar mənim! 
– Divan kreslolar da mənim. 
– Rəflər də mənim! 
Əşyalar üçünün arasında bölündü. Milislərdən biri maşın 

götürməyə getdi... 
 

XXXXIV FƏSİL 
 
Klara əzgin idi, başı möhkəm ağrıyırdı. Dünən çox içmişdi. 

Evi fırlanıb axtardı, dərman tapa bilmədi. Aptekə düşməyə 
həvəsi olmadı. Yarımçıq qalmış konyakdan nazik çay stəkanını 
doldurdu, gözlərini yumub birnəfəsə içdi, dodaqlarını marçıl-
dadıb, şokolad axtardı, kağızını açıb, bütöv ağzına atdı. Yataq 
otağına keçib, ağzıqoylu yerə uzandı. 

Aramsız telefon zənginə ayıldı, özünü telefonun üstünə atdı. 
Başı gicəllənsə də, ağrısı kəsmişdi. 

– Alo! Kimdi!  
– Danışan Anahiddi? 
– Xeyr! Anahid deyil. 
– Bura Anahidgilin evidi? 
– Bəli. 
– Anahidi olarmı? 
– Xeyr. 
– Niyə? 
– Çünki o evdə yoxdu. 
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– Bəs hardadı? 
– Dünən axşamdan gedəndi. 
– Bəs indi o hardadı? 
– Bilmirəm. 
– Danışan kimdir? 
– Onun rəfiqəsi. 
– Adınızı bilmək olarmı? 
– Siz kimsiniz? – Klara suallardan canını qurtarıb özü suala 

keçdi. 
– Bir nəfərdi. 
– Bilirəm bir nəfərdi. Siz kimsiniz? 
– Adınızı deyin, sonra hər şeyi biləcəksiniz. 
– Yəni istənilən bir ad desəm, inanacaqsınız? 
– Sizin kimi məlahətli səsi olan bir xanım yalan danışmaz. 
– Əminsiniz? 
– Əlbəttə. 
– Adım Gülarədi. 
– Əla Gülarə xanım. Anahid çox vacib lazımdı. Onu tap-

maqda bizə yardımçı olun. 
– Mən yalan deyə bilmərəm, çünki Anahidin harda oldu-

ğundan xəbərsizəm. Sizə də söz verə bilmərəm ki, onu tezliklə 
taparam. 

– Bəs neynəyək? 
– Bilmirəm. sizə Anahid nə yaxşı vacib lazımdı? Bir də siz 

kimsiniz?  
– Mən müstəntiqəm. 
– Onun müstəntiqlə nə əlaqəsi? 
– Olur də. 
– Mən onun rəfiqəsiyəm, dünənə kimi elə bir kriminal 

törətdiyindən xəbərsizəm, bir şey olsaydı, mənə hökmən 
deyərdi.  

– Görürsən, o sənə heç nə deməyib. 
– Ola bilər. Görsəm, ona nə deyim? Hara gəlsin? Kiminlə 

əlaqə saxlasın? 
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– Mən yenə zəng çalaram. 
– Ola bilər ki, siz zəng çalarsınız, ancaq telefonu heç kim 

götürməz. Özünüz bilin. 
– O da düzdü. Şəhərdə qarışıqlıq varmı? 
– Mən heç nə hiss etmirəm. Belə də. Adi qaydada. 
– Anahidə deyin, prokuror onu axtarır. Elə bir ciddi məsələ 

yoxdu. Prostu narahat olub. Bir problem olsa, zəng çalsın.  
– Prokurorun nömrəsini bilirmi? 
– Bilir, Gülarə xanım! 
– Oldu. Mən onu görsəm, hökmən çatdıraram. 
– Sağ olun. Sizə arxayınam! 
– Sağ olun! Görsəm, narahat olmayın! 
Klara dəstəyi yerinə qoyub, bir xeyli fikirli oturdu, sonra 

konyak şüşəsini götürüb, başına çəkdi. Daha yuxusu gəlmirdi.  
Bədənindəki əzinik, yoxa çəkilmişdi. Dəhlizdəki güzgüyə tərəf 
gəldi. İçəridə də güzgü vardı, ancaq balaca idi, həm də Klara 
özünə inanmaq üçün addımlayırdı ki, görsün sərxoşluq ona 
təsir edibmi? Əzəlki kimi yeriyirdi. Güzgüdə özünə bir də - heç 
indiyə kimi baxmadığı şəkildə baxdı, dodaqları, yanaqları, çə-
nəsi, boynu... Özü özünün xoşuna gəldi. O, bu an hətta Anahid-
dən də gözəl idi. Qat-qat! Sadəcə ağlına da gəlməyib ki, kə-
nardan özünə baxıb, qiymət versin. Elə məktəb olub, onun da 
canı. Səhər məktəb, axşam ev! Günlər necə də tez ötüb! Həya-
tının ən ləzzətli çağlarını boşuna keçirib. Bir kişinin yad nəfə-
sini qoxumayıb, kobud əllərində ovuşdurulmayıb. Neçə vaxt 
olardı – o günü Klara heç vaxt yadından çıxarmayacaqdı – 
Levonla bir çarpayıda gecələyəndən sonra həyatın ləzzətini 
duydu. Anahidin təcrübəsi gözü önündə olandan sonra hər şey 
ona asan gəldi.  

– “Kişiləri ələ gətirmək necə də asanmış!” – Müstəntiqin 
zəngindən sonra Klara tamam ayrı hala düşdü. Deməli, 
Anahidin əhatə dairəsi lap genişdi. 

– “Əri öz yerində! Kostya! Rafiq özü öz maşını ilə onları 
gecə aparıb, boş otaqda yerləşdirdi. Bu da biri! Mən indiyəcən 
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harada yatıb qalmışam? Niyə Anahidlə, ya onun kimi bir baş-
qasıyla tanış olmamışam? Bu azərbaycanlılar da lap qəribə 
olurlar, ey!  Qızları ərə gedənə qədər bir kişiyə baxmırlar, ərə 
gedəndən sonra da ölənə kimi ərindən başqa kimsəyə göz 
dikmirlər! Heç elə də şey olar? Ona görə ruslar bunlara vəhşi 
adı qoyublar!” 

Gözünü telefona dikdi. Səsi xoşuna gəlmişdi, rusca da pis 
danışmırdı. Bu dəfə zəng edəndə onu ələ almağa çalışacaqdı. 

– “Müstəntiq hara, Levon hara? Yernən göy qədər fərqi var! 
Əclafın səsi də qəşəng idi!” 

Qapı açarla açıldı. Anahid, Kostya, Rafiq içəri girdilər. 
Əhvalları şən idi. Kostya çarpayıya uzandı. Rafiq əlində açar 
tutub dayanmışdı, sanki hansısa göstərişi gözləyirdi.  

– Konyak! “Yerevan” konyakı! İçmək lazımdı! Belə gün ələ 
düşməz! 

Kostya yerində o yan-bu yana çevrildi. 
– Bu dəqiqə! – Anahid üzünü Klaraya tutdu. – Süfrə hazırla! 

Şokolad! Konyak! 
Klara cəld badələri, konyak və şokolad qabını stola qoydu.  
– Süz, Rafiq, süz!  
Badələr bir-birinə dəyib cingildədi. 
– Rafiq getsin, bizə xəbər gətirsin! 
– Hə, hə! – Anahid onun sözünə qüvvət verdi, qonşu otaq-

dan qırmızı dəsmal çıxartdı. – Kostya, deyəsən, sən yuyunmaq 
istəyirdin? 

– Yaxşı olardı! 
– Keç, yuyun! 
Kostya hamama keçdi. Suyun şırıltısı otaqda əks-səda verdi. 
– Sənə zəng olmuşdu! – Klara işvə ilə dilləndi. 
– Kim idi? Demədi? 
– Dedi. 
– Kim idi? 
– Bir müstəntiq idi. Dedi ki, prokuror səni axtarır. 
– Hə, dostumuzdu. Rafiq onun evini təmir edib. 
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– Heç Rafiqi soruşmadı. 
– Ailəvi dostuq. Rafiq kişidi, ondan nə narahat olacaq? 

Özgə nə dedi? 
– Heç nə. Bəlkə indilərdə zəng elədi. 
– Yuxu gözümdən tökülür. Mən uzanıram. Zəng etsələr, 

deyərsən ki, şəhərdə yoxdu... 
 

XXXXV FƏSİL 
 
Levon az qala qanad açıb uçacaqdı. İti addımlarla doqquz-

mərtəbəli binanın birinci blokuna girdi, pillələri idmançı kimi 
iki-iki çıxmağa başladı. Üçüncü mərtəbədə dayanıb nəfəsini 
dərdi, qapının zəngini basdı. Arxası ilə gələnlər çox idi. 
Pilləkənlərdə az qala basabas idi. Bu ev Anjelagilin evi idi. 
Levon bu ünvana gəlişini, qızla görüşünü çoxdan gözləyirdi. 

Qapının zəngini bir də fasiləsiz basdı. Az keçmiş içəridən 
qadın səsi eşidildi: 

– Kimdi? 
– Aç! Çağırılmamış qonaqlar! 
– Kimdir çağırılmamış qonaqlar? 
– Aç, biləcəksən! 
Siranuş qapını açmağa cürət etmədi, ancaq Levon iki əli ilə 

qapıya güclü zərbələr endirdiyindən və pəncərədən kütlənin 
onların binasına gəldiyini gördüyündən qapını açmağa məcbur 
oldu. Levon içəri keçib yolu kəsən Siranuşu kənara itələdi. 
qadın müvazinətini güclə saxladı.  

– Nə istəyirsən? 
– Yaxşı bilirsən nə istəyirəm. Hanı qızın? 
– Nə istəyirsən götürün aparın, ancaq... 
– Hər şeyi aparacağıq, ancaq de görüm hanı qız? 
– Qız kimdi? 
– Tanımırsan qızını? Onu məndən soruşursan? 
– Qızım idmanda məşqdədi. Evdə  yoxdu. 
– De görüm, qızı harda gizlətmisən? 
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– Gizlətməmişəm. Qız məşqdədi. 
– Bu saatda nə məşq? Məşq vaxtıdı? Evi axtarın! Nə varsa 

hamısını bayıra tullayın. 
– Urrey! - Kütlə gurhagurla, bir-birini itələyə-itələyə içəri 

keçir və əşyalarını sındırdıqları pəncərələrdən atdılar, irilərini 
isə blokdan çıxarıb həyətə düzdülər. Levon evi alt-üst etdi, 
divanın içinə, eyvanda taxtadan düzəldilmiş şkafa diqqətlə 
baxdı. Anjela yox idi! 

Siranuş göz yaşları içində söyüş söyür, qarğışlar yağdırırdı.  
– Görüm səni parça-tikə olasan! Evin başına uçsun! Erməni 

köpəkoğlu! Mənim evimi niyə dağıdırsan? Evin başına uçsun! 
Məndən nə istəyirsən? Niyə qoymursan oturduğumuz yerə 
oturaq? Erməni də erməniyə belə zülüm eliyərmi? Sən erməni 
deyilsən? Yüz kişidən dönməsən!   

– Anqırma! – Əsəbindən partlayan Levon üzünü uşaqlara 
tutdu: 

– Bu qız hara it-bata düşdü? Ola bilməz! Dünən axşam evdə 
olub. O, olsa-olsa Azərgildə olacaq! Arvadı həyətə çıxarın! 

Kütlə uğuldadı, bayaqdan basabasla yuxarıya can atanlar, 
indi basabasla geri qayıtdılar. Siranuşun qolundan yapışanlar 
cinayətkar kimi asfaltın üstündə, əlləri arxasında saxladılar.  

Levon arvadla üzbəüz dayandı, ətrafında Aramı və operator-
ları görüb hündürdən azərbaycanca bağırdı: 

– Səndən soruşuram. Hanı Anjela? 
– Məşqə gedib. 
– Sənin qızın məşqdə yoxdu. 
– Nə bilirsən yoxdu? Evdən məşqə gedib. Mən nə bilim 

harda məşq edir? 
Levon Siranuşun üzündən dalbadal zərbələr endirdi. Arvad 

yerə yıxıldı. Təpik zərbələri hardan gəldi dəyirdi. 
– Yerini de qızın! Yoxsa pis olacaq sənin üçün! 
– Qoy olsun! Bütün dünya da bilsin ki, erməni öz millətinə 

zülm eləyir. 
– Bunu lüt soyundurun!Anadangəlmə! 
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Siranuşun lütlənməsi iki dəqiqə çəkmədi. saçları üzünə 
dağılmış qadın qışqırır, haray çəkirdi. 

– Musiqi! Musiqi qoyun! – Levon Arama əmr etdi. Maqnita-
fon tez də gətirildi. Düyməni basdılar. 

– Sakit olun! Sakit, ay camaat! Siranuş oynayacaq! Baxın! 
Baxın görün necə gözəl bədəni var! Ermənilər də azərbaycanlı-
ları bax beləcə oynadırdılar! Hansı havadı? “Tərəkəmə!” Oyna! 

Siranuş minlərlə kişinin qarşısında dəli kimi olmuşdu. Əlləri 
ilə üzünü örtməkdən və ağlamaqdan başqa çarəsi qalmamışdı. 
Operatorlar onu lentə almaq üçün o yan-bu yandan mövqe se-
çir, gah ayaq üstə, gah oturaq halda çəkirdilər, pəncərə-eyvan-
lardan boylanan qadınlar bu mənzərəyə nifrətlə baxır, bağırır, 
səs-küy salır, əllərinə keçən qab-qaşığı kütlənin başına 
atırdılar.      

– Köpək uşaqları, bu nə biabırçılıqdı törədirsiniz! Sizin də 
ananız, bacınız, arvadınız, qızınız yoxdurmu? 

– Levon, türemşik əclaf! Sənin anan mələsin! Get, arvadını 
çıxart camaatın qabağına! 

– Nanəcib! Mərifətsiz! Əxlaqsız! Qadına gücün çatır! 
Mahnı çalınsa da, Siranuş oynamırdı. Nəşəli uşaqlar 

Levonun əmrini gözləyirdilər. 
– Oynamır! 
– Oynamır! 
– Neyləyək? 
Levon bir də lüt qadının döşlərindən yapışıb sıxdı: 
– Hanı qızın? Yerini de! Harda gizlətmisən? Əgər deməsən, 

sənin üçün pis olacaq. 
– Oğraş! Quldur! Qansız! Bundan artıq mənə nə pislik edə-

cəksən? Sənə nifrət edirəm! Ermənilərə nifrət edirəm! Qarabağ 
Azərbaycanındır! Azərbaycanın! 

Levon onun sifətinə tüpürdü. 
– Başını qırxın! 
Siranuşun başını qayçıladılar. O, yöndəmsiz qırxılmış qo-

yuna oxşayırdı.  
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– Oyna! Oyna qəhbə! Sənə deyirəm, oyna! Oynamasan 
üstünə nöyüt töküb yandıracam. 

Siranuş əllərini qaldırıb dəli kimi hoppanır, oynayırdı. 
– Arvad dəli oldu! – Ağsaqqallardan kimsə dilləndi. 
– Elədi. necə oynadığını bilmir. Havalanıb. 
– Nəyi havalanıb? Ona bu da azdı. Gör nə süzür? Elə bil 

balerinadı. 
Operatorların gərgin işi Levonun ürəyincə idi, ancaq Anjela 

həvəsi onu dəliyə döndərmişdi. 
– Yoldaşlar! Biz burda erməniləri qovur, sizin intiqamınızı 

alırıq, ancaq təəssüf ki, azərbaycanlılar onları müdafiə edirlər. 
Bu arvadın qızı var, onu gizlədiblər. gizləndiyi ünvanı da bili-
rəm. ora hücum! O ev də alt-üst olmalıdı. Onlar Vətənə xəya-
nət edirlər, düşməni evlərində gizlədirlər. 

– Ar olsun! 
– Ar olsun! 
– Vətən düşmənlərinə ölüm! 
– Ermənini gizlədən ermənidən betərdi. 
– Hücum! 
– İrəli! Hücum! 
– O ev daş-qalaq olmalıdı! 
Levon əlini qaldırdı, Əhməd camatı səssiz olmağa cəhd etdi. 
– O ev uzaqda deyil, üzbəüzdədi.  
Levon Allahverdinin evini nişan verdi; qarşıdakı bina, 

üçüncü blok, dördüncü mərtəbə, ev yüz on üç! 
Bu dəfə Levonun qoçuları ondan qabağa düşdülər. Yüz on 

üç nömrəli yaşıl qapını Elçin döydü. Ədilə qapını açdı.  
– Xeyir ola? 
– Xeyirdir. 
– Evi axtaracağıq! 
– Axtarın! Ancaq səbəbini deyin, sonra! 
Əhməd söhbətə qoşuldu: 
– Səbəbini yaxşı bilirsən. 
– Sən milis, ya prokuror kimi danışma! Evi axtarmağa ixti-
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yarınız olmasa da, axtarın. Bura erməni evi deyil. 
– Bilirik, erməni evi deyil, ancaq ermənidən betərin evidi.  
– Erməni sənin nəslindi. 
– Olsun. 
– Nə səbəbə axtarırsınız? 
– Burda erməni gizlədirsiniz. Ona görə! 
– Bu evdə erməni yoxdu. Axtarın! Əgər tapmasanız mən 

bilirəm sizə neyləyəcəm. 
Əhməd, Elçin, Vəli, İlyas evə girdilər. Ədilə çölə çıxdı, 

qonşu qadınlar onu dövrəyə aldılar. 
– Aaz, bu millətin axırı hara gedəcək? Nə qansız, imansız, 

axmaq adamlardı. 
– Bu boyda millət bir dılğır erməninin dalına düşüb ağılları 

nə kəsirsə, onu da edirlər. 
– Get erməniləri çıxart! Çıxartmağın da təhəri var də! Evin-

dən çıxart, oturt maşına, apar vağzaldan yola sal, qoy çıxsın 
getsinlər! 

