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DƏVƏTNAMƏ 
 
I 

 
Hörmətli... 
Sizi iyun ayının 15-də saat 18.00-da oğlum Vəli-

yullanın kiçik toy məclisinə dəvət edirəm. 
Ünvan: Suraxanı, maşınqayırma zavodunun yemək-

xanası (Əmircanda). 
Hörmətlə Əliyulla. 
 
Üstündə qızılgül şəkli olan dəvətnamə bir ay idi ki, 

Əliyullanın cibində idi və boş dəvətnamələri həvəskar 
şair, bir şeir kitabının müəllifi olan Əliyulla Əmir-
canzadə qapısını döydüyü idarə müdirlərinə bir-bir 
yazıb verirdi və hamısına ayrıca deyirdi ki, toyun 
tamadası aşıq Gülqayıtdı, toyda məşhur aşıq Əlverdi 
oxuyacaq – hökmən gəlsinlər. Əliyulla  onu da deyirdi 
ki, o gözünün ağı-qarası olan oğlu Vəliyullanın toyuna 
elə-belə, kəndçi-kündçü çağırmayıb. Hamı tanınmış 
adamlardı və tanınmış adamlar Əliyullaya qəti bil-
dirirdilər ki, toya hökmən gələcəklər. 

Əliyulla Əmircandakı stansiyanın yanındakı qəzet 
köşkündən əvvəlcə əlli, sonra yüz dəvətnamə almışdı 
və toya az qalmış baxıb görmüşdü ki, dəvətnamələr lap 
azalıb, odu ki, yenə Canbalanın köşkündən 20 dəvət-
namə götürdü, çünki veriləsi adamlar hələ qalmışdı. 

Toya çağırılanların siyahısı Əliyullanın cibində 
saxladığı “can dəftərində” ardıcıllıqla yazılmışdı və 
Əliyulla tək özü bilirdi ki, kim toya çağrılıb və onlar 
kimlərdir. İndinin özündə, Vəliyullanın sünnət toyuna 
bir həftə qalmış Əliyulla Əmircandan zavoda, axşam 
işdən sonra isə zavoddan avtovağzala gedəndə bir an 
dilini boğaza qoymur, İranı Turana, Turanı da İsfahana 
qatır, özünü hamıdan çoxbilmiş göstərməyə çalışırdı. 
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İşdə də beləydi. Zavodun qapısından içəri keçən kimi 
başlayırdı söhbətə. Əynini dəyişib beli əlinə götürəndə 
və ağacların dibini yalandan da olsa belləyəndə, öz-
özünə danışırdı. Onun xasiyyətinə hamı bələd idi, çoxu 
salam verib keçirdi. Direktoru gözləyənlər vaxt 
keçirmək üçün Əliyullanı qurdalayırdılar. 

– Necə oldu ki, sən Əmircanzadə təxəllüsünü 
götürdün? Sən hara, Əmircan hara? Axı ,sən dağlar 
oğlusan? 

Əliyulla başlayırdı dağdan söhbətə. Sonra yollar 
onu Bakıya gətirirdi. 

– O qəzetlərdə yazıb deyirlər ki, insanın vətəni 
haradır, mən belə düşünürəm ki, insanın günü harda 
xoş keçirsə, ora vətəndir. Əmircan mənim üçün hər 
şeydir – həm dağdır, həm arandır. A kişi, mən o dağı, 
dərəni ildə bir dəfə görmürəm. Günəşi Əmircanda 
qarşılayır, Əmircanda da batırıram. Mən onda haralı 
oluram? 

– Elə günahın da ondadır ki, o dağları qoyub gəl-
misən. 

– Mən şairəm. 
– Şair olanda nə olar, Əliyulla? Elə şair dağlardan, 

onun əzəmətindən ilhama gəlib yazmalıdı. Nə var bu 
buruqların arasında? 

– Orda məni qəbul eləmirlər. Elə bilirlər ki, iste-
dadım yoxdur. Hamı paxıllığımı çəkir. 

– Şəhər çox adamların eybini örtür. Kənd belədi ki, 
orda nəyə qadirsən, biruzə verir. burda sənin istedadını 
kim qiymətləndirir? 

– Hamı. Mənim şeirlərim dillərdə gəzir. 
– Hansı şeirlərin? Heç mənim dilimdə sənin bir 

misran da yoxdur. 
– Ona görə ki, mənim kitabımı oxumamısan. Bur-

da kimi qurdalasan, məndən deyəcək. İstəyirsən bir 
kitabımı sənə verim. Bir “şirvana” verirəm. 
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– Gələn dəfə götürərəm. İndi üstümdə pulum 
yoxdu. 

Əliyulla qurdalanıb şeirini mahnı kimi oxumağa 
başlayırdı. 

 
– Havası ürəyi sıxır, 
Nefti də adamı boğur. 
Günəş tezdən burdan çıxır, 
Əmircandan, Əmircandan. 
 
Dağdan, arandan keçmişəm, 
Kürün suyundan içmişəm, 
Sevgilimi burda seçmişəm, 
Əmircandan, Əmircandan. 
 
Kənddə igid sayılmaram, 
Burda isə söyülmərəm. 
Heç bir zaman ayrılmaram, 
Əmircandan, Əmircandan. 

 
Bu şeiri o qədər demişdi ki, daha mahnı kimi oxu-

yurdu və elə bilirdi ki, bütün müğənnilər bu mahnını 
onun kimi aşıqsayağı oxumağa borcludurlar. 

– Mən, – deyirdi Əliyulla, – yaradıcılığa tənqiddən 
başlamışam. Tənqidi şeiri camaat çox istəyir. Bir dəfə 
oxuyan kimi yadlarında qalır. Kolxoza aid şeirimi 
rayon qəzetinə göndərdim. Qorxularından çap eləmə-
dilər. Çünki kolxozun sədri onlara hax verirdi. 

– Nə yazmışdın, şair? 
 

– Kəndi alıb dəli-dülü, 
Baş biləni asyol Vəli, 
Haramnan bulanıb əli, 
Bu kolxozda, bu kolxozda. 
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Ferma müdiri qoyun yeyir, 
Çobanları pendir yeyir, 
Şair Əliyulla deyir – 
Bu kolxozda, bu kolxozda. 
 

Briqadir Abbas metrələyir, 
Metrənin boyunu əyir. 
Kolxozçular onu söyür, 
Bu kolxozda, bu kolxozda. 
 

Çoxu yeyir, azı tıxır, 
Qıraqdadı çoxlu fağır. 
Kolxoz sədri hara baxır, 
Bu kolxozda, bu kolxozda. 

 

– Düz 57 kuplet şeirdi. Kitabımda var. Yazıf da 
raykoma, prokurora, nəçənnik milisyəyə göndərmiş-
dim. O saat bir kəmisyə göndərdilər. Gəldilər, sədri bir 
az tərlədib getdilər. 

– Bundan sənə nə oldu? 
– Heç nə, nə olmalıydı? Ancaq mən hayfımı aldım. 

Bəs sən tənqidi şeiri nə bilirsən? Özü də bunu hər 
adam yaza bilmir. Mən yazdım, kənddə elə bir adam 
olmadı ki, onu qələmimdən keçirməyim, ona görə 
məni görən gözləri yoxdu. 

Əliyulla arada cib dəftərini çıxarıb siyahıdakı 
adamların ad-familiyasına baxır, onların tutduğu 
vəzifəni gözü önündə canlandırır, verəcəkləri pulları, 
atdıqları şabaşları xəyalında dolandırır, dərindən köks 
ötürüb fəxr edirdi. Toydan sonra qohumlarına bircə-
bircə deyəcəkdi ki, bax görürsünüzmü, sizin heç biriniz 
məni saymırdı, adam yerinə qoymurdu, indi gördünüz 
ki, mən kiməm? Mən bu xalqın şairiyəm, özü də heç 
kimə bənzəməyən tənqidçi şairi. Mənim qələmim sizin 
hər şeyinizdən itidi. Məni vəzifəli adamlar tanıyır, 
hörmət edir. Gedin, daha bir özünüzdən deyəndə, bir 
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də Əliyulla Əmircanzadədən deyin. 
Əliyulla odur ki, toya özünün bir neçə qohumunu, 

gecə polisində vzvod komandiri olan baş leytenant 
Səfini, xalası oğlu, Əmircanın uçastkovusu Göyüşü, 
dayısı oğlu Səfəri və əmisi qızının əri Qafarı çağır-
mışdı. Çünki toyda oğlan tərəfin qohumlarının adı 
çəkiləndə kimisə göstərmək lazım idi. Arvad tərəfdən, 
demək olar ki, hamı sannı qoz kimi dəvət olunmuşdu. 
Belə də olmalı idi, çünki Əliyullanın arvadı əmircanlı 
idi. Əliyulla arvadı Gülbənizi çox sevirdi və ən əsası o 
idi ki, Əliyulla Əmircan camaatına rəğbət bəsləyirdi. 

Arada Gülbənizlə könül söhbətində arvadının 
şübhəsinə son qoyurdu və onu inandırırdı ki, qohum-
zad boş şeydi, o özü qohumlarını məclisə rəva bilmir 
və narahat olmasın, toyda böyük-böyük adamlar iştirak 
edəcək, hamısı yaxşı xələt yazdıracaq və bu pulla onlar 
Gülbənizin atası Ağahüseyn kişinin onlara verdiyi 
torpaqda yaxşı bir ev tikdirib darlıqdan canlarını qur-
taracaqlar. Gülbəniz də qonum-qonşunun, qohum-əqrə-
banın yanında ağızdolusu danışırdı ki, Vəliyullanın to-
yunda böyük-böyük adamlar olacaq. Arvadların ağzı 
açılmışdı Əliyullagilə. Səhərdə, günortada, axşamda 
qonşular tək-tək, ya da ikibir-üçbir Əliyullagilin taxta 
qapısını açır, təzə nə xəbərin olduğunu öyrənmək 
istəyirdilər. 

Bunları Əliyulla görmürdü, çünki işdə, işdən sonra 
isə avtovağzalda kitab satmaqla məşğul olurdu, ancaq 
axşam Gülbəniz gələnlərin kim olduğunu, nə soruş-
duğunu, nə cavab verdiyini bitdə-bitdə ona danışırdı. 
Bu danışıqlar Əliyullanın könlünü açırdı. Əliyullanın 
yanaqalrı qulaqlarının dibinə kimi qızarırdı. 

– Gülçöhrənin ərinin vəziyyəti necədir? 
Gülbəniz ani fasilədən sonra qırıq radio kimi işə 

düşürdü. Başlayırdı sadalamağa. Atamoğlan mağaza-
dan çıxandan sonra başlayıb gül alverinə. Mərdəkan-
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dan, Pirşağıdan, Şağandan gül alıb təyyarə ilə Rusetə 
göndərir. Orda adamları var. Bunlar alıb göndərirlər, 
onlar satırlar. Bir ara Atamoğlanın əli aşağı idi, indi 
vəziyyəti düzəlib. “Jiquli”sini satmışdı, təzə “Volqa” 
alıb. 

– Boş şeydi, alverin axırı yoxdu. Bu gündə, 
sabahda tutub basacaqlar qoduqluğa. 

– Gülçöhrə adama yuxarıdan aşağı baxır. Deyirsən, 
nazir qızıdı. Bir fors satır ki. O gün gəlmişdi bizə. 
Deyir, bir halda ki, toya böyük adamlar çağırmısınız, 
niyə toyu obşitelin yeməkxanasında keçirirsiniz. Deyir 
biz Güloğlanın toyunu təzə “İnturist”də elədik. Şüşəli 
zaldı, haradı bilmirəm. 

–  Onun sənə dəxli qalmayıb deynən. Nolsun ki, 
obşiteldə eləyirik, zato gör bizim toyun tamadası kim-
di. Aşıq Gülqayıt nazir balalarının toyundan başqa heç 
birinə getmir. Atamoğlan gətirsin görüm, Gülqayıtı 
toyuna gətirə bilərmi? Aşıq Əlvertdi toyda bir zakazı 
əlli, ya yüz manata oxuyur. Mənim sözlərimdən də 
oxuyacaqlar, olacaq əla. 

– Əliyulla, bir də qonşular bilmək istəyir ki, 
Vəliyullanın kirvəsi kim olacaq? – Gülbəniz yorğanı 
Vəliyullanın üstünə çəkdi. Vəliyullanın çılpaq 
ayaqlarını, belini örtdü. 

– Bir dostum var, zavod direktorudu. Vəliyullanı 
onun qucağına qoyacam. 

– Bə toya az qalır, gedib tanış olmalıyıq, ya yox? 
Özü də paylı-puşdu getməliyk. Dost var, düşmən var. 
Kirvənin özünə, arvadına, ata-anasına, qardaş-bacısına, 
uşaqlarına hədiyyə almalıyıq. Onlar da bizə gətirə-
cəklər də. 

Əliyulla bu adət-ənənənin köhnə olduğunu, hətta 
buna tənqidi şeir də yazdığını bildirdi. 

– Mən – dedi – ayrı cür eləyəcəm. Denən nətəri? 
Toy elədimmi, sonra nə vaxt ağlım kəssə kirvəni, bir 



Мцзащим  Исмайылзадя 

də dəlləyi çağıracam, beş dəqiqəyə işi həll edəcəm, 
gedəcək işinə. Aparıb-gətirməyi tam ləğv edəcəm. Nə 
fərqi var, sən ona bir köynək apar, o da sənə birini 
gətirsin. 

– Nə danışırsan, Əliyulla, bir oğlumuz var, gərək 
kirvəylə can bir qəlbdə olaq. Qonşular nə deyər? 
Gülçöhrə deyir ki, kirvəliyə nə qədər şirniyyat, nəbilim 
kirvənin arvadına brilyant üzük, sırğa aparıblar. Kirvəgil 
də qabaq qaytaranda lap qiyamət şeylər gətiriblər. 

– Onların kirvəsi alverçidi. – Əliyulla çarpayıya 
uzandı. 

– Yox e, alverçilərin idarəsində böyükdü. 
– Bilirəm, o şeir yazmışdım ha. 
 

Qar yağıb Darı düzünə, 
Qar  düzə ziyandı. 
Qızıl taxma üstünə, 
Qızıl gözə ziyandı. 
 
Namərd səni satacaq, 
Tənbəl evdə yatacaq. 
Qarnına şiş batacaq, 
Şiş hər şeyə ziyandı. 
 

Göydən asarlar səni, 
Ya da kəsərlər səni, 
Dama basarlar səni, 
Tamah dişə ziyandı. 

  
– Ay Əliyulla, sən elə tənqidin ağzını açıb döşə-

yirsən, nə dost bilirsən, nə düşmən. 
– Ay sağ ol, sən məni başa düşürsən. Tənqid yaz-

maq hər adamın işi döy. Ona cəsarət lazımdı. Sevgi 
şeiri yazmağa nə var, nənəm də yazar. Tənqid elə şeydi 
ki, nə dosta baxır, nə düşmənə. 

– Bundan mənə nə, ay Əliyulla? Kimə gərəkdi 
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sənin tənqidin, ya şeirin. Nolsun ki, Atamoğlan pis 
adamdı, bir də onun nəyi pisdi – nolsun ki, alver eləyir, 
ailəsini ki, dolandırır. Özü də xan kimi. Gülçöhrə 
gündə bir dəst paltar geyinir, zər-zibanın içindədi. 
Mən, eləcə ona tamaşa eləyirəm. 

Əliyullanın gözləri hədəqədən çıxdı. 
– Bu gün qızılın içindədi, səhər qupquru qumun 

içində olacaq. 
– Heç olub eləmiyəcək. 
– Tutub dama basılandan sonra görüm neyniyə-

cək? 
– Elə səninki o olsun ki, onu-bunu söznən tutub da-

ma basasan. 
– Mən təmiz çörək yeyirəm. Vəliyullaya da təmiz 

çörək yedirdəcəm. Sən də təmiz çörək yeməlisən. 
– Camaata nə olub? Çörəyinin içindən nə çıxır ki? 

Hamının çörəyi özünə görə təmiz və şirindi. Sən ondan 
danış ki, atamın evinin bu küncü olmasaydı, indi Allah 
bilir, harada sülənirdik. Bir otaqlı evi güclə qarala-
mışıq. 

– Vaxt olacaq, bizim ev Əmircanda barmaqla 
göstərikəcək.  

Bu yerdə Gülbəniz həyətə çıxır, ya da atasıgilə 
gedir, söhbətə son qoyulurdu. Əliyulla misraları bir-
birinə qoşurdu. 

 
II 

 
Kirvə söhbəti Əliyullanı narahat etməyə başlamışdı 

və o gecə səhərədək o üz-bu üzə çevrilmiş, səhərə 
yaxın yuxuya getmişdi. Yanında uzanıb arxasını ona 
çevirən Gülbəniz də tez-tez köks ötürmüş, yerində 
qurcalanmış, ancaq bir kəlmə də olsun danışmamışdı 
və Əliyullanın gücü çatmamışdı ki, küncdə yatan Vəli-
yulladan xəlvəti Gülbənizi qollarının arasına alsın. Adi 
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söz-söhbət birdən-birə məcrasını dəyişib vəziyyəti 
gərginləşdirmişdi. Yanında, bir döşəkdə uzanmış həyat 
yoldaşı indi onun üçün uzaq və əlçatmaz idi və o aylı-
ulduzlu gecədə gözləri qarşısında tavandan asılmış 
Gülbənizin uzun dağınıq saçları, mavi  gözləri, al ya-
naqları, ağappaq sinəsi, baldırları, doğrudan gözəl idi 
və Əliyulla bu gözəlliyi ilk dəfə hiss etdi, birdən-birə 
fikrindən dəli bir qısqanclıq keçdi. “İndi sən ayrısan, 
mən isə ayrı” adlı şeir yazmaq istəyən Əliyullaya elə 
gəldi ki, otağa işıq saçan Gülbənizin silueti iki həyət o 
yana qonşuları və Əliyullanın ömür boyu xoşu gəl-
mədiyi Atamoğlana məxsusdur. Çünki Atamoğlan öz 
arvadı Gülçöhrədən xəlvəti Gülbənizin çılpaq bədənini 
xarici ətirləndirib, sonra ona əvvəlcə əli, sonra do-
daqları ilə sığal çəkib – bu sığal Gülbənizi bihuş edib, 
sonra Atamoğlan bahalı xarici paltarları Gülbənizin 
əyninə keçirib, qulağına, boğazına zinətlər bağlayıb, 
barmağına brilyant üzüklər keçirib. Çevrilib Gülbəni-
zin açıqda qalan boğazına, qulağına və barmaqlarına 
baxdı – heç nə görməyib sakit oldu. Lakin bu sakitlik 
ani oldu və Əliyulla fikirləşdi ki, sübh tezdən zavoda 
gəlib axşam saat 6-ya qədər işləyən, ordan da avtovağ-
zala gedib kitab satanın nədən xəbəri olsun, nə bilsin 
ki, Gülbəniz bütün günü evdə olur, ya yox? Atamoğ-
langilə gedir, ya getmir? Bir də Atamoğlangildə görüş-
məyəcəklər ha, minəcəklər Atamoğlanın maşınına, 
çıxacaqlar şəhərə. Qadına nə var, bir toyuğun ağlı 
qədər ağlı yoxdu, bir balaca şirnikləndirsən, o saat 
yolunu azacaq. 

Əliyulla dəfələrlə özündə inam yaratmışdı ki, onun 
həyat yoldaşı Gülbəniz çox gözəl olmaqla yanaşı, həm 
də ağıllıdır və yüz Atamoğlan kimiləri onu yoldan 
çıxara bilməz. O ki qaldı kirvə məsələsinə, doğrudan 
da, toyda tamada deyəcək ki, uşağın kirvəsi kimdir, 
çünki toyda hökmən kirvənin sağlığına içilməlidir. Əli-
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yulla hər şeyi hesablasa da, bunu nəzərdən qaçırmışdı 
və Gülbənizə ürəyində afərin deyirdi. Kirvə əvvəlcə-
dən danışılmalı, gediş-gəliş olmalıdı. Özü də kirvəlik 
işlətmək o qədər də asan deyil. O gecə Əliyulla 
Gülbənizdən sonra bir neçə idarə müdirini gözünün 
önündə canlandırdı. Əvvəlcə Kanalizasiya İdarəsinin 
müdiri Əlizadə Qaraxanovu Vəliyullanın kirvəsi kimi 
təsəvvür etdi və o gecə qəribə iy otağın pəncərəsindən 
içəri daxil oldu və tükü ürpəşdi. Sonra Sanepidemstan-
siyanın müdiri Beydulla Qeybullayevin namizədliyini 
götür-qoy etdi. Əliyulla ona tənqidi şeir yazmamışdı, 
çünki Beydulla Qeybullayev əmircanlı idi, həm də onun 
kitabını almışdı. Ancaq, nədənsə, onun nəhəng cəmdəyi 
Əliyullanın ürəyincə deyildi. Yaxşı adam kimi o 
Maşınqayırma zavodunun direktoru Daşdəmir 
Daşdəmirovu Vəliyullaya kirvə tutmağı qərarlaşdırdı. 

Gecənin yuxusuzluğu və qatmaqarışıq fikirlər 
Əliyullanı süst etmişdi və Daşdəmir müəllimin qəbul 
otağında Əliyulla yorğun görünürdü. Daşdəmir 
müəllimi görmək istəyənlər çox idi və onların bəziləri 
stullarda oturmuşdular. Əliyulla əsnədi, qonşu otağa 
çıxan katibənin – hündürboy, uzun, sarısaç, qısa yub-
kalı qızın yerində oturmaq istədi. Ancaq katibə tez də 
qayıtdı və qayıtmağı ilə ona tərəf çevrilib nəzərlərini 
üzünə yönəltdi. 

– Sizə kim lazımdır? 
Qəfil sualdan Əliyulla tutuldu, səsi içindən çıxmadı. 
– Sizinləyəm, vətəndaş. 
– Daşdəmir müəllim. – Əliyulla handan-hana 

özünə gəlib kitabçasını bu əlindən o əlinə keçirdi. 
– Nə məsələdi? 
– Şəxsi məsələdi. 
– Şəxsi məsələlər üzrə direktorun qəbulu şənbə 

günüdü. Saat 15-dən 17-dək. İstəyirsiniz indidən ya-
zım. – Qız əda ilə keçib yerində oturdu. Telefonlardan 
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biri zəng çaldı, qız dəstəyi qaldırıb “bəli” dedi, bir az 
qulaq asdıqdan sonra kresloya yayxanmış kişiyə içəri 
keçməyə icazə verdi. 

– Qəbul gününə qala bilmərəm, mən indi Daşdəmir 
müəllimlə görüşməliyəm. 

– Hansı təşkilatdan gəlibsiniz? 
– Mən bu qonşu zavodda işləyirəm, ancaq Daşdə-

mir müəllimə deyin ki, Əliyulla Əmircanzadə gəlib. 
– Kim? – Qız qələm götürüb onun adını yazmaq 

istədi. 
– Əliyulla Əmircanzadə. 
– Şairsiniz, yoxsa jurnalist? 
– Hər ikisindən. 
– İndi Daşdəmir müəllimə məlumat verərəm. An-

caq inanmıram ki, o sizi qəbul etsin. Çünki yarım saat-
dan sonra nazirliyə iclasa gedəcək. Görürsünüz nə 
qədər adam var? 

– Eybi yoxdur, mən gözləyərəm. Bu gün onunla 
hökmən görüşməliyəm. 

Araya sükut çökdü. Katibə rəngli televizoru açdı. 
– Elə yaxşı oldu – Oturanlardan biri yerini rahatla-

dı. – Dünən toya getmişdim. Mariyaya baxa bilməmiş-
dim. 

Rusiya kanalından teleserial başladı. Başqa birisi, 
nisbətən yaşda böyük kişi etiraz elədi. 

– Əşi, bu teleseriallar milləti pis günə qoydu. Hamı 
xəstələnib. Uşaq da baxır, böyük də. Xəstəlikdi. Elə 
şeylər göstərirlər ki, az qala mən yoldan çıxam. 

– Yaz də şair, qələmi al əlinə, götür belə şeylərdən 
yaz, yoxsa ağzınıza gələni döşəyirsiniz, nə bilim, bağ 
belə, bostan belə. 

– Qardaş, mən ömrümdə belə şeylər yazmaram. 
Mənimki tənqidi. 

– Tənqid? Tənqidi də şeir olar? – Qız əlindəki jur-
nala baxa-baxa söhbət edirdi. 
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– Bəs şeir nə cür olar? 
– Şeir sevgidən, məhəbbətdən olar. 
– Ha-ha-ha. Sevgi-məhəbbətdən hamı yazır. Tən-

qidi yazmaq çox çətindi. Hər adam belə şeir yazammır. 
– Qardaş, tənqidi məqalə olar, mən ayrı şey 

bilmirəm. – Arxadan kimsə dilləndi. 
– Siz mənim kitablarımı oxusanız, onda belə de-

məzdiniz. – Əlyiyulla qəsdən “kitablar” dedi ki, qarşı-
sındakını inandırsın. 

– Gətirərsən, oxuyarıq, görək nə yazmısan? 
Qapı açıldı, içəridən kimsə çıxıb katibəyə sağ ol 

dedi. Ağbaş kişi Daşdəmir müəllimin otağına keçdi. 
– Xanım, mənim cəmi üç dəqiqəlik sözüm var. 
– Mən sizi buraxa bilmərəm, tem bolee yazansınız. 

Birdən Daşdəmir müəllimdən də yazarsınız. 
– Yox, Daşdəmir müəllim bizim dostumuzdu. 

Yeganə adamdı ki, mənim qələmimə tuş gəlməyib. 
İçəri uzunboylu, açıq-saçıq geyinmiş bir qız girdi. 
– Привет Güliçka! – Öpüşdülər. – Ну как ты?   
– Okey. 
– Şefin nastroyeniyası? 
– Ничево. 
– Bu gün adam çoxdu? 
– Hə. 
– Mən nə vaxt gəlim? 
– Nə bilim. 
Qız Əliyullaya tanış gəldi. Ancaq harada gördüyünü 

yadına sala bilmədi. 
– Mənə zəng edərsən, yaxşı! Otaqdayam. – Qız 

çevrilib Əliyulla ilə üzbəüz dayandı. Baxışları üst-üstə 
düşdü. 

– Bağışlayın, mən sizi hardan tanıyıram? 
– A-a, Əliyulla dayı, mənəm də. Təriş. Atamoğ-

lanın qızı. - Heyrətləndi ki, Atamoğlanın balaca, arıq 
qızı nə tez belə böyüyüb. – Tanımadım, dövlətli ola-
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caqsan. Nə tez böyüdün? 
Təriş razılıqla gülümsədi. 
– İş-gücdən vaxt olur ki? Səhər gedir, axşam 

gəlirik. 
– Nə yaxşı, Əliyulla dayı? 
– Daşdəmir müəllimlə bir balaca söhbətim var. 
– Yəqin toya dəvətnamə verəcəksiniz? 
– Elə bir şeydi. 
Təriş geri döndü. 
– Gülya, Əliyulla dayı bizim qonşudu. Onu birinci 

növbə şefin priyomuna salarsan. 
– Az, qonşun yazandı e, birdən bizdən yazar. 
– Yox. Sən də... Yaxşı? 
– Baxaram. 
Ağbaş kimi tez çıxdı. Katibə ona “bir dəqiqə” deyib 

içəri keçdi. Əliyulla əmin oldu ki, Daşdəmir müəllim 
indicə onu qəbul edəcək. ancaq Atamoğlanın qızı sağ 
olsun, o tapşırmasaydı, bəlkə çətin olacaqdı. 

Gülya çıxıb yerində oturdu, hamı gözləyirdi ki, içəri 
kimi dəvət edəcək. O üzünü Əliyullaya tutdu. 

– Siz baş mühəndisin yanına gedin, o sizi yola sa-
lacaq. 

– Mənə Daşdəmir müəllimin özü lazımdı. Şəxsi 
məsələ ilə bağlı. 

– O nə lazımdı həll edəcək, narahat olmayın. Daş-
dəmir müəllim tapşırdı. Solda, 13-cü otaqda sizi göz-
ləyir. – Dəstəyi götürüb nömrə yığdı. – Az Təriş, şef 
jdyot tebya. 

Əliyulla, istəməsə də, baş mühəndisin otağına getdi. 
Tərişlə koridorda rastlaşdı. 

– Görüşdünüz? 
– Yox, baş mühəndisin yanına yolladı. 
– Niçevo. Onun işlərini baş mühəndis görür. Yaxşı 

olar. 
– Yox e, mən özü ilə görüşmək istəyirdim. 
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– Fərqi yoxdur. Sağ olun. 
Sən demə, baş mühəndisin də qəbulunda gözləmək 

lazım imiş. Katibə onu görən kimi soruşdu. 
– Kimi istəyirsiniz? 
– Baş mühəndisi. 
– Məşğuldu. Siz kimsiniz? 
– Əliyulla Əmircanzadə. Daşdəmir müəllim 

tapşırıb. 
– Yanında adam var. Bir dəqiqə gözləyin. Jur-

nalistsiniz? 
– Hə. Həm də şair. 
Гызын ичəри кечмəйи илə эери гайытмасы бир олду. 
– Буйурун, Əфзəлəддин мüəллим сизи эöзлəйир. 
Əлийулла голтуğундакы вəрəглəри саһмана салыб 

ичəри кечди. 
– Салам. 
– Хош эəлмисиниз. Буйурун, əйлəшин. 
Əлийулла отуруб Əфзəлəддинə бахды. 
– Мəн Əлийулла Əмирcанзадəйəм. 
– Дашдəмир мüəллим деди. Лап йахшы. Сизин кими 

гəлəм яһли илə эöрüшмəк мəнə хошдур. 
– Мəн анcаг тəнгид йазырам. 
Əфзəлəддин öзцнü итирди.  
– Нə тəнгид, Əлийулла мüəллим? Сиз һöрмəтли 

йолдашсыныз, öзü дə  Дашдəмир мüəллим эöндəриб. Би-
зим ишлəримиз əладыр. Дашдəмир мüəллимин рəһбəрлийи 
илə айлыг, рüблüк, иллик планлары йеринə йетирмишик. Ба-
кыдакы заводлар арасында бизим эöстəриcилəр бирин-
cидир. Сизи нə марагландырыр, сoрушун, дейим. Hаны о 
эöстəриcилəр? Бах, будур, эöтüрüн, бахын.   

– Мəнə онлар лазым дейил.  
– Бəс нə лазымды?  
– Дашдəмир мüəллимлə шəхси сöһбəтим вар. 
– Ай Əлийулла мüəллим, Дашдəмир мüəллими 

нейнирсиниз?  
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Мəн, йа о, бир фəрги вармы? Сизин һöрмəтиниздəн 
чыхмаг бизим борcумузду. Сизин кими мəшһур 
гəлəм устадынын гуллуğунда дайанмаг мəнə 
шəрəфди. 

– Ай йолдаш... 
– Бир дəгигə, Седа, һаны баш мüһасиб. Тəcили тап. 

Компüтер отаğында олаъаг. Эöндəр мəним йаныма. 
– Мəним Дашдəмир мüəллимлə ишим вар. Сюз 

дейəcəм. 
– Нə сöзüн вар, мəнə де. Инанын, наразы гал-

майаъагсыныз. 
Баш мüһасиб ичəри кечди. 
– Нолуб, Əфзəлəддин мüəллим? 
– Бу йолдаш бизим һамымызын достудур. Она ... 

эəтир вер. 
– Журналистди? 
– Бəли, öзü дə мəшһурундан. 
– Hансы гəзетдə ишлəйир? 
– Нə дəхли вар? 
– Билəк дə! Бəлкə сабаһ ишимиз дüшдü. Hансы 

гəзетдə ишлəйирсиниз? 
Əлийулланын аğлына биринъи шеиринин чап олундуğу 

«Мозалан» гəзети дüшдü вə гəзетин адыны чəкəн кими 
баш мüһасибин рəнэи гачды. Əлини голтуг ъибинə 
апарыб бир дəстə пул чыхартды вə он дəнə гырмызы 
онлуğу сайыб Əлийулланын нимдаш костйумунун 
ъибинə гойду. Əлийулла пулу чыхармаг истəйəндə Əф-
зəлəддин мüəллим онун əлини тутду. 

– Ай кишилəр, мəнə Дашдəмир мüəллим лазымды. 
– Ə, азды, бир йüз дə вер. Киши о бойда гəзетдəн 

эəлиб. 
– Верим дə, гардаш, нийə аъыğын тутур? 
Даһа он дəнə гырмызы онлуг Əлийулланын cибинə 

гойуландан сонра Əлийулла голтуğундакы каğызларын 
арасындан дəвəтнамəлəри чыхарыб столун üстüнə 
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гойду. 
– Мəн Дашдəмир мüəллими оğлумун тойуна 

чаğырмаг истəйирəм. Хаһиш едирəм она чатдырарсыныз. 
– Мüбарəкди, Əлийулла мüəллим, мüбарəкди! 

Хошбəхт олсун, оğуллу, гызлы олсун. 
– Саğ олун, анъаг дəвəтнамəни һöкмəн Даш-

дəмир мüəллимə чатдырарсыныз. 
– Баш üстə, архайын олун, Əлийулла мüəллим. Höк-

мəн чатдырарыг. 
Əлийулла истəди ки, китаблардан бирини Əфзəлəддинə 

версин, анъаг фикриндəн ваз кечди. Ийирми дəнə онлуг 
Əлийулланы ойнадырды вə коридора чыханда аз галырды 
ки, гол ачыб сüзсüн. Həтта, гаршысындан эəлəнин Тəриш 
олдуğуну эöрмəди вə һеч она əһямиййəт дə вермəди. 

– Нə олду, Əлийулла дайы? Эöрüшə билдинизми? 
– Щə. 
– Əфзəлəддин йахшы оğланды. 
– Hə, чох йахшы оğланды! 
Тəриш эüлдü вə öзüндəн разы аддымларла узаглашды. 

Əлийулла йüнэüл иди, чох йüнэüл. Эöйüн üзü она 
шəффаф эəлирди, адамларын һамысы тəбəссüмлü, йарпаг-
ларын рəнэи парылтылы иди. Эüлбəнизлə дüнəнки сöһбəти 
елə бил йерли-дибли олмамышды. Щеч бу дüнйада 
Атамоğлан адлы адам йох иди вя онун һəйат йолдашы 
Эüлбəниз Атамоğланы тəрифлəйиб она мисал эəтирмирди 
– Атамоğлан дüнйанын ахырынъы адамы олса белə, 
онун Эüлбəнизлə һеч бир əлагəси олмайыб!.. 

Суйу кüкнарын дибинə кəсиб белə сöйкəнди, су 
аğаъын дибиндə эöлмəчə əмəлə эəтирдикъə, Əлийулла-
нын əкси даһа айдын вə бöйüк эöрüнüрдü вə бирдəн 
Əлийулла о эöлмəчəдə Тəришин (о да йадына дüшдü ки, 
Тəришин əсл ады Тəранəдир) шəклини эöрдü. Бу шəклин 
йанында Дашдəмир мüəллимин əкси ъанланды. Тəриш 
суда да эöзəл эюрüнüрдü вə Дашдəмир мüəллимин ири 
əллəри ону öзüнə чəкиб кöлэəсиндə йох едирди. 
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Əлийулла пис фикирлəри (лап Тəришлə Дашдəмир 
мüəллимин арасында нə мüнасибəт олурса олсун) 
öзüндəн узаг елəмəк истəди, чüнки о саат 
Атамоğланла Эüлбəнизин шəкиллəри дə ейнəн фикриндə 
доланырды вə Əлийулла бüтüн бунлардан һəм безир, 
һəм дə тойун гайğылары илə мəшğул олмаг истəйирди. 

Дашдəмир мüəллимин кирвəлийинин баш тутмама-
сындан Əлийулла биртəһəр олса да, ики йüз манат ону 
сакитлəшдирирди. Бу пул тойун мüəййəн хəрълəринə сəрф 
олунаcагды вə Əлийулла даһа бу эüн, һəтта тойдан 
бир һəфтə сонрайа гəдəр автоваğзала эетмəйəcəйини 
гəтилəшдирди. Чüнки бу эüн Дашдəмир мüəллимин баш 
мüһəндисиндəн вə баш мüһасибиндəн алдыğы пулу аз 
гала бир ил китаб сатса, чыхара билмəйəъəкди. Тəбии ки, 
тойдан сонра (бəлкə дə габаг) Əлийулла Дашдəмир 
мüəллим һаггында (һəтта баш мüһəндис вə баш 
мüһасиб һаггында да) шеир йазаъагды вə бу шеирдə 
тəнгид олмайаcагды. 

Ахшам ишдəн евə эедəндə ики йüз манаты Эüл-
бəнизə верəcякди вə бу пул Эüлбəнизи севиндирəъəкди. 
Анъаг кирвə мəсəлəси ишлəри корлайырды. 

– «Йенə эöйлəрдəдир, шаир, хəйалын». – Заводун 
ишчилəри наһар фасилəсинə чыхмышды вə гайнагчы Фазил 
йуйунмаğа эəлмишди. – О шлангын уъуну бəри тут. 
Елə бил кüкнары сулайырсан, шаир, о бири аğаcлара да су 
вер. Гуруйуб эедир  һамысы. Öзü дə эüнüн гайнар 
вахты аğаъ суламазлар. Буну ахшамüстü елə. 

– Ахшамüстüнə ишми галар? Нə фəрги вар, ай Фазил, 
эüнорта олду, йа ахшам. 

– Сəсин öтмüр, шаир? 
– Баш гарышыгды. 
– Hə, тойа аз галыб. 
– Həр шей йерли–йериндəди. Биръə галыр кирвə мə-

сəлəси. 
– Ə, гонум–гоншудан биринин гуъаğына гой 
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эетсин. 
– Нə данышырсан, эəрəк елə бир кирвə тутам ки, 

бармагла эöстəрсинлəр. 
– Ə, сəнин башын ишлəмир, öзüнə баб бир адам тап, 

гуртарсын эетсин. Сəнин һарана йарашыб? 
– Тойа эəлəcəксəн, онда бахарсан ки, мəн 

кимəм, кирвə кимдир? Сəн һəлə сöзüн гüдрəтиндəн 
хəбəрсизсəн. 

– Мəн сöзüн гиймəтини дə билирəм, гüдрəтини дə. 
Эəрəк əлинə гəлəм алан буну дüшüнсüн. Мəн сваршик 
адамам, арада йахшы шеирлəр оланда йазыб öзüм üчüн 
эöтüрüрəм. Анъаг... Нə исə... 

– Ə, сваршиксəн, эет сваршиклийини елə. Сян нə 
ганырсан шеир няди, тəнгид нə? 

Фазилин узаглашмасы илə заводун директору Казым 
мüəллимин эəлиши бир олду. Гара «Волга»дан дüшüб 
аğаълара бахан Казым мüəллимин кефи кöк иди. 

– Шаир, бу аğаълары гурутдун. 
– Гурумаз, Казым мüəллим. 
– Нə гурумаз, бир бах дə!? Аğаъын будаглары 

гупгуруду. Щеч олмаса, буну гопар, ат. 
– Əлим чатмыр, Казым мüəллим. 
– Əлин чатмыр, нəрдиван эəтир. Нəрдиван ки, вар? 

Аллаһа шüкüр. Бир дə сəнин кими ъаван оğлана нə 
нəрдиван, дырмаш аğаъын башына, балтала эетсин. 
Нəтəри олур, эöйлəрə чыхыб шеир йазырсан, бир аğаъын 
башына чыха билмирсəн? 

– Дüз дейирсиз, Казым мüəллим. 
– Нəйи дüз дейирəм? 
– Аğаъын башына чыха билмəмəйи. 
– Шаир, сəнин ишин бу йашыллыğа хидмəт етмəкди. Илдə 

бир дəфə аğаъларын дибини беллəйирсəн, гуртарыр эедир. 
Сəн дə беллəмəмисəн, суйу бурахырсан, о да ахыб эе-
дир, аğаъын кöкüнə су чатмыр. Бурда нə проблем вар? 

– Əкəрəм, Казым мüəллим. 
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– Сəн Фазилнəн ейни мааш алырсан. О бəдбəхт 
сəһəрдəн ахшама дəмирнəн, сваркайнан мəшğулду. 
Öзüн гəшəнэ билирсəн. Бу тəбиəтин гойнунда отур, 
арада ики бел аğаъын дибинə вур.  

– Баш üстə.  
– Ишлəр нəтəриди?  
– Чох саğ олун.  
– Тойа нечə эüн галыр? 
– Дöрд эüн.  
– Эəлəcəйик. Бир чəтинлийин вармы? 
Əлийулла ики йüз манатын ишыğында һеч нəйи 

эöрмüрдü. 
– Йох, Казым мüəллим, Аллаһ сизи üстüмüздəн 

əскик етмəсин. Һəр шей һазырды. 
– Ашыглар эəлəcəк? 
– Əлбəттə. Тамада да Эüлгайытды дə, билирсиниз. 
– Билирəм. Онун чох тойларында олмушам. Йахшы 

шеирлəр дейир. 
– Онунку да мəним кими тəнгидди, она эöрə 

мəшһур олуб. - Бирдəн һəр шей – һəтта тəнгиди шеир дə 
Əлийулланын йадындан чыхды вə Вəлийуллайа кирвə 
мəсəлəси эəлиб дурду Əлийулланын эöзüнüн габаьын-
да. Əлийулла белə дüшüндü ки, бəлкə кирвя мəсəлəсини 
елə Казым мüəллимлə һəлл едə билəр, чüнки Казым 
мüəллимлə Дашдəмир мüəллимин нə фəрги вар? 

– Казым мüəллим, анъаг бир проблем вар, ону 
һеч ъüр щялл елийə билмирəм. 

– Нəди, шаир? 
– Öзüнüз билирсиниз ки, мəним вар-йох бир оğлум 

вар. Məн ону һəр шейдəн əзиз билирəм. Нəйим вар 
онункуду. Мəн ону истəйирəм ки, оğлума елə адамы 
кирвə тутум ки, аднан дейилсин. Елə бир адам да 
анъаг сиз ола билəрсиниз. Мəн чохдан фикирлəшмишəм 
вə белə гəрара эəлмишəм ки, оğлум Вəлийулланын ганы 
сизин üстüнüзя тöкüлсüн. 
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Казым мüəллим гəрибə бахышларла Əлийулланы 
нəзəрдəн кечириб сəмайа бойланды. Бу Əлийулланын 
эюзцндəн йайынмады вя Əлийуллайа елə эəлди ки, Казым 
мüəллим бу тəклифə üрəкдəн разыды. 

– Ялийулла, - Казым мüəллим Əлийулланын бу за-
водда баğбан вə гаровулчу ишлəдийи нечə иллəрдə 
икинъи дəфə ону адла чаğырды – мəни сайдыğына вə 
тəклифинə эöрə саğ ол. Сüннəт халгымызын öзüнəмəхсус 
адəт–əнəнəлəриндəн биридир вə мəн бöйüк мəмну-
ниййəтлə оğлуна кирвə олардым. Сəн мəни таныдыğын 
кими, мəн дə сəни таныйырам. Сəн тəмиз, эöзəл, 
зəһмəткеш адамсан. Анъаг бир мəсəлə вар ки, мəн 
гандан горхурам. Ираг биздəн, ермəни гандан 
горхан кими, мəн дə горхурам. Öзüн билирсəн ки, 
мəн о гəдəр дə саьлам дейилəм. Üрəйим о сöз. 
Йохса, нə данышырсан, бöйüк мəмнуниййəтлə ушаğын 
кирвəси олардым. Билмирəм билирсəн, йа йох, анъаг, 
шаир, мəн сəнин хəтрини чох истəйирəм. Дейирəм, сəми-
ми сöзüмдü а, сəн мəним бу заводда хəтрини 
истəдийим ики-üч адамдан бирисəн. 

Əввəлъə Дашдəмир мüəллим, сонра Казым мüəл-
лим Əлийулланын фикриндəн кечди. Дашдəмир мüəллимин 
ики йüз манаты, Казым мüəллимин хош сöзлəри Əли-
йулланы ганадландырды. 

– Казым мüəллим, сəмимиййəтинизə эöрə чох саğ 
олун. Мəн дə Сизин хəтринизи дüнйалар гəдəр истəйирəм 
вə индийə кими һамыны тəнгид елəмишəм, тəкъə сиздəн 
савайы. Елə она эöрə сизə üрəйим йатмышды ки, Вəли-
йулланы гуъаğыныза гойум. 

– Ай шаир, гоншуларындан, йа гоһумларындан елə 
бир адам йохдуму ки, ушаğы онун гуъаğына го-
йасан? 

– Вар е, Казым мüəллим, анcаг мəним сəвиййəмə 
уйğун оланы йохду. – Əлийулла бели аğаъа сöйкəйиб 
Казым мüəллимə даһа йахынлашды. – Билирсиниз, сюзüн 
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гəдрини һəйатда һамы билмир. Гоншумун бири тиъарəт-
чиди, ону анъаг пул марагландырыр. Üзбəüз отуранда 
мəн сöздəн сöһбəт ачаъам, о да алвердəн, пулдан. 

– Чох дüз дейирсəн, шаир, бизим идарəдə сöзüн 
гəдрини билəнлəр чохду. Елə мəним катибəм Роза. 
Синəдəфтəрди. 

– Ахы, гызы кирвə тутмурлар? 
– Нийə, ай шаир? Неъə олур ки, гыз шалвар эейинир, 

машын сüрüр, нə билим нə елəйир, анcаг кирвə ола 
билмир? Сəн билирсəнми, дüнйаны һəмишə гадынлар 
идарə едиб? 

– Сизин сöзüнüздə һəгигəт чохдур, Казым 
мüəллим, анъаг кəнддə мəнə пис бахарлар.  

– О сваршик Фазил неъə? О да йахшы əдəбиййатчыды.  
– Анъаг йахшы адам дейил, Казым мüəллим. 
– Бах дə, шаир, һəлəлик, мəни эöзлəйирлəр. 
Əлийулла бели эöтüрüб заводун базасына тəрəф 

эетди. Сойунуб-эейинмə отаğында палтарыны дəйишиб 
йола чыхды. Евə тез эедəъəкди... 

 
III 

 
Автоваğзал Əлийулланын чох хошуна эəлирди. 

Бунун нийəсини билмəсə дə, Əлийулла öзüнü бурада 
чох раһат һисс едирди. Йüнэüллəшир, аğры–аъысы йадын-
дан чыхыр, йемəк–ичмəк щаггында дüшüнмüрдü. 
Заводда бüтüн эüнüн аğырлыğы (һəтта Əлийулла əлини 
эüн əрзиндə аğдан гарайа вурмаса белə) бурада гар 
кими əрийиб йох олурду. Эəлиб-эедəнлəрин симасы 
эöзлəринə һəкк олунурду вə Əлийуллайа елə эəлирди ки, 
о бüтüн Бакынын, һəтта районларын адамларынын һа-
мысыны таныйыр. Əлийулла əзбəрдəн билирди ки, ахшам-
üстü һансы района автобус саат нечəдə чыхаъаг. 
Дüздü, автобусларын эəлмə вахтларыны тəйин етмəк 
чəтин олурду, чüнки йолда автобуслар эеъикир, хараб 
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олурду. Чох вахт автобус эюзлəйəнлəр, йа да ра-
йонлара эетмəк истəйəнлəр диспетчер отаğына эетмир, 
елə голтуğунда кöһнə папка, əлиндə китаб тутан 
Əлийулладан нə лазымса сорушурдулар вə Əлийулла 
онлара йерли–йатаğында һəр шейи изаһ едир, бундан 
зöвг алырды. Чохлары елə билирди ки, Əлийулла елə 
автоваğзалын штатны ишчисиди. Ваğзал ишчилəри дə онун 
хəтрини истəйир, эöрəн кими кеф-əһвалыны хəбəр алмагла 
йанашы, китаб базарынын неъə олдуğуну сорушурдулар. 
Хüсусəн автобус сüрüъüлəриня имкан йарадырдылар ки, 
йола дüшмəкдə олан сəрнишинлəрдəн һеч олмаса бири 
Əлийулланын шеирлəр китабындан алсын, һəтта онлар 
сəрнишинлəрə бу китабы алмаğы мəслəһəт дə билирдилəр. 
Бунун мüгабилиндə Əлийулла вəзиййəт гарышыг оланда 
(автоваğзалда һəмишə гарышыглыг олурду вə автобус-
ларын эириб чыхмасына хейли вахт лазым олурду) əли илə 
сüрüъüлəрə машыны йа архайа, йа саğа-сола дöндəр-
мəйи эöстəрəрди. 

Эеъə автобусларынын ачылмасы Əлийулланын üрəйин-
ъə олмушду вə она елə эəлмишди ки, о бурада икинъи иш 
йеринə гəбул олунуб вə бу олмаса, эöрəн ахыры неъə 
оларды? Ачыğы, гайнатасынын һəйəтиндə йашамаг онун 
üрəйинъə дейилди; Аğаһüсейн киши дə, оğлу Əмирһü-
сейн дə онунла сойуг давранырдылар. Гайынанасы исə 
дилиаъынын бири иди. Вəлийулла һəйəтдə топ ойнайанда, 
топ аğаъын, эüлüн будагларыны сындыранда Эüлбадам 
арвадын аğзы ачылырды нə ачылырды. Вə бу сöзлəр ох олуб 
батырды Əлийулланын üрəйинə. Əлийулла астадан 
гайынанасынын cавабыны верəндə Эüлбəниз гайыдырды 
Əлийулланын üзüнə, дейирди ки, нəди, анам дüз дейир 
дə, кишинин евинин гапысы айры олар, нə сöз ешидəр, нə 
дə кöнлü буланар. 

Əлийулла сусурду вə һəтта Эüлбəнизин сöзлəрини 
гулагардына вуруб əввəлъə гайынатасынын, сонра 
гайынанасынын һаггында тəнгиди шеирляр йазырды. 
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Гайны щаггында дüшüнмüрдü. Чüнки Əлийулла һəлə 
лап əввəллəрдəн Эüлбəнизи севмəйə башлайанда, 
онун архасынъа дüшəндə чəкиндийи йеэанə адам 
Əмирһüсейн олмушду. Əмирһüсейн бир дəфə онун 
габаğыны кəсиб бычаğы гарнына дирəйиб сорушмушду 
ки, ə, годуг, нə лотулуг едирсəн Əмиръанда. 

– Мəəн? Лотулуг елəмирəм. 
– Бəс бу мəлəдə нə ... йейирсəн? 
– Hееч нə. 
– Елə итилирсəн, бир дə эöзüм сəни бураларда эöр-

мüр. 
Əмирһüсейнин о һəдəсиндəн сонра Əлийулла Эüл-

бəнизин архасынъа ахыра гəдəр эəлмирди, Эüлбəнизə 
дейирди ки, башга шей дüшüнмə, Əмирһüсейндəн 
горхуб елəмир, анъаг о һəмишə йа ичкили, йа да нəшəли 
олур, бирдəн араларында сöз олар. Эüлбяниз буну 
баша дüшдüйüндəн Əлийулла илə разылашырды. Сонралар – 
Əлийулла илə Эüлбəниз евлəнəндəн, Вəлийулла оландан 
сонра белə араларында бир кəлмə олмамышды. Əлийулла-
эил онларын евиндə оланда Əмирһüсейн сакитъə евдəн 
чыхырды. Аğаһüсейн киши дə Əлийулла илə чох тəмасда 
олмур, она дейəъəйи сöзлəри арвадына дейирди, 
Эüлбадам да əлüстü öтüрüрдü Эüлбəнизə. 

Əлийулла һəмишə Эüлбəнизə ачыгъа билдирирди ки, 
атасыэил онун истедадына пахыллыг едир. Эöзлəри 
эöтüрмüр ону. Атан öмрü бойу буругда ишлəйиб. 
Анан евдар гадын олуб. Гардашын исə ичкидəн, нəшə 
чəкмəкдəн башы ачылмыр. Онлар нə билирлəр китаб нəди, 
сöз нəди, тəнгид нəди.  

Эüлбəниз дə ъавабында гайыдырды ки, нə олсун ки, 
атасы буругда ишлəйир, онун габилиййəти, савады һеч 
кимдəн əскик дейил. О, гəзəл демəйə башлайанда 
гуртармаг билмир. Сонрасы да Əлийулла əл бойда 
китабы илə öйüнмəсин. Əэəр онун атасы, анасы, гардашы 
олмасайды, Əлийулла инди, Аллаһ билир, һансы кüнъ-
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буъагда сüлəнирди.  
Гəзəл ады ешидəндə Əлийулла ъин атына минирди. Вə 

Əлийулланын ъин атына минмəсинə сəбəб о иди ки, доğ-
рудан да, Аğаһüсейн киши Əмиръандакы мəълислəрдə 
сöз дейəн адам иди, ди эəл бир дəфə дə олсун онун 
шеирлəриндəн бир йердə мисал эəтирмəмишди. 

– Нə гəзəл салмысан? Инди гəзəл вахты дейил. 
– Бəс нə вахтыды, Əли? 
– Мəним адым Əли дейил, Əлийуллады. Əлийулла 

билирсəнми нə демəкди? Əли йолу. 
– Йахшы, Əлийулла, сəндəн сорушурам, инди нə 

вахтыды? 
– Инди тəнгид вахтыды, тəнгид! 
– Əлийулла, бу тəнгидлə һансы дашы һансы дашын 

üстüнə гоймусан? 
– Сəнин аъыğына, сизинкилəрин аъыğына торпаг йери 

алаъам, айрыъа, орда китайски бир ев тикдирəъəм ки, 
бüтüн Əмиръанда бир дəнə олсун. 

– Авазын йахшы эəлир, Əлийулла, охудуğун Гуран 
олса. 

– Сəн эюрəъəксəн. 
– Нə дейирəм, тəки сəн дейəн олсун. 
Эüлбəниз сöзüнə нöгтə гойурду, чüнки билирди ки, 

бир аз да дəринə эетсə, əри ачаcаг сандыğы, тöкəъəк 
памбыğы вə гырагдан онлара гулаг асан вə һеч нə 
демəйəн Вəлийулла һəр шейи радио ленти кими йазаъаг. 

…Əлийулла орта мəктəби битириб Бакыйа, əмиси оğлу 
Ваһидин йанына эəлмишди. Онда Ваһид (һамы она 
Муш дейирди) Аğаһüсейнин гардашы Аğаһəсəнэилдə 
кирайянишин галырды вə Əлийулlanı da öz yanında 
saxladı. Vahid də Ağahüseynlə bir mədəndə işləyirdi 
və ev növbəsində idi. Bu günə-sabaha ev alıb kö-
çəcəkdi. Nə qədər çalışsa da, Əliyullanı mədəndə işə 
düzəldə bilmədi. Çünki Əliyullanın Bakıya qeydiyyatı 
yox idi. Əliyulla instituta qəbul imtahanlarından 



Мцзащим  Исмайылзадя 

kəsilmişdi və payızda əsgərliyə gedəcəkdi. Rəhmətlik 
Ağahəsəngilin evi Ağahüseyngildən azca aralı idi və 
hər səhər olmasa da, hər axşam Gülbəniz işdən qayı-
danda (Gülbəniz NQÇİ-də işləyirdi) Əliyulla onu uzun, 
sarısaç, göygöz bir oğlanın “Jiquli”-sindən düşən gö-
rürdü. Gülbəniz o oğlanın nişanlısı idi və onlar ZAQS-
a da getmişdilər, yaxınlarda toyları olacaqdı. Vahid 
danışırdı ki, oğlan idarənin baş mühasibidi, özü də 
fırıldağın biridi. Heç ağlı kəsmir ki, onlar evlənsinlər. 

Bu söz Əliyullanın beyninə batmışdı və inanmışdı 
ki, o mühasib Gülbənizi almayacaq və Gülbəniz onun 
olacaq, çünki Gülbəniz çox gözəl idi və ilk baxışdan 
Əliyulla Gülbənizə vurulmuşdu. Bunu əmisi oğlundan 
gizlətmirdi. Vahid onun dəli olduğunu bildirirdi. 

– Ay kişi, camaatın qızınnan nə işin var? Nişanlı 
qızdı, axşama kimi kontorda yüz oyundan çıxırlar. 
Həm də o sənin tayın deyil. 

– Niyə, ay Muş, maa nə oluf ki? 
– Ə, o qız Atamoğlannan da o söz. 
– Atamoğlan kimdi? 
– Odey, qonşun. Bütün qəsəbə onun əlindədi, sən 

öl səni elə itirərlər ki... 
– Qələt eliyərlər, bir şeir yazaram. 
– Nə şeir, şeir salmısan? Kimdi sənin şeirini hər-

ləyən? Nişanlısı məsələdən agah olub, başlayıb qızı 
izləməyə. Bir gün görüb ki, Gülbəniz işə gəlməyib. 
Gəlib evə. Anası deyib ki, nə danışırsan, qız tezdən işə 
gedib. Nəsə öyrənib, görüb ki, iki dayanacaq o tərəfdən 
Gülbəniz avtobusdan düşüb minib Atamoğlanın maşı-
nına, gedirlər Razinə. Atamoğlanın orda evi var. 

– Muş, o gözəllikdə qız elə iş tutmaz. Yalandan 
şayiə çıxarırlar. Əgər nişanını qaytarsa, mən o qızla 
evlənəcəm. 

Вə һəгигəтəн əсэəрлийə эетмəмишдəн габаг 
Əлийулла Эüлбəнизə деди ки, мəн əсэəрлийə эедирəм, 
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əэəр нишанлын сəни атса, һеч кимə эетмə, эəлəн кими 
сəнинлə евлəнəъəм. Бу сöзлəри ешидəндə Эüлбəнизин 
рəнэи азcа гызармыш, додаглары гыmылданмышды вə бу 
Əлийулланы ики ил Сибирдə – Корйажма гəсəбəсиндə там 
əмин етди вə Əлийулла бу инамла Бакыйа гайыдыб 
Эüлбəнизи ата евиндə эöрдü... 

Аğаһəсəн киши рəһмəтə эетмишди, евдə оğлу, эəлини 
вə ушаглары галмышды. Ваһидлə галдыğы кöһнə, учуг 
бина бош иди вə онлар Əлийулланы мəмнуниййəтлə 
гəбул етдилəр. Ваһид Тəзə Эüнəшлидəн ев алмышды, 
Əлийулла онун йерини билмирди, эəрəк мəдəнə эедиб 
ону орда тапайды. Üстəлик онун ишə дüзəлмə мəсəлəси 
дə һəлл олунмалы иди. 

Сüбһ тездəн мəдəнə эедəн автобуса минəн Əлийул-
ла Эüлбəнизи эöрмəди, эöрüнüр гыз ишə тездəн эетмишди. 
Анъаг халасы оğлу Эöйüшлə тəсадüфəн растлашды. Эöйüш 
öзüнü эöрмəмəзлийə вурмаг истəсə дə, Əлийулла öзüнü 
о йерə гоймады, üстüнü алыъы гуш кими кəсдирди. 

– Салам, халоьлу. 
– Ай салам, Əлийулла. Нəтəрисəн? Əсэəрликдəн 

гайытдын? 
– Һə, сраğаэüн гайытмышам – деди Əлийулла. – 

Йахшыйам, халоğлу, сəнə ишим дüшüб. Эəрəк мəнə 
кöмəк едəсəн. 

– Нə кöмəк, Əлийулла? 
– Маа бир аз торпаг вер, һям дə ев тикмəйə 

иъазə. 
– Əлийулла, – Эöйüш сöзüнə ара верди – елə шей 

дейирсəн, бишмиш тойуğун да эüлмəйи тутур. 
– Нийə, халоğлу? 
– Ə, сəнин башына ат тəпиб. Бу саат торпаг де-

йəнин гулаğыны кəсирлəр. Сəн дə дüшмüсəн ки, торпаг 
белə эетди, ев белə эəлди. 

– Ə, бə бу ъамаат истəдийи йери чəпəрлəйир, сонра 
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да бир эеcəнин ичиндə ев тикир. Нəтəри? Сəн олары 
эюрмüрсəн? Ноолду, маа очерет чатанда һəр шей 
гəһəтə чəкилир. Щамы билир ки, пул алырсыныз. Мəн дə 
верим дə. Бəлкə мəним пулум пул дюй? 

– Елə аğзыны авара гойуб данышырсан, ай Короğлу. 
– Эöйüш һамыйа Короğлу дейирди, һəтта халасы 
оğлуна да. 

– Мəн авара дейилəм, авара да данышмырам. Нə 
вар ону дейирəм. Öзüн дə билирсян ки, мəн гəлəм 
əһлийəм, елə елəмə ки, сəни рəисин гарышыг гəлəмə алым. 

– Ал дə, алмайан һеч киши дöй. Алыб наğайра-
ъагсан? Щай... Сəнин кими йазанлары чох эöрмüшüк. 

– Мəним кими йазанлары эöрмəмисəн, нə дə раст 
эəлмəмисəн. Сəнə бу халоğлун эöстəрəр, сəн дə 
бахарсан. 

– Сəн öл, Əлийулла, сəни апарыб басарам годуг-
луğа, öзüн дə мəəттəл галарсан. Он беш суткадан 
сонра cибинə бир грам няшя атыб басдырарам эедəрсəн 
чала-чала. 

Əлийулла Эöйüшə она эöрə даһа һеч нə демəди ки, 
артыг ону гəлəмə алаcаğына əмин иди. Елə ишə 
чатанаcан üч куплети гошду. 

  
Ора-бура һей бойланыр, 
Эüнəшдəн дə тез ойаныр. 
Саһəсиндə ат ойнадыр, 
Участкову, участкову. 
 
Эöзлəринин йашындады, 
Əмирcанын гашындады, 
Ъинайəтин башындады 
Участкову, участкову. 
 
Сизи йаландан öйəрлəр, 
Имкан дüшсə чох дöйəрлəр, 
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Адыныза ит дейəрлəр 
Участкову, участкову. 

 
Вə сонра Əлийулла бу куплетлəрин сайыны артырыб 

йüзə чатдырды вə поеманы йазыб бир конвертə гойду, 
сонра üз тутду милис идарəсинə, анъаг Эöйüшü тапа 
билмəди, гапычы ону милис рəисинин йанына бурахмады, 
чüнки нöвбəтчи билди ки, Əлийулла гəлəм əһлиди, öзü дə 
тəнгиди шеирлəр йазыр, анлады ки, бурада нəсə гəлиз бир 
мəсəлə вар, она эöрə Əлийуллайа деди ки, рəис назир-
ликдə коллеэийа иъласындады, ишə дə эеъ эəлəcəк. 
Наəлаc галан Əлийулла нöвбəтчийə конверти вериб 
деди ки, һöкмəн рəисə чатдырсын, сонра нə аğыл елəдисə, 
поеманы башдан айаğаcан она əзбəрдəн сöйлəди. 
Поема нöвбəтчи милисə лəззəт елəди вə она афəрин 
дейиб əмин етди ки, мəктубу бу эüн һöкмəн рəисə 
чатдыраcаг. Чох сонра Əлийулла билди ки, нöвбəтчи 
мəктубу рəисə чатдырыб, рəис исə поеманы сəһəр 
идманында һамынын габаğында елə о нöвбəтчи милисə 
охудуб хейли фейзийаб олублар вə рəис участковулара 
буна эöрə бəрк тəпиниб. Эöйüш буну Əлийуллайа 
дейəндə она лəззəт елəди. 

Анъаг Əмиръандан торпаг алыб ев тикдирмəк 
Əлийуллайа гисмəт олмадыса, о Эöйüшə борълу 
галмады. Щəмин сöһбəтдəн аз сонра Эöйüшüн 
гардашы Асланын Яфганыстандан табутуну эəтирдилəр. 
Онун йас йериндə Əлийулла Эöйüшлə üз-üзə эəлиб 
сойуг саламлашды. Халоğлунун - Эöйüшüн гардашы-
нын üчüндə, йеддисиндə, cüмə ахшамларында, 
гырхында Əлийулла елə бил Эöйüшü танымырды, йад 
адам кими üз-üзə эəлəндə йöнüнü чевириб йан кечир, 
таныдыğы адамларла Əфганыстан мüһарибəсиндəн, сон-
ра исə шеирдəн сюһбəт ачырды. Бüтüн мəълисə эəлəнлəр 
билирдилəр ки, Əлийулла (онда о Əмирcанзадə тəхəл-
лüсüнü эöтüрмəмишди) Асланын öлüмüнə шеир йазыб, 
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бу шеир «Əфганыстан торпаğында» адланыр вə бу шеир 
тəнгиди шеирдир. 

 
Талейин йоллары дарды, 
Боран, туфан, һəм дə гарды. 
Орда сəнин нəйшин варды – 
Əфганыстан торпаğында. 
 
Додаğында вəтəн андын, 
Тале сöндü, чох тез йандын. 
Сəн Асландан аслан идин 
Əфганыстан торпаğында. 
 
Гəһрəман олду адыныз 
Йаманлары тапмадыныз 
Öзэə торпаг тапдаладыз 
Əфганыстан торпаğында. 

 
«Əфганыстан торпаğында» шеири һаггында мüхтəлиф 

мüлаһизəлəр ирəли сüрüрдüлəр. Кими дейирди ки, поема 
əладыр, кими дейирди ки, Асланын орада апардыğы 
дöйüшлəр əмəлли-башлы əкс олунмайыб. Эöйüшüн фикри 
исə айры cüр иди. 

– Айə, ай Короğлу, сəнин сийасəтнəн нə ишин вар. 
«Öзэə торпаг тапдаладыз» сюзüнə эöрə ъаваб 
верəъəксəн. Бу шеири орда-бурда охума, нə дə чап 
елəтдирмə. 

– Нийə елəтдирмирəм? Белə əсəр сəнин əдəбиййа-
тында һеч йохду. Мəн тəнгид йазырам. Бяйəм Əфга-
ныстан öзэə торпаğы дейил? ССРИ һара, Əфганыстан 
һара? Щəр дöвлəтин öз сəрһəди вар. Асланын Əфганыс-
танда нə иши варды? Cаваб вер. Узаг даğ кəндиндə 
анадан олмуш бир адам эедиб Əфганыстан торпа-
ğында дöйüшüр. Öзü дə кимнəн? -Əфганнан. Сəнə һеч 
хош эəлəр ки, əфган эəлиб сəнин йериндə сəннəн 



Ясярляри.  Ы ъилд 

33 

вурушсун? 
– Ай Короğлу, дəринə эетмə. 
– Бурда дəринлик һеч нə йохду. Щамыйа öз торпаğы 

ширинди. 
– Торпаг айры, сийасəт айры. – Əлийулла илə 

мüбаһисə едəнлəрин сайы артырды. – Дöвлəтди, сəнə əмр 
едир. Сəн дə эедиб вурушурсан. 

– Мəнə əмр едибми о дöвлəт, йа сəнə əмр едибми? 
Йох. Елəсə дə эетмəрəм, чüнки истəмирəм. Истəйəн-
лəри апарырлар, онлар да öз ъəзаларыны алырлар. Тяййарə-
лəр елəъə мейит дашыйыр. А киши, əфган öз йеринин һəр 
гарышыны таныйыр. Бизимкиляри тойуг тахылы дəнлəйəн 
кими биръə-биръə бичирлəр. 

– Əлийулла, инди сəнин демəйиннəн белə чыхыр ки, 
халан оğлуну дüз öлдüрüблəр? 

– Ə, бə нə? Йенə дейирəм, сəнин Əфганыстаннан 
нə ишин вар? Отур öз харабанда. Щеч десəн öз 
торпаьыны горумаг лазымды, эетмəз. 

– Ə, Короğлу, адам халасы оğлу һаггында, öзü дə 
онун йасында белə данышмаз. Эöйüш ешитсə, сəни 
биртəһəр едəр. 

– Билирсиз, мəн шаирəм, öзü дə тəнгиди шаир. Истəр 
халам оğлу олсун, истəр дüшмəн. Эöйüш дə лап эöйə 
чыхсын. Мəн обйектив данышаъам. Халам оğлу 
тамаһынын одуна дüшдü. Орда олара чохлу пул 
верирдилəр. Бу бəдбяхт дя тамаһынын əсири олду. Инди 
йыğдыğы пулу гой Эöйüш хəрълəсин... 

Эüлбəнизлə идарəдə эöрüшдü. Гызлар ону эöрəн 
кими Эüлбəнизə ишарə вердилəр. 

– Ааз, бəхтəвəр, шаирин эəлиб, эöр сəнə һансы шеири 
охуйаъаг? 

– Ааз, охумагдан кечиб, инди ваъиб мəсəлəлəр 
һəлл олунмалыды. 

Эüлбəниз Əлийулла ону чаğырандан сонра чöлə 
чыхды. 
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– Нəдир, Əлийулла? 
– Саğлыğын, нə оласыды ки? Йадындады, əсэəрлийə 

эетмəмиш сəнə нə демишдим? Инди эəлмишəм... 
Гызын йанаглары алланды. Утандыğындан башыны 

йерə дикди вə Əлийулла üрəйиндə севинди ки, Эüлбəниз 
онун üрəйиндə тутдуğу эöзəлди вə онун һаггында 
дейилəнлəр шайиəдир. 

– Нə дейирсəн? Елчи йоллайыммы? 
Эüлбəниз йенə диллəнмəди, анcаг разылыğы һисс 

олунурду. – Мəн сöзüмüн üстüндə дуран адамам. 
Эəрəк сəн дə елə оласан. 

– Мян билмирям... – О буну дейиб ишə гайытмаг 
истəди. 

– Дайан. – Анъаг она дейəъəйи сöзлəр Əлийулланын 
аğзында галды, чüнки ичəридəн гызларын сəс-кüйü ону 
фикриндəн йайындырды. 

– Эüлбəниз, шаири инъитмə, разы ол. Эöрüшüндəн дə 
имтина етмə. 

О тəлəсик гапыны юртüб Əлийулла илə саğоллашмадан 
ичəри кечди. О ахшам Əлийулла Аğаһəсəн кишинин ки-
райəдə галдыğы евиндə Эüлбəнизə бир шеир йазды, 
анcаг һеч вахт она билдирмəди ки, бу мисралары она 
йазыб. 

Əлийулла бу шеири üмуми дəфтəрə кöчüрəндəн сонра 
фикирлəшди ки, Аğаһüсейнэилə кими елчи эöндəрсин. Чох 
адамлар о  эеcə эöзüнüн юнüндəн кечсə дə, гəти 
гəрара эəлди ки, ора йалныз Ваһиди эöндəрə билəр вə 
Ваһид бу ишин öһдəсиндəн эəлə билəр. Чüнки Ваһид 
нечə иллəр онларын аилəсинин ичиндə олмушду вə бöйüк 
һюрмəти варды. 

Ваһиди тапмаг чəтин олмаса да, ону йола эəтир-
мəк олмады. Ваһидин иш йериндəки чайханада отуруб 
бир саатдан артыг сöһбəт етдилəр. Ваһид онун евлəн-
мəйинин һəлə тез олдуğуну билдирди. Əлийулла һəлə əс-
эəрликдəн тəзə гайыдыб, Бакыйа гейдиййата дüшмəли, 
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ишə дüзəлмəли, ев алмалы иди. Йохса она чəтин ола-
cагды. 

Əлийулла бунларын чəтинлик тöрəтмəйəъəйини Ваһидə 
инандырса да, Ваһид Аğаһüсейнин гапысына эетмəйə-
cəйини билдирди: 

– Ай Əлийулла, Аллаһа шüкüр, атан кəндин аğсаг-
галыды, бир телефон зəнэинə Бакыдады, эəлсин, öзü һəр 
шейи һəлл етсин, бəлкə һеч разы олмайаъаг, айры гыз 
алаъаг? 

– Ə, сəн нə данышырсан, мəн кими истəйирəм, ону 
да алаcам. Атамын нə иши вар? Öмрü бойу кəнддə 
йашайыб, чох шейлəри билмир. 

– Нə гəдəр билмəсə дə, биздəн йахшы билəр. Сəн 
öзüн дə йахшы-йахшы фикирлəш. Гыз нишанлы олуб, öзü дə 
нечə ил. Идарəдə, гəсəбəдə буну билмəйəн йохду. 
Нишаныны гайтарыб. Билирсəнми нийə тойлары олмады? 
Билмирсəн. Гыз гоншулары илə ачыгашкар эəзирмиш. 
Тəлəсмə, öйрəн, йüз öлч, бир бич. 

– Бунларын һамысы шайиəди. Мəн һəр шейи билирəм. 
Эüлбəниз кими гыз һеч һарда йохду, она эöрə мəнə 
пахыллыğыныз тутур. Мəним гəбулумду. Мəн онунла 
евлəнəъəм. 

– Аллаһ фикриндəн öзüнə хейир версин. Пахыллыг-зад 
мəним əлимдəн эəлəн дöй. Сəнин йахшылыğыны истəмə-
йəн кор олсун. Анcаг, гардаш, гəмишини мəндəн 
узаг елə. О гыз, о да сəн. Неcə билирсəн, елə дə елə. 

Əлийулла Аğаһəсəнин оğлу Аğарəһими отаğына 
чаğырыб мəсəлəни она данышды. 

– Мəни истəйəн йохду. Нолсун ки, əминди, мəн 
тəрəфдəн елчилик елə. Öзüнлə йолдашын эетсə, бəс едəр. 

Вə о эüнüн сəһəриси Аğарəһим арвады Аğанисəни 
эöтüрüб əмисиэилə елчи эетди... 

Анъаг Аğаһüсейн Аğарəһими, онун арвады Аğа-
нисəни йахшы гаршыласа да, онлара бир ъаваб вермəди, 
чüнки Аğаһüсейн тəдбирли адам иди, вəзиййəтдəн 
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хəбəрдар иди вə бу сöзлü ишдə Əлийулланын аğсаг-
галларынын иштиракыны ваъиб билирди. 

– Аğарəһим, сəн öзэəси дейилсəн, – демишди Аğа-
һüсейн. – öзüмüнкüсəн, анъаг бу ишдə эəрəк тəлəс-
мəйəсəн. Мəн гыз верирəм. Щамы билир ки, Эüлбəниз 
нишанлы олуб, оğланын адамларына буну билдирмəк 
һöкмəн ваъибди. Чüнки əввəла, əн бöйüк биълик 
дüзлüкдü. Щəм дə буну демəсəк, онлар елə баша 
дüшəъəклəр ки, биз нəсə фырылдаг етмишик. Сəн мəни баша 
дüшдüнмü? Мəн бир сöз демирəм, анcаг эəрəк йüз 
öлчə, бир бичəсəн. 

Аğарəһим Əлийулланын гəти фикрини əмисинə билдирди, 
Аğанисə дə Эüлбадама пычылдады ки, Əлийулла сакит 
оğланды, ичəн дöй, чəкəн дöй вə ону йаğ ичиндə 
бöйрəк кими сахлайаъаг. 

– Мəн нə дейирəм, ай Аğанисə, тəки сиз дейəн 
олсун. Интəһасы, киши эöрəк нə дейир. Мəннəн олса, бу 
дəгигə верəрəм. 

Аğарəһимлə Аğанисə һəйəтə эирəндə Əлийулланы 
дарвазанын аğзында эöрдüлəр. Аğанисə бир сöз 
демəйиб евə кечди. 

– Ушагларын сəси эəлмир – Аğарəһим папирос 
йандырды. 

– Щə, йатыблар. Мəн дə сиз эəлəнəъəн ики шеир 
йазмышам. Нə олду? 

– Нə олаъаг, Əлийулла, бу ишə мəн гол гоймушам, 
Аллаһын кöмəклийи илə дüзəлəр. Бир мəсəлə вар, ону 
əмим дüз деди. Эəрəк кəнддəн аğсаггаллар əзиййəт 
чякиб эəлсинлəр, чüнки, бахма, атады, анады, сабаһ 
демəсинлəр ки, бизи саймадылар. Щəм дə онларын хе-
йир-дуасы лазымды. Йохса, əмим гызы вермəк истəмир. 

– Ə, бу əмин бизим аğзымызы нийə даша салыр? Ай 
киши, евлəнəн мəн дюйəм, мəн сəнин гызыны севирəм, 
гызын да (истəди десин ки, мəни севир) наразы дейил. 
Буннан да иш битир. Бу рəсмиййəтчилик нəйə лазымды. 
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Эüлбəниз мəним ата-анамы һарда эöрəъəк? Эöрсə 
дə, ики-üç илдə бир дəфə... 

– Сəн дə дüз дейирсəн, Əлийулла, анъаг киши йахын 
гоймур. Нə вар е, зəнэ вур, бир эüн эəлсинлəр, иши һəлл 
едəк, эетсин. Анъаг əсас мəсəлəни һəлл елəдик. Дейир 
чəтини илк аддымы атмагды. Ону биз Аğанисəйлə 
елəдик. Аğанисə Эüлбадама о гəдəр тəрифлəди... 
Дейирəм бир буну гейд елəйəк. 

– Еляйəк дə. 
– Сиздə закускайа бир шей вармы? 
– Вар. 
– Онда бир эöй бешлик вер, эедим Мирзəһüсейндəн 

эəтирим. 
Аğарəһим чох ичсə дə, öзüнü сəрбəст һисс едирди, 

анcаг üст-üстə ичдийи йüз грам Əлийулланы биртəһəр 
етмишди. Əслиндə Əлийулла ичмəк истəмирди, анcаг 
Аğарəһимин Эüлбəниз, севэи, мəһəббəт һаггында 
тостлары ону öзüндəн чыхартды вя сüбщ тездəн галхыб 
Эüлбянизин ишə эетмəсинə баха билмəди. Аğанисəни 
отаğында эöрəндə исə биртəһəр олду, чцнки алт кöй-
нəйи эеймəмишди, üстüнə салдыğы аğ мəлəфə гырыш-гырыш 
олмушду вə айагларынын гапгара тüклəри эöрüнüрдü. 

– Баьышла, ей, Əлийулла, сüбһ тездəн сəни нараһат 
етдим, елə билдим отагда йохсан. Дедим йəгин 
Эüлбəнизин далынъа эетмисян. 

– Аğарəһимлə ичдик, йатыб галмышам. 
– Онунку да елəъə ичкиди, ишдəн гайыданда һазыр 

эəлир. Билмирəм нə тапыбсыз бу ичкидя. 
– Мəн ичəн дейилəм, айда-илдə бир дəфə ола, йа 

олмайа. 
– Эöрдüн дə дüнəн нə етдик? 
– Саğ олун, Аğанисə баъы. 
– Аğарəһим данышды? 
– Щə. 
– Сəни бир тəрифлəдим, бир тəрифлəдим, эəл эöрəсəн. 
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Дедим нə олсун ки, гоһумуг, биз оğлан тəрəфин 
адамыйыг. 

Аğанисə архасыз кöһнə стулу онун гəншəринə 
гойуб отурду. Ев палтарында иди вə дöшлəринин йарысы 
Əлийулланын эöзüнə тикан кими батырды. 

– Щə, нə лазымды елəдим. 
– Интəһасы, бу аğсаггаллары ордан бура эəтиртмəйə 

нə еһтийаъ вар? 
– О белə мəним əлимдə. 
Əлийулла мəлəфəйə бüрüнмüшдü. Щеч ъüр имкан 

тапыб эейинə билмирди. 
– Неcə, Аğанисə баcы? 
– Баъы нəди, Əлийулла? Мəрифəтли даныш. 
– Олармы бир дəгигəйə чыхасыныз, мəн эейиним? 
Аğанисə галхыб халатыны əйниндəн чыхарыб онун 

üстüнə атды. 
– Щара дурурсан, Əли? Йанына эəлмишəм. Аğарə-

һим евдə йох, ушаглар йатыр. Сəнин ачарын мəним 
əлимдəди. Гызы гошаъам сəнə, оннан да гуртарыб 
эедəcəк. Аğарəһимнəн араг ийи эəлир, һеч адамын 
белини əмəлли-башлы сындыра билмир. 

– Сəн Аллаһ, эöрəрлəр. 
– Ким эöрəъəк, ə? Ъаван оğлансан, ичмирсəн, 

чəкмирсəн, öзüн дə Русетдəн əсэəрликдəн эəлмисəн. 
Бу эüн-сабаһ да евлəнирсəн. Сəнə ай парчасы кими 
гыз веририк. Лотарейан «Волга» удуб. Йолу-изи эəрəк 
öйрəнəсəн… 

Əлийулланын бəдəни биз-биз олду. 
– Ə, гызын йенэəси мəн олаъам. Сəнə öйрəтмяли-

йəм ки…  
– Аğанисə баcы... 
– Баъы сəнин ананды. 
– Мəн онларын üзüнə неcə чыхаъам? 
– Кимин? 
– Елə Аğарəһимин, Эüлбəнизин. 
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– Адам баласы кими, сыхылма, юзüнü сəрбəст һисс елə. 
Сонра Аğанисə халатыны əйнинə кечирди. Əлийулла 

да эейинди.  
– Сəн Аллаһ, бу икимизин арасында галсын. 
– Ə, сəн нə аğъийəр адамсан. Евлəнəнə кими сəнə 

чох шейи öйрəдəъəм. Сонра сəнə асан олаъаг. Ахшам 
да бир араг алыб эəлəрсəн бизə. Щеч нə олмамыш кими 
öзüнü апар. Йарпаг долмасы биширəъəм. Эüлбəнизин 
ишиндə аз эöрüн. 

Əлийулла тутулмушду, öзü дə билмирди ки, нə вəзий-
йəтə дüшüб вə Аğанисə данышдыгъа онун сöзлəри 
бейниндə əкс-сəда верирди. 

– Билирсəн, гыздан нə гəдəр узаг дурсан, о гəдəр 
йахшыды. Toйуг кüллüкдə кüллəниб öзüнə бычаг чыха-
рар. Мəн мəсəлəни öзüм һəлл едəcəм. Елə автобу-
саъа миниб эедəъəксиниз. Де эöрüм, елə бир гоһум 
еви вармы ки, беш-алты эüнлüйə далдаланасыныз? 

– Йох, Аğанисə баcы... 
– Əлийулла, адымы десəн бəсинди. Адымы ки, билирсəн. 
– Билирəм ей. 
– Щə, йохдуса, онда Забратда мəним халам гызы 

вар. Евлəри бöйüкдü. Ора эедəрсиниз. Сонрасы Аллаһ 
Кəримди. 

О эüн Əлийулла бüтüн эüнü əзэин олду, йериндə о 
üз-бу цзə чеврилди, нə гəдəр истясə дə, ики мисраны 
йан-йана гоша билмəди, эаһ Эüлбəнизи эöзü öнüндə 
ъанландырды, эаһ да Аğанисəнин мəрмəр синəсини 
сыğаллады. Ахшамын дüшмəсини эöзлəмəйиб маьазайа 
эетди, боğмалы араг, айын-ойун алыб гайытды. Аğани-
сəнин сəси öтмüрдü, арада ушаглар һəйəтə чыхыб 
ойнайырдылар. 

Эöзлəйəндə вахт эеc эедир, санийəлəр тысбаğа кими 
аддымлайыр вə Əлийулла йухудан айыланда бурнуна 
йарпаг долмасынын ийи дəйди. Онда билди ки, Аğанисə 
дüз дейир, ахшам йарпаг долмасы йейəъəклəр. Бу 
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долманы Аğанисə шəхсəн онун üчüн биширир вə 
Аğарəһим дə бу долмадан йейəъəк вə онун боğма-
лы араğыны ичəъəк. Араг ичмəк Əлийуллайа дüшмüшдü, 
aрaг ичəндəн сонра Аğанисə она меһман олмуш, 
ейни заманда сöз вермишди ки, Эüлбəнизин əлини онун 
əлинə верəъəк. Əлийуллада бöйüк бир инам варды, о 
инамы йарадан Аğанисə олмушду вə Аğанисə инди 
онун üчüн һəр шей иди, һамы иди. Дивин ъаны шüшəдə 
олдуğу кими, Əлийулланын ъаны да Аğанисəнин əлиндə 
иди. Дедийи сöзлəри нейзəнбиллаһ, Гуран айəси кими 
гəбул етмəйə башлады. Неcə дə етмəйəйди? 

Евдə гярар тута билмəйəн Əлийулла əйнини эейиниб 
һəйəтə чыхды. Аğанисə гоншунун арвады илə һəйəтдə 
сöһбəт едирди. 

– Щара уğур олур, Əлийулла гардаш? 
– Щавамы дəйишəъəм. 
– Дедим бəлкə мəдəня эедирсəн? 
– Йох, йох, елə габагда эəзишиб гайыдаъам. 
– Лап йахшы. 
Əлийулла мəдəнə эедə билəрди, анъаг горхурду ки, 

нəсə сəһв едə билəр, гаш дüзəлтдийи йердə вуруб 
эюзüнü чыхарарды. Щəм дə һава исти иди, мəдəнə 
эетмəйə һəвəси йох иди. Сəһəр башына эəлəнлəри эöзü 
öнüнə эəтирди. Аğанисə ики ушаг анасы олса да, öзüнə 
йахшы бахмышды. Бəдəни, дöшлəри даш кими иди. Дейир-
дин гыз бəдəниди. Əлийулла гəт етди ки, Аğарəһим бу 
ъüр эöзəллийин гядрини билмир, арвадынын истəйини 
öдəмир, анcаг о Эüлбəнизин öһдəсиндəн лайигинъə 
эəлəъəк. Йашлы кишилəр бир йерə топлашанда данышырды-
лар ки, əэəр гадын кишинин зəифлийини һисс етди, һəр шей 
онунла битəъəк. Вə Аğанисə илə сəһəрки эöрüшü Əли-
йуллайа гол-ганад верирди, чüнки Аğанисə галмышды. 
Бу имтаһан Əлийулланын гəддини дüзəлтмишди.  

Йол ону баьа апарды, эəлиб-эедəнлəр чох иди вə 
онларын əксəриййəти гадынлар вə ушаглар иди. Əлийулла-
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нын бурайа эəлишинин мəгсəди варды. О евдə чох 
əзэин иди вə əн əсасы о иди ки, о ахшам Аğарəһимэилə 
эедəъəкди, боğмалы араğы ортайа гойуб вураъаг-
дылар, онда Əлийулла саğлыг демəли, бу саğлыг Аğани-
сəйə һəср олунмалы иди. Əлийулла елə бир саğлыг демəли 
иди ки, Аğарəһимин дə, Аğанисəнин дə аğзы ачыла гал-
малы иди, öзü дə саğлыг һöкмəн шеирлə баша чатмалы 
иди. Əлийулла о шеири йаза билмирди вə ахшамын 
сакитлийиндə нə исə етмəли иди. Əввəла, Аğанисə она 
мəлһəм бир адам олмушду, (Əлийулла əмин иди ки, 
Аğанисə онун гапысыны йенə хəлвəти дöйəъəкди) 
Эüлбəнизлə ишлəри гайдасына гойаcагды вə гоһум 
оландан сонра һəр йердə бу барəдə данышаъагды... 

 

Эöзəллəрин эöзəлисəн, 
Ала эöзлü Аğанисə, 
Назлысан, гəмзəлисəн, 
Ала эöзлü Аğанисə. 
 

Ешгин даğлар, дашлар ашар, 
Ъошğун даğ чайытəк дашар, 
Üрəйиндə севэи йашар- 
Ала эöзлü Аğанисə. 
 

Эüллəр нийə вахтсыз солар, 
Эöзəллик нишанə галар 
Кöнüл сəнлə раһат олар 
Ала эöзлü Аğанисə. 
 

Əлийулла, гəлбиндə рəһм, 
Эöзлəриндə зəһəр, зəһм 
Сəни севəр Аğарəһим, 
Ала Эöзлü Аğанисə... 

 
Əлийулла тосту дейиб шеири охуйандан сонра 

Аğарəһим араг стəканыны башына чəкиб айаğа галхды, 
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сəндирлəйə-сəндирлəйə онун бойнуну гуъаглады. 
– Варам сəнинлə, ананын сüдü сəнə һалал олсун. 

Сəн елə шеир йазмысан ки, һеч бир шаир бу ъüр йаза 
билмəзди. Киши адамсан, мəним адымы да поемана 
салмысан. Сəн чох савадлы оğлансан. Əмим бир йесин, 
беш дə нəзир версин ки, сəнин кими эöзəл бир оğлан 
онун гызына евлəнмəк тəклиф едир. Щеч истедадлы 
оğландан да атказ елəмəк олармы? 

– Она эöрə дə ону Əмирcанлы елəмəк лазымды. – 
Буну Аğанисə деди. – Долма сойуйуб, апарым 
исидим. Ай ушаг, орда сəс салмайын. Эöрмüрсüнüз 
евдə гонаг вар? 

– Мəн öлüм əлады. Нə вахт йазмысан буну? 
– Елə бир-ики саат бундан габаг. 
– Сüз арагдан, бу саğлыğа айагüстü ичмəк лазым-

ды. – Аğарəһим Əлийулланы эöзлəмəйиб стəканыны аğзы-
наъан долдурду. – Саğ ол, шаир, сəнин саğлыğына, сəнин 
гəлəминин саğлыğына! 

– Йох е, саğлыг Аğанисə ханымынды. 
Аğанисə гайытмышды. 
– Бəс мəним саğлыğыма ичмəдиниз?  
– Сизин саğлыğыныза нə гəдəр ичсəк, йенə дə азды.  – 

Əлийулла бош стəканына бахды. 
– Аğа, дайан дə, елə тəкбашына һöртüлдəдирсəн, 

гой  Əлийулла гардаш да стəканыны долдурсун. 
– Шаир араğы һöрмятдəн салыр. 
– Нийə? 
– Ичмир. 
– Нə дейиб ичмир? Аğанисə Əлийулланын йанында 

отурду. – Аğарəһим, сəн йахшы йолдашлыг елəмирсəн. 
Гой мəн дə öзüмə стəкан эəтирим, эöр неъə ичир. 

– Араг гуртарыр, һəрəнизə əлли грам анъаг галар. 
– Бу саат. – Əлийулла йериндəн дик атылды. Аğанисə 

онун чийниндəн басыб отуртду. 
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– Сəн билмəзсəн, Аğарəһим эедəъəк. 
– Йерини десин, эедим алым. 
Аğарəһим: 
– Сəн пулуну вер, мəн эедим алым. 
Əлийулла əлини cибинə салыб пул чыхартды. 
– Бу боğмалыдан аларсан. 
Аğанисə Аğарəһими гыраğа чəкиб нəсə деди, сонра 

стəканы стола гойду. 
– Онда вураг. 
– Аğа, сəн ич, эет. 
Аğарəһим араğы башына чəкиб чыхды. 
– Сəн, доğрудан да, габилиййəтли оğлансан, Əли-

йулла. Мəн бу эüн онун бир даһа шаһиди олдум. Ичəк 
öз саğлыğымыза. Мəним саğлыğымды, һа, һöкмəн 
ичмəлисəн. 

Аğанися араğы су кими башына чəкди. Əлийулла да 
ичди. 

– Öзüнü əлə ал. Аğарəһим инди Эüлбадамла 
Эüлбəнизи эəтирəcəк. Елə-белə сöһбəт едəрик. Анcаг 
эеъə гапыны ачыг гойарсан. 

– Нийя? 
– Эəлиб сəндəн од алаъам. 
– Бирдəн... 
– Эöрмüрсəн, айаг üстə эücнəн дурур, о бирини 

дə ичсə, лап öлü кими дüшəъəк. 
Ялийуллайа отаг исти эəлди. Йанаглары гыпгырмызы 

олмушду, ичдийи араг да ичини йандырырды. Инди 
Эüлбəниз эəлəъəкди, эечə Аğанисə... Üрəйинин 
дöйüнтüсüнü һисс едирди. 

Аğарəһим тез гайытды, тəрин ичиндə иди. Араğы 
столун üстüнə гойду. 

– Боğмалы йох иди, бундан алдым. Эüлбəниз дə 
эəлмəди. 

Аğанисə долманы столун üстüнə гойду. 
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– Нийə? 
– Эüлбадам деди ки, эеъəди. Аğаһüсейн бирдəн 

наразы олар. 
– Нолар, эəлмир, эəлмəсин, öзü öз айаğыннан бəһ-

бəһ дейə-дейə эəлəcəк. 
Əлийулланын üстüндəн даğ эöтüрüлдü, нəдəнсə, 

Эüлбəниз йадындан чыхды... 
 

* * * 
О эеъəдəн сонра Аğанисə аз-аз эöрüнüрдü вə 

эöрüнəндə дə Əлийулла илə сойуг данышырды. Əлийулла 
да öзлüйüндə гəт едирди ки, Аğарəһим мəсəлəдəн 
хəбəр тутуб. Аğанисəнин дəрсини вериб. Əлийулла бу 
фикирлəрлə öзüнü шüбһəли апармышды. Иш мəсəлəсини һəлл 
етмəк üчüн чыхаркəн һəйəтдə Аğанисə илə гаршылашды. 

– Аğанисə баъы, нəтəрисəн? 
– Саğ ол. Сəн неъəсəн? 
– Ишə дüзəлмəйə эедирəм. 
– Ишин аванд олсун. 
– Биртəһəрсəн? 
– Йох, хəстəлəнмишəм. 
– Сойуг олуб? 
– Йоох. Айбашы олмушам. 
– Hə. Елə билдим инcимисəн. 
–Щеч сəндəн инъимəк олар. Эəлəcəм. Дай мəнə 

шеир-зад йазмырсан? 
– Истəйирсəн йазым? 
– Нийə истəмирəм.  
– Йазарам. Лап бу ахшам йазарам. Бəс Эüл-

бəнизлə ишлəри неъə едəк? 
– Эüлбəниз нə вахт десəн сəнинди. Архайын ола 

билəрсəн. Гой мəһəррəмлик чыхсын, елийəрик. Мəсəлə 
һəлл олунуб. 

– Ахшам шеир йазыммы? 
– Сабаһ йох, бириэüнə һазырла. 
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IV 
 
Эüлбəнизин ахшамüстü гəфил эəлиши Аğанисəни 

чашдырды. Аğанисə əввəлъə тутулан кими олду, фикриндə 
долашдырды ки, Əлийулла араларындакы йахынлыğы гыза 
чатдырыб вə Эüлбəниз дə haгг-һесаб чüрüтмəйə эəлиб. 
Анъаг о да аğлына батмады ки, Əлийулла тутдуğу 
гəлəти аилə гурмаг истəдийи гыза ача билəр. Одур ки, 
сəбр етмəйи üстüн тутду. Эüлбəниз һəддиндəн артыг 
йорğун вə сüст эöрüнüрдü. 

– Нə йахшы эəлмисəн? Эüн һайандан доğуб, ай 
Эüлбəниз? Сəн Аллаһ, бир дайан айаğынын алтына 
дəмирдəн-заддан атым. 

Эüлбəниз эüълə гымышды. 
– Нə билим? Ишдəн-эücдəн маъал олур ки? Вахт 

олмур. Щеч сиз дə биз тəрəфлəрə üз тутмурсунуз? 
– О эüн Əлийулланы евə чаğырмышдыг. Чаğырмаг де-

йəндə ки, долма бüкмüшдüм, дедим субай оğланды, 
чаğыр эəлсин. Бир араг да алыб эəтирмишди. Дедим сəн 
дə эəлəсəн, сöһбəтдəн-заддан елийəк. Сиз дə нə 
фикирлəширсиниз, билмирəм, анъаг вахтын кечир. Иши исти-
исти һəлл елəмəк лазымды, йохса кüндə кüт эедəр. 

– Нə билим, Аğанисə, галмышам белə. 
– Нəйи соналайырсан? Əлийулла кимин кечəл оğлун-

дан əскикди? Бой онда, бухун онда. Шаир оğланды, 
üзüнə хош бахаcагсан, шеирдəн гошачаг сəнə.  Ичмир, 
нəшə чəкмир. Дай нə истəйирсəн? Öз арамызды. Нечə ил 
нишанлы галдын, мəһлəдə йüз сöз данышырлар... 

– Нə данышырлар? 
– Оландан-галандан. Билмирсəн нə данышырлар? 

Ъамаат кор дейил ки? 
– Ай Аğанисə, данышырлар, гəлəт елəйирлəр. 
– Елə дöй, бу һəнэамəлəрдəн сонра сизин гапыны 

дöйəн олармы? Аллаһ-тəала буну öзü сəнə гисмəт йол-
лайыб. Сöһбəт етмишик, дəрдиндəн дəли-диванəди. Щəр 
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шейи бойнума эöтüрмüшəм. Мəһəррəмлик гуртаран 
кими сəни гошаъам Əлийуллайа. План да ъызмышыг. Сиз 
дə дüшüбсüнüз бу йетимин üстüнə ки, аğсаггалыны 
эəтир. Эəлəъəклəр, йüз сöз ешидиб иши бураcаглар. Бу 
сəнə лазымды? 

– Йоох. 
– Онда нə дейирсəн? Щазыр бу кишинин оğлу киши 

кими дейир ки, аилə гуран мəн дöйəмми, һеч кимə 
еһтийаc дуймурам. – Аğанисə ушаглара аъыгланды. – 
Ай гыз, Аğабаъы, Аğамирзəни дə эöтüр, чых һəйəтə, 
эöрüрсəн халанла сöһбəт едирик. 

– Дейирсəн йахшы оğланды? 
–  Эüлбəниз, бизим һəйəтдə олмасайды, таныйыб 

елəмəсəйдим, инанмаздым. Сəни елə гəлəмə верми-
шəм, һеч аğлына да эəлмəз. Тəмиз, сəхавəтли, гüв-
вəли... – Аğанисə сəһв елəдийини анлады.– Бир ведрə 
суйу елə эöтüрüр, дейирсəн əлиндə һеч нə йохду. Иши 
вар, öзü йахшы, бир еви йохду, о да һəлə ки, бизим 
һəйəтдə галыр. Ишдəн дə ев алар, гуртарар эедəр.  

– Аğзым сöзə гaрышды, гой бир чай сüзüм. 
Эüлбəниз Аğанисəни галхмаğа гоймады. 
– Индиъə ичмишəм, иштаһам йохду. 
– Нəсə эöзüмə биртəһəр дəйирсəн. Йорğунсан? 
– Ишдəн эəлмишəм. 
– Ишдəн эəлəндə нə олур ки? Щамы ишдəн эəлир 

дайна, эöзüнüн алты да батыб. Олмайа?.. 
Эüлбəниз башыны ашаğы салды. 
– Аз, ушаğа галмысан? 
–  … 
– Сəннəн дöйəмми? 
– Щə. 
– Нечə айлыгды? 
– Ики. 
– Нə данышырсан? Кимнəнди аз? 
– Нейнирсəн? 
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– Неъə нейнирəм? Дейирəм кимнəнди? Мüһасиб-
дəн? 

– Йох. 
– Атамоğландан? 
Гыз башыны ашаğы салды. 
– Аз нейнəдийинди. Билəн вармы? 
– Тəкъə сəнə дейирəм. 
– Öзü билирми? 
– Йох. 
Аğанисə йерини бəркитди. 
– Мəһəррəмлик нə вахт чыхыр? 
–Щəлə вар. 
– Бу иши йубатмаг олмаз. Йа ушаğы салдырмалыйыг, 

йа да... Ушаğы да салдырсаг, бəдбəхт олуб эедəcəк-
сəн. Сабаһ ишдəсəнми? 

– Щə. 
– Əлийулла бу эеъə нöвбəдəди. Сабаһ, бириэüн евдə 

олаъаг. Сəн белə елə, üч эüнлüк бир бüллетен эöтüр. 
Сабаһ елə поликлиникайа эет, гайыт бизə. Сəни салым 
эəдəнин йанына. 

– О неcə олур? – Эüлбəнизин сəси эüълə чыхырды. 
– Неcə нəтəри олур? Атамоğланла нəтəри елəмиш-

диниз, бунунла да елə. Йахынлыг версəн, сонра гошуб 
апараъам баъымэилə. Ушаг да оланда дейəрик ки, 
йарымчыг олуб. 

– Елə шейми олар? 
– Бəс öзэə нейнийəсисəн? Мəн дüзüб гошаcам. 

Сəн биръə мəн дейəнə гулаг ас... 
– Бирдəн алыныб елəмəз, биабыр оларам. 
– Ай гыз, алыначаг дейирəм. 
– Онда Аğанисə, сəн ъанын, елə олсун ки, евдəкиля-

рин хəбəри олмасын. 
– Сəн дə даһа ора-бура эетмəйин дашыны бирйоллуг 

ат. Эöзüнü ордан-бурдан йыğышдыр. Даһа аилə йийəси 
олурсан. Олдуму? Мəннəн олса, отпуска эöтüрəр-
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дин, сонра да вапше ишдəн чыхардын. Адамын беш 
досту варса, он беш дüшмəни вар. Тем боле орда 
һамы сəни таныйыр. Ишлəмəк истəйəрсəн, о гəдəр йер вар 
ки. Аğаһüсейн дайы истəсə, öз идарəлəринин бириндə 
сяни ишə дüзəлдəр. 

 
V 

 
Əлийулла ишдəн гайыданда саат 9 оларды. Евə ба-

зарлыг етмишди. Ев палтарыны эейиниб йуйунмаğа 
эетди. Щамамын гапысына чатар-чатмаз Аğабаcы илə 
Аğамирзə ону сəслəдилəр. 

– Ей, сəни анам чаğыйый. Дейий бизə эəлəй. 
Əлийулланын кöнлü cошду, билди ки, нəсə бир иш вар 

вə бу иш онун хейринəди. 
– Анана де ки, инди эəлирəм. 
Сойуг су бəдəнинə дəйдикъə мисралар йан-йана 

дüзüлüрдü. 
Əлийулла гуша дöнмüшдü, йуйунуб гуруланды вə 

эöрəъəйи ишлəри унудуб Аğарəһимэилə эəлди. Аğанисə 
йенə əввəлки халатында иди вə бу палтар она чох 
йарашырды. 

– Ишлəрин неъəдир, Əлийулла? 
– Саğ олун, йахшыдыр. 
– Дай ишлəрин бир-бир дüзəлдикcə бизи унудурсан? 
– Йох, елə демəйин, Аğанисə ханым, мəн сизə бü-

тüн һəйатымы борcлуйам. Щеч билмирəм, сиз олма-
сайдыныз мəн нейнийəрдим? Сиз мəнə ана-баъы 
əвəзисиниз. 

– Щеч сорушмурсан, саггала салам вермирсəн? 
– О эüн сорушдум. Хəстə идиниз дə. Бу ахшам 

Аллаһ гойса… 
– Эöрüрсəн, сəнə хейир елийəнлəри нə йахшы йадында 

сахлайырсан. Щеч гызы сорушмурсан? 
– Ону сиз бойнунуза эöтüрмüсüнüз. Сизə арха-
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йынам. 
Аğанисə гымышды. 
– Демишəм, сöзüмüн дə аğасыйам. Сəнə нə 

демишəм, ону да едəъəм. 
– Чох саğ олун. 
– Щеч гызла эöрüшüрсəнми? 
– Йох. Лазымдымы? 
– Лазымдымы да сöздüмü? Эüл кими гыз, Əмир-

ъанда йох ей, бüтüн Бакыда тайы-бəрабəри олмайан 
гызы сəнə верирям. Бəлкə белə дейил? 

– Белəди. 
– Елə билирсəн Эüлбəнизи тəкъə сəн истəйирсəн? 
– Йох. 
– Нечəси истəйир, öзü дə калан, варлы-һаллы оğлан-

ларды. 
Анcаг мəн киши гызыйам, сöзüмüн дə аğасы. 
– Мəн сизи мин кишийə дəйишмəрəм. 
– Гулаг ас, дüнəн гызла сöһбəт елəмишəм. Нəм-

нüм елəйирди. Нə билим дейир еви-ешийи йох, касыбды, 
машыны йох. Отурмушам евимдə. Биртəһəр разылыğыны 
алмышам. Анъаг горхурам. 

– Нəдəн, Аğанисə ханым? 
– Нəдəн олаcаг? Демирəмми, истəйəнлəри чохду. 

Бир дə эöрдüн бири ишə эедəндə эöтüрдü гачды, онда 
нейнийəрсəн? 

– Гоймарам. 
– Неъə гоймайаъагсан? 
– Неcə лазымды. 
– Əйə, сəн дə Аğарəһим кими филфило данышма. 

Гыза демишəм эетсин бüллетен алсын. Üч эüнлüйə. 
– Щалал олсун. – Əлийулланын севинъдəн алнына тəр 

эəлирди. 
– Щя, бу эüн дə эəлсин бизə. Индилəрдə эəлəъəк. 

Сöһбəтлəшин, бир-биринизə иснишин. 
– Нолар. Бу чохдан лазымды. 
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– Биз ушагларнан һəйəтдə фырланаcаğыг. Дарваза-
нын далыны баğлайаcам. Эüъüнü гыза эöстəр һа. 

– Нəйи? 
– Эücüнü. Баша дüшмəдин? 
– Йох. 
– Ə, мəнə елəдийиндəн она да елə, иш дə гуртарсын 

эетсин. Гыз олсун нəğд сəнинки. Сонра да сабаһысы 
голундан тут апар. 

– Бирдəн разы олмаз? 
– Ə, сəн кимнəн иш тутурсан? Нöгтəсинəъян һесаб-

ламышам. Сəнə демирдим ки, сизин йенэəниз мəн 
олаcам? Бу эüн гыза елə эüъ эöстəрмəлисəн ки, сəн-
дəн əл чəкмəсин. 

– Онда эедим эöзлəйим. 
– Эет эöзлə. 
– Елə елə эöрəн олмасын. 
– Архайын ол. Пəрдəлəри чəк, отаьыны гайдайа сал. 
Əлийулла санийəлəри, дəгигəлəри сайырды.  
Сонра дарваза ачылды, Эüлбəниз аста-аста һəйəтə 

эириб Аğанисəэилə эетди. 
Фасилə. 
Аğанисə илə Эüлбəниз һəйəтдə эюрüндüлəр. 
Фасилə. 
Аğанисə һамама, Эüлбəниз дə онун отаğына 

тəрəф аддымлады... 
Фасилə... 

 
ВЫ 

 
Əлийулла нə вахтдан иди ки, гəсəбəйə белə тез 

эəлмирди вə инди о еля дüшüнüрдü ки, һансыса башга 
бир мəмлякəтдəди вə бу мəмлəкəтдə автобуслар, 
сüрüъüлəр, сəрнишинлəр йерли-дибли йохду. Бура тамам 
сакит бир йерди, адамлар динмəз-сöйлəмəз маğаза-
лара эирир, лазым олан əрзаğы алыр вə евлəринə üз 
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тутурлар. Голтуğундакы папка китаблары илə долу иди 
вə илк дəфə Əлийулла китаблары евə сатмамыш эəлирди. 
Ъибиндəки ики йüз манат папканын аğырлыğыны йох 
едирди. 

Ялийулланын üрəйиндəн йахшы бир базарлыг етмəк 
кечди: беш кило əт, беш кило сливичны йаğ, он пачка 
һинд чайы вə с. Анъаг Вəлийулланын тойуну фикирлə-
шəндə фикриндəн ваз кечди. Пул она лазым иди, чцнки 
эöрüлəси ишлəрə лазым олаъагды. Базардан бир кило 
алма алды, Вəлийулла алма йейəн иди вə гоншуларын 
аğаъларына дырмашыб алма дəрəндə ев йийəлəри 
сöйлəнирдилəр. Вəлийуллайа бир дəнə дə марожна алды. 
Марожна ушаğын хошуна эəлəъəкди вə онда Əлийулла 
оğлуну гуъаğына алыб дейəъəкди ки, сüннəт чох асан 
бир шейди. Щəсəн əми (Щəсəн дохдур дейə билмəзди, 
онда Вəлийулла гoрxa билəрди, чüнки Вəлийулланын 
дохтурла һеч арасы йох иди) онун лüлüсüнü əли илə о 
йан-бу йана бураъаг вə йеринə шəкəр тозу тöкə-
ъəкди. Бüтüн оğланлары белə елəйирлəр, она эöрə эəрəк 
Вəлийулла аğламайайды, əмилəри инcитмəйəйди. 

– Бəс дейирлəр кəсəндə ган чыхыр? 
– Ким дейир ону? 
– Сəбуһи. Ону кəсəндə һəм гышгырыб, һəм дə 

чохлу ган ахыб. 
– Оğлум, Сəбуһи дəъəл ушагды, она эюрə ган ахыб. 

Гышгырмасан, ган ахмаз. Сəн аğыллысан. 
Əлийулла чöрəк маğазасынын йанындан кечəндə 

тəндир чöрəйи алмаğы гəрарлашдырды. Эüлбəниз тəндир 
чöрəйини чох севирди. 

– Ахшамын хейир, шаир? Сəн һара, бура һара? 
Чохданды буралара чыхмырсан. Эüн һарадан доğуб? 

– Ишдəн тез эəлдим. 
– Дейирəм ахы. – Гəлəндəр киши Əлийулланын гоншу-

су вə районлусу иди. – Китабындакы шеирлəри охудум. 
Фысгырыг шеирлəр йазырсан. 
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– Щамысыны охудунму? 
– Бə нəди. 
– Хошуна эəлдими? 
– Айə, сəнин гəлəмин чох эüълüдü. Нə гуллуг? 
– Ики дəнə тəндир чöрəйи вер. 
– О да мəним бу гара эöзлəрим üстə. 
Тəндир чöрəйи исти иди вə Əлийулла евə тəрəф аддым-

лайырды ки, Тəранəни эöрдü. Сон дəб илə ачыг-сачыг 
эейими она йарашырды вə гызын эöзəллийи Əлийулланы 
биртəһəр етди. 

– Евə эедирсиз, Əлийулла мüəллим? 
– Бəли. 
– Сизи бу вахтлар аз-аз эöрüрəм. 
– Щə, елəди. Атан эöрüнмüр. 
– Ригадады. Сабаһ эəлəсиди. Əлийулла мüəллим, 

сиздəн бир шей сорушум, сиз һамыйа шеир йазырсыныз? 
– Бахыр дə. Илһам эəлəндə, һə. 
– Мəсəлəн, мəнə шеир йаза билəрсиниз? 
– Мəн һəмишə тəнгид йазырам. 
– Тəнгид кимə лазымды. Кимин тəнгиддəн хошу 

эəлир ки? 
– Сəн билмəзсəн белə шейлəри. 
– Горхудурсуз дə адамлары, əн чох да мüдирлəри. 
– Мəн баш катиби дə тəнгид едə билəрəм. 
– Анcаг Əлийулла мüəллим, инъимəйин. Инди севэи, 

мəһəббəт шеирлəрини чох охуйурлар. 
– Адамына бахыр. 
– Мəнə бир шеир йазын, бирини дə Дашдəмирə. 

Анъаг ону тəнгид елə. Шеирлəри мəнə вер, һöрмəти де 
нəди, елəйəъəм. 

– Мəн заказнан һəр вахт йазмырам. Дашдəмир 
мüəллим мəним достумду. Öзü дə йахшы адамды. 
Адамын əли эəлмəз ки, ондан тəнгид йаза. 

– Сəн йаз вер мəнə, онсуз чап етдирмəйəъəм. Бир 
ишдəн öтрü лазымды. 
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– Сабаһа һазыр елəйəрəм. Анъаг һеч ким 
билмəсин. 

– Онда эöзлəйяъəм һа... 
Гызын эöзəллийи Əлийулланын Атамоğлана олан 

нифрəтини йох елəди вə она елə эəлди ки, Тəранə йад бир 
öлкəдəн эəлиб, Атамоğланын гызы дейил вə тəсадüфəн 
Атамоğланын гапысыны ачыб ичəри эирди. Əлийулла 
аддымларыны йейинлəдиб евə чатды, анъаг нə Эüлбə-
низи, нə дə Вəлийулланы эöрмəди. Гапы баğланмышды. 
Гайынанасы Аğанисə илə ейванда отуруб сöһбəт едир-
ди. Елə бил ону магнит кими чəкирдилəр, гайынатасыэилə 
тəрəф аддымлады. 

– Неъəсəн, Əлийулла гардаш? – Аğанисə ону 
габаглады.– Щеч эöрüнüб елəмирсəн. 

– Иш-эüч башымызы гатыб, Аğанисə баъы. Сəһəр 
ахырды, эеcə нахыр. 

– Эüлбəниз неcəди? 
– Йахшыды. 
– Вəлиййулланын тойуна аз галыр һа. Щазырлыг нə 

йердəди? 
Ики йüз манат Əлийулланы диллəндирди. 
– Гайдасындады. – Üзüнü гайынанасына тутду. – 

Ушаглар йохду. Эöрəн һара эедиблəр? 
– Билмəдим. Мəнə бир сöз демəдилəр. Йягин айын-

ойун алмаğа чыхыблар. 
– Нə гəдəр иш олса да, кöһнə вəтəнини унутма. – 

Аğанисə 
она ейһамла деди вə Əлийулла бу ейһамы эöйдə 
тутду. Алдыгларыны столун üстüнə гойду. 

– Отур, чай ич. – Гайынанасы кöнüлсüз данышырды. – 
Бу эüн нə йахшы тез эəлмисəн? 

– Кирвə мəсəлəсини һəлл етмəлийик. 
– Доğрудан, ай Əлийулла гардаш, кирвə кими тутур-

сан? 
– Щəлə там һəлл олмайыб. Истəйирдим Казым 
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мüəллими тутум, онун да üрəйи хəстəди. Дейир, ган 
эöрəндə горхурам. 

– Щə, нəсə һəлл елəмəк лазымды. 
–Щəлл олунаcаг. 
– Гоншулардан биринин гуъаğына гойун, чыхсын 

эетсин. Нə адам ахтарырсан? 
– Йох, мəним бир оğлум вар, кирвəси дə сайылыб-

сечилəн адам олмалыды. 
– Öзüнüз билəн мəслəһəтди, анъаг Əлийулла гар-

даш, бизим гоншулара нə олуб? Кимдəн əскикдилəр? 
– Мəн бир сöз демирəм ки... 
– Сиз сöһбəтлəшин, мəн эöрüм бунлар һарда гал-

дылар. Шейлəри Вəлийулла эəлиб апарар… 
Əлийулла гапынын аğзындакы стулда отуруб Тəранəнин 

сифариши һаггында дüшüнüрдü: о билирди ки, Тəранə бу 
шеирлəри Дашдəмир мüəллим üчüн йаздырыр вə Дашдəмир 
мüəллим шеири охуйан кими билəъəкди ки, бу сöзлəрин 
мüəллифи Ə.Əмиръанзадəди. Дашдəмир мüəллим нə гəдəр 
мüлайим олса да, гырмызы адам иди, бирбаша адамын 
üзüнə охуйарды ки, филан вахт сəнə нə гəдəрсə пул вер-
мишəм, сəнин бурнундан эəлсин. Анъаг Тəранəнин вəди 
она эüъ эəлди. Щəм дə сюз вермишди. Əэəр шеири сабаһ  
əранəйə чатдырмасайды, гыз онун һаггында фикирлəшəрди 
ки, Əлийулла йаза билмир. 

Дашдəмир мüəллимин отаğындакы силуети эöзлəрин-
дəки шорэöзлüк вə Тəранəнин чылпаг кüрəйи, синəсинин 
йарысы, йумшаг диван креслолар Əлийулланын эöзü 
öнüндə ъанланды. 

 
Гапынын аğзында дурурам, 
Бойнуму да бурурам. 
Елə сəни эöзлəйирəм -  
Мəни нийə унутдун? 
Мəн сəни унутмурам. 
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Ешикдə йаğыш йаğыр, 
Селлəр эурлашыб ахыр 
Эöзüн һайана бахыр -  
Öзэə əğйара бахыр -  
Мəни нийə унутдун? 
Мəн сəни унутмурам. 
 
Дейилəм йолдан дöнəн, 
Мəнə бир кəлмə денəн. 
Мəнəм сəнин бир дəнəн 
Мəни нийə унутдун, 
Мəни унутма йарым, 
Мəн сəни унутмурам. 

Əлийулланын шеири баша чатдырмасы илə Эüлбəнизин 
эəлиши бир олду. Вəлийулла анасынын əлиндəн тутмушду 
вə Эüлбəнизин əлиндə долу сумка варды – доğрудан, 
базарлыгдан эəлдийи һисс олунурду. 

Əлийулла бир эüллə илə ики довшан вурмушду – бу 
шеир һəм тəнгиди, һəм дə мəһəббəт шеирини əвəз 
едəъəкди. Шеир, доğрудан да, Əлийулланын üрəйинъə 
иди вə она елə эəлирди ки, бунун кими эöзəл шеир əдə-
биййатда йохдур. Бир дəгигəйə каğыза кöчüрəъəкди. 

Анcаг Эüлбəниз һирсли гайытмышды. Вəлийулла илə 
һирсли давранырды. 

– Бу нə вахтын гайытмаğыды? Щардан эəлирсиниз? 
– Билмəмишдик ки, сəн белə тез гайыдаъагсан, йох-

са евдə гаровулчу галардыг. 
– Бу нə ъüр данышыгды? 
– Нə cüр данышыг олаъаг? Ъамаат бəхтəвəрин ки-

шилəри арвадларыны машында эəздирирлəр, биз дə авто-
бусларда, басабасда. Кефдəн-дамагдан эəлирик. 

– Евə кеч, гырагдан бахан ешидир сəсимизи. 
– Ешитсинлəр дə, о йана кечсинлəр дə. Оğурлуğум 

йох, гəһбəлийим йох. 
– Йахшы, йахшы. – Əлийулла оğлунун əлиндəн тутуб 
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ичəри апарды. Эüлбəниз дə архаларынъа эəлди.  
– Вəлийулла, гач нəнəэилдəн сетканы эəтир. 
– Ата, мəн машына миндим. 
– Щансы машына? 
– Əдə, ей, эет сетканы эəтир. – Эüлбəниз гапыны 

ачыб ичəри кечди. Əлийулла да эüнаһ ишлəтмиш адамлар 
кими ону мüшайиəт едир, кöнлüнü əлə алмаг истəйирди. 

– Сəн бу ушаğа той елəйирсəн, елəми? 
– Бəли, той елəйирəм. 
– Дəвəтнамə пайламысан? 
– Бəли. 
– Ушаğына той елəйəн əввəлъə кирвə тутар, сонра 

üстüндə пулу олар, лазым олан йерə хəрълəйəр. 
– Ала, пул демирсəн, бу пул. О ки галды кирвəлийə, 

ону бир дəгигəнин ичиндə һəлл едəъəм. 
– Щəлл едəъəксəн? Нə вахт? Бир кирвəнин евинə 

эетмəк лазымды, йа йох? 
– Лазымды. 
– Ора əлибош эедəъəксəн? 
– Нийə əлибош эедирəм. Ноолуб мəнə? 
– O олуб ки... – Эüлбəниз Əлийулланын она узатдыğы 

пуллары эöрüб сəсини хырп кəсди. – Маашды? 
– Нə мааш? Маашы о эüн алмадыммы? 
– Нə билим е? Нə гəдəрди? – Эüлбəниз пуллары 

саймаğа башлады. Əлийулла онун ахыраъан саймасыны 
эöзлəмəди. 

– Ики йüздü. 
– Щə, ики йüздü. Китабдан газандын, йа нечə? 
– Йох. Иннəн белə пул олаъаг. 
– Нə билим, олсун да. Ким истəмəз ки, йахшы 

доланмасын, йахшы еви-ешийи, доланышыğы олмасын. 
Гоншуларын һамысы машынлы олуб. Адамын йанындан 
йел кими öтüрлəр. Галырсан йана-йана. 

– Машын бекара шейди. Йахшысы автобусду, пулуну 
вер, аğа кими эет. 
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– Бу сöһбəти кəнара гой, онсуз да сəни баша 
салмаг мüмкüн дейил. Кор тутдуğуну бурахмайан 
кими, сəн дə дедийини дейирсəн. Нə олду кирвə? 
Дашдəмирлə эöрüшə билдинми? 

– Эöрüшдüм, анъаг нəсə разы олмады. 
– Бəс Казым? 
– О разы олмаğына разыды, анcаг деди ки, üрəйи 

хəстəди, ган эöрəндə горхур... 
– Гəлəт елəйир, башыны да даша дöйüр. Öкüз кими 

ъаны вар. Просто икиси дə сəнə атыб. Мəдəни сурəтдə. 
– Нə данышырсан, Эüлбəниз, елə шейми олар? Казым 

мüəллимин мəнə бöйüк һöрмəти вар. 
– Эöрдüм һöрмəтини. Билирсəн, Əлийулла, ахырда 

мəн дейəнə эəлəъəксəн. Гоншулардан бирини ушаğы 
кирвə тутаг, гуртарсын эетсин. 

– Дедим ки, олмаз. 
– Сəнин рəислəрин, нə билим кимлəрин разы олмур. 

Нейнийəъəксəн? 
– Сəн кими истəйирсəн? 
– Гардашымы. 
– О ушаğын дайысыды, һəм дə нəшəхорун бириди. 
– Мəним гардашым һаггында ахырынъы дəфə олур 

ки, белə данышырсан. О йüз сəнин кимисиня дəйəр. 
– Дяйсин е, интəһасы о олмаз.       
– О олмасын, Аğарəһим олмасын, бəс ким олсун?  
– Дейəъəм. 
– Əлийулла, мəни инфаркт елəмə. Əэəр сабаһ кирвə 

мəсəлəси һəлл олунмаса, öзüм билирəм кими кирвə 
тутаъам. 

– Кимлийини мəн һəлл едəcəм. 
– Сəнə дейирəм, əэəр сабаһ да бир шей һəлл етмə-

сəн, ушаğы гойаъам Атамоğланын гуъаğына. Öлсəн 
дə елə елийəъəм. Сəн öзüн кимсəн, Əлийулла, адиъə бир 
фəһлə. Сəн нийə башгасыны бяйəнмирсəн? Мəсəлəн, 
Атамоğланы. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

Тəранə эəлиб дурду эöзüнüн габаğында. Шеир 
һазыр иди, сəһəр она чатдыраъагды. 

– Атамоğланын еви сəнинкиндəн йахшы, пулу, 
имканы да елəъə. Сəнин эöзüн нийə ону эöтüрмüр? 
Нийə пахыллыг едирсəн? 

– Мəн Атамоğланын пахыллыğыны һеч вахт 
елəмəрəм. Мəн шаирəм вə мəним мəнəви дüнйам 
Атамоğланын милйонлардан гат-гат гиймəтлиди. 

– Ə, гуртар, сəн Аллаһ, дейəсəн Аğанисə бизə 
эəлир. 

 
* * * 

Такси онлары Забрата тез чатдырды. Сəн демə, о 
гəдəр дə узаг йол дейилмиш. Üчü иди - Əлийулла, 
Эüлбəниз, Аğанисə. Йолбойу бирcə кəлмə дə 
данышмадылар вə йашлы сüрüъü анcаг йолдан, бир дə 
һöкумəтдəн шикайəт едирди. 

Аğанисəнин баcысы Аğабаъы евдə тəк иди. Дедилəр 
ки, эуйа əри Нефт Дашларында ишлəйир, 15 эüн ишдə олур, 
15 эüн евдə.  

Əлийулла һəйəтдə вар-эəл елəди, гызлар ичəри кечдилəр 
вə аз кечмəмиш Аğанисə тəк онун йанына гайытды. 