– Erməni də adamdı, indi pisdi, yaxşıdı, hər nədi, adam kimi 
yola sal getsinlər. Deyir, xaricilər çəkirlər, Amerikada, 
İngiltərədə, Almaniyada, Fransada göstərmək üçün! 

– Deyirəm axı, mən pəncərədən baxanda çəkənləri gördüm. 
Elə bil toyun videosunu çəkillər ey, bax onun kimi! 

– Ay qardaşlar, sizə bir ananız kimi deyirəm, burda havayı 
xalxın evinə girməyin. Erməni-zad yoxdu. İstəyirsiniz it gə-
tirdin. 

Levon pilləkənləri qalxıb, qapıdakıları araladı. Uşaqlar 
yoxlayıb çıxırdılar. 

– Evi əməlli-başlı axtardınız? 
– Nöqtəbənöqtə! 
– İçəridə kim var? 
– Heç kim. 
– Bəs evin adamı hardadı? 
– Bilmirik. – Əhmədin gözləri Ədiləni axtarırdı. 
– Bu evin sahibi kimdi? 
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– Mənəm. Nə lazımdı?  
– Siranuşun qızını harda gizlətmisən? 
– Mən adam gizlədən deyiləm. O ev, o da sizinkilər. Sən 

hardan bilirsən ki, mən adam gizlətmişəm? 
– Yaxşı bilirəm! – Levon içəri girdi, dəstə də başında. Axta-

rılan yerləri bir də axtardılar. 
– Evi dağıdın! 
– Evi dağıtmaq lazımdı! – Əhməd Levonun sözlərini təkrar-

ladı. 
– Götürün əşyaları, pəncərədən bırıldadın! – Elçin uşaqlara 

əmri təkrarladı. 
Arvadlar içəri şığıdılar. 
– Nə bırıldadırsınız? Nəyi, bırıldadırsınız? Rədd olsun bur-

dan. Bunların başına-gözünə baxın! Hamısı elə bil nəşə çəkib-
lər! Camaatın evini alt-üst etdiyiniz getmir, hələ bir şeylərini də 
atırsınız? 

– Evə baxdınız? Erməni yoxdu ki? Yoxdu? Bir də baxın! 
Ürəyiniz sakit olsun! Sizin axtardığınız indi Azərbaycanda 
yoxdu. 

– Stavropola getdilər dünən axşam! Anjelanı axtarırsınız? O 
indiyə qalar? Yəni o qədər ağılsızdı ki, ermənilərin hamısı 
şəhərdən çıxıb gedir, o burda qalır? 

– Hə dana, burda qalacaq ki, onu da soyundurub camaatın 
qabağında oynadasınız? 

Pilləkənlərdə duranların çoxu həyətə düşdü. Qalanlar 
Levona narazılıq etdilər.  

– Evi onsuz da dağıdıbsınız. Raz ki, evdə yoxdu, işiniz 
olmasın. Hələ nə qədər erməni evləri var! 

– Azərə borclu qaldım! Yaxşı çıxdı aradan! – Levon getmək 
istəmirdi. 

– Azər sənə borclu qaldı, köpəkoğlu, əgər o burda olsaydı, 
sən belə qələt eləyə bilərdin? 

Əhməd şefinin kefinin pozulduğunu görüb kişiləndi: 
– Burda olub nə pox yeyəcəkdi? 
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– Erməniyə yedirtdiyini sizə də yedirdəcəkdi. Hələ qoy 
gəlsin! Sizin payınızı verməsə, onda ona oğlum demərəm! 
Yaxşı! 

Arvadlar Ədiləni sakitləşdirdilər: 
– Aaz, Azərin nə işi var, hökumət onların cəzasını verəcək. 

Bunlar elə bilirlər ki, elə hər şey onlar deyən kimidi.  
– Hökumətə bax! – Əhməd əsəbləşdi. – Nə hökumət? Hö-

kumət də mənəm, qanun da mənəm! 
– Rədd ol, tula! Erməniyə satılan köpəkoğlu! Düşübsünüz 

erməninin dalına, bilmirsiniz nə iş tutursunuz? Allah səni yox 
eləsin! 

Əhməd qəfil Ədilənin üstünə şığıyıb, onu itələdi. Qadının 
ayaqları yerdən üzülüb divara çırpıldı və pilləkənin üstünə yı-
ğıldı. Alnı çapılan Ədiləni qan götürdü. Qonşulardan bir neçəsi 
onu qaldırıb içəri apardılar, qalanları Əhmədin üstünə düşdülər: 

– Oğraş köpəkoğlu! Qadına əl qaldırırsan? Sənin milliyyətin 
nədir? 

– Sən cavab verəcəksən! Cavab verəcəksən ki, durduğu 
yerdə xalxın arvadının başını yarıb qanını niyə tökürsən? 

Əhməd qadınların əlindən güclə canını qurtardı. Həyətdə 
şou davam edirdi.  

 
XXXXVI FƏSİL 

 
Kostya başını qurulayıb, divana uzandı. Gözləri öləziyirdi. 
– Sənə nə oldu? – Anahid stulu ona yaxınlaşdırdı. 
– Heç, hər şey qaydasındadı. Çox içmişəm. Həm də yuxu-

suzam.  
– Ona qalsa, heç mən də gözümü yummamışam, içki də 

içmişəm. 
– Qadınlar kişilərdən daha dözümlü olurlar. 
– Sən də söz danışdın. Sənə soyuq olub. Yat, tərlə! 
Klara otaqda göründü, paxıllıqla onları süzdü. 
– Onun dərmanı bir stəkan konyakdı. İçsin, yatsın! 
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– Düz sözə nə deyəsən? – Kostya ayağa qalxdı.  
İçdilər. Kostya əli ilə divanı göstərdi, qızlar balış, adyal gə-

tirdilər. Onun uzanmağı ilə xorultusu ətrafı başına götürdü. 
– Bu həmişə xoruldayır! – Klara kresloya əyləşdi. 
– Yox. 
– Denən heç yatdı ki, xorultusunu da hiss edəsən? Sənə 

həsəd aparıram Anahid. 
– Aparma! – Anahid ona əhəmiyyət vermədi. – Mən də 

halsızam. Beş dəqiqəyə başımı yuyum, çıxıram. 
İnamsız addımlarla addımlayan Anahidin son hərəkətləri 

Klaranı qorxutdu. Yerindən qalxıb Anahidin arxasınca getdi, 
qapıdan soyunan qadının lüt bədəninə baxdı.  

– Bizim axırımız nə olacaq? Biz neyləyəcəyik? 
– Bilmirəm. 
– Kostyadan  soruşmadın? 
– Soruşdum. 
– Nə dedi? 
– Dedi ki, əla olacaq. Çox əla! 
– Necə əla olacaq? Sabah onlar çıxıb gedəcəklər. Nə vecləri-

nədi? Burda qalmayacaqlar ha? Camaat da dağılacaq. Ermə-
nilər şəhərdən qovulacaqlar. Hara gedəcəklər? 

– Uzaqlara, Klara, uzaqlara. 
– Bəs biz? 
– Biz də gedəcəyik! Burda qala bilmərik. Daha hər şey bitdi. 
– Bəlkə prokurora deyəsən? 
– Nə deyim? 
– Denən bizi qorusun, saxlasın. Biz hara gedib nə iş görə-

cəyik? 
– Qorxma! Hara getsək də, yenə bura qayıdacağıq. 
– Doğrudan deyirsən? 
– Səninlə zarafatım-zadım olub? 
– Necə qayıdacağıq? Tez, yoxsa gec? 
– Qoy yuyunum.  
Suyun şırıltısı Klaranın beynini ovur, arada su damcıları 
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üzünə dəyirdi. Anahid duşun altında gözüyumulu dayanmışdı, 
başından axan su sabun köpüklərini yuyub apardıqca, bədəni-
nin çılpaqlığı daha aydın görünür, onu cazibədar edirdi. Birdən 
Klaraya elə gəldi ki, qadın ayaq üstə yatıb, bu dəqiqə ağzı üstə 
yıxılacaq. 

– Anahid! – Klara az qala qışqıracaqdı. 
O, eynini pozmadan ağzına yığılan suyu üfürüb ona baxdı. 
– Nədi? Nə olub? 
– Oyy, qorxdum. Ürəyim getmişdi. 
– Niyə? 
– Elə bildim yatmısan! 
– Düz görmüsən. Mən yatmışdım. Sən heç belə xəyalların 

qanadında yatmamısan?  
– Yox, – dedi və qapını örtmədən otağa keçdi. Kostya 

yatırdı.  
 

XXXXVII FƏSİL 
 
Azər gözləmə zalında iynənin üstünə oturan kimi qalmışdı. 

Tez-tez divardakı saata baxırdı. Əqrəblərin üstündən daş 
asılmışdı. “Cərrahiyyə otağı” yazılmış qapı açılmırdı. Ədilənin 
alnındakı çapığa tikiş qoyulurdu. Kamilə gözləri qızarmış 
halda, küncdəki stulda oturmuşdu.  

İntiqam hissi bir an beynindən çıxmırdı. Qonşular da, anası 
da ondan xahiş etdilər ki, heç kimlə işləri olmasın. Şükürlər 
olsun Allaha ki, beyninə ciddi zədə dəyməyib. Onları yalandan 
inandırsa da, o, Əhmədin də, Levonun da dərsini verməli idi.  
Anjelaya, Siranuşa görə yox, anasına görə! Evlərinə görə! 
Darmadağın olmuş evlər əvvəlki səliqə ilə yığılsa da, Azərin 
gözündə dağılmış bir ocaq görünürdü.  

Güman ki, Levonu tapmaq çətin olacaqdı, çünki bu 
hadisədən sonra o, üzdə görünə bilməzdi. Hökmən hardasa 
gizlənməli, əgər bacarırdısa, Azərbaycandan çıxıb qaçmalı idi. 
Onun yerini bilsə, Əhməd biləcəkdi. Yoldaşlarından Əhmədi 
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yaxından tanıyan vardı və onlar şəhər 1 nömrəli xəstəxananın 
qabağında onu gözləyirdilər. Azərin onlara yeganə ehtiyacı 
varsa da, o da onu tanımaları idi. Bircə onu uzaqdan 
göstərsinlər. Qalanı ilə işləri yoxdu. 

– “Özünü zibilə salma, Allah verəcək onların cəzasını! 
Sonrası da hökumət onları özbaşına qoyarmı?” 

Bunu ona hər kəs deyirdi, ancaq Azərə bu sözlər təsir 
etmirdi. Anasının intiqamını onun kimi heç kəs, ən ağır cinayət  
maddəsi ala bilməzdi. 

Həkim otaqdan çıxdı. Azər onun yanına gəldi. Kamilə də 
yaxında idi.  

– Yeddi dənə tikiş qoydum. Qızlar sarısınlar. Bir-iki saat 
uzansın. Sonra qala da bilər, evə apara da bilərsiniz. Ancaq 
məsləhətdi ki, bir-iki gün qalsın. Narahat olmayın, qorxulu elə 
bir şey yoxdu. 

Azər bacısını otağa ötürüb, aradan çıxdı. Maşına oturdular. 
– Onu harda axtaraq? 
– Avtovağzaldakı çayxanada. 
– Orda dörd dənə çayxana var. Hansında? 
– Taksilər dayanan çayxanaya sür! – Coşqun atasının maşı-

nını sürən Zaura yol göstərdi. – Orda olmasa, o birilərə 
baxarıq.  

Taksilərdən qabaqda dayandılar. Coşqun maşından düşüb 
papiros yandırdı, saymazyana çayxanaya girdi. 

– Sizdə “Marlboro” siqareti olmaz? 
– Yox. “West” var. 
Heç nə deməyib qayıtdı. 
– İçəridə beş nəfər oturublar. Əhməd başda oturandı. Yanaq-

ları qırmızı, başının tükü qabaqdan tökülmüşdü. 
– Siz təcili buranı tərk edin! Sizlik iş yoxdu. 
– Azər, qoy gözləyək! Səni tək buraxmaq olmaz. Onlar 

çoxdular. 
– Narahat olmayın! – Qara gün eynəyini gözünə taxıb çay-

xanaya girdi, başdakı stola yaxınlaşdı. Çay içirdilər. Hamısına 
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başı ilə salam verib, Əhmədin böyründə dayandı. 
– Əhməd! – Bu sözü mülayimcəsinə dediyindən onun yaxın 

adam olduğu bilindi. 
– Hə. 
– Getməliyik. 
– Hara? 
– Tapşırıq var! Levon məni yollayıb.  
– Hara? 
Azər hərəkəti ilə ona qandırdı ki, məxfidi. 
– Burda hamımız birik. Gizli heç nə yoxdu. 
– Anjelanın yerini təxmini müəyyənləşdirib. Ora baxma-

lıyıq. 
– Axır ki! Əla. Köpəkoğlunun ermənisi, başı işləyir də. 

Gəlin uşaqlar, bu gün yaddaqalan gündü. Levondan sonra bizə 
də növbə çatacaq. 

– İkimiz gedəcəyik! Uşaqlar lazım olsa sonra gələrlər. 
Əhməd dayanacaqda Azərə çatdı. 
– Sən kimsən? 
– Mən səndən bir şey soruşdum? 
– Yox. 
– Sən də soruşma. Biz tapşırığı yerinə yetirməliyik. Lazım 

gələrsə, sonra tanış olarıq. 
Üstü xallı, sarı taksi yanlarında saxladı. Qabaqda Əhməd 

oturdu.  
– “Bəyaz gecələr” restoranına! – Əhməd geri çevrilib nə isə 

demək istədi, ancaq Azər əlini dodaqlarının üstünə qoydu: yəni 
sus, yeri deyil. 

Taksi şoferi dil-boğaza qoymurdu.  
– Gördünüz də, uşaqlar, nələr baş verdi. Ermənilərin ana-

larını ağlatdılar. Halal olsun anasının südləri. Belə lazım idi. 
Hamısı çıxıb gedəcək. Elə elədilər ki, daha yalvarsan da, onlar 
burda qalmazlar. Köpək uşaqları! 

Sürücü qırmızı işıqda dayandı, əvvəlcə Əhmədə, sonra 
Azərə baxıb təəccübünü gizlədə bilmədi. 
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– Sizin heç nədən xəbəriniz yoxdu? 
– Yox. Eşitmişik, ancaq şəhərə gəlişiniz indidi. 
– Hə, nə deyim? Görünməmiş bir iş idi. Görünməmiş! Er-

mənilərə nə divan tutdular? Arvadı çıxardıb lüt soyundurublar, 
oynatdırıblar, başını qırxıblar. Sonra maşınlara bağlayıb 
oçeretə qoyublar. 

– Nə danışırsan? – Azərin bu sözlərindən Əhməd özünü yı-
ğışdırdı, elə zənn etdi ki, bu da hardansa gəlmiş böyük adam-
lardandı. 

– Hə, sonra o arvadın qızını gizlədən evə hücum çəkiblər, 
arvadı öldürüblər. Nə başınızı ağrıdım, qırğın olub. Hökumət 
görək neyləyəcək? Desən, hökumət ha yoxdu, uje dağılır. Stali-
nin vaxtı olaydı, belə işmi görmək olardı? Hamısını bircə-bircə 
Sibirə göndərərdilər. 

Sahil parkını dönüb enişlə “Bəyaz gecələr” restoranına tərəf 
getdilər. Ətraf sıx ağaclıqlarla dolu idi. 

– Burda saxla! – Azər sarı, əzik manatlığı sürücüyə uzadıb, 
qapını açdı, yerə düşüb yaşıllığa boylandı. Əhməd də düş-
müşdü. 

– Hardadı? 
– Restorandaymış, ordan da qaçıb gizlənib. 
– Taparıq, hara qaçacaq? Gərək uşaqları da götürəydik. 
Taki gözdən itdi. Ağacların budaqlarını əyə-əyə irəliləyir-

dilər. Gözdən kənar yerdə Azər eynəyini çıxartdı, Əhmədin 
sifətindən tutarlı bir zərbə endirdi. O, yerə yıxıldı, əli ilə 
gözünü tutdu. 

– Neynirsən? Dəli olmusan? 
– İndi sənə göstərəcəm, dəli olmuşam, ya yox! Məni 

tanımadın? 
– Yox. sən kimsən? 
– Qanını tökdüyün arvadın oğlu!  
Zərbələr bir-birini əvəz etdikcə, Əhməd qışqırır, aman 

istəyirdi. 
– Vallah, mən heç nə eləmədim. Nə elədisə, erməni elədi. 
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Levon elədi. Mən heç nə eləmədim. And olsun Allaha ki, o 
dedi, o elədi. 

– Sən oğraş, sən alçaq, sən vicdansız erməninin sözü ilə öz 
millətinin qanına susamalısan? Sənin ananı, arvadını o günə 
qoysalar, nə edərsən? 

Zərbələr ara vermirdi, hardan gəldi dəyirdi. Azəri tər apar-
mışdı, qollarında ağırlıq hiss edirdi, buna baxmayaraq, dayan-
maq bilmirdi. 

Əhmədin üst çənəsindən iki diş yoxa çıxmışdı. Qan dayan-
maq bilmirdi. 

– Kömək edin! Ay camaat, kömək edin! Kömək! Məni öldü-
rürlər! Qoymayın! 