– Инди сəн кцлли-ихтийар сащибисян. Аллаща шцкцр, 
ишини эюрмцсян. Анъаг… Аğабаъы шəһəрə эедəъəк. 
Мəн дə тез гайытмалыйам. Анъаг адəтнəн сизи 
эöзлəмəлийəм. Ахы, йенэəйəм?! 

Əлийулла, доğрудан утанды вə Аğанисəдəн хаһиш 
етди ки, онлар эетсинлəр, һəр шей гайдасында олаъаг. 

– Ə, бу саат нə кишийə, нə арвада етибар вар. Мəн 
халхын эüл кими  гызыны риск елəйиб эöтüрüб эəтирми-
шəм. Бирдəн, Аллаһ елəмəмиш, бир шей олар, галарам 
арада. 

– Онда... 
– Онда биз Аğабаъыйнан маğазайа дəйиб гайыды-

рыг. Ə, нə утанан олмусан, эüндə зəһлəми тöкмüр-
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дüн ки, белə севирəм, нə билим нə. Инди о гыз, о да 
сəн... 

– Эüлбəниз, мəн сəни севирəм. 
– Билирям, нə олсун? 
– Бəс сəн неcə? 
– Билмирəм. 
– Бизи эöзлəйирлəр? 
– Ким эöзлəйир? 
– Аğанисəэил. 
– Гой эöзлəсинлəр. 
– Сойун һазырлаш, мəн дə эəлирəм... 
– Щара эедирсəн? 
– Су башына. 
– Су башына эетмəйин индийəми галмышды? 
– Щəйəcанлыйам. Сəндəми? 
– Эöрмüрсəн, əсирəм. Атамнан гардашым мəни 

дə, сəни дə биртəһəр едəъəк. 
– Горхма, һеч нə елəмəзлəр… 
Аğабаъы чай сüзüб эəтирди, Эüлбəниздəн аğыздо-

лусу данышды. Аğанисə Эüлбəнизə ширин чай ичирдирди. 
Гызын ганахмасы башламышды дейирди. Əлийулланын 
бəдəни суйун ичиндə иди. Бир аздан Аğанисə эöрüндü. 

– Əйə, залым оğлу, гыза нə зор эəлмисəн? Белə 
зəриф эüлü дə инъидəрлəр? 

– Мəн нейнəдим ки? 
– Дай бундан артыг нейнийəcəксəн? Ган апарырды 

гызы. Бир аз шəрбəт ичирмишəм. 
– Онда сонра олуб. Əввəл һеч нə йохуйду. 
– Əлийулла, билмирсəн ки, гыз ушаğы һəйəcанлы олур. 

Белəди ки, öзüнü бəрк сыхыр, сонра сахлайа билмир. 
Ганахма елə сразы олмур ки... Бу ахшам даһа гыза 
əл дəймə. Öзüн дə гапыны һеч кимə ачма... Вахтлы-
вахтында ишинə эет. Сорушсалар, денəн ки, һеч нəдəн 
хəбəрин йохду... 
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* * * 
Əлийулла сüбһ тездəн Дəшдəмир мüəллимин за-

водуна эəлди, һəм шеири Тəранəйə верəcəкди, һəм дə 
Дашдəмир мüəллимлə эöрüшə бир дə cан атаъагды, 
чüнки дüнəн Əлийулла онунла üзбəüз эöрüшмəмишди. 

Гапыда ону сахладылар, бу Əлийуллайа пис тəсир 
етди. 

– Мəн Дашдəмир мüəллимин достуйам. 
– Дашдəмир мüəллимлə дост оланларын сайы-һесабы 

йохду. 
– Мəни öзü чаğырыб. Мəн дüнəн дə эəлмишдим. 
– Əъəб елəмишдин. Бу эüн о һеч кими чаğырмайыб. 
– Мəн йалан данышырам? 
– Бəли, чüнки Дашдəмир мüəллим инди иъласдады. 

Öзü дə бу эüн олмайаъаг. 
Əлийулла кəнара чəкилиб тəзəъə дайанмышды ки, 

дüнəнки мüһасиби эöрдü. Анъаг мüһасиб юзüнü 
эöрмəмəзлийə вурду. 

– Салам, гардаш. 
Мüһасиб она бахды. 
– Танымадынмы? Дüнəн эəлмишдим. 
– Щə. «Мозалан»дан? Инди хейир ола? Тəзə 

эетмəдин? Ə, бу журналист тайфасы нə абырсыз олурмуш. 
– Гардаш, мəни ичəри бурахдыр. 
– Зəнэ елə, üмуми шöбəйə, каğыз эюндəрсинлəр. 

Мəним иcазəм йохду. 
Гара «Волга» дарвазанын аğзында сигнал верди. 

Гапычы дивардакы дüймəни басды, гапылар сəс сала-
сала ачылды, машын кечəндəн сонра баğланды. Əлийулла 
Əфзəлəддин мüəллими эöрдü, анcаг о üзüнü о бири 
йана тутмушду. 

– Гардаш, Əфзəлəддин мüəллим дə мəни таныйыр. 
– Таныйыр, дейəйди ки, бурах эялсин. Бир сöз де-

мəди ки? 
Əлийулла баша дüшдü ки, о ичəри кечə билмəйəъəк, 
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шеири она вермəк истəди. 
– Тəранə эəлибми? 
– Щяля эялмяйиб. Ай киши, сян ня истяйирсян? Бур-

дан узаг ол, сəн Аллаһ, мəни ишə салма. Гой бир тикə 
чöрəйими газаным. 

– Нейнирəм ки? 
– Ичəри кечмəк истəйирсəн. Тəранə ханымын 

адындан ичəри кечиб мüдирин йанына эедəъəксəн, о да 
мəни ишдəн говаъаг. 

– Мəн елə шей елəмəрəм. 
– Сиз журналистлəри йахшы таныйырам. 
Атамоğланын машыны дайанды, Тəранə арха 

гапыдан дüшдü, атасына əл елəйиб кечидə эəлди. 
– Салам. 
– Əлийулла мüəллим, сабаһыныз хейир. Эəлмисиниз? 
– Щə. Мəни ичəри бурахмырлар. 
– Эöзлəйин, иъазə каğызы эöндəрим. 
Тəранəнин иъазə каğызы эəлиб чыхмырды. Əлийулла 

йенə гапычыйа йахынлашды. 
– Тəранə каğыз эöндярəъəкди, эəлмəди. 
– Сəн мəни лап боğаза йыğдын. Эəлсə, эöрəрдин дə. 
– Она неъə дейим ки, каğыз ноолду? 
– Ордан зəнэ елə 3-00-а. 
Əлийулла кöһнəлмиш боз телефонун дəстəйини 

эöтüрüб нöмрəни йыğды. 
– Ало? – О башдан инcə сəс Əлийулланын һирсини йох 

елəди. 
– Тəранə ханым, мəнəм. Əлийулла мüəллимди. 
– Щə, Əлийулла мüəллим, демишəм, бəс каğызы эöн-

дəрмəйиблəр? Бу дəгигə. 
Каğыз эəлмəди. Сонра телефон зəнэ чалды. Тəранə 

гапычыйа деди ки, ону бурахсын. 
Гапычы она дöнə-дöнə тапшырды ки, тəкъə Тəранə-

нин йанына эетсин. 
Отаг башдан-айаğа эüл-чичяклə долу иди. Дивар-
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дан артистлəрин бöйüк шəкиллəри асылмышды. Отаг франсыз 
əтринə бüрüнмüшдü. Тəранəнин öзü дə аз вахтын 
ичиндя дəйишмишди. 

– Баğышлайын, Əлийулла мüəллим, сизи хейли 
эöзлəтдим. Бурда бурахылыш чох ъиддиди. Бу эəлиб-
эедəнлəрин əлиндəн дурмаг олмур. Хüсусəн дə 
журналистлəрин. 

– Сəн бурда нə ишлəйирсəн? 
– Мəн Дашдəмир мüəллимин отдел кадрыйам. 
– Öзü бу эüн дейəсəн олмайаъаг. 
– Щə, Ленин сарайында гурултайдады. Обеддə 

эəлиб гайыдаъаг. Ноолду, шеири йазмысан? 
– Сразы. Ахшамнан һазырды. Öзü дə бир шеир йаз-

мышам, һəм севэиди, һəм дə тəнгид. 
– Бахым. – Гыз вəрəги Əлийулланын əлиндəн гапды, 

бирнəфəсə охуду. – Афəрин, Əлийулла мüəллим, üрəйим-
дəн хəбəр вермисəн, һалал олсун, сəн əсл халг 
шаирисəн. Бир дəгигə эöзлə. – Тəранə отагдан чыхды, 
дейəсəн шеири кимəсə охумаğа апарырды. 

Гайыдыб һараса зəнэ етди. 
– Ааз, Фира, чайын вар. Шоколадыйнан? Тез эəтир, 

гонаğым вар. Щə, эöзлəйирəм. Сонра дейəрəм. 
– Əлийулла мüяллим, бундан бир дəнə дə йазарсан. 

Анъаг бир аз башга ъüр олсун. Бах йаз ки, белə 
эöзəлəм, сəн мəни ийлəйиб ата билмəзсəн. Мəним 
əтрими һеч бир эöзəлдəн, һəтта арвадындан да ала 
билмəзсəн. Öзüн ки, билирсəн, сизə нə демəк лазымды. 
– Сумкасыны гурдалайыб ики дəнə əллилийи она узатды. 

– Тəранə, мəн пулнан йазмырам, хаһиш елəдин, 
мəн дə елəдим. Айыбды, биз гоншуйуг. 

– Буну сəнə елə-белə верирəм. – Фира чай эəтирди. – 
Шаир буду? 

– Щə, Фира. 
– Нə пахыллыгды, вер биз дə охуйаг. 
–  Дейилəм йолдан дöнəн, 
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Мəнə бир кəлмə денəн, 
Мəнəм сəнин бир дəнəн 
Мəни нийə унутдун, 
Мəни унутма, йарым, 
Мəн сəни унутмурам. 

Тəранə бу бəнди əзбəрдəн дейирди. 
– Нə эöзəл нəğмəди. 
– Щə, Тəриш, биртəһəр олаъаг охуйанда. 
– Олсун да, һəлə бу һарасыды? – Щəлəлик, ъана, ча-

йа эöрə саğ ол, - Əлийулла ики əллилийи ъибинə гойуб 
дурмаг истəди. 

– Сабаһ шеири эöзлəйирəм, Əлийулла мüəллим. Чайыны 
ич. 

– Анчаг елə елə ки, гапыда чох эöзлəмəйим. 
– Нə данышырсан, лап пaпa илə евдəн чыханда бир 

эəлəрик. 
– Елə олармы? 
– Нийə олмур, Əлийулла мüəллим? Биз гоншуйуг, 

һəлə десəн гоһумуг. 
– Атамоğланын бир йана сəфəри-зады йохду ки? 
– Ноолуб ки? 
– Лазымды. 
– Йох. Папа евдə, ишдə. Нийə сорушдун? 
– Щеч, бу эüндə, сабаһда бир сизə эəлəcəйик. 
– Хейир ола, Əлийулла мüəллим? Хейир ишми вар? – 

Гызын рəнэи бозарыб-гызарды. 
– Хейирди, əлбəттə ки? 
– Нə мəсəлəди, üрəйими чəкдиниз. 
– Кирвə мəсəлəсинə эöрə. Истəйирəм Вəлийулланы 

папанын гуъаğына гойам. 
– Ойй!! Мəн дə дедим эöрəн нə олуб. Əла, па-

пайа дейəрям, атказ елəмəз. 
Əллиликлəр Əлийулланы ъошдурмушду. Дüнəн ики йüз, 

бу эüн йüз. Бир йüз дə олсайды, йахшы оларды. Ваğ-
залда китаб сатмаğа еһтийаъ олмазды. Елə шеири йазыб 
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сатсан лап əла олар. 
– О гыз нəди, Фира, о да шеир истəйир? 
– Йох əши? 
– Истəйир, йазым эəтирим. 
– Лазым дейил, Əлийулла мüəллим. Гой эедиб ишлəри 

илə мəшьул олсунлар. 
Əлийулла заводдан чыханда гапычы она һəсəдлə 

бахырды. 
– Эöрüрсəн, сüмüйü шырт вурур. Бир дири йüздüйü 

варыды. – Əлийулла фикирли олдуğундан она əһəмиййəт 
вермəди. Əслиндə онун кефи кöк иди, анъаг сüст 
дüшмüшдü вə елə бил дüнйанын аğырлыğы Əлийулланын 
чийнинə һопмушду. Дайанаъаğа гəдəр бир аз йол 
варды вə бу йолда Əлийулла гəти гəрара эəлди ки, 
оğлуна кирвə елə Атамоğланы тутаъаг, чцнки Атам-
оğлан онун йахшы сандыğы Дашдəмир мüəллимдəн, 
Казым мüəллимдəн гат-гат йахшы иди: бу йахшылыğын 
нəдəн ибарəт олдуğуну Əлийулла айырд едə билмəсə 
дə, һəр һалда белə иди. Əлийулла һəр йанда Дашдəмир 
мüəллимин дə, Казым мüəллимин дə киши адам олду-
ğуну, онлар һаггында тəнгид йазмайаcаğыны, он-
ларын буна лайиг олмадыгларыны билдирирди. Əфсус. Бу 
сəһəр, Эüлбəнизин она вердийи сон вахтын əрəфəсиндə 
Əлийулла сəһв етдийини баша дüшдü вə гəти гəрара эəлди 
ки, елə бу андан башлайараг онларын икиси һаггында 
əн кəскин тəнгиди шеирлəр йазаъаг. Кирвə мəсəлəсини 
дə һəлл етмиш кимидилəр. Эüлбəниз ишлəри йолуна гойа-
ъаг. Онсуз да Тəриш атасына ахшамüстü чатдыраъаг. 

Ишə чатан кими əйнини дəйишмəмиш суйун аğзыны 
ачыб шлангы тутун дибинə гойду. Идарəйə эетди. 
Казым мüəллимин гəбул отаğына йыьышыб гурултайын 
эедишинə баханларын сайы чох иди. 

– Казым мüəллим ортада отуруб, эöстəрəъəклəр. 
– Эəрəк ахыраъан бахасан ки, эöрə билəсəн. 
Демəли, Казым мüəллим дə, Дашдəмир мüəллим 
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кими гурултайдадылар. 
– Шаир, йаз ей, белə шейлəрдəн йаз. 
– Мəн белə шейлəрдəн йазмырам. Мəнимки 

тəнгидди, бир дə... 
– Бир дə нə? – Казым мüəллимин катибəси ондан 

сорушду. 
– Бир дə мəһəббəт. 
– А, Əлийулла мüəллим мəһəббəтə кечиб. 
Əлийулла евə тез эетмəк истəди. Ишдə аз адам варды 

вə заводда иш аһəнэи йох иди. Фазил папирос чəкирди. 
– Шаир, хош эəлмисəн. Гурултайдан де, даныш. 
– Гурултайдан, йохса гурултудан? 
– Елə икисиндəн дə. 
– Фазил, бир папирос вер. 
– Ə, сəн чəкəн дöйсəн, ахы? 
– Инди üрəйимə дüшдü. Бирини йандыраъам. 
Папирос йандырды. 
– Кирвə мəсəлəси нолду? 
– Дüзəлди. 
–Щансы мüдирин бойнуна гойдун? 
– Гоншулардан бири олааг. 
– Ə, мəн билирям дана. О эüн дедим. Əн йахшысыны 

елəмисəн. 
– Евə эетмəк истəйирəм, Фазил, онсуз ишдə аз 

адам вар. Оланы да телевизора бахыр. 
– Эетмийəндə наğайраъагсан. Суйун аğзыны да 

бу тəрəфə сал. Бəсди Казым мüəллимин аğаъларыны 
суладыьын. 

Əлийулла шлангын истигамəтини дəйишди. Су гурулуг-
дан ъадар-ъадар олмуш йерлə ашаğы ахырды. Аğаъларын 
арасында асылмыш лöвһəлəр тəзə иди. Бöйüк һəрфлəрлə 
йазылмыш «Сов.ИКП-йə ешг олсун» лöвһəсинин йанында 
дайанды. Суйун ахыны бура иди. 

– Сула партийаны, онун шüарларыны. 
– Партийа да сусуз галмайаcаг ки. 
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О да Əлийулланын üрəйинə дамды ки, папкасындакы 
китабларын арасында беш-он дəвəтнамə галыб вə онун 
пайладыğы дəвəтнамəлəрин чоху бош чыхаъаг. 

Əлийулланын бəдəнини исти тəр басды. Бирдəн той 
эüнü тойханада йерлəр бош галарды вə онда таныш-
билиш ону лаğа гойуб дейəъəкди ки, эöрдüн, Əлийулла, 
йекə-йекə данышырдын, дейирдин нə билим һансы назир, 
идарə мüдирлəри эəлəcəк. Бурдан-бура гапынын 
аğзында эор гоншуларыны чаğырмадын. Онда эəрəк 
Əмиръанда эöзə дəймəйəйди. 

Суйу аха-аха гойуб Əзизбəйов метросуна 
тəлəсди. 

 
Тойдан сонра 

 
Шəки дохтуру чаğырмышдылар. Ушаğы Атамоğланын 

гуъаğындакы аğа отуртдулар. Шəки дохтур Вəлийул-
ланын артыг ятиня кейлəшдириъи дəрман вурду, сонра 
Вəлийуллайа ордан-бурдан суаллар верди, сонра 
üлэüъü ишə салды. Вəлийулла биръə дəфə «ой» деди. 

Елə бил даһа һеч нə олмайаъагды. 
Шəки дохтур ушаğы раһатлайыб йерə узадандан 

сонра бир ведрə су эəтиртди, Əлийулла илə Атамоğланын 
əлини бирлəшдириб кирвəликлəринин гайым-гəдим 
олмасыны арзулады. 

Стол архасында отурдулар. 
Камандар мüəллимнəн Аğаһüсейн башда отур-

мушдулар. Камандар мüəллим йенə тамадалыг едир-
ди вə онун тамадалыğы гудасынын чох хошуна эəлирди. 

Дейилəнə эюрə, эуйа Ашыг Эüлгайытла ашыг Əлверди 
Лəнкəрана тойа эедиблəрмиш. 

Əмиръан гəсəбə Мəдəниййəт евинин «Əмиръан» 
ансамблынын ушаглары тойу чох йахшы йола вердилəр. 
Эüлбəнизин бəнизлəри чичəклəнмишди. Əлийулла тойда 
əмин олду ки, Эüлбəниз дüнйада бир дəнəди, даһа 
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онун дедийи илə отуруб-дураъаг. 
Атамоğлан, сəн демə, йахшы оğлан, йахшы гоншу 

имиш, – Дашдəмир мüəллимдəн дə, Казым мüəллим-
дəн дə. 

Дəфтəрдəки сийаһыда Ваһидин, Гафарын, Эöйüшüн, 
Сəфинин дə адлары варды. 

Əлийулла мöһкəм ичмишди, сон нечə илдə белə ичдийи 
йадына эəлмирди вə онун сəрхошлуğу Эüлбəнизин 
аcыğына эетмирди. Баğдаэüлэилдəн алдыğы Кострома 
инəйинин гатыğына су тюкцб ичирирди. Əлийулла гатыгдан 
ичиб раһатландыгcа üрəйиндə дейирди: 

– Əлвида, аğаълар! 
– Əлвида, даьлар! 
– Əлвида... 
 

1986– 1988 
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EYFEL QÜLLƏSİNDƏ “TƏRƏKƏMƏ” 
 
 
I 

 
...O nə yuxuydu dünən görmüşdü? İlahi, elə də 

yuxumu olardı? Qırıq-qırıq, qatmaqarışıq. Köhnəlmiş 
kino lentləri kimi. Şəhərdə olduğu beş ildə çox yuxular 
görmüşdü. Bu özgə bir aləm idi, gəlib girmişdi 
yuxusuna. “Zaman” xəbərlər proqramına güclə qulaq 
asmışdı. Estrada proqramı olacaqdı sonra. Özgə vaxt 
olsaydı, sona qədər qulaq asardı. Yatmaq istəyirdi. 
Yatmaq. Yuxu gözündən tökülürdü. 

Otaqda tək idi. Yoldaşları gecə növbəsinə getmiş-
dilər. Stolun üstündə yuyulmamış qab-qacaq, ağzına 
qədər dolu külqabı dəftər-kitablara qarışmışdı. 
Divardan jurnallardan kəsilmiş şəkillər asılmışdı. 
Pəncərənin qabağına radionu qoymuşdular. Xarab 
olmuşdu. Bir həftə olardı ki, oxumurdu. 

Yerini açıb uzandı. Həmişə yatmamışdan qabaq 
əlinə kitab alıb oxuyardı və kitab oxuya-oxuya yuxuya 
gedərdi. Son vaxtlar hamının rəğbətini qazanmış bir 
müəllifin axırıncı kitabını götürüb həvəssiz baxdı. 
Qətilə (onunla bir qrupda oxuyurdu) hər gün soruşurdu 
ki, nə oldu, kitabı oxuyub qurtardınsa, ver biz də 
oxuyaq. Həmişə bir bəhanə gətirirdi. Deyirdi ki, vaxtı 
olmayıb, bir-iki günə oxuyub qurtarar, sonra gətirib 
verər. Ancaq söz idi deyirdi. Sonuncu kursda elə bil 
oxumaqdan bezmişdi. Adi bir qəzet məqaləsini sona-
dək oxumağa həvəsi çatmırdı. 

İndi kitaba  baxanda ona elə gəldi ki, kitabdakı hərf-
lərin hər biri ayrılıqda bir adamın fotoşəklidi və hər 
birinin ayrılıqda ürəyi, başı, gözü, qulaqları, ağzı, 
burnu, əlləri, ayaqları var. Hər bir hərf adam kimi 
danışa, gülə, yeyib-içə bilir. Hər bir hərf biri o birindən 
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seçilir: biri böyükdür, biri kiçik... 
Kitabı stolun üstünə qoyub hərflər və adamlar 

haqqında fikirləşdi. Hiss etdi ki, yaman acıb. Qarnı tez-
tez quruldayırdı. Bu gün çörək yeyibmi? Gündüz saat 
12-də oyanıb. Özünü Rəfael müəllimin mühazirəsinə 
güclə çatdırıb. Birinci qoşa saatda oturub, o birisindən 
qaçıb. Sonra? Sonra Cavanşiri görüb. Jenyanın bufe-
tində oturub çay içiblər. Gəlmişdən-keçmişdən söhbət 
ediblər. Saat dördün yarısında iki dənə sosiska yeyib. 
Bütün günü cəmi iki sosiska. Sosiskayla adammı dola-
nar? Durub qazanı yaxaladı. Arabir yemək bişirirdilər. 
Dünəndən bişirilmiş kartof soyutması qalmışdı. Qabda 
yarımçıq çörək vardı. Şkafın gözünə baxdı. Elə öyrən-
mişdi ki, supu da soğanla yeyirdi. Heç nə tapmadı. Şkafın 
qapısını örtəndə qapının üstündəki siyahıya gözü sataşdı. 
Siyahıda üçünün adı yazılmışdı. Onun və otaq yoldaş-
larının. Yuxarıdan ayın tarixi qeyd olunmuşdu. Sol 
tərəfdən isə kim hansı işi görəcək, o yazılmışdı. “B” - 
yəni bazarlıq. Deməli, bu gün o, bazarlıq etməli imiş. 
Allah qoysa, eləyəcəkdi. Ora-bura getməkdən halı yox 
idi. Bu filan kinodu. Bu filankəslə görüşdü. Bu filan festi-
valdı. Özünü danladı. Söz verdi ki, daha atacaq ora-bura 
qaçmağın daşını. Başlayacaq adam kimi yaşamağa. 
Adam olacaq. 

Birinci loxmanı içəri ötürəndən sonra mədəsinin 
üşüdüyünü, eyni zamanda nəyinsə bağırsaqlarını bıçaq 
kimi kəsdiyini duydu. 

– “Birinci dəfə ha döy. Beş ildi belə dolanıram. 
Heç bir şey olmaz. Tələbənin, bir də əsgərin canı it 
canıdı. Daşdan yumşaq nə olsa, əridər. Nə çox mənim 
kimilər” – yeyə-yeyə beynində götür-qoy etdi. Və 
özündə nə isə bir boşluq hiss etdi. Bu boşluq otaqdakı 
bütün əşyalara – stola, stullara, yuyulmamış boşqabla-
ra, oxunmamış kitablara keçdi... 

Heç kim haqqında, heç nə haqqında düşünmürdü. 
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Güzgünün qabağına keçdi. Özünə baxdı. Saçları dağı-
nıq idi. Neçə gün idi ki, daraq dəymirdi. Qızlar danla-
maqdan yorulmuşdu. Deyirdilər ki, cavan oğlansan, 
niyə özünə fikir vermirsən? Niyə daramırsan saçını? 
Darağın yoxdursa, daraq verək. Ayişə sumkasından 
daraq çıxarıb vermişdi. Demişdi ki, bir də saçını 
dağınıq görsəm, yolub tökəcəm. Nə olsun, qızın 
deməyi özünə qalırdı. 

Gözləri qıpqırmızı idi və ürəyindəki boşluq, ümid-
sizlik gözlərindən yağırdı. Bənizi azca saralmışdı. 
Adətən, ölən adamlar ölümdən qabaq təxminən belə 
vəziyyətə düşürdülər. Ancaq ölən adamlar ölümdən 
qabaq gözəl olurlar. Hədsiz dərəcədə. O isə özündə sən 
deyən gözəllik görmürdü. Bircə şeyi duyurdu – 
ümidsizliyi. Həyatda bundan betər nə ola bilər? 

Ürəyindən çay içmək keçdi. Çaynikdə su az idi. 
beşinci mərtəbəyə də su ömründə gəlməmişdi. Görən 
gələcəkdimi? “Qardaş, bu gün-sabah XXI əsrdi. Kos-
mos əsri. Camaat ürəyi istəyəndə bilet alıb gedib kos-
mosda çay içir. Biz beşinci mərtəbəyə su çıxara 
bilmirik”. 

Şikayət etmədikləri yer qalmamışdı. Fakültənin 
dekanlığına, universitetin rektorluğuna, JEK-ə, nə 
bilim daha haralara. Arada “Kirpi”yə də yazmışdılar. 
Xeyri olmamışdı. Beşinci mərtəbəyə su qaldırmaq 
məsələsi problemə dönmüşdü. 

Allaha şükür ki, evdə nə qənd vardı, nə də çay. 
Qonşulardan da, o qədər istəmişdi ki, heç kimə ağız 
açmağa üzü gəlmirdi. Aşağı kursun uşaqlarından kimə 
desəydi, ona çay hazırlayardı. Ancaq istəmədi. 

− Təzə gəliblər. Həvəslidirlər oxumağa. Qoy oxu-
sunlar. Ancaq axırda mənə oxşamasınlar. - Yatmaq 
istəyirdi. Yuxusu gözündən tökülürdü. Kitabı təzədən 
götürüb oxumaq istədi. Qeyd etdiyi səhifəni açdı. O 
saat da örtüb stolun üstünə qoydu. İşığı söndürüb 
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yerinə uzandı. Pəncərənin örtüyünün arasından Ayın 
və ulduzların işığı bir xətt boyunca divara düşürdü. 
Maşınların hay-küyünün içindən oyun havaları 
eşidilirdi. Hardasa toy çalınırdı. Yataqxananın 50-60 
metrliyində “Ovçular evi”, ona bitişik isə mehmanxana 
və böyük restoran vardı. Bu restoranda hər axşam toy 
olurdu. Çox güman ki, bu səs oradan gəlirdi. 

– “Toy eləmək də yaxşı şeydi. Evlənirsən, səhər 
əməlli-başlı hazır yemək yeyirsən. səni işə yola salır-
lar. Axşam saat altı oldumu, kimsə qapının ağzında 
bənövşə kimi bitir, yolunu gözləyir. Yemək stolun 
üstündə hazır olur. Bir xoş təbəssüm görən kimi bütün 
yorğunluğun çıxır bədənindən. Yemək şirin dadır 
ağzında. Ancaq... Ancaq evlənmək də asan iş deyil”. 

Gözünün qabağına gətirdi ki, budur, onun toyudur. 
Məclis-filan öz yerində. Çalğıçılar Bakıdan gəlib. 
Oxuyan da respublikanın ən gözəl müğənnisidir. Atası, 
anası, qohum-qardaşı, tanış-bilişi oturublar. O özü isə 
başdadır. Yanında da Süsən. Ən yaxşı paltarını geyi-
nib. Amerkanski cins, finski ayaqqabı, qalstuk... Şəhla 
isə tam ağ geyimdədir. Qar qıza oxşayır. Fransız 
ətrinin iyi bütün məclisi bürüyüb. Təkcə saçı qısadı. 
Gərək kəsdirməyəydi. Saç nə saç idi. üstünə gün dü-
şəndə göy qurşağı kimi yeddi rəngə çalırdı. İki göz 
istəyirdi duraydı tamaşasına. Elə saç bir də heç kimdə 
olmayacaqdı. Deyir ki, saçımı elə saxlayıram, elə bil 
ki, muzeydədi. Bir dənəsi də yerə düşməyib. Nə olsun? 
Kim biləcək, kim görəcək sənin büküb saxladığın o 
saçı? Kimin nəyinə gərəkdi? Yumdu gözlərini. Hər 
şeyi unutdu. Dənizi gətirdi xəyalına. Rəqəmləri say-
mağa başladı. Bir, iki, üç... otuz altı, otuz yeddi... dox-
san doqquz, yüz... Qurtardı rəqəmlər. Təzədən birdən 
başladı və bilmədi ki, neçəni sayanda yuxuya gedib. 

Elə bil ki, bütün bunların hamısı o yuxu üçün idi. 
Aclıq da, toy da, ümidsizlik də. Bütün hər şey. Və 
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bütün bunlar olmasaydı, o yuxunu görməyəcəkdi. 
Yuxu nə yuxuydu, ilahi? Kimlər yox idi o yuxuda? 
Nələr yox idi o yuxuda? Onun tanıdığı və tanımadığı 
adamlar. Gəzdiyi və görmədiyi yerlər. Dünyanın müx-
təlif ölkələri, şəhərləri. Ziyafətlər. Paris. Eyfel qülləsi... 
Hamısı gəlib girmişdi onun yuxusuna. 

Əziz müəllim fəlsəfədən mühazirə oxuyanda yuxu 
haqqında çox danışmışdı. Demişdi ki, insanın beynində 
çoxlu sinirlər var. İnsan yatanda sinirlərdən bəzisi oyaq 
qalır və bunun nəticəsində insan yuxu görür. 

Sinirlər, fikirlər, yuxu. 
Və Mina nənəsi də deyirdi ki, ürəyi saya adamların 

sabah nə olacaqsa, gəlib girir yuxusuna. Adama agah 
olur ki, başına nələr gələcək, yazıdı da, yazılıb insanın 
alnına. 

İndi ona qəribə gəlirdi ki, yuxu haqqında, yuxunun 
olub-olmaması haqqında fəlsəfə müəllimi də danışırdı, 
nənəsi də. Fərq onda idi ki, fəlsəfə müəllimi fikirdən, 
sinirdən çox danışırdı. Nənəsi isə bu haqda düşün-
mürdü də heç. Savadsız idi, hərfləri tanımırdı. 

İndi gördüyü yuxunu hər ikisinə də danışsaydı. Əziz 
müəllim zoğallayacaq, nənəsi isə deyəcəkdi ki, bala, 
Allah axırını xeyirə calasın. Yaman qatmaqarışıq yux-
udu. Qaç, suya danış. 

Ancaq tamam özgə aləm idi bu yuxu... 
 

II 
 
Əvvəl-əvvəl dünya öz adiliyində idi. dağlar, dərələr, 

çaylar, yollar, daşlar bomboz idi. göyün üzü tərtəmiz 
idi. bir parça da olsun bulud yox idi və göy dənizə 
oxşayırdı. 

Birdən qılınc kimi iti küləklər əsdi və bu külək yol-
ları toza qərq elədi. Çayların sürəti azaldı, rəngi 
bulandı. Ağaclar öz yerində rəqs etməyə başladılar. 



Ясярляри.  Ы ъилд 

73 

Dağlar-daşlar lərzəyə gəlib uğultulu səslər çıxardılar. 
Göyün üzünü qaranlıq bürüdü. Günəşin şüaları yoxa 
çəkildi. Elə bil dünyanı işıqlandıran, hamıya eyni gözlə 
baxan, hamıya eyni dərəcədə işıq, azadlıq bəxş edən 
Günəş heç yerli-dibli yox idi. Yağışlar yağmağa başla-
dı. Hər damcısı bir vedrə boyda. Bir azdan qırmızı 
rəngə çaldı damcılar. Qan kimi qıpqırmızı idi. Dağlar, 
onun dalınca dərələr, çaylar, yollar qızardı. Yollardan 
qırmızı sel axdı. Qızartı onların həyətini qızartdı. 
İnsanlar da qırmızı idi - əlləri, ayaqları, başları, gözləri, 
kostyumları, köynəkləri, ayaqqabıları, corabları... 
Dünya qırmızı olanda elə gözəldir ki...  

Şüşəbənddə uzun stol açılmışdı. Stola sadə yemək-
lər düzülmüşdü. Duz, çörək, pendir, yağ, bal, göyərti. 
Başda o özü oturmuşdu. Yanında bir stul da vardı. La-
kin o stul boş idi və o stul Süsənin idi. Süsən onun 
nişanlısı idi. Universitetdə bir oxuyurdular. Eyni 
fakültədə, eyni qrupda. Orda tanış olmuşdular. Dör-
düncü kursda nişanları olmuşdu. Hələ gəlib çıxma-
mışdı. Bəlkə də yol gəlirdi və nə vaxtsa gəlib çıxacaq-
dı. Darıxırdı onun üçün. Yaman darıxırdı. Gözü elə 
yolda idi. İstəyirdi ki, Süsən tez gəlsin və onun yanında 
otursun. Axı, insanın ömründə bircə dəfə toyu olur. 
İndi bu toyda da Süsən olmasın, tək-tənha otursun, 
gözləri yolda qalsın, daha onun nə əhəmiyyəti. Yan 
tərəfdən atası İslam kişi, anası Aliyəyə yer saxlamışdı. 
Onlarla üzbəüz əmiləri, dayıları, qonşuları oturmuşdu. 
Bir azdan anası gəldi. Qırmızı don geyinmişdi. Boy-
nuna taxdığı qızıl boyunbağını, qızıl üzüyü, qızıl saatı 
da qıpqırmızı idi. 

Stola Şəhla qulluq edirdi. O, hardan gəlib çıxmışdı 
bura? 

Onun buralarda nə işi vardı? 
Şəhla sadəcə olaraq tələbə idi. Atası müharibədə 

yaralanmış, beş-on il yaşayandan sonra ölmüşdü. İki 
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bacısı, bir qardaşı vardı. Özgə heç nə bilmir onun 
haqqında. Yox, bir şeyi gizlətdi hamıdan. Onu təkcə 
özü və bir də Şəhla bilirdi. Bir ildən artıq idi ki, onların 
arasındakı münasibətlər yoldaşlıq, hətta dostluq çərçi-
vəsindən çox-çox kənara çıxmışdı. Əvvəl-əvvəl tində-
bucaqda görüşürdülər. Və o elə ilk vaxtlardan Şəhlanın 
görüşünə nə isə ürəksiz gedirdi. Onunla hər gün 
görüşürdü. Əslində, o qədər də pis qız deyildi Şəhla. 
Ürəyinə yatmırdı nəsə. Sonra Şəhlagildə görüşürdülər. 
Gecələr qız onu buraxmır, zəli kimi yapışırdı. 

Sükutu Məmməd əmisi pozdu. 
− Deyəsən, gələsi olmadı – Süsəni deyirdi. – Göz-

ləməyimiz əbəsdir. Şəhərə gedəndə görər. İşimizə 
başlayaq. 

Bu sözə bənd imiş Şəhla. İri padnosda, armudu 
stəkanlarda çay gətirdi. İki rəngli stəkanı nəlbəiyə 
qoydu. Qaşığı çayın içinə salıb onun qabağına gətirdi. 

Adətən belə şeyləri toyda edərlər. Bəy üçün rəngli 
çay. İndi bildi ki, Şəhla nə üçün gəlibmiş onlara. O 
Şəhla ki, onun nişanlısını görməyə gözü yox idi. O, 
ikinci stəkanı də boş stulun qabağına qoydu. 

− Zəhmət olmasa, bəy şirin çayın nəmərini versin. 
Hamı ona baxır, nə edəcəyini gözləyirdi. Əlini 

cibinə atıb iki qırmızı onluq çıxartdı. Şəhlaya tərəf 
uzatdı. Şəhla pulu alıb təzim etdi. Sonra növbə ilə 
hamıya çay verdi. Əlini önlüyünə silib çıxdı. 

Özünü tamam itirmişdi. Niyə stolun başında otu-
rub? Bu məclis nə üçündür? Toyu niyə belə maraqsız 
keçir? Bəlkə Süsən yoxdu, ona görə? Çalğıçılar niyə 
çalmır? Çağırmayıblar, ona görə də nə gəlirlər, nə də 
çalırlar. Bəs bacısı, qardaşı niyə yoxdur toyda? Axı, bir 
az qabaq bacısının yanında idi – Bakıda. Niyə ona 
deməyib? Bacısı lap dərsini atmaq idisə gələcəkdi. 
Qardaşına da gərək teleqram vuraydı. Odessada idi. O 
da hökmən gələcəkdi. Necə də gəlməyəydi? Ailənin ilk 
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xeyir işi idi. onların yoxluğu ilə əmisi arvadlarının 
yoxluğu üst-üstə düşürdü. Məmməd əmisinin də, Ziyad 
əmisinin də gözlərindən bir narahatlıq yağırdı. Söhbətin 
ucundan-qulağından eşitmişdi ki, iş nə yerdədir. 
Narazılıq vardı aralarında.  

Çayı içib qurtardılar. Bəzilərininki isə soyuyub qal-
dı stəkanında. Bir müddət səssizlik bürüdü məclisi. 
Hərə öz aləmində fikirləşirdi. Nə fikirləşirdilər, təkcə 
onların özləri, bir də Allahları bilirdi. Atası stulda 
qurcalanıb səssizliyi pozdu. 

− Hə, nə durubsunuz, soyutmayın yeməkləri. 
Ömründə cəmi-cümlətanı bir toyu olacaqdı. O toy 

da belə? Nəsə, birtəhər keçir. Hamı ancaq öz aləmin-
dədi. Nə çalan var, nə oxuyan, nə oynayan. Tamada da 
görünüb eləmir. Vəli müəllim gəlib çıxmamışdı. O 
basalaqda nə qədər böyük, kiçik məclis olurdu, oraya 
ya atası, ya da Vəli müəllim tamada olurdu. Ən çox da 
atası. Ancaq bugünkü məclisdə atasının tamada olması 
yaxşı çıxmazdı və atası bunu heç istəməzdi də. O qədər 
işi var. Qonaq-qaranı qarşılamaq, onları yerləşdirmək. 
ev işlərinə, yeməyə nəzarət etmək. Vəli müəllimin 
yeriydi. O da, Allah bilir, harda gecikib. Gəlib çıxacaq-
dı. Bir az geci-tezi vardı. 

 
III 

 
Deyəsən, rahat yatdı bir az. 
 

IV 
 
Diqqət! 
Diqqət! 
Diqqət! Kamera və mikrafonlarımız Lenin adına 

mərkəzi stadiondadır. Hörmətli radio və televiziya 
tamaşaçıları, bu gün burada dünya çempionatının final 
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oyununda SSRİ-nin və Braziliyanın yığma koman-
daları görüşür. Komandaların heyəti ilə tanış olun. 
Qonaqlar Braziliya futbolçularıdı. Bir nömrəli oyun-
çu... iki nömrəli oyunçu... on bir nömrəli oyunçu... 

SSRİ-nin yığma komandası dünənki heyətdə çıxış 
edir. 

 Danışan Nikolay Ozerov idi, ürəkdən, özü də çox 
şirin, fasiləsiz danışırdı. Elə bil, kimsə dalınca 
düşmüşdü. 

...SSRİ-nin yığma komandası ilk dəfədir ki, final 
görüşünə çıxıb. Mütəxəssislərin fikrincə, onlar rəqib-
lərindən həm texniki, həm də fiziki cəhətdən çox 
güclüdürlər. Görək oyunun axırı necə qurtaracaq? 
Budur, sovet futbolçuları hücuma keçirlər. Banişevski 
topla bir neçə müdafiəçini aldadıb cərimə meydan-
çasına daxil olur. Qapıçını da aldadır. Qapı boşdur. 
Vurmaq lazımdır.  Bu nə oyundur? O topu ayağının 
altında saxlayıb oynadır. Bizə qol hava, su kimi 
lazımdır. Qapıçı yenidən onun ayaqları altına yıxılır. 
Hücumçumuz onu bir də aldadıb vurur. Qool! Qool! 
1:0. “Neftçi” komandası bu oyunda qalib gəlsə, güclülər 
dəstəsində öz yerini saxlayacaq. Bizə qələbə lazımdır. 
Ancaq qələbə! Belə olarsa, güclülər dəstəsini Yerevanın 
“Ararat” komandası tərk edəcək. Onlar bu gün son turda 
Moskva dinamoçularına uduzmuşlar. 

...Taxta dirəklər basdırılmış və dirəklərə dəmir torlar 
bərkidilmişdi. Top tez-tez tora dəyib onu silkələyirdi. 
Hörümçəyə oxşayırdı top. Torun içində çabalayır, 
meydançaya qayıtmaq istəyirdi. 

 
V 
 

Elə həmin o meydançada kiçik bir mağar qurmuş-
dular. Mağarın başında bir stol qoyulmuşdu. Stolun 
üstü cürbəcür güllərlə dolu idi. Bu onların stolu idi. 
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Bəylə gəlin onlar üçün bəzədilmişdi. Xalçanın üstünə 
pambıqla “Toyunuz mübarək olsun!” sözləri yazılmış-
dı. Onu ora dəvət etdilər. Yoldaşlarından ayrılıb getdi 
stola tərəf. 

– “Yenə də tək-tənha oturmalıyam – Süsənsiz. Har-
da qaldı görən? Niyə gəlib çıxmadı? Yoxsa yolda 
başına bir iş gəlib? Allah eləməmiş, birdən qəza-zad 
olar. Yox, Allah qoysa, heç nə olub eləməz, gələcək. 
nə vaxtsa gələcək”. 

Keçib oturdu stolun arxasında. Məclisdə oturanlar 
qohum-tanışları idi, onlardan gizlənmək istəyirdi. Odur 
ki, başını güllərin arasına soxurdu. 

Stolların üstünə kələm dolması və bozartma qoy-
muşdular. İçki yox idi. Onun əvəzinə xırda cürdəklərdə 
bulaq suyu vardı. Yüz qramlıq stəkanlara həmin sudan 
tökülür və sağlıq deyilirdi. Vəli müəllim qızışmışdı. 
Coşub-daşırdı. Sağlıq-sağlığın ardınca deyilirdi. Olan-
lar, olmayanlar haqqında sağlıqlar bir-birini əvəz edir-
di. Arada şuluqluq eləyənlər də olurdu ki, onu da Vəli 
müəllim cərimələyirdi. Aşıq Ədalət oxuyur, dastan 
danışırdı. 

Qardaşı, bacısı gəlmişdi. Arada atasını, anasını, qar-
daş-bacısını çıxarıb oynadırdılar. Gah “Vağzalı” çalı-
nırdı, gah da “Tərəkəmə”. Əmisi arvadları gəlməmiş-
dilər. Atası uşaq yollamışdı. Zor ha deyildi. İstəmirlər, 
gəlmirər.  

Mehdi ilə Kitay içib piyan olmuşdular. Oynamaq-
dan doymurdular. Elə aşığa sifariş verib səndirləyə-
səndirləyə yalandan da olsa, əl-qol atırdılar. Birdən 
Mehdi əlini qaldırıb dedi ki, daha bəsdir, bu havaları 
çaldığı. 

− Aşıq, ağrını allam, indi də bir “Ayrım” havası 
çal. 

Aşıq bilirdi ki, belə bir hava yerli-dibli yoxdu. 
Mehdi içib piyan olub. Odur ki, ağlına gələn bir hava 
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çaldı. Mehdi də bir az əl-qol oynadıb dayandı. 
− Aşıq, bu “Ruhani”di. Mən sənə dedim ki, “Ay-

rım” havası çal, “Ayrım” havası. 
Aşıq bu dəfə “Dilqəm”i çaldı. 
− Ə, yekə kişisən, sarıma bizi. Guya biz “Dil-

qəm”nən “Ayrım” havasını ayıra bilmirik. “Ayrım” 
havası çal görüm. 

Aşıq dedi ki, elə hava yoxdu.   
− Var, aşıq, var! Necə yəni, mən öz havamı bil-

mirəm? Çal “Ayrım” havası. 
Vəli müəllim Mehdini yanına çağırdı. Mehdi get-

mədi. Vəli müəllim qarabaşlara əmr etdi ki, onu hü-
zuruna gətirsinlər. Ayı Temirnən Kosa Mansır Mehdini 
quş kimi caynaqlarına alıb gətirdilər. 

− Ə, Mehdi, bu nə oyundu çıxarırsan? 
− Nağayrıram, ağrın alım? 
− Şuluqluq salırsan. 
− Ə, Vəli müəllim, mən uşağam, nəyəm, şuluqluq 

salam. Dərs-zad ha döy. Deyirəm havamı çal, 
oynayım. Ayrı nə iş tutmuşam? 

− Ə, Mehdi, “Ayrım” havası yoxdu. 
− Müəllim, ayıbdı. Ali təhsilin var. Mən şoferliyi 

oxumuşam. Qıraqdan baxan nə deyər? Bu da bizim 
oxumuşumuz. – Əlini Vəli müəllimə uzatdı. 

− On manat ştraf! 
− Niyə verirəm, ə? On manatı çöldən ha tapma-

mışam. 
− On manat! 
− Çalsın oynuyum. 
Vəli müəllim bu dəfə üzünü Ayı Temirə tutdu. –Ə, 

Temir, onun cibindən çıxart on manat at çamadana. 
Qarışıqlıq düşdü. Kitay dostunun köməyinə gəldi. 

Süpürüşdülər.  Birdən Mehdi əli ilə kostyumunun 
düymələrini açıb: - Ə, dəymə, qoy axtarsınlar, görək 
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cibimdən nə tapacaqlar. Nə var ki, nə tapsınlar. Si-
çanlar oynaşır,  - dedi. 

Temir axtardı bütün ciblərini Mehdinin. Ancaq, 
doğrudan bir qəpik də tapmadı. 

Sonra Gümüş oynadı. Bütün hamı əl çalırdı 
Gümüşə. Hamı həsədlə baxırdı. O, özü də istəyirdi ki, 
tutub yesin Gümüşü və Gümüş kimi bir oğlu olsun. 
Hamı şabaş verdi. Gümüşün əllərinə sığışmadı 
onluqlar, iyirmibeşliklər Axır, anası qucağına alıb 
çıxardı Gümüşü ortalıqdan. 

Vəli müəllim son sağlıq dedi. Toy qurtardı. Aşıq bir 
“Vağzalı” çaldı. “Volqa” onların qapısına sürüldü. Ar-
xadan yengələr düşüb gəlinin qolundan tutdular. Gəlin 
donunun arxası yer süpürürdü. Bilinmirdi ki, kimdi bu. 
Ziyad əmisi qoyun kəsdi gəlinin ayağının altında. 
Bacısı bir sini şokalad atdı gəlinin başına. Balaca 
uşaqlar konfet yığmağa başladılar. Bacısı qab qoydu 
ayağının altına. Qab qırılmadı. İkinci dəfə vurdu. Bu 
dəfə parça-parça oldu. gəlini evə apardılar. 

... Oyunçular bir-birinə sarılmışdılar. Bir-birini uzun 
illərin həsrətlisi kimi öpür, duz kimi yalayırdılar. Valid 
Sənaninin səsi bütün hər yana yayılırdı. 

− Bəli, Azərbaycanın yığma komandası ilk dəfə 
olaraq dünya çempionu adını qazandı. Bu münasibətlə 
sizi təbrik edirəm. Bununla da Lenin adına respublika 
stadionundan verilişimiz sona çatır. Sağ olun. Gələn 
görüşlərədək. 

 
VI 

 
Yağış yağırdı. Qırmızı yağış. İsti yağış ara 

vermədən yağırdı. Heç kəs gözə görünmürdü. Arada 
şimşək çaxırdı. 
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VII 
 
Bir adaya yığışmışdılar. Adı dilinin ucundadı. Ən 

yaxın qohumları idi. – nənəsi, ata-anası, dayıları. 
Onları yola salırdılar. Təyyarəylə. Təyyarə dənizin 
içində hazır dayanmışdı. Sürücü mühərrikləri işə salıb 
qıraqda papiros çəkirdi. 

− Yaman qorxuram. Allah özü yaman gözdən sax-
lasın. – bunu anası deyirdi. Aliyə xanım. Nənəsi qüv-
vət verdi anasının sözünə. 

− Hə, a bala. Qıraqdan baxan bəxtəvərlik verir. 
Üstlərində muncuqdan-zaddan bir şey varmı barı? 

− Hardan olacaq, ay ana. Əllərim qurumuş harday-
dı, tikib asaydım. Nə bilirəm elə şeyləri bir də. 

− Onu biz bilmərik bala. Qaynanam ölmüş mənə 
öyrətmişdi ki, mən də sənə öyrədim? Ağzı otlu malıq. 
Cadu bilmərik, piti bilmərik. Elə şeyləri Gülü qudan 
yaxşı bilir. Uşaqlarının alt paltarlarınacan gözmun-
cuğudu.  

Atası oğluna nəsihət verdi. Nəsə çox gizli danı-
şırdılar. Bacısı Gümüşü oynadırdı.  

Getmək vaxtı idi. 
− Qurban olum, ay bala, ölmədim nəvə toyu da 

gördüm. Daha dərdim yoxdu. Görüm qoşa qarıyasınız. 
Belə mənim ağzımnan gəlinimin üzündən öpərsən. 
deyərsən ki, köpəyin qızı, səni gözləməkdən gözümü-
zün kökü saraldı. İşini-gücünü atıb gəlsin. 

− Yaxşı, nənə, deyərəm. 
Nənəsi alnından öpdü. Anası boynunu qucaqladı. 

Dayısı əlini sıxdı. Hamı ilə öpüşüb ayrıldılar. Gümüş 
anasının qucağından düşüb onların dalınca qaçdı. 

− Əmi, səni öppədim. 
Gümüşü qucağına alıb göyə atdı. Tutub üzündən 

öpdü. Gümüş onun sağ üzündən öpdü. Sonra əli ilə 
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göstərib sol tərəfdən öpdü. İstədi onu yerə qoysun. 
− Əmi, buya qaydı. Buydan da öpüm. – Əlini 

dodağına qoydu. Öpdü onu dodağından. 
− Gəl, əmini yorma. 
Pilləkənləri qalxıb təyyarəyə mindilər. Qapı örtüldü. 

İndi onlar hamını pəncərədən görürdülər. Hamısının 
bir əli göydə qalmışdı. Təyyarə uğuldayıb göyə qalxdı. 
Qardaşı solunda, bacısı sağında oturmuşdu. Səssiz da-
nışır, səssiz gülürdülər. Sonra qardaşı lətifə danışmağa 
başladı. 

Güldülər. Üçü də. Bacısı da ara vermirdi gülməyə. 
Qardaşının qolundan tutub deyirdi ki, danış, sən Allah, 
heç olmasa,birini də. Qardaşı danışırdı. O isə Süsəni 
fikirləşirdi. Danışırdı öz-özünə onunla. 

Təyyarə Odessada dayandı. Qardaşı diplomat port-
felini götürüb görüşdü onlarla və gülə-gülə ayrıldı. 
Yenidən səmaya qalxdı təyyarə. Bacısı söylədi ki, 
onların fakültəsində təzə bir fənn də keçirlər. Bu ildən. 
Şeir fənni. Gərək filologiya fakültəsində oxuyanların 
hamısı şeir yazsın, şair olsun. 

− Bu şərt deyil, - dedi. 
− Bilmirəm. Ancaq keçirlər. Yaman çətindi, 

imtahanından qorxuram. 
− Kim keçir onu? 
− Şair Dağlı. 
− Bir şey öyrədirmi? 
− Nə bilir ki, nə öyrətsin? Əlli yaşı var. Bir balaca 

kitabçası çıxıb.  
− Ona deyin ki, hamının şair olması vacib deyil. 
− Deyirik. Nə olsun. Sağ qulağından alıb, soldan 

da o yana ötürür.  
− Ona deyin ki, vətəndaş olmaq lazımdı. əsil vətən-

daş. Cızma-qaradan bir şey çıxmaz. 
Bacısıgilə çatdılar. Bacısının çamadanını, sumkasını 
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götürüb düşdü. Təyyarənin içi uzanıb böyük düzənlik 
oldu. Aeroport idi deyəsən bura. Axır ki, çatmışdılar. 
Burda çoxlu təyyarələr vardı. Biri qalxır, biri enirdi. 
Adları da yazılırdı təyyarələrin üstünə. “Bakı-Mosk-
va”, “Bakı-Leninqrad”, “Bakı-Kiyev”, “Bakı-Simfe-
ropol”. Ey, nə qədər istəsən doludur təyyarə. Adamlar 
da qarışqa kimiydi. Əllərində, bellərində dolu çama-
danlar, səbətlər, bağlamalar. Kimi aparırdı, kimi 
gətirirdi. Nə aparıb-gətirdiyini isə özləri, öz Allahları 
bilirdi. 

Aeroportdan həyətə çıxdı. Ətrafa göz gəzdirdi. 
“Turist” mehmanxanası yerindəydi. Balkonlarda çılpaq 
adamlar oturub çay içirdilər. Çayxananın qabağı dolu 
maşın idi. Üç-dörd “İkarus” da vardı. Qalan ağaclar, 
qəzet köşkü, oyuncaq mağazası hamısı öz yerində idi. 
Ciyərdolusu nəfəs aldı. Təyyarədə ürəyi bir az xarab 
olmuşdu. Təyyarə elədi də. Allah versin qatara. Taqqa-
taq. Gecə uzanıb rahatca yatırsan. Qəzet oxuyursan, 
çay içirsən. Qatarda çay içmək bilirsən necə ləzzətlidi? 
Bir də onu görürsən ki, mənzil başına çatıbsan. Çayx-
anada əcnəbilər dəyirmi stolun başına yığışmışdılar. 
İstədi gedib pivə içsin. Sərinləsin bir az. Qəfil səsdən 
diksindi. 

− Salam.  – Qırx beş-əlli yaşlarında bir kişi onun 
qabağında təzim etdi. 

− Salam, –  dedi astadan. Nə qədər fikirləşdisə, 
yadına sala bilmədi bu adamı. 

− Siz Bəktaşov yoldaşın kürəkəni deyilsiniz? 
− Bəli. Siz məni hardan tanıyırsınız? 
− Süsən xanım bütün əlamətlərinizi elə verib ki, 

görən kimi tanıdım. Üzünüzdəki yara nə qədər kiçik 
olsa da, mən onu uzaqdan gördüm. 

Doğrudan da, üzündə nöqtədən azca böyük yara 
vardı. Süsəni evə ötürəndə qabağını kəsmişdilər. Filar-
moniyanın yanında. Oradakı davadan yadigar qalmışdı. 
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− Mən, Bəktaşov yoldaşın şoferiyəm. İndi tələsirik, 
vaxtımıza az qalıb. Bizi limanda gözləyirlər. 
Gecikməyin. Yolda sizə hər şeyi danışaram. Bəs sizin 
çamadanınız hanı? Hə, budur. Siz zəhmət çəkməyin. 
Nə danışırsınız? Bəktaşov yoldaş görsə, eşitsə, nə 
deyər? Üstümüzdə onun ağır zəhməti var. Allah 
kölgəsini əksik eləməsin üstümüzdən. 

− Niyə üstümüzdən? Üstümüzdən deyəndə belə 
çıxır ki, mənim də. Axı, hələ Bəktaşovun kölgəsi 
mənim üstümə düşməyib? Nə olsun, Süsənin atasıdır? 
Mənə borclu deyil ki? Deyər, qızımı istəmisən, 
vermişəm. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Di gedin, dolanın. 
Saxlayın başınızı. Daha özünüz bilərsiniz? “Yox, o, 
özü istəməyəcək heç nəyi. Ona Süsən lazımdır 
dünyada. Özgə heç bir şey. Bəktaşovun kölgəsi 
düşməsə yaxşıdır üstünə. Lazım gəlsə, o özü kölgə 
salar. Ola bilər ki, zaman dəyişə və  o özü də dəyişə. 
Bax, onda heç nə deyə bilməz. Deyə bilməz. Çünki bu 
dünya yaman şeydir. Nə istəsən, ola bilər. Bilərmi? 
Yox, iradə lazımdır insana. İnsan iradəsi. Bax, onda 
dünya qələt eləyər insana güc göstərdiyinə”. 

Başqa üsullar da var. İnsanın ürəyini, beynini 
çıxarırlar, yenisi ilə əvəz edirlər. Onda hər şey 
mümkündür. Ürəkdəki arzular, beynindəki fikirlər də 
özününkü olmur. Bəktaşov da bildiyini edir. Çətin heç 
nə yoxdur. Beyin salmağa, ürək dəyişməyə nə var ki? 
Amerika alimlərinin əlində su içmək kimi bir şeydi. O 
qədər salıblar ki. O qədər adamın ürəyi, beyni, 
danışıqları, gülüşləri, hərəkətləri sünidir ki... 

 
VIII 

 
Sağ üzü üstə yatmışdı deyəsən. Ürəyində ağrı hiss 

etdi. Elə yuxusuna Nazim Hikmət gəldi. Görüşüb hal-
əhval tutdu. Çox nəsihət verdi ona. Dedi ki, oğlum, 
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arkadaşım, mən demişəm ki, ürəyim ağrıyanda, hiss 
edirəm ki, yaşayıram. Ürəyinin qədrini bil. Ürəyi sonra 
tapmaq olmur. Yaşamaq lazım olanda, ürək tapılmır. 

.......................... 
Oturub şeir yazırdı. 
 

Sənin qismətini az eyləmişəm, 
Sevinci yarıya böləndə, ürək. 
Bir ötüb gəlmişik çınqıllı yolu, 
Gec olur qədrini biləndə, ürək... 

 
Üstünə çoxlu cihaz yığılmışdı. Saqqallı və keçəl 

alimlər yığışıb söhbət etdilər və sonra dağılışdılar. 
Uzun saqqallı əlinə bıçaq alıb qarnını yardı. Ürəyini 
çıxardı. Kauçukdan qayrılmış ürəyə oxşar bir şeyi 
çıxartdığı ürəyin yerinə qoyub üstünü örtdü. O qədər 
ağrı hiss etmədi. Sonra həmin qayda ilə beynini dəyiş-
dilər. Saqqallı alim Bəktaşovun qabağına gəldi və ra-
port verdi ki, əməliyyat çox ağır keçsə də, nəticəsi 
yaxşı olub...  

 
IX 

 
...Sürücü ara vermədən danışırdı. 
− Bəktaşov kimi adamlar az-az gəlir dünyaya. El 

yolunda can qoyur. Qədrini bilmirlər. Bir ordendən, 
medaldan vermirlər. Gündə yüzünün döşünə taxırlar. 
Birini Bəktaşov yoldaşa vermirlər. Deyirəm, şəhərin 
mərkəzində heykəini qoyalar. Bilirsən necə gözəl olar? 

O, danışdıqca özünü danlayırdı ki, niyə bayaq 
Bəktaşovun kölgəsinə etiraz edib? 

Bax, budur yoldaş Bəktaşovun kölgəsi. Gecə saat 4-
dən sürücü gəlib kəsdirib aeroportu. İndi limana ge-
dirlər. Ordan da xaricə. Mindiyi maşın da yağın içində. 
Yağ kimi gedir. Nömrəsi də qırmızı yazılıb. Ancaq 
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qıraqdan oxunur. “00-00”. Belə nömrəni QAİ işçiləri 
heç kimə verməz. Sağlıq olsun, onlar xaricdən 
qayıdandan sonra bu maşını o özü sürəcək. qırmızı 
köynək geyinəcək, qırmızı qalstuk taxacaq. Qırmızı 
kostyum, qırmızı eynək. Eynəyi Bəktaşov Afrikadan 
gətirib. Bax, ha, Afrikadan. Süsən tapşırmışdı atasına. 
Demişdi ki, gözü qızarır isti olanda... 

Sonra hamı ona həsəd aparacaq, paxıllıq edəcək. 
Etibar, Nazir... Özlərini çox öyürdülər. Yuxarıdan 
baxırdılar adama. Nədi, nədi hərəsinin bir maşını var. 
Hələ Etibarın maşını “Zaporojest” idi, tısbağaya oxşa-
yırdı. İndi onun “Volqa”sı var. Yağın içində. Qıpqır-
mızı. Süsən onların heç birini adam yerinə qoymur. 
Arada Elxangil elçi yollamışdı. Şəfiqə xanım qapıdan 
qovub qaytarmışdı onları. Biabır eləmişdi qonşuların 
yanında. Şəfiqə xanım da Şəfiqə xanımdı ha. Onun 
sözü əsas olmalıydı. Qanun kimi! Onu heç Bəktaşov da 
poza bilməzdi. Çünki Şəfiqə xanım Şəfiqə xanım idi. 
Hə, qırmızı “Volqa”nı sürəcəkdi evlərinə. Süsən də 
yanında.  

 
X 

 
Dəniz dalğa-dalğa sahilə yaxınlaşırdı. Bir az keçə-

cəkdi, müəyyən bir dövrdə gəlib qurunu tutacaqdı, 
şəhər dənizin altında qalacaqdı. Amma, hələ dəniz 
qəzetlərin yazdığına, radionun dediyinə görə geri 
çəkilirdi. Geri çəkilmək məcburiyyət demək deyil. 
Qabaqda hücum var. Əks-hücum. O lap dəhşətli olur. 
O hücumun qabağını kəsmək olmur. Çünki bütün 
gücünü, bütün varlığını qoyursan o hücuma. Nəyə 
həyatda qabilsən, onunla keçirsən hücuma. Qalib 
gəlməlisən, hökmən! Əgər, qalib gəlməsən, məhv 
olmalısan. 

Dəniz də qırmızı görünürdü. Göy dəniz vardı, yaşıl 



Мцзащим  Исмайылзадя 

dəniz vardı, boz dəniz vardı, qırmızı dəniz vardı. Bu nə 
qəribəlik idi? Hər şey qızarırdı. Dəli sevər qırmızını. 
Dəli olmuşdu? Bilinmirdi. Ancaq fikirləşdi ki, dünyada 
Qırmızı dəniz var, əslində. Ola bilər ki, o dənizin üzü, 
gözü qırmızı olmasın, ancaq adı qırmızıdır. Vəssalam. 
Dəli-zad olub eləməyib. 

Qırmızı rəngli dəniz müdafiəyə keçmişdi. Nə vaxt 
hücuma keçəcəyini heç kəs bilmirdi. 

 
XI 

 
... Dənizin qırağında böyük bir canlanma vardı. 

Adamlar bir-birinə qarışmışdı. İynə atsaydın, yerə 
düşməzdi. Liman, gəmilər belə görünmürdü. Hündür 
qüllənin üstündə “VOZDUX”, “VETER” sözləri, 
havanın temperaturu bir-birini əvəz edirdi. 

Maşını lap kənarda saxladılar. İçəri girməyə imkan 
yox idi. Sürücü çamadanları əlinə alıb qabağa keçdi və 
camaatı itələyə-itələyə irəlilədi. Zorla yeriyirdi. 
Çoxunun ayağını ayaqlayır. Bu izdihamdan tez 
keçmək, Süsənə çatmaq, onu görmək istəyirdi. Özü də 
lap tez. Ortaya çatanda sürücü yoruldu. Çamadanları 
yerə qoydu. Dərindən nəfəs alıb alnının tərini əlinin 
arxası ilə sildi.  

− Yaman ağırdı bu çamadanlar. Bilmirəm, içinə nə 
doldurubsunuz. Lap əldən düşdüm. 

Özünü zor-bəla ilə ona çatdırdı. 
− Getmək olmur. Heç cürə getmək olmur. 

Mümkün deyil camaatdan. 
Sürücü elə bil ki, bir himə bənd imiş. Üzünü ca-

maata tərəf tutdu: 
− Ay camaat, yol verin, yol verin. Belə olmaz axı? 

Bəktaşov yoldaşın kürəkəni şikayət edir sizdən. İmkan 
verin rahat getsin. 

Hamı geri çəkildi. Yollar açıldı. İndi sakitcə gedirdi. 
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Limana çatmamış gözlərinə inanmadı. Əsgərlər hərbi 
qaydada düzülüb “farağat” komandasında durmuşdu-
lar. Bəktaşov, Şəfiqə xanım, onların arxasınca isə 
nümayəndə heyəti ona tərəf gəlirdi. Gözləri Süsəni 
axtardı. Görə bilmədi onu.  

− Görəsən, haradadı bu? Niyə görünmür, axı? – 
Yanındakı sürücü bir anın içində yox oldu və bir an 
keçməmiş həmin adam (polkovnik rütbəsində idi) 
hərbi addımlarla Bəktaşov və Şəfiqə xanıma tərəf ge-
dirdi. Onlara beş metr qalmış polkovnik əlini qulağının 
dibinə aparıb raport verdi. Aydınca eşidirdi səsi... 

− Yoldaş Bəktaşov, ... sağ-salamat gəlib çıxdı. – 
Onun adını deyirdi polkovnik. 

“Azad” komandası verildi. Polkovnik yanında idi. 
Çama-danları götürmüşdü. 

Bəktaşova çatıb dayandı. Salam verdi. Bəktaşov 
onun salamını aldı və əlini görüşmək üçün irəli uzatdı. 
Şəfiqə xanım onun hərəkətlərinə göz qoyurdu. Baxırdı 
görsün ki, o, necə aparır özünü. Mədəniyyəti, dünya-
görüşü necədir. Onların ailəsinə yaraşan oğlandımı? 
Şəfiqə xanıma tərəf döndü. Başı ilə salam verdi. Şəfiqə 
xanımın gözləri qaynayırdı. Qəribə mənzərələr 
gizlənmişdi onun gözlərində. Sonra arxadan gələn 
nümayəndə heyəti ilə görüşdü. 

Bir az keçmiş Süsən göründü. Dümappaq. Qar qıza 
oxşayırdı. Toy paltarı necə də gözəl yaraşırdı ona. 
Başına ağdan qotaz hörmüşdü. Ağ ayaqqabıları, uzun 
donu yelləndikcə görünürdü. Barmağında cürbəcür 
üzüklər, qolunda qızıl saat, qolbənd, qulağında iri 
sırğalar, boynunda boyunbağı, əlində gül dəstəsi vardı. 
Asta addımlarla Bəktaşova yaxınlaşıb onu, sonra 
Şəfiqə xanımı öpüb dayandı. Özünü itirmişdi, nə 
edəcəyini bilmirdi. Qəfildən yadına düşdü ki, bu gəlin 
onların evinə gələn gəlinə oxşayır. Bir almadı yarı 
bölünmüşdü. Himn çalındı. Kimsə Bəktaşova raport 
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verdi. 
Hamı onlara uğurlu yol arzuladı. Gəmi sahildən 

uzaqlaşdı. Sahildə duranlara əl elədilər və kayuta 
getdilər. 

Daha heç kim görünmürdü. Bəktaşov, Şəfiqə xa-
nım, əsgərlər, nümayəndə heyətinin üvləri, sürücü, 
kütlə... 

Süsənlə üzbəüz oturmuşdu. Gözləri ilə yeyirdi. Min 
ilin həsrətlisi kimi. Doymurdu ondan. Süsən isə 
utanırdı. Başını sinəsinə əymişdi.  

− Səni çox gözlədik, əzizim. 
− Biz də gözlədik. Elə darıxırdım sənsiz. Tək-tənha 

oturmuşdum. Elə deyirdim, bu saat gələcəksən. 
− Hamı səni görmək istəyirdi. 
− Səni soruşurdular. Nişanlının adı nədir, niyə 

gəlməyib, boyu-boxunu necədir?.. 
− Toyunuz necə keçdi? 
− Əla. O qədər qonaqlarımız vardı ki! 
− Bizdə də pis olmadı. 
− Ququş oxuyurdu. Papam zəmg vurub çağırmışdı. 
− Bizdə Aşıq Ədalət idi. 
− “Uzun gecə”ni oxudu. Sənin mahnını! 
................................. 
Sonra sözləri qurtardı. Süsənin əlini əlinə aldı. 

Üşümüşdü əlləri, isitdi. Sonra öpdü. 
− Neynirsən? 
− Mənim əzizim, həyatım! 
Birdən-birə qırmızı bir külək əsdi. Və bu külək Sü-

sənin ağ qotazını, ağ donunu, ağ ayaqqabısını, qızılla-
rını atdı bir kənara. Süsən sağ üzü üstə çevrilib onun 
qucağına uzandı. Bədəni tir-tir əsirdi. Saçını oxşadı. 
Gözlərini sığalladı. 

Süsən məst olmuşdu. 
O tərəf bu tərəfə çevrildi... 
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Gecənin səssizliyini ikisi pozurdu. 
Sonra hər şey susdu. 
O da. 
Süsən də. 
Dəniz də. 
Gecə də... 

 
XII 

 
Yadına güclə gəlir. Hansı okeanları üzüb keçdilər, 

hansı dövlətlərdə, hansı şəhərlərdə oldular. Hamısında 
da hörmət və ehtiram. Böyük-böyük adamlar qarşıla-
yırdı onları. Ziyafətlər saysız-hesabsız idi. Xatırlaya 
bilmirdi hamısını. Qırıq-qırıq görürdü hər şeyi. 
Okeanların, şəhərlərin, adamların arasından qırıq-qırıq 
xətlər keçirdi. 

Və o yadındadır ki, təyyarələri Eyfel qülləsində 
dayandı. Onlar rahatca pilləkənləri düşdülər. Təyyarə 
yox oldu. 

− “Görəsən, hara getdi bu təyyarə? Axı, bizə sonra 
da lazım olacaq. Deyirdilər ki, təyyarələrin gedəcəyi 
sonuncu nöqtə yoxdur. Yalan deyib kimsə. Lap göyün 
yeddinci qatına çatsalar da, təyyarələrin gedəcəyi so-
nuncu bir nöqtə var. Sonsuz heç nə yoxdur. Fəlsəfə. Və 
bu son nöqtədən o tərəfə heç nə görünmür. Nəsə, 
boşluqdu. Bermud uçbucağıdı. Çəkir və yox edir. Şə-
hərlərdə, qəsəbələrdə, kəndlərdə, yollarda dayanacaq-
lar var ki, maşınlar, qatarlar, təyyarələr bu dayanacaq-
larda dincəlib yorğunluğunu alırlar. Lap adamlar kimi. 
Kim deyir ki, maşınlar, qatarlar, təyyarələr yorulmur. 
Elə yorulurlar ki... Adamdan da betər yorulurlar”. 

Eyfel qülləsi haqqında çox oxumuşdu. Bilirdi ki, 
Eyfel qülləsi 1889-cu ildə tikilib. Bastiliya qalasının 
alınmasının 100 illiyi münasibəti ilə. Yeddi yüz layihə 
verilib bu qülləni tikmək üçün və Eyfelin (adı Küstel 
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idi) layihəsi bəyənilib. Martın 31-də tikilib qurtarıb. 
Hündürlüyü 319 metrdir. Bir şair vardı. Eyfel qülləsinə 
şeir yazmışdı. Fikirləri qarışıqdı Eyfel qülləsində. Çox 
qarışıq idi. 

– “Bəlkə Eyfel qülləsindəyəm, dünyanın ən uca 
nöqtəsindəyəm. Ona görə yadıma düşmür. Yerə enəndə 
xatırlayaram. Eh, insanın bilib unutduğu o qədər şey var 
ki! İnsan çox unudur. Çox tez”. 

Süsəni yanında görmədi. O da təyyarə kimi yoxa 
çəkilmişdi. 

− “Yoxsa çaşmışam, nədir? Eyfel qülləsində 
arvadım yoxa çıxıb? Bu nə biabırçılıqdır”. 

− Nədir? Yoxsa məni görmürsən? Gözlərin ağrı-
yır? Lap üzbəüz durmuşuq. Bir düz bax mənə. 

− Görmürəm. 
− Bu gün ayın neçəsidir? 
− Martın 31-i. 
− Bir sual verəcəm. Bilsən, gözlərini açacam. 
− De görüm. 
− Martın 31-də hansı hadisələr olub? 
− Deyim. Ancaq aç gözlərimi. Qoy Eyfel qüllə-

sindən dünyanı görüm. Bəlkə bir də yolumuz düşmədi. 
− De, de, sonra. 
− Martın 31-də Eyfel qülləsi tikilib qurtarıb. O gün 

bizim toyumuz olub. Və biz Eyfel qülləsinə gəlmişik. 
− Hardan bilirsən? 
− Oxumuşam, bilirəm. 
− Qoy öpüm gözlərindən. açılsın gözlərin. 
Öpdü onun hər iki gözündən. Açıldı gözləri. 
Süsəni sinəsinə sıxdı. 
− Gəl, baxaq dünyaya, insanlara, heyvanlara. Bilir-

sən burdan necə aydın görünür? 
− Bilirəm və görürəm. Ancaq... 
− Nə ancaq? 
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− Elə bilmə ki, Eyfel qülləsi ən uca nöqtədir. On-
dan hündür Ostankinodur. Moskvada. 534 metrdir 
hündürlüyü. 

− Elmi-texniki tərəqqi, kosmos əsri. 
− Gəl, bu elmi söhbətlərimizi qoyaq bir yana. Bir 

bax, o bizə yaxın dağı görürsənmi? O Comolunqmadır. 
İlan kimi qıvrılıb axan Nil çayıdır. O Niaqara şəlalə-
sidir. – İnsanlara bax, Süsən! Görürsənmi, heç heyvan-
lardan seçilmir? Rəngləri, addımları, danışıqları... 

−  Hə. Gəl qalaq burada. Düşməyək yerə. Xəbər 
göndərək ki, gəmimizin mühərriki xarab olub. O 
adamların yanına qayıtmayaq. İstəmirəm. 

− Bəs ata-anamız, qohum-qardaşlarımız? 
− Papamnan mamam gələcəklər. 
− Bəs mənim? 
Susdu Süsən. Və o da susdu. Yerə baxdı. Doğrudan 

da, adamların rəngi Eyfel qülləsindən çox aydın seçi-
lirdi. Danışıqları da müxtəlif idi. 

– Mən Parisi televizorda görmüşəm. İndiki kimi 
gözəl idi. küçələri, maşınları, binaları... – Süsən qoluna 
girib danışırdı. 

− Mən də televizorda görmüşəm. 
− Eyfel qülləsi haqqında isə papamnan-mamam 

danışıblar. Onlar keçən il burada istirahət ediblər. 
− Eyfel qülləsinə putyovka var? 
− Bəs necə? Dünyanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, 

oraya putyovka olmasın. Gələn il deyəcəyəm bizə də 
düzəltsinlər. 

Fikrində tutmuşdu ki, yayda kəndə gedərlər. Evlə-
rinə. İstirahət edərlər. Ata-anasını görərlər. Gəlinlərini 
görmək istəyirlər. Süsən heç toya da getməmişdi. Özü 
də Süsən onların birinci gəlinidir. Birinci şirin olur. 
Qohumları, qonşuları görər onu. 

− Niyə fikirlisən? 
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− Heç. Elə-belə. 
− Doğrudan. Bəlkə xəstələnibsən? Həkim çağırım-

mı? 
− Yox. Nə danışırsan? Heç burada adam xəstələ-

nər? 
− Gül görüm! - dedi. 
−  Bəlkə heç gülmək istəmirəm? 
− Yox, güləcəksən, özü də indi. – Güldü. Ürəkdən 

yox, zorla güldü. Və heç bilmədi ki, niyə güldü. 
− “Deməli gələn yay yenə Parisdəyik. Nə olar? 

Eybi yox. Qoy belə olsun.” 
 

XIII 
 
Həmişə dünyanın Eyfel qülləsində dayanmaq ol-

maz. Bir gün düşəcəksən. – geci-tez var. Həm də hər 
şeyin qədəri olmalıdır. O qədəri keçdimi, ağı çıxır, 
adiləşir. Gözündən düşür adamın. Özün də bezirsən. 
lap sadəcə. Misal üçün, Eyfel qülləsini götürək. Bu 
qüllə bir vaxtlar onun üçün kəşf olunmamış qitə idi. 
Söz vermişdi ki, kəşf edəcək o qitəni. Mütləq kəşf 
etməli idi. Nəyin bahasına olursa olsun. Çünki söz 
vermişdi. Söz verdinmi, gərək əməl edəsən. 

Birdən-birə yadına Şəhla düşdü. Görəsən o indi 
haradadır? Nə işlə məşğul olur? Bəlkə də oturub nə 
haqdasa fikirləşir. İstədi ki, Şəhla kənardan baxaydı 
onlara. Görəydi ki, nə cah-cəlalı var. Və birdən də 
istədi ki, yox, lazım deyil, Şəhlanın onları görməyi. Nə 
olsun ki, qəlbini qırıb. Cavandır. Beyni qanla doludur. 
Səhv edib.  

Bezdi Eyfel qülləsindən baxmaqdan. Az qaldı ki, 
gözlərini yumsun. Ancaq Süsən yanındaydı. Deyərdi 
ki, dəli olmusan, nədir? Gözünü niyə yumursan? 

− Gedəkmi Süsən? 
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− Adam heç getmək istəmir e... 
− Gedək, onsuz yenə də gələcəyik. 
Süsənin ipək əllərindən tutdu. Eyfel qülləsi yavaş-

yavaş yerə doğru hərəkət etdi və bir azdan sonra yox 
oldu. Yerə düşmüşdülər. Sevindi. İndi ayağını yerə 
möhkəm vura bilərdi. 

Qıraqda onları qırmızı rəngli maşın gözləyirdi. Belə 
maşını ömründə görməmişdi. Onun arxasınca isə 
cürbəcür maşınlar. Birinci maşında oturdular. Onların 
maşını hərəkətə gəldi. 

Toyları olub qurtarmışdı, axı! İndi xaricdə bu nə 
həngamə idi? 

− “Hə, bura xaricdi. Burda da bizə toy edirlər. Nə 
olar, qoy necə olur-olsun. Yəqin Bəktaşova görədi. Yox-
sa kim idi xaricdə onu saya alan, hörmət edən. Xaricdə 
lazımsız daş parçası kimi şeydi adam. Daha sözüm yox-
du. Kişinin xaricdə də hörməti var. Hörmət də sərhəd 
tanıyıb eləmir. Zəncir kimi uzanıb gedir”. 

Süsən qoluna toxundu. Gözləriylə onu başdan ayağa 
süzüb gülümsədi. 

− Yenə gəmilərin batıb, hə? 
− Yox, niyə elə düşünürsən? Sevinirəm. 
− Adam da öz toyunda qəmli olarmı? 
− Hıı... 
− Deyirəm ki... 
− Yox. Əlbəttə olmaz.; - “Deməli, bu gün də 

toyumuzdu. Yoxsa, elə biləcəkdim ki, məni qara basır. 
Yaxşı, bəs bu toy nə toydu? İnsana ömründə bircə dəfə 
toy olur. Bircə dəfə. O adam iki dəfə toy edir ki, ya 
arvadı ölüb, ya da arvadını boşayıb. Allaha şükür ki, 
bunların heç biri onun başına gəlməyib. Arvadı ya-
nında oturub. Yanında yox, ürəyinin başında. O, arva-
dını çox sevir. Lakin bu sevgini tez-tez açıb söyləmir. 
Ürəyində saxlayır. Və arvadı da bunu hiss eləyir. 
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Sevincini gah büruzə verir, gah da ürəyində saxlayır. 
Süsəni boşamaq isə heç xəyalına belə gəlmir. Bu toy 
isə narahat edir adamı. Bəlkə də eksperimentdi.  Yəqin 
ki, sonralar çoxları belə edəcək,. yəni dəb salacaqlar iki 
dəfə ərə getməyi. Toy qurtaran gecəsi xaricə gedə-
cəklər. Gedəcəklər, görəcəklər. Onlarla oturub ziyafət-
lər keçirəcəklər. Yox, bunu deyəsən, hamı bacarmaz. 
Hamı Bəktaşov olmaz ki? Tək-tək adamlar olar. Özü 
də tək xaricə getmək yox, çox şey mümkündür. Və 
həyatda da hər şeyin bir əlacı var. Təkcə ölümə çarə 
yoxdu. 

Hamı o olmaz ki. Bəktaşov kimi bir adamın qızı ilə 
evlənə. O da bir iş idi oldu. Cavanları bir yerə toplayıb 
şahlıq quşu uçurublar. Quş da gəlib qonub onun ba-
şına, olub Bəktaşovun kürəkəni. Çıxıb Eyfel qülləsinin 
başına. Eyfel qülləsindən baxmaq hər oğulun işi deyil. 

− “Necə istəməyəsən, axı? Süsən kimi gözəli heç 
sevməmək olar? Heç oxşamamaq olar? Yox, olmaz. 
Heç cürə olmaz. Bir də Süsən heç o biri arvadların 
tayıdırmı?” 

Nəsillərinin kişiləri boylu-buxunlu, görməli olublar. 
Əsil kişi olublar. Yolkəsən, evyıxan, alçaq olmayıblar. 
Odur ki, qadınların xoşu gəlirdi onlardan. 

...Toy davam edirdi. Başda ikisi oturmuşdu. Kimsə 
sağlıq deyirdi. Onun tanımadığı tək, kök, keçəl, qara 
bığlı bir kişi qədəhi ovcunda tutub sağlıq deyirdi. 

− Bu Almaniyanın premyer ministridir. Papamla 
bir oxuyublar. Bizdə çox olub. – Süsən astadan da-
nışırdı ki, səsi çox da maneçilik törətməsin. – Bir oğlu, 
bir qızı var. Oğlu yurfakı qurtarıb bu il. Müstəntiq 
işləyir. Adı Namiqdi. Arıq, balacaboy, qıvrımsaç oğ-
landı. Qızı orta məktəbi mənimlə paralel oxuyub. Mən 
azsektorda, o russkidə. Lalanı deyirəm. Konservato-
riyada oxuyur. 

Ona həvəssiz qulaq asırdı. Süsən isə elə danışırdı. 
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− Namiqnən Lalanın toyu bir gündə oldu. Namiq 
Səfər Əsədullayeviçin qızını aldı. Medinstitutda 
oxuyur. Beşdə. Səfər Əsədullayeviç də bilirsən kimdi? 
Əsli talışdır. Ptiçninin zaveduşisidir. Lalanın əri passaj 
bazarının direktorunun oğludur. Zarik.  

Sol qulağı Süsəndə, sağ qulağı sağlıq deyəndə idi. 
Səsi qulağını qıdıqlayırdı.  

− ...Bəktaşovun başından bir tük əskik olmasın... – 
“Qəribədir, Premyer ministr də Bəktaşovun sürücüsü 
deyəni deyirdi. Daha onların nə fərqi oldu?” 

− Onun sağındakı Mərkəzi univermağın direktoru-
dur. Qardaşı respublika prokurorudur. Qızı Asya 
məndən bir il qabaq oxuyub məktəbdə. Narxozu 
qurtarıb. Nişanını qaytardı keçən il... 

− “Bəktaşov yoldaş bizim ağsaqqalımızdı, başımızın 
böyüyüdü...” 

Əlinə böyük stəkan dolu araq almışdı. Növbəti 
sağlıq deyiləndən sonra içəcəkdi. Süsən qolundan 
tutdu: 

− Sən çox içmə, əzizim. Ziyandı gözünə. Həkimlər 
tapşırıb ki, içməyəsən. müalicənin nə xeyri olacaq 
onda. 

Ətrafda səssizlik idi, heç kim görünmürdü. Ziya-
fətdən əsər-əlamət qalmamışdı. 

− Darıxıram, yaman darıxıram. 
− Bir az döz, Süsən, az qalıb getməyimizə. 
− Eeh... Hələ çox var. Mən istəyirəm ki, indi 

gedək. 
− İndi buraxmazlar axı? 
− Papama zəng edərəm, tapşırar. 
− Zəng çatmaz Bakıya. 
− Sən elə danışırsan, elə bil heç Eyfel qülləsinə 

çıxmayıbsan. 
− Sən mənim bir dənəmsən. sən mənim... 
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Bu an onun üçün dünyanın ən gözəl anı idi. Ən 
gözəl anı! Dünya gözəl görünürdü və dünyada 
gözəllikdən başqa görməli heç nə yox idi. 

“- Elə həmişə, bax, beləcə qalaydıq. Dünyanın so-
nuna kimi. Yanımızda heç kim olmayaydı. Nə Bək-
taşov, nə Şəfiqə xanım, nə də heç kim. İkimiz olaydıq. 
Süsən beləcə yataydı və mən onun xoş rayihəsini 
duyaydım...” 

 
XIV 

 
Dəniz uğuldayırdı. Yağış yağmışdı. Bulanıq idi 

dalğalar. Sahildə qırmızı çiçəklər açmışdı və bu qırmızı 
çiçəklər adamın, torpağın üzünə baxıb gülümsəyirdi. 
Dəniz sahilə hücuma gələcəkdi...  

 
XV 

 
Cəngəlliklərlə irəliləyirdilər. Ətraf əcaib, adı ensik-

lopediyalarda çəkilməyən, haqqında məlumat  veril-
məyən heyvanlarla dolu idi. Biri başçı idi. Gözlə, qaşla 
əmrlər verirdi.  

Getmək mümkün deyildi. Tikanlı ağaclar paltar-
larına keçir, dartıb cırırdı. Gah düz yeriyir, gah da ağzı 
üstə uzanıb sürünürdülər. Nəhayət, dəridən düzəldilmiş 
bir qapının qabağında dayandılar. Başçı əmr verdi. 
Bütün heyvanlar bir göz qırpımında yox oldu. Sonra 
ona yaxınlaşdı. 

− Zəhmət olmasa, üst-başınızı qaydaya salın. 
Pencəyi tamam abırdan çıxmışdı. Köynəyinin 

düymələri qırılmışdı. Sinəsinin qara tükü görünürdü. 
Əli ilə yaxasını örtdü. 

− İndi buyurun içəriyə. 
Süsəni qabağa salmaq istədi. Səsə geri döndü. 
− Tək gedin. O bayırda gözləsin. 
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− Niyə axı? Mən onunla getmək istəyirəm. O 
mənim... – Sözü yarımçıq kəsildi. 

− Bilirəm. Ancaq olmaz. Gərək çöldə qalsın. 
− Xeyir, o mənimlə gedəcək. 
− Dedim ki, olmaz. 
Başçıya yaxınlaşdı. Onu kənara çəkdi. Bir az söhbət 

etdi. Astadan danışırdı ki, Süsən eşitməsin. 
− Axı, o, qorxur. 
− Kimdən? 
− Heyvanlardan. İtdən də qorxur. 
− Qorxmaz. Burda qorxulu adam yoxdur. Bir də 

hər şey onun özündən asılıdır. Elə oturub durmalıdır 
ki... 

− Bilirsən o kimdir? 
− Mən heç kimi tanımıram. İçəriyə ancaq kişilər 

keçir. 
−  Axı... 
− İçəriyə cinsi kişi olanlar girir. -  Başını bulaya-

bulaya Süsənin yanına qayıtdı. Dedi ki, ona icazə 
vermirlər. Gərək çöldə qala. Rəngi qızardı Süsənin. 
Dedi ki, eybi yoxdur, gözləyər, ancaq ondan nigaran 
qalacaq. Bir az ehtiyatlı olsun. 

Dərini qaldırb içəri keçdi. Gözlərinə inanmadı. Bir 
özgə aləmə gəlib düşmüşdü. Parket döşəmənin üstünə 
xalı sərilmişdi. Müxtəlif ölçülü, cürbəcür bəzəkli. İki göz 
istəyirdi çıxaydı tamaşasına. Üstündə ceyran, qızılgül, 
bənövşə, dünya gözəli qızlar şəkli. Xalçaların üstü ilə 
yeriməyə adamın heyfi gəlirdi. Divar qırmızı rənglə 
boyanmışdı. Stollar, stullar Günəş kimi parıldayıb işıq 
saçırdı. Masaya gül qoyulmuşdu. Başda şir oturmuşdu. 
Tez-tez əlini saqqalına çəkirdi. Bir cərgədə bayaq onları 
müşayiət edən heyvanlar yan-yana düzülmüşdülər. Ha-
mısının əlində qələm, qabaqlarında kağız vardı. Birinci 
ayı oturmuşdu. Sonra sıra ilə canavar, çaqqal, tülkü, 
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dovşan, it, pişik, siçan. O birisi cərgədə dəvə, at, eşşək, 
qoyun, keçi, sərçə, beçə əyləşmişdi. Şirlə üzbəüz ayaq 
tərəfdə onun yeri idi. şir əlini saqqalına sürtüb: - gəlsin, - 
dedi. Stola yaxınlşaıb salam verdi. Salamını alan da oldu, 
almayan da. 

− Deməli, gəlmisən, hə? – Şir pəncərəyə baxıb 
soruşdu. 

− Bəli, gəlmişəm. 
− Filankəsov Filankəs Filankəs oğlu? 
− Bəli. 
− Təvəllüdün – 1959? 
− Bəli. 
− Neçə yaşın olur? 
− 22. 
− İyirmi iki. Hıı. Deməli belə. Bəs neçə yaşında 

keçməliydin bizim sıramıza? 
− On yaşdan etibarən. 
− Düzdür, düzdür. On yaşında keçməliydin. İndi 

isə iyirmi iki yaşın var. Deməli, on il keçib. Bəs niyə 
bu qədər gecikibsən? 

− Oxuyurdum. 
− Niyə işləmirdin? 
− İşləyirdim də. 
− Məni sarımısan? 
− Həm oxuyurdum, həm də işləyirdim. 
− O nə olan şeydir? Həm oxuyurdun, həm də 

işləyirdin? 
− Gündüz oxuyurdum, gecə işləyirdim. 
− Hı. Deməli, indiyə kimi səni layiq bilməyiblər. 

Bizim nə günahımız var? İndi biz də keçirə bilmərik. 
Çünki səni layiq bilməyiblər. 

− Necə yəni layiq bilməyiblər? Mən birinci dəfədir 
ki, bura keçmək üçün ərizə yazmışam. 

− Gecikibsən. 
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− Niyə gecikmişəm? 
− Ona gecikibsən ki, bala, daha sənin vaxtın keçib. 

Özün-özünü gecikdiribsən. Bizə cavan kadrlar 
lazımdır. 

− Siz nə danışırsınız? 
− Qışqırma. Burada hörmətli yoldaşlar oturub. – 

Əlini başda ayı oturan cərgəyə yönəltdi. Öz 
növbəsində onlar hamısı başını bir neçə dəfə aşağı əyib 
təsdiqlədilər onun fikrini.  

− Yaxşı, nə deyirsiniz, bu yoldaşın işini nə yerdə 
qoyaq? 

Tülkü söz alıb danışmağa başladı. 
− Belədi ki, yoldaşlar, yoldaş Şir məllim çox gözəl 

dedi. Nə lazımsa hamısını. Bizə gənc kadrlar lazımdır. 
Gənc kadrlar. Eşşək bu yerdə dözmədi. Əl qaldırıb söz 
istədi. Şir əli ilə onu sakitləşdirib bildirdi ki, tülkü 
müəllimin sözünü kəsməsin. Etikanı gözləsin. Tülkü 
bir ucdan danışırdı. 

− Yoldaş Şir müəllimin dediyi kimi, bu yoldaşın 
yaşı ötüb. Odur ki, mən bu yoldaşın əleyhinə səs 
verirəm. – Üzünü şirə tutub: - Oturmaq olarmı yoldaş 
Şir müəllim?” - soruşdu. Şir başını tərpətdi. – Eşşək 
sözə başladı. 

− Mən bu yoldaşa zəmanət vermişəm ki, bizim 
sıramıza keçsin. Çikini də bilirəm, bikini də. Nəyi var 
obyektiv yazmışam. Yaşı da çox keçməyib. İyirmi iki 
yaş nədir ki? 

− Necə nədir, ə? Qeyd etdik ki, yaşı ötüb. – İt 
yoldaşı Tülkünün səsinə səs verdi. 

− Yaxşı belə isə, onda bir şeyi də nəzərə alaq ki. 
Canavar otuzunda keçib sıramıza. – Canavar yerində 
qurdalandı. 

− Eey, məni araya qatmayın. Söhbət bu yoldaşdan 
gedir. 
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− Mən belə təklif edirəm ki, bu yoldaşı keçirək 
sıramıza. Layiqli yoldaşdır. 

Arada mübahisə düşdü. Bu dedi, o eşitdi, o dedi, bu 
eşitdi. Şir əlini stola döydü. Telefon zəng çaldı. Şir 
dəstəyi götürdü. Yüksək tonda “Alo!” – dedi və 
danışanın kim olduğunu biləndən sonra ikiqat əyildi. 

− Yoldaş Bəktaşov, siz nə danışırsınız? Buralar 
cəngəllikdir. Odur ki, rəva bilmədim. Yaxşı, görməli 
yerlər var. Ora apararam. Baş üstə, baş üstə - Nil 
çayına? Baş üstə. Kim? Yox, yoxdur. – Kişinin rəngi 
ağardı. – Bir dəqiqə, yoldaş Bəktaşov. 

− Bəli. Səhərdən ayaq üstədir. Gözləyir bu yoldaşı. 
− Bəs niyə onu çöldə saxlayıbsan? – Şir qışqırdı. 
− Siz özünüz dediniz, axı. 
− Kəs səsini. Tez ol, keçir onu buraya. 
Süsən qapını açıb içəri girdi, şir stoldan durub onun 

qabağına gəldi. 
− Xanım, bağışlayın. Sən Allah, bir səhv eləmişəm. 

Sizi çöldə gözlətmişəm. Üzr istəyirəm. Elə indicə 
Bəktaşov yoldaş zəng etmişdi. Hər şey hazırdı. Gedə 
bilərsiniz. Bir gedin bizim Nil çayını da görün. Ancaq 
ehtiyatlı olun, siz Allah. Maşın aşağıda sizi gözləyir. 

 
XVI 

 
Üzü aşağı Nil çayı ilə üzürdülər. Çay atıb tuturdu 

onları. Süsən qorxusundan qucağına sıxılmışdı. 
Yıxılmasın deyə bir əli ilə ondan sarılmışdı. Yadına 
saldı ki, Nil  çayı Afrika qitəsinin düz ortasından axır. 
Yarıya bölür Afrikanı. 

Çay çaydı. Dəniz deyil ki? Çay yuyub aparır. Ancaq 
dəniz yox. Çəkib saxlayır dərinliklərdə. Çay dəniz 
deyil... 

XVII 
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Şəhla ağlayırdı. Onun göz yaşını silmək istədi. 

Əlləri çatmadı. Aralarındakı məsafə çox idi. 
 

XVIII 
 

...Stolun arxasında oturmuşdular. Qarşıda isə 
eynəkli, saqqallı, zahirən cavan görünən bir nəfər 
oturmuşdu. Əlində üzü bəzəkli dəftərçə, qələm 
tutmuşdu. 

− Mən yerli qəzetin müxbiriyəm, cənablar, - dedi. 
Bir azdan sizinlə aparacağım müsahibəni televiziya və 
radio dalğalarında səsləndirəcəklər. Xahiş edirəm ki, 
sıxılmayasınız və bizimlə səmimi söhbət edəsiniz. 

Hər ikisi razılığını bildirdi. Süsən onun qalstukunu 
düzəltdi, saçını daradı, kostyumunun boynunu 
təmizlədi. 

– Hazır olun, başladıq, - dedi müxbir. – hörmətli 
cənablar, əvvəla, icazə verin adamızın sakinləri 
adından sizi təbrik edim, sizə xoşbəxtlik, səadət 
arzulayım və onların, həm də öz adımdan deyim ki, 
bizim adaya xoş gəlibsiniz. 

− Sağ olun, - dedilər bir ağızdan. 
− Xahiş edirik ki, bildikləriniz, özünüz haqqında 

açıq danışın. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim üçün vaxt 
əsas ölçü deyil. Bizi nəticə maraqlandırır. Onu demək 
istəyirəm ki, ən kiçik, əhəmiyyətsiz hadisələri belə 
danışmaqdan çəkinməyin. İndi birinci məsələni elə 
szidən başlayaq. Özünüzü təqdim edin. O: 

− Bu mənim həyat yoldaşımdır. Süsən xanım un-
iversitetin sonuncu kurs tələbəsidir. Biz birlikdə təhsil 
alırıq. İnstitutda oxuyanda bir-birimizlə tanış olmuşuq 
və evlənmişik. 

Müxbir: 
− Bəs uşaqlığınız? Siz uşaq vaxtı bir-birinizi 
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görməmisiniz? 
O: 
− Xeyr. Süsən şəhərdə böyüyüb, mən isə kənddə. 
Müxbir: 
− Başqa mühitdə böyüməyiniz sizin ailə müna-

sibətlərinizə mane olmur ki? 
O: 
− Qətiyyən yox. Süsənin atası professordur. Anası 

da həmçinin. Mən isə kəndli ailəsində böyümüşəm. 
Atam da, anam da kolxozçudur. Lakin bizim aramızda 
fərqi mən hiss etmirəm. 

Müxbir: 
− Bəs siz, madam? 
Süsən: 
− Professor qızı olsam da, həyat yoldaşımın fikrini 

təsdiq edirəm. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırırıq ki, 
mənim atam Bəktaşov da vaxtı ilə kənddə böyüyüb. 
Anamla şəhərdə - təhsil illərində tanış olub. Deməyim 
odur ki, belə hallar bizdə çox adidir. 

Müxbir: 
− Madam, bağışlayın, siz Bəktaşovun adını 

çəkdiniz, səhv etmirəmsə. Bəs sizin familiyanız... 
Süsən: 
− Mən ərimin familiyasını daşıyıram. Adətən, 

bizdə toydan qabaq nigah mərasimi olur və arvad 
gələcək ərinin familiyasını qəbul edir. 

Müxbir: 
− Əziz dinləyicilər, mən bir şeydə az qala yanıl-

mışdım. Sizin və hamımızın sevimlisi Bəktaşov yol-
daşın qızının və kürəkininin adamızda olması bizimçün 
ikiqat bayramdır. Cənab Bəktaşovun bizim ada üçün 
nələr etdiyini, nə kimi işlər gördüyünü sadalasaq da 
qurtarmaz. Siz ekranlarda və radio dalğalarında cənab 
Bəktaşovun qızı və kürəkəni ilə müsahibəmizi 
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dinləyirsiniz. 
− “Yenə də Bəktaşov! Aman Allah, bu kişi 

Allahdı, peyğəmbərdi, nədi? Dünyanın hansı nöqtəsinə 
baş vurursan, Bəktaşovdan danışırlar. Göyə də çıxdıq 
Bəktaşovun adından yaxamızı qurtara bilmədik. Bu nə 
sirrdir, görəsən? Bəlkə, məndən gizlədirlər Bəktaşovun 
Allah olmağını. Nə desən, olar həyatda. Olanda da 
olar, vallah...”     

− Neçə gündür ki, siz bizim adanı gəzirsiniz. Hansı 
cəhətlər xoşunuza gəlir, xoşunuza gəlməyən cəhətlər 
varmı? 

− Adanız gözəldir. Həddindən artıq gözəldir. Biz 
valeh olduq gözəlliyə. Xüsusən, yaşıllıq işləri yaxşı 
aparılıb. Yollar qəşəng düzəlib. Genişdir, ikimərtəbə-
lidir. Avtomobillər rahat hərəkət edə bilirlər. Mağaza-
larda satıcılar özlərini nəzakətli aparırdılar. Bazar mey-
danında körpələrin, yaşlıların dilənçilik etmələri yaxşı-
dır. Bəzi ictimai yerlərdə oğlanların qızları öpmələri, 
qızların papiros çəkmələri bizim xoşumuza gəlmir. 

Müxbir: 
− Çox sağ olun. Bəs siz, madam, nə deyə bilər-

siniz? Buyurun, xahiş edirəm. 
Süsən: 
− Mən də təxminən həyat yoldaşımın dedikləriylə 

razıyam. Lakin bir neçə cəhəti də demək istəyirəm. 
− Buyurun, buyurun, xahiş edirəm. 
Süsən: 
− Qızların papiros çəkməyini dedik. Buraya spirtli 

içkiləri də əlavə etsək, yaxşı olardı. Çünki qızlar spirtli 
içkilər içəndə də, papiros çəkəndə də bilməlidirlər ki, 
bu onların şikəst və zəif olmasına səbəb olur. Bir də 
sizin adanın sakinləri çox ərköyündürlər. Bir narazılıq-
ları olan kimi nümayişə çıxırlar. Biz bunun bir neçə 
dəfə şahidi olduq. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

Müxbir: 
− Siz xoşbəxtliyi nədə görürsünüz? 
O: 
− Azadlıqda. 
Süsən: 
− Çətin sualdır. İnsan qəlbi arzularla, özü də say-

sız-hesabsız arzularla doludur. Əgər o arzuların müəy-
yən qismi həyata keçirsə, onun özü bir növ xoş-
bəxtlikdir. 

Müxbir: 
− Siz özünüzü xoşbəxt sayırsınızmı? 
O və Süsən: 
− Bəli. Xoşbəxt olmağa bizim haqqımız var. 
Müxbir: 
−  Sizin xoşunuza gələn rəng və ad? 
O: 
− Yaşıl. Orxan. 
Süsən: 
− Qırmızı. Vəfa. 
Müxbir: 
− Sevdiyiniz fəsil, ay. Hansı hadisəni unutmaya-

caqsınız? 
O: 
− Qış fəsli. Dekabr ayı. Eyfel qülləsinə çıxdığım 

günü. 
Süsən: 
− Bahar fəslini sevirəm. Ən çox sevdiyim ay mart 

ayıdır. Toyumuz olan günü unutmayacağam. 
Müxbir: 
− Boş vaxtlarınızda nəylə məşğul olursunuz: 
............................... 
Süsən: 
− Boş vaxtımda ərimin saçını darayıram. 
Müxbir: 
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− Sonuncu sual. Adamızın sakinlərinə nə arzu 
edərsiniz? 

O: 
− Azadlıq və bərabərlik. 
Süsən: 
− Qadınlara xoşbəxtlik, səadət. 
................................. 
 

XIX 
 
Dünyaya bir qızartı çökmüşdü və bu qızartı 

işıqlandırır, isidirdi hər yanı. Xoş bahar ətri duyulurdu. 
Qırmızı yağış başlandı sonra. Elə bil ki, qınına 
çəkilmiş dənizin ciyərləri yanırdı – onu sərinlətmək 
üçün yağırdı bu yağış. 

 
XX 

 
..................................... 
 

XXI 
 
...Biri varmış, biri yoxmuş... 
Kimsə nağıl deyirdi. Yox, Pəri nənə deyildi. 

Radioları xarab olub. İşləmir. Bəlkə düzəltdiriblər? 
Yox əşi, yoldaşları hələ gecə növbəsində işdədirlər. 
Dan üzü gələcəklər. 

Mina nənəsi də deyildi. Mina nənəsi harda, o harda? 
Bu dünyanın bir başında, nənəsi isə o biri başında. 
Aralarındakı məsafə o qədər uzaq idi ki, nənəsinin səsi 
gəlib çatmazdı. 

Şəhla da deyildi. Gözləri yaşlı idi onun. Nağıl 
söyləməyə halı qalmamışdı... 

Süsənin səsi eşidildi. 
− Mənə yaxın otur. Yox, lap dizimin dibində otur, 
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başını da dizimin üstünə qoy. Qulaq as mənə. sənə 
nağıl danışacağm. Xoruz səsi eşitməmiş nağıl. 

− Nə nağıldı elə? 
− Qırmızı nağıl. 
− Adını soruşuram. 
− Sən o nağılı oxumamısan. – Əli ilə ərinin saçını 

sığalladı – Hə. O nağılı sən bilməyirsən. çünki heç bir 
kitabda yazılmayıb o nağıl. O, mənim nağılımdı. 
Mənim özümün. Qulaq as danışım. 

− Danış, - dedi. 
− Biri varmış, biri yoxmuş... 
................................  
      

XXII 
 
Süsən danışırdı. 
 

XXIII 
 
Sonra Süsən yenə danışırdı. Lakin, daha onun səsini 

eşitmirdi. (Çünki Bəktaşovdan, anasından tilsimli 
sözlər danışırdı). Süsən dodaqlarını açıb-yumanda 
təxminən bilirdi ki, qız nə deyir. 

 
XXIV 

 
Anası bayatı deyirdi: 
− Əzizim Vətən yaxşı, 
− Geyməyə kətan yaxşı. 
− Qürbət isti olsa da, 
− Yenə öz elin yaxşı. 
 

 
XXV 
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Şəhla bənövşə olmuşdu... 
Eyfel qülləsində bənövşə. “Tərəkəmə” havası... 

Qohum-əqraba qol götürüb oynayır... 
 

XXVI 
 
Qırmızı bir gecə idi. 
Hamı yatmışdı. 
Dənizin dalğaları sahilləri aşıb şəhəri bürüdü. 

Küçələri, ağacları yudu. Gecə qarovulçularının xəbəri 
olmadı bundan. Dalğalar ara vermirdi. 

 
XXVII 

 
Dan üzü ağarırdı. 
 

XXVIII 
 
.................................... 
 

İsmayıllı-Bakı 
1977-1978  
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ГЫЗЫЛ ЧУБУГ 
 
– Билəндəр мüəллим! Ай Билəндəр мüəллим! 
Сəс дарвазанын аğзындан эялир вə бəйаз эеcəнин 

ишыğында һəр йана əкс-сəда верирди. Гадын сəси иди, 
һəйəтдə отуруб гузу кабабы илə cеcə араğы вуран 
Гəлəндəр мüəллимин аилəси бу сəсə диксинмəдилəр, 
əввəла она эюрə ки, Гəлəндəр мüəллимин Бакыдакы 
оğлу Сəмəндəр, Эəнъəдəки гызы Ъəмилə вə юз кəнд-
лəриндə олан Сəлимə аилəлəри илə ата оъаğына йыğышмыш-
дылар – Гəлəндəр мüəллимин нəвəлəринин сəси əтрафы 
башына алмышды. Араг сüзəн Билəндəр üзüнü ушаглара 
тутду. 

–Эюрüн кимди эялəн, ичəри чаğырын. 
Ушаглар һай-кüйлə дарвазайа гачдылар, аз кеч-

мəмиш ики гадын ичəри эирди. Гəлəндəр мüəллим ейнəйи 
эюзüнə тахса да, эялəнлəрин ким олдуğуну айырд едə 
билмəди, гадын олдуğуну билəндə «онлар Зəрнишан-
лыгды» – деди. 

– Кимсиниз, ай бала? – Зəрнишан һəким йериндəн 
дуруб гапыйа тəрəф эетди. 

– Бизик, ай Зəрнишан дохтур. 
– Таныйаммырам. Эялин, чюрəк üстə эялмисиниз. 
– Саğ олун. 
– Нəди? Хəстə-зад йохду ки? 
– Йох, дохтур. 
– Бəс хейир ола, бу эеъə вахты? 
– Хейир олмамыш нə олаъаг. Ай дохтур, биз 

Зоğаллыдан эялмишик. 
Гадын бир нечə изаһат верəндəн сонра Зəрнишан 

һəким хатырлады, эялинлəрə тəзə бошгаб эəтирмəйи тап-
шырды. Гəлəндəр мüəллим Билəндəрдəн нə мəсəлə 
олдуğуну сорушду. 

– Билмирəм – деди Билəндəр, сüмüйü бошгаба атыб 
айаğа галхды. – Бəри эялин, нə мəсəлəди? – Эялəнлəр 
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отурдулар, Гəлəндəр мüəллимин кефини сорушдулар. 
– Валлаһ, дüз гырх илди ки, Зоğаллыдан чыхмышам, 

она эюрə танымадым. 
– Мəнə инэилис дили дəрси демисиниз. Чобан Сарынын 

гызыйам. 
– Щə, лап хош эялмисиниз. Бəс Билəндəр нəйинизə 

лазымды? 
Гадын сусду, дейəсəн, нə демəк һаггында 

дüшüнüрдü. Адамын чохлуğу ону чашдырмышды. 
– Щеч, бир балаъа ишимиз вар. 
– Нə лазымды, хала? – Билəндəрин эялəнлəри таны-

мадыğы ачыг-айдын һисс олунурду. 
– Ай Билəндəр мüəллим, башына дюнüм, бüтüн елə-

обайа əл узадырсан, һамынын гапысыны дюйüрсəн, һə-
рəйə бир йол эюстəрирсəн, анъаг биз тəрəфлəрə йюнüнü 
салмырсан? Нолар, адам касыб оланда. 

– Касыблыğын бура нə дяхли вар, ай хала. – Билəндəр 
гымышды. 

– Нə дəхли олмурса, бə нийə эялмирсəн? 
– Ай баъы, – Гəлəндəр мüəллим айаğа галхды. – 

Эял отур стулда, галаныны Билəндəр һəлл елəйəр, 
эялмəйибсə, эяляр. 

– Папа, мəн даһа о ишлə мəшğул олмурам. 
– Нолду, гадан üрəйимə. Мəнə чатанда о ишлə 

мəшğул олмурсан? 
– Валлаһ, хала, мəн о ишин дашыны бирйоллуг 

атмышам. 
– Инанан даша дюнсüн, о эüн «Виллис»нəн эялдиниз 

бизим гоншуйа, гызылын йерини эюстəрдиниз. Онлар да 
ики эüндü башлайыблар газмаğа. 

Билəндəр анд-аман етди ки, о олмайыб. 
– Гадан üрəйимə, о чубуğуну да эютüр, бу эüн-

дə, сабаһда йюнüнü бизə сал, бир йер эюстəр, башлайым 
газмаğа. Бəлкə Аллаһ юзü кюмəк олду. 
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Сюһбəтə Сəмəндəр гарышды. 
– Ай хала, Билəндəр сизə эялмəйинə эялəр, анъаг 

онун чубуğу-зады йохду. 
– Нəтəри йохду ки, бу басалагда һамы гызыл 

ахтаран олуб. Щамы газыр. Бах, колхоз сəдри Əсəд 
арандакы частдан ийирми əсэəр эəтирдиб эеъə-эüндüз 
ишлəдир. Йазыглар Фəрһад кими даğа кüлüнэ чалырлар. 
Ъаһан кишинин Бакыдакы оğлу йергазан машын 
эəтирдиб. Щасыны дейим. Бир биздəн башга һамы газыр. 

– Газмаğына газсынлар. Тапан йохду, ей. Бəлкə 
тапан олуб? – Сəмəндəр сорушду. 

– Нийə йохду, дəрдин üрəйимə. Одей, Гасымын 
Гəзəнфəри. Аъындан юлəнин бирийди. Ики кüпə тапыб. 
Эюрüрсəн нə имарəт тикдирир? Саьлыğына гисмəт. Гызыны 
мединститута гойду. Оğлу пухалтырлыг охуйур. Машын 
алды йаğын ичиндə. Шəһəрдə ев алыб. Сонра дейирлəр 
Кар Сюйüнüн Меһманы да тапыб. 

– Хала, Билəндəрдəки чубуг игрушгады – ойунъаг. 
Эеолог досту вар, о вериб. 

– Игрушкады, һяр нəмəнəди, дəрдин üрəйимə, эял 
бизим тəрəфə дə, эюр һараны эюстəрирсəн? 

– Иштаһла чюрəк йейин. Онлар бош шейлəрди. – 
Гəлəндəр мüəллим Билəндəри онлардан араламаг 
истəди. 

– Бош-зад дейил, мüəллим. Бош олсайды, бу гəдəр 
ъамаатын һамысы газмагла мəшğул олмазды. 

– Нə ахтарырлар е, пaпa? – Ъəмилə ушаğы гуъа-
ğында раһатлайыб марагла сорушду. 

– Нə билим, а бала. 
– Гызыл ахтарырлар. – Сəлимə диллəнди. 
– Гызыл? – Ъəмилəнин эюзлəри бəрəлди. – Щардады 

гызыл? Щеч тапырлар? 
– Тапан да олур. 
– Адам елə икиъə кüпə тапа, лəззəтли олар. Еви ка-
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питалны ремонт елəтдирəрсəн, шəһəрдəн бир ев аларсан. 
Бир дəнə дə «Мерседес». Щə, Щəмид?– Ъямиля əринə 
тəрəф дюндü. 

– Аъ тойуг йухусунда дары эюрəр. 
– Нийə ей, Билəндəр тапса, биръə овуъ бəсимизди. 
– Нараһат олмайын, тапан кими һəрəнизə бир 

«Мерседес» алаъам. 
– Дайы, бизə «Ъип» аларсан. 
– Йахшы, сизə «Ъип» алаъам. 
– Билəндəр мüəллим, сабаһ нə вахт эялирсəн? Сизи 

нə вахт эюзлəйим? 
Гадын эетмəйə һазырлашырды. 
–Сəһəрə сюз вермирəм. Щача гайайа эедəъəйик. 
– Аллаһ нəзиринизи гəбул елəсин. Нолар, онда бириси 

эüн эялəрсəн. 
– Сюз вермирəм. – деди Билəндəр. – Автобус 

ишлəмир, пийада да эетмəк олмур. 
– Машына нə эялиб ки, пийада эялирсəн. Сəн вахтыны 

денəн. 
– Бирисиэüн ахшам саат 9 йахшыды. Гоншулар да 

эюрмəзлəр. 
– Бирисиэüн машын сизи дüз гапыдан апарыб 

гайтараъаг. 
– Бəс орда йейиб-ичмəк олмур? – Сəмəндəр 

Билəндəрə сюз атды. 
– Нийə олмур? 
– Мəн дə ону дейирəм дə, һəм дəфинəнин йерини 

эюстəрəрсəн, һəм дə... 
– Халасы она һиндушка гызартмасы биширəъəк. 

Галанлары да юз йериндə. 
– Адамын эетмəйи эялир. 
– Сəн дə эял, башына дюнüм, нолажаг. Белə 

эюзüмüз üстüндə йериниз вар. 
 



Мцзащим  Исмайылзадя 

ЫЫ 
 
Билəндəрин һəйаты ушаглыгдан мюъüзəлəрлə долу 

олмушду. Щялə мəктəбə эетмəмишдəн габаг, беш-
алты йашлары оланда евдəкилəри гейри-ади һəрəкəтлəри илə 
бездирмишди. Тойуğун бир будуну кəсиб тəмизлəмиш, 
оъагда кабаб чəкмишди. Гузуну арха айагларындан 
асарды. Гоншу ушагларын аğыз-бурну ганла долар, 
дишлəри «сейрəлəрди». Бу вə онларла башга щəрəкəтлəр, 
сюзə бахмамазлыг онсуз да сəбирсиз олан анасы Зəр-
нишаны боğаза йыğмышды. Мəктəб директору олан əри 
Гəлəндəрлə разылашандан сонра гəрaрa алдылар ки, Би-
лəндəри гоншу рус кəндиндə бир бабулйайа версинлəр 
вə Билəндəр русъа тəһсил алсын, бəлкə бундан сонра 
онун аğлы йеринə эялəр.  

Елə дə елəдилəр вə мəктəб башламаздан бир һəфтə 
габаг Славйан кəндинə эялиб Марусйа Петровнаны 
тапдылар.  Узун мцддят мяктябдя ъоьрафийа мцялли-
ми ишляйян Марусйа Петровна тягаüддə иди вя 
юйряндиляр ки, онун ушаглары Челйабинскдə гощум-
ларыны тапыб, орайа эедиблəр. Али тəһсил алдыгдан 
сонра ушаглар Славйан кəндинə гайытмыр, аналарыны 
ора дəвəт едирдилəр, анъаг Марусйа Петровна 
Славйан кəндини тəрк едиб Челйабинскə эетмəди, ейни 
заманда ушагларынын (ики оğлунун, бир гызынын) 
сəрбəст гярар чыхармаларына мане олмады. Билəндəр 
вə онунла галан даһа üч нəфəр (о ушаглар район 
мəркəзиндəн эялмишдилəр, районун рəһбəр ишчилəринин 
ушаглары идилəр) тот Марусйадан сорушанда ки, нийə 
гоһумларынын йанына, доğма торпагларына эетмир, 
данышырды ки, Славйан кəндиндə йашайан руслар кечəн 
əсрин орталарындан бурайа сüрэüн олунублар. 30-ъу 
иллəрдə азəрбайъанлылар Сибирə сüрэüн едилəн кими. 
Марусйанын бабалары, гоһумлары нəсилликлə Славйан 
кəндинə эялиблəр. Марусйа ушаглара данышырды ки, ана 
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бабасы бир гоһумлары илə бу района эялиб, бир нечə 
кəндин торпаğындан нцмунə эютüрüблəр. Əн йахшы 
торпаг Славйан кəндиндя олуб вə онлар бу əразидə 
мəскунлашмаğы гярара алыблар. Марусйа Петровна-
нын улу бабасынын ады Владислав олуб, һамы она Сла-
ва дайы дейирмиш. Анъаг о юз адынын бу кəндə 
гойулмасыны истəмəйиб, дейиб ки, биз славйанларыг, 
мüсəлман юлкəсиндə, мüсəлман кəндлəринин 
арасында «Славйан» сюзü йахшы сəслəнир, һəм дə тарих 
йаддан чыхмыр. Слава 1849-ъу илдəн эялəнлəрин ад-
фамилини, тəвəллüдüнü, анадан олдуглары йери, кимин 
кимлə неъə гоһум олмасыны йазыб. О юлəндə бу 
китабы оğлу Михаилə вериб. Белəликлə, онларын тарихи 
йазылыб вə инди о китаб Марусйа Петровнададыр. 
Марусйа Петровна əнəнəни давам етдирсə дə, бун-
дан сонра китабы вермəйə бир адам тапмыр, чüнки елə 
һəмин китабдан баба оъаğынын üнваныны эютüрəнлəр 
бир-бир йерлəринə гайытмаğа башладылар. Марусйа 
Петровна гайыданлары да гейд етмəйи унутмур, 
мəсəлəн, Владимир орта мəктəби битириб Челйабинскə 
(йа һараса) эедир вə гоһумларындан кимисə тапырса, 
Славйана мəктуб йазыр, гоһумлары һаггында мəлу-
мат верирди. Марусйа Петровна əһвалатдан һали 
олдугдан сонра китабчада гейдлəр апарырды. Белəъə, 
Славйан кəндинин эəнълəри, сонра да йашлылары йаваш-
йаваш кəнди тəрк етмəйə башладылар. 

Марусйа Петровна Коныэина ушаглара юз һəйат 
йолундан данышыр, мисаллар чəкирди. Ушаглыğы аğыр 
мüһарибə иллəринə тəсадüф едиб. Атасы мüһарибəйə 
эедиб гайытмайыб. Гардашы Васили илə Марусйа ана-
сына кюмəк олублар. Васили «Илич йолу» колхозунда 
комбайнчы олуб. Пис доланмайыблар. Щəр üчüнüн 
əмəкэüнü бəслəри олуб. Марусйаны чох тез партийайа 
кечириблəр. Район Партийа Комитəсиндə чыхышлары һə-
мишə алгышларла гаршыланыб. Славйан кəндиндə 
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мəдəниййəт евинин тикинтиси онун иъласда бейнəл-
милəлчилик мювзусунда чыхышындан сонра башлайыб. 

– Йолдашлар, биз он беш гардаш республикадан 
бириндə, эüнəшли Азəрбайъанда йашайырыг. Славйан 
кəндинин тарихи һамымыза бəллидир. Биз депортасийа 
олунмушуг. Лакин бу бизи инъитмир, биз юзüмüзü 
азəрбайъанлыларын əһатəсиндə раһат һисс едирик, де-
мəк олар ки, гайнайыб-гарышмышыг. Нəзəринизə чатды-
рым ки, кəндин 95 фаизини руслар тəшкил едир. Рус халгы 
юзüнüн игтисади эüъü, əн чох мəдəниййəти илə дüн-
йада биринъидир. Лакин тəəссüфлə гейд етмəлийик ки, 
бизим кəндимиздə мəдəниййəт евинин ады белə йохдур. 
Биз район Партийа Комитəсинин рəһбəрлəриндəн хаһиш 
едирик, – бу бüтüн славйанлыларын арзусу вə истəйидир – 
бизим кəнддə бинанын тикинтисинə йер айырмагда вə 
тикмəкдə кюмəк етсин. Ону бəри башдан гейд едим ки, 
бу тикинтидə бüтüн кəнд ъамааты иштирак едəъəк, 
имəъиликлəр кечирəъəк. 

Район Партийа Комитəсинин биринъи катиби 
Зüлфüгар Исэəндəрзадə Марусйанын тəклифини чох 
бəйəнди, иъласдан сонра ону гəбулуна чаğырды. 

– Бизə сəнин кими тəшəббüскарлар лазымды. Рус 
кəнди ола, онун тансплошадкасы олмайа. Адама 
эüлярлəр. Эüнü сабаһ Мəркəзи Комитəйə, Назирлəр 
Кабинетинə бу һагда мялумат верəъəм. Сəни исə 
райкома эəтирирəм. Щəлəлик комсомолда ишлəйəрсəн. 

Зüлфüгар Исэəндəрзадə юйрəнмишди ки, Марусйа 
йетим гыздыр, колхозчудур вə һəлəлик əрə эетмəйиб. 

– Мəним али тəһсилим йохдур, йолдаш катиб. 
– Гийаби охуйарсан. Бüронун бир гəрарыды, онун 

ъаныды. Əсас одур ки, сəн ишлəйəн гызсан, тəшəббüскар 
коммунистсəн. Бəс нə йахшы сəнин кими эюзəл гыза 
ешг елан едəн йохдур, йохса биз билмирик? 

Марусйа һəлə аилə гурмаг һаггында фикирлəшмə-
дийини билдирди. 
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– Ейби йохдур, бəлкə дə дüз фикирлəширсəн. Чох тез 
евлəнмəк дə бир шей дейил, хüсусəн дə гыз ушаğы üчüн. 
Нə вар е, əрə эедирсəн, сонра ушаг-филан. Нəсə, бизим 
əлимиз бала батмайыб һа... 