Azər əsəbindən onun sözlərini təkrarladı: 
– Kömək edin, ay ermənilər! Levon! Gəl, dostuna kömək 

elə! Hardadı dostun? 
Əhmədin heyi qalmamışdı, heç Azərin ondan nə soruşduğu-

nun fərqinə varmırdı, böyründən dəyən təpik zərbəsindən 
ayıldı. 

– Hardadı o donuz? 
– Orda. Avtovağzala yaxın... “Mir” küçəsində. “Rossiya” 

kinoteatrı ilə üzbəüz binada... Birinci blok, beşinci mərtəbədə... 
Ofisi ordadı. Orda oturur. Erməni evində... Anahid var, onun 
evində... 

Əhməd pis vəziyyətə düşmüşdü, üst-başı qana bələnmişdi. 
O, daha zarıya bilmirdi. 

Cibindəki bıçağı çıxarıb qulaqlarını üzdü, üstünə tulladı, 
sonra yola çıxdı, arxaya baxmadan Anahidgilə tələsdi. Görə-
sən, Levonu orda tapa biləcəkdimi? 

 
XXXXIX FƏSİL 

 
Levon yorulmuş, səsi batmışdı. Ağır addımlarla sola 

burulub Anahidgilin evinə yaxınlaşdı. Pilləkənləri zorla qalxıb, 
bir əlini divara söykədi. Zəngi basıb gözlədi. Birbaşa hamama 
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girib isti suda yuyunacaq, konyakdan gillədib, çarpayıya uza-
nacaqdı. Ayaqlarının, belinin giziltisini, beyninin yorğunlu-
ğunu ancaq belə çıxara bilərdi. Hələ Klara, lap Anahidin özü 
onu kremlə ovxalayardılar. 

Hər şeyi yerli-yerində icra olunmuşdu. Yerli-yerində! Təkcə 
onun xəyalında gəzdirdiyi istəkdən savayı. Anjela! Azər! Azər-
dən aldığı yumruq zərbələrinin hesabı qaldı. Çox təəssüf!  

Anjela da ki, heç! Onun məsum gəncliyinə məhz o son 
qoymalı idi! Son! Elə elədiyi kimi – hamının gözü qarşısnda. 
Nə vardı ki? Bircə saniyəyə lütləyib, kürəyi üstə qoyacaqdı. 
Əl-qol atsa, qoçuları köməyinə gələcəkdi. Sonra? Sonra hər şey 
adiləşəcəkdi. Hər halda onun üçün belə olacaqdı! Azərlə Anjela 
isə ömürləri boyu sinələrində bu dağı çəkəcəkdilər. üstündən 
nə qədər illər ötsə də! 

Ancaq Levon yüz faiz əmin idi ki, Anjela şəhərdən kənara 
çıxmamışdı, elə məhəllələrində, daha doğrusu, Azərgildə idi. O 
vaxta qədər ki, onlar evə hücum çəkirdilər. O an yeganə çıxış 
yolu?! Anahidgilin qapısının ağzında dayananda qonşu 
eyvanların bir-birinə bitişik olduğunu xatırladı.  

– “Tfu sənə? Gör necə ağlım başımda olmayıb ki, adi bir 
səhv etmişəm. Uşaqları qonşuların evinə göndər, beş dəqiqənin 
içində gətirsinlər hüzuruna! Sən də imkan vermə ki, tər çiçəyi 
özgələr qoxulasın.”  

Qapını açan yox idi. Levon bir də döydü, gümanına gəldi ki, 
Kostya konyakdan içib yatır. Qızlar da ona qoşulublar. 

Ətraf tam sakitlik idi və bu ölü sükut şəhəri başına götür-
müşdü. Hay-küydən əsər qalmamışdı. Şəhər sükuta qərq olmuş, 
ölü adamı xatırladırdı. Maşınlar səs-küy salmır, insanlar dillə-
rini ağızlarına büküb saxlayırdılar. 

– “Amma Siranuşu nə günə qoyduq? Elə bir tamaşa çıxart-
dım ki, heç almanlar sovet əsirləri ilə elə rəftar etmirdilər. 
Göstərəcəklər! Bütün dünya görəcək! Heyrətlənəcəklər! Ağıla 
gəlməyən mənzərələrdi. Yaddaşlara ömürlük həkk olacaq. Ba-
xın, görün vəhşiləşmiş azərbaycanlılar yazıq ermənilərin 
başlarına nə oyunlar açırlar! Belə vəhşilik yerə, göyə sığmaz!” 
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Daha aradan çıxmaq vaxtı idi. Bunu Kostya müəyyən edə-
cəkdi. Necə? Hara? Kiminlə? 

– “Yura Kostyadan vəzifəcə böyük olsa da, çox ədəbli, mə-
rifətli, qanacaqlı adamdı. Kostya eləcə əmr verir, çox danışmır. 
Özü də bazın biridi. Manyakdı köpəkoğlu! Anahidi ərinin 
əlindən necə qopartdı? Utanmadan, eləmədən! Konyakdan 
vurdu, özünü Anahidin pambıq bədəninə verdi. Bircə dəfə 
şəhərə çıxıb maraqlanmadı.” 

– “Rədd olsun ermənilər!” 
– “Sov. İKP-yə ar olsun!” 
– “Qarabağ Azərbaycanındı!” 
Bu şüarları Levon neçə dəfə çığırdı. Hələ təkcə bunlarımı? 

Çoxu yadından çıxıb. O, qabaqda, sərkərdə kimi qışqırır, arxa-
sınca gələn kütlə isə tutuquşu kimi xorla təkrarlayırdı. 

– “Bu kütlə deyilən camaat nə avam şey imiş?” – Levon 
onun arxasınca hərəkət edən, dediklərinə qul kimi itaət edən 
insanları gözü önünə gətirdi. 

– “İrəli!” – hamı irəli cumur, az qala bir-birlərini tapdala-
yırdılar. 

– “Dayanın!” – Hamı yerində bitib qalırdı. 
– “Dağıdın!” – Basabas başlayırdı, kimin əlinə nə keçirdisə, 

pəncərədən çölə vızıldadırdı. 
– “Öldürün!” – Beyinlər o qədər qızışır, göz gözü görmür, 

insanın ömründə etmədiyi, ya etmək istəmədiyi bir şeyi 
asanlıqla, adi bir iş kimi edilirdi. 

– “Söyün!” – Kimi istəyirsən xorla, ən pis kəlmələrlə yağla. 
Proletariatın dahi rəhbərlərini, Amerikanın prezidentini, ən 
gözəl, namuslu-ismətli qadını nalayiq söz yağışına tut! Sənin 
ağzını tutan kimdir? 

– “Soyundurun!” – Heç bir dəqiqə çəkməz ki, anadan necə 
doğulmuşdusa, o hala salırsan. Anjela ha qışqırsın, ha haray 
salsın ki, ay aman, qoymayın, ictimai yerdə bu xuliqanlar 
abırsızlıq edirlər. Şalvarının bir düyməsinin açıq olması ayıb 
sayılan yerdə kişilər növbəyə düzülür, yarıdan aşağı soyunub 
qıllı bədənlərini göstərməkdən utanmayaraq, azyaşlı məktəblini 
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zorlayırlar! Qanunla ziddir! Cəzası çox ağırdır, ancaq buna 
məhəl qoyulmur, qanun tapdalanır! Qanun kütlə üçündür! Küt-
lə o qanunu küçədə, minlərlə insanın gözü qarşısında asfaltın 
üstünə atır. 

Kütlənin bu ağlasığmaz hərəkətlərinə mane olan yoxdu. 
Gördünmü, bir dənə milis onların qabağına çıxıb demədi ki, ay 
camaat, çəkilin, çıxın gedin evinizə! Belə eləmək olmaz! 

Deyəydi, eşitməsələr yumşaq ətlərinin üstünə bağladıqları 
Makarov tapançasını çıxarıb əvvəlcə göyə ataydılar, sonra in-
sanlara! Axı, bu qanunda var! Qanunda var ki, tabe olmayanlar 
cəzalandırılsınlar! Lap ölümlə də! Milislər vardı, üstünə 
“Milis” yazılmış maşınlar onları sanki müşayiət edirdi! Qanun 
keşikçiləri qanunları pozanlara mane olmur, hətta onların 
iştirakçısına çevrilirdilər!” 

Milisioner də kütlənin bir üzvü idi!  
Qapını bir azca bərk döydü, sonra ətrafda heç kimin 

olmadığını görüb Klaranı səslədi: 
– Klara! Aç qapını! Mənəm! 
Hər şey yoxa çıxmışdı. Kütlə dağılıb şəhərin kibrit qutulu 

evlərinə səpələnmişdi. Levon tək qalmışdı! Bir az bundan 
əvvəl şəhərin sakinlərini bir yerə toplayıb onlara komandanlıq 
edən Levon indi tək qalmışdı! Onun qarışqa qədər gücü 
qalmamışdı. Əslində, güc ona innən belə lazım idi. İnnən belə! 
Şəhər ermənilərdən boşalırdı. Ermənilər artıq şəhəri tərk 
etmişdilər, tək-tük azərbaycanlıların evində gizlənənlər vasitə 
axtarıb, qaçmağa əlac axtarırdılar. Kütləvi ixtişaşlar törədənləri 
sözsüz ki, tutacaqdılar. Zarafat deyildi, hadisələr zamanı neçə  
nəfər ölmüş, yüzlərlə adam həm maddi, həm də fiziki ziyan 
almışdı. Bunlar elə belə deyildi ki? Kimsə qanun qarşısında 
cavab verməli idi. Başçı o idi! Öndə o gedirdi! Əmrləri o 
verirdi! 

Kostya ilə bu barədə ötəri söhbəti olmuşdu. 
– “Mənim aqibətim necə olacaq?” 
– “Çox əla olacaq. Sən heç nədən narahat olma. Buna əsas 

yoxdur. Əvvəla, orada kütlə əsas olacaq. Bu zaman cinayəti 
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ayırd eləmək mümkün deyil. Sonrası da lap həbs olunsan belə, 
səni azad edəcəklər!” 

Kostya çox sərbəst, özünə inamla, həm də saymazyana 
danışırdı. Gözü Anahiddə idi, elə danışırdı ki, əlavə suala 
ehtiyac qalmırdı.  

– “Bəs indi sən hardasan, Kostya? Dayan də, mənim 
arxamda!” 

Qapını iki əlli döyməyə başladı, səsə qonşu otaqdan çıxdılar. 
Uşaq idi.    

– Bir az səssiz olun! Evdə oturmaq mümkün deyil. 
– Bəlkə sən biləsən, bunlar hardadılar? 
Levon uşağın ona irad tutmasını pis qarşıladı, əlacı olsaydı, 

ona iki tərs şillə vurardı. 
– Bilmirəm. – Uşaq qapını tez də örtüb kilidi şaqqıldatdı. 
– “Deməli, bunlar məni qoyub aradan çıxıblar! Yüz faiz! 

Əclaflar! Oğraş köpəkuşaqları! Qəhbələr! Məni odun içinə atıb, 
özləri qaçıblar. Yalandan “qorxma, arxanda duracağıq” deyib, 
məni oyuna salıblar.” 

Daha durmağın vaxtı deyildi. Bura hər an təhlükəli idi. Onu 
tutub həbs edə bilərdilər. Canına üşütmə keçdi. Pillələri tələsik 
düşüb binanın arxasına keçdi, ilk maşına əl elədi. 

– “Şaumyan” küçəsinə! – sürücü dəqiq yeri soruşdu. – 
voyenkomatın yanına! 

Aramgilə gedirdi. Bəlkə Aram evdə olaydı, çünki operator-
lar onun evində qərarlaşmışdılar. Hələ şəhəri tərk etməzdilər. 
Elə yaxşı olardı ki, onlarla birlikdə nəsə fikirləşib şəhərdən, 
həm də Azərbaycandan birdəfəlik getsin! Xaricə! Sir-sifətini 
dəyişər, pasportunu təzələyər. Şəhərdə baş verənlərə isə azər-
baycanlılar cavab verər! Odey, Əhməd, Vəli, Elçin... Hamısını 
onlar törədiblər! Bəli! Levon kimdi? Erməni. Heç erməni də 
ermənini öldürərmi? Tarixində ola bilməz. Siz eləmisiniz! 
Qaçqınlar eləyiblər! Məntiq bunu deyir! Sonrası da, sizin 
ağlınız yox idimi, erməninin sözü ilə oturub dururdunuz? 

Mənzil başına çatmışdılar. Əlini cibinə atdı. Pulu yox idi. 
Şalvarın, kostyumun ciblərini təkrar-təkrar eşələdi, pulu evdə – 
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Anahidgildə qoymuşdu. Hamısını! 
– Qardaş, pulu evdə qoymuşam! 
– Evdə qoymusan, harda qoymusan, mənə dəxli yoxdu, 

pulumu ver! 
– Onda çıxaq evə, orda verim. – Aramdan pul alıb verərdi. 
– Çıxıram, ancaq bir manat yox, üç manat alacam! 
– Lap beş verərəm. – Pillələri qalxıb Aramın qapısını 

döydülər. Evdə kimsə yox idi.        
– Nə oldu? – Sürücü mənalı şəkildə soruşdu. 
– Evdə olmalı idilər. Bəs bunlar harda yox olublar? 
– Görürəm, sən fırıldaq adama oxşayırsan, pulu ver. 
– Üstümdə yoxdu, qardaş. Olar, sonra verərəm? Bir manat 

nədi ki? 
– Əvvəla bir manat döy, beş manatdı. Sonrası, mən səni 

harda axtarıb tapacam? Borcum-zadım yoxdu ki? Səni maşına 
zorla mindirməmişəm ki? Çıxart kurtkanı! 

Levon təzə geyindiyi kurtkaya baxdı. Yerevandan 
gətirmişdilər, fransız malı idi. 

– Qardaş! 
– Nə qardaş, ə? Sən hardan mənə qardaş oldun? Qardaşa 

bax! Çıxart deyirəm sənə! Yoxsa... 
Levon kurtkanı çıxarıb dinməz-söyləməz sürücüyə uzatdı. 

Sürücü pilləkənləri düşüb gözdən itdi. 
– “Hamı aradan çıxıb!”  -Levon həyətə düşdü. Şiddətli külək 

əsirdi. Şimal küləyi idi. Soyuqdan büzüşürdü. Gedəcək yeri 
qalmamışdı. 

İnamsız və ölgün idi!  
 

1988-1991, Bakı              
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YAŞIL QURBAĞA 
 
Gecə yarısı. 
Gecə növbəsi. 
Təcili və təxirəsalınmaz yardım şöbəsi. 
Ara-sıra “Ambulans”lar onlar üçün ayrılan xətlərin üzərində 

dayanır, ağ xalatlı həkimlər arxa qapını açır,xərəkdə uzadılmış 
xəstələri içəri aparır,sonra gözdən itirlər. 

Şöbənin qəbul otağı . 
Növbətçi həkim çay içə-içə qəzet oxuyurdu. Tibb bacısı 

hövlnak qəbul otağına girdi, həkimə tərəf gəlib onun qarşısında 
dayanıb həyəcanla: 

– Həkim, indicə qəbul otağına yaralı gətirdilər. Cavan 
oğlandı, avtomobil qəzasına düşüb. Qanaxma aparır, təcili 
yardım lazımdı, - dedi. 

Həkim boz sifətini qəzetin səhifələri arasından ona yönəltdi. 
– Qəza! Cavan oğlan! Qanaxma! Təcili yardım ! Aydındı. 

De görüm, evlərinə xəbər göndərilibmi? 
Tibb bacısı günahkar görkəm aldı, başını aşağı salıb 

dilləndi. 
– Həkim, üstündə heç bir sənədi yoxdu. Təcili yardımın 

işçilərinə tapşırdıq ki,maşının nömrəsini götürsünlər. Nömrəni 
bilsək, yol polisindən hər şeyi öyrənmək olar. Ancaq bu uzun 
cəkəcək. Həkim, yaralıya yardım lazımdı! 

Həkim qəzeti ucadan oxumağa başladı. 
“–...nazirin xarici banklardakı vəsaitinin məbləği iyirmi beş 

milyard dolları ötüb...”-Qəzeti qatlayıb kənara tulladı, ağzının 
suyunu yığa-yığa tibb bacısını birinci dəfə görürmüş kimi onu 
başdan-ayağa süzür. – İyirmi beş milyard! Milyon yox, 
Əsgərova, milyard. Söhbət artıq milyardlardan gedir. Heç 
təsəvvür edirsən? 

– O xaricdədi. Eyh, nəyimə lazimdı milyardlar? Gündəlik 
ruzumuzu Allah yetirsə, bəsimdi. Çoxun da çox dərdi var. 
Həkim, gedək, xəstəyə baxın! 
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Həkim qarşısındakına fikir vermir, öz-özünə havalı kimi 
danışırdı. 

– Milyard! İyirmi beş milyard! Bizsə burda oturub qəpik-
quruş hesablayırıq. Əsgərova, qəpik-quruş. Get, xəstənin adami 
gəlməyincə, məni narahat etmə! 

Tibb bacısının hərəkətləri həkimin xoşuna gəlmədi, odur 
ki,onun incikliyini boş buraxmadı. 

– Yoldaş Əsgərova,-həkimin kinayəsi açıq-aydın hiss olu-
nurdu – mən həmişə sənin çatışmayan bir cəhətini qeyd 
etmişəm. Deyə bilərsənmi, o hansı cəhətdir? 

– Həddinnən artıq emosional olmağım. 
– Ay sağ ol! Afərin sənə,yaxşı ki,unutmamisan.Həddindən 

artıq emosional olmağın orqanizmə çox böyük ziyanı var. 
Deməli, sən bilə-bilə öz canına qəsd eləyirsən. Deməli, sən 
özün-özünə düşmənçilik eləyirsən. Kimə lazımdı bu? Kim 
sənin bu yaxşılığını qiymətlənləndirəcək? Heç kim. Bunu sənə 
mən deyirəm. Səbrli ol! O xəstəyə də heç nə olmaz. Qoy görək 
arxasınca kim gəlir? 

– Qorxuram, həkim, qanaxma aparar, birdən Allah eləmə-
miş, başına bir iş gələr. Cavandı. İndi kömək eləsək, pis olmaz. 
Biz əlimizdən gələni edək, yəqin dalınca gələrlər,hörmət də 
eləyərlər.Bir də tutaq ki, hörmət etmədilər, nə olacaq? 

Qəzet həkimin çay stəkanının üstünə düşmüşdü, milyard 
sahibi olan nazirdən yazılan səhifə adamın gözünə girirdi. 
Nazirin keçəl çəkli səhifənin böyük hissəsini tuturdu. Deyəsən, 
şəkil həkimin xoşuna gəlməmiş, hətta onu əsəbləşdirmişdi. 
Əsəbi halda saatı soruşdu. 

Tibb bacısı saatı dedi. 
– Qoy gəlsinlər, bir az qorxudaq, onda işlər daha effektli 

olur. Yoxsa, pulu bir at minnəti ilə verirlər, elə bilirlər 
dədələrinə borcum var. Day fikirləşmirlər ki, gecə səhərəcən 
yuxusuz , ac-susuz qalırıq, onlar isə kef-damaqda olurlar. Hələ 
bax gör saat neçədi? 

– İkiyə iyirmi dəqiqə qalıb. – O, bayaq dediyi vaxta iki 
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dəqiqə əlavə etdi. Söz həkimə indi çatırdı. 
– Bax, deyirsən ki, saat ikiyə iyirmi dəqiqə qalıb. Sənin 

uşaqların indi hardadılar? 
– Harda olmalıdılar, həkim, evdə. 
– Ay sağ oldun getdin. Sənin kimi hamının uşaqları indi 

artıq necənci yuxuda olmalıdılar. Bu oğlan isə olmayıb. Vali-
deyn köpəkoğlu, köpəkqızı bilməlidi ki, uşağı harada veyllənir. 
Maraqlanmırlar, elə altına bahalı maşın alır, cibini pulla 
doldururlar, onlar da düşürlər gecə restoranlarının, barların 
canına. Nəticəsi də belə olur. İndi qoy canları çıxsın, gəlsinlər, 
o uşaqlarının ciblərinə dürtdüklərindən bizə də versinlər. 

–  Mənciyəz heç bir şey istəmirəm. 
–  Sən özün bilərsən. Mən istəyirəm də,hələ o yana da 

keçirəm. 
Həkimin mobil telefonu zəng çaldı, “Kurtlar vadisi” filminin 

mahnısı otaqa yayıldı. 
– Hə, həyatım, necəsən? Yaxşı kimiyəm. Sənin səsini eşidən 

necə olar? Hə, super. Neyniyə bildin? Birincini təbrik edə 
bildin? Yox? Niyə? Ad gününü burda keçirmir? Bəs harada? 
Karlovı Varıda? Bolqariyada! Maraqlıdı. Hə, elə də olmalıdı. 
Lap yaxşı, gələndən sonra təbrik edərsən. Nə fərqi var, əsas 
odu ki, təbrik edirsən. Prosto, əvvəlcədən eləsəydin, daha yaxşı 
olardı. Fikir eləmə, yaxşı-yaxşı yuyun, istirahət elə. Mənim 
əvəzimdən də. İyi gecələr! 

Həkim telefonu qarnina sürtüb xalatının cibinə atdı, sonra 
dəli kimi təzədən çıxarıb hansisa nömrəni yığdı. Telefonda 
hamıya bəlli cavabı eşidib sağdakı düyməni basdı. 

Tibb bacısı caş-baş vəziyyətdə həkimin tərpənmədiyini 
görüb otaqdan çıxdı. 

 
* * * 

Bu gün işə gələndə həmişəki kimi 13 nömrəli avtobusa 
minmişdi. Avtobus xəstəxananın yanında dayanırdı, yolu keçib 
giriş qapısına çatırdın. Yol qazılmış, aqlagəlməyən tıxac əmələ 
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gəlmişdi. Sürücü hansı döngədənsə sağa dönüb binaların arası 
ilə prospektə çıxdı. Kimsə narazılıq etmədi, çünki neçə saat-
larla tıxacda qalmağın istidə nə olduğunu yaxşı bilirdilər. Hərə 
getdiyi yerə yaxın dayanacaqda düşüb bir az piyada gedirdi. 
Tibb bacısı işıqforu keçib tibb universitetinin qarşısı ilə ad-
dımladı, yüz metrdən sonra sağa dönəcəkdi. Ağ xalatlı tələbələr 
əllərində dəftər universitetə girib-çıxırdılar. İmtahanların şıdır-
ğı vaxtlarıydı. Nədənsə, yadına orta məktəbi bitirdiyi vaxtlar 
düşdü. O, həkim olmaq arzusunda idi. Üç il dalbadal sənəd 
verdi, üç dəfə fizikadan eyni müəllim onu kəsdi. O müəllim 
gözləri önünə gəldi: yaşı səksənə yaxın olardı (öyrənmişdi ki, 
Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı olub), çəliklə yeriyəndə 
qövsvari vəziyyət alırdı, uzun burnunun üstünə taxdığı eynəyə 
baxanda adamı təşviş bürüyürdü. Sualları danışırdı, stulda 
güclə oturub tez-tez quyurcuxan müəllim “ Keç o biri suala” 
əmri verirdi. 

–  Axı, birinci sualı qurtarmamışam?- deyirdi. 
–  Birinci sual haqqında anlayışın azdı, çox danışıb baş-bey-

nimi aparma. İkinci sual! 
İkinci, üşüncü suallar da eləcə. 
– Gedə bilərsən. Çox zəifsən, gələn il gələrsən! 
Üçüncü il onun imtahanına komissiya tələb etdi. Yenə sual-

lara yaxşı cavab verdi, qəribədir, komissiya üzvləri ona 
müraciət elədilər: 

–  Qulam müəllim, necə cavab verdi? 
–  Hayy! 
Komissiya üzvü ağzini onun qulağına dirəyib qışqırdı. Han-

nan-hana Qulam müəllim onlarin nə soruşduğunu başa düşdü. 
–  Eşitmədiniz? Bu qızın bu elmdən elementar savadı yoxdu, 

hələ komissiya tələb edir. 
O da komissiya üzvü kimi qışqıra-qışqıra danışmağa 

başladı. 
–  Siz mənim danışdıqlarımı eşitdinizmi? 
Qulam müəllim kor-koranə başını yellətdi. 
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– Sizdə başqa müəllim yoxdumu? Bu nə görür, nə də eşidir. 
Komissiya üzvü onu sakitləşdirmək istədi. 
–  Qulam müəllim bizim ən təcrübəli müəllimlərimizdəndi, 

müharibə veteranıdı. Düz Berlinə qədər döyüşüb. 
– Yaxşı döyüşsəydi, nemesin gülləsinə tuş gələrdi... Mən 

sizi tələb etmişəm ki, biliyimi obyektiv qiymətləndirəsiz, sizsə 
ondan soruşursunuz. Bunun harası komissiya oldu?... 

Ancaq tibb bacısının işlədiyi Abbas Surxayzadə Qulam 
müəllimin tərifini göylərə qaldırır, ondan əla aldığını deyirdi. 

Giriş qapısı maşınla, gəlib-gedənlə doluydu. Birtəhər tıxac-
dan ötdü. Ayağını tapdalamışdılar. Sakitlikdə ayaqqabısının 
bulanıb-bulanmamasına baxdı. O an da qışqırdı. 

İrigözlü, yamyaşıl, dərisi cadar-cadar olmuş əcaib bir qur-
bağa düz ayağının ucunda dayanmışdı, fürsət gözləyirdi ki, 
hoppanıb kənara çıxsın. 

O, yerində donub qalmışdı, qabağa-dala hərəkəti yox idi. 
Ürəyi taphatapla döyünürdü. 

Başına tanımadığı adamlar yığışdılar, soruşdular ki, nə mə-
sələdi. Əli əsə-əsə yaşıl qurbağanı göstərmək istədi: ayağının 
altında heç nə yox idi. Özünə gəldi, yaşıl qurbağanın ayağının 
altında olduğunu dedi. Ətrafı axtardılar. Cavan oğlan qurbağanı 
qabaqda- binanın küncündə tapdı. 

– Gedir, o korpusa tərəf gedir. Çox əcaibdi, doğrudan, qor-
xulası şeydi. 

Nisbətən yaşlılardan biri dedi ki, o quru qurbağasıdı. Onlar 
yatağan olurlar. Görünür, yerlərini dağıdıblar, o da özünə yer 
axtarır. 

Ona məsləhət gördülər ki, tez gedib soyuq su içsin. 
Soyuq su da içdi, hələ volakardin də. Ancaq hər addımda o 

qurbağanı ayaqları altında hiss edir, tez yerə baxır, heç nə 
görməyəndə sakitləşirdi. Nəsibə xalaya dərdini danışdı. 
Çoxbilmiş qadın idi. 

–  Qurbağa təmiz heyvandı-yuxuda görsən xeyir taparsan, 
amma bu quru qurbağası heç xeyirliyə bu tərəflərə gəlməyib. 
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Kiminsə başına fəlakət gələcək. 
Bu tibb bacısını daha da qorxutdu. 
–  Allah, nə qələt elədim o yandan gəldim, nə qələt elədim o 

müəllimi yadıma saldım! Sənə qurban olum, Allah, bir qələtdi 
elədim, günahım varsa, keç günahımdan... 

 
* * * 

Pəncərə açılır. Həyət çil-çırağa qərq olub. Vaxt səhərə doğru 
işlədikcə hava aydınlaşır, hər şey ovucun ici kimi görünür. 
Ağacların yarpaqları yuxuludu. Oturacaqda oturub papiros 
cəkən iki nəfərin kölgəsi asfaltın üstünə qədər uzanıb. Onların 
səsi eşidilmir. Sakitlikdir. Bu, həkimin ürəyincə deyil. Əsəbin-
dən bahalı papiros qutusunu stolun üstünə atır, siyirtməni hirslə 
çəkib tünd papirosdan bir giləni götürüb yandırır. Alışqanın 
səsi gecəyə əks-səda verir. Ardınca qapının cəftəsi tükürpədici 
səs cıxarır. Yarıya qədər açılmış hissədən tibb bacısının 
kölgəsi, qapıya düşür. 

– Bağışlayın, həkim, qulağım səsə düşüb, yoxsa həqiqətən 
məni çağırdınız? – Tibb bacısı içəri girməyə bəhanə axtarırmış. 
– Gələn olmadı, ay həkim. Mən də qan axan yerləri sarıdım.Nə 
bilim, necə olacaq? Təki, Allah köməyi olsun. ”Ambulans”dan 
maşının nömrəsini aldım,yol polisinə zəng vurdum ki, axtarıb 
tapsınlar, valideynlərinə xəbər versinlər. Yəqin indilərdə əlaqə 
saxlayarlar, özlərini yetirərlər. Kim uşağınin əlindən dəli olub? 

–  Day denən bütün işləri görmüsən ki! – Həkimin ironiyası-
na tibb bacısı əhəmiyyət vermədi. 

–  Deyirəm, ay həkim, Allaha çox şükürlər olsun ki, siz de-
yən elə bir iş də yoxdu. Bekarsınız. Gəlsənə, gedək, o uşağa bir 
göz gəzdir, yazıqdı. 

Həkim mobil telefonunu xalatının cibində oynatdı, sonra 
çıxarıb hansısa nömrəni axtardı. 

Bu laqeydlik tibb bacısını özündən çıxartdı. 
–  Əgər siz həkimsinizsə, xəstəyə baxmaq vəzifə borcunuz-

du. Axı, siz Hippokrat andı içmisiniz! Bu andı pozmağa 
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ixtiyarınız yoxdu! 
–  Kim deyir ki, mən andımı pozuram? Sən deyirsən? Səhv 

edirsən. Xəstə normal vəziyyətdədi. 
“Kurtlar vadisi”nin səsi yenə eşidildi. 
–  Alo! Hə, sənsən, həyatım? Necəsən? Niyə ? İstəyirsən bir 

yuxu dərmanı at. Az qalıb. Mən saat doqquz sıfır- sıfırda ya-
nındayam. Həyatım, inan ki, mümkün deyil. Statyaynan qo-
vallar. Biabır olaram bütün şəhərdə. Beşcə saat, həyatım! Yox? 
Mən də qalıram çıxılmaz vəziyyıtdə. Necə edək ki, incimə-
yəsən? Həyatım, onda bircə əlac qalır. Gəl də! Buranın nəyi 
pisdi? Boş otaq. Təmiz dəsmallar. Nə iylənir? Yox, həyatım, 
yox! Tanıyırsan də oranı? Birbaşa ora. Danışdıq! 

Mobil telefonunda bir nömrə də yığdı, cavab verən olmadı. 
Şəhər telefonunu özünə tərəf çəkdi, rəqəmlərin üstündən 
vəhşicəsinə basdı. Çağırış səsi aydınca eşidilirdi. Axır ki, qadın 
səsi eşidildi. 

– Əl telefonun niyə bağlıdı? 
– ... 
– Soruşmaq olmaz? 
– ... 
– Gülbala yatır? 
– ... 
– Maşınla gedib? 
– ... 
– Sən özündə deyilsən! Mən hər şeyi görür və bilirəm. 
– ... 
– Əlbəttə, nəyimə lazımdı. Hədə-qorxu gəlmirəm, xatırladı-

ram! Deyirəm ki, biləsən.... 
Yaşıl qurbağanin silueti tibb bacısının tüklərini biz-biz etdi, 

ardınca Nəsibə xalanın sözləri beynində əks-səda verdi: 
“Kiminsə başına fəlakət gələcək!” 

–  Görəsən o qurbağa bu yanlardadımı? 
Tibb bacısının yönü qapıya tərəf idi, astadan nəsə deyirdi. 

Qadının qəfildən-idman hərəkətiylə geri dönüşü həkimi 
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qorxutdu. O, onunla üzbəüz dayanıb gözlərini gözlərinə dirədi. 
Zəhmi necə də ağır imiş... 

–  Siz o xəstənin sahibindən nə qədər istəyirsiniz? 
Həkim tutuldu, rəng verib rəng aldı, boğazını arıtlayıb özünə 

gəldi. 
–  Məən... Mən. Mən kimdən pul istəyirəm? Səən nə danı-

şırsan? Mən heç pul adı çəkdim? 
–  Pul adı çəkməsən də, hərəkətlərindən bunu sezməyən an-

caq heyvanlar ola bilər.Səhərdən o xəstənin arxasınca gələcək 
adamları gözləyirsən. Onlar gəlməyincə otağa keçib gözucu da 
olsa, nəzər yetirmirsən.İndi o xəstənin yiyəsi mənəm, 
gəlmişəm, de görüm nə istəyirsən? Nə qədər istəyirsən? - Tibb 
bacısı, doğrudan, xəstənin əsil sahibi kimi danışırdı. 

–  Pullu çıxmısan? 
–  Bəli, pulluyam. Bu dəqiqə alacağın məbləği de,özün də 

keç, xəstəni müalicə et! 
Həkim gülmək istədi, ancaq gülə bilmədi, əvəzində it kimi 

mırıldadı. 
–  Mən məşhur həkiməm, dozam çox yüksəkdi. Qorxuram, 

gücün çatmaya...- Sonra tibb bacısının üstünə hücuma keçdi. -
Mən elə bilirdim sən sadəlövhün birisən. Tanımamışam səni. 
Gərək bağışlayasan. Demə, əməlli-başlı maklersənmiş. Buna 
bax, mənə pul verir. Onun onqat artığını xəstənin sahibindən 
alacaq... Mən elə sabah sənin haqqında baş həkimə məlumat 
verər, it kimi qovdurram. Onda ağlın başına gələr. 

Tibb bacısı tüpürcəyini toparlayıb həkimin üzünə atmaq 
istədi, ancaq bunu edə bilmədi-ağzı, dili, dodaqları qupquru 
olmuşdu. 

–  Sən alçaq və vicdansız adamsan!-deyib qapını var gücü 
ilə çırpdı. 

 
* * * 

Şəhər telefonunun səsi təkcə otağı yox, bütün gecəni 
silkələdi. Qadın səsi idi: qışqıra-qışqıra danışırdı. 
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–  Hanı Abbas? İşdə deyil o? Hansı cəhənnəmdə itib? Tez 
elə, dəstəyi ona ver görüm? 

Tibb bacısı həkimin otaqdan bir az əvvəl çıxdığını, lakin 
hara getdiyini bilmədiyini dedi. 

–  Mobili də söndürülüb. Hansı cəhənnəmdədi? – Qadın 
rabitəsiz cumlələr işlədirdi. Ondan qəbul şöbəsində cavan 
oğlanın olub-olmamasını soruşdu. 

Az keçmiş “Ambulans” ların dayandığı yerdə qara rəngli 
“Ceep” avtomobili dayandı.Şalvarlı qadın maşından düşüb 
özünü “Qəbul otağı” na atdı. 

Tibb bacısı onu tanıdı: o, növbətçi həkimin arvadı idi. 
Qadının saçları dağınıq, gözləri qıpqırmızı idi. Nə qədər 
ətirlənsə də, tünd içkinin iyi adamı uzaqdan vururdu. 