Марусйа Петровна катиблə баğлы айры шейлəр 
данышмырды, анъаг Билəндəр дə, ушаглар да онун ка-
тиблə йахын олдуğуну һисс едирдилəр. Белə олмасайды, 
О, эюндəришлə университетин тарих факüлтəсинə гəбул 
олунмазды, райкомун бüро üзвü, район советинин 
депутаты сечилмəзди. Аз вахт ичəрисиндə Марусйа тəк-
ъə Славйан кəндинин йох, бüтüн районун танынмыш 
адамына чеврилир. «Илич йолу» колхозунун сəдри, пар-
тийа тəшкилатынын катиби о гəдəр нüфуза малик дейилди. 
Щамы Марусйайа аğыз ачыр, ондан хаһиш едирди вə 
Марусйа бу хаһишлəри мəмнуниййəтлə йеринə 
йетирирди. Иш о йерə чатмышды ки, сəдр Ленйошин Ма-
русйайа йалтагланырды, белə олмасайды, Марусйа 
катибə икиъə эялмə сюз дейəр, ону вəзифəсиндəн узаг-
лашдырарды. Ленйошинин бу һəрəкəти кəнд ъамааты 
тəрəфиндəн пис гаршыланса да, о бунун фəргинə вар-
мырды. Кəнддə, районда о сюһбəт дə эəзирди ки, Ма-
русйа катиблə чох йахынлыг едир: катибин сцрцъцсц ону 
ахшамлар (бəзəн эеъəлəр) кəндə эəтирир, мəркəздəки 
иъласлара Искəндəрзадə илə Марусйа бир эедир. 

Марусйа Васйа илə евлəнмəклəрини һəйатынын əн 
бюйüк сəһви адландырырды. Гардашы илə бирэə колхозда 
тракторчу ишлəйəн Васйа евлəнмəк тəклиф едəндə 
Марусйа хейли фикирлəшмəли олмушду. Ахырда белə 
гəрара эялмишди ки, əрə эетмəйи мəслəһəтди, чüнки 
онун һəр аддымы һаггында сюз-сюһбəт району башына 
эютüрüрдü вə Марусйайа елə эялирди ки, бундан 
сонра раһат нəфəс ала билəр. Бəлкə дə бу издиваъа 
шəхсəн Исэəндəрзадəнин юзü разылыг вермишди. Марус-
йа Васйаэилин евинə кючсə дə, əввəлки кими район 
мəркəзинə ишə эедир, евə чох эеъ гайыдыр вə гайына-
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насынын, гайны арвадынын, Васйанын суалларына «иълас-
дайдым», «бüро иди», «мəркəздəн гонагларлайдым» 
ъавабларыны верирди. Даһа онун эеъ эялəъəйинə адəт 
етмишдилəр вə сорğу-суал апармырдылар. Гоншулар 
сорушанда Наташа дейирди ки, эялиним бюйüк адам-
дыр, районун башчылары илə отуруб-дурур, авам 
ъамаат исə аğлына эялəни уйдурур. 

– Васйа, Марусйа евə саат нечəдə эялир? – 
Йолдашлары ичəндəн сонра сорушурдулар. 

– Нечəдə? Ишини гуртаран кими. 
– Марусйа эеъя киминлə йатыр? 
– О нə демəкдир? Əлбəттə ки, мəнимлə. 
– Сəн гырхынъы йухуда оланда эялирсə, сəн бəдбəхт 

онун üзüнü һарда эюрüрсəн? Бу колхоз гуранын 
атабаатасына лəнəт. Щəр шейи колхоз елəйиблəр. 

– Сəй-сяй данышмайын, колхоз олмаса, инди 
киминсə нюкəрийдиниз. 

– Саğ ол Васйа, арвадын тəблиğаты сəнə дə кечиб. 
Эуйа инди нюкəрчилик елəмирик. Бəлкə аğа кими 
доланырыг? Сəни билмирик, анъаг бизим üчüн фəрги 
йохдур. Йа Николайа нюкəрчилик етдик, йа да... 

 
ЫЫЫ 

 
Славйан кəндиндə һəр ъüр адам варды вя һəр кəсин 

дə юзüнəмəхсус айамасы варды. Азəрбайъанлыларын 
йашадыğы Гарашəһəрдə – кəндин шималында һамыны 
айама илə чаğырырдылар: Ибраһимə Петка, Щəзийə 
Тüлкü, Сəфийə Волк, Əлишə Ит Əлиш, Камала донуз 
Камал, Сəлимə Əйригылча, Мустафайа Йеврей, 
Кəрямə Гатыр, Ъавада Пəшдан, Гарайа буруг Гара, 
Исайа Перегон, Мəһəррəмə Дüзбармаг, Фришə Лоту 
дейирдилəр. 

Марусйа Петровнанын эял-эял дейəн вахтларында 
Фриш кəнддə йох иди, даһа доğрусу 6 ил һəбс ъəзасы илə 
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Бинəдə йатырды. «Нарзан» ресторанынын йанында 
сваршик Виталинин евиндə гумар ойнайанда Фришин 
эюзü онлара чай эəтирəн Машаны тутур. Маша да 
нишанлы имиш. Üстüндəн ики эüн кечмиш  Фриш гыза 
брилйант üзüк баğышлайыр. Сонра онлар эеъə эюрüш-
мəйə башлайырлар. Гыз йатдыğы отаğын пəнъəрəсини ачыг 
гойур, Фриш орадан ичəри дüшüрмüш. Дюрд айлыг 
һамилə олан Маша бирдəн-бирə кюкялир, аğырлашыр. Фриш 
хəбəр тутан кими ушаğы аборт елəтдирмəк истəйир, 
лакин Маша буна разы олмур. Гызын нишанлысы илə 
Фришин сюзü дüшüр. Фриш бычаğы онун гарнына сохур. 
Оğланы Кировабада - 3 нюмрəли хəстəханайа чатды-
рырлар. Шикайəт олмаса да, Фришин хейли хəръи чыхды – 
Кировабаддакы һəкимə, оğланын аилəсинə, районун 
милисинə, прокуроруна, мəһкəмəсинə хейли пул верди. 
Маша һамилəлийини Фришин Бакыдакы евиндə кечириб бир 
оğлан ушаğы доğду. Гəрибə бурасы олду ки, 
Крупскайа хəстəханасында азад оландан бир нечə 
эüн сонра Маша гошулуб гачды. Кüчəйə атылан ушаğы 
интерната вердилəр. 

Фриш кəндə гайыдандан бир һəфтə сонра «Вол-
га»сыны Васйаэилə сüрдü. Васйанын анасы ону 
гаршылады. 

– Сəн гайытдын, Фриш? 
– Щə, тот Наташа. 
– Инди нə едəъəксəн? 
–Щəлə билмирəм. 
– Аллаһ юзü сахласын. 
– Амин. Васйа евдəди? 
– Йох. 
– Бəс һардады? 
– Нə билим һансы ъəһəннəмдəди? Щардаса ичирлəр 

йəгин. 
– Мəнə лазым иди. Бəс Марусйа Петровна евдəди? 
– Щə. 
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– Елə она дейəрəм. – Фриш онларын отаьына кечди. 
О, узанмышды. Фриши эюрəндə кюнüлсüз айаğа галхды. 

– Нийə галхырсан, узан, Марийа. Сəн нə 
эюзəллəшмисəн. Дüнəн арыг ъüъə кимийдин. 

– Васйаны истəйирсəн? 
– Нейнирəм Васйаны, сəнинлə эюрüшмəк истəйирдим.  

Неъəсəн? 
– Йахшыйам. 
– Сəнин кими эюзəл һəмишə йахшы олмалыды, һеч 

нəдəн корлуг чəкмəмəлиди. Инсан дüнйайа бир дəфə 
эялир, ону да üрəйи истядийи кими йашамалыды. 

– Саğ ол, Фриш, эетсəн йахшыды. 
– Щара эедирəм. Инди эялмəмишəм? Дур бир 

чайдан-заддан эəтир. 
– Йох бир. 
– Нəди? 
– Чайымыз йохду. Эеъə вахты һардан алым? 
Фриш стулуну она йахынлашдырды. 
– Гулаг ас, ешитмишəм ки, районун катиби илə чох 

йахынсан, анъаг Исэəндəрзадə чох йашлашыб. Сəни 
тəмин елийə билмир. Сəн дə сцрцъüйнəн о мəсəлə... 
Гулаğыны ач, йахшы-йахшы ешит. Бу эüннəн сəн анъаг 
мəннəн олмалысан. Мəн, билирсəн дə, лоту Фришəм. 

– Гялəт елəйир ону дейəн. Мəн һеч кимнəн олуб 
елəмирəм. Əрим, аилəм... 

– Əринин бойуну йерə сохум. – Бу ан һəйəтдəн 
Васйанын сəси эялди, сəрхош иди вə охуйа-охуйа 
эəлирди. 

– Дур чых бурдан, киши эялир. – Фриш галхыб Ма-
русйаны гуъаглады, üзüндəн юпüб йериндə отурду. 

– Отур, сəнин ишин йохду. 
– Ай, ай, эюр бизə ким эялиб. Фриш! Эеъə вахты 

биздə нейнирсəн? 
– Эюрдüм сəн достуну эюрмəйə эялмирсəн, мəн 

эялдим. Даğ Мəһəммəдə йахын эетмəйəндə, 
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Мəһəммəд даğа тəрəф эедəр. 
– Aha, даğ, Мəщəммəд, бу эялмəйəндə о эялəр. 

Йахшыды. 
– Васйа. – Фриш ъибиндəн бир ийирми бешлик чыхартды. 

- Эет Толикдəн шампански ал, ики дəнə: Галаны да 
галсын сəнə. 

– Мəнə? Киши араг ичəр, шампан арвадлар üчüндü. 
– Ə, Марусйа да ичəъəк, она алырам. 
– Марусйа гəлəт елəйир, биз араг ичирик, о да араг 

ичмəлиди. 
– Эет, тез елə, бир аздан эеъ олаъаг. 
Васйа сəндирлəйə-сəндирлəйə чюлə чыхды. 
– Марусйа, пул мəндə, эüч мəндə. Райондакы-

ларын һамысы мəним əлимə бахыр. Мəн пазвалйат 
елəмəрəм ки, мəн дура-дура кимсə сянин кими 
ъейраны əлə кечирсин. Олдуму? 

– Йох. 
– Сəнə сюз дедим. Иъазəдəн-заддан ал, минəк 

«Волга»йа, эедəк Бакыйа. 
– Бакыда нə вар? Мəни дə Машанын эüнüнə 

салмаг истəйирсəн? 
– Машайа пис олду? Кефини чəкди, üстü похлу бир 

кəндчийə эедəсийди, эетди олду бакылы. Инди ханым-
хатын олуб. 

– Гуртар, Фриш, пəнъəрəдəн эюрüрлəр. 
– Эюрсüнлəр дə... 
– Онда евдə йох. Сонра эюрüшəрик. 
Ики эüн сонра Марусйа Бакыйа эетмəли олду. 

Университетдə кəсири галмышды... 
Марусйа Петровна Билəндəрэилə гаршы чох тəлəб-

кар вə ъидди иди. Отаğа ъəдвəл асмышды. Бу эüндəлик 
эюрüлəъəк ишлəр иди. 

7.00 – йухудан ойанмаг 
7.05 – идман 
7.20 – сəһəр йемəйи 
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7.30  – мəктəбə эетмəк 
12.00 – һəйəтйаны саһəдə иш 
12.30 – 12.45 – шəхси вахт 
13.00 – эüнорта наһары 
13.30– 14.30 – йатмаг 
14.30 – 16.00 – дəрслəрлə мəшğул олмаг 
16.00 – 16.30 – һəйəтйаны саһəдə иш 
16.30 – 17.30 – гираəт 
17.30– 19.00 – дəрслəрин һесабаты 
19.00 – 19.30 – ахшам наһары 
19.30 – 21.00 – шəхси вахт 
21.00 – йатмаг. 
Бу ъəдвəлдə оланлары Марусйа Петровна Билəн-

дəрə, онун йолдашлары Сайада, Əзизə вə Мüбаризə 
баша салды вə бир һəфтə нəзарəт елəди. Ушаглар 
йухудан ойанан кими йатаг йерлəрини ъəлд вə сəлигəли 
йыğмалы, һəйəтдəки булагда йуйунмалы идилəр. Йу-
йунмаг елə-белə дейилди, эюбəкдəн йухары сойуг 
суйун алтында галмалы, дишлəр паста илə тямизлəн-
мəлийди. Щəрəнин юзüнüн дəсмалы варды. Елə һəйəтдə 
идман олунмалы иди. Бурада һəр ъüр шəраит варды – 
ушаглар турникдə чəкинир, йеллəнир, узунуна һоппа-
ныр, аğыр дашлары галдырырдылар. Онлар гайыдана кими 
Марусйа Петровна онлара чай, бəзəн сüд, какао 
һазырлайыр, стола шəкяр тозу, йаğ, пендир, чюрəк, пе-
ченйе гойурду. Йемəйə юзü шəхсəн нəзарəт едирди. 

– Сайад, чюрəйи аз-аз дишлə. 
– Əзиз, бычаğы дüз тут, йаğы гайдасында эютüр. 
– Билəндəр, йемəк йейəндə данышма. – Дəрслəрдə 

диггəтли олун, шулуг салмайын. Бир мüəллимдəн бир 
пис сюз ешитсəм, ъəримəлəнəъəксиниз. 

Ушаглар ъəримəнин нə олдуğуну сонра билдиляр. 
Мал тювлəси 1 сутка тəмизлəнмəли, һейванлар суйа ачыл-
малы, от верилмəлийди. Онсуз да бу ишлəри ушаглар эю-
рüрдü, анъаг ъəримə олан бунлары тəкбашына етмəли 
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иди. Район малиййə идарəсинин рəиси Хыдыр мüəллимин 
оğлу Мüбариз, üмумиййəтлə, тювлəйə эетмəк  истəмир-
ди. 

– Марусйа Петровна, атам сизə пул верир ки, мəнə 
тювлə тəмизлəдəсиниз? 

Назик эəрмəшов Мüбаризин əллəринин, сонра 
йумшаг əтинин üстüнə из салды. 

– Атама дейəъəм. 
– Дейярсян. Онда икигат ъəримə алаъагсан. Сизи 

мəн хаһиш елəйиб эəтирмəмишəм. Валидейнлəриниз 
юзлəри хаһиш едиблəр вə сизи мəнə етибар едиблəр. Мəн 
нə истəсəм, ону елəмəк һüгугуна маликям. 

Йемəк йейилян кими һəр кəс юз габ-гаъаğыны 
мəтбəхə апармалы иди. Столун üстü тəмизлəндикдəн 
сонра ушаглар мəктəб палтарларыны эейиниб дəрсə 
йолланырдылар. Эейимə хüсусилə фикир верилмəли иди. 
Кюйнəк шалварын ичинə дüз кечирилмəли, дüймəлəрлə 
шалварын ортасы бир хəтт üзəриндя олмалыйды. Айаг-
габылар ахшамдан тəмизлəнирди, üстü бəрабəр 
вəзиййəтдə сахланырды. Марусйа Петровнанын дəрслəри 
эüндüз олурду вə о мəктəбдə дə ушаглары излəйирди. 
Мüəллимлəр Билəндəрэилə «сəнин ушагларын» дейир вə 
демəк олар ки, Марусйа Петровнайа эüндəлик 
мəлумат верирдилəр. 

Ушаглар дəрсдəн чыхан кими евə эялир, üст-башла-
рыны дəйишир вə саһəйə эедирдиляр. Сентйабрда картоф 
чыхарылдыгдан сонра чуğундур вə кюк суланырды. 
Ушаглар гыраг узуну əкилмиш эüнəбаханлардан, ал-
ма, армуд, эавалыдан гопара билмəздилəр. Иш 
гуртардыгдан сонра Марийа Петровна йуйулмуш 
мейвəлəри стола гойурду. 

– Ə, аğзымызын суйуну тюкдü бу əълафын гызы. 
Йезитдəн бетəрди. 

– Билəндəр, ахшам оğурлайарыг. 
– Буна бах, мейвəни дə сайла гойуб. Щəрəмизə 
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бир дəнəди. 
Шəхси вахтда Марусйа Петровна ушаглара əлавə 

əдəбиййат верирди, ушаглар истəдийи наğылы, һекайə, 
йахуд повести охуйур, ахшам Марусйа Петровнайа 
нечə сəһифə охудугларыны вə мəзмунуну мəлумат 
верирдилəр. 

Эüнорта наһарында һəр бир ушаг һюкмəн борш 
йемəлийди. Ушаглар боршдан илк эüнлəр имтина етсəлəр 
дə, сонра адəт етдилəр. 

– Сизин истəйинизлə дейил. Щамы эüндə сулу йемəк 
йемəлиди, йохса мəдəниз хараб олаъаг. 

Билəндəрə илк чубуг йатмаг заманы дəйди. Саат 
бирдə йерə узанан ушаглар эюрдüлəр ки, Марусйа 
Петровна тапшырыг вериб дəрсə эетмəйə һазырлашыр. 
Билəндəр деди ки, йаландан узаныб юзüмüзü йуху-
луğа вураг, о эедəн кими сащядян мейвə оğурлайаг.  

Марусйа Петровна гапыдан чыханда ушаглардан 
сорушду. 

– Йатдыныз? Мəним бир саат дəрсим вар, инди 
эялирəм. –  Дарваза гапысы юртüлəн кими Билəндəр шал-
вары əйнинə кечириб һəйəтə ъумду. Ушаглар йатма-
салар да, йерлəриндəн галхмамышдылар. Гапы бирдəн-
бирə ачылды вə Марусйа Петровна Билəндəри эери 
чаğырды. 

– Нийə йатмамысан? 
– … 
– Щəйəтдə нə юлüмüн варды? Оğурлуг етмəк 

истəйирдин? 
Билəндəр ъаваб вермирди, чüнки М.Петровна он-

лара йалан данышмаğы вə оğурлуğу гадаğан етмишди. 
Онун диллəнмəдийини эюрəн Марусйа Петровна 
чубуğу ишə салды. 

– Мüсəлман кюпəкоğлу, демəмишəм оğурлуг 
етмə? – «Кюпəкоğлу» сюзü Билəндəрə пис тəсир етди, 
диллəнмəк истəйəндə, икинъи чубуг белини йандырды. 
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– Ики сутка ъəримə. 
– Мəн оğру дейилəм! 
– Бəс нəсəн? Баğа нийə дüшмüшдüн? – О əйилиб 

Билəндəрлə эюз-эюзə дайанды. 
– Баğдан ики алма эютüрмəк оğурлуг сайылыр? 

Аğзымызын суyу тюкüлüрдü. 
– Сəн нəфсинин оğрусусан. 
– Мəн оğру дейилəм. О аğаълара биз гуллуг 

етмирик? Неужели, ондан бирини гопара билмəрик? 
Марусйа Петровна сакитлəшди. 
– Башла ишлəри эюрмəйə. Ики эüн. 
– Сиз фашистсиниз, Марусйа Петровна, юзü дə йев-

рей гарышыг. 
– Артыг-əскик данышма. Сизə белə лазымды. Йох-

са... сəни бирйоллуг итирəрəм... 
Билəндəрин əлаъы олсайды, Марусйа Петровнаны 

тикə-тикə доğрайарды вə пəнъəрəдəн һəйəтдəки алма, 
армуд вə эавалы аğаъларыны эюрəндə йадына кəндлə-
риндəки аğаълар дüшдü: орада һеч ким Билəндəрə 
гадаğа гоймурду, хəтринə дəйəн йох иди ки, филан 
мейвəнин башына нийə чыхмысан. Кəндлəри чох да 
узагда дейилди, даğын о бири üзüндə иди вə Славйан 
кəндиндəн онлара он доггуз километр йол варды. 
Билəндəр бу йолу пайи-пийада эедə билəрди, анъаг 
мəркəздəн онларын кəндинə машынлар эедирди. О гəт 
етди ки, бу эüн һюкмəн гачаъаг, ики эüнлüк чəримə 
эедəъəк иш-эüъüнüн далынъа. 

Билəндəрə о да тəсир едирди ки, йолдашлары о 
дюйüлəндə хысын-хысын эüлüрдüлəр, һалбуки онлар да 
Билəндəрин эəтирдийи мейвəлəрдəн басаъагдылар. 

– Чубуг неъə выйылдайырды? Эюрдüн? – Мüбариз 
һейрəтлə данышырды. 

– О дəйəндə мəн елə билдим ки, гышгыраъаг. 
– Щеч сəси чыхмады. 
– Щəм дə сюйдü. 
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– Сизə галмайыб. Эюрдüм сизин кишилийинизи. 
– Нейлəмəлийдик ки? – Сайад ъаваб гайтарды. 
– Бир рус... - гəһбəси демəк истəди, анъаг дайанды – 

гарысы гойун йеринə гойуб бизи. Сиз киши олсайдыныз, 
аğзынызы ачардыныз. 

– Сəнə эюрə биз нийə пис олмалыйыг. Юз ъəзандыр. 
Билəндəр əввəл истəди ки, Мüбаризин аğзыны гана 

бойасын, анъаг дайанды, чüнки онлар üч нəфəр идилəр, 
Билəндəр üчüнə ъаваб верə билмəйəъəкди, тəк олсай-
дылар, бир-бир дəрслəрини верəрди, һəм дə сəс-кüй 
салмаг истəмəди, йохса евə гача билмəзди. Бурдан 
бирйоллуг гачыб эетсə вə бир дə Марусйа Петровна-
нын евинə гайытмасайды да, Билəндəр о ушаглардан 
һеч олмаса бирини, əн чох да Мüбаризи шил-кüт етмəли 
иди. 

Анъаг гачмаг Билəндəрə чəтин эялирди: ушаглар 
отагда идилəр, Билəндəр палтарларыны сумкайа йыğ-
малы, Мəркəзə кими апармалы иди. Елə ушаглар эюрəн 
кими Марусйа Петровнайа хəбəр верəъəкдилəр. Бəлкə 
һəр шейи гойуб елə-белə эедəйди? Кəндə эедəн кими 
ону һойду-һойдуйа эютüрəъəкдилəр, йолдашлары 
дейəъəкди ки, Билəндəр охуйа билмəйиб гайытды. 
Билəндəр ата-анасынын, гоһум–əграбасынын данла-
ğындан чох йолдашларынын тəнəсиндəн чəкинирди, чüнки 
онун йашыдлары арасында бюйüк һюрмəти варды; о рус 
дилиндə – бюйüк Ленин дилиндə охуйурду. Бу дилдə 
сəрбəст данышырды, һалбуки ушаглар нетлə йеси бил-
мирдилəр. Вə йолдашлары елə дüшüнüрдü ки, Билəндəр юз 
кəндлəриндəн он доггуз километр аралыда йох, 
Москвада, Ленинин музейинин йанында йашайыр вə 
охуйур. Мəдəниййəт евиндəки рəгс мейданчасындан 
данышанда ушагларын аğзы ачыла галырды вə Билəндəрин 
сюһбəтлəри онлар üчüн ширин олурду. 

Бир дəфə Билəндəр кəндлəриндəки ъаван əдəбиййат 
мüəллими илə мüбаһисə елəди. Сакит мüəллим русъа 
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тəһсил аланларын характериндяки хüсусиййəтлəри ачыг-
лайыр, бунун мəнфи ъəһəтлəрини сüбут етмəк истəйирди. 

– Бир вар Низамини, Фüзулини, Сабири охуйасан, 
бир дə вар Пушкини, Лермонтову охуйасан. Щансы 
йахшыды? 

– Əлбəттə, Пушкин бюйüк шаирди. – Билəндəр Сакит 
мüəллимə ъаваб верди. 

– А киши, Низами һара, Пушкин һара? Елə бил филнəн 
милчяйи мцгайися едирсян. «Хямся»ни охусан 
бясинди. Орада рийазиййат, физика, кимйа, 
астрономийа, фялсяфя, ня билим, ня истяйирсян тапа 
билярсян. Анъаг Пушкин ня йазыб?  

– Билмирсян Пушкин ня йазыб? Она эюря мцбащисяйя 
дяймяз.  

– Пушкин йазыр ки, «Гафгаз алтымдадыр, ян мцдщиш 
зирвядя мян». Бахын, эюрцн ня йазыр. «Гафгаз 
алтымдадыр». Ифадяйя фикир вер. Башдан-айаьа миллəти, 
халгы тəһгир етмəкдир. Гафгаз сəнинчüн гызды, 
гадынды, нəди? Бир милли һейсиййатыныз олсун. 

– Мəним һейсиййатым вар. Нə йазыб е, Низами? 
Гəзəл-мəзəл, сказка, нə билим Исэəндəрнамə... 

– Пушкин дə Салават Йулайевдəн, Борис Году-
новдан йазыб. Кимди Салават Йулайев? Əълафын бири. 

– Народный эеройду. 
– А киши, сахла эеройлуğуну. Бəс Исэəндəр кимди? 

Щеч билирсəн? 
– Зüлмкар, гəддар сəркəрдə... Дüнйаны гана 

гəлтан едəн бир падшаһ. Йадында сахла ки, Русийа 
дüнйанын əн нəһəнэ дювлəтидир вə рус мəдəниййəти 
сəнин мəдəниййятиндəн гат-гат йüксəкди. 

Сакит мüəллим папирос йандырды. Кибритин дəнəсини 
сюндüрüб диши илə йары бюлдü вə дишлəрини гуртдалады. 

– Ə, Билəндəр, русун мəдəниййəтини əлиндə байраг 
елəйиб эюзüмüзə сохма. Нə мəдəниййəти вар, ə, 
русун? Кишилəри алкаш, арвадлары ордан-бурдан хоруз 
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тапан. Фаһишəлик мəдəниййəт дейил, əн гəдим вə пис 
пешəлəрдəн бириди. 

– Олар фаһишəлик елəмирлəр, ай Сакит мüəллим, 
эüнлəрини 
дüзэüн бюлмəйи, истираһəт етмəйи баъарырлар. 

– Онун-бунун гуъаğында. 
– Нəсə, сян бир бах – азəрбайъанлылар фикирлəшир ки, 

беш эüн ишлəйəндəн сонра ев ишлəрини шəнбə-базар 
эüнлəри эюрсüнлəр. Бир дəгигə йумшаг əтлəрини йерə 
гойуб истираһəт етмəк һаггында дüшüнмüрлəр. Нə 
гəдəр ишлəмəк олар? Анъаг рус шəнбə-базар эüнлəри 
анъаг истираһəт етмəлиди. Истəйирсəн нə олур-олсун, 
һəмин вахт əллəрини аğдан-гарайа вурмазлар. Она 
эюрə ки, чорт побери, билирлəр ки, иш гуртаран дейил. 
Oргaнизм һейдəн дüшüр. Инсанла ешшəйə бир фəрг 
олмалыды, йа йох? 

Гырагдакылара елə эялди ки, Сакит мüəллимин сюзü 
гуртарыб. Онун гəфил суалы Билəндəрин юзüнü чашдырды. 

– Елə мəдəниййəт, мəдəниййəт дейирсəн, эял бир 
рус, бир мüсəлман туалетə эетсин, эюрəк һансы тəмиз 
чыхаъаг? 

– Бунун мəтлəбə нə дəхли вар? 
– Нəтəри нə дəхли вар? Рус туалетдə каğызла 

тəмизлəнир, анъаг  мüсəлман су илə йуйунур. 
– Əшши, сəнинки олмады, Сакит мüəллим. 
– Нийə олмур ки. Дüзü дейəндə нийə аъыğын тутур? 

Щəгигəт белəди. 
Сюһбəтин белə баша чатмасы чохларына гəрибə эялди 

вə белə һесаб едилди ки, Билəндəр Сакит мüəллими 
üстəлəйиб, чüнки Русийа чох бюйüкдü, һəтта хəритəдə 
о дüнйанын бüтüн юлкəлəриндəн ири эюрüнüр, онун 
Москва кими пайтахты вар вə Азəрбайъан о нəһəнэ 
Русийанын бир овуъ һиссəсиди – вə бу мüбаһисə кəнд 
ушагларыны дüшüнмəйə мəъбур едирди; чüнки онлар 
данышанлара матдым-матдым гулаг асырдылар – рус 
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эюрсəлəр дə, онлары йахындан танымыр, адəт-əнəнəлə-
рини билмирдилəр. 

Онларын хəйалларында китаб вə дəфтəрлəринə йапыш-
дырдыглары наклейкалар ъанланырды вə елə билирдилəр ки, 
гызлар Славйан кəндинин Наташалары, Иралары, 
Мариналары, Олйаларыды. Билəндəрин əмиси оğлу Шаһид 
бир дəфə ондан хаһиш етди ки, ону да бабулйасыэилə 
апарсын. Билəндəр онда гəти етираз етди вə Шаһиди 
баша салды ки, онун евиндə галдыğы Марусйа Петров-
на о бири бабулйалардан дейил, евə һеч Зəрнишан 
һəкими, Гəлəндəр мüəллими дə бурахмыр. 

– Оларда гыз вармы? – Шаһид сорушду. 
– Йох, евдə йохду, анъаг нəвəси Челйабинскдəди, 

һəр йайдан-йайа нəнəсинин йанына эялир. Ады Аллады. 
Юзü дə онларла йашыдды. Дüнйа эюзəлиди. 

– Билəндəр, ону мəнə дüзəлдə билəрсəнми? 
– Неъə дüзəлдим, чорт побери? 
– Ə, йайда эялим Славйана, орда эюрüшдüр бизи. 

Нə гəдəр истəсəн пул да эəтирəрəм. 
– О гыз сизин дилдə даныша билмир һа. Эəрəк русъа 

данышасан. 
– Сəн тəръüмя елийəрсəн дана. 
Шаһид, доğрудан да, йайда əлли манат эютüрüб 

эялмишди Славйана, Билəндəри ахтарыб тапмышдыса да, 
бир хейри олмамышды, чüнки Алла Славйана эялмə-
мишди. Əлли манат Билəндəри ширникдирмишди, она эюрə 
Шаһиди ширникдирди. 

– Ə, Алла айда, илдə бир эялир. Эялсəнə Танйаны 
дüзəлдим. 
һəм гоншуду, һəм дə мəнимлə арасы лап сазды. Аз-
маз да Азəрбайъанъа гырылдадыр. 

Елə бу вахт Танйа əлиндə ведрə дарвазанын 
аğзында эюрüндü. 

– Салам, Танйа, неъəсəн? 
– Саğ ол. 
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– Су эятирмəйə эедирсəн? 
– Эюрüрсəн ки? 
–Сабаһ рəгсə эялəъəксəн? 
– Нейнирсəн? 
– Марагланырам. Сəн эялсəн, биз дə эялəрик. 
– Биз, йəни кимлəр? 
– Мян, бир дə əмим оğлу. 
– О да сəнин аğлындадыр? 
– Йох, əшши, сакит ушагдыр, елə сəнин бабындыр. 
–Эюрüрəм, чахыр чəллəйинə охшайыр. 
– Оннан ейби йохду. Сəнин əн чох нəдəн хошун 

эялир? 
– Абырсыз оğланларла данышмамагдан. 
– Франсыз əтри истəйирсəнми? 
– Апарыб нəнəнин башына тюкəрсəн. 
– Сəни бурда гойуб нəнəми нийə ахтармалыйам? 
Танйа узаглашды. Онлар һейкял кими дайан-

мышдылар. 
– Контакт вар. Дейир чох кюксəн. Дüзəлдəрик. О 

мəним бойнума. Анъаг һəдиййə һюкмəн лазымды. 
Бир франсыз əтринə разы олаъаг. 

– Алаг дə. 
– Əлдə билирсəн нечəйəди? 
– Нечəйə олур-олсун. 
– Ийирми беш манатады. Сонра эəрəк бир шəнбə 

ахшамы бура эялəсəн. Тансда һəм ойнайарсыныз, щəм 
дə эюрüшəрсиниз. – Билəндəр ийирми беш манаты алыб 
Шаһиди автобус дайанаъаğына гəдəр ютüрдü. – 
Бабулйа мəни эюзлəйəъəк, эеъиксəм, биртəһəр едəр. 
Саğ ол, шəнбə эüнü эüнорта автобусу илə эял. Она 
кими һəр шейи гайдасына саларам. 

О шəнбə эüнü Шаһидлə Əмирханын Нарзандакы 
питиханасында отуруб ичдилəр. Рəгс мейданчасы 
адамла долу иди. Танйаны гырагда тутдулар. 

– Танйа, əмим оğлу сəнинлə рягс етмəк истəйир. 
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– Истəйир, истəсин. 
– Аз, гой сəнинлə медленны ойнасын, ъанын üчüн 

йенə һəдиййə алаъаг. 
Маһны тəзəлəнəн кими Шаһиди дüмсüклəди. О, 

юзüнü гызын üстüнə салды вə гуъаğына сыхды. 
– Бир аз йаваш. 
– Хорош, хорош. – Танйанын нəфəси кəсилирди. 
– Елə олмаз, дüз тут. – Шаһид һеч нə баша 

дüшмüрдü. 
– Хорош, хорош. 
Билəндəр онлара йахынлашыб Шаһидə эюстəриш верди. 

Анъаг о, гызын айаğыны тапдалайанда гышгырты сəси 
мейдана йайылды. 

– Сəрхош вəһши, еһтийатлы ол. - Шаһиддəн араланмаг 
истəди, бу вахт ъаван оğланлардан бири онлара 
йахынлашды. 

– Бу кимдир? 
– Ади вəтəндаш, сəнин кими ъаван оğлан. 
– О бурадан рəдд олмалыдыр, сəн дə онунла бирэə. 
– Рəдд олмаг лазымдыса, биринъи сəн башла. 
Оğлан Билəндəри гаранлыğа чəкди. 
– Нə шефлик елəйирсəн бурда? Бура сəнə һарадыр? 
– Бура бизим торпагды. Башга сюзüн вар? 
Оğлан гəфил йумруг атмаг истəди, анъаг Билəндəр 

башыны гaчыртды вə сол əли илə онун чəнəсини йериндəн 
ойнатды. 

– Буна бах, ə, годуг, сəн мəнə əл галдырырсан? – 
Сюз тамам олмамыш икинъи зəрбə оğланы йерə йыхды, 
Билəндəр мейданчайа гайыдыб Шаһиди арадан 
чыхармаг истəди. 

– Тез елə, сакитъə арадан чыхдыг. 
– Мəəн... – Шаһид Танйадан əл чəкмяк истəмирди 

вə эюрüнüр башына нə эялəъəйиндəн хəбəрсиз иди. 
– Онда юзüн бил. – Билəндəр юзüнü Марусйа 

Петровнаэилə 
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чатдырыб йеринə узанды. 
Шаһиди аракəсмəйə салыб йахшыъа əзишдирмишдилəр. 
Танйа данышырды ки, Шаһиди дюйəндəн сонра 

мейданчада гармагарышыглыг дüшüб, мусиги кəсилиб, 
һəр шей дə онунла битиб. 

О эеъə Шаһиддəн хəбəри олан олмайыб-һарада 
галыб, кəндə неъə эедиб билинмəйиб. 

Марусйа Петровна ушаглардан наразылыğыны 
билдирди. 

– Баша дüшə билмирəм ки, сиз нə илə мəшğул олурсу-
нуз. Чəтин дə бир шей йохду. Лермонтов даһиди, 
классикди. «Зəманəмизин гəһряманлары» елə бир 
əсəрдир ки, сизə чох лазым олаъаг – онунъуну битирəн-
дə дə, институтда да. Индидəн ону елə юйрəнмəлисиниз 
ки, сонрадан чəтинлийə дüшмəйəсиниз. Наğыл кими 
охуйубсунуз. Бу əсəрдə характерлəр вар: Максимыч, 
Бела... Əсəри диггəтлə охумалысыныз ки, тəһлил заманы 
чəтинлик чякмəйəсиниз. 

– Биз йахшы охумушуг, Марусйа Петровна, – 
Мüбаризин сəси иди. 

– Йалан данышма, дюрдüнüз дə пис һазырлашмы-
сыныз. Тəкрар охуйаъаг вə ъаваб верəъəксиниз. Эюзəл 
əсəрдир, һеч Азəрбайъан əдəбиййатында белə əсəрə 
раст эялмəзсиниз. 

– Дüз дейирсиниз, Марусйа Петровна... – Марусйа 
Петровна Сайадын тəсдигиндəн хошһал олду. 

– Тəһкийə чох эüълüдü. Əсəр сизин менталитетинизə 
йахынды. Лермонтовун üстüнлüйü ондады ки, əсəрин 
дили рəван вə сəлис, поетикдир. Üмумиййəтлə, Азəр-
байъан əдəбиййатынын Низами, Фüзули зирвəси Пушкин 
вə Лермонтов зирвəсиндəн чох ашаğыда дайаныр. 
Сизинкилəрин əсəрлəри рус дилинə тəръцмə олунуб, лакин 
истəнилəн рəğбəти газанмайыб. Пушкин Пушкиндир, 
Лермонтов да елəъə. 

– Марусйа Петровна, – Билəндəрə елə эялмишди ки, 
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о, фикрини йекунлашдырыб. – Пушкинин əрəб мəншəли 
олмасы нə ъüр һəгигөтə  уйğундур? 

Марусйа Петровнаны од эютüрдü. 
– Бу сəнин щардан аğлына эялди? 
– Просто сорушурам. 
– Просто сорушмурсан, кимсə сəнин башыны хараб 

елəйиб. Пушкин русдур вə рус халганын даһи шаир 
оğлудур. О һеч ъüрə мüсəлманла, тем боле əрəблə 
гоһум ола билмəз. Билəндəр, иногда дурные мысли 
пойавлйаетсйа в голове. Бу сəнин аğлына һардан 
эялиб? Ким дейиб сəнə буну? 

Билəндəр ону дейəнин ким олдуğуну билсə дə, бу-
ну коридорда кимлəринсə сюһбəтиндə ешитдийини деди. 

– Сəн кимə кялəк эялирсəн? Сиз буну əмəлли-
башлыъа мüзакирə етмисиниз. Анъаг ону дейим ки, бу 
йанлыш фикирди. Пушкин рус халгынын вə дüнйанын 
корифей шаиридир. О һеч кимлə мüгайисə олунмаз. Сиз 
һəлə ушагсыныз, бюйüйəндə билəрсиниз ки, ким кимдир. 

Бу сюһбəт бунунла битмəди вə ушаглар сюз 
салмасалар да, Марусйа Петровна һəмишə бу 
мювзуйа гайыдыр вə сüбут етмəк истəйирди ки, Пушкин, 
Лермонтов даһидирлəр. Билəндəр бунунла разылашса 
да, она гəрибə эялəн о иди ки, тутаг Пушкин, йа 
Лермонтов елə доğрудан да, гейри миллəтдəндирлəр, 
бунун Марусйа Петровнайа нə дəхли вар? Пушкин дə, 
Лермонтов да бюйüк шаирдилəр, лакин башга шаирлəр 
дə вар ки, онлар да дüнйа əдəбиййатынын корифейлəрин-
дəндирлəр. Щеч бир əсəрини охумаса да, Билəндəр 
билирди ки, Низами дə, Фüзули дə, Сабир дə бюйüк 
шаирдирлəр вə Марусйа Петровна буну əлинин ичи кими 
билир, анъаг кüрəйини йерə вурмур. Бу Славйан 
кəндиндə елə бир китабхана йох иди ки, Билəндəр 
Низаминин бир китабыны алыб охусун, билсин ки, Низа-
ми нəдəн йазыб, неъə йазыб вə Марусйа Петровна бу 
мювзуда дискуссийа ачанда онун ъавабыны версин. 
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Буну о юз кəндлəриндə ушаглардан юйрəня билəрди, 
анъаг онун йолдашлары охуйан дейилдилəр, бəлкə дə 
Билəндəр бу һагда онлардан даһа чох билирди. Сакит 
мüəллимлə сюзлəри дüз эялмир, һəмишə мüбаһисə 
едирдилəр, одур ки, ондан нəсə сорушмаг дüзэüн 
чыхмазды – сонра Сакит ону ушагларын йанында 
һюрмəтдəн сала билəр, долайарды. 

– Сиздə Низаминин, йа Фüзулинин əсəрлəриндəн 
вармы? –Бу суал Марусйа Петровнаны диксиндирди. 

– Йохдур. Нəди, охумаг истəйирсəн? 
– Олса, охуйардым. Марусйа Петровна, сиз онун 

əсəрлəриндəн охумусунузму? 
– Мəлуматым вар. Рус дилинə тəръüмə олунмайыб 

ки, охуйум. Щəм дə, мəним елə əсəрлəри охумаğа 
сəбрим йохду. 

– Бəс нə билирсиниз ки, Низаминин əсəрлəри «без-
дарны»ды? 

– Билирəм, билмəсəм демəрəм. – Билəндəр гəти 
əмин олду ки, Марусйа Петровна бу сюзлəри пахыллыг-
дан дейир, юзüнüн мəгсəди дə ону əсəбилəшдирмəкди. 
Сюһбəт бунунла битирди. 

Бу сюһбəтлəр Билəндəрин йолдашлары üчüн мараглы 
дейилди, онлар гырагдан гулаг асыр вə эюзлəйирдилəр 
ки, эюрəсəн Марусйа Петровна Билəндəрə нə ъəза 
верəъəк. Щəм дə Билəндəр йолдашларынын эизли сюһбəт-
лəриндəн вə мüнасибəтлəриндəн һисс етмишди ки, 
Мüбаризин атасынын вəзифəсини башга района дəйи-
ширлəр вə йахын эüнлəрдə о да чыхыб эедəъəк. 

– Əшши, бу район һара, о район һара! Ора һəм 
бюйüк, имканлы, əн əсасы да Бакыйа йахын. – Əзиз 
Сайадын сюзüнə əлавə едирди. 

– Биз дə гəрара алмышыг ки, Бакыйа кючəк. Папа 
бурда галаъаг, биз кючəъəйик. Мама да, баъыларым 
да бурда дарыхырлар, нə вар е, бурда? Чох чансыхы-
ъыдыр. Бəзи адамлар кими Танйайа вурулмайаъаğыг 
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ки... 
...Бундан эюзəл фüрсəт əлə дüшмəзди вə Билəндəр 

бу фüрсəти бурахмамаğы гярара алды. Аğ мəлəфəни вə 
балышüзüнü гатлайыб гарнына сохду вə кəндин 
гəбиристанлыğында эизлəнди. Əзиз, Сайад, Мüбариз ад 
эüнüндəн гайыдан Марусйа Петровнаны мüшайиəт 
едирдилəр. Əһвал-руһиййəлəри йüксəк иди. Хüсусəн дə 
Марусйа Петровнанын. Онлар гəбиристанлыğа йахын-
лашырдылар. Билəндəр балышüзüнü башына, мəлəфəни исə 
белинə кечирди. Кüлəк мəлəфəни йеллəтдикъə кəнардан 
ваһимəли бир вəзиййəт йаранырды. 

– Ора бах, о нəдир елə? – Мüбариз Марусйа 
Петровнайа йахынлашды. 

– Аа...а, доğрудан нəдир елə, аğаппагдыр. 
– Мама, мəн горхурам! 
Марусйа Петровнадан сяс чыхмырды. Дюрдü дə бир 

йерə топлашыб дайандылар. Ушаглар гышгырыр, аналарыны 
чаğырырдылар. Билəндəр горхду ки, сəс-кüйə ъамаат 
йыğыша билəр. Одур ки, əъаиб сəслəр чыхармаğа башлады. 

– Ай мама, ай мамама... 
– Кюмəк един. – Марусйа Петровна да һарайла-

маğа башлады. Билəндəр сüрəтлə гəбиристанлыğын 
чəпяриндəн һоппаныб онлара тəрəф ъумду. Дюрдü дə 
йерə узанмышды. Мüбаризə вə Марусйа Петровнайа 
бир тəпик вуруб əкс истигамəтə гачмаğа башлады. 
Билəндəр эюздəн узаглашан кими аğлары гатлайыб 
əввəлки йеринə гойду вə гоншу мəһəллəдəн һəйəтə 
кечиб отаğа эирди... 

Марусйа Петровна вə ушаглары бир саат сонра 
гоншулар эəтирдилəр. Вəзиййəтлəри пис иди. Онлара 
кюмüр суйу ичиртдилəр. Марусйа Петровна üстəлик 
валидол да ичди. 

Сəн демə, онлар гəбиристанлыгда хортдан эюрüб-
лəрмиш... 
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ЫВ 
 
Мüбаризин эетмəйи вəзиййəти тамам дəйишдирди: 

Сайад вə Əзиз əкиз баъылар кими бир-бирлəрийлə даһа 
чох йахын олмушдулар. Онлар Билəндəрлə данышма-
магла йанашы, о евдə оланда юзлəри дə данышмырдылар. 
Бу, əввəлъə Билəндəрə тəсир едирди – Билəндəр истəйирди 
ки, олуб-кечəнлəри унутсун вə ушагларла меһрибан 
олсун, анъаг ушаглар буну истəмирдилəр. Вə бу һалда 
Билəндəр юзüнü отагда там сəрбəст апарыр, йери 
эялəндə ушаглара сюз атырды. Нə Əзиз, нə дə Сайад 
бир кялмə диллəнмир, аğызларына су алыб сусурдулар, 
йахшы билирдилəр ки, давайа галса, Билəндəр онларын 
икисини дə баш-айаг едəр. Буну Билəндəр дə билирди вə 
һəр ан онларын икиси илə давайа һазырлашырды. Марусйа 
Петровна бу вəзиййəти билсə дə, һеч бир тəдбир 
эюрмüрдü вə Билəндəр айдынлашдырмышды ки, ушагларын 
валидейнлəри Марусйа Петровна илə мəхсуси данышыб 
вəзиййəтə нəзарəт етмəйи тапшырыблар. Билəндəр Əзизин 
дə, Сайадын да ата-анасыны эюрмüшдü вə онлар елə илк 
бахышдан Билəндəрдə икраһ һисси ойатмышдылар. 
Кишилəрин икиси дə кюк иди, гарынларында санки üч ушаг 
долашдырырдылар. Əзизин анасы лап кüйчü, дейинэəн иди. 

– Бу арвада бир анбар пул веририк, азз, сəн ъанын 
ушаğын простинасына бах, дейирсəн, бир илди су дəймир. 
Бəс мəн эялиб йумалыйам? 

Əслиндə отаг да, чарпайылар да сəлигəли иди вə 
арвадын (юзüнü гыз ушаğы кими апарырды) белə сəс-кüй 
салмасына еһтийаъ йох иди. Марусйа Петровна 
дейилəнлəри баша дüшüрдü. 

– Сəн нə данышырсан, ай гыз, һеч сəнин евиндə белə 
тəмизлик вар? Бир дə, əэəр, üрəйинъə дейилсə, ушаğыны 
да эютüр... –  Сюзüнüн далыны демəди. Əзизин атасы 
сюһбəтə гошулду. 

– Нəди, ай Сəрйə, (Əзизин анасынын ады Сəриййə 
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имиш) нə олуб? 
– Эюрмüрсəн, дейирəм ушаğын простинасы чирклиди, 

дымбылына дəйир. 
Марусйа Петровна билирди ки, Сəриййə рус дилиндə 

нетлə йеси айыра билмир, юзü дə тəзəъə имканлы олмаğа 
башласа да, кяндчилийини итирмəйиб. Сəриййəнин 
һəрəкəтлəри əт üрпəшдирирди... Вə Марусйа Петровна 
илк дəфə Азəрбайъан дилиндə данышды: 

– Сəн билирсəн нə вар, тысбаğа чанаг чыхыр, чанаг 
бəйəнмир. Сəн ондансан. 

Сюһбəт узаныр, сəслəр һüндüрдəн чыхырды, Билəндəр 
биръə ону эюрдü ки, валидейнлəри – əввəлъə аталар, 
сонра да аналар нювбə илə ушаглара пул верирлəр. 
Билəндəрин üрəйиндəн о пуллары əлə кечирмəк һисси 
кечсə дə, нифрəти эüъ эəлди, чüнки Билəндəрин ата-
анасы (əн чох да анасы) онларын йанына эялəндə, илк 
юнъə о ушагларла эюрüшüр, эəтирдиклəриндəн онлара 
верирди. Дüздü, Билəндəрə о гəдəр пул вермирдилəр вə 
Билəндəр дə һеч заман демəзди ки, она пул лазымды. 
Пул лазым олурду, анъаг о пуллар Танйайа, йа да 
Ирайа хəрълəнирди... 

– Сəндəн инъимишəм. – Буну Танйа дəрсдəн чыхыб 
евə эəлəндə Билəндəрə дейирди. 

– Нийə? 
– Эуйа билмирсəн? 
– Билмирəм. Билсəм һеч мəн имкан йарадарам ки, 

сəнин кими аğ майа мəндəн инъисин? Де эюрüм, нə 
олуб? 

– О дəфəки оğлан варды ей, нəйди ады? 
– Щə. Нə олсун ки? 
– Мяни она «сатмагда» мəгсəдин нə иди? 
– Аз, һеч ня. Мəн дə дейирəм эюрəн нə олуб. 

Кəнд ушаğыды, ешшəкдəн башга һеч нə эюөрмəйиб. 
Дедим таныш едəрəм сəннəн, бахар эюрəр дüнйада 
нə вар, нə йох. Йазыг нейлəди ки? Бир дəфə голундан 
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тутуб ойнады, онда да о ки вар дюйüлдü. 
– Сəн елə данышырсан, эуйа сəн эüндə бир гызла 

эəзирсəн. Инандырым һəлə бир гыза бир чыртма вур-
мамысан. 

– Щардан билирсəн? 
– Билирəм дə. Эюрмüрəм? 
– Мəн тəмиз ушаğам. 
– Тəмизляри булаğа апарыблар йумаğа, һəлə кирини 

йуйуб гуртара билмəйиблəр. 
– Вообше, Танйа, сəн эюзəл гызсан. 
– Йахшы эюрəк. 
– Валлаһ. Гоншуйуг, һəр эцн бир-биримизи эюрü-

рüк, она эюрə сəндəки эюзəллийи һисс етмирəм. О эеъə 
сəнин һаггында дüшüнüрдüм. Эюрдüм ки, эюзəлсəн. 

– Сəн дüшüнə дə билирсəн? 
– Нийə дüшüнə билмирəм? 
– Елə билдим билмирсəн. Щеч Ира һаггында да 

дüшüнüрсəн? 
– Йох əшши, сəн олан йердə Ира кимди? Билирсəн, 

йахшы гəлби вар, анъаг шəхсөн мəни юзüнə ъəлб едə 
билмир. 

– Ъəлб етмир, һə? Мəним һаггымда нə дüшü-
нüрсəн? 

– Чох шей – Билəндəр гыза йахынлашды. 
– Мəсəлəн нə? 
– Мəсəлəн, фикирлəширдим ки, эюзüмüн габаğында 

нийə сəни эюрмüрəм, сəнин эюзəллийини нийə гиймəт-
лəндирмирəм? Üрəйими Данко кими мəшəл едиб нийə 
эеъəлəр сəнин йухуну гарышдырмырам? Нийə эеъəлəр 
һамыдан эизли üз-üзə, эюз-эюзə дайанмырыг? – 
Билəндəр ара вериб нəфəсини дəрди. – Чорт побери, сюз 
дə тапа билмирəм. Бу эüн, эялсəнə, эюрüшəк. 

– Нə эюрüш? 
–Эюрüш билмирсəн нəди? 
– Йох. 
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– Эеъя саат 1-дə тювлəлəрин йанында ол, онда баша 
саларам. 

– Йох. 
– Эюзляйяъяйям! 
– Эюзлə, эялмəйəъəм! 
– Эялмəсəн, дüз чыхыб ейваныныздан чаğыраъам. 
– Атам сəни дюйəр. 
– Дюйüб-зад елəмəз. Бир дə дюйсüн, дейəъəм ки, 

гызыны севирəм. 
– Щеч тювлəнин йанында эюрüш олар? 
– Бəс һарда эюрüшəк? Тансплошадкайа һəлə эе-

дəммəрəм. 
– Орда нə ишимиз вар? О адла чыхарыг, эедəрик 

Алйонаэилə. Гыз евдə тəк олур. 
– Тəк олур? Нə йахшы. Сəнə бир шей эəтирим? 
– Нə эəтирмəк истəйирсəн? 
– Сəн нə истəсəн. 
– Доğрудан? 
– Əлбəттə. 
– Йенə о оğланын пулу илə алаъагсан? 
– Чорт побери. Сəн нə данышырсан? Рəдд олсун 

ъəһəннəмə. Гуртардыг бу сюһбəти. Нə истəйирсəн? 
– О духидəн бирини дə. Бир дəнə дə шампан. 
Билəндəрин учмаğа ганады йох иди, севинъиндəн 

сüмüклəри ойнайырды, маһны охуйурду. Əзизлə Сайад 
бир-биринин üзüнə бахырдылар. Марусйа Петровна бу 
дəйишкəнлийи о саат һисс етди. 

– Билəндəр, нə олуб? 
– Ничево, Марусйа Петровна. 
– Дəрслəрə һазырлыğы зəифлəтмисəн. 
– Чалышарам ки, дüзəлдəм. 
Наһар йемəйи заманы Билəндəрин йадына дüшдü ки, 

шəнбə эüнü ахшам Танйа илə эюрüшəчəк, о вахта кими 
əн азы он беш  манат тапмалыды. Ъəми 3 манат пулла 
һеч нə етмəк олмазды. Франсыз əтрини боръа эютüрə 



Мцзащим  Исмайылзадя 

билəрди, андаг ону нечə гайтараъагды? Атасындан йох, 
анасындан о гəдəр пулу нечə истəйəъякди? 

Tanyanın əksi Biləndərin gözündən çəkilmirdi. 
Biləndər tez-tez pəncərədən küçəyə boylanırdı, ya da 
kitabı əlinə götürüb yola çıxırdı ki, onu görsün. Sən 
demə, Tanyanın sarışın saçları, mavi gözləri, təbəs-
sümü ilahi imiş, Biləndər bunları görmürmüş və 
ağılsızlıq edib bu cür gözəl bir qızı Şahidə düzəldirmiş. 
Elə olurdu ki, səhərlər Biləndər onunla məktəbə qədər 
yolu bir gedirdi. İndiyədək Biləndər bir dəfə də olsun 
ona başqa gözlə baxmamış, “sabahın xeyir”dən başqa 
söz deməmişdi. İndi qərara aldı ki, sabah yolda onu 
gözləyəcək, məktəbə bir gedəcəklər. 

– Biləndər, fikrin hardadı? Son günlər hamınızda 
gerilik hiss olunur. Elə bil hər şeydən soyumusunuz. 
Belə olmaz. Mübarizin gedişi sizə pis təsir göstərib. Bu 
gün bir saat gec yatacaqsınız. Dərsləri iki dəfə oxuma-
lısınız. Gedin növbə ilə soyuq suda yuyunun, ayaq-
larınızı sabunlayın. Hamama paltar sabunu qoymuşam. 
Yoxsa yenə mamalarınız deyəcək ki, prostina çirklidir? 

 
V 

 
İşıq yanırdı və üçü də əllərində kitab guya ki, oxu-

yurdular. Biləndər Tanya ilə görüşü haqda düşünürdül. 
Qıza Puşkinin, Yeseninin şeirlərindən deyəcəkdi. 
Əllərini əlinə alacaqdı. Gözlərinə baxacaqdı. Saçlarını 
sığallayacaqdı. Sonra... Biləndər qızın üzündən öpə-
cək. O, bunu zorla da olsa edəcəkdi. Kinolardakı kimi. 

Hirslə kitabı qaylayıb sumkasına qoydu. 
– Çort poberi, yuxum gözümdən tökülür. Mən 

yatdım. 
Əzizlə Sayad da yatmağa bir bəhanə axtarırdılar. 
– Bəlkə biz də yataq. 
– Yata bilmirəm, Sayad. Yuxum gəlmir. Bəlkə kart 



Ясярляри.  Ы ъилд 

139 

oynayaq? 
– Həvəs yoxdu. 
Biləndərin kart adı gələndə yuxusu qaçdı, yerində 

qurcalandı, Əzizlə Sayada verilən pullar və Tanyaya 
alacağı fransız ətrinin pulu gözünün qabağında durdu. 

– Пайла, «дураки» ойнайаг. – Əзиз Сайада 
дюндц. 

– Ал сəн пайла. Битайа эедəк картлары бура йыьаг 
ки, бирдəн тот Марусйа эəлиб цстцмцзə чыхар.  

Билəндəр дюзмəйиб йериндəн галхды. 
– Мəн дə ойнамаг истəйирəм. 
– Ойуну гуртармамышыг. Щəм дə, сəнинлə ойна-

йан йохду. 
– Ə, икиниз дə ушагсыныз. Адынызы киши гойубсунуз. 

Бир сюз олан кими кцсцрсцнцз. Щəр шейи атаг бир 
кəнара, дост олмасаг да, йолдаш олаг. 

– Бизимля сəнинки тутмаз. – Əзизлə Сайад она 
мəһəл гоймадан ойнайырдылар. 

– Эəлин пулуннан «покер» ойнайаг. Йа сиз 
ударсыныз, йа да мəн. Икиниз бир əлə ойнайын. Йохса 
«дураки»дəн бир шей чыхмаз. 

– Биз гумар ойнамырыг. 
– Гумар ойнамырыг ки. Елə-белə вахт юлдцрцрцк. 

Ким удар удсун, узаьы əлли гəпик, йа бир манат. 
Нəди ки? 

Ушаглар əввəлъə наразылыг етсəлəр дə, сонра əмин 
олдулар ки, икиси бирликдə Билəндəри удаъаглар. Одур 
ки, ойун башланды. Йери 5 гəпикдəн гойдулар. Бир 
нечə дəфə далбадал ушаглар йери эютцрдцляр. Би-
лəндəрин əлинə хал эəлмишди. Эедиш он гəпийə галхды 
вə беш-алты дəфə дюврə вурду. Билəндəр ийирми гəпик 
дейəндə Əзиз ъибиндəн эюй цчлцйц чыхарыб атды вə Са-
йадла бахышды. Сайад «пас» эетди. 

– Ачылырсанмы? – Билəндəр Əзизи ойуна сцрцк-
ляйирди. 
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– Хейир. 
Билəндəрин пулу гуртармагда иди. Сонунъу сары 

манаты чыхарыб атды. 
– Нə гəдəр чыхыр? – Əзиз инамла данышырды. 
– Ходу нə гəдəр едə билəрəм? 
– Нə гəдəр истəсəн. 
– Билəндəрин отуз бир халы варды вə бирдəн анлады 

ки, Язизин дə халы ондан чох олар, анъаг дцшцнмяйя 
вə эери чəкилмəйə вахт йох иди. 

– Манатдан ийирми дə чыхыр. 
– Əлли гəпик. 
– Əлли галды. – Билəндəр йердəн он гəпийи эютцрдц. 
– Йерлə рашот. 
– Эəл ачылаг. 
– Ачылмырам. Бир əлли дə эетдим. 
– Онда мəн боръа ойнайаъам. 
– Боръ сюһбəти йохду. 
– Неъə йохду? Щесабы юйрəнирик, удузсам, икигат 

юдəйəъəм. 
– Олмаз. 
– Онда... – Билəндəр голундакы сааты ачды. – 

«Салйут»ду. Ийирми маната алмышам. Йары гиймəтинə 
һесаблайаг. 

Разылашдылар. Əн ахырда əллəр ачыланда айдын олду 
ки, Əзиз отуз хала ойнайыр. Билəндəр пуллары саат 
гарышыг габаьына чəкди. Əзизлə Сайад тутулмуш, 
сифəтлəри пазы кими гызармышды. 

– Ойнайаг? 
Ушаглардан сəс чыхмады. 
–Юзцнцз билин, мəн нечə дəфə дедим ки, ачылаг, 

юзцнцз истəмəдиниз. 
Сайад Əзизə тəрəф дюндц. 
– Нə гəдəр удуздуг? 
– Он беш манат. 
– Доьрудан? 
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– Щə. – Əзиз ъибиндəки пуллары чыхарыб сайды. – Он 
беш манат. 

– Гайтар бизим пуллары? 
– Нə пул? 
– Уддуьун пуллары. 
– Нийə? 
– Гайтар дейирəм. 
– Ону аьлына белə эəтирмə. 
– Бизи мəъбур елəйиб ойнатдын, биз дə елə-белə 

ойнадыг. 
– Нəйə мəъбур елəдим? Дейəъəм ки, эедин 

юзцнцзц гайадан атын, атаъагсыныз? 
– Ə, пуллары бəри гайтар, йохса сəнə пис олар. 
– Нейнийəссиниз мəнə? Сиздəн чəкинəн, нə дə 

горхан вар. Щарда истəйирсиниз эюрцшя билəрик. Мəн 
икинизлə дə сюһбəт елəмəйə һазырам. 

Сайад Əзизи йана чəкди. 
– Дайан, е, Марусйа Петровнайа дейəрик ки, бу 

гумарбазын бириди, бизи мəъбур елəйиб ойнатды, 
пулларымызы удду. 

– Демəйəн һеч киши дейил. Карт сизинди. Сонрасы 
да, мəн сизи неъə мəъбур елəйə билəрəм? 

– Щеч ону демийəъəйик. Дейəъəйик ки, пулумузу 
оьурламысан. 

– Оьру сизин атанызды. 
– Сəнин атанды. 
– Мəним атам мцəллимди, айлыг маашдан башга 

һеч нə алмыр. Анъаг сизинкилəр дювлəтин, халгын га-
ныны зəли кими сорурлар. Йейиб-ичдийиниз һамысы 
һарамды. 

– Жулик оьлу, жулик. 
Билəндəр даһа юзцну сахлайа билмəйиб ушагларын 

цстцнə ъумду. Илк зəрбə Əзизин чəнəсини тутду. Сон-
ра Сайадын бойнуну əлə кечириб бурду вə дюшəмəнин 
цстцнə йыхды, цзцнə, гарнына зəрбəлəр ендирмəйə 
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башлады. Əзиз гышгыра-гышгыра һəйəтə чыхды. 
– Марусйа Петровна, Марусйа Петровна! 
Марусја Петровна мəтбəхдəн һювлнак чыхды. 
– Нə олуб, Əзиз? 
– Марусйа Петровна, Билəндəр Сайады... – Əли илə 

икинъи 
мəртəбəни эюстəрди. 

– Нə олуб? 
Марусйа Петровна ъəлд икинъи мəртəбəйə галхды. 