–  Hanı oğlum? Onu mənə göstərin! Ona nə olub? 
– Gözləmə otağına keçin. Orda gözləyin. Oğlunuz əməliy-

yatdadı. 
–  Mən ora keçə bilərəmmi? 
–  Olmaz. Əməliyyat otağına keçmək qəti qadağandır! 
–  Mən sizə, kimə lazımdı onlara hörmət edərəm. 
–  Özünüzə hörmət edin! 
Sonra qadın qohumlarının adlarını sadaladı . 
– Kimin qohumu olursunuz-olun,-xanim deməyə dili gəlmə-

di - indi bu əhəmiyyətsizdi. Çıxın, gözləmə otağına. Əməliy-
yatdan sonra oğlunuzu görə bilərsiniz Siz mənə mane 
olursunuz! 

Qadın otağı tərk etdi. 
 

* * * 
Həkim gec gəldi. Gözləri arvadının gözləri kimi qızarmışdı. 

Tibb bacısına ötəri baxıb yerində oturdu. 
–  Axır ki, gözlədiyiniz adam gəlib çıxdı. O, gözləmə 

otağındadır, sizi gözləyir! 
Həkim üst-başını düzəldib əli ilə saçlarını sığalladı. 
–  Çağır, gəlsin içəri. Uşaq yerindədirmi? 
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–  Xeyr, əməliyyatdadır? 
–  Nə əməliyyat? Mən olmadan kimin ağzı nədi onu 

əməliyyat eləsin? Kim icazə verdi? 
–  Baş həkim! 
Həkim dəli kimi qışqırdı. 
–  Sən, sən çağırdın onları! 
–  Məcbur idim! Ayrı çıxış yolum yox idi! 
Həkim çölə çıxdı,gözləmə otağında həyat yoldaşını 

bürüşmüş halda oturan gördü. O, miskin vəzuyyətdəydi. 
–  Sənsən? –Səsi özü eşidəcək qədər astadan çıxdı. 
Qadın ona gözucu da olsun baxmadı, sonra yönünü divara 

çevirdi. 
Həkim əvvəlcə “Qəbul otağı” nın qapısını açdı, boş 

carpayıya dönə-dönə baxıb oğlunun yoxluğuna əmin olandan 
sonra xalatını çıxarıb asılqana keçirdi. Tünd saydığı papiros 
qutusunu götürüb həyətə çıxdı. Dodaqları quruduğundan papi-
ros giləsi yerə düşdü. Əyilib götürdü və yandırdı. Alışqanın 
çırtıltısı ilə qurbağanın qurultusu eyni vaxtda başladı. Tibb 
bacısı səsi eşidən kimi pəncərədə göründü, o saat da pərdəni 
çəkdi. Həyətə düşən içıq azaldı. 

Qarşı binada isə işıq gur yanırdı. Şüşəyə düşən kölgələrin 
hərəkəti gərginlikdən xəbər verirdi... 

Yaşıl qurbağa həkimlər ətrafında oyan-bu yana hoppanırdı... 
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“ELLƏR ATASI”NIN QATIRI 
 

Böyük Vətən müharibəsində 
həlak olmuş Xeyrəddinin, Veysə-
lin, Nafiqin, Qəzənfərin unudulan 
xatirələrinə 

 
...Eşşəkləri bir-bir güllə…Padşah vardı, başı keçəl, donuza 

oxşayırdı, o əmr eləmişdi ki, bir-bir güllələnsinlər. Eşşəkləri… 
Alməmməd kişi qırıq-qırıq, rabitəsiz danışır, gözlərini 

tavana zilləyib baxırdı. Adama elə gəlirdi ki, kiprikləri açılıb 
yumulmur.  

Rayon mərkəzi xəstəxanasından gələn həkim ona insult diaq-
nozu qoymuşdu. Sağ tərəfi tutulmuşdu. Sağ qolu işləmir, sağ 
gözü açılmırdı. Uzun bir siyahıda dərman yazdı. On dənə sistem, 
əlavə ürəyə, beyinə kömək edən iynələr də vurulmalı idi.  

– Sistem qoyan kənddə varmı? 
Dedilər ki, var. Savalan feldşer olsa da, sistemdən başı cıxır.  
– Varsa, lap yaxşı. Bir də mərkəzdən gətirməyə ehtiyac 

yoxdu.  
Həkim kərpic vərəqə yazdığı dərmanları bir də Alməmməd 

kişinin şəhərdən gələn qızına və kürəkəninə izah etdi.  
– Onu başa salarsınız, nə lazımdı yazmışam, baxan kimi 

biləcək. İynələri də sistemnən vursun. Tabletkaları içirdin.  
– Həkim, deyirsən on günə yaxşılaşacaq? – Həkim həyətə 

çıxıb papiros yandırdı, həvəssiz halda qıza baxıb bir an susdu.  
– O Allahın işidi. Onun işinə qarışmaq olmaz. Mən lazım 

olan müalicəni yazdım. On gündən sonra bir də baxaram. Belə 
tez sağalan xəstə deyil. Bunun üçün dörd-beş kurs müalicə 
lazımdı. Yaş da işini görür.  

– Elə dalbadal?  
– Yox, ay xanım, fasilələrlə. Xəstəyə yaxşı qulluq lazımdı. 

Sulu xörəklər yeməlidi. Yağlı heç nə olmaz. Şor, qatıq ye-
məlidi, kartofu soyutma eləyin verin. Toyuq ətinin suyunu 
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içirdin. Təzyiqini tez-tez ölçün. Burda ona kim baxacaq?Elə 
adam varmı? 

Kürəkən də, qızı da bir-birinin üzünə baxdılar.  
– Yox, elə baxan adam yoxdur.  
– Siz də şəhərdən gəlmisiniz, iş-güc adamısınız.  
– Elədi-dedi kürəkən. – Həkim, bəlkə bunu şəhərə aparaq? 

Orda xəstəxanaya qoyarıq. Həm dərmanları vaxtı-vaxtında 
verilər, həm də yeməyi.  

– Nəbadə tərpədəsiniz. Onu bir ay tərpətmək olmaz. Elə 
yolda keçinər.  

– Elə danışır ey, həkim, – qızı təşvişlə sözləri yan-yana dü-
zürdü-keçmişdən, ölülərdən danışır. Adam qorxur.  

Həkim gülümsədi.  
– Narahat olmayın, qoy nə qədər danışır danışsın. Tədricən 

keçib gedəcək.  
Həkim papirosu atdı. Kürəkən onun cibinə əlli manatı 

salandan sonra bir ayağı getməkdə olan həkim fikrini dəyişdi.  
– Qoy təzyiqini bir də yoxlayım. Bayaq bir az yüksək idi.  
– ... keçəl padşah əmr eləmişdi ki, bütün eşşəklər güllələn-

sin. Eşşəkləri...  
Kimin vardı tutub aparırdılar. Bığlı padşah. Eşşəklər 

anqırırdı... iaa., ia., ia., ia...  
– Kişi, adın nədi? – Həkim yorğanın altından onun sol qolu-

nu çixartdı, köynəyinin düyməsini açıb geri qatladı. Alməm-
məd kişi gözünü tavandan çəkib həkimə zillədi.  

– Hayy?!?  
Həkim ona tərəf əyilib uca səslə dilləndi.  
– Adın nədi? 
– Alməmməd! 
– Ay sağ ol. Deməli, adın Alməmməddi. Neçə yaşın var? 
– Hayy? 
Həkim yenə uca səslə qışqırdı.  
– Deyirəm, neçə yaşın var? 
– ...Bığlı padşah keçəl padşaha məktub yazdı. Hə. Yazdı ki, 
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nə qələt eliyirsən? Heç eşşəkləri də... güllələyərlərmi?Bə bu 
kasıblar nəynən daşısınlar? Otu var, odunu var, suyu var, nə 
bilim nəyi var. Eşşəkləri!Eşşəklərin anqırtısı hər yanı götürdü...  

– Yaşını bilmədin? 
– Hayy? Nə bilim. Keçəl padşah...  
Qızı atasının köməyinə gəldi.  
– Deyir ki, keçəl padşahnan yaşıddı. Keçəl padşah kimdi? 
Qızı qonşu Gülxar arvaddan soruşdu. O yaşmağını ağzına 

alıb susmuşdu.  
– O nə bilsin keçəl padşah kimdi? Heç sən qızısan bilmir-

sən.  
Həkim aparatı Alməmməd kişinin qoluna keçirdi, kişinin 

qolu bir sümük, bir dəri idi. Damarların göy rəngi dərinin 
içində it-bat olmuşdu.  

– Qolunu düz tut! – Həkim sanki yoxlamaya gələn cavana 
müraciət edirdi. Alməmməd kişinin gözləri yumulu idi, ha 
çalışsa da aça bilmirdi.  

– Avtomat... Yoldaş komandir, güllə dəyib... Qolum... Qo-
lum qalxmır. Nemes. nemes vurdu. Sançasta gedib... San-
çastda... Sestra... Sestra sarıdı... Ata bilmirəm. Atammıram.  

– Sayıxlıyır, həkim!Eləncənə sayıqlayır.  
Həkim onun sol qolunu özünə tərəf çəkib parçanı cırıldatdı.  
– Müharibədə olub? 
– Olub. Düz Reyxstaqa qədər gedib. Neçə dəfə yaralanıb. -

Qonşu Hətəm müəllim həkimə izahat verdi.  
– Odu də!Yadına indi düşür. -Həkimin əlindəki narıncı 

limona bənzər rezin fırçıldadı. -Neçə nemes öldürmüsən? 
– Hayy? 
– Deyirəm neçə nemes öldürmüsən? 
Alməmməd kişi gülməyə başladı.  
– irəli... irəli... Stalin uğrunda!Davay, davay, Seryoja, sür! 

Mən pulemyotam... qirajam. Nemesə... nemesə aman yoxdu! 
Vətən təhlükədədi! Vətən... Vətən... uğrunda!...  

– Təzyiqi yüz qırxdı. Bir azdan yüz iyirmiyə düşəcək. Nor-



Sunami 

247 

malnıdı. Dediyim kimi eliyərsiniz. Allah qoysa, yaxşılaşacaq. 
Həkim getdi. Evdə Hətəm müəllimnən Fəttah qalmışdı. 

Onlar da getməyə meyilli idilər, ancaq kürəkəni tək qoymaq 
istəmədilər. Qızı içəri otaqda qab-qacağı dınqıldadırdı.  

– Ay Fəttah, uşaqlardan biri gələydi, çaydan, yeməkdən 
hazırlayaydı. Mən heç nəyin yerini bilmirəm. Adamın yaxın 
qonşusu.  

Fəttah çölə çıxıb arvadını səslədi. Xanımzər tez də gəldi.  
– Bir çay qoyaq. Axşam düşür, yemək hazırlayaq. Mal əti 

almışıq.  
– Burda çətin olacaq! – Kürəkən çayniki su ilə dolduran 

Xanımzərə baxdı. – Birtəhər Bakıya apara bilsəydik...  
– Eşitmədin, həkim dedi ki, bir ay tərpətmək olmaz. -Qızı 

narazılığını bildirdi.  
– Yox ey, siz nə danışırsınız, kişini tərpətmək olmaz. -Fəttah 

təsdiqlədi.  
– Bəs nağayraq? – Kürəkəni məsələni indi həll etmək istə-

yirdi. Heç kim dillənmədi.  
– Səmayə də baxa bilməz. Nabələddi. Qorxağın biridi. Gecə 

tək qalsa, dəli olar. Mən bilirəm də. Nəsə fikirləşmək lazımdı.  
– Dərmanları almaq, Savalannan danışmaq lazımdı. Birdən 

ora-bura gedər. İşini bilsin. – Hətəm müəllim görüləcək işləri 
yada saldı.  

– Pampers də yaddan çıxmasın.  
– Pampers?Neçə razmer? Neçə dənə? – Kürəkən sualları 

dalbadal verdi. Qızı stulda əyləşib köksünü ötürdü.  
– Pampersi aptekdə soruş, Yaşlı adam üçün ən böyük raz-

mer, – özləri verəcəklər. Al də, bir paçka, al! Çatmaz, yenə 
alınar! 

Kürəkən rayon mərkəzini tanımadığını dedi, gözünü gah 
Hətəmə, gah da Fəttaha yönəltdi.  

– Ə, rayon Bakı ha döy, elə mərkəzə girən kimi sağ, sol, hər 
yan aptekdi. Elə çətindisə, birimiz gedək.  

Qərara alındı ki, dərman almağa gedənlər getsinlər, sonra 
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gec olar, gələndə yemək də hazır olar, çay da.  
Kürəkənlə Hətəm müəllim maşına doğru addımladılar.  
– Kətdə eşşək çox... çox adamda vardı. Sarı Söyündə, Na-

mazın Vəlisində, Bəstinin İlhamında, Qədirdə, Mansırda, ço-
banların ... hamısında, Ziyadda... Hamının işini... eşşəklər aşı-
rırdı. Eşşəksiz ev... suyu sağılmışa oxşayırdı. gəldi oxarıdan... 
Donuzbaş vermişdiki, bütün hamısı... bir-bir güllələnsin. Ölkə 
eşşəklərdən təmizlənsin!Elə də ...ağılmı olardı?Dağın başında... 
eşşək on nəfərin işini görürdü... Bəlkəm də çox... Eşşəklər... 
Eşşəklərin nə günahı vardı? İşlək heyvan!... Yükü belinə vur, 
hara istəyirsən... aparsın... Oxarıdakılardan soruşan... yox idi 
ki, sizin buralardan xəbəriniz yoxdu. Eşşəklər bütün işləri 
aşırır... Təkcə öz içimizi yox ha... Hökümətin də içini... aşırır-
dılar... Eşşəklər... Odun vurub gətiririk. Un alırıq, nöyüt alırıq, 
qoyuruq eşşəklərin belinə... adam balası kimi aparırlar. Bığlı 
padşah nə görmüşdü bizim kəndi, ya donuzbaş padşah...  

Xanımzər kişinin sayıqlamasına qulaq asdıqca, özünü 
gülməkdən güclə saxlayırdı. Qızı atasını silkələdi. Alməmməd 
kişi sayıqlamasına ara verdi. Sol gözünü azca açdı.  

– Nə danışırsan, ay dədə? 
– Hayy? 
– Deyirəm öz-özünə nə danışırsan?-Qızı səsinin tonunu 

ucaltdı.  
– Öz-özünə? Öz-özünə nədi?Arvadımnan danışıram. Pəri 

hanı? İndi burdaydı. Denən mənə çay versin! Dil-dodağım... 
quruyub.  

– Boyy! Az bu nə danışır? Pəri xalama Allah rəhmət eləsin! 
Gör neçə ildi ölüb.  

Xanımzərin sualını qızı cavabsız qoydu.  
– İş-gücümüz tökülüb qaldı. İkimizinki də. Bülleten açdırıb 

gəlmişik. Bülletenə kimdi baxan! Qorxuram işdən çıxaralar. -
Qızı Xanımzərə əyri nəzərlərlə baxırdı. – Gəlin hamilə. Qızım 
da işdən baş açammır. Xarici şirkətdə heç nəyə baxmırlar.  

– Kişi də belə.  



Sunami 

249 

– Çox çətindir. Deyirəm burda bir adam olsaydı, pulunu ve-
rərdik, bir ay baxardı, sonra aparardıq Bakıya!Görən elə adam 
varmı? 

Xanımzər fikrə getdi.  
– Kəndin işi ağırdı. İndi də məhlənin işi cıxıb. Ək, səp. 

Heyvana oçeredə get, qoyuna oçeret. Vallah, gün hardan çıxır, 
harda batır, xavarımız olmur. Elə adam ağlıma gəlmir.  

– Çayy! – Alməmməd kişi qışqırdı.  
– Çay istəyir. Həkim dedi ki, çox su içmək olmaz. Gündə 

200-250 qram. O da bayaq bir yekə stəkan içdi. -Qızı ayağa 
qalxdı, stolun üstündəki limondan bir dilim kasdi, atasının 
dodaqlarına sürtdü. Kişi başını yana çevirdi.  

– Çayy!Suu! 
– Olmaz, ay qağa, həkimlər icazə vermir. Ciyərlərinə su 

yığılar! 
– Verr! 
Xanımzərin qonşusuna yazığı gəldi.  
– Bir az stəkana tök ver, heç nə olmaz. Hər həkim deyənə 

qulaq assan, onda gərək öləsən.  
Qızı stəkana bir az qaynanmış su töküb atasının başını 

qaldırdı, kişi suyu hörtəhörtlə içdi. Deyəsən, azlıq elədi, bir an 
dayanıb təzədən başını yastığa qoydu.  

– Özünü necə hiss edirsən , ay qağa? 
– Pis döyəm! – Alməmməd kişi xoruldamağa başladı.  
– Hə, onu deyirdim, deyirəm sən həm qonşusan, həm də 

qohumsan, iki dənə də qızın var, maşallah, baxıram, böyük-
dülər. Pulu nə qədər istəyirsiniz, verək, qağama bir ay baxın. 
Elə də çətin döy. Pampersi taxırsan, gündə bir dəfə dəyişə-
cəksən, evdə bişirdiyindən də bir boşqab verəcəksən.  

– Yox, aaz, yeməyini bişirməyə bişirərəm, ancaq dəyişməyi 
eliyəmmərəm. Heç qızlar yaxın qoymaz. Kişi xeylağıdı, yu-
maq-eləmək...  

– Yumaq deyəndə pambıqnan, parçaynan siləcəksən, çıxıb 
gedəcək.  
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Xanımzər çiyinlərini çəkdi, bayaqdan demək istədiyini dilə 
gətirdi.  

– Alməmməd dayının təhkimçisi var. Ona niyə demirsiniz? 
– Təhkimçi?Nə təhkimçi? 
– Hə dana!Kənddə neçə yaşlı adam varsa, hərəsinin bir 

təhkimçisi olur. Buna kəndin icrasının əmisi arvadının adıni 
yazıblar.  

– Kimdi o? 
– Şahnaz! 
– O, qağama neyləyib ki? 
– Heççə zad. Ancaq əslində Şahnaz Alməmməd dayının 

bütün işlərinə kömək etməlidi.  
– Eşitməmişəm.  
– Hardan eşidəcəksən?İcra bütün qohumlarının adını elə 

yazdırıb. Mən də nə qədər dedim ki, birinə də məni yaz, gedim 
baxım. Eləmədi. Özününküləri qoyub məni götürməyəcək 
ha!Hərəsini birinə yazıb.  

– O necə olur?Bəlkə mən səni istəyirəm? 
– Qoymullar. Bu balaca kənddə mafiya var. Kənd oların 

əlindədi. Alməmməd dayıya ağ vərəqə qol çəkdiriblər. Yaşlı 
adamdı, başını aldadıllar, o da inanıb qol çəkir. O Şahnaz bircə 
dəfə zəng edib kişinin halını soruşmayıb. Heç özünə 
sığışdırarmı? 

– ...eşşəklər... eşşəklərin ... siyahısını tutdular. Kənd soveti 
vardı, gorbagor Abbas, o yazıb... verdi... enkevediyə, firqəyə. 
Mənim də üstümə ...çəkdilər. Hücum! Dedilər eşşəyi ... eşşək... 
Dedim... mən nemesdən qorxmamışam... siz nə qoduq... qo-
duqlar... qoduqsunuz! Mənim eşşəyim ... yox... qatırım var... 
qatır...  

Qatır... Onu mənə... şəxsən ellər atası özü bağışlayıb... Özü. 
Stalinqradda... Mənim əlimi sıxdı... Qatırı... döşümə taxdı... 
Qatır... Dedim, mənim... eşşəyim yoxdu, qatırım var, qatırım. 
Əmrdə... donuzbaşın əmrində... eşşəklər yazılıb... Bu mənimki 
eşşək döy, qatırdı. Baxın, sifətinə baxan kimi... qatırı tanıya-
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caqsınız. Noolsun anası eşşəkdi? Eşşək olanda nolar? Bu 
qatırdı. Mazandarandan ellər atasına hədiyyə vermişdilər, o 
da... mənə verdi... Stalin... qradda... İndi anası ayrı millətən 
olan... ayrı millət... azərbaycanlı yoxdu... Var!O qədər var ki, 
sanı-sanbası yoxdu!Erməni alanlar... yevreylər... nə qədərdi!.. 

– Ay qağa, nə deyirsən? Əsəbləşirsən! Sənə əsəbləşmək ol-
maz! Rahat ol! Eşşəknən, qatırnan nə işin var? Erməninin də, 
yevreyin də zatına lənət! Yatginən! Qoy görək, başımıza nə 
gəlir. Bunlar harda qaldı görən?...  

 
* * * 

Savalan dərmanları bir-bir gözdən keçirib yerinə qoyur, 
həkimin yazdığı reseptə baxırdı. Kürəkən onun kişiyə sistem 
qoyacağına o qədər də əmin deyildi. Üst-başı çoban formasın-
da, səliqəsiz idi.  

– Sənin tibbi təhsilin varmı? 
Savalan kürəkənə tərs baxdı, ancaq hirsini boğa bildi. Hətəm 

müəllim çay içə-içə zarafatindan qalmadı.  
– Oxuyub, baytar həkimliyini qurtarıb.  
– Baytar həkimliyini? 
– Hə. Nədi ki? 
– Bəs o necə sistem vuracaq? – Kürəkən heyrətləndi. –

Bilsəydik, rayon xəstəxanasından bir tibb bacısı gətirərdik.  
– Sən, qohum, heç narahat olma, mən baytar həkimi olsam 

da, sistemi rayondakılardan heç də pis qoymuram. Bu basa-
laqda sistemin ustası mənəm. Özün də indi görəcəksən. Maa 
bir stul, bir dənə də pol ağacı verin.  

Qızı içəri otaqdan pol ağacını gətirdi, Savalan onu stulun 
ortasına bağlayıb, Alməmməd kişinin çarpayısının yaxınlığına 
qoydu. Natrium xlor şüşəsini ağacın ucuna bağladı.  

– Əsas məsələ əmimin damarını tapmaqdı. Damarı tapsam, 
kəpənəyi keçirmək su içmək kimi bir şeydi.  

– Ə, kişinin damarına nə gəlif. Top kimi kişidi.  
– Mən də deyirəm ki, top yox, hələ dəmir kimi kişidi. 
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Nemesin anasını ağlatdı, Hitleri diz çökdürdü. Bəs sən nə 
bilmisən? 

Alməmməd kişinin vena damarını tapammadı.  
– Yox ə, sənin canın üçün, damar, vena deyilən şey görün-

mür. Əlinin üstündən görək tapa bilirikmi?İşıq zəhrimar da 
zəifdi. Adamın gözü görmür.  

– Yalandan işiğı bəhanə eləmə. Tez ol, kişinin sistemini 
qoy. Özü də, indi axşamdı, səhər tezdən gəl.  

– Oldu, müəllim! Bu da damar. Aha, hər şey qaydasındadı.  
Savalan sevincək oldu. Dərmanların hərəsindən birini 

kənara qoydu.  
– Elə vitaminləri də sistemnən vuraram ki, bir də əziyyət 

çəkməsin. – Damcılar sürətlə axırdı, Savalan onu tənzimləyib 
boş stulda oturdu. Kürəkən də, Hətəm müəllim də sistemin 
normal işlədiyini görüb sakitləşdilər.  

– Var, ey, bu kənddə neçə də medsestra var, ancaq adi iynə 
vura bilmillər. Mən, düzdü, baytar həkimiyəm, texnikum qur-
tarmışam, özüm öyrənmişəm. Qonşu kəndlərdən də gəlib məni 
aparırlar.  

Qızı çay gətirdi, qəndqabının üstünə konfet düzüb stola 
qoydu.  

– Qağama çoxlu mürəbbə göndərmişdim, hara qoyub, tapa 
bilmirəm.  

– Soruş, desin... – Kürəkən görünür mürəbbə ilə çay içmək 
istəyirdi.  

– Ondan mürəbbə yerini soruşum? Sən də! 
– Soruşanda nə olar? 
– Yaxşı, indi yenə baxaram, görüm, hardadı.  
Alməmməd kişi sol gözünü açıb qızını axtardı.  
– Qızım... göy qazan... içində! 
Savalan kişinin sözlərini tərcümə etdi.  
– Deyir ki, göy qazanın içindədi.  
Qızı içəri otağa keçib çarpayının altındakı göy qazanın qa-

pağını qaldırdı. Bankalar üst-üstə yığılmışdı. Gilas mürəbbəsini 
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gətirdi, qaba tökdü.  
– Düz deyirmiş, hamısını ora yığıb. Necə göndərmişəm, ele-

cə də qalıb. Birinin də ağzını açmayıb. Yaşlı adamdı, gərək bir 
qulluq eliyəni ola. – Qızı birdən nəyisə yadına saldı. –Okazi-
vayetsya, qağama təhkimçi tutublarmış. Hökümət...  

Savalan çaydan bir qurtum alıb islanmış bərk qəndi ağzında 
əzə-əzə dilləndi.  

– Hə. Burda hər qocaya bir nəfər köməkçi tuturlar. Alməm-
məd əmiyə Şahnazı yazıblar.  

– Bəs o kişiyə kömək etməlidi. Hanı, heç görünmür?-Kürə-
kən sağa-sola boylandı, elə bil Şahnazı itirmişdi, bu dəqiqə 
otaqda tapacaqdı. Savalan hırıltıynan güldü.  

– Görünəcək!Vaxtı hələ yoxdu.  
– Vaxtnandı?-Kürəkən sadəlövlüklə soruşdu.  
– Eləncənə adlarını fiktivni yazırlar ki, guya Şahnaz Al-

məmməd kişiyə kömək edir. Şahnaz kömək eliyəndi?İcra nü-
mayəndəsinin qohumudu, yalandan aformut elətdirib hökümət-
dən havayı pul alır.  

– Elə də olur? 
– Olur dana, olur ki, eləyillər.  
– Bəlkəm o qadını çağıraq, kişiyə heç olmasa bir ay baxsın. 

Lap əlavə hörmət də eləyək. Necə fikirdi? 
Hətəm müəllim fikrə getdi. Qızı ən çox onun bu işə 

münasibətini öyrənmək istəyirdi.  
– Əslinə qalanda, çox düzgün deyirsiniz. Təkcə Şahnaz yox, 

hamı kömək etməlidi. Ona görə ki, Alməmməd dayı kəndin 
gözəl ağsaqqallarından biri olub. Böyük vətən müharibəsinin 
iştirakçısıdı, şərəfli döyüş yolu keçib. Həm də kişi tək-tənhadı. 
Siz şəhərdə olursunuz, əliniz ona yetmir. İşiniz-gücünüz 
olmasa, gəlib özünüz baxarsınız. Yaşlı adamdı, ayağa dura 
bilmir. Bunun çölə çıxmağı var, altının təmizlənməsi var, 
paltarının yuyulması var, yeməyi var... Bir az çətindi.  

– Bəs dövlət ona pul verir, mən də əlavə hörmət eliyərəm.  
Hətəm müəllim başını yellədi. Savalan ağacdakı dərmanı 
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dəyişdi.  
Fəttahla Xanımzər gəldilər.  
– Qonaqlarınız olacaq! 
Bu sözə heç kim əhəmiyyət vermədi. Onsuz da kənddə biri 

xəstələnəndə, hamı başına yığışır.  
– Kim gəlir? – Hətəm müəllim dilucu soruşdu.  
– Kəndin rəhbərləri. 
– Hə? 
– Hə. Hamısı bir gələcək. 
– Hardan bildin? 
– Simsiz telefonu var. – Bunu Savalan dedi.  
 

* * * 
Qapını Qəzəf açdı, içəri keçib çəftəni əli ilə saxladı, icra 

nümayəndəsi Səlim ayaqqabısını çıxarmadan hündür cüssəsi ilə 
yerində dayandı. Ardınca Zərbəli, Kamil gəldilər. Səlim salam-
laşıb Alməmməd kişinin çarpayısına tərəf yaxınlaşdı. Əvvəlcə 
Hətəm müəllim, Fəttah, sonra da kürəkən ayaq üstə qalxdılar.  

– Necədi? 
Savalan qırmızı rəngli şüşənin başını sındırıb şprisə çəkdi, 

sistemə boşaltdı.  
– Sayıqlayır. Sistemlərdən sonra bilinəcək.  
– Yeyirmi? 
– Yeyir. Az da olsa yeyir!-Birinci Hətəm müəllim cavab 

verdi.  
– Bu çox yaxşı oldu. – Səlim başdakı stulda əyləşdi, dönüb 

Alməmməd kişiyə lap yaxından baxdı, qorxurmuş kimi arxa-
sını ona çevirdi. İçəri otaqdan stullar gətirdilər. Zərbəli, Kamil 
Səlimin böyründə oturdular.  

– ...getdim enkevediyə... Cavan bir oğlan idi. Müstəntiq. 
Çiynində üç dənə balaca ulduz vardı. Hə, mənə oturmaq... yer 
təklif eləmədi... üstümə qışqırdı... Bərkdən... Mən ondan böyük 
ulduzlular o qədər görmüşdüm ki... Marçallar, generallar... 
Dedim... dedim mərifətli ol... yer göstər oturmağa... Özündən 
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böyüyə... sonrası... mən uşaq-zad döyəm sənə... Mən... Hit-
lernən vuruşmuşam. Qafqazdan... Berlinədək... vuruşmuşam. 
Nemes güllələrinin... içindən keçmişəm... Maa deyir ki... lap 
yaxşı eliyib vuruşmusan... gözümün ikisi də aydın. Vuruş-
mazdın... Ağlın olsaydı...  

Səlim səsdən birtəhər olub üzünü Kamilə tutdu.  
– Bu kişi nə danışır, ə! 
Kamil başını buladı.  
– Fikir verməyin, sayıqlayır. – Savalan ayaq üstə sistemə 

baxırdı.  
– Dərmanların təsiridi. – Zərbəli həkim kimi danışdı.  
– ... mən vuruşmasaydım, faşistlər... Bakını... tutacaqdılar. 

Neft... qaz. Onda heç sən də olmayacaqdın...  
...Mənlik... hal... yoxuydu. Dedim, cinnən şeytanı qarışdır-

ma... Cin ayrı... şeytan... ayrı... Eşşək ayrı, qatır ayrı... Müs-
təntiq ha... müstəntiq. Cavan bir uşaq... mənə meydan oxumaq 
istəyir. Guya mən mərkəzi komitənin qərarını pozuram. Mən 
ha... canını bu hökümət üçün qoyan adam...  

Indi...  
– Qatır adlı... heyvan varmı? 
– Var...  
– Eşşək adlı heyvan... vaar? 
– Var.  
– Eşşək eşşəkdi ki, ona eşşək deyillər, qatır da qatırdı.  
– Sən qatırını verməlisən, vəssalam, şüttamam.  
– Mən qatırı versəm, onda... mənə papaq haram olsun.  
Oturub Leninin Movzoleyinə məktub yazdım. Əl boyda-

cana. Nə var idi yazdım. O cavan müstəntiqin anasını... 
ağlatdım... Paqonunu... sökdürdüm...  

Səlim Alməmməd kişinin danışıqlarının ara verdiyini görüb 
boğazını arıtladı. İcra nümayədəsinin çıxışa hazırlandığını gö-
rən ətrafdakılar özlərini səhmana saldılar, hətta Qəzəf boşalmış 
qalstukunu bərkitdi.  

– Kəndin ağsaqqal, hörmətli adamlarına diqqət və qayğı 
bizim əsas işlərimizdən birincisidir desəm, səhv etmərəm. Bu, 
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həqiqətən belədir. Biz daim onların vəziyyəti ilə tanış olur, 
dərd-sərlərini öyrənir, yerindəcə tədbir qılırıq. Alməmməd kişi 
də belə hörmətli adamlardan idi. Bir veteran kimi biz ona 
postoyanno qayğı göstərirdik.  

– O hələ sağdır!-Kürəkən icra nümayəndəsinin keçmiş 
zamanda danışmasına etiraz etdi.  

– ... ta... ta... ta..... ta... -Alməmməd kişi kimisə güllələyirdi.  
– Hansı qayğını göstərmisiniz, a Səlim? – Qızı pol ağacının 

başındakı boşalmaq üzrə olan şüşəyə baxıb soruşdu.  
– Necə yəni hansı qayğımı?Bir döy, beş döy, hansını deyim? 
– Hə dana. – Qəzəf, Zərbəli və Kamil üçü də xorla 

dilləndilər.  
– Qağama nə kömək edibsə, Xanımzər edib, bir də əmisi 

qızı Mileylə xala. Ayrı heç nə bilmirik.  
– Onda deyim, bil. Bakıda oturmaqnan ha döy. Kənddən 

rayon mərkəzinə gedən yol asfaltlanıb. İndi görürsənmi, nə 
rahat gəlirsiniz. Sonram... Yolların qırağına neçə min ağac 
əkilib. Təzə qaz xəttinin çəkilişinə başlayacağıq.  

– Bunların sizə nə dəxli var? – Kürəkən yerində qurcalandı. 
– Yolu yol idarəsi çəkib, ağacları yaşıllaşdırma idarəsi əkib. 
Qazı da qaz idarəsi çəkəcək. On beş ildi eşidirəm ki, gələn il 
kənd qazlaşdırılacaq.  

– Təşəbbüskar biz olmuşuq.  
– Bunların kişiyə nə dəxli var? 
– Dəxli çoxdu. Görürsən, sən bir çöpün qədrini bilmirsən. 

Yol kişinin rayona gedib gəlməsini rahatlandırır. Ağaclar 
ürəyini açır. Təmiz hava udur. Qaz olandan sonra daha odun 
yarmayacaq, soba qalamayacaq. Bunlar azdı bəyəm? 

– Hələ kəndarası yolların düzəldilməsi, ən əsası qəbiris-
tanlığa yol çəkilməsi də nəzərdə tutulur. Gələn il.  

Zərbəli tribunadan danışan natiqə daha çox oxşayırdı. 
Savalan kəpənəyi Alməmməd kişinin əlinin üstündən çıxartdı, 
sonra stula bağlanmış ağacı küncə qoydu. Sabah ona lazım 
olacaqdı. Elə o stulda oturdu ki, səs-küy yaratmasın.  

– Qəbiristanlığa yol var. Ora yol yox, su çəkmək lazımdı. 
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Heç yüz metr yoxdu, bulaq düz yanındadı. O çəkilsə, böyük 
savab olar.  

– Nəzərdə tutulub. – dedi Səlim. – Oturannan buyuran 
yorulmaz. Kömək elə, çəkək.  

– Mən kömək edərəm, lap çəkərəm də. Onda siz nəyə 
gərəksiniz?Heç olmasa, camaatdan pul yığıb o suyu çəkmək 
vacibdir.  

– ...ta... ta... ta... ta... Vur!Vu!Vuy!Üstümüzə gəlirlər... Pu-
lemyotçu! Vasya, qır, köğəkuşaqlarını! 