Отаьы ачыб ичəри эирəндə Билəндəр һəлə Сайады 
əзишдирирди. О, Билəндəрин бойнундан тутуб галдырды. 

– Нейлəйирсəн, əълаф! 
Билəндəр цст-башыны гайдайа салды. Сайадын галх-

маьа һалы йох иди. 
– Сəнинлəйəм, əълаф оьлу, ъамаатын ушаьыны нə 

һала салмысан? Галх, Сайад, дур айаьа. Нə олуб? 
Нийə  далашырсыныз? 

– Марусйа Петровна, о бизим пулумузу оьурла-
мышды, истəдик, вермəди. Сонра да бизи дюйдц. 

– Нə гəдəр пул оьурлайыб? 
– Он беш манат. 
– Оьурламысан? 
– Хейр. «Покер» ойнадыг, удуздулар. Инди мəн-

дəн пул  истəйирлəр, мəн дə вермирəм. – Билəндəр ъи-
биндəки гəпиклəри, əзик манатлыглары чыхартды – Бах, 
бу пуллардыр. 

– Икинизин буна тəк эцъцнцз чатмыр? Нə гумарда, 
нə дə давада. Демəли, сиз отуруб гумар ойна-
йырсыныз. Мəн дə елə билирəм ки, дəрс охуйурсунуз. 

– Марусйа Петровна, биз дəрс охуйурдуг, бу бизи 
мəъбур елəди. 

– Неъə мəъбур елəди? Сиз истəмəсəниз, ойнамаз-
дыныз. Гумарын ахыры билирсиниз неъə олур? Фриши 
ешидибсинизми? Онун цстцндə вуруб юлдцрдцлəр. Айыб 
олсун сизə. Мəн сизин əлиниздəн ъана доймушам. 
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Билəндəр, артыг сəнин бу евдə галмаьын гейри-
мцмкцндц. Елə бу дəгигəдəн һара истəйирсəн, эет. 
Мян сəнə ъавабдеһ дейилəм. Сиз дə, валидейнлəриниз 
эəлəнə кими галын. Эюрцм онлар сизи бурайа гумар 
ойнамаьа эюндəриблəр, йохса охумаьа. 

Билəндəр дəфтəр-китабыны сумкайа йыьыб саьоллаш-
мадан чыхды. 

– Гой атам эəлсин, онун дəрсини вердирмəк боръ 
олсун. – Бу Сайадын сəси иди. Билəндəр бу сюзлəрин 
фəргинə вармады. 

 
ВЫ 

 
Гара рəнэли «Волга» торпаг йолда тоз гопара-

гопара кəндин мəркəзиндə дайанды. Ейванда 
папирос тцсдцлəдəн Гəлəндəр мцəллим эəлəнлəрин йад 
адам олдуьуну билиб Сəмəндəри сəслəди. 

–Эюр о машындакылар кими ахтарырлар? Набəлəд 
адама охшайырлар. Денəн ки, атам сизи чаьырыр. 

Сəмəндəр эюздəн итди вə аз сонра машынын ишыьы 
онларын һəйəтинə дцшдц. Гəлəндəр мцəллим гаранлыг-
да эəлəнлəрин ким олдуьуну айырд едə билмəди. 

– Сəмəндəр, гонаглары ичəри эəтир. – Ай ушаг, чай 
һазырлайын. 

Сəмəндəр эəлди ки, гонаглар онлара эəлиб, анъаг 
ичəри кечмирлəр. Нəсə, сəнинлə ишлəри вар. Эюзляйирляр. 

– Айə, денəн ичəри эəлсинлəр. 
– Бəри чых, ай мцəллим, бир-ики кəлмə сюзцмцз вар. 
Гəляндəр мцəллим чюлə чыхыб дарвазанын аьзында 

дуранлара йахынлашды. Малиййə шюбəсинин мцдири 
Салманы вя селпо сəдри Фазили эюрəндə севинди. 

– Ай гардаш, эцн һарадан доьуб, сиз һара, 
буралар һара? Бурда нийə дайаныбсызын? Ичəри кечин. 

– Йох, мцəллим, ичəри кечмийəъəйик. 
– Еля шей йохду. Сизи һара бурахырам? Бир стəкан 
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чай ичəъəйик. 
– Гəлəндəр мцəллим, билирсинизми нийə эəлмишик? 
– Хош эялиб, сəфа эəтирибсиниз. Йолун ортасында 

гонаьы сорьу-суала тутмаг мəним адəтим дейил. Евə 
эедəк, һəким чай дəмлəйир. Орда сюһбəт едəрик. 

– Евлик мəсəлə дейил. – Фазил сюзə башлады. – Сəнин 
оьлун евдəдими? 

– Билəндярми? 
– Щə. 
– Йох. 
– Йалан данышма. Ушаьы һарда эизлəтмисиниз? 
– Ня ушаг, нə эизлəтмəк? Аллаһсызлар, эəлин ичəри, 

эюрцм нə олуб? 
– Сəнин евинə эирмяйяъяйик? 
– Нийə? 
– Нийəсини билəъəксəн, Дцнəн эеъə сəнин оьлун 

бизим ушаглары дюйцб. 
– Айə, а Фазил, ушаг олмайыбсанмы? Йəгин нəсə 

араларында сюһбəт олуб, ъаванлыг елəйиблəр. Бундан 
ютрц нараһатлыьа дəймəз. Интəһасы, бир йердə галырлар, 
нийə далашыблар? Марусйа һара бахырмыш? 

– Оьлун позьунун бириди. Ушаглардан оьурлуг 
едиб. 

– Фазил, мəним оьлум дəъəл ола билəр, анъаг поз-
ьунлуг бизим аилəйə йадды. О ъцмлəдəн дə оьурлуг 
Мəним оьлум дцнйа малына тамаһ салан ушаг 
дейил. Йəгин, няйися дцз анламайыбсыныз. 

– Nə anlamağı olacaq? O gün uşaqların yanına 
getmişdik, bilib ki, onlara pul vermişik. Uşaqları 
yuxuya verib ciblərinə girib. 

– Nə qədər pul götürüb? 
– Nə dəxli var, lap bir manat olsun. 
– Bunun üstündə də dalaşıblar? 
– Vurub uşaqları şil-küt edib. Mənim oğlumun dişi 

sınıb, Fazilin oğlunun beyni silkələnib. 
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– Bura gəlməkdə məqsədiniz nədi? 
– Uşağı milisə verəcəyik. 
– Uşaq Marusyanın yanında yoxdumu? 
– Yox, o gecə aradan çıxıb. Yəni deyirsən evdə 

yoxdu? 
Qələndər müəllim Səməndəri səslədi. 
– Ayə, maşını işə sal, Slavyana gedəcəyik. 
– Salman, gеdək Marusyagilə, orda aydınlaşdı-

rarıq. Nəsə ağlım bir şey kəsmədi. Uşaq dalaşıb, bəs 
Marusya onu hara buraxıb? 

Zərnişan həkim qapıya yaxınlaşdı. 
– Nolub? 
– Heç. Slavyana dəyib qayıdıram. 
– Nədi, bir şey olubmu? 
– Yox. 
– Yalan demə. Gələnlər kimdi, niyə içəri keç-

mirlər? Çay hazırlamışam. 
– Gəlmək istəmirlər. – Zərnişan həkim çölə çıxdı. 
– Nə olub? Məndən nəyisə gizlədirsiniz? Biləndərə 

nəsə olubmu? 
Qələndər müəllim yoldaşını sakitləşdirmək istədi. 
– Mən də gedəcəm. Qorxulu bir şey olubmu? 
– Yox, deyəsən. sən qal, mən Səməndərlə indi 

gələcəm. 
– Mən də gedəcəm. 
Maşının işıqları gecəni yara-yara Slavyana doğru üz 

tutdu. 
 

ВЫЫ 
      
Maрусйa Петровна гонаглары сойугганлыгла 

гаршылады. 
– Сон вахтлар ушагларын дəрсə һазырлыьы бир аз 

зəифлəсə дə, мцнасибəтлəри сакит иди. Хцсусəн дə 
Мцбариз эедəндəн сонра. Мəн онлара тапшырыг вериб 
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һəйəтə дцшдцм. Бир-ики йуйуласы палтарым варды. Сəс-
кцй дейилəн шей йох иди. Бир дə эюрдцм Əзиз гача-
гача эəлир ки, Билəндəр Сайады юлдцрцр. Тез отаьа 
галхдым. 

– Бəс Билəндəр һардады? – Зəрнишан һəким онун 
евдə олмадыьыны билсə дə, сорушду. 

– Дəфтəр-китабыны эютцрцб дцнəн эеъə евдəн чыхды. 
Даһа 
доьрусу, мəн ону говдум. 

– Ай Марусйа, сəнə ушаг етибар елəмишик, сəн дə 
ону эеъəйарысы евдəн говурсан. Бəс демирсəнми, 
башына бир иш эəлəр? 

– Щеч нə олмаз. Сəнин оьлун о гəдəр дə əфəл 
дейил. Ушаглары шил-кцт едиб, арадан чыхыб. Ара 
сакитлəшəндəн сонра цзə чыхаъаг. 

– Сəн ушагдакы фярасəтə бах, индидəн бандитлик 
елəйир. – Селпо сəдри папиросуна дəрин гцллаб вурду. 

Гəлəндəр мцəллим биръə ону фикирлəширди ки, 
эюрəсəн инди Билəндəр һардады. Зəрнишанын исə гайьысы 
тəк бу дейилди, о ики район рəһбəринин ъавабыны 
вермəли иди. 

– Бандит нəйə дейирсиниз? 
– Щяким, эуйа билмирсəн? Ушагларын пулуну 

оьурлайыб. 
Гəлəндяр мцəллим дюзмəди: 
– Салман, бу районда сəни дə, Фазили дə таны-

майан йохду. Шцкцр Аллаһа, һеч ким нə корду, нə 
кечəл. Мəн сизə йенə дейирəм. Мəним оьлум 
юмрцндə оьурлуг елəмəз. 

– Мəллим, чох уверенны данышырсан, эуйа тəмиз 
адамсыныз. 

– Буна һеч шəкки-шцбһəн олмасын. Мəн ушаг-
ларыма һарам тикə йедиртмəрəм. – Гəлəндəр мцəллим 
«сизин кими» демəк истəсə дə, демəди. 

– Ким һарам тикə йедирдир ки? 
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– Əши, нийə мəъбур едирсиниз ки, һəр шейи ачыг 
дейəк. – Гəлəндəр мцəллим гызышды. - Белə һарам тикə 
йедирдəн сизсиниз. Бир каьыза пулсуз гол чəкмирсəн. 
Щалал маашымызы аланда нə гəдəр истəйирсəн? Ийирми 
беш манат. Бунсуз мəктəбə пул бурахырсан? - 
Əлбəттə ки, йох. Районда нечə мəктəб вар? Йцздəн 
чох. Вур ийирми бешə. Нечə хəстəхана вар. Нə гəдəр 
идарə, нə билим нə. Бу районда баш оьруларын йекəси 
сəнсəн. Адыны мəним ушаьыма гойма. 

– Мəн сəнə эюстəрəрəм оьру олдуьуму. 
– Мəнə эюстəрмəк лазым дейил, мəн дə, һамы да 

билир. Нə еһтийаъ вар? Сонрасы да, мəнə хох эəлмə. 
Мəн һеч кимин йанында эюзц кюлэəли дейилəм. 

– Мцсəлмана йахшылыг йохду, Салман. Инди 
эюрдцн? 

– Мəнə нə йахшылыг едибсиниз? Бармаьыны сай, 
Фазил. 

Фазил чашды, анъаг юзцнц итирмəмəйə чалышды. 
– Щансы бирини дейим? 
– Щансы вар ки? Əйə, сəн бизим буфетчийə кюһнəл-

миш печенйе, вафли сырыйырсан. Щəр каробкада нечə 
манат алырсан? Дюрд манат. Аллаһын «Аврора»сынын 
һəр пачкасынын цстцнə ики гəпик гойурсан. Ики гəпик. 
Ону ушаг йердə эюрəндə эютцрмцр. Анъаг сəн эюр 
нəйə тамаһ салырсан. О һарам пуллары да верирсиниз 
ушагларыныза, онлар да истəдиклəрини елəйирлəр. 

– Он прав.–деди Марусйа Петровна. – Мəсəлə 
белə олуб. Ушаглар эеъə «покер» ойнайыблар. Əзизля 
Сайад бир олуб, Билəндəр тəк. Ушаглар пуллары гу-
марда удузублар. Чцнки Билəндəр пуллары эюстəрди. 
Гəпиклəр, манатлыглар, цчлцк варды. Дцздц, мəн ону 
говдум, анъаг бурада оьурлуг олмайыб. Зəрнишин, 
бу ушаглары бир йердə сахламаг олмайаъаг. Ъаван-
дылар, бейинлəри ганды. Она эюрə ушаьына айры йер тап. 

– A Марусйа, елəйдисə, бу ушаглары говардын. 
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– Белə эетсə, онлары да говаъам. Охумурлар, 
ишлəмирлəр. Аталарына да демишəм. Мəнə тəнбəллəр 
лазым дейил. Эцндəлик график йазыб гоймушам. Əмəл 
елəмирлəр. Елə билирлəр ки, пул олду, һəр шей олаъаг. 
Даһа анламырлар ки, бəзəн пул адамын кюмəйинə 
чатмыр. Мəн онлара һəр шейи юйрəнмəйи ашылайа 
билмирəм. 

– Билəндəр һардады? 
– Дцнəн мəктəбə эедиб. Анъаг һарда галдыьыны 

дейə билмəрəм. Йəгин киминсə евиндə галыр. 
– Мəн ону һардан ахтарыб тапым? Ушаг аъ-сусуз 

галды. 
– Сиз тапмасаныз да, мəъбур олуб сизи тапаъаг. 

Нараһат олмаьа дəймəз. 
– Əлбəттə, даһа бундан сонра мəн сəнə ушаг 

етибар едəрəм? Бу һəнэамəдəн сонра бу ушагларын 
йанында мəн ит кцчцйцмц дə сахламарам. Анъаг, 
Марусйа, дцзэцн елəмəдин. Нечə илин танышлыьынын 
цстцндəн хəтт чəкдин. Бу ай һəлə тəзə башлайыб. Беш 
эцнцн пулу он манат елəйир. Ала пулуну эютцр. – 
Зəрнишан сумкадан гырмызы онлуьу чыхарыб столун 
цстцнə атды. – Ушагларын удуздуьу пулу да верəр-
дим. Анъаг аьыллары олуб ойнамайайдылар. Юзлəри дə 
һара шикайəт елəйирлəр, елəсинлəр. Ушаьыма чыртма 
вуранын башына даш йаьдырарам. – Буну дейиб 
Гəлəндəр мцəллимлə машына тəрəф эəлдилəр. 

– Ушаьы кимдəн сорушаг? – Гəлəндəр мцəллим 
ондан сорушду. 

– Кимдəн сорушаъаьыг? Сорушуласы адам билмир. 
Йəгин йолдашларындан бириэилдə галыр. Юзц эизлəнир. 
Анъаг əллəринин гадасын алым, елə бивеъ ушаглары 
һаггына чырпыб. Эюрсəн, бир кəлмə дə демирсəн. 
Əълафлар... 

...Билəндəри машында отуран эюрдцлəр. Сəмəндəр 
машыны габаьа сцрдц. 
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– Дайан эюрцм, һара эедирик? – Габагда отуран 
Гəлəндəр мцəллим сорушду. 

– Онлар һəлə эетмəйиблəр. Эюрмəсəлəр, йахшыды. 
– Бир дə эюрсцнлəр. Ай оьул, белə иш вар, нийə евə 

эəлмирдин? Щарда галырсан? 
Билəндəр чъаваб вермəди. 
– Сəни бурайа гумар ойнамаьа эюндəрмишик? 

Нийə о ушагларла гумар ойнамысан? Гумарбазсан? 
Эəлмисəн, башыны ашаьы сал, дəрсини оху, адам ол. – 
Гəлəндəр мцəллим папирос йандырды. – Мəн йетим 
оьлан, Бакынын йолуну танымырдым. Рəһмəтлик анам 
пенсийасыны вермишди. Йцк гатарында отурмаьа йер 
йох иди, йуху эöзüмдəн тöкüля-тюкüлə эетмишəм. 
Эеъə паркда скамйанын üстüндə йатырдым. Бир гарны 
аc, бир гарны тох охудум. Университети фəрглəнмə 
диплому илə гуртардым. Анамын дəрди олмасайды, 
инди профессор идим. Аллаһа шцкüр, нəйин əскикди? 
Адам эəрəк щяр шейи фикирлəшə, дüшüнə. Сəн мəктəби 
битирирсəн, анcаг елə бил кöрпə ушагсан. О ушагларын 
аталары илə дуз-чöрəк кəсмишик. Районун танынмыш 
адамларыды. Мüнасибəтлəримизи нийə корлайырсан? 

– Папа, мəн сəһв елəмəйинə елəмишəм, анcаг 
орда галмыйаcам. 

– Нийə? 
– Истəмирəм. Йер тапмышам. Тракторист Васйа-

эилдə галаъам. Гызы илə бир синифдə охуйуруг. Мəнə 
йахшыды. Марусйа Петровнаэилнəн гуртардым. Просто 
йорьан-дöшəйи орадан эöтüрмəк лазымды. 

– Щансыды о Васйанын еви? 
– Буду бах. – Марусйанын еви илə üзбəüз еви 

эöстəрди. 
– Бура Марусйанын евинə йахындыр. – Зəрнишан 

нараһатлыьыны билдирди. 
– Нə олсун ки? 
– Истəмирəм ки, о ушаглара йахын оласан. Щəм дə 
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сəнин охумаьын неъə олаъаг? Васйа тракторист 
адамды.  

Билəндəр етираз етди. 
– Эуйа Марусйа Петровна мəнə нə кöмəк едир-

ди? Шовинистин бириди. Мəн мüстəгил адамам, öзüм 
дə дəрслəрə һазырлашырам. Васйа илə мəним нə ишим 
вар? Бир отагды, öз əлим-башым. 

– Гызы да сəнинлə бир синифдəди? – Гəлəндəр 
мüəллим папиросуну тüстüлəтди. 

– Щə. 
– Лап йахшы. Охуйандымы? 
– Зəиф охуйур. 
– Дост ола билсəниз, бирликдə нəсə едə билəрсиниз. 
– Сəн дə... – Зярнишан əрини мəзəммəтлəди. – Öзü 

охусун, гызын охумаьы əсас дейил. Бир дə елə етмə ки, 
бир скандал олсун. – Əрини тəлəсдирди. – Дур эедəк, 
эеъə кечир, данышаг. 

– Ма, нə данышаъагсыныз, öзüм һəлл етмишəм. 
Айда отуз манат верəcəксиниз. Бирcя Марусйаэилдəн 
йорьан-дöшəйи эöтüрмəк лазымды... 

 
ВЫЫЫ 

 
О эеcə Билəндəр öзüнü чох йüнэüл һисс едирди. 

Марусйа Петровнанын гаранлыг отаьынын əвəзинə 
Васйанын икинcи мəртəбəдə йениъə һазырладыьы эениш 
отагда нəфəс алмаг чох раһат иди. Сайадла Əзизин 
йохлуьу, мüнагишəнин арадан галхмасы Билəндəрин 
üрəйинъə иди. Анcаг Билəндəр гəт елəмишди ки, ара бир 
аз сакитлəшəндəн сонра онларын, əн чох да Марусйа 
Петровнанын дəрсини верəъəк. Сайадла Əзизə вурдуьу 
зəрбəлəри кöзüнüн öнüнə эəтирди вə йумруьуну 
дüйüнлəди. Марусйа Петровнаны исə горхудуб дəли 
едəъəкди - Марусйа Петровна Славйанын ортасына чы-
хыб öз-öзüнə данышаъаг, тум чытлайа-чытлайа эüнüнü 
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кечирəcəкди. 
Бу раһатлыьын гаршысында Билəндəрин эöзüнə йуху 

эетмирди. Биринъи мəртəбəдə, Билəндярин он-он беш 
аддымлыьында, бир дамын алтында Танйа узанмышды. 
Сəс-кüйüн олмадыьындан Билəндəр һисс едирди ки, 
һамы йатыб. Танйа мышыл-мышыл нəфəс алыр. Исти йорьа-
нын алтында һансыса гəрибə йуху эöрüр. Мəктəбə 
эетдийи палтары сойунуб, алт палтарындадыр. Голунун, 
бойнунун əтини йорьанда эизлəдиб. Билəндəрин üрə-
йиндəн кечди ки, бу дəгигə ашаьы дüшüб гызы гуъаьына 
алсын, отаьына чыхартсын, балышынын алтында эизлəтдийи 
франсыз əтрини онун бəдəнинə тöксüн, сонра əтрини 
гохласын. 

Васйа хорхахорла йатыр. Сəс айдын ешидилирди. 
Арвады да елəъə. 
Танйаны онларын йанындан оьурламаг тəһлüкəлиди. 

Əслиндə бурада горхулу һеч нə йохду, анъаг Билəн-
дəр риск елəмəк истəмирди. Дава-далашдан тəзəъə 
йаха гуртарыб. Истəмирди ки, бу эüн эəлдийи йердə нə-
сə проблем йарансын вə ата-анасы йенидəн ишə 
гарышсынлар. 

Сабаһ Танйа илə эöрüшəъякди. Мəктəбə эедəндə 
айдынлашдырмалы иди, евдə эöрüшсüнлəр, йохса 
Алйонаэилдə. Əэəр евдə һеч ким олмайаъагдыса, 
Алйонаэилə эетмəйə нə еһтийаъ варды? 

Билəндəр ону билирди ки, Танйанын атасы «Илич йолу» 
колхозунда тракторист ишлəйир. Эöй рəнэли «Бело-
рус»ун лафетиндə тöвлəлəрə силос, от, кüлəш дашыйыр. 
Анасы кəнддəки АТС-дə телефончуду. Гардашы 
əсэəрликдəди. Онун гайыдыб эəлəъяйинə сöз олмазды, 
амма Славйанда галаcагдымы, о бəлли дейилди. 

Сəһəр йухудан галхыб Танйа илə мəктəбə бир эе-
дəъəкди. Дəрслəрə һазырлашмышды. Əдəбиййаты охумуш, 
рийазиййатдан мисаллары йазмыш, тарихи, биолоэийаны 
öйрəнмишди. Гəрибə орасы иди ки, дəрслəри бир дəфə 
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охумушду вə һəр шейи гаврамышды. Анъаг айры вахт 
Билəндəр üч дəфə далбадал охуса да, йадында һеч нə 
галмырды. 

О бунун сəбəбини азадлыгда эöрüрдü. Щяр шейи 
елəмəйə һазыр иди, биръə дойунъа йуху йата билəйди. 

О саат кими гурулмаьы севмирди: Марусйа Пет-
ровна бир шеири əзбəрлəмəк üчüн аз гала он беш-ийир-
ми дəгигə вахт гойурду вə о вахтда Билəндəр шеир 
əзбəрлəмəк йох, йатмаг истəйирди. Билəндəр Слав-
йанын гыраьындакы стадионда футбол ойнамаг истəй-
ирди, анъаг бу она гəти гадаьан едилмишди. Бəзəн 
ушаглара дейирди ки, валидейнлəри эуйа онлара йах-
шылыг едиб, əслиндə онлар ушагларыны тüрмəйə салыблар. 

Əн əсасы о иди ки, Марусйа Петровна онларын 
бейнинə йеридирди ки, (йеритмишди дя!) рус мəдəниййəти 
дüнйанын əн йüксəк мəдəниййəтидир. 

Билəндəр дивардан асдыьы ъəдвəли эöзüнüн öнüнə 
эəтирди вə елə хəйалында бəзи дəйишикликлəр елəди. 
Тöвлəйə эедиш, эüнорта йатмаг вə с. силинди, Сайадын, 
Əзизин, Марусйа Петровнанын üрəк буландыран 
бахышлары вə һəрəкəтлəри чəпəрин о üзüндə галды вə 
Билəндəрə гəрибə эəлирди ки, о üфунəти, тöвлəдəн йола 
атылан инəйин пейининин ийини һисс етмирди вə о гоху-
ну елə бил öмрü бойу гохуламамышды. Алапача 
инəйин пейинини тöвлəнин кичик пəнъəрəсиндəн йола 
атырдылар вə һеч ким буну Марусйа Петровнайа 
гябаһəт саймырды, чüнки о дул бир гадын вə Славйан 
кəндинин тарихини йазан мüəллимə иди. 

Танйаэилдə исə вəзиййəт башга иди; əввəла онларын 
üч инəйи варды вə тöвлə тəмизлəндикдəн сонра дашка 
(əл арабасы) илə мəһəллəйə апарылыб тöкüлüрдü. Аьыр 
дашканы Танйа öзü сüрüб апарырды вə əэəр Билəндəрин 
əлаьы олсайды, о гоймазды ки, гыз бу иши эöрсüн. 

Эеъəйə аьырлыг чöкмüшдü. 
Щава улдузлу иди. 
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Кüлəк əсмирди. 
Анъаг сойуг иди. 
Онун йухусу əршя чəкилмишди. 
Галхыб йериндə отурду. 
Елə бил дəйишиб башга адам олмушду. 
Эеъəлəр гəриб олдуьу кими öзüнü тəнһа вə гəриб 

сайды. 
Гəриблик мəһəббəт рəмзиди. 
Пушкинин сечилмиш əсəрлəрини эöтüрüб вəрəглəди вə 

бирдəн üрəйиндəн кечди ки, бу гаранлыг вə гəриб 
эеъəдə Танйайа üрəк сöзлəрини йазсын. Бу сöзлəр она 
ади эəлди, истəди ки, нəсə гейри-ади бир иш эöрсüн. 

Дəфтəрини эöтüрüб йазмаьа башлады. 
«Əзизим Татйана! Бу мəктубу сəнə тəнһа эеъəдə 

сəнсизликдəн безиб йазырам. Биз бир дамын алтында 
олсаг да, мəнə елə эəлир ки, сəндəн чох-чох 
узаглардайам. Üрəйимдəн елə һисслəр кечир ки, мəн 
ону сəнинлə бир оланда ала билəрəм». 

Бу сöзлəри йазыб гуртарандан сонра Билəндəр ону 
тəзəдəн охуду, охудугъа һисс етди ки, бу сöзлəр 
Танйайа йахшы тясир баьышламайаcаг. Одур ки, 
вəрəги дöрд гатлайыб ъырды, дəфтəриндəн əлавə аь 
вəрəг чыхартды. 

« – Əзизим, Танйа! 
Üрəйимдə бəслəдийим гызылэüл əтирли саламлары сəнə 

чатдырмаьы öзüмə боръ билирəм ки, Сəни севəъəйим 
һагда сöзлəри сəнə нə вахтса чатдырмалыйам. Танйа, 
мəн сəни Йевэени Онеэин мəһəббəти илə севирəм. Бу 
севэи мüгəддəс олдуьу гəдəр тəмиз вə сафдыр». 

Билəндəр бу йердə гəлəми йерə гойду вə йадына 
рəгс мейданчасында олан һадисə дüшдü: о гызы əмиси 
оьлу Шаһидə дüзəлтмəк истəйирди вə Танйа илə Шаһид 
рəгс мейданчасында «медленны» ойнайырдылар. 
Шаһидин аьзы суланырды, суландыгъа гызы öзüнə даһа 
чох чəкирди. Сöзлəрдəн сойуду вə Билəндəрə елə эəлди 
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ки, бу ишдəн сонра Танйайа бу сöзлəри йазмаг, 
севмəк онун üчüн дейил. 

Щəм дə онларын арасында üнсиййəт вар. Щəтта 
Билəндəр һисс едирди ки, Танйа ону дəрин мəһəббəтлə 
севир. Сабаһ һарда олса эöрüшəъəклəр. Одур ки, каьызы 
бüкüб зибил йешийинə атды. Пушкинин сечилмиш əсəрлəрини 
ачыб вəрəглəди вə растына чыхан илк севэи шеирини 
охуду. 

 
– Мəн сизи севирдим: бəлкə мəһəббəт 
Кюнлüмüн евиндə сöнмəмиш һəлə. 
Гой ешгим вермəсин сəнə əзиййəт 
Кəдəрли олма сəн  

биръə ан белə. 
Üмидсиз вə сакит сизи севирдим 
Мəни инъидирди гысганълыг, тəлаш. 
Ешгими, һиссими, аһ, сизə вердим 
Мəним тəк севəйди башгасы да каш. 

 
Шеир Билəндəри тутду, гайыдыб бир дə охуду вə 

öзлüйüндə Танйанын бу шеири охуйанда һансы һисслəр 
кечирəcəйини дуйду. Бəлкə башгасы да вар? Сəксəн 
бешинъи сəһифəдə балаcа бир шеир хошуна эəлди. Анcаг 
шеир Йеленайа һəср олунмушду вə Билəндəр Йелена 
сöзüнü Татйана илə əвəз етди. 

 
– Де, нечин Татйана, сəн белə üркəк, 
Гысганc бахышларла мəни эüдüрсəн? 
Бир ан да архандан əл чəкмəйəрəк 
Щəр бир аддымымы, һəрəкəтими 
Эöрüрсəн, эöзüндəн гачырмайыб сəн? 

 
Билəндəр бу шеири рийазиййат дəфтəриндəн ъырдыьы 

вəрəгə кючüрüб эüндəлийинин арасына гойду.  
Сабаһ бу мəктуб Танйайа верилəcəкди. 
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Танйа бу шеири охуйуб əзбəрлəйəcəкди, əзбəрлə-
мəсə дə, онун гəлбиндə хош дуйьулар ойанаъагды. 

О хош дуйьулар инди Билəндəрин üрəйини долашырды.  
Онун йухусу гачмышды.  
Мисралар ону сəрхош етсə дə, Билəндəр гаранлыгда 

улдузлары белə эюрмüрдü. 
 

ЫХ 
 
Сəмəндəр машыны енсиз кəнд йолу илə еһтийатла 

сüрüрдü вə она эöрə йолдан тоз галхмырды. Машында 
üчü иди – Шаһид дə онларла бирэə гызылахтарма 
əмəлиййатына эедирди. 

– Бу Билəндəр ъамааты хəстəлəндириб. Онларын ахы-
рына чыхаъаг - Шаһид сигаретинин кüлüнü пəнcəрəдəн 
чöлə атды. 

– Мəн нийə хəстəлəндирирəм? Мəндян габаг бу 
ишə башлайыблар. Онда мəн һеч анадан олмамышдым. 
Йадынызда дöймü, рəһмəтлик Байрам киши Газан-
чыдакы гəбиристанлыьы газмаьа башлады. Нə гəдəр даш 
чыхды. Üстüндə албан йазылары. Академийайа телег-
рам вурдулар, алимлəр эəлдилəр, дедилəр ки, бу дашлары 
мəһв елəйин, эуйа ермəнилəрин дашларыды. Байрам 
киши һаваланмадымы? 

Сəмəндəр сöһбəтə гошулду: 
– Дейир о вахтлар (50-60-ъы иллəрдə) бизимкилəрдəн 

кимсə олуб – дейясян Аллаһйар киши олуб – гатарла 
Бакыйа эедирмиш. Купедə бир аьбирчəк, нурани гадын 
олуб.  Аллаһйарын һаралы олдуьуну билəндə кəндин 
бüтüн йерлəрини адбаад садалайыб. Дейиб ки, 
Суговушанда кüлли мигдарда гызыл вар. Аллаһйар киши 
дə гайыдыб ки, кəнддə ийирмидəн чох суговушан вар, 
һансыны дейирсəн? Арвад һеч нə демəйиб. Аллаһйар 
киши ики суговушаны əввəлъə əлнəн, сонра булдозернəн 
даьытдырды, бир шей тапмады. Бирини Cəлил, бирини дə 
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Байрам киши газды. Сонра бу иш бир ара дайанды. 
– Нə дайанды? – Шаһид һырылдайыб гарныны гашыды. – 

Арада чохлары суговушанлары эорешəн кими газмаьа 
башлады. Инди кəнддə газмайан йохду. Сəдр Əсəд 
фəһлəйə кими тутуб ишлəдир. Кəнддəки мəһлəлəрдə абыр 
галмайыб. Елə гайалыглара лаьым атырлар ки, ону ЕС-
нəн даьытмаг олмаз. 

– Бунун һамысы ишсизликдəн, бир дə мüфтəхор-
лугдан ирəли эəлир. Щаны арвадэилин евлəри? 

– Щəлə габагдады. Мəн дə танымырам. Эəрəк 
сорушаг. –деди Билəндəр. – Елə данышырсыныз ки. Ким 
истəмəз ки, вары-дювляти олмасын. Öмüр инсана бир дəфə 
верилир. Икинъи бир юмüр йашамайаъагсан ки? Она эöрə 
дə һамы öмрüнü мəналы кечирмяк истяйир. 

– Əksinlər, becərsinlər, qazansınlar. 
Səməndər kəndin ortasına çatdığını hiss edib söh-

bəti yekunlaşdırmaq isətədi. 
– Əkib becərməklə nə qazansınlar? Nə məhsul olur 

ki? Heç çəkdiyin əziyyətə dəymir. Ancaq nəsə camaat 
bir ucdan əkir. Ələmdardan o gün çayxanada soruşu-
ram ki, keçən il nə qədər məhsul alıbsan, deyir cəmi 1 
ton yarım. Deйirəm, a bədbaxt, yazbaşından arvad-
uşaqla sahədəsən, bu qazancın heç papiros, araq 
pulunu ödəmir, özünü həlak eləyirsən? 

– Ələmdarın bir çətən külfəti var, bəs neyləsin? 
Əlacsız qalır, başlayır o birilər kimi yer qazmağa. O da 
ki, bəxtə şah Abbas. 

– Ancaq Nəriman tapdı. – Şahid yerində qurcalan-
dı. – Deyir iki qab tapıb. O da elə oldu ki, arvadınnan 
ayrıldı. Deyir, möhkəm davaları olub. Zərəngiz deyib 
ki, verməsən, gedib prokurora, milisə xəbər verəcəm. 
O da yarı bölüb. 

– Qızıl adamı havalandırır. Nəriman da havalanıb. 
Aldığı maşını elə sürür, lap dəli kimi. 

Qarşıdan eşşəyin üstündə uşaq gəlirdi. Səməndər 
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maşını saxlayıb ondan Səlbi arvadın evini soruşdu. 
Oğlan başı ilə qarşıdakı binanı göstərdi. 

– Hinduşka indi qızarıb. – Bunu Səməndər dedi. 
– İyi gəlmir. – Şahid ağzının suyunu yığdı.- Heç 

ağлım kəsmir. 
– Gedərik, görərsiniz. – Biləndər özündən razı hal-

da dilləndi. 
Maşın qapının ağzında dayananda balaca uşaq 

qışqıra-qışqıra evə qaçdı.  
– Ay nənə, ay nənə, gəldilər! 
Arvad əlini silə-silə onlara tərəf gəldi. 
– Axır ki, gəldiniz. Elə gözümün biri yoldaйdı. 

Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Keçin, keçin, içəri. 
– Qızartmısanmı, xala? 
– Həlbəttə, qadan alım, hər şey hazırdı, hələ o 

ağzıxamırlı da. 
Арвадын оğлу онларла эöрüшдü. 
– Онда, бирбаша ишə кечəк. Йери мüəййəнлəшди-

рəк. Сонра хала дейəр ки, ичдилəр, йери дüз эöстəр-
мəдилəр. 

Билəндəр елə гапынын аğзындан башлады. Эöстəриъи 
тəрпəнмирди. О бир аз ирəли эетди. Əгрəб эüнбатана 
йöнəлмишди. 

– Эöрüнüр. – деди Билəндəр. 
– Щəə... – Арвад севинди. – Гадан алым, эöр на-

ğайрырсан!  Билəндəр, онун далынъа Шаһид, Сəмəндəр, 
арвад, оğлу ирəлилəдилəр. Билəндəр дайанды. 

– Евə дüшüр. 
– Щə? Щара дüшüр? – Арвад ъаваб эöзлəйирди. 
– Дейирəм шкала еви эöстəрир. 
– Дüз бах. – Шаһид эöзüнü əгрəбə дикди. 
– Эöрмüрсəн? Ал бах. Евə дüшüр. 
Арвад ичини арытлады. 
– Наğайраг, дüшüр дüшсüн. Ноолаъаг. 
Əввəлъə балкона, орадан ичəри отаğа кечдилəр. 
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Əгрəбин уъу евин кüнъüнə йöнəлиб дайанды. 
– Бу кüнчдəдир. 
– Йəгини? 
– Щя, хала. Дüз кüнъдəн башлайаъагсыныз. 
– Еви сöкəк? – Оğлан анасына бахды. 
– Сöкмəйиб наğайрасыйыг. 
– Полу тəзə вурмушуг. 
– Ейби йохду. Тəки бир шей тапаг, ону тəздəн дə 

вура билəрик. Щə, аğрыныз алым, эəлин ешикдə стол ачыб, 
отурун. 

Билəндəр дə, Сəмəндəр дə, Шаһид дə сəлигə-сəһ-
маны илə сечилəн вə тəзəъə тəмири баша чатан бу евə 
бир дə бахдылар вə бир дə üрəклəриндəн кечди ки, бир 
аздан бу евдəн əсəр-əламəт галмайаъаг – тəзə тах-
чалар чыхарылаъаг, дивара чəкилмиш каğызлар ъырылаъаг, 
һəр йан – һəтта, айнабəнд дə тоз-торпаг олаъаг. 

 
Х 

 
...Мəктуб Танйанын хошуна эəлмишди. Дейəсəн, 

биринъи тəнəффüсдə гыз ачыб охумушду. Нöвбəти рийа-
зиййат дəрсиндə Билəндəр эöзüнü ондан чəкмирди вə 
ъəми биръə дəфə Танйа дöнüб она баханда бахышлары 
üст-üстə дüшмüшдü. Григори Терехов лöвһəдə мисал 
йазырды, эери дöнəндə Билəндəрə üз тутду: 

– Фикрин һардады? 
Йухудан айылан кими олду. 
– Дəрсдə. 
– Мисалын давамыны һəлл едə билəрсəнми? 
Щамынын нəзəри она дикилмишди. 
– Əлбəттə. – Билəндəр елə билди ки, мüəллим ону 

лöвһəйə чаğыраъаг. 
– Отур, дəрсə фикир вер. 
Терехов Билəндəри тəсадüфи лöвһəйə чаğырмады. О 

билирди ки, Билəндəр рийазиййаты башга йолдашларындан 
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йахшы билир. Эüман етди ки, инди йени дəрсин изаһында 
Билəндəр мисалын эедишини дüзэüн едəр. 

Зəнэ вуруланда отагдан чыхдылар. Нöвбəти физика 
дəрси кабинетдə кечилəъəкди. Танйайа чатды. 

– О шеирлəри һардан тапмысан? 
– Охудун?       
– Елə-белə бахдым. 
– Еля-белə нийə? 
– Ким йазыб? 
– Ким йаза билəр? 
– Щəр һалда сəн дейилсəн? 
– Нийə елə фикирлəширсəн? Бəйəм мəн елə истедад-

сызам. 
– Щəр һалда елə истедадлы да дейилсəн. 
– Шеир хошуна эəлдими? 
– Белə дə. Бахмаг олар. 
– Биз бу эüн эöрüшмəлийик. 
– Эöрüшмəйə дə билəрик. 
– Елə нийə? 
– Белə дə. 
– Зарафаты бошла. Мəн бу эöрüшü эöзлəйирəм. 
– Нə олсун? 
– Неъə йəни нə олсун? Сəнин башына һава эəлиб? 
– Йох. 
– Бəс онда бу нə сöһбəтди? 
– Елə-белə. 
– Де эöрüм, һарда эöрüшəк? – Билəндəр гызы тутуб 

сахламаг истəди. 
– Бахырлар. Əлини чəк. 
– Мəним веъимə дейил. 
Танйанын голу мюһкəм вə гüввəтли иди. Нə гəдəр 

чырпынса да, Билəндəрдəн йаха гуртара билмəди. 
Бахышлары üст-üстə дüшдü. 

– Нə истəйирсəн? 
– Билмирсəн? 
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– Мəн истəмирəм. 
– Мəн исə истəйирəм. Эöрüшəъəйик, вəссалам. 
Архадан бир əл Билəндəрин чийниндə дайанды. 

Билəндəр əввəл она фикир вермəк истəмəди, əл бир нечə 
дəфə ону дöйəълəди. 

– Дайан эöрüм, нейлəйирсəн? – Билəндəр чеври-
лəндə Марусйа Петровнаны эöрдü. Аз галды ки, 
сöйсüн, анъаг гызын голуну бурахыб йана чəкилди. 

– Танйа, бу сəндəн нə истəйир? 
– Щеч, Марусйа Петровна. 
– Неъə йяни һеч? Мəн эöрмüрдüм? О сəнин 

голундан йапышмышды. 
– Эüъüмüзü сынайырдыг. – Гыз ондан айрылмаг 

истəйирди. 
– Щансыныз эüълü чыхды? – Марусйа Петровна һеч 

бириндəн ъаваб алмайыб üзüнü Билəндəрə тутду. 
– Сəнинлə сöһбəтим вар. – деди. Танйа кабинетə 

кечди. –  Арада марагланырам. Васйаэилə эедəндəн 
йахшы охуйурсан. Бу нəдəнди? 

Билəндəр башыны ашаğы салды. 
– Мəн елə сиздə дə белə охуйурдум. 
– Йох, мəни алдада билмəзсəн. Йəгин Танйанын 

ешги вуруб сəнин башына. Айры ъüр мüмкüн дейил. 
Йахшы, орада ишлəрин неъə эедир? 

– Гайдасында. 
– Эери гайытмаг истəмəзсəн? 
Qəfil sual Biləndəri çaşdırdı. 
– Haraya? 
– Bizə. 
– Qətiyyən yox! 
– Yəqin uşaqlara görə qayıtmazsan? 
– Elə həm uşaqlara görə... 
– Onlar getdilər. Daha mən tək qalmışam. Sənin-

çün də yaxşı olar. Sənə mane olan olmaz. Mən də sə-
ninlə geninə-boluna məşğul olaram. Tem bolee, 
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məktəbi bitirirsən. ali məktəbə indidən hazırlaşmaq 
lazımdı. 

– Sağ olun. Mən müstəqil olmağı xoşlayıram, elm-
lə də özüm məşğul oluram. Heç kimə ehtiyacım yoxdu. 

Biləndər sinfə keçmək istəyirdi: Tanya sumkasını 
oturduğu sıraya qoyub qızlara söhbət edirdi. Onun 
təbəssümlü sifəti və naz etməsi Biləndəri yandırıb 
yaxırdı. 

– Müstəqillik yaxşı şeydi, ancaq sizdə bir atalar 
sözü var: qızı özbaşına buraxsan ya halvaçıya gedər, ya 
zurnaçıya. İndi sən də... Bir Allah bilir ki, axırın hara 
gedəcək. Rayonda Zərnişanı gördüm, dedim qayta-
racam Biləndəri. Bir söz demədi. 

– Getdim. – İçəri girib Tanyagilin dəstəsinə qoşul-
du. – Nə pıç-pıç edirsiniz? Bilmirsiniz, pıçpıç 
Nikolayın evini yıxdı? 

– Sən burda dura-dura Nikolayı neynirik? – Bunu 
Anjelika dedi. 

– Siznən mənim nə işim var. Olsa-olsa Tanya olar. 
– Nə fərqi var, biz olduq, ya Tanya. 
– Mən sizi sevirdim: 
  bəlkə məhəbbət 
Könlümün evində 
  sönməmiş hələ 
Qoy eşqim verməsin 
  sənə əziyyət 
Kədərli olma sən 
  bircə an belə... 
– Nə gözəl şeirdir? 
– Буну ким йазыб? 
– Йəгин һарданса кöчüрмüсəн. Далыны да де. 
– Йох əши, öзü йазмыш олар. – Гызлар ону «атəшə» 

тутдулар. Танйа гызармышды. 
Üмидсиз вə сакит 
сизи севирдим, 
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Мəни инъидирди 
гысганълыг, тəлаш. 
Ешгими, һиссими, 
аһ, сизə вердим, 
Мəним тəк севəйди 
о да мəни каш... 
– Саğ ол, Билəндəр, нə эöзəлди, нолар ону йаз 

мəнə вер. Хатирə дəфтəринə йазаъам. 
– Аз, Пушкинин сечилмиш əсəрлəрини эöтüр, орададыр. 
Физика мüəллими синфə эирмишди. 
 

ХЫ 
 
Евə тез эəлди. Щəйəтдə һеч ким йох иди. Əсəби иди, 

öзü дə билмирди ки, һара, нийə эедир. Сумкасыны 
столун üстüнə гойуб əйнини дəйишди. һəйəтə дüшüб əл-
üзüнü йуду. Танйанын эəлəъəйини эöзлəйирди. Тəкрар 
отаğына чыхыб йеринə узанды, олуб-кечәнләри эютüр-
гой елəди, Танйанын она гаршы лаейдлийинин сябəбини 
арашдырмаğа чалышды. Əввəллəр сəмими саламлары 
варды, гоншу идилəр. Дüздü, Билəндəрин Танйайа 
гаршы елə пис мüнасибəти олмамышды.  

Щəр шей Шаһидин эəлишиндəн сонра башлады.  Анйа-
йа елə эəлирди ки, Билəндəр ону достуна кечи 
гиймəтинə сатыб, анъаг бурада пис нə варды ки? Рəгс  
мейданчасында һамы рягс едир вə Шаһид дə Танйа илə 
рəгс  едиб. Истəмəсəйди, Шаһид гызы зорла мейданчайа 
чыхартмайаъагды. 

Биляндяр öзüнü эüнаһкар сайды. Бир дамын 
алтында ола-ола гызын кöнлüнü ялə ала билмир. Демəк 
олар ки, евдə онлара мане олан йохдур. Васйа бüтüн 
эüнü саһəлəрдəдир, евə эəлəндə сəрхош олур. Maргo 
(Танйанын анасынын ады Маргарита иди, һамы она 
Марго дейирди) эеъə саат 12-дə ишини гуртарыб евə 
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эəлир, сəһəрлəр йухудан эеч ойаныр вə бəзəниб 
йенидəн ишə эедирди. Инди Билəндəр неъə олурса-олсун 
һəдиййəни гыза верəъəк, онун додагларындан зорла 
да олса, öпüш эöтüрəъəкди. 

Щəйəт гапысы ачыланда Билəндəр айаğа галхыб 
пəнъəрəнин аğзына эəлди. Танйа рəфигəси Алйона илə 
эəлмишди. 

– Чорт побери. Гызы öзü илə гəсдəн эəтириб. 
Гызлар мəтбəхə кечдилəр. Əһваллары йахшы иди, 

данышыб-эüлüрдüлəр вə Билəндəрə елə эəлди ки, гызлар 
онун һаггында нəсə дейирлəр. 

Мəтбəхə дüшдü, онсуз да аъ иди вə нə исə йемəли 
иди. 

– Хош эəлмисəн, Алйона. Сəн һара, бура һара? 
– Саğ ол, Пушкин, мəн һəмишə бу евə эəлирəм. 
– Мəн Билəндəрəм. Пушкин бабанды. 
Алйона эüлдü. Танйа додагалты гымышырды. 
– Хəтринə дəйди? Билирəм ки, Билəндəрсəн. Шеир 

йаздыğына эöрə белə дедим. 
– Мəн шеири севэилилəр üчüн елə-белə йазырам. 
– Всйо-таки. 
– Йаздыğын кимəсə тəсир етмəйəъəксə, мəнасы 

йохду. Даш üрəкли инсанлар нə чохду. Öзлəри илə 
мüдафиəчи эöтüрмəкдəн башга ишлəри йохду. 

– Гəлиз данышырсан. Кими нəзəрдə тутурсан? 
– Танйаны. 
Танйа чайы исидирди. 
– Причoм здес йа. 
– Неъə йəни причом? 
– Билəндəр, эəл сюһбəти һəлəлик сахлайаг. Биз инди 

эедəъяйик. 
– Нийя сахлайаг? Танйа, ахы, биз елə Алйонаэилдə 

эöрüшмəли идик. Дüздü? Бəс инди нə проблем вар? 
– Сюһбəт едəрик. 
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– Йемəйə нə вар? 
– Щеч нə. – Танйа стəканлары һазырлайырды. 
– Елə чай ичəъəйик? 
– Сəни билмирəм, биз чай ичиб эедəъəйик. Сəн бах 

эюр, пендирдəн-заддан нə йейирсəн. Картоф да биширə 
билəрсəн. 

– Щöвсəлə гоймусан ки, йемəк биширим? 
– Öзüн билəрсəн. Алка, ич эетдик. Эеъикирик. 
– Щара эедирсиниз? Бурахмырам. 
– Эет ишиннəн мəшğул ол. Сəнин мəним дахили 

ишлəримə гарышмаğа ихтийарын йохду. 
– Мəн баша дüшə билмирəм ки, сəнə нə олуб? – 

Билəндəр гапынын аğзына кечди. 
– Эöрüш гуртарды сəннəн. Эöрüшмəлийдик, эöрüш-

мəйəъəйик. 
– Нийə? Щəдиййə алмышам. 
– Нə һəдиййə алмысан? Духи? Сахла öзüнə. 
– Ону истəмишдин, алмышам. 
– О даһа мəни гане елəмир. Мəнə айры шейлəр 

лазымды. 
– Нə мəсəлəн? 
– О шейлəр ки, сəн ону öмрüн бойу ала билмə-

йəъəксəн. 
– Нийə белə фикирлəширсəн? Аларам, о йана да 

кечəрəм. 
– Йох əшши. Елə эюрüнüр. – Танйа üзüнü Алйонайа 

тəрəф тутду. – Давай, эетдик. 
Танйа Алйонаны габаğа вермəк истəди. 
– Щара? - Билəндəр онун синəсиндəн эери итəлəди. 
– Щара истəйирəм ора. Эöрüшə эедирəм, чəкил 

йолдан. 
Билəндəрин силлəси Танйанын голундан тутду... Щə-

йəт гапысы гəфилдəн ачылды. Танйанын анасы Маргари-
танын эəлиши арадакы эəрэинлийи йох етди. Билəндəр 



Ясярляри.  Ы ъилд 

165 

бура кöчдцйü эüндəн илк дəфə иди ки, ону эüнорта 
евə эəлəн эöрüрдü. Билəндəрə елə эəлирди ки, Марго 
елə öмрüнüн сонуна кими Славйан кəндиндəки 
почтда отуруб «ало», «бəли», «данышын» сöзлəри дейə-
ъəк, космонавт папаğына охшар папаğы башындан 
чыхармайаъаг. Билəндəр чашды. Онун Танйайа бəн-
зəр ъизэилəри азъа фəрг етсə дə, тəравəти һисс едилирди. 
Вə Билəндəр ани олараг дüшüндü ки, Рафиг (Фришин 
гардашы) аз ашын дузу дейил, аğзынын лəззəтини билир. 

– Гызлар, йубанырсыныз. Нə мəсəлəди? 
– Щеч, ма, елə инди чыхырдыг. 
– Билəндəр аъды. – Буну Алйона деди. 
– Мəн бир шей тəшкил едəрəм. Сиз эедин. 
Билəндəр üрəклəнəн кими олду. 
– Тот Марго, бу ушаглары һара эöндəрирсиниз? 
– Ушаглары һа! – Эüлдü. – Онларын һарасы ушагды. 

Дай, машаллаһ, йекə гыздылар. Эöрüб-эöтüрəн вахт-
ларыды. Дейирəм Кировабада эетсинлəр, бир аз эəзсин-
лəр. Эöзлəри ачылсын. Ай сəни, Биляндяр, мəзəн олсун. 
Сəн дə öзüнü ушаг сайырсан? Ə, сəн йекə кишисəн. 
Билирсəн, сəнин тай-тушларын нəлəр едир? Билмирсəн? 

– Йоох. 
– Билəрсəн. Йахшы, гызлар, сизə йахшы йол. Мəн 

Биляндяри йемлəрəм. 
Билəндəр һəйəтə чыхды. 
– Сəн һара? 
– Бир аздан эəлəъəм. 
– Узаг эетмə. Йемəк һазырлайырам. Эəл наһар 

елə. 
Кəндарасы йолла Бакы трассынын üстüнə чыхды. Баğа 

кечиб аğаъларын арасында отурду. Аз кечмəмиш 
Рафигин машыныны сüрəтлə кечəн эöрдü. Танйа да, 
Алйона да архада  отурмушдулар. 
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XII 
 
...Билəндəр мüəллим VIIIа синфиндə дəрс кечирди. 

Гапы ачыг иди. О ушаглара Пушкинин дуелə чаğырыл-
масыны данышырды. Ушагларын бüтüн диггəти онда иди. 
Мəктəбин һəйəтинə ики милисин эəлиши бу сüкуту 
позду. Гəлəндəр мüяллим дə онларла иди. Милислəр 
дайандылар. Гəлəндəр мüəллим ону əли илə йанына  ча-
ğырды. Билəндəр гапыны öртüб сöһбəтини давам етди. 

Зəнэ вуруландан сонра мüəллимлəр отаğына эəлди. 
Милислəр директорун отаğында отурмушдулар. Онлара 
əһəмиййəт вермəдəн атасына üз тутду. 

– Дəрси нийə поздунуз? 
– Сəни истəйирлəр. 
– Истəйирлəр, лап йахшы. Он дəгигə эöзлəйə бил-

мəздиляр? 
– Йол эəлиблəр. 
– Йахшы елəйиблəр. Анъаг бу о демəк дейил ки, 

дəрси позасан. Инди ешидирəм. 
Милислəрдəн бойъа уча оланы əлиндəки вəрəги она 

узатды. 
– Нəди бу? 
– Сəни рəис чаğырыр. 
– Рəис кимди? 
– Бизим милис рəиси дə. 
– Мəним рəислə нə ишим вар? 
– Сəнин йохду, анъаг рəисин сəнинлə иши вар. 
– Ня мəсəлəди? – Билəндəр аз гала һирслəнəъəкди. 
– Сабаһ саат 10-да эəлəрсəн, орда билəрсəн. Биз нə 

билəк. Каğызы верди, деди ки, сизə чатдырым. 
– Мян ора эəлмəйəъəм. 
– Öзüн билəрсəн. – Кöк милис йериндəн галхмаг 

истəди. Гəлəндəр мüəллим ону йериндə отуртду. 
– Билəндəр сабаһ саат 10-да орада олаъаг. 
– Мəним йеримə данышма. 
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– Сəн гулаг ас. Сиз бизим кəндə эəлибсиниз. Бунун 
мəсəлəйə һеч бир дəхли йохду, мəним гонаğымсыныз. 
Бир стəкан чай ичəъəйик, сонра эедəъəксиниз. 

 
* * * 

Сəһəриси эüн Биляндəр мüəллим автобусла район 
мəркəзинə эəлди. Милис идарəси Мис чайын кəнарында 
йерлəширди. Дайанаъагдан ора гəдəр хейли йол олса 
да, Билəндəр пийада эетмəйи гəрарлашдырды, чüнки 
һəлə саат 9-а 15 дəгигə галырды вə чаğырыш вəрəгəсиндə 
саат 10 эöстəрилирди. Билəндəр бüтüн эеъəни фикирлəшсə 
дə, милис идарəсинə чаğырылмасынын сəбəблəрини айдын-
лашдыра билмирди. Мüəллим бабады, сüбһ тездəн мəк-
тəбə эедир, ахшам чыхыр. Бир кəслə дə иши йохду. Сон 
вахтлар кимсəйлə сöзü дüшмəйиб. Бəс милисə нə üчüн 
чаğырырлар? Əэəр ъидди бир иш ортайа чыхмаса (Билəндəр 
буна там əмин иди) милислəрə, һəтта онун рəисинə дə 
дишинин дибиндəн чыханы дейəъəкди. 

Милис идарəсинин дарвазасында ону йухудан кал 
ойанмыш, 
автоматы чийнинə тəрсинə кечирмиш сержант гаршылады. 

– Щара, ай йолдаш? 
– Сабаһын хейир. 
– Сабаһын хейир, беш дə артыг. Нə олуб, сцбһüн 

эöзü ачылмамышдан алыъы гуш кими башымызын üстüнü 
кəсдирмисиниз. Нə олуб? Ким вə нə лазымды? 

– Рəисиниз. 
– Ай башына дöнüм, ноолду, елə эəлəн-эəлəн рəисин 

йанына эедир. Бир биз йетимлəри сайа салан йохду. 
– Нə истəйирсəн? 
– Нə истəйəъəм? Бир зафтрак пулу. Хашын ийини һисс 

етмирсəн? Шишмишəм ей, гардаш. 
– Гой рəиснəн мəсəлəни чüрüдüм, сəнə хаш 

гонаглыğы верəрəм. 
– Ай-һай. Нисйə, эирмəз кисəйə. Сəн рəисин йанына 
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эириб чыхасы, мəсəлə чüрüдəси, сонра мəнə гонаглыг 
верəси? Ə, бу наğылды. Рəис саат 12-йə эəлə, йа эəлмə-
йə. Сəн онун йанына эирəсəн, эирмийəсəн. Гардаш, 
милисə папирос йандырмаğа эəлəн 5 илдян сонра эери 
гайыдар. 

– Инди нə дейирсəн? 
– Бир эöй бешлик вер, эедим əлли-əлли сəнин саğлыğына 

вурум. Аллаһа да хош эедəр. 
– Ə, инди сəнə пул версəм, посту бош гойуб эедə 

билəрсəн? 
– Эедəрəм, лап ъаныны да аларам. 
– Чох истəйирсəн. 
– Нəйи чохду ки? Ики йüз грам араг, бир хаш, 

эöйü-эöйəртиси анъаг елəйир. 
– Мəн мцəллим адамам, о гəдəр верə билмəрəм, 
– Бəс нə гəдəр верəрсəн? 
– Бир манат. 
– Ъəһəннəмə, вер эəлсин, Аллаһ ишини аванд елəсин. 
Билəндяр сары манатлыğы чыхарыб милисə узатды. О 

пулу гапыб ъибинə гойду. 
– Аллаһ ъаныны саğ елəсин, гардаш, чох саğ ол. Ся-

щяр сифтясиди. – Сержант пулу овъунда сыхыб йериндə 
вар-эəл етмəйə башлады. 

Милис шöбəси йерлəшəн бина аралыда иди. Гапыйа 
чатар-чатмаз башга бир сержант ону габаглады. 
Билəндəр мüəллимə елə эəлди ки, бу о бири милисин əмиси 
оğлуду. 

« – Бу милислəр бир-биринə неъə дə охшайырлар». 
– Кими истəйирсəн, ə? 
– Сабаһын хейир. 
– Беш дə артыг. Ким лазымды? 
– Рəис. 
– Нейнирсəн, ə, рəиси? 
– Чаğыртдырыб. 
– Öзц? 
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– Щə. 
– Нə мəсəлəди? 
– Билмирəм. 
– Онда чых гапыдан о йанда дур. Рəис эəлəндə, 

эəлəрсəн. 
– Неъə йəни рəис эəлəндə эəлəрсəн? Бурайа йазыб 

ки, саат 10.00-да шöбəдə олум. Мəн дə гол чəкиб 
каğызы эöтüрмüшəм. Саат она 5 дəгигə галыр. 

– Ай рəһмəтлийин оğлу, инди йаны дейирсəн ки, о 
бойда рəис сəннəн öтрü саат 9-дан бураны кəсдир-
мəлиди? Эет ишиннəн мəшğул ол. – Сержант üзüнü ичəри-
дəки йолдашына тутду. – Айə, Гасым, чай ноолду, 
дəмлəндими? 

Билəндəр папирос чыхарыб йандырды. Саат 10 тамам 
олана гəдяр эöзлəйəъəкди. Ейби йох, 10-15 дягигə дə 
артыг эöзлəйəр. Əэəр бир шей алынмазса, онда ону 
дəвəт едəнлəри ахтарыб тапаъагды. Йекəгарын милис 
ишчиси машындан дüшüб гапыйа йахынлашды. Чийниндə 
дöрд улдуз варды. Сержантлар гапынын аğзына чыхдылар, 
бири əлини гулаğынын дибинə апарды. Капитан башыны 
астаъа тəрпəдиб она бахды, лагейдъəсинə кечиб эетди. 

– Бу рəисди? 
–Щансы ряис? 
– Неъə йəни һансы рəис? Сизин нечə рəисиниз вар? 
– Нə билим, ай саğ олмуш, һəрə öзü üчüн бир рəисди. 

Бу ъинайəт-ахтарыш шöбəсинин рəиси капитан Мəммəд-
хановду. Сəнə Сайадов йолдаш лазымды. Онун 
эəлмəйинə һəлə чох вар. 

Капитанын хариъи эöрüнüшü Билəндəрин üрəйини 
буландырды. Эəлдийи тəрəфə бахды. Сержант эöрüн-
мüрдü, йəгин инди һансыса хашханада əлли-əлли вурур. 
Öзüнü гынады ки, нəйə эюрə онунла йейиб-ичмəйə 
эетмəди. Онунла отурмаг Билəндəр üчüн мараглы 
оларды. 

Вахт эеъ кечирди, елə бил əгрəблəрин üстüндəн даш 
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асылмышды. Билəндəр öзüндə дə бир сüстлüк һисс едирди. 
Елə бил дüнйанын йüкü онун чийнинə гонмушду. 
Анъаг дəрсдə о бу вəзиййəтə дüшмüрдü. Инди мə-
ктəбдə олсайды, икинъи дəрси йекунлашдырырды. Онун-
ъуларда йохлама имла йаздырмалы иди. 

Щеч, олмаса саһə мüвəккиллəринə раст эəлсəйди, 
йахшы оларды. Саат 11-ин йарысы иди. Билəндəр нöвбəтчи 
һиссəйə йахынлашды. 