Arxa Vətəndir! Vətən! Vətən uğrunda! Vətən... uğrunda...  
Səlimin sözü qurtardı deyən, odur ki, Qəzəfi sol qılçası ilə 

dümsüklədi.  
– Qəzəf yoldaş poçtun müdiridi. Onun da sözü var! 
– Həlvəttə!Poçt idarəsi olaraq biz Alməmməd kişiyə xüsusi 

diqqət ayırmışdıq. Onun telefonu mütəmadi olaraq yoxlanmış, 
gecə-gündüz fasiləsiz işləməsi üçün şərait yaratmışdıq. O, 
telefonu günün istənilən vaxtı işlətmişdi. Həmişə nəzarətimiz 
olub ki, birdən ona məktub, ya pasılka gəlsə, o dəqiqə çatdıraq. 
İşçi personalımız həmişə əsgər kimi hazır olub. Pensiyalar 
kartla verilənə qədər onun pensiyası vaxtlı-vaxtında çatdırıl-
mış, neqativ hallara yol verilməmişdi.  

– Kişi sağdı! 
– Bilirəm, sağdı. Hamı əvvəl-axır ölməlidi, ya yox? 
Kürəkən bərk əsəbləşdi.  
– Ə, bilirəm ey, fakt bu kişi hələ ölməyib. Görmürsən, 

vətəni müdafiə edir, güllə atır? 
– ... nemesin generalını əsir aldıq. Polyusu... Ellər atası bizi 

sıraya düzdü. Mənim... əlimi göyə qaldırıb... qatırın qantar-
ğasını mənə verdi... Qatırı gətirdim... Maa nə qədər kömək 
oldu... Donuzbaş... keçəl... onu eşşək qayırmışdı.  

Movzoleydən dedilər ki, ...qatırnan işiniz yoxdu... Qoy... ya-
şasın... Enkevediden çıxıb evə... gətirdim... Ha... ha... ha... ha... 
Ə, bular səydi... Ellər atası... qatıra... kim söz deyə bilərdi...  

Savalan kişini silkələdi. Alməmməd kişinin sol gözü açıldı.  
– Hayy? 
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– Alməmməd əmi, gör kimlər gəlib?Bir bax!-Savalan kişini 
danışdırmaq istədi.  

– ... Beriya, Yejov, Molotov... Xruş... şşş... ov...  
Zərbəli əvvəl istedi ayağa qalxıb danışsın, nə fikirləşdisə, 

içini arıtladı.  
– Mən mədəniyyət evinin müdiri kimi, Alməmməd kişiyə 

mədəni xidmətlər göstərmişik. O, bizim kitabxananın fəal oxu-
cularından biri idi. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatına aid 
kitablar ona kitabxanaçımız tərəfindən təklif olunub. Gözlə-
rindən şikayət edən veterana təklif olunub ki, hansı kitabı istə-
yirsə, kitabxanaçımız ona oxuya bilər. Sonrası, mədəni-kütləvi 
tədbirlərə birinci o dəvət olunub. Biz, hətta, onu ansamblımızın 
məşqlərinə də çağırmışıq. Çayxanalarda nərd və domino oyun-
larında iştirakdan Alməmməd kişi qəti surətdə imtina edib.  

– Təhkimçidən danış, ay Səlim!O, qağama nə kömək edir?-
Qızı gələnlərin üstünə bir vedrə su ələdi.  

– Hə, hər qocaya dövlətimiz tərəfindən bir təhkimçi ayrılıb. 
Biz də belə qərara aldıq ki, veteran kimi kişiyə qulluq etmək 
üçün Şahnazı ayıraq. Ayırdıq. Kişiyə tapşırdıq ki, bir ehtiyacı 
olanda zəng eləsin, çağırsın. Kişi də arada zəng edib çağırırdı.  

– Özü gəlməli idi! Ona zəng edib çağırmağa nə lüzum var? 
Dövlətdən maaş alır. Neçə aydı xəstə yatırdı, bir dəfə maraq-
lanmayıb. – Kürəkən çiynindən düşən kostyumu düzəltdi.  

– Bir halda ki, bu qağama baxmır, onda heç addı-minnətli 
təhkimçi olmasın. Elə döymü?Nəyimə lazımdı, arada heç nə 
yox, deyəcəklər ki, Şahnaz qağama baxıb.  

– Onu təcili ləğv elətdirin, maliyyə pozuntusu kimi başınız 
ağrıyar.  

Səlim mızıldadı.  
–  Kamil, bələdiyyədən danışsan?Bələdiyyə ki, veterana çox 

köməkliklər edib.  
– Həlvəttə, Səlim müəllim, bizim bələdiyyə veteran kimi 

Alməmməd Gülməmmədova çox köməkliklər göstərib. Əvvala 
gözəl bilirsiniz ki, onun təqaüdü artırılıb. 9 May qələbə günü 
ona premiya verilib.  



Sunami 

259 

– Bələdiyyəmi? – Bu sualı gözləri şişmiş Savalan verdi. 
Kamil onu tərs-tərs süzdü.  

– Hökümət! Nə fərqi var? Biz də hökümətin bir qurumuyuq. 
Hə, 9 Mayda bələdiyyə veteranı gül-çiçək dəstəsi ilə təbrik 
edib. Ən əsası Alməmməd Gülməmməd oğluna kəndin ən 
məhsuldar yerindən pay torpaqları ayrılıb. – Qızı yerində hə-
rəkət etdi, stulun cırtıltısı otağa yayıldı.  

– Pay torpağı hamıya verilmirmi? 
– Noolsun, ona yaxşı yerdən vermişik.  
– Yaman da yaxşı yerdən vermisiniz. Sapsarı çınqıllıqdı. Nə 

ot bitir, nə də əkilməyə yararlıdı. Özü də dağın başında. Ora 
gedib çıxmaq olmur. – Kürəkən durdu, kostyumunun cibindən 
“West” qutusunu götürüb alışqanı yandırdı.  

– ...nemesin anası... ağlar qaldı... Bir qarış torpaq da ... 
vermədik... Vətən uğrunda!...  

Səlim ayağa qalxdı. Hamı onun ardınca qapının ağzına 
gəldi.  

– Allah şəfa versin! 
Qızı Səlimə dilucu “sağ ol”dedi. Alməmməd kişinin 

qışqırtısı qızını yanına gətirtdi.  
– Çayy! 
– Ay qağa, sənə çox çay olmaz!Həkim qoymur. – Və doğ-

ranmış limonun bir giləsini onun dodaqlarına sürtdü. Atası ba-
şını yana çevirib dodaqlarını mırçıldatdı. Bir ara sakitlik oldu.  

– Hoşşa... hoş... hoş... hoş... Rədd olsun cəhənnəmə... 
Eşşəklər... Güllələdilər..... Tşuu, tşuu... dəh... dəh... dəh...  

Mənim ağıllı ... qatırım... Gəl, gedək... Səni ayıra... bildim. 
”Ellər atası”nın ... yadigarı... dəh, dəh, dəh... Yükün ağırdımı? 
Eybi yox! Evə... çatırıq!... Mən sənsiz... neynəyərəm?... sən... 
mənə... gərəksən... Az... az... az... qalıb.  

Dəh... dəh... dəh...  
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HAVALI  
 

“Ranger Rover” yerində uğuldayıb birdən-birə çatıdan 
açılmış dana kimi irəli şığıdı, qabaqda oturan qadının qara 
eynəyi gözündən çıxıb, maşının şüşəsinə dəydi, sonra dizinin 
üstünə düşdü. Arxa təkərlərə qonmuş torpaq qum dənələri bir-
bir dəmirə dəyib ətürpərdici səslər çıxartdı. Asfalt yola çıxan 
maşın özünə gəldi, sürücü də rahatlandı.  

Qadın eynəyin o üz, bu üzünə baxdı, sonra qatlayıb əl 
sumkasına qoydu. Hava buludlu və küləkli idi. Sürətlə şütüyən 
maşınların qırmızı işıqları yanmağa başladı. Əyləci basdı, 
qarşıdakı, yandakı maşın axınına qoşuldu.  

‒ Tfu sənə! Yenə tıxaca ilişdik.  
Sürücü narahatçılığını arvadına çatdırmaq üçün edirdi, qadın 

isə ona demək olar ki, əhəmiyyət vermir, qabağa - bir nöqtəyə 
baxırdı və nə yolu-izi, nə də maşın karvanını görmürdü. Onun 
baxışlarından elə hiss olunurdu ki, guya tıxaca səbəb onun 
səriştəsizliyidir.   

Hərəkət dayanmış, çoxları mühərrikləri söndürmüşdü, ha-
vayı benzin yandırmaq ağılsızlıq idi. Soldakı maşının kök sü-
rücüsü yerə düşüb papiros yandırdı, öz-özünə danışırmış kimi, 
“hadisə-zad olmayıb, kimsə böyüklərdən keçir” – dedi. Sağa 
təsadüfən baxdı, torpaq yola çıxsaydı, gedə bilərdi. Bu yolun 
körpüyə çıxdığını bilirdi. Sükanı sağa burub bordürü ehmalca 
aşdı, sürətlə dayanan karvanı arxada qoydu. Arvadı eynəyi 
gözünə taxmışdı. Bunu nə vaxt etdiyini görməmişdi, təkrar 
qara eynəyinin üstündən arvadının gözlərinin içinə baxdı. Heç 
olmasa, bu işinə “afərin” kəlməsi düşərdi. Qadın dillənmirdi. 
Körpünün üstünə çıxıb surəti artırdı. Şəhərə giriş buradan 
başlayırdı.  

‒ Yaxşı qurtardıq, yoxsa hələ yerimizdə sayırdıq.  
Arvadı tələsmirdi, ofisə nə vaxt çatsaydı, fərq etməzdi. 

“Tül” şirkətinin prezidentiydi. İşləri müavini görürdü, əlindəki 
kitabçada hər şey yazılı idi: kim sifariş verib, hansı mate-
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riallardan, nə qədər. Müavini ən çox rəssama bənzətmək olardı. 
Vərəqlərdə dördbucaqlı şəkilləri ortadan yarı bölünür, xətlərin 
üstünə rəqəmlər yazılırdı. Bunlara prezident gözucu baxırdı, 
açığı çoxundan heç başı çıxmırdı, onun gözü vərəqin aşağı-
sında toplanmış rəqəmlərdə idi. 

‒ Bu hansı parçadandı? 
‒ Necə metrə işlənib?  
‒ Ucuz vermisiniz? 
İşləri aparan müavin başlayırdı bir-bir izahat verməyə. Biri 

kasıb olurdu, biri at kimi dirənib istədiyi qiyməti deyirdi, 
eləməsə, çıxıb gedirdi, biri kreditlə iş görmək istəyirdi.  

‒ Bu kasıb-kusubu rədd eləyin getsin. Kasıbdan Allahın da 
zəhləsi gedir. Bizə qalıb? İmkanlı adamlarla iç görün!  

‒ Olmur axı, Tüllər xanım! Camaatın əksəriyyəti kasıbdı. 
Yenə Allah onlara versin. Kasıb mərd olur. İmkanlı adamların 
öz sifariş verdikləri yer var. Onlar şəhərə çıxmırlar ki! 
Çağırırlar tanıdıqları ustaları, evdə hər şeyi həll edirlər! 

‒ Bizə nə gəlib? Biz kimin keçəl oğlundan əksiyik? Elə 
eləyin ki, biznən iş görsünlər. Çalışmırsınız, öz üzərinizdə 
işləmirsiniz. Yollar axtarmaq lazımdı. Nə qədər çox qazansaq, 
o qədər faiziniz artar. 

Yolları müavin ona dəfələrlə demişdi. Reklam işləri apar-
maq lazımdı, di gəl Tüllər pulları qatdalayıb qara sumkasına 
basır, “reklam-meklam boş söhbətdi, havayı pul tələsidi” – 
deyirdi. Bu cavabı müavin çox eşitmişdi, sadəcə məcburiy-
yətdən təkrar edirdi. Onu da demişdi ki, şirkətin tanınması 
üçün prezidentin nüfuzu da böyük rol oynayır.  

‒ Day hər şeyi mən edirəmsə, onda siz nəyə lazımsınız? 
Mən, mən, mən... Hərənizə bir ətək pul verirəm, işləmirsiniz! 
Axtarmalısınız! Cani-dildən çalışmalısınız! Necə yəni? Burdan 
ailənizə çörək aparırsınız, bilirsiniz, indi əvvəlki zaman deyil. 
İş deyənin qulağını kəsirlər. Hamı, odey, qul bazarında səhər-
dən axşama kimi o yana-bu yana ləbbey döyür. Beş-on manat 
qazanalar, ya qazanmayalar. Məşdibadın hambalını görmü-
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şünüz? Bax onun kimidilər...Özünüz gözəl bilirsiniz, gül kimi 
ofisdə oturubsunuz, heç evinizdə belə şərait yoxdur. Çayınız 
qabağınızda, yeməyiniz hazır. Day bundan savayı adama nə 
lazımdı? Telefona nə gəlib? Əlinizin altındadı, götürün bir-bir 
evlərə zəng vurun, dilə basın, bağlayın. Mən gərək başınızın 
üstündə qılınc kimi dayanam ki, siz işləyəsiniz. Belə olmaz! 
Vallah Allaha da xoş getməz! Getməz! İnsan gərək həmişə 
Allahına şükür etsin! Şükür edin daa!Sizə bu cür şərait 
yaratmışam! Bu cür şəraitdə işləyirsiniz. Əliniz, ayağınız quru. 
Daş atmırsınız, palçıq tutmursunuz, mal altı təmizləmirsiniz.  

Bu sözləri müavin bəlkə də yüz dəfə eşitmişdi. Tüllər eyni 
sözləri eyni ahənglə yağış kimi təpəsindən tökürdü. Əvvəllər 
onun sözünü kəsib nəyisə sübut etmək istəyirdi. Ay Allah, 
onda Tüllər nə günə düşürdü? Ağzından od-alov tökülür, 
yanaqları qıpqırmızı qızarır, səsinin ahəngi ikiqat artır, dəli 
kimi qışqırır, əjdahaya dönürdü. Səs boğazında qırılıb qalanda 
qızları çağırırdı.  

‒ Ordan mənə bir qurtum su verin. Boğazım cırıldı. Nəyə 
baxırsınız? Yoxsa xoşunuz gəldi? Hə, deməli, xoşunuza gəlib. 
Çox xoşunuza gəlib! Keyfiniz yüz vurur. Mən, prezident, hər 
gün gəlməliyəm, əsəbləşməliyəm, qışqırmalıyam, nə var, nə 
var bunlara şərait düzəldim, pul qazansınlar, mənim beş qəpik 
xeyrim olmasın, üstəlik əsəbləşim.  

Söz işçilərin ağzında donub qalır, ovurdlarını şişirdirdi, 
çünki müavin onlara him-cim edirdi ki, səsinizi çıxarmayın. 
Müavin özü buna adət edib öyrənmişdi, işçiləri də o cür 
öyrədirdi. Tək bir dəfə Günay deyilən qız dözə bilmədi. 
Tüllərin sözünü yarıda kəsib nə istədiyini soruşdu.  

‒ Biz burda işçiyik. İşləyirik, işimizin müqabilində də maaş 
alırıq. Sizə havayı işləməyəciyik ki? Ya siz bizə havayı maaş 
verirsiniz? Hər gün gəlib olmazın sözləri təkrar-təkrar üzümüzə 
çırpırsan. Bəsdirin də! Biz də insanıq! Dərzi işləyirik deyən 
bizi edam etməyəcəksiniz ki? Bizim əllərimizin qabarı hesa-
bına qazanırsan. Demirəm qazanma, ancaq belə olmaz axı, mən 
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harda olsa, çörəyimi qazanacam. Lap evimdə otursam belə, 
müştərilərim, arxamca gələcəklər. Vay sənin halına! 

Tüllər belə cavabı eşidəndə yenə yanaqları qırmızı çuğun-
dura döndü, üstəlik gözləri dana gözü boyda oldu, Günaya – 
getmək üçün yol göstərdi. Onsuz da qız sözünü qurtarıb işçi 
formasını – üstünə “tül” yazılmış köynəyi əynindən çıxart-
mışdı.  

‒ Əgər, o qız işə qayıtmaq haqqında xahiş etsə, yalvarsa 
belə, ona bu şirkətdə yer yoxdu. – Tüllər bu əmri müavinə 
versə də, əslində sözləri o biri işçilərə çatdırmaq istəyirdi ki, 
ona cavab qaytarana yer yoxdu. Üç gündən sonda müavini 
otağına çağırıb Günayı soruşdu.  

‒ Zəng-zad eləməyib ki?  
‒ Yox. 
‒ Nə yaxşı? 
‒ Bilmirəm. 
‒ Bəlkə qızlara xəbər yollayıb? 
‒ Qızlarla danışıb. 
‒ Nə danışıb? Qayıdır? 
‒ Yox. 
‒ Bəs nə danışıb? 
‒ Otağının birini sex eləyib. Evdə işləyir.  
‒ Gələcək, mütləq gələcək. Ancaq gərək yalvardaq, sonra 

işə götürək.  
‒ Baş üstə. 
Müavin başqa nə desin? Desinmi ki, sifarişlərin 

əksəriyyətini Günay hazırlayırdı. Peşəkar ustadı. Sovet vaxtları 
Volodarski fabrikində işləyib. Dəli-zaddı qayıtsın? Evini sex 
edəcək, başlayacaq işləməyə. Hələ burda işləyən qızları da 
çəkib yanına aparacaq. Onları da öyrədib, axı..... 

Nə qədər cəhd etsələr də, Günayı geri qaytarmaq mümkün 
olmadı, onda Tüllər başqa üsula əl atdı: Sən demə, Günay 
əliəyri, həm də oğru imiş. Şirkətin nə qədər pulunu yeyibmiş, 
ona görə onu işdən qovublar... 
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Dünəndən özündə deyildi. İsti bir ilğım təpədən dırnağa 
kimi Tülləri məst etmişdi, evə-eşiyə sığmırdı, hərəkət edəndə 
quş kimi uçurdu. İş görmək, televizora baxmaq, hətta yemək 
belə istəmir, uzunboy saçları azca ağarmış, ancaq kifayət qədər 
cavan görünən, əlləri qız əli kimi ağappaq və yumşaq, gözləri 
mavi rəngli Böyük adam çox səliqəli geyinmiş, xoşəgələn ətir 
vurmuşdu. 

‒ Çox gözəl və qəribə adınız var. Heç belə ad eşitmə-
mişəm. - Bu sözləri də Tüllər birinci dəfə eşidirdi. – Bəlkə 
adınızın mənasını izah edəsiniz? 

‒ Addı dana! – “Dana” sözünü işlətdiyinə peşman oldu. 
Axı, o, böyük bir adamla danışır. Uşaq-muşaq döy ha! – Mən 
anadan olanda tül təzəcənə moda minirdi. Hər evdə yox idi. 
Mənim atam o zamanlar kolxozda böyük vəzifədə işləyirdi. 
Bizim kənddə ilk dəfə pəncərəyə tül vurduran biz olmuşuq. 
Hamı gəlib bizim evdə o pərdələrə necə heyranlıqla baxırdı! 
Yadımdadı, qırmızının açığa çalan qəribə bir rəng idi, otaq-
larımızı necə gözəl göstərirdi! 

‒ Yəqin ki, pərdənin rəngi yanaqlarınıza çöküb! – Böyük 
adam gözlərini Tüllərin düz yanaqlarına zillədi. 

‒ Ay aman, necə də düz deyir. - Doğrudan da, pərdənin 
rəngi onun yanaqlarına oxşayırdı. Nə təsdiq, nə də inkar etdi, 
çünki yanaqları od tutub yanır, bədəni tir-tir əsirdi. 

Bu görüş sahibkarların toplantısında olmuşdu. Böyük adam 
Tüllərin nümayiş etdirdiyi sərgiyə cavan bir oğlanla tamaşa 
edirdi, daha doğrusu, o cavan oğlan sərgi haqqında məlumatlar 
verirdi.  

‒ Firmanızın reklamını eşitməmişəm! 
‒ Bilirsiniz, biz açığı, reklama o qədər əhəmiyyət vermirik. 

Düzdü, reklam yaxşı şeydi, ancaq düşünürük ki, reklama iş 
bacarmayanlar daha çox meyl göstərirlər. Baxın, mənim 
işçilərim – bu mənim müavinimdi, onlar da respublikada ad-
san qazanmış ustalardır – işi o dərəcədə yüksək keyfiyyətlə 
görürlər ki, daha əlavə nəyəsə ehtiyac olmur. Sifarişlərimiz 
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çoxdu. Kiməsə iş görürük, onlarla daimi əlaqəmiz olur. Daimi. 
Elə müştərilərimiz tanışlarına bizi məsləhət görürlər. Biz, bir 
növ pulsuz iş aparırıq ki, bu da büdcəmizə xeyli gəlir gətirir. 
Onu nəzərinizə çatdırım ki, işçilərimiz yüksək əmək haqqı 
alırlar. Çox yüksək. Ona görə də bizdə işə qəbul çətindi. 
Konkurensiya böyükdü. Ən yaxşıların yaxşısını işə qəbul 
edirik. Bu yaxınlarda daha iki nəfəri daimi işlə təmin edəcəyik! 

Böyük adam gülümsədi, başını ağır-ağır aşağı-yuxarı elədi.  
‒ Çox gözəl, çox gözəl! Sizin iş üslubunuz mənim çox xo-

şuma gəldi. Belə eləyək də. Hələlik bizim bağ evində otaqlara 
pərdə vurun, gəlib baxaq, yaxşı olsa, evimizi də təzələyin. 
Sonra bizim idarənin mərkəzi ofisi təzə inşa olunur. Üç-dörd 
aya başa çatacaq. Oranı da siz gözəl əllərinizlə təzələyərsiniz.  

Böyük adamın gülüşü kobud idi. Ancaq bu kobudluq söh-
bətin axarında o qədər də hiss olunmurdu. Böyük adam nə 
qədər sifariş verirdi, hələ tanış-bilişlərini də onun ofisinə 
yönəldəcəkdi.  

‒ Canla-başla! Siz nə danışırsınız? Xoşdu! Sizin kimi nəcib 
insana bütün gözəlliklər yaraşır. Bizə, bu şərəfdi. Siz bizə şəfər 
verdiniz. Ona görə sağ olun! 

‒ Ölçüləri siz götürəcəksiniz? – Böyük adamın sualı qəfil 
oldu. Tüllər çaş-baş qaldı, o qədər həyəcanın içində istədi desin 
ki, qızlar götürəcək.  

‒ Necə məsləhət görürsünüz. Sizə necə uyğundu, elə də 
eləyərik! 

‒ Onda sabah bizim idarədə görüşək, belə nahar vaxtı olsun 
ki, boş olum, vaxt edək, rəngləri müəyyənləşdirək. Qalanını 
uşaqlar həll edərlər... 

Açığı Böyük adamın gülüşü Tüllərin ürəyincə deyildi, ətini 
ürpəşdirirdi, ancaq ona açılan qapılar, qiymətli kağızlar, ləl-
cəvahirat bu iyrəncliyin üstündən xətt çəkirdi. Ərinin qulaqları 
həddindən artıq yekəydi, heç üzə çıxası deyildi. Di gəl, vaxtilə 
gözləri onu görməmişdi, görsə də, görməməzliyə vurmuşdu. 
Niyə? Tomas tanınmış ziyalılardan idi, akademiyada işləyirdi, 
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müdafiə edəcəkdi. Paytaxtda evi vardı. Ona ərə gedən şəhərdə 
yaşayacaqdı. Bu istək çoxlarının ürəyindən keçsə də, kimyaçı 
alimin seçimi Tüllərin üstündə dayandı. Orta məktəbi zor-bəla 
ilə qurtaran Tüllərə rəfiqələrinin çoxu açıqca paxıllıq edirdilər.  

‒ Adamın gərək quruca bəxti olsun! 
‒ O da Tüllərdə var! -deyirdilər. 
Son vaxtlara qədər Tomasın qulaqları elə də əhəmiyyət kəsb 

etmirdi. “Tül” şirkətinin sənədlərini hazırlayıb hər işini 
qaydaya salandan sonra Tüllərin dili açıldı. İçindəki xaşıl 
yanığını ərinin üzünə çırpmağa başladı.  

‒ Palazqulaq! 
‒ Şələqulaq! 
‒ Uzunqulaq! 
Tomasın maaşı aşağı düşmüşdü, bununla papiros və işə 

gedib-gəlmə pulunu ödəyə bilmirdi. Tüllərin tül pərdələri isə 
pardaxlanırdı. Getdikcə şirkət prezidentinin iştahası həddindən 
artıq böyüyür, ər, qohum-əqrəba, qonum-qonşu yaddan çıxırdı.  

‒ Sən nə kişisən ə! Qazancın yox, bir şeyin yox! Sənə kişi 
deyənin ....! 

‒ Tüllər, mənim indi pulum azdı. Şirkətə qoydum də 
olanını. Bu azdı? 

‒ Şirkətə pul qoymağa nə var? Onu nənəm də qoyardı. 
Əsas iş odu ki, onu işlədəsən, onu da mən Tüllər xanım 
işlədirəm! 

‒ İşlətməlisən də! Lap yaxşı! Kim sənə nə deyir? Şirkəti 
ailəmizin xətrinə - gələcəyi üçün yaratdım. 

‒ Yaratdım? Get təzə birini də yarat, işlət görüm, necə 
işlədirsən?  

‒ Mən aliməm. Nəzəriyyələrim var, elmi məqalələrim var. 
Göndərmişəm xaricə! Bir az gözləmək lazımdı. Nə bilirsən 
səhər kimin başına nə gələcək. 

‒ Onda gözlə! Mənim gözləyəsi halım yoxdu! 
‒ Mən, bilirsənmi nədən qorxuram, ondan qorxuram ki, 

sənin başına hava gəlsin, havalanasan. Onun müalicəsi yoxdu. 



Sunami 

267 

‒ Belə ağzını qara molla yumsun. Məni istəməyən 
havalansın! Mənə nə olub? Çoxlarının gözünə ox olub batıram. 
Elə sənin də! Sən mənim paxıllığımı çəkirsən! İstəmirsən, 
gözün götürmür ki, bu qədər qazanıram, əynini-başını alıram, 
ayaqqabını, corablarını mən alıram, ancaq sən mənim qədrimi 
bilmirsən. Bu azmış kimi, hələ paxıllığımı da çəkirsən. 

‒ Mən paxıllıq-zad çəkən adam döyəm! Səni bu dərəcəyə 
mən qaldırdım. Gecə-gündüz oxuduqlarımın, savadımın, 
zəhmətimin bahasına. Sən səviyyəsiz, çox qanmaz adamsan. 
Ancaq yenə deyirəm, sən havalısan. Görmədiyin günə düşüb, 
havalanırsan. Allah axırını xeyir eləsin! 

‒ Sənin o palaz qulaqların haqqı! – Tellər çox sevinirdi ki, 
ərinin dediyi kimi havalanmayıb, maşallah sapamsağlamdı. 
Buna tam inanandan sonra qorxaq bir görkəmlə, “məni istə-
məyən havalansın”- sözlərini qırıq-qırıq pıçıldayırdı.  

Rənglərdən və formalardan ibarət kitabı işdən götürəcək, 
müavindən bəzi məsləhətlər alacaq sonra Böyük adamın 
idarəsinə gedəcəkdi. Bu xeyli vaxt aparacaqdı və Tomas onu 
gözləməyəcəkdi. Tomas onsuz da akademiyadakı mühazirəsinə 
gecikirdi.  

‒ Bax, gedib saat yarım çənəni yorursan, hələ evdə hazır-
lığını demirəm, aldığın nədi? Qəpik-quruş.Özünü həlak eləyir-
sən. Bir mağaza açım, get otur Kitayda, malı göndər, burda 
satsınlar. Bu daha faydalı deyilmi? 

‒ Sən orta təhsilli, savadsız bir adamsan. Alim adını 
daşımağın, elmlə məşğul olmağın nə olduğunu sənə anlatmaq 
mümkün deyil. Çünki sən, sənin kimilər hər şeyi pulla ölçürlər. 
Həyat təkcə pul qazanmaqdan ibarət deyil. Çoxlu pulun olar! 
Ancaq həyat tərzin heyvandan fərqli olmaz. Bu faciədir! 

‒  Sən də beş-on kitab oxuyubsan, elə bilirsən ki, dünya 
sənindir. Beyninə girib ki, orada nə qədər bilik var? Tonnan 
ölçürlər? Pulun yoxsa, kimdi sənin kitabını oxuyan, ay 
palazqulaq? 

‒ Sən havalısan, getdikcə də havalanırsan? – Tomas arva-
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dının havalanmasını dəqiq bilir, odur ki, onun sözlərinə fikir 
vermirdi. Özgə vaxt olsaydı, palazqulaq ya şələqulaq sözlərinə 
görə arvadının dərsini əməlli-başlı verərdi. Həm də Tomas 
daha həyatı ilə barışmışdı. Uşağı olmadığını Allahın işi kimi 
dəyərləndirib taleyini elmə bağlamışdı. Elm onun həyatı idi. 
Gecə yarıya kimi oturur, oxuyur, yazır, ən tezi sabaha yaxın 
yerinə uzanır, bir xeyli düşünür, gec yuxuya gedirdi.  

O, əsərlərinin qiymətini nə vaxtsa alacağına inanırdı. Onda 
pulu olacaqdı, ancaq pul onun üçün əsas deyildi. Pulu 
neynəyirdi? Evi-eşiyi, şəraiti var, maşını var. Akademiyaya 
gedir-qayıdır. İçmir, çəkmir. Qəfil fikirdən ayıldı – az qala 
qarşıdakı maşını vuracaqdı.  

‒ Belə maşın saxlayarlar, birdən-birə? – Sonra kəsif iy 
maşının içini bürüdü, az qala huşunu itirəcəkdi. Tüllər də əli ilə 
burnunu tutdu.  

‒ Bu nədi? Nə iydi belə? Biz hardayıq? Sən məni hara 
gətirdin? - Tüllər qışqırırdı, kürəyini pəncərəyə söykəyib, üzü 
ona tərəf dayandı. Tomas heç nə olmamış kimi astadan 
dilləndi.  

‒ Bura Bakı şəhəridir, H.Ərəblinski küçəsidir. Səni “Tül” 
şirkətinin ofisinə aparıram. Mənim özümün şəxsi şəhərim və 
küçəm yoxdu. Gələn isə odur, bax, it iyidir. Necə gündür maşın 
vurub, götürməyib, kənara qoyublar, iylənir.  

‒ Mən ofisi mərkəzə dəyişməliyəm. Belə yerdə bir dəqiqə 
qala bilmərəm. Mənə bax, it iyinə bax! Sən başqa yolla gələ 
bilməzdin? Gərək hökmən buraynan gələydin? Mənə münasi-
bətin də belədir, səhərdən dillənmirəm. Gah tormozu düz 
basmırsan, gah torpaq yolla gedirsən, sonra da belə. Məni nə 
sayırsan sən? Mən sənə nə müəlliməm, nə də tələbə. Mən elə-
belə adam deyiləm. Düzdü, sən paxıllıqdan məni böyük 
görmək istəmirsən, amma görənlər, görmək istəyənlər var. 
Ağlını başına top elə! Tez elə aç şüşələri! Oy, oy ürəyim 
sıxıldı! - Tüllər gözünü yumub-halsız vəziyyətdə dayandı. İy-
zad yox idi. Böyük adam onunla üzbəüz idi, nəfəsi Tülləri məst 
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etmişdi.  
‒ “Çox gözəl və qəribə adınız var. Heç belə ad eşitmə-

mişəm. Bəlkə adınızın mənasını izah edəsiniz?” 
Tomas şüşələrin dördünü də açdı. Maşını kənara verib 

saxladı.  
‒ Sənə nə olub? Necəsən? Özünü necə hiss edirsən?  
Tüllərdən səs çıxmadı. Tomas düşüb arxa qapını açdı.  
‒ Ay Tül, sənə nə oldu birdən-birə? Bəlkə həkimə aparım? 

Xəstəxana bura yaxındı. 
Tüllər ağır-ağır nəfəs alırdı. Bilirdi ki, bu dəqiqə əri maşını 

xəstəxanaya sürəcək. Orda xeyli vaxtı itəcək və onun Böyük 
adamla görüşü ürəyi istəyən kimi alınmayacaq. Gözüyumulu 
ərini aptekə valokardin almağa göndərdi. Telefonunun səs 
çıxarması Tomasın aralanmağına bənd imiş. Böyük adam ona 
zəng çalmışdı.  

‒ Salam. Necəsiniz? Əla olun. Sizin kimi xanımın keyfi 
həmişə əla olmalıdı. Bu gün biz görüşürük də! Hə, fasilə vaxtı 
olsun ki, rahat söhbət edə bilək. İdarədə sən deyən rahatlıq 
yoxdu, biri girəcək, biri çıxacaq. Zəng zəngin dalınca. Mən 
deyirəm, söhbətimiz kamfortlu olsun. Sifarişi istədiyimiz kimi 
verə bilək. Siz də rahat işləyə biləsiniz. Mənim maşının sizin 
ofisin qabağında olacaq. “Kəhrəba” restoranında görüşək. 
Sifariş vermişəm.  

‒ Nə zəhmət çəkirdiniz? Vallah, adama xəcalət verirsiniz.  
‒ Xəcalətli düşmənin olsun! Xoşdu sizin kimi tanınmış bir 

sahibkar xanımla söhbət etmək!  
‒ Bəs ölçüləri necə götürəcəyik? Ölçüsüz olmaz ki?  
‒ Onda işçilərindən biri mənim şoferimlə gedər, ölçülərdi, 

nədi, nə lazımdı götürər. Elə yaxşı döymü? Hi...hi...hi...hi 
‒ Necə məsləhət görürsünüz. Mən onda ofisdəyəm. 

Gözləyirəm! 
‒ Oldu, əzizim! Hi...hi...hi...hi 
Tüllər hi...hi eşitmədi, “əzizim” kəlməsi qulağında arı kimi 

vızıldadı.  
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‒ Əzizzzziiiimmmmmmm!!! 
Tomas volakardini gətirdi. Narahatçılığı hiss olunurdu.  
‒ Dərman aldım, ancaq stəkan, su yoxdu. Necə içəcəksən? 
Tüllər özünü o yerə qoymadı.  
‒ Mən artıq dərman içdim. Sumkamda vardı.  
‒ Necə içdin? 
‒ Adam kimi. 
‒ Necə? 
‒ Şüşənin dibində qalmışdı, hamısını başıma çəkdim.  
‒ Sən dəli olmusan? Elə də dərman içirlər? 
‒ Sür, sür!! Mən tələsirəm - Tomas başını yellədi, öz-özünə 

“havalıdı” – dedi. 
‒ İşə! – Tüllər şəxsi sürücüsünə əmr edirmiş kimi böyürdü.  

 
* * * 

‒ Mən bu axşam Tokioya uçuram. Simpozium var.  
‒ Özün bilərsən! 
Tomas heç nə olmamış kimi telefonun düyməsini basdı... 
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