– Рəис эəлмəди? 
Сержантлар она фикир вермəдилəр. 
– Сизинлəйəм, рəис эəлмəди? 
– Эöрüрсəн ки, эəлмəйиб. 
– Онда гейд един ки, мəн эöстəрилəн вахтда шюбəдə 

олмушам. 
– Нə гейд едəъəм, ə? Сəн нə данышдыğыны билир-

сəнми? 
– Лап йахшы билирəм. Саат 10-да шöбəдə олма-

лыйам, олмушам. Мəни йа гəбул етсинлəр, йа да чыхыб 
эедирəм. 

– Газлы-газлы данышма. Рəис эəлəъəк. 
– Нə вахт эəлəъəк? 
– Нə вахт истəсə, онда. Эет бурдан, гырагда 

эöзлə. Сəн сəһəрдəн бизə мане олурсан. 
– Нəйинə мане олурам. Бу нə анархийады? 
– Ə, чох о йан-бу йан елəмə. Дилини дə гатла гой 

йеринə. Сəн öл, бу саат сəни басарам ичəри. 
– Сəн мəни басдырарсан? Басдыр эöрüм, неъə бас-

дырырсан? - Билəндəр ичəрийə – сержантларын отурдуğу 
йерə кечмəк истəди. Бу вахт саһə мüвəккили (мəкту-
бу она верəн) эəлди. Сəс-кüйü ешидиб она тəрəф эəлди. 

– Эəлмисəн? Билирсəн, рəис öзü сəнинлə эöрüшəъəк. 
О да һəлə эəлмəйиб. 

– Нə вахт эəлəъəк? 
– Бир саата кими эəлəр. 
– Онда мəн эетдим. Дейəрсиниз ки, эəлди, эюзлəди, 
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эетди. 
– Елə шей олар? 
– Нийə олмур? 
– Эəрəк бир дə сəнин далынъа кəндə эəлим. Сəн дə 

бир эüн авара галыб бура эəлəсəн. Йахшысы буду эöзлə. 
Билəндəр ону һəйəтə чəкди. 
– Гардаш, нə мəсəлəди? Рəис һара, мəн һара? 

Бəлкə уъундан-гулаğындан бир шей билирсəн? 
– Валлаһ һеч нə билмирəм. Биръə ону билирəм ки, 

сəнинлə öзü сöһбят етмəк истəйир. 
Билəндəр папирос йандырды... 

 
XIII 

 
Танйа тамам дəйишмишди. Гызын əввəлки шухлу-

ğундан, дейиб-эüлмəйиндəн əсəр-əламəт  алмамышды. 
Синифдə, коридорда, мəктəбин идман мейданчасында 
атылыб-дüшəн, аз гала оğланларын белинə минəн Танйа 
сакитлəшмишди, чох вахт тəнəффüсдə отурдуğу йердəн 
галхмырды, рəфигəлəри ону чаğыранда «еһ, щəвясим 
йохду» дейирди. Билəндяр буну айдынъа һисс седир вə 
билирди ки, онларын Рафиглə Кировабад сяфəри Тан-
йанын һəйатында дəйишиклик едиб. 

– Танйа, сəнə нə олуб? –Синиф йолдашларындан 
Видади гызын йанында отуруб ону сöһбəтə тутурду. 

– Щеч нə. 
– Неъə һеч нə? Дüнəн ахы, сəн башга ъüр идин. 
– Сoйуг олуб. Üрəйим буланыр. Айры нə ола билəр 

ки... Гыз евдə дə мəктəбдəки кими иди. Дейəсəн, 
бüтüн эüнü йатырды. Тəк бир дəфə Алйона онун 
йанына эəлди, Танйанын отаğында хейли сöһбəт етдилəр 
вə Танйа ону йола саланда Билəндəр сöһбəти ешитди. 

– Кечиб эедəъəк. Нараһат олма. Мəн дə елə 
олмушдум Шəнбə эüнüнə кими дüзəлəъəксəн. 

– Эöрəк дə. 
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– Щə, инди даһа йахшы олаъаг. 
Маргонун кефи исə йüз вурурду. Сəси даһа уъа-

дан чыхыр, севинъи һисс олунурду. 
– Ай гыз, Танйа, дур, нə гəдəр йатмаг олар. Бир 

евə-ешийə, һəйəт-баъайа əл эəздир. Йемəк дə бишир-
мирсəн. Дур, ишлəдикъə ачылаъагсан. 

Билəндəр онунла данышмырды, анъаг һисс едирди ки, 
гыз онунла üз-üзə эəлəндə утаныр. Бахышларыны йерə 
дикир вə бу бахышларда Билəндəр чох шейлəр охуйурду. 

Щəр шей öтüшдü. Билəндəрин öзüндə дə гəрибə бир 
сüстлüк вар иди. Бир йердə гəрар тутмайан Билəндəр 
евдəн байыра чыхмыр, дəрслəрə мüнтəзəм, ъидди 
һазырлашырды. Йемəк-ичмəйи дə отаğына салмышды. Сайы 
стəканда гайнадырды. Зəрнишан һəким она кипитилник 
алмышды. Щазыр йемəклəри газанда бишириб эəтирирди. 
Балондакы пендир Билəндəрин севимли йемəйинə 
чеврилмишди. Оğлунун бу ъüр дəйишкəнлийи, дəрслəрə 
ъидди һазырлашмаğы ананы севиндирирди. 

Васйаэил гəрибə вəзиййəтə дüшмüшдü. Бəзəн Билəн-
дəрин üзüнü эüнлəрлə эöрмüрдüлəр. Ахшамüстü ишдəн 
гайыдан Васйа Танйадан ону сорушду. 

– Бüтüн эüнü нə ишлə мəшğулду? 
– Нə билим? – Танйа ъаваб верди. 
– Неъə нə билим? Бəс нə йейиб-ичир? 
– Эет бах эöр дə. - Əслиндə Танйа üчüн дə бу 

мараглы иди. 
Васйа гапыны дöйüб ичəри эирди. 
– Ахшамын хейир. 
– Салам, Васйа дайы. 
– Чохданды эöрüнмüрсəн. Дарыхдым, дедим эöрüм 

нейлирсəн. 
– Саğ олун, һазырлашырам. – Əли илə китаблары эöс-

тəрди. 
– Охуйурсан? Афəрин. Йахшы иш эöрüрсəн. Мəн 

охумамышам, она эöрə дə ешшəк кими зибилин ичиндə 
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фырланырам. Вахтында охусайдым, инди мəн дə бир 
адам идим. 

– Охумуйан аъындан öлмüр ки? Нə олуб сəнə? 
Газанырсан, йейирсəн, ичирсəн. 

– Орасы елəди. Анъаг эəрəк адам кими йаша-
йасан. Бəлкə ашаğы дüшəк? Араğым да вар. Тəк ичə 
билмирəм. 

– Мəн ичəн дейилəм, Васйа дайы. Сəнə дə 
мəслəһəт эöрмüрəм. 

– Аğыллы сöзə нə дейəсəн? – Васйа бир аз фикирлəшиб 
сорушду. – Охуйуб нəчи олмаг истəйирсəн? 

– Нə билим, һəлə ки, охуйурам, һеч öзüм дə 
билмирəм. 

– Нə олурсан ол, адам ол. Галаны бош шейди. Бəс 
сəн нə йейиб ичирсəн? Мəтбəхдə аз-аз эöрüнурсəн. 

– Аъ галмырам. Аъанда дüшüрəм. Щеч бир нара-
зылыğым йохду. 

– Тəки елə олсун. – Васйа аğыр аддымларла отаğы 
тəрк етди. 

 
XIV 

 
Гəбул отаğында йарым саатдан чох иди ки, дайан-

мышды. Кöһнə саатын əгрəблəри арада тыггылдайырды. 
Сəһəрдəн бəри олуб-кечəнлəр Билəндəрин йаддашындан 
силинмишди: санки сəһəр индиъə ачылмышды – о, нə сüбһ 
тездəн кəнд автобусу илə тараггатараг район 
мəркəзинə эəлмишди, нə йухулу милисə бир сары 
манатлыг вермишди, нə дə нöвбəтчи һиссəдəкилəрлə 
мüбаһисə етмишди. Аъ олмаğына бахмайараг, һəтта, 
о йухулу милислə хаш йемəйинə эетмəк һəвəси аğзыны 
суландырмырды. Катибə зəнэ сəсиндəн сонра гапыны 
ачыб ичəри кечди, üч-дöрд дəгигəдəн сонра стəкан-
нəлбəки илə эери гайытды. Ашаğыда, эöзəэöрüнмəз 
йердə, плитканын üстüндə гайнайан чайникдəн чай 
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сüзüб тəкрар эери гайытмаг истəйəркəн Билəндəр 
онун нə вахт ичəри кечəъəйини сорушду. 

– Нə сəбирсиз адамсан, ай йолдаш, дедим ки, назир 
мüавини илə данышыр. Гуртаран кими сəни гəбул 
едəъəк. Архайын ол, демишəм. 

– Замминистрлə чай ичə-ичə данышыр? – Катибə 
башыны булайа-булайа гапыны ачар-ачмаз Билəндəр 
öзüнü ичəри верди вə аз гала катибə илə бəрабəр ичəри 
кечди. Рəис креслойа йайымланыб фырланырды. 

– Дайан, чых чюля. – Катибя она тохунду, стя-
кандакы чай тюкцлдц. – Юзцнц щара сохурсан? 

– Нə олуб орда? – Рəисин йоğун сəси эəлди. 
– Йолдаш рəис, эöрüрсüз басыб кечир ичəри. 
– Эöзлəйə билмир? 
– Йох е... 
Билəндəр рəисə йахынлашды. 
– Мəни саат она чаğыртдырыбсыныз. Няйə чаğырыл-

дыğымы билмирəм. Алты саатдыр ки, сизин ишчилəр мəним 
башына ойун ачырлар. 

– Йох əшши... 
Ени аз гала узунуна чатан рəис Билəндəрə таныш 

эəлди, анъаг онун кимлийини йəгин едə билмəди. 
– Мəн мüəллим адамам. Эüндə он саат дəрс 

дейирəм. Инди һамысы галды бош-бошуна. 
– Əсəблəшмə, мəллим. Инди Назназ ханым сəнə бир 

чай верəр, һирсин сойуйар. Əсəблəшмə. Щирсли башда 
аğыл олмаз. –  Üзüнü катибəйə тутду. – Мəллимə бир 
сüдлü чай... 

– Ичмирəм. 
– Бурда һəр адам чай ичмир һа, мəллим. Öзü дə 

билмəмиш олмазсан, һеч ким бундан страховка 
олунмур. Отур. 

Билəндəр рəис эöстəрəн йердə отурду. 
– Мяни чаğырмагда мəгсəдиниз нəди? 
Рəис йериндə бир-ики дəфə фырланды. 
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– Эüнаһсыз адамлар бура эəлмирлəр. 
– Мəним нə эüнаһым вар? 
– Даһилəрдəн һансыса дейиб ки, инсан анадан 

оландан эüнаһ ичиндядир. Сəн дə о ъüмлəдəн. 
– Онда белə чыхыр ки, сиз дə... 
– Почти, һə. Анъаг нисбəтдə эöтüрəндə мəн 

сəндəн о сöз... Демəли, мəктəбдə мüəллим ишлəйир-
сəн? – Рəис гарныны гашыйыб сöһбəтин истигамəтини 
дəйишдирди. Билəндəр бир анлыğа фикрə эетди, чüнки сəс, 
üстəлик бахышлар она таныш эəлирди вə бу танышлыг она 
чох йахын иди. Бакыда кечирдийи тялəбəлик иллəрини 
хатырлады. Таныдыğы, адыны билмəйиб üзüнüн ъизэилəрини  
йадында сахладыğы ушаглары эöз öнüнə эəтирсə дə, бир 
шей алынмады вə одур ки, суалы ешитмəди. 

– Сəннəнəм? Мüəллим ишлəйирсəн? 
– Бəли. 
– Ailя цzvlяrin?  
– Bir oğlum var. 
– Nə qədər maaş alırsan? 
– Direktorun verdiyi qədər. 
– Atan yenə direktordu? 
Biləndər birdən-birə yerindən tərpəndi və bu gom-

bul rəisi tanıdı. - Sayad idi. 
– Hə, Sayad, atam direktordu, anam da baş hə-

kimdi. 
– Tanıdın? 
– Güclə. 
– Ancaq mən səni o saat tanıdım. Heç dəyişib 

eləməmisən. 
– Müəllimin olsa-olsa qalstuku dəyişər. Ancaq səni 

tanımaq mümkün deyil. Elə bil nasosla üfürmüsən. 
İdmannan-zaddan məşğul olsan, belə hala düşməzsən. 
Artıq çəki nəyə lazımdı? 

– Onnan döy. 
– Necə yəni onnan döy? Bütün günü oturursan 
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kresloda. Yeyirsən, içirsən. ancaq bir kərəntini əlinə 
alıb fırlatsan, piyin elə əriyər ki... Nə isə. Məni neynir-
sən? Dalımca iki it yollayıbsan. Incimə, sənə demirəm, 
onlara deyirəm ha. Yoxsa?.. – İstədi desin ki, bəlkə 
şillənin əvəzini çıxmaq istəyirsən? 

– Bilirsən, Biləndər, aramızda nə olub, qaldı o 
vaxtlarda. Bir otaqda qalmışıq, çörək kəsmişik. Yəqin 
sən də o vaxtları unutmamısan? Rayona gələndən ha 
ölçdüm, ha biçdim ki, necə görüşək, hamımız bir yerə 
yığışaq. Ha çalışdım, bir şey əldə olmadı. Əziz, 
Mübariz Bakıdadırlar. Buralara yaydan-yaya gəlirlər. 
Danışmışam, bu yay gəlib bir-iki günlük qalacaqlar. 
Ona qədər dözəmmədim, dedim bir oturaq dərdləşək. 

Biləndər ötənləri göz önündən bir də o otaqda, qarnı 
qabağa çıxmış rəisin – keçmiş otaq yoldaşı Sayadın 
qənşərində keçirdi, ürəyində pis hisslər oyandı, indinin 
özündə Sayadın sözlərində qeyri-səmimilik duydu, çünki 
o bilirdi ki, Sayad qurdlu bir adamdı və keçən 
münaqişəni yadından ömründə çıxartmaz. Rəis isə 
danışırdı – olub-keçяnlərdən, олмушлардан, о олмушлар-
дан ки, онларын һамысы икисинин арасындакы зиддиййəтли 
эüнлəрлə баğлы иди. Биляндəр Сайадын бöйüк адам 
олаъаğына инанырды, анъаг бу вəзифəни тутаъаğына инан-
мырды. Сайад һара – милис рəиси һара? 

– Нечə ушаğын вар? 
– Мəнимки икиди. 
– Оğландылар, йохса гыз? 
– Икиси дə гызды. – Сайад елə бил ики гызынын олма-

сындан утанырды. 
– Аллаһ верəн пайды. Нə оğул, нə гыз? 
– Бəс нə иш эöрüрсəн? Елə мüəллимсəн? 
– Щə. Айры нə иш тутасыйам ки? 
– Ə, мəллимликнəн аилə сахламаг олар? Гойун-

гузудан нəйин вар? 
– Щеч нəйим. 



Ясярляри.  Ы ъилд 

177 

Рəисин эöзлəри бəрəлə галды. 
– Доğрудан? Бəс нəйнəн доланырсан? 
– Нəйнəн доланаъам - маашнан. 
– Йох əшши. Сəнинки олмады. Ə, инди маашнан да 

аилəми доланар? 
– Нийə доланмыр. Щесаб ет ки, доланыр. Бири дə 

мəн. Öзüм ишлəйирəм, йолдашым ишлəйир. Бир аз да 
һəйəтдə эöй-эöйəрти, картоф əкирик. Мейвə аğаъла-
рымыз вар. 

– Дейирлəр о тəрəфлəрдə араг да чəкирлəр? 
– Нийə чəкмирлəр? Щəйəтин, мешəнин алма-арму-

дуду, зоğалыды, эавалысыды – йерə тöкüлüр – бочкайа 
долдуруб чəкирлəр. 

– Апаратын вармы? 
– Мəним йох, üмумиййəтлə, кəнддə һеч кимин 

йохуду. Ермəнилəри эəтирирлəр, онлар чəкир. 
– Əшши, бунлар һеч нəди. Сəн əсас мəсəлəйə кеч. 
– Нə мəсəлəйə? – Билəндəр сöһбəтин йетишдийини 

һисс едирди. 
– Öзüнü биълийə вурма. Öмрüндə инанмарам ки, 

сəн маашла аилə доландырасан. Сəни таныйырам. 
– Инанмасан да олар. Öзüн бил. Гумар-зад ойна-

мырам. Мəктəбнəн тутмур. 
– Əшши, гумар бош шейди. Бир дə эöрüрсəн айда, 

илдə бир дəфə азарын тутду - отурдун ойнамаğа. 
Дейирлəр, кəндиниздə бир груп банда йараныб? Öзü 
дə башчысы сəнсəн? 

– Нə банда? 
– Билəндəр, мəн сəннəн кöһнə бир дост кими, чох 

сəмими сöһбəт едирəм. Хəтрини истəйирəм. Истəсəм, бу 
дəгигə üстüнə нəшəни атыб басдырарам дама. Анъаг 
мəн елə адам дöйəм. Сəн эəл, гызыл бандасынын 
ишиндəн даныш. Бизим бу һагда мəлуматымыз вар. 
Просто, истəйирəм ки, öзüн данышасан. 

Билəндəр бир аз тутулан кими олса да, мəсəлəнин нə 
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йердə олдуğуну анлады. Марусйа Петровнанын əл да-
мындан эöтüрдüйü дəмирлəр онун ъанына üшüтмə 
салса да, горхусу öтдü – Сайадла даныша билəрди, 
чüнки индинин öзüндə дə о öзüнü Сайаддан гат-гат 
эüълü сайырды вə индинин öзüндə дə о, Сайады силлə-
синин алтына сала билəрди. 

– Бу мəлумат һарданды сиздə? 
Сайад йериндə фырланыб додагларыны гымылдатды. 
– Биз белəйик дə. Бизим йанымыздан һеч нə öтüб-

кечə билмəз. Так-что, ишини бил. 
– Дом-Фейзулла бомбарабатай. О кинону эöр-

мüсəн? Сянинки онун эüнüндəди. 
– Нə Фейзулла? Нə бомба? 
– Дом Фейзулла. – Билəндəр һекайəни она да-

нышды. Сайадын рəнэи гызарды. 
– Бəс о мешəбəйинин əһвалаты йаланды? 
– Öлüмü йалан дöй. Öлдüрüблəр. Анъаг о гызылын 

üстüндə öлдüрüлмəйиб. Эöрüб ки, аğаъы кəсирлəр. 
Онлар 4 нəфəр олублар. Икиси дə русетдəн эəлмишди. 
Щəм ичкили, һəм дə нəшəли олублар. Сöзлəри дüшüб. Əв-
вəлъəдəн дə дüшмəнчиликлəри вармыш. Аğаъа сарыйыб-
лар, аğаъ йыхылыб, о да алтында галыб. Ишчилəриниз йахшы 
билир. Мüстəнтиг ушагларын пулларыны алыб бурахды. 
Эüнаһы да йыхды тəбиəтин üстüнə. 

– Ай гардаш, о ики кüпə гызыл тапыбмыш. Бирини 
арвады оğурлайыб арадан чыхыб. О биринин üстüндə 
дава дüшüб. 

– Йалан мəлуматды. Эедəн арвад мешəбəйинин 
икинъи арвадыды. Əринин öлüмüндəн сонра гайытды 
атасы евинə. Галыб нейнийəъəкди ки? Сонрасы да, 
кəнддə гызыл бандасы-зады йохду. Бəзи газынтылар 
вар, ону да газанлар öз һəйəтляриндə газырлар. 

– Сəн мəнə наğыл охума. Öзüн билирсəн. Щамы 
сəнин о чубуğунун истигамəтиндə газыр. 

– Дüздü, мəндə чубуг вар, о чубугдан сəндə дə 
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ола билəр, Əлидə дə, Вəлидə дə. Ики дəмири бир-биринə  
сваркалайырлар, чыхыб эедир ишинə. Сонрасы да, ъамаат 
дəли дюй ки, мəн эöстəрəн йери газсын. Чубугла иш 
битсəйди, инди мəн милйардер олардым ки. 

– Бəлкə сəн елə милйардерсəн? 
– Ким сüбут едə билəр? Елə сян милис рəиси. Йолдаш 

Сайадов! О мəним евим-ешийим, о да сиз. Ит эəтирин, 
гурд эöтцрцн, апарат эəтирин. Бир чöп тапсаныз, мəнə 
дə верəрсиниз. 

– Ə, мəн сəнə инанырам е. Билирəм ки, һəлə 
тапмамысан. Анъаг ону демəк истəйирəм ки, иш эе-
дир. Бу эüн, сабаһ-нə вахтса, кимсə бир шей тапаъаг. 
Онда мəнə хəбəр вер. Мəн бу бойда районун милис 
рəисийəм. Билмəлийəм ки, ким һарада нə ишлə мəшğул 
олур. Тем более, гызыл сöһбəти ола. Бу тапыланда 
мüəййəн гайдалар вар дə - тапана нə дüшüр, дöвлəтə 
нə гəдəр кечир. Онлар чотки олмалыды. Гызыл сəнə зара-
фат эəлмəсин. Öзüн дə һəр һəфтə бир мəнə дəй. Щəм 
отуруб бир стəкан чай ичəрик, һəм дə сизин тəрəф-
лəрдəн сöһбəт едəрик. Орда кимнəн хошун эəлмир, де, 
тутуб басым дама. 

– Елə дə шей олар? Ъамааты дурдуğу йердə нəтəри 
дама басырсан? 

– Сəн мəним ушаглыг достумсан. Сəнə һəр шей 
можнады. 

– Мəнə сöзüн гуртардымы? Ахшамды. Биз тəрəфə 
машын эетмир. Эəрəк бир шей фикирлəшəсəн. 

– Бу саат. – Сайад стулда чеврилиб дüймəни басды. 
– Айə, таксимоторныдан бир машын алын. Мəним 

гонаğымы кəндə апарсын. Денəн ки, мəн демишəм. 
– Олду? Сəни эöзлəйəъəм. Ашаğыда нöвбəтчи илə 

əлагə сахла. Сəнə машын тəшкил едəъəк. 
Билəндəр айаğа галхды. 
– Сайад, сəн мəни һəлə йахшы танымайыбсан. 

Мəним няслимдə, нə дə мəндə сукалыг öмрüндə 
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олмайыб. Сизлəр йаралы бармаğа су тöкəн дейилсиниз. 
Аъанда биз тəрəфлəрə эəлин. Эöзлəйəъəм... 

 
XV 

 
Кəнддə йас мəълисийди. Билəндəр Щəсəн мüəллимлə 

бир гырагда сöһбəтлəширди. Онлара тəрəф эəлəни 
Билəндəр üздəн таныды. 

– Нə билим, адамын ады йадда галмыр. 
– Щансы бирини йадда сахласын. – Щəсəн мüəллим 

она сöз атды. 
– Йатаг отаğыны сöкüб газдыг. Йедди метр газ-

мышдыг ки, евин архасы чöкдü. Мəнə елə эəлир ки, гызыл 
о евлə о бири отаğын арасындады. Инди ортаны сöкüб 
ордан газаъаğыг... Ола билмəз ки, чубуг сəһв эöс-
тəрсин. Нəсə, йуху да эöрмüшəм, бир шей тапаъам. 

– Ев учуб, бəс һарда галырсыныз? 
– Мал-гаранын далыннан дəймишəм, тöвлəдə 

олуруг. 
 

* * * 
Билəндəр евə чатанда шəр гарышмышды. Бирбаша икин-

ъи мəртəбəйə галхыб чубуğу эöтüрдü вə бирбаша 
айагйолуна üз тутду, чубуьу айагйолунун сяккизя-
бянзяр дешийиндян ашаьы туллады. 

 
1990-1995. Бакы 
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БИРДЯН-БИРЯ 
 

I 
 

...Наибə тамам дəйишмишди вə бу дəйишкəнлик 
hамыдан чох ону hейрəтлəндирмишди. Ики ил габаг 
сентйабрын 1-дə илк дəфə əлинə журнал алыб 9А синфинə 
эирəндə онун диггəтини о гəдəр дə ъялб етмəйəн бу 
гызъыğаз икинъи сырада, гырагда отурурду вə аğаппаг 
сифəтинə баханда адама елə эялирди ки, бурнунун 
суйу ахыб üст додаğында гурумуш вə йери галмышды. 

Узун сачлары həмишə башында топаланарды. Са-
китлийи, динмəзлийи вə тəмкини варды. Диндирмəсəн, 
бüтюв дəрсдə бир кялмə данышмаз вə гымылданмазды. 
Həр рüбдə бир, йа ики дəфə дəрс данышмаğа чыхар, «3»-
нü алыб отурарды. 

Синифдə göзəл qıзлар чох иди вə онлар Наибəни кöл-
эəдə гойурдулар. Бу гыз башгалары кими ону демəк 
олар ки, марагландырмырды. 

Ону ады илə чаğырмазды, фамилийасыны дейəрди. Аğ-
зындан "Cərуллайева" чыхан кими гıз гырагдан са-
китъə aйar üстə галхар, она бахыб аğыр аддымларла 
лöвhəйə чыхарды. 5-6 дəгигə əрзиндə о эаh данышар, 
суал верилəндə дайанар, мüəллимин сöзлəрини арамла 
тəкрар едəрди. «Дəрси нийə йахшы öйрəнмəмисəн?» 
суалына о сüкуту илə ъаваб верəрди. Вə бу ан аğ йа-
наглары лалə кими газарарды. Гиймəт вермəк üчüн 
она əлавə, асан суаллар верəрди. Американын пайтах-
тыны сорушар, хəритəдə Алманийанын йерини эöстəрмəйи 
тапшырарды. О исə хəритəдə Австралийадан башлайыб 
«Алманийа» сöзüнü бüтüн хəритə бойу эəзəрди. Бир 
дəфə деди ки, дəрсин сонуна гəдəр ахтар, бу öлкəни 
тап. Наибə тапа билмəди. 

– Йəни дейирсəн, бу хəритəдə Алманийа дüшмəйиб? 
Башы илə тəсдиглəди. Синфə эüлüшмə дüшдü. Ушаг-

ларын эüлüшüнü кəсмəк üчüн деди ки, дüз дейир дə, 
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Алманийа хəритəдə йохдур. Инди Həсрəт эялсин тапсын, 
эöрəк неъə тапыр. 

Həсрəт «Алманийа»нын ахтарышына Америкадан 
башлады. Вüсалə Африкадан башласа да, бир шей əлдə 
едə билмəди. Синфин йарысы лöвhəнин гаршысына чыхыб 
хəритəйə бойланыр, Алманийаны кимин нечə тапа-
cаğыны эöзлəйирди. Синиф нüмайəндəси Е'тибар «ФРГ» 
йазылмыш палыды йери эöстəрəндə ушаглар хорла; 

– Фырыгыды бура, Алманийа дöй,–дедилəр. 
Бу синиф рийазиййат ихтисасы üзрə тəшкил олунду-

ğундан гейри, хüсусəн hуманитар фəнлəрə о гəдəр дə 
фикир вермирдилəр. Анъаг о илк эüндəн бüтüн елмлəрə 
həвəс эöстəрмəйи ушаглара ашылайыр, тарих дəрслəринин 
мараглы олдуğуну билдирирди. Буна мисал да чəкирди 
ки, мəсəлəн автобусла Бакыйа эедирсиниз, йанынызда 
йашлы бир адам отуруб. Йол бойу сусмайаcагсыныз 
ки? Йəгин нəдəнсə данышаъагсыныз. Йол йолдашыныз 
üчüн рийазиййат, həндəсə теоремлəри, йахуд физиканын 
ганунлары мараглы олар, йохса hансыса бир hадисəнин 
шəрhи? Инсанын дüнйаэöрüшüнüн эениш олмасы üчüн 
ядəбиййат, гəзетлəрдəки мараглы мəгалəлəр, дüнйада 
баш верəн яhвалатлар əсас рол ойнайыр. 

Мüəллим кими шаэирдлəринин höрмəтини газанмыш, 
дəрс дедийи фəнни ушаглара севдирə билмишди. Онун 
дəрсиндə сакитлик олмалы иди. Бу əсас иди. Ким истə-
йирсə, онун иъазəси илə дəрсдəн азад ола билəрди. Дəрси 
əзбəрлəмəк, гиймəт хатиринə охумаг она лазым 
дейилди. Тəлəб о иди ки, мараглананлар онун дəрсиндə 
тарихə аид истəдиклəри мöвзуну сорушсунлар. О, бу 
суaл üчüн беш дəгигə вахт айырыб изаh едирди. 

Дəрс дедийи биринъи илин май айында доггузун-
ъуларын синиф рəhбəри Саhиб мüəллим ушаглары Шушайа 
апармаğы тяклиф етди. О, нə гəдəр чалышса да, йахасыны 
гыраğа чəкə билмəди. Автобус алынды, ушаглар йолда 
йемəк üчüн пул йыğдылар вə майын 9-да – Гəлəбə 
эüнü сüбh тездəн йола дüшдüлəр. Йолда ушаглар та-
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мам башга олмушдулар. Онлары танымаг мüмкüн 
дейилди. Маhны охуйан ким, шеир дейəн ким. Маг-
нитофон эöтüрмüшдüлəр. Əн сон касетлəр охунурду. 
Автобус эедə-эедə ортада ойнайанлар да тапылды. 

Шушада йаğыш онлары тутду. Ъыдыр дüзüнə дойунъа 
баха билмəйиб, автобуса гайытдылар. Иса булаğындакы 
ресторанда йейиб-ичдиляр. О, Саhиб мüəллимлə йарым 
литрин ахырына чыхды. Ушагларла шəкил чəкдирдилəр. Наи-
бə онун сол бöйрüндə дайанмышды. 

Тəк биръя дəфə мəктябин йемəкханасында чай 
ичəн заман идман мüəллими Фазил она деди ки, Наибə 
онун гардашы гызыды, ондан чох разылыг едир. Им-
канса, она бир бал йüксəк йазсын. Фазил мüəллимə эü-
лə-эüлə ъаваб вермишди ки, Наибя сакит, аğыллы гызды, 
анcаг билийи ики сəвиййəсиндəди, о исə гыза «4» 
йазыр. Бир hалда ки, сəн дейирсəн ə'ла йазарам. 

Фазил мüəллим билмирмиш ки, гызын рüблüклəри 4-дüр, 
одур ки, пешиманчылыг кечирмиш кими «елə дöрд йахшы 
гиймəтди, öзü дə артыгламасы илə бəсиди» – демишди. 

…Мəктəбин биринъи мяртəбəсиндə эöрüшдüлəр. Əв-
вəлcə танымады. Анъаг Наибə бирбаша онун йанына 
эялəндə диггəтлə бахыб эöзлəриндəн таныды. Сачларыны 
кəсдирмиш, хына рəнэинə салдырмышды. Елə о рəнэдə 
палтосу она чох йарашырды. Бойу узанмыш, гамəти 
дüзəлмишди. 

– Салам, мüəллим. – Əл узатды, она елə эялди ки, бу 
ан гыз голларыны ачыб ону баğрына басаъаг. – Неcə-
синиз, мüəллим? 

– Саğ ол, Ъəруллайева. Сəн неcəсəн? 
– Йахшыйам, мüəллим. Hеч дəйишмəмисиз? 
– Анъаг сəн чох дəйишмисян. Аз гала танымайа-

ъагдым. 
– Доğрудан? 
– Доğрудан. Тамам дəйишмисəн. 3 сайлы мəк-

тəбин ХА синиф шаэирди Ъəруллайевадан əсəр-əламəт 
галмайыб. 
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Наибə йüнэüл вə öзüндəн разы тəбəссüмлə 
эüлüмсəди. 
  – Дəрслəрин неъəдир? Сессийаны неъə баша вурдун? 

– Йахшы. 
– Кəсрин галмады? 
– Йох, ай мüəллим. 
– Сян hарда охуйурсан? 
– Бир нöмрəли медтехникумда. 
– Hə, лап йахшы, həкимлик эöзəл пешəдир. Ихтисасын 

нəдир? 
– Акушеркалыг. 
– Чох эöзəл. Чох севиндим. Тарих кечирсинизми? 
– Бəли. 
– Чəтин дейил? 
– Йох, ай мüəллим. Дöрд алдым. 
– Эəрəк беш алайдын. Ахы, мян сəнə ə'ла йаз-

мышам! 
– Мəн бешə лайиг дейилдим. Сиз höрмəт етмишдиниз. 

Сиз чох эöзəл мüəллимсиниз. 
– Саğ ол, Наибə – илк дəфə онун адыны деди. 
– Эялдим həм əмимля, həм дə мüəллимлəримлə 

эюрüшüм. 
Бизим ушаглардан эöрмəмисиниз? 

– Нийə? Эялмишдилəр, эöрüшдüк. Е'тибарла тез-тез 
растлашырыг. 

– Биздə əн савадлы о иди, анъаг чəтин йерə иш вермиш-
ди, гəбул ола билмəди. Мüəллим, сиз елə бизим районда 
галаъагсыныз? 

– Истəмирсəнсə, чыхым эедим. 
– Йох, елə-белə сорушурам. Hеч Бакыйа йöнüнüз 

дüшмüр? 
– Аз. 
– Бакыйа эялсəниз, ушаглары тапыб эöрüшəрдик. 
– Мəн эялə билəрəм. Нə вахт истəсəниз. 
– Онда мəн телефон нöмрəси верим. Анъаг сöз 

верин ки, höкмəн зəнэ едəъəксиниз. 
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– Сəнин сöзüндəн hеч чыхмаг олар. Сöз верирəм 
ки, сəнə зəнэ чалаcам. Нə вахт эедирсəн? 

– Базар эüнü. 
– Онда икинcи эüн зəнэими эöзлə. 
Мəктябин директору Фəрман мüəллим отаğындан 

чыхды. Наибə она əл узадыб эöрüшдü. Бир ан йериндə 
донуб галды. Эöзü Наибəнин бойуна пəрчимлəн-
мишди. Öмрüндя, хатирəсиндə из салмамыш гыз бирдəн-
бирə ону öзüндəн чыхармышды. Hеч нə дüшüня билмир-
ди вə гəрибə hисслəр кечирирди. Бу гəрибə hисслəр ону 
нöвбəти дəрслəри нечə кечирдийини билдирмəди. Ушаглар 
да мüəллимин тутулдуğуну эöрдüлəр. Вə бунун сəбə-
бини арашдырмаğа чалышдылар. Доггузунъуларын синиф-
кому Дəмирова имкан тапыб ондан нə баш вер-
дийини сорушду. «hеч нə» – десə дə гыз ондан əл 
чəкмəди. 

– Həлə сизи белə вəзиййəтдə эöрмəмишик. 
–  Сизə елə эялир. 
– Хейр, мüəллим, сиз тамам дəйишмисиниз. 
Бу дəйишкəнлик ондан сонра да əл чəкмəди. Üчüн-

чü мəртəбəдəки тарих отаğы, Наибəнин кəнарда оту-
рушу, дəрсə ъаваб вермəси, йанагларынын газармасы, 
йанашы дурдуглары шəкил... 

Отаğа гайыдыб йуйунду. Даhа дəрси йох иди. 
Узаныб йатмаг истəди. Анъаг йадына дüшдü ки, «Аğ 
ев»ə эетмəли, Hüсейнлə эöрüшмəлиди. Бу эüн Назимин 
40 йашы тамам олур. Базарлыг ишлəринə дə кöмəк 
етмəли иди. 

«Аğ ев» район мəркəзинин кəнарындакы üзüм-
лüйüн арасында тикилмишди вə онун галдыğы йердəн чох 
да узагда дейилди. Əввəллəр бу бина üзüмчüлəрин 
истираhəти üчüн тикилсə дə, сонрадан райкомун биринъи 
катиби бу бинаны района эялəн эəнъ мüтəхəссислəрə 
вермишди. 8 отагдан ибарəт бирмəртəбəли бинанын 
хариъи эöрüнüшü «Аğ ев»ə охшадыğындан ону белə дə 
адландырмышдылар. Бурада əсасəн колхоз вə совхоз-
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ларда ишлəйəн 10-дан артыг эəнъ мüтəхəссис галырды. 
Ад эüнü кечирəъəклəри Назим «Москва» совхозу-
нун шярабчысы иди. Ону районда танымайан йох иди. 
Сəлигəли эейинмəйи чох севəн, гaрa, гыврым сачларыны 
архайа дарайан Назими эöрəн онунла саламлашмаğы, 
həтта зарафат етмəйи əлдəн вермирди. Вə бу эöрüшüн 
архасында höкмəн бир хаhиш дурурду: 

– Назим, беш литр спирт лазымды, йахуд конйакыныз 
ə'ладыр. – Залым оğлу «баш üстə» кялмəсиндəн башга сöз 
билмирди. Ондан ички истəйəнлəр бир шей əлдə едə 
билмəсəлəр дə, наразы галмырдылар. 

Hüсейн hяйəтдə иди, машыныны тəмизлəйирди. Ону 
эöрəн кими «дəли адамлардан хошум эялир» – деди. 
Эöрüшüб hал-əhвал тутдулар. 

– Əълаф белəди дə, həмишə арадан чыхыр. Иш дə галыр 
бизим бойнумузда. 

– Мəн бошам, нə лазымды едəрəм. Сянин ишин 
варса, эет. 

– Йох əши, зарафат едирəм. Мəним дə сəн дейəн 
елə ваъиб ишим йохду. Йекə бир сийаhы йазмышыг. 
Машынсыз олмаз. 

– Нə сийаhыды елə? 
– Базара эетмəлийик. Ордан совхоза дəйəсийик - 

Назим спес араг дüзəлтдириб, ону эютцряъяйик. 
Аğабалайа кабаб сифариш вермишəм. Тəндир чöрəйи 
алаcаğыг. Hансыны дейим. Сəн аc дейилсəн ки? 

– Йох, наhар етмишəм. 
– Истəсəн сойудуъуда колбаса, пендир вар. Ички дə 

долуду. Эет бир чаппа вур. 
Ичмəк истəйирди. Отаğында həвəси олмаса да, галын 

стəканы долдуруб башына чəкди. Чöрəйи əли илə кəсиб 
дишлəди. Стəканы икинчи дəфə долдурду. 

Бурдан район мəркəзи овуcун ичи кими эюрü-
нüрдü. 

Шəhəр йашыл, эüллü-чичəкли бир дон эейинмишди. 
Эöй üзüнüн мавилийи, батмагда олан Эüнəшин 
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зəррин шəфəглəри ону даhа да эюзяллəшдирирди. 
Наибə инди евлəриндə иди – эöрəсəн, нə ишлə 

мəшğулду? 
Həйат эöзəл иди. 
Бу эöзəллик онун гəлбини эенишлəндирир, öзüнü 

раhат едирди. 
 

II 
 
Бакыйа эедəн автобус сüбh тездəн – саат 7-дə 

мəдəниййəт евинин габаğындан йола дüшüрдü. Эəрəк 
бир саат əввəл йухудан дуруб пийада мəркəзə эялəй-
ди, Наибəнин киминлə эетдийини, кимин йола салдыğыны, 
hарада отурдуьуну эöрmək  istəyirdi. Мəктəбдəки 
эöрüшлəриндəн кечəн вахт əрзиндə демəк олар ки, 
анъаг Наибə hаггында дüшüнмüшдü. Хəйалында гыз 
нə гəдəр йахын олса да, ону эöрмəк, həтта данышмаг 
üчüн бундан йахшы фüрсəт ола билмəзди. Тəлəбə йол-
дашы, инди кəнддə мüəллим ишлəйəн досту Мəhəррəм 
нə гəдəр тəкид етсə дə, онунла кəндə йейиб-ичмəйə 
эетмəкдəн ваз кечмишди. 

Шəнбə ахшамы «Аğ ев»ə дə эетмəди. Онсуз евдə 
ичмəйə бир шей тапаcагды. Базардан чöрəк, эöйəрти, 
пендир алды. Евдə йумурта, картоф варды. Нə 
вахтдан гайğанаг йемирди. Həм дə бу йемəйи 
биширмəк тəнбəл иши иди. 

Балондакы араğы чай стəканына тöкüб бирбаша 
ичмəк истəди. Адəтəн, чох вахт астадан нəсə бир 
саğлыг дейиб ичəрди. Инди сöз тапмады, Наибəни эöзü 
öнüнə эəтириб стəканы бирнəфəсə башына чəкди. Отагда 
лал бир сüкут варды вя бу сüкут онун üрəйинъə иди. О, 
инди дüшüндüйü вəзиййəти эöтüр-гой едə билирди. Йашы 
ийирми бешин ичиндə иди. Тəйинатла ишлəйирди. Эялəн ил 
мüддəти баша чатаcагды. Галдыğы отаг йатагхана иди 
вə райкомун катиби кöмəк етмəсəйди, ону бурада 
галмаğа hеч ким гоймазды. Бурада, ушаглар üчüн 
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интернат бинада галмаг онун üчüн дə чəтин иди. 
Пəнcəрə, чарпайы, стол, стул, гапы, həтта ачар онун 
дейилди – мəктəбин завхозу Əсəд истəдийи вахтда 
ондан ала билəрди. О öзü тезликлə пасланмыш ачары 
Əсəдин üстüнə тулламаг истəйирди – билирди ки, Əсəд 
онун бурада галмасыны истəмир вə бир нечə дəфə 
Фəрман мüəллимə шикайəт етмишди ки, ушагларын 
чохуна йер йохду, бир отагда 4 нəфəр галыр. Эуйа 
йатагханада hамы тəк галмалы имиш. 

Мüəллим йолдашларынын бəзилəринин евиндə олмуш-
ду. Кимйа мüəллими Гəдир икимəртəбəли ев тикдириб, 
üстüнü баğламышды. Отаглардан бири тəмир олмушду 
вə аилəси о отагда йашайырды. Həбиб мüəллим атасынын 
евиндə галырды. Онун ев проблеми йох иди. Гоъа 
атасынын еви она галаcагды. Нəриман höкумəт евинин 
биринъи мəртəбəсиндəн ев алмышды. Онун да еви 
олмалы иди, анъаг hарада вə неcə? О бу hагда 
индийəдəк дüшüнмəмишди, сəн демə, дüшüнмəк 
лазым имиш. Йаш öтüб кечир, о исə... 

Икинъи стəканы да башына чəкиб чарпайыйа узанды. 
Наибянин сöзлəри бейниндə əкс-сəда верирди. 

«Бакыйа эялсəниз, эöрüшəрдик». 
«Сöз верин ки, höкмян зəнэ едəcəксиниз». 
Елə билди ки, бу ан почт шöбəсиндəди, Наибə илə 

телефонда данышыр. Онун сəсини тəкъə районда йох, 
Бакыда да ешидирлəр. Астадан данышыр ки, hеч ким 
ешитмəсин. Ахы, диварларын да гулаğы вар. Сонра hамы 
билəъəк ки, мüəллим кечмиш шаэирди иля йарым саат 
данышыб. Дейəсəн, торбада пишик вар... 

Онсуз да бу сöhбəт эеc-тез üзə чыхачагды, бу ону 
горхутмайаъагды. 

« – Инди Наибə евлəриндəди. Бəлкə дə йатыр. Анъаг 
həлə йатмаз, чüнки сəhəр Бакыйа эедир. Йəгин ки, 
отуруб сöhбəт едирлəр. Йол сумкасы hазырдыр. Анасы 
она йаğ, пендир, бал гойуб. Йола да тойуг газарт-
масы, котлет эютüрüб. Кüрдəмирдə автобус дайа-
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нанда йейəъəк. Елə автобусдаъа. Ола да билəр ки, о, 
инди ширин йухудадыр. Ахы, сəhəр о башдан галхмалы, 
йол эетмəлиди. Каш, онунла эедəйди, йол йолдашы 
олайды. Бакыйа кими йанашы отурар, дойунъа сöhбəт 
едəрди. Эöрəсəн, сöhбəтляри Бакыйаъан гуртарардымы? 

…Йухудан ойананда hава гаранлыг иди. 
Голундакы саата бахды – йеддийə он дəгигə ишлəйир-
ди. Илан вуран кими йериндəн галхыб əйнини эейинди. 
Башында йüнэüлъə аğырлыг hисс едирди. Йахшы ки, чох 
ичмəмишди. Əл-üзüнü йуйуб даранды, öзüнü сəлигəйə 
салыб автобус айаğына йолланды. Hава сoйуг вə тəмиз 
иди, шəhəр йухуда иди. Бəзи евлəрин həйəт ишыглары 
йанырды. Мəктəбин йанындан кечди. Наибəни 
хатырламаг истəсə дə, ону эöрмəк həвəси эüc эялирди. 
Аддымларыны йейинлəтдийиндəн папиросу атмышды. 

Сüрücüлəр автобуса йüк йыğырдылар. Эедəнлəрин 
чоху отурмушду. Йердə папирос чəкəнлəр дə варды. 

– Сабаhыныз хейир, мüəллим! – шаэирдинин атасы иди, 
адыны унутмушду. 

– Сабаhыныз хейир. 
– Сиз дə Бакыйа эедирсиниз? 
– Йох. 
– Бəс нə йахшы? 
– Бир сюз исмарлайаъам. 
– Мəн дə Сабирə бир аз айын-ойун эöндəрирəм. 
– Лап йахшы елəйирсиниз. Лазымды. 
– Таныш вармы? Йохдурса, Сабирə зəнэ едим. 
– Йох, əзиййəт чəкмəйин. О гəдəр дə ваъиб дейил. 
Такси дайанды вə Наибə илə йашлы гадын дüшдü. 

Анасы иди. Üрəйи эуппулдады. Печенйе каробкасыны 
автобусун йанына гойуб сцрüъüнü ахтармаг üчüн 
бойландылар. Араларында üч метр мəсафə олса да, 
Наибəнин архасы она тəрəф иди. Йол йемəйи эöтüр-
мəмишди. Чийниндəн аğ сумка асылмышды. 

Анасы она мəслəhəт верирди. Аъ галмасын, дəрслə-
ринə фикир версин, əмисинин евиндəн муğайат олсун, 
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hеч кими евə эəтирмəсин, гапыны hеч кимə ачмасын... 
Сüрüъü йüкü багажа гойду. Наибə анасыны öпüб 

автобусун салонуна галхды. Йери биринъи сырада, 
шüшəбəндин йанында иди. 

Пəрдəни чəкиб анасына əл едəндə ону эöрдü. 
Üзüнə тябəссüм гонду, анъаг онун эöзлəдийинин 
яксинə олараг йерə дüшмəди. 

– Сəн нейнəйирсəн? – шаэирдинин атасы ону 
хəйалдан айырды. 

– Инди бир шей фикирлəшəрик. – Гəлəмини чыхарыб гаты 
cырылмагда олан эüндəлийинин орта вəрəгинə йазмаğа 
башлады. 

«Наибə, салам! Йолун уğурлу олсун. Бу ахшам 
сəнə зəнэ чалаъаğам, эöзлəйəрсəн. Сəнсиз чох 
дарыхырам». 

Вəрəга дöрд гатлайыб автобуса галхды. 
– Наибə, сəнсəн? – эуйа ону инди эöрüрдü. – 

Неъəсəн? 
– Саğ олун. Сиз неъəсиниз? 
– Йахшыйам. Бакыйа эедирсəн? 
– Бəли. 
– Сəндəн бир хаhиш едим. Автобусун габаğына 

мəним əмим гызы чыхаъаг – Кöнüл адында. Мüтлəг 
она чатдырарсан. О, вəрəги эöтüрüб, сумкасына 
гойду. 

– Баш üстə, мüəллим, архайын олун. 
Йерə дüшüб папирос йандырды. Əввəлъə истəди ки, 

автобусун йола дüшмəсини эöзлəсин. Фикриндəн ваз 
кечиб габагда Əли кишинин чайханасына тəрəф 
аддымлады. 

Архасынъа Наибəнин бахышларыны hисс етди. Саат 1-ə 
Наибə Бакыйа чатаcагды. Hардаса саат 3-дə она зəнэ 
чалмаг лазым иди. 

Əли киши бош стəканы вə чайники öзü онун габаğына 
гойду. 

– Сабаhын хейир, мüəллим. 
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– Сабаhын хейир, Əли дайы. Нə йахшы ушаглар 
йохду. 

– Cаванлар йатыб галыблар. Сəhəрлəр мəн эялирəм. 
Сəн хейир ола сəhəр-сəhəр? 

– Əмигызына мəктуб эöндəрирдим. 
– Эöндəря билдинми? 
– Вердим, чатдыраъаглар. – Стəкана чай сüздü, 

ичинə бир гəнд атды. 
Фикирлəшди ки, Наибəйə hарадан зəнэ етсин. Даны-

шыглары узун чəкəъəкди вə ола билсин ки, башга 
мəърайа йöнəлəъəкди. Бу гəдəр мüддəтдə почтдан 
данышмаг мüмкüн олмайаъагды. Həм дə почтдан 
сифариш вериб данышсайды, üрəйинъə сюhбəт едə 
билмəйəъəкди. Дейилəси эизли мəтлəблəр чох иди. 

О саат йадына йол идарəсинин эöзəтчиси Мəтляб киши 
дüшдü. Онун галдыğы йердəн чох да узагда олмайан 
идарəнин баğлы-баğатлы həйəтиндə Мəтлəб киши илə чох 
дəрдлəшмиш, она «Прима» алмыш, арада йüнэüлвари 
ички мəълиси тəшкил етмишди. Бу базар эüнü, öзü дə 
ахшама йахын идарəдə hеч ким олмазды вə о раhат 
даныша билəрди. 

Нəлбəкийə əлли гəпик атыб дурду. Йухусуз иди. 
Эедиб йатаъагды. 

 
III 

 
Мəтлəб киши идарəнин эирəъəйиндə, сол тəрəфдəки 

отагда кöhнə диванда узанмышды. Чайник плитканын 
üстüндə гайнайырды вə пəнcəрəнин аğзына гойулмуш 
кöhнə радиода хош маhны аhəстə илə отаğа йайылырды.  

 
Сиз ей илк ешгимин 
  шаhиди даğлар, 
Əтирли баğчалар, 
  чичəкли баğлар 
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Дейин hардадыр, о üзü дöнмüш, 
Севəн üрəйим 
  ону сораглар. 

 
Мəтлəб киши бу маhныйа гулаг асмырды, hеч ей-

нинə дə алмырды, чüнки онун нə дüшüндüйüнü бир 
Аллаh билирди. 

Киши ону кöрəн кими üстüндəки йапынчыны гыраğа 
атыб дурду. 

– Хош эялмисəн, ай мüəллим! Сəн hара, бура hара? 
Нə вар, нə йох? 

– Саğлыğын, Мəтлəб дайы. Йахшылыгды. Белə мəн 
эялирəм. Сəн hеч öмрüндə мəним отаğымын гапысыны 
дöйüб ичəри кечмəмисəн, ахы? 

– Гоъалыг бир кöпəкоğлу шей дейилмиш. Hай-hайы-
мыз эедиб, вай-вайымыз галыб. Йенə сиз бизи ахтар-
малысыныз. Анъаг ону да дüз дейирсəн, пис чыхмасын, 
сəн бизим əзизимизсəн, анcаг гəрибсəн, эəрəк имкан 
тапыб сəнə баш чəкəйдим. Həлə нə йашымыз вар, ону 
да елəйəрик. 

– Саğлыг олсун. 
– Субайлыğын да дашыны атмырсан ки, эялинбала бизə 

бир лəззəтли йемəк биширсин, биз дə даğдан, арандан 
сöhбəт едə, əлли-əлли вурайдыг. Бəйəнмəдин дə бизим 
гызлары. Анъаг, баcыоğлу, удузарсан сонра. Бизим 
гызларын тəмизлийинə, намус-гейрəтинə сöз ола билмəз. 
Билмирəм сəн неъə фикирлəширсəн, анъаг йəгини белəди. 
Бир чайнан аран неъəди? 

– Чайдан башлайаг? 
– Əлбяттə. 
– Нə дейирəм. Анъаг бир шüшə спирт эəтирмишəм. 

Ону сəн йахшы гарышдырырсан. Пендир-чöрəк дə эöтüр-
мüшəм. 

– О сумканы эöрüрсəнми? Гары аğзына кими 
долдуруб. 

– Аллаh cаныны саğ елəсин. 
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– Аллаh сəнин дə ъаныны саğ елəсин. Гарысыз бир эü-
нüм олмасын, мüəллим, айыбым чöлə дüшəр. Оğул-
гызын öз йери вар. Анъаг Аллаhдан арзум одур ки, 
мəни гарысыз, гарыны да мəнсиз елəмəсин. Залымын 
гызы, мяни бу йашымда гысганыр. 

– Гысганълыг севэи əламəтидир. 
– Нə билим. Алтмыш илди ки, аилə гурмушуг, həлə бир 

дəфə сöзüмüз олмайыб. Hейф о эüнлəрə. Бизим cаван-
лыğымыз айры ъüр олуб. 

– Мəтлəб дайы, базар эüнü мüдириййəт ишə эялирми? 
– Эялəндə эялирлəр. Анъаг бу эüн hеч бири 

эюрüнмяйиб. Дейəсəн, Бакыда иъласа эедиблəр. 
– Дəмировму? 
– Дəмиров да, мüавини дə. Нəди ады? 
– Əли. 
– Hə. Нə билим, белə дейирлəр. – Раhатъа нəфəс 

алды. 
– Нə лазым иди ки? – Киши дəм чайникинə гуру чай 

атды. 
– Hеч. 
– Мəндəн сюз эизлəдəъəксəн? 
– Hеч нə. 
– А киши, сöзüнü де, нə лазымды? 
– Мəтлəб дайы, Бакыйа зəнэ чалаъам. höкмəн 

ваъибди. 
– Елə бу? 
– Почтдан данышмаг алынмайаъаг. Она эöрə 

дедим... 
– Мüəллим, мəн дура-дура сəн нийə башга йердəн 

данышмалысан? Лап Дəмировун отаğындан даныш. 
– Йох, о бири отаглардан бири олса, раhат даныша-

рам. 
– Мəним üчüн фəрги йохду. Онда неъə елəйəк, 

чай ичиб галxaг йухары, йохса сонра ичəрсəн? 
– Сонра ичəрəм. 
– Нə дейирəм, сəн неcə истəйирсəн, еля дə олсун. 
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Дəм чайникини пəнъəрəйə гойуб дивардан асылмыш 
ачар дəстини эöтüрдü. Икинъи мəртəбəйə галхыб да-
йанды, сонра сола дöнüб биринъи гапыны ачды. 

– Гызларын отаğыды. Сəлигə-сəhманлыды. Духларынын 
ийи həлə дə эетмəйиб. Сəн даныш, мян ашаğыдайам. 

– Бəс отаğын нöмрəси нечəдир, Мəтлəб дайы? 
– Телефонун üстüнə йазыб гойублар. Орда олма-

лыды. 
Башдакы стулда отуруб дəстəйи эöтüрдü. Мəркəзи 

почту йыğды. Бейниндə əзбəр билдийи нöмрəни сифариш 
верди. Отаğын нöмрəсини дə деди. «Эöзлəйин» cава-
быны алыб дəстəйи йеринə гойду. Коридора чыхыб па-
пирос йандырды. Вар-эял елəмəйə башлады. Неъə даныш-
маğы, нəдəн башламаğы чəк-чевир етди. Ашаğыдакы 
Мəтлəб кишинин сəси эялди. 

– Заказ вердинми? 
– Щə. 
– Бир йарым саата, бир саата верəъəклəр. Эял бир 

чай ичəк. 
Ашаğы дüшüб гапынын аğзында дайанды. 
– Горхурам верəрлəр, сəсини ешитмəрик. 
– Нə данышырсан, ай мüəллим. Телефонун сəси 

эялəндə бина йериндəн ойнайаъаг. 
– Онда Мəтлəб дайы, дейирəм чайы тəхирə салаг. 

Адама бир чаппа вураг. 
– Вураг дейирсəн, вураг. – Чай стəканларыны 

столун üстüнə гойду – Елə стяканда гарышдыраъам. 
Тəфавüт елəмир. 

– Лап йахшы. 
Шüшəдəн стəканларын йарыдан чохуна спирт тöкдü. 

Колбанын аğзындакы каьызы эöтüрüб стəканы аğзы-
наъан долдурду. 

– Гайнамыш суду. 
– Инди бу нечə градус олар? 
– Əлли ики. Нормалды. – Столун üстüнə чöрəк, йаğ-

шор, картоф сойутмасы гойду. – Кялəм туршусуну 
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шкафдан эəтир. Араğын дəрманы одур. – Ичəк ъаны-
мызын саğлыğына. Ъан саğлыğы, рəhмəтлик Сəмəд Вур-
ğун демишкəн, дüнйанын əн эöзəл немəтиди. Ъанымыз 
саğ олса, бу араğы да ичə билəрик. 

Стəканлар бир-биринə дəйиб cинэилдəйəн кими, икиси 
дə ону бирбаша башына чəкди. Кялəмдəн бир чимдик 
аğызларына гойуб нəфəслəрини дəрдилəр. 

– Йахшы гатмысан. 
– Спирт дə əласынданды. Назиминкиндəндими? 
– Hə. 
– Онун спиртинə сöз ола билмəз. О бирилəри судан 

вурурлар, анcаг о йох. Дüздü, ушагларын hеч биринə 
сюз олмаз, анъаг Назим айры ъüр оğулду. 

– Hə, həлəлик бəсди сəнə. Чых отагда ол, мəн дə 
узаным. Эеъə эöзüмü йуммамышам. Нəвəм хəс-
тəйди. Ушаг гыздыр-мадан йанырды. 

– Аллаh шəфа версин - дейиб пиллəлəри аğыр-аğыр чых-
маğа башлады. Бу дəгигəлəрдə ону Бакы илə ъалаш-
дыраъаглар. О Наибəйə нə десин? Нəдəн сöhбəт 
ачсын? Йадына дüшəндə ки, йаздыğы мəктубда «Сəнсиз 
чох дарыхырам» йазмышды, юзлüйüндə утанды, сонра 
бу сöзлəри он йерə йозду, нəhайəт гəрaрa эялди ки, 
лап дüз йазыб. Елə инди дə дейəcəк ки, онсуз чох 
дарыхыр, Бакыйа эялмəк, онунла эöрüшмəк истəйир. 
Эöрəк Наибə нə ъаваб верəcəк? Бəлкə дейəъəк ки, 
hеч сəнинлə эöрüшüб елəмирəм, мəним öз истəдийим 
вар. О да саğоллашыб дəстəйи йерə гойаъаг вə həр шей 
сона чатаcаг. Белə ола билмəз. Ахы, гыз öзü она тəк-
лиф етди ки, зəнэ чалсын. Телефон нöмрəси верди. Дəйи-
шиб Наибə, тамам дəйишиб. Каш бу истəйи Наибя мəк-
тəбдə охуйанда олайды. Каш Наибə əввəллəр дə ин-
дики кими эöзəл олайды. Сəн демə, Наибə елə мəк-
тəбдə охуйанда да эöзəл имиш, садəъə онун эöзəл-
лийини дуймайыбмыш. Башда сəлигə илə гойулмуш стол-
да отурду. Пəнъəрəдəн бомбоз даğлара бахды. Даğ-
ларын башы булудлу иди. Сых мешəликдə дейилəнə эöрə, 
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айы, габан, ъанавар олурду вə овчулар бурайа габан 
овуна эедирдилəр. Овчулардан бири онлар тəрəфдə олурду 
вə тез-тез ешидирди ки, Расимдəн габан əти алдыг. 

Мараглы əhвалатлар данышырды овчулар. Онлар ова 
эедəндə üч дəстəйə бöлüнüрлəр. Бир дəстə мешəдə сəс-
кüй салыр, о бири дəстə ову габагда дайанмыш йолдаш-
ларына тəрəф говур. Вурулан габанлар о саат öлмüрлəр. 
Тöкüлəн ганын изи илə ахтарыб hейваны тапыр, сойур, 
йалныз əтини эютüрüрлəр. Ов эüнü айыларын кефидир. Билирлəр 
ки, габанын лазымсыз əтлəри онлара галаcаг. 

Гəфил телефон сəсинə диксинди. 
– Ало! Бакыны сифариш етмисиниз? 
– Бəли, бəли. 
– Данышын. 
Üрəйинин сəси бейниндə əкс-сəда верирди. 
– Ало. 
– Бəли. 
– 77-44-дüр? 
– Бəли. 
– Наибəни олармы? 
– Ешидирəм. Мüəллим, сизсиниз? 
– Щə, неъəсəн? 
– Йахшыйам. Сиз неъəсиниз? 
– Белə дə. Биртəhəр. Неcə эетдин? 
– Йахшы. 
– Йорулмамысан? 
– Гəтиййəн. 
– Мəктубу чатдырдын? 
– Бəли. 
– Баğышла, Наибə, аğлыма бирдəн эялди. 
– Ейби йох. 
– Инcимəдин? 
– Нийə инъимялийəм ки? 
– Дедим бəлкə... 
– Йох, йох, нə данышырсыныз? Автобусда ачыб 

бахдым. Дедим эöрüм кимə чатачаг. Мəним üчüн 
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мараглыйды. 
– Нə мараглыйды? 
– Эöрüм мüəллимим кимə нə йазыб? 
– Эöрдüнмü? 
– Бəли. 
– Öзэə шüбhə йерин галмады ки? 
– Йох. 
– Сəн тамам дəйишмисəн, Наибə? 
– Доğрудан? 
– Əлбəттə. 
– Йахшылыğа, йохса пислийə? 
– Аğлынъа hансы олар? 
– Ня билим. 
– Əлбəттə ки, йахшылыğа. О эüн сəнинлə эöрüшəндə 

hеч танымадым. Мəним дəрс дедийим Ъəруллайева-
дан əсəр-əламəт галмайыб. Шəhəрин hавасы сəнə 
дüшüр. Həм бöйüмüсəн, həм дə эöзəллəшмисəн. 

– Сиз hардан зəнэ чалырсыныз? – Наибə ону сонракы 
сюзляри демəкдəн йайындырды. 

– Йол идарəсиндəн. 
– Доğрудан? Мəн елə билирдим почтдан данышыр-

сыныз. 
– Йох, Дəмировун отаğындан зəнэ вурурам. 
– Отагда hеч ким йохду? 
– Йох, тəкəм. Нə олуб ки? 
– Елə-белə. 
– Мəн сəни эöрəндəн гəрибə hисслəр кечирирям. 

Öзüм дə билмирəм нийə. Йухум əршə чəкилиб. 
О эüлдü. 
– Сəн hарда галырсан, Наибə? 
– Марксын hейкялинин йанында. «Эüлнарə» кафеси 

вар, онун йанында. 
– Кирəдə галырсан? 
– Йох, əмимэилдə галырам. 
– Инди тəксəн? 
– Hə, həмишə тəк олурам. Əмимэил башга район-
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да олурлар. 
– О неъə олур? 
– Əмими района сəhиййə шöбəсинин мüдири эöндə-

риблəр. Аилəликлə орада галырлар. Бакыйа эялəндəн-
эялəнə евə баш чəкир. 

– Бəс горхмурсан? 
– Йох. Нəдəн горхаъаğам? 
– Сəнин шəхси həйатында дəйишиклик олмайыб ки? 
– Баша дüшмəдим? 
– Демəк истəйирəм ки, севдийин адам вармы? 
– Нийə йохду? 
– Мəн елə билирдим сəн həлə севмəзсəн. 
– Нəйə эöрə белə дüшüнüрсüнüз? 
– Билирəм дə. Она эöрə белə дüшüнüрəм. 
– Сиз чох гəрибə адамсыныз, мüəллим. Инъимəйин, 

садə, эöзəл, инсан адамсыныз. Анъаг чох садəлöвh-
сüнüз. Она эöрə hисслəриниз сизи алдадыр. 

– Hисслəрим мəни надир hалларда алдадыр. 
– Инанмырам. 
– Нəйə? 
– Белə hисслəринизə. 
– Доğрудан? Истəйирсəн бу саат сəнин нə дüшüн-

дüйüнü дейим. 
– Дейин. 
– Əввəла сəн диванда узанмысан. Телефон гара 

рəнэдəдир. Йанында üч китаб вар. Икиси тибб, бири 
бəдии китабдыр. Мəним мəктубум бəдии китабын 
арасындады. 

– Hардан билирсиниз? 
– Йенə дейим? 
– Щə. Сəн чох дарыхырсан. Тəклик сəни сыхыр. Сəнин 

дöзüмüн йохду. 
– Бунлары дüз демирсиниз. Мəн дарыхмырам. 
– Адам дüз данышар. Сəн мəндəн дə чох 

дарыхырсан. Hяйəcанлысан. Üрəйиндə бир сöз вар. Ону 
дейə билмирсəн, ону мəнə демəк сəнинчüн чəтинди.  
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– Нə сöздü елə? 
– Дüз десəм тəсдиг едəъəксян? 
– Hə 
– Киши кими. 
– Киши кими. 
– Сəн мянə демяк истəйирсəн ки, нийə мəнимлə 

Бакыйа эялмəдин. 
– Дüз тапмадыныз. 
– Ола билмəз. Ахы, сян сöз вердин ки, дüз 

данышаъагсан? 
– Дüз сöзüмдü. 
– Сəнин üряйиндян о кечир ки, мəн инди Бакыда – 

сəнин йанында олайдым. 
Наибəнин эüлüшü телефону силкялəди. 
– Нийə эüлüрсəн? – деди. 
– Сиз нə данышырсыныз? Елə шей hеч аğлыма эялмəйиб. 

– Хəтт кəсилди. Телефончу гызын тез-тез данышыг сəси 
ешидилди. 

– Сиз həлə данышырсыныз? 
– Бəли. 
– Хəтти бу гəдəр занит елəмəк олмаз. 
– Пулуну алаъагсыныз. Сизя нə фярги вар? 
– Тез еляйин. Йекунлашдырын. Сифариш чохдур. 
– Йахшы гуртарырыг. 
Хəттин о башындан Наибянин сəси эялди: 
– Гоймурлар данышмаğа? 
– Hə, инди кясячəклəр. Бизим бир-биримизə сöзüмüз 

чохду. 
Елəми? Əэяр мəним дедиклярим йаландыса, ейби йох, 
онда мəн истəйирям ки, бу дəгигə йанында олам. 

– Ня данышырсыныз, мüəллим. 
– Оланы дейирям. 
– Бу мüмкüн дейил. 
– Нийə? 
– Сиз районда, мəн Бакыда. 
– Бакы дüнйанын о башы дейил ки. 
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– Щəр hалда узагды. 
– Мəни эöзля. Бу дəгигə эялирəм Бакыйа. Саат 

нечə олса, зəнэ чалаъам. Мəни гаршылайарсан. 
– Мüəллим, сизə нə олуб? 
– Щеч. Дəли олмушам. 
– Аллаh елəмəсин. Дüз сöзüнüздü? 
– Мяним йалан данышдыğымы эöрмüсəн? 
– Дейə билмəрəм. Анъаг... 
– Həлəлик. Бакыда эöрüшəнəдəк!  
Наибəнин нə дедийини эöзлəмəйиб дəстəйи асды. 

Ону анъаг Бакыйа чатмаг дüшüндüрüрдü. Евə эедиб 
əйнини дəйишəъəк, дöрд йола чыхаcагды. Йол машыны илə 
üч саатдан да аз вахта шəhəрə чатаъагды. Бəс сəhəрки 
дəрслəри неъə олсун? Беш саат дəрси варды. Икинъи эüн 
бош вахты иди. 

Телефон арамсыз зəнэ чалды. 
– Ало! Данышдыныз. Он беш дəгигə. 
– Саğ олун. – дейиб дəстəйи асды. Фəрман мüəл-

лимə  höкмəн демəли, ондан иъазə алмалы иди. Бəс нə 
бəhанə эятирсин? Директорун евини йыğды. Фəрман 
мüəллим öзü эöтüрдü, инди Бакыйа чыхаъаğыны билдирди. 
Саğ олсун, Фəрман мüəллим етираз етмəди, бир эüн 
йола вермəйи бойнуна эöтüрдü. Нəйə еhтийаъы 
олдуğуну сорушду. 

– Саğ олун, Фəрман мüəллим, hеч нəйə еhтийаъым 
йохду. Неъə олса, üчüнъü эüнüн дəрслəринə 
чатаъаğам. 

Мəтлəб киши столу гайдайа салыб ону эöзлəйирди. 
– Данышдын? 
– Саğ ол. Мəтлəб дайы, данышдым. Мəни üзüрлü 

hесаб елə. 
– Отур, мüəллим, тəлəсмə. 
– Мəн Бакыйа эетмəлийəм. 
– Нə олсун? Бакы будей, даğын о üзüндə. 

Ваъибди? Бир шей олмайыб ки? 
– Йox, анcаг эетмəлийəм. – Араг стəканларыны 
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долдурду. 
– Аъгарына йол эедəммəзсəн. Тогганын алтыны 

бəркит, сонрасы дüзялəъəк. Бу стəканлары сəнин саğ-
лыğына ичирəм. Сəн həр cüр хошбəхтлийə лайиг йолдаш-
сан. 

Мəтлəб киши елə бил су ичирди. Стəканы йерə гойуб 
йемəйə башлады. О да гоcанын üсулунда стəканы 
бошалтды. Сифəти од тутуб йанырды... 

– Йахшы, Мəтлəб дайы, бüтüн йахшылыгларына эöрə 
вар ол. Йолчу йолда эəрəк. 

– Сəбирли ол. Сəбр Аллаhын адыды... 
 

IV 
 
Бу йоллар она чох таныш иди. Университетдə оху-

дуğу беш илдə бу йолларла района, райондан исə 
Бакыйа эетмишди. Даьлар, дашлар, дəрəлəр, чылпаг сəh-
ралар, сайсыз-hесабсыз ъыğырлар онун йаддашында из 
салмышды. Минлəрлə фикир бейниндə доланмыш, хош хати-
рəлəр üрəйиндəн илğым кими кечмишди. Инди йол машы-
нында шəhəрə йахынлашдыгcа о hисслəр бир лент кими 
хəйалында əкс олунурду вə она елə эялирди ки, о 
хəйаллар бу йол бойу əтрафа сəпəлəнмишди. 

Йол ону Бакыйа апарырды. 
Бакыйа йахынлашдыгъа о дəйишир, нə едəъəйини 

билмирди.  
Фикирлəр бир-бирини говурду.  
О, бу фикирлəрдəн ъаныны гуртара билмирди. 
Кüлəк саат йарым öнъə фикирлəшдиклəрини гопарыб 

апармышды. 
Аз гала горхаъагды. 
Чüнки Наибə Бакыдакы евлəрдəн бириндə тəк-тəнhа 

иди. 
Онун эялишини билир вə эöзлəйирди. 
Бу сəфəр онун üрəйинъə идими? 
Эöрəсəн Наибəни севирми?.. 
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V 
 
Гаршыдан бюйüк тəпянин зирвяси эöрüндü. Чылпаг 

тəпəнин о бири üзüндə üч ай həрби тəлимдə олмушду. 
1981-ъи ил ийунун 1-дə университети битириб диплом 
алдыгдан сонра башларыны даз гырхдырыб сüбh тездəн 
университетин həрби мейданчасында топлашдылар. Кöh-
нə, сыныг-салхаг автобус ъырылдайа-ъырылдайа онлары 
əввялъə Бакыдан чыхарды, сонра Шамахы йолу илə 
«Гарайбат» йазысынын алтындан чəкилəн ох истига-
мəтиндə сола дöнüб 7 км йол эетдиляр. Бура илан 
мəляйəн дüз иди, еля бил кüлəк торпаğы галдырыб зорла 
эöзлəриня сохаъагды. Üст-башлары əмəлдəн чыхды. Ики-
отаглы бинада (бура həрби hиссəнин эейим отаğы имиш) 
həрби палтар, папаг, чякмə алыб эейиндилəр, öз палтар-
ларыны исə бüкüб йемəк сумкаларына гойдулар. Hу-
манитар факüлтəлəрин тялəбəлəринин əксəриййəти шяhəр 
ушаглары иди. Чоху имканлы аилəлəрдəн олдуğундан бу 
ъüр чятинлийə дöзə билмирдилəр. Бир нечяси ушаглары 
йолдан чыхарыб hиссəдəн гыраğа гачмаğа сювг етди. 
Онлар həрби анд ичмəмəйи, сонра забитлярин онларын 
башына ойун ачаъагларыны дöнə-дöнə гейд  едирдилəр. 

О, йолдашларындан айрылмаса да, йüз фаиз əмин иди 
ки, бунларын hамысы бош шейди, эеч-тез онлар анд да 
ичəъякдилəр, 
həлə о йана да кечəъəкдилəр. «Ана ушаглары» баша 
дüшмüрдüлəр ки, 3 айлыг курсу höкмəн кечмəлидирляр. 

Сонра онлар öзляри öз айаглары илə hярби hиссəйя 
эəлдилəр. Взводлара бöлüнüб бой сырасы иля дüзüлдüляр, 
həрби анд ичиб дüзəнэаhдакы чадырлара бöлüндüлəр. 

Эüнлəр чох ади кечирди – сüбh тезден узун лейтенент 
чадыры ачыб «тревога» верирди. Онлар йерлəриндəн галхыб 
ийли, гаралмыш мəлəфəни айагларына долайыб чəкмянин 
ичиня сохур, əл-üзлəрини йумамыш öзлəрини мейданчайа 
чатдырырдылар. Əллəрини гулагларынын дибинə гойуб ясэəри 
аддымларла полковник Аметова «чест» вердикдəн 
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сонра йа силаhларла мəшğул олур, йа да тəпəнин əтəйиндя 
тактика дəрси кечирдилəр. Он эüндəн бир йемəкханада 
нöвбəтчи олурдулар. Бош вахтларында чадыра эирир вə 
йатырдылар. 

Гарайбатын о илан мəлəйəн дüзüндə йаддашында 
чох хатирəлəр галмышды. Бир дəфə танкчыйа ийирми ма-
нат вериб 27 нəфəр Трийестə пивə ичмəйə эетмишдилəр. 
«Зико» адлы тəлəбə йолдашлары илан öлдüрмəкдə мəш-
hур иди. Чадырларын гыраğына бир аğаъ басдырмышды, 
öлдüрдüйü иланлары орадан асырды. Араз эеъə сəhə-
рəъəн лəтифə данышырды. Öзü дə Араз бир лəтифəни икинcи 
дəфə данышмазды. 

Бир эüн онларын чадырында галан Чаваншир района 
эетмишди. Йери бош галмышды. Сəhəрə йахын Илhам ону 
дüмсüклəди. 

– Чаггала бах, Cаванширин йериндə йатыр! 
Йухулу-йухулу бош йердə hейванын адам кими 

узаныб йатдыğыны эöрдü. Илhам галхыб əлинə нəсə 
эöтüрəн кими чаггал арадан чыхды, узагдан онлара 
бахды. Онун эöзлəри парылдайырды. 

Тəлим баша чатмаг üзрə иди. Рəhбəрлийин тəлəбаты 
сəн дейəн ъидди дейилди. Исти август эüнü онлары да 
биртəhəр етмишди. Ахшама йахын иди. Щəрə öз чады-
рында истираhəт едирди. Бирдəн hеч кимин аğлына эял-
мəйəн hадисə олду. Аğ рəнэли «Жигули» тоз гопара-
гопара онларын йанындакы чадырын габаğында 
сахлады. Елхан иди. Онларла бир групда охуйурду. 
Щансыса назирин оğлу иди. Машындан бир гыз дüшдü вə 
тез ичəри кечди. Гызы архадан эöрсə дə, далаğы санcды. 
О бу гызы Эüлэəзə охшадырды. Майын 31-дə универ-
ситетдəн чыханда бу палтары эейинмишди. Дüздü, 
həмишə олдуğу кими ону автобус дайанаъаğына кими 
öтüрмüш, йенə дə бир сöз дейə билмəмишди, анъаг она 
эüн кими айдын иди ки, Эüлэəз ону севмир. 
Рəфигəсинə ачыгъа демишди ки, ондан хошу эялмир, 
онун тайы дейил... 
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Илhам чадырларын арасында долашыб гайытды. 
– Елхан гыз эəтириб. 
– Нə гыз? – О həйəъанла сорушду. 
– Гыз да. Гыз билмирсəн? 
– Эöрəн кимди? 
– О кимйада охуйан гыз варды hа, дейəсəн оду. 
Эüлэəз иди, о кимйа факüлтəсини бу ил гуртармышды. 

Анъаг аьлына белə эялмязди ки, о гыз пис йолун 
йолчусу ола. Елханла танышлыğынын олмасыны билмирди, 
чüнки Эüлэəзи üч илə йахын иди ки, таныйырды. Эüлэəз 
онун фикирлəрини алт-üст етмишди – университетдə сакит, 
аğыллы, башыашаğы бир гыз иди. 

Илhам бир дə кəшфиййат апарыб гайытды. Чəк-
мəлəрини чыхарыб йеринə узанды. 

– Бизим групдан öтрü эəтириб. Инди бизə дə нöвбə 
чатаъаг. 
Hазырлашын. 

Гырагда узанмыш Камил папироса гüллаб вуруб 
сорушду: 

– Дüз дейирсəн? 
– Ə, кефсəн е, Камил, дедим ки, Елханэил гурта-

рандан сонра нöвбə бизимди. 
– Елханэилин отаğында üч нəфəр вар – Елхан, Халиг, 

бир дə Мирзə. 
– Hə. – Илhам тəсдиглəди. – Üч нəфəрдəн сонра 

бизик. Биринъи мəням. 
Сонра – Илhам ону эöстəрди. Камил йериндə 

гуръаланыб Илhама: 
– Мəн истəмирəм. – деди. 
– Нийə, ə, Камил? Гарайбатда, эüл кими шей əлинə 

дüшə, атказ елийəсəн. 
– Истəмирəм, гардаш. 
– Нəди, горхурсан? 
– Горхмурам ей, дейирəм бирдəн... 
– Кüлü гойум башына. Сəнин тай-тушларынын ушаг-

лары мəктəбə эедир. Сəн həлə бир гыза əл дə вур-



Ясярляри.  Ы ъилд 

205 

мамысан. 
– Истəмирəм. 
О дüшüнüрдü. Эüлэəзи йüз донда эöзüнüн öнüнə 

эəтирди. Əэəр чадыра эетсəйди, гызын аğ бəдəнини 
эöрəъəкди. О üч ил буну эöзлəмəйин həсрəтиндə ол-
мушду. Анъаг... Бирдəн-бирə бəдəни üрпəшди, тüклəри 
биз-биз олду, Эüлэəзə нифрəт етди. 

Илhам архасы üстə йеринə узанды. 
– Сəнин нöвбəнди. 
Фикриндə Эüлэəзи тутса да, üрəйиндə бу гызын бир 

башгасы ола билəъəйи həвəси илə Елханэилин чадырына 
эетди. Онлар пивə ичирдилəр. Эüлэəзин анаданэялмə 
лüт силуетини эюрəндə тутулду. Гыз башыны дизлəринə 
сöйкəмишди. Диггəтлə гызын аğ бəдəнинə бахды. 

– Нə дурмусан, тез елəйин, бир аздан эедирик. – 
Елхан пивəни шüшəдəн башына чякиб стола гойду. – 
Пивə ичмəк истəйирсəнсə, алтда йешикдə вар. 

– Белə ъаны эöрəндə пивə йада дüшмəз – Халигин 
сəси иди. – Утанма, Елханын шотуна кеф един. Белə 
эöзəл hеч «Интурист»дя дə йохду. 

Гыза тəрəф йахынлашыб онун эöзüнüн ичинə бахды. 
Сонра тüпüрcəйини вар эücü илə гызын üзüнə атыб 
чадырдан чыхды. 

– Ə, бу дəли олуб. Нийə белə елəйир? 
– Она белə лазымды. 
– Нəди, хошун эялмəди? Ай сəни... Öзüн билəрсəн. 

Бизлик нə вар? Пулуну платит елəмишик, эəтирмишик сизин 
hüзурунуза. Бурда пис нə вар? Кайфынызы чəкин дə. – 
Елхан hисс олунурду ки, лüл-атəшди. – Ə, сəнин ъанын 
üчüн мüсəлмана йахшылыг йохду. Сüтüл шейи бəйəн-
мирлəр. Öзü дə hавайы, анъаг гəстиндə гоcа бир 
гарыйа он манаты бəh-бəhнəн верирлəр. 

Артыг она həр шей бəлли олдуğундан диллəнмəди, 
həм дə эöрдüйü вəзиййəт ону елə тутмушду ки, hейи 
галмамышды. Тəр сифəтиндəн сел кими ахырды. 

– Неъə олду? – Илhам hейрəтлə она бахды. 
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– Əла. Неъə олмалыды? 
– О саат билинир ки, йахшы ишлəмисəн. Сел-суйа дöн-

мüсəн. – Üзüнü Камилə тутду. – Ə, дур, сəни эю-
злəйирлəр. 

– Илhам, мазэими хараб елəмə. 
– Ə, əнтигə малды. Сəн öл, öмрüндə эюрмəдийин 

шейди. Дур дə! 
– Истəмирəм, гардаш, кайфым чəкмир. 
–Ə, гызы эöрсəн дəли олаъагсан. Öлü дирилдəнди. 

Елəди? – Она тəрəф дöндü. Бир ъаваб алмайыб давам 
елəди. – Сəн öл, Камил, эетмəсəн бüтüн hамыйа дейə-
ъəм ки... Демəсəм кöпəкоğлуйам. Шаhидлəрим дə 
вар. 

– Ə, Илhам, мəн öлüм, гəмишини чəк, гой йатым. 
– Онда сöзüмüз сöздü... 
Папирос йандырыб ашаğыйа – hеч кимин эöрмəдийи 

дüзəнлийə дüшдü. Эüлэəзин лüт дурушу эöзüнüн 
öнüндəн чəкилмирди. 

Онун йериши, бахышы, тəбəссüмü, данышыğы нə гəдəр 
ъазибəли  вə əлчатмаз идисə, Гарайбатын илан мəлəшəн 
дüзüндəки чадырында дурушу о гəдəр ади иди. Вə бу 
адилик əввəлъə она нə гəдəр пис тəсир етсə дə, бир о 
гəдəр раhатландырмышды. 

 
VI 

 
Бакыйа чатанда сəккизə тəзəъə ишлəйирди. Машын 

ваğзала гəдəр эедирди, анъаг микрорайонда дüшдü. 
Билирди ки, Наибə Карл Марксын hейкялинин йанларын-
да олур вə бурадан орайа маршрут чох ишлəйир. Йолу 
кечиб он дöрд мəртəбəли бинанын йанындакы телефон 
дан Наибəнин əзбəрдəн билдийи нöмрəсини йыğды. 

– Салам, ахшамын хейир, Наибə? 
– Салам. Мüəллим, сизсиниз? 
– Hə. 
– Hардан данышырсыныз? 
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– Райондан. Мəркəзи почтдан. 
– Йалан дейирсиниз? Нə йахшы зəнэ чалдыныз? 
– Олмаз? 
– Олар ей. Интəhасы байаг зəнэ етмишдиниз. Хейли 

данышдыг. 
– Ахы, сöhбəтимиз йарымчыг галды. 
– Сабаh зəнэ едəрдиниз. 
– Наибə, инди биз hарда, неъə эöрüшəк? 
– Нə эöрüш, мüəллим? 
– Эöрüш дə. 
– Сиз Бакыдасыныз. Билирəм ки, эялибсиниз. 
– Дüз тапмысан. Сəни эöрмəк истəйирəм. 
– Нəйə лазымды ки? 
– Наибə, чох лазымды. Сəнə ваъиб сöзüм вар. 
– Телефонда дейин. 
– Телефонда десəйдим, бура нийə эəлирдим? Олар-

мы ки, мəн сизə эялим? 
– Йох, нə данышырсыныз? 
– Эялəндə нə олар ки? 
– Йоох. 
– Бəс неcə едəк? 
Гыз сусду. 
– Онда он беш дəгигəдəн сонра дайанаъагда сəни 

эöзлəйəcəм. 
– Мəн дüшə билмəрəм. 
Hисс етди ки, Наибə öзü гəсдəн белə елəйир. 
– Дüшəрсəн. Йахшы, он беш дəгигəдəн сонра эöрü-

шüрüк. 
59 нöмрəли автобус бош иди, ичиндə ики-üч нəфəр 

отурмушду. Арха гапыдан миниб елə архада отурду. 
Беш дəгигəйə дедийи йерə чатды. Йолу кечиб дайана-
ъагда папирос йандырды. Араğын ийинин эетдийини 
йалан дейярди, анъаг hеч бир тəсир hисс етмирди. 
Üстüнə, üз-эюзüнə одекалондан о гəдəр вурмушду 
ки, əтрини инди дə hисс едирди. 

Бурадан 123 нöмрəли експрес автобус Даğüстü 
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парка, 88 нöмрəли автобус исə Дəниз кəнары булвара 
кедирди. Онун фикринъə, Даğüстü парк даhа йахшы иди, 
чüнки ора нисбəтəн сакитлик иди вə üрəйи истəйинcə 
даныша билəрди. 

Наибə онун эöзлəдийиндəн тез эялди. Бу ону се-
виндирди. Üрəйиндə əмин олду ки, гызын она мüна-
сибəти тəсадüфи дейил. Демəли, Наибə онун йолуну 
эöзлəйирмиш. Зəнэдəн сонра эейиниб hазыр вəзиййəтдə 
дурубмуш. Индики эейими тамам башга иди. Cинс 
шалвар, костйум эейинмишди. Дикдабан айаггабысы 
онун бойуну узун эöстəрирди. Ахшамын гаран-
лыğында гызы мəлəйə охшадырды. Наибəнин сачы да, 
йериши вə данышыğы да илаhи иди. Öзüнü аз гала гызын 
üстüнə атаъагды. 

– Бу сəнсəн? 
Наибə сüкуту илə она «hə» cавабы верди. Чашмыш-

ды, одур ки, нə дейəъəйини билмирди. 
– Елə билдин эялмəйəcəм? – Наибə эüлüб башыны 

булады. – Неcə олурса олсун, эяляъəкдим. Эеъ дейил? 
– Нə илə эялдин? – Əлини азад етмəк истəдисə, мüм-

кüн олмады. 
– Йол машыны илə. «Кəпəнəй»ин йанына чыхдым, 

тəзə йолла эялдик. 
– Ора йахшыды. Автобус адамын üрəйини чəкир. Бü-

тüн эüнü йол эялирсəн, бир саат Кüрдəмирдə йемəйə 
əйлəширсəн. 

– Бурда дайанмаг йахшы дейил. Нейнəйəк? 
– Сиз билирсиниз. 
– Мəн гонаг эялмишəм. Ев саhиби сəнсəн. Дейир, 

гонаг мəним сüпüрэəмди, hара истəсəм ора го-
йарам. 

– Гонаг йох. 
– Нə фəрги вар, икисинə дə демəк олар. 
– Фəрги чохдур. 
– Орасы елəдир. Эялсəнə, Даğüстü парка эедəк? 

Сöhбəтимизи раhат давам етдирярик. 
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– Нийə мəhз Даğüстü парк? Елə бурада да бизə 
мане олан йохдур. 

– Онда эедəк сизə. – Буну зарафатла деди. Наибə 
дə зарафатындан галмады. 

– Биз гонаг севəн дейилик. Гонаğын üзüндəн чох 
изинə бахмаğы хошлайырыг. 

– Бəс белə. Ора эетмə, бура гойма. Нə эüнаhын 
йийəсийик? 

– Hеч бир эüнаhын. Садəcя обйекти дüз сечə 
билмирсиниз. 

– Одей, 88 эялди. Эетдик дяниз кəнарына. – Сары 
автобус йанларында дайаныб фысылдады. Гапыларын üчü 
дə шаггылты илə тайбатай ачылды. Гызын голундан тутуб 
салона чыхды. 

– Бош йер вар, кеч отур. 
– Истəмирəм. – Архайа кечдилəр. Наибə дивара 

сöйкəниб раhат дайанды. 
Üзбəüз идилəр. Инди о Наибəнин üзüнü, эöзüнü, 

бурнуну, додагларыны лап йахындан эöрüр вə hисс 
едирди ки, онун üзüндə утанъаглыг гарышыг бир севинъ 
дə вар. 

– Hеч ушаглардан эöрüрсəнми? 
– Демəк олар ки, йох. Сизин севимли вə савадлы 

шаэирдиниз Рəсмиййə Шамахыда техникумда охуйур. 
Валидə кəсилиб. Володарски фабрикиндə ишлəйир. Онун 
халасы орда ишлəйир. Хəйалə АМИ-дə охуйур. Бир дəфə 
автобусда Назимлə растлашдыг. Политехникдəди. 

– Шаэирдлəримин hамысы мəним севимлим олуб. О 
cüмлəдəн сəн. 

– Ачыğы, сиз мəнə гаршы чох лагейд идиниз. 
– Нийə белə дüшüнüрсəн? 
– Мəн нə дüшüнüрəм, ону да дейирəм. 
– Билим ки, нəйə эюрə мəни тəнгид едирсəн? Дейə 

билəрсəнми? 
Бахышларыны йайындырыб узаглара бахды. 
– Həбибованы чох истəйирдим? Сəнинлə отурурду. 
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– Əввəлcə hə. О исə сизи əлə салмаг истəйирди, сизин 
она хош мüнасибəтиниздəн партлайырдым. 

Həбибова Кəмалə Наибə илə бир сырада отурурду. 
Милис идарəсиндə мüстəнтиг ишлəйəн Həбиб Həбибовун 
гызы иди. Эейими, əдасы йолдашларындан фəрглəнирди. 
Доğрусу, онун мüстəнтиг гызы олдуğуну билмирди. 
Дəрси биринъи саат иди. Hисс етди ки, сыранын алтында 
нəсə йазыр. Кəмалəдəн сорушду ки, нöвбəти дəрслəри 
hансыдыр. Рийазиййат дəрси олаcагды. Она деди ки, 
тарих дəрсиндə рийазиййат тапшырыğы йазмаг олмаз. 
Она мəhəл гоймады. Атасынын баğышладыğы гəлəмин 
уъуну ачыб узатмышды, хəритəдəн истифадə едирди. Кə-
малəнин йазмагда давам етдийини эöрüб гəлəмлə 
башындан вурду. Гыз гəлəми ортадан гыранда башын-
да шимшəклəр ойнады. Она йахынлашыб айаğа галдырды. 
Сырадан ики дəфтəри эöтüрüб ъырыг-ъырыг елəди. Гыз до-
даğынын алтындан ону сöйüрдü. Сол əли илə Кəмалəни 
неъə вурдуса, əввəлъə Наибə, онун üстüндəн исə öзü 
дöшəмəйə сəрилди. 

– Ону вурмаğымы унутмамысан ки? 
– Йох. 
– Онда горхдун? 
– Билирдим ки, вураъагсан. Анъаг елə вураcаğыны 

эöзлəмирдим. Дурдуğум йердə ишə дüшдüм. Анъаг 
мəнə лəззəт елəди. Чüнки чох йухарыдан эедирди. Сиз 
ону йериндə отуртдунуз. Атасыны ешитмəйəндə исə лап 
пəрт олду. 

Автобус ваğзалда дайанды. 
– Бурда дüшəк? 
– Йох. «Азнефт»ə гəдəр эедир. Сонунъу дайана-

ъагда дüшəрик. 
Миниб-дüшəнлəрдəн хəбəрлəри йох иди. Елə билирдилəр 

ки, икисиндəн башга hеч ким йохду вə онлар 
автобусда йох, hардаса скамйада отурублар. 

– Hамы елə билирди ки, сиз Кəмалəни севирсиниз. 
Həтта ону вуранда сöз чыхартмышдылар ки, Кəмалə 
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сизи бəйəнмəйиб, она эöрə аcыг чыхырсыныз. 
– Йатсам йухума да эирмəзди ки, ону севəрəм. 

Üмумиййəтлə, мəн шаэирдлəримдəн кимисə севмяйи 
дüшüнмəмишəм. Ола билəр ки, мüнасибəтлəримдə нəсə 
сəhв едим, анcаг бу о демəк дейил. 

– Сиз йенə интернатда галырсыныз? 
– Hə. Нəди ки? 
– Сорушурам. Мəнə эöрə сизин орада шаэирдлəрлə 

бир галмаğыныз йахшы hал дейил. 
– Буну дüз дейирсəн. Сəнинлə там шəрикəм. 
– Сиз эöтüр-гой едиб бир гəрaрa эялмəлисиниз. Əэəр 

районда галаъагсынызса, öзüнüзə ев шəраити дüзəлт-
мəлисиниз. Галмайаъагсынызса, кирайə ев тутмалысы-
ныз. Сизə интернатда галан ушаглар кими бахырлар. 

Буну hеч дüшüнмəмишди вə Наибə данышдыгъа 
öзüнü биртəhəр hисс етмəйə башлайырды. 

– Кирайə галмаг чох елə пул тəлəб елəмир. 
Автобус даирəни дöнüб дайанды. Сüрüъü тəкъə 

габаг гапыны ачды. Сəн демə, автобусда хейли адам 
вар имиш. Ъибиндəн сары манатлыг чыхартды. 

– Мəндə постойанныды. Сизə билет эöтüрəрəм. 
Хырда вар. 

– Сиз шəhəрли, биз кəндчи. Анъаг коммунизм нəзə-
риййəсиндə бир шей вар – кəнд шəhəрə кöмəк етмəлидир. 

–  Əрзагла. Пул шəhəрдəн кəндə эöндəрилмəлидир. 
– Елə шей йохдур. – Фüрсəтдəн истифадə едиб онун 

голундан тутду. 
– Мüəллимин сəнə гонаглыг вермəк истəйир. Öзü дə 

«Мирвари» рестонанында. 
– Сиз аъсыныз? 
– Hə. 
– Мəним иштаhам йохдур. 
– Иштаhа дишин алтындадыр. 
– Мəн ресторана эетмəк истəмирəм. Сизə дə мəс-

лəhəт эöрмüрəм. Эəзəк, сонрасына бахарыг. Həм дə 
мəним вахтым азды. Узаğы саат йарыма евдə олма-
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лыйам. 
– Евдə тəк-тəнhа нейнийяcəксəн? Бир дə сəни кимди 

бурахан? 
– Сабаh дəрсиниз вар? 
– Hя. Гоhумум аğыр хəстə олдуğу üчüн иъазə 

алмышам. 
– Вахтыныз вар. Бəс эеъя hарда галаъагсыныз? 
– Баша дüшмəдим? Неъə йəни hарда галаъам? 

Əлбəттə ки, сиздə. 
– Дüз сöзüнüздü? 
– Там ъидди дейирəм. Галаcаğым йер йохду. 

Телефонда дедим эялирəм сизə. 
– Мəн дə дедим олмаз. 
– Демəдин. 
– Дедим. 
– Десəйдин, эялмəздим. 
– Сиз hа... 
– Эялəъəкдим. Горхма, эеcə сизин кüчəниздə 

йатаcам. 
– Дай кüчəдə нийə? 
– Нейним, евə гоймурсан. 
– Öзüнü йахшы апарсан, бахарыг. 
– Мəн елə öзüмü йахшы апара-апара галмышам бир 

гырагда. 
– Сиз бизим районда галмаг истəйирсинизми? 
– Üзüмə йахшы бахсалар, галарам. 
– Ким бахмалыдыр? 
– Районун рəhбəрлəри, бир дə эöзəл гыз анасы. 
– Фəрасəтиниз олса, həр шей олар. 
– Мəним дə фəрасəтим йохду. 
– Мəн белə демəздим. Адамын öзüнüн həвəси 

олмалыды. Сизин конкрет həйат програмыныз йохдур. 
Она эöрə дə пəракəндə вəзиййəтдəсиниз. Фикринизи 
ъəмлəшдириб öзüнüзə бир йол мüəййəнлəшдирмəлисиниз. 

– Мəн сянə əла йазмагда сəhв етмəмишəм. Елə 
билирдим ки... 
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– Мəнə гейри-кафи дüшüрдü. Анъаг həйат китаб-
лардакы кими дейил, чох вахт онун там əксинəдир. 
Мəн билирəм ки, сиздəн эöзəл алим чыхар. Сиз бизə дəрс 
дейəн мüəллимлəрдəн чох баъарыглысыныз. Тарихдəн 
семинар мüəллимимиз журналы йохламагла дəрси баша 
вурур. Həлə бир кялмə дəрс изаh етмəйиб. Бунун 
üчüнсə райондакылара гошулуб авара-авара эəзмəк, 
ичмəк йох, hазырлашмаг лазымдыр. Демирəм ки, ра-
йон писдир, анъаг бизим районда сизə чəтин олар. 

– Мəним диплом ишими йüксəк гиймəтлəндириб 
намизəдлик кими тəсдиглəйиблəр. Мəн аспирантурайа 
еланы эöзлəйирəм. 

Дəнизин далğаларына бахырдылар. Тəкəмсейрəк га-
ğайылар суйун üстüндə эəзир, учуб гаранлыгда эюз-
дəн итирдилəр. – Биз Семашко хəстəханасында практи-
ка кечирик. Əмимин тəлəбə йолдашы орада кафедра 
мüдириди. Мəн орда ишлəйəъəм. 

– Районда ишлəмəк истəмирсəн? 
– Йох. Əмим тапшырыб. Техникумдан азад тəйи-

нат алаъам. 
– Азад тəйинаты чəтин верирлəр. Йа эəрəк Бакыда 

гейдиййаты олан оğланла кəбинин олсун, йа да... 
– Əмимин cаны сaь олсун. Дüзüб гошаъаг. Тəкcə 

гейдиййат чəтинди. Əмимэилə прописка олаъам. 
Йол дöнüб дəнизин ичəрилəринə доğру йöнəлирди. 

Узагда ресторанын ишыглары йанырды. 
– Наибə, районда мəнə бир сöз демишдин. О 

доğрудурму? 
– Нə сюз? 
Тутулду. Наибəдəн нəйи неъə сорушаъаğыны дüшüн-

дü. Она йахынлашыб əлини тутду. 
– Доğрудан сəн кимисə севирсəн? 
– Доğрудан, бурда гəрибə нə вар ки? 
– Hеч нə. Садəъə билмəк истəйирəм ки, о кимдир? 
– Сиз ону танымырсыныз. 
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– Сизин райондандыр? 
– Йох. 
– Охуйур, йохса ишлəйир? 
– Ишлəйир. 
– Шəhəрдə еви вар? 
– Йохду, анъаг йахынларда алаъаг. 
– Йəгин hансыса шишканын оğлудур? 
– Йох. Ачыğы валидейнлəрини сорушмамышам. 
– Нə вахт той едəъəксиниз? 
– Həлə билмирəм. Анъаг йəгин ки, йахынларда. 
Даhа hеч нə сорушмады. 
– Эедəк «Садко»йа. 
– Орда нə вар? 
– Мəн араг ичəрəм, сəн дə нə истəсəн йейəрсəн. 
– Мəн аъ дейилəм. Сizə исə ичмəк олмаз. Онсуз 

да aраг ийи эялир. 
– Ичмəк истəйирəм. 
– Ичəндə нə олур ки? 
– Адам йüнэüллəшир. 
– Бош сöздü, əксинə apar организми зəифлəдир. 
– Зəифлəтсə дə, адамда дəрди-гəми унутдурур, 

эöзəл хатирəлəр ойадыр. 
– Араг ичмəйəндə олмаз? 
– Йox, башга cüр олур. 
– Мəнъə ичмəк зəифлик əламəтидир. 
– Бəлкə дə. 
– Мəнə сöзüн варды? – Гыз она гыйгаъы бахды. 
– Даhа йохду, сорушдум, ъаваб да алдым. 
– Ола билəр. Онда эеъди, гайыдаг. 
Наибə айаğа галхмаг истəди. Бирдəн öзüндə гəри-

бə бир эüъ hисс елəди. Гызын голундан тутуб юзüнə 
сары чəкди. Буну эöзлəмəйəн гыз онун üстüнə йыхылды. 
Кəсик сачлары üзüнü далады. Üзü üзüнə сöйкəнди. 

– Hара эедирсəн? Hеч сəни бурахараммы? Эöйдə 
ахтарырдым, йердə əлимə кечмисəн. Эöзüнü кəнара 
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чəкмə, гулаг ас, Наибə, мəн сəни дəли кими севирəм. 
Ешидирсəнми, мəн сəни севирəм! 

Гыз эöзлəрини дöйüрдü. 
– Бурах мəни, эöрüрлəр. – Наибə гəтиййəтлə даны-

шырды. 
– Ким эöрüр, эöрсüн. Мəним веcимə дейил. Сəни 

дə hеч йана бурахан дейилəм. Ешитдин, нə дедим!? 
Сüкут. 
– Сəндəн сорушурам, Наибə, ешитдин дедийими? 
– Hə. Нə олсун ки. 
– О олсун ки, мəн сəни севирəм. Сəни hеч кимə 

вермəрəм. Бах, бу əллəр, эöзлəр, бахышлар – hамысы 
мəнимди. Ону hеч ким мəндəн ала билмəз. Сəн 
буна инан. 

– Йахшы, бурах мəни, айыбды. 
– Бурахмырам. Йахын отур. О эüндəн нə эеъəм 

вар, нə эüндüзüм. Исти нəфəсин, ширин сюзлəринчüн 
гəрибсəмишəм. 

– Инанмырам. 
– Нəйə инанмырсан? 
– Мəн сизи hеч вахт марагландырмамышам. Мəнə 

гаршы лагейд вə сойуг олмусунуз. 
– Дüз данышмырсан. 
– Нийə ки. Сизи башгасы марагландырырды. 
– Наибə, гулаг ас, сəн ушаг дейилсəн, байагдан 

мəн сəнин данышыгларына, аğлына hейран олмушам. Елə 
бил бирдəн-бирə дəйишдин, тамам башга адам олдун. 
Сян дедиклəрини мəн эöзəл анлайырам. Анъаг мəн 
шаэирдлəримə башга ниййəтлə йанашмамышам. Нə 
Həбибовайа, нə Вüсалəйə, нə дə сəнə  гаршы мəhəб-
бəтим олмайыб. Чüнки арамызда бир сəдд варды. О сöз-
сöhбəтлəр шайиəдəн башга бир шей дейилди. Бəлкə сəнин 
üряйиндə мəнə гаршы севэи олуб. Олубса, мəн hисс 
етмəмишəм. Hисс етсəм белə, мəн башга аддым ата 
билмəздим. Сəн мəни баша дüшüрсəнми? 
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– Дейирсиниз ки, мəнə гаршы мəhəббəтиниз 
олмайыб. Инди исə севэидəн данышырсыныз. 

– Бəли. Həр анын бир höкмü вар. О эüн тəсадüфəн 
мəктəбдə эöрüнмəсəйдин, бəлкə бу эüн бурада 
отурмаздыг. Бир бахышынла мəним həйатымы дəйишдин. 
Инди мəн синифдə мüəллим, сəнсə шаэирд дейилсəн. 

– Демəли, мəн сизи марагландырмамышам. 
– Нийə марагландырмамысан? 
Наибə сəссиз дайанмышды. Нə дüшüндüйüнü 

öзüндəн башга кимсə билмəзди. О буну дуйду, гыса 
фасилəдəн сонра üзüнü гыза тутуб аста сəслə сюзə 
башлады. Сöз ичиндəн эüълə чыхырды. 

– Групунузда нечə тəлябə вар? 
– Ийирми дöрд. Hамысы да гызларды. 
– Нüбар üчüн бир оğлан йохдур? 
– О бири факüлтəлəрдə вар. Мühазирəлəрдə бир 

олуруг. 
– Сəнин севдийин оğлан онларын арасындады? 
Эüлдü вə башыны булады. 
– Гоhумунду? 
– Йох. 
– Онда hансыса районданды? 
– Дüз тапдын. 
– Öзü дə университетдə охуйур. 
– Йох– деди. – Дур евə эедəк. Даhа эеъдир. 
– Евдə нə вар? Ачар сəндə, эеъя саат 1-дə эетсəк 

дə, кимсə билмəйəcəк. Щялə йахшыды ки, тез эедиб, 
эöзə эöрüнмüрüк. Мəни эюрцб хəбəрлəйəрлəр. 

– Сəнин орада нə ишин вар? 
– Неъə йəни? Бəс мəн бу эеъə hарда галаъам? 
– Нə билим? 
– Дейирсəн кüчəдə галыб сизин пəнъəрəйə бахым? 
– Йоох. 
– Бəс hарда галым? 
– Нə билим. Бир йер тапарсыныз. Hеч гоhумунуз 
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йохду бурда? 
– Мəним бу шəhəрдə сəндəн башга бир кимсəм 

йохду. Сəн дə говурсанса, вай мəним hалыма. 
Говурсан? 

Эüлüмсəди. 
– Говурсан? 
– Нə билим. 
– Нə билими гой бир кəнара. Hə, йа йох? 
– Йох. 
Башыны гызын синəсинə гойду. Нəфəсини ичиндə 

сахлады. 
– Нейнирсиз? 
Сəс вермəди. 
– Нейнирсиз? Дüз дурун. Башынызы эöтüрüн. Одей, 

адамлар кечир. Бизи эöрüрлəр. 
Йенə сəс чыхмады. 
– Мüəллим, ай мüəллим, дурун! – Сəс эялмəдийини 

эöрüб башыны галдырды вə силкялəди. – Нолду сизə, 
мüəллим, öзüнüзə эялин. – Айаğа галхыб нəбзини 
йохлады. 

– Зарафат етмəйин, горхдум. 
– Зарафат етмирəм. 
– Йахшы эöрəк. Бир бах, üряйим неъə чырпыныр? 
Əлини онун дöшüнüн алтындан гойуб динлəди. 

Доğрудан да, üрəйи сüрəтлə вурурду. 
– Сəнин üрəйин сüрəтини артырмышды, мəнимки исə 

дайанмышды. 
– Сиз hеч индийəдəк севмəмисиниз? 
Тутулду. 
– Анъаг йалан данышмайын. 
– Мəним йаланымы тутмусан? Нə эизлəтмəлийəм. 

Ийирми беш йашым вар. Индийəдəн ъəми бир дəфə севми-
шəм. О да, неcə дейəрлəр, узагдан-узаğа. О севэи дə 
уğурсуз олуб. Əэəр тəфсилаты илə данышсам, эöрəрсəн ки, 
бу hеч севэи дейил вə мəнə эüлəрсəн. 
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– Отурмагдан йорулдум. Дур эəзəк. həм дə 
дайанаъаğа йахынлашаг. 

Наибə сумкасыны чийнинə атыб саhманлады. О, 
гызын голундан тутду. 

– Олар ки, голуму бурахасыныз? 
– Гəтиййəн. 
– Öзüмü нараhат hисс едирəм, ахы. 
– Щеч бир нараhатчылыğа əсас йохду. Öйрəшмəк 

лазымды. 
– Онда гой мəн сизин голунуза эирим. 
– Бу башга мəсəлə. 
Öзüндə бир мəğрурлуг hисс едирди. Həмишə эюрдü-

йü дəниз дə, лəпəлəрин маhнысы да она гəрибə, башлы-
cасы ширин эялирди, Нечə иллəр фикриндəки бошлугдан 
əсəр-əламəт галмамышды. Кечирдийи тянhалыğын аğыр 
йüкü чийниндəн эöтüрüлмüшдü. О дцнйанын ян зянэ-
ин вя хошбяхт адамы иди. 

Naibənin qoluna keçən əli quş kimi yüngülləş-
dirmişdi. 

– Bilirsən xoşbəxtlik nədir? 
Qız danışmaq istəmirdi. 
– Bilirsən? 
– Nə bilim. 
– Bilmirsən? 
– Xoşbəxtlik uzun illər boyu çəkdiyin həsrətin 

vüsalına qovuşmaqdır. 
– Bunu hardan öyrənmisən? 
– Həyatdan. 
Əlini onun boynuna dolayıb sinəsinə sıxmaq istədi. 
– Yaxşı, lazım deyil. 
– Bilirsən, Naibə, sən danışdıqca, mənə elə gəlir 

ki, hansısa bir alimlə söhbət edirəm. Axı, sən danışma-
ğı heç xoşlamazdın. 

– Həyat hamını bir-bir sınaqdan keçirir. Tutaq ki, 
həndəsədən ya fizikadan məsələni həll etməyi bacar-
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mırsan, ya kimyadan  hansısa reaksiyanı yerinə yetirə 
bilmirsən. bu o demək deyil ki, sən heç nə bilmirsən. 
Əsas odur ki, həyatda mövqe tutmağı bacarasan, öz 
yerini tutasan. Bunun üçünsə cəsarət, iradə, yeri gəlsə 
siyasət lazımdır. Əlinə düşən imkandan istifadə etməyi 
bacarmalısan. İmkan adama hər vaxt verilmir... 

–  
VII 

 
Dayanacağa çatdılar. 88 nömrəli sarı “İkarus”un qa-

pıları açıq idi. İçəridə az adam var idi. Keçib оturdular. 
İki dayanacaqdan sonra avtobus ağzına kimi doldu. 

Yanında qadınlar, uşaqlar dayanmışdı. Naibə başı ilə 
onlara yer verməyi işarə etdi. Başı qarışdığından ətrafı 
görmürdü. Həm də qızın yanını tərk etmək istəmirdi. 
Əlacsız qalıb narazı halda yerini boşaltdı. Kök bir 
qadın özünü boş yerə yıxdı, qızını yanına çəkdi. 

Qıraqdan Naibəyə baxdı. Gözəl idi, çox gözəl. Saç-
ları, alnı, burnu, yanaqları gözləri... Baxışları pəncərə-
dən qırağa yönəlmişdi. Onun pəncərəyə düşən əksinə 
baxdı. Baxışlar üst-üstə düşdü. Sonra allanıb kənara 
çıxdı. 

Naibə ağır addımlayırdı. O bunu görürdü. Doğrusu, 
özü də çətin vəziyyətdə qalmışdı. Bir ayağı gedir, biri 
getmirdi. Evə yaxınlaşdıqca həyəcan keçirir, fikrindən 
dönmək istəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, həyatında baş 
verəcək dəyişiklik evə çatan kimi sona çatacaq. 
Qəlbində birdən-birə oyanan, az vaxtda yaşantısını 
keçirtdiyi xoş anların ömrünü uzatmaq istəyirdi. 

– Bəlkə bir az da gəzək. – Naibə evə getmək 
istəmirdi. 

– Harda? 
– Qarşıda institutun bağı var. Bu yanda isə Cıdır 

meydanı. Sən haranı istəyirsən? 
– Fərqi yoxdur. 
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– Onda Cıdıra gedək. – Dayanacaqdan sağa 
burulub binaların arası ilə irəlilədilər. 

– Sən xoşbəxtlik quşu haqqında əfsanəni bilirsən? 
– Yox. 
– Tutqun görünürsən, Naibə? 
– Sizə elə gəlir. Əksinə. – Qolundan tutmaq istədi. 
– Siz allah, müəllim, qonşular görər, utanıram. 
– Bilirdim ki, qonaqsevən deyilsən. Zarafat edir-

dim, qorxma, evə getməyəcəm. 
– Düz fikirləşmirsiniz? Əfsanə necə oldu? 
– Deyir hər bir insanın bir xoşbəxtlik quşu var. O 

insandan çox-çox uzaqlarda əlçatmaz zirvədə olur. Tək 
bircə dəfə o elə bir nöqtəyə enir ki, əlini uzadıb tuta 
bilirsən. tutdunsa, o xoşbəxtlik nəsibin olur, tutmadınsa 
ömürlük məhrum olursan o xoşbəxtlikdən. İndi, Naibə, 
o səadət quşu mənim əlimdədir. Mən onu heç zaman 
buraxmayacam. O xoşbəxtlik səninlə bağlıdır. Mən 
istəyirəm ki, bu andan ömür yollarında qoşa addım-
layaq, sevincimiz bir olsun, bir deyək, bir gülək. ömür 
yolu daşlı-kəsəklidir. O daşlı-kəsəkli yollarda sənin 
köməyinə ehtiyac duyuram. İnanıram ki, mənim 
ürəkdən gələn bu arzumun səmimiliyinə və qətiliyinə 
inanacaq, ona müsbət cavab verəcəksən. 

– Siz çox içirsiniz? – Bu sualın heç yeri deyildi və 
gözləmirdi. 

Yadına rayondakı yoldaşları, içki məclisləri, 
otaqdakı dolu və boş araq balonları düşdü. 

– Nədir ki? 
– Elə-belə soruşuram. Sadəcə maraqlıdır. 
– Mən yalan deyəsi deyiləm ki. Ancaq azını-çoxu-

nu bilmirəm. Sərxoş olduğum nadir hallar olub. İki il 
sənə dərs demişəm, heç məni sərxoş görmüsən? 

– Fikir verməmişəm. Mən o binada üçüncü mərtə-
bədə oluram. – Qarşıdakı beşmərtəbəli binanı göstərdi. 

– O işığı yanan evdi? 



Ясярляри.  Ы ъилд 

221 

– Hə. 
– İşığı özün yana-yana qoymusan? 
– Hə. Elə bilsinlər ki, evdə adam var. 
– Əslində isə biz onun kənarında gəzirik. Söhbət-

dən uzaq düşdük. Qabağa gedək. Sən nə deyirsən? 
– Mənim xasiyyətim ağırdır. 
– Sənin? – Heyrətlə qıza baxdı. – Nə olar, elə mən 

də o cür adamları sevirəm. 
– Dəhşətli dərəcədə qısqancam. 
– Qısqanclıq adamda ən gözəl şeydir. Qısqanclıq 

varsa, məhəbbət də var. 
– Təmizliyi çox sevirəm. 
– Bundan gözəl dünyada nə var? – Üst-başına 

baxıb utansa da, özünü o yerə qoymadı. 
– Araq iyindən allergiya oluram. 
– Araqdan hələ kiminsə bir şey qazandığını 

görməmişəm. O heç kimə şərəf gətirməyib. 
– Prinsipialam. 
– Gözəl, çox gözəl. Bu hər adamda olmur. 
– Son moda ilə geyinirəm. Bahaı paltarları almaq 

xobbimdi. 
– Gözəllik ondur, doquzu dondur. İnsanı geyiminə 

görə qarşılayır, ağlına görə yola salırlar. 
– Mən şəhərdə yaşamaq istəyirəm. 
– Əgər ürəkлər üst-üstə düşərsə, mağarda da 

yaşamaq xoş olar. Özgə nədir sənin istədiyin? 
– Mənə hər şey qəribə gəlir. Elə bilirəm ki, orta 

məktəbdə oxuyuram, siz də mənə dərs deyirsiniz. 
– Hər şey dəyişir, ona alışandan sonra çətinlik 

olmur. 
Mənə bir kəlmə söz de, çıxım gedim. 
Naibə dayandı və susdu. 
– Nə fikirləşirsən? 
– Heç. 
– De, o kəlməni de. 
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– Mən sizi müəllimim, ən gözəl müəllimim kimi 
sevirəm. Başqa cür alınmır. 

– Neynək, müəllim kimi sev. 
Ətrafda ağacların kölgəsindən başqa heç nə 

görünmürdü. Arabir əsən külək yarpaqları xışıldayırdı. 
Yaxında at kişnərtisi eşidildi. 

– Bu səs hardan gəlir? 
– Tövlələrdən. – Naibə tövləni göstərdi. – Atları 

burada saxlayırlar. Mən hər gün bu səsi eşidirəm. 
– At muradı. Demək, istəyinə çatacaqsan. 
Üz-üzə dayandılar. 
Naibə utanırdı. 
Utancaq baxışları yerə zillənmişdi.  
Əllərini əllərinə aldı. 
Sonra saçını əlləri ilə daradı. 
Başını sinəsinə sıxdı. 
Qız susur, dillənmirdi… 

 
1984,  

İsmayıllı-Bakı-İsmayıllı 
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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 gələ-
cək, onu layiqincə qarşılayıb yola salın. Gömrük işçi-
ləri də böyüklü-kiçikli əmrə müntəzir dayanıb müsafiri 
deyiləndən də artıq qarşıladılar, sənədlərini möhür-
ləyib, 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 tutmuş-
du, daha doğrusu, ona məlumat vermişdilər ki, Azər-
baycan tərəfin gömrükçüləri onu yubadacaq, çək-çe-
virə salacaq, axırda pulunu alıb buraxacaqlar. Bunun 
üçün şalvar ciblərinin hərəsinə iki əllilik dollar qoy-
muşdu. Yeri gələrsə, bazar açar, əlli dollardan başla-
yıb, ən sonu yüzdə dayanar. Çox pul təklif etsə, ondan 
şübhələnərlər. Bu gömrük işçiləri tülküdən, 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, deyin, çəkin-
məyin. Qoy hamı bilsin ki, ruslar ayrı, azərbaycanlılar 
ayrıdırlar. Heç on beş qardaş respublika yoxdur, varsa, 
yalançı, qondarma bir qurumdur. Sadəcə adı varmış. 
Bax, budur, rus Azərbaycana gəlir, onu sərhəddən 
buraxmırlar. Buraxmırlar. İstəmirlər. heç kimdən də 
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çəkinib eləmirlər. Qoyunlar, çobanlar! Bunların forma-
larına, ədalarına bir bax! Adamaoxşamazlar! Bir ayaq-
ları 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, qo-
naq 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 xəritə-
sini açdı, ucqar rayonun adını ağ vərəqə yazdı. 
Moskvadakı çayxanalardan birində azərbaycanlı tələbə 
ilə bir stolda oturdu, ürəyi bulana-bulana çaydan hör-
tüldədib, 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 qulağının dibinə 
kimi qövsvari şırım açılan moskvalı stəkanı üst 
dodağına yapışdırıb, bir neçə dəfə ciyərdolusu nəfəs 
alıb buraxdı, elə o qədər də “oxay!” deyib, başını 
buladı, sonra atlasdan 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 papi-
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ros 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 Vo-
vaya görə bütün Azərbaycanı həddindən artıq sevirəm. 
Vurğunam sizin xalqınıza. 

Sonra fasilə verib dayandı. Sözləri tələbəyə təsir et-
mişdi 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 çaş-
madan, 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, şalvarının arxa cibinə qoydu. 
Bu kağızı ata bilərdi, rayonun adını əzbər bilirdi, ancaq 
kağız ona laızm idi, lazım gəlsə, o kağızı bir azərbay-
canlıya göstərib, ora necə getməyi məsləhətləşəcək, 
nəticədə qarşısına çıxan səddi aşmaqda çətinlik 
çəkməyəcəkdi.  

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

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

Bu gömrük işçisi Moskvadakı çayxanada söhbətləş-
diyi tələbəyə necə oxşayırdı. Saçları, qaşları, gözləri, 
sifət cizgiləri... Özünü toplayıb əlini şalvarının arxa 
cibində qatlanmış vərəqə uzatdı, çıxarıb açdı, gömrük 
işçisinə uzatdı. 
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– Sizə qonaq gəlmişəm. Mən günəşli Azərbaycanı, 
onun insanlarını həmişə sevmişəm, pərəstiş etmişəm. 
Əsgərlikdə yeganə dostum Vova olub. Adı Vaqifdi, 
hamımız ona Vova deyirdik. 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 Moskva-
da anadan olmuş... 

– 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 

pəncərənin 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 arzu-
layır? Mən sizə göstərəcəm, onda görəcəksiniz ki, yax-
şı yol necə olur. Qırışmal! Sadəlövhlük də bir köpək-
oğluluq deyil, qonaqpərvərlik də. Həyat mübarizədir! 
Mübarizə! Mübarizə isə qanlı-qadalıdır. Qan tökül-
mürsə, o nə mübarizədir? Meydan güclülərindir! Güc-
lülər isə zəifləri, xırdaları basıb ayaqlamalı, məhv 
etməlidir! Şir meşədə meydan oxuduğu kimi, biz də 
dünyaya meydan oxumalıyıq”.   

Hava xoş idi. Arabir sərin külək əsir, göydəki qara 
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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 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 kiçik toyudu. Sən, brat, mənə elə maşın tap ki, 
Bakıya aparsın, yolüstü də bir tikə çörək yeyək. Pulun-
dan 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 aparmırsan? Yaxşıdı, özün apar də! 

– Ə, bu yemək-içmək verir, mən içən deyiləm. Son-
rası, Bakıya gedir, mən uzun yol sürəmmirəm. Müsəl-
mana yaxşılıq yoxdu. Bütün günü burda it döyürsən.  
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Tosulu yaxına gəlib, Yuriyə salam verdi, boy-
buxununa baxıb, vahimələndi. 

– Ə, bu adamyeyənə oxşayır. Sifətini görmürsənmi?  
– Ə, sənin nəyinə lazımdı, sənə pul lazım döy? Ve-

rir 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? 
– 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. 
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– 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 narahat-
çılığa yol verməmişdi, üstəlik yolu, deyəsən, əzbər bi-
lirdi, çala-çuxura düşüb, maşını hoppandırmamış, milis 
məntəqələrində sürəti qaydasına salmışdı. Odur ki, Za-
ratda da yol kənarında dayanan milislər onların 
maşınına fikir vermədilər. “Nasosnıy” qəsəbəsində Yu-
ra şüşəni aşağı salıb papiros yandırdı. 

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

– Mənim aclığım yoxdu, bircə susamışam. Sənin 
susuzluğunu araq yatırtdı. Acqarına mən o qədər araq 
içsəydim, ölərdim. Biz arağın altından yağlı yeməklər 
yeyirik. Kabab çəkdirəndə içində quyruq da qoy-
dururuq 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, yar-
paq dolması... Mən bir kitabda rast gəlmişəm, dol-
manın əllidən çox növü var. Bizdə ha! Əlli sənə zarafat 
gəlməsin. 
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– 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 ye-

dim, ondan heç yerdə yeməmişəm. 
– Sən dolmanın nə olduğunu toyda görəcəksən, on-

da 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, yeməkxa-
nalarınızda 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. 

Tosulu aclığı da unutmuşdu, ləziz yeməklər haq-
qında danışmağı 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 ge-
dirsiniz. Bundan iş aşar? Əlli qram kolbasa ilə arvad-
uşaq saxlamaq olar? Ona görə rus qızları 
qafqazlılardan ötrü sino gedirlər.  
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Mənzil başı isə yaxınlaşırdı. Qarşıda pilləkənə oxşar 
hündür daş sütun vardı, üstündə nəhəng quş qanad-
larını 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 metrosunda. 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 
qayıtmağım var. Pravamı deşərlər. Həm də, rulda 
içmirəm. Get, 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 
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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 qoyulmamışdı, doğrudan da, onlar kəndin 
başçıları idilər. Əmiraslan, Hüseynxan, Əvəzxan Tif-
lisdə-Qori seminariyasında təhsil almış, Xınna dərə-
sində maarif sahəsində böyük nüfuz sahibi olmuşdular. 
Elə bir ocaq olmamışdı ki, onların ziyası oraya düşmə-
sin. İllər üst-üstə gəlib zaman keçdikcə, təhsil alan 
gənclərin sayı artdı. Onların ocağı elm, maarif ziyarət-
gahına 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 oğru-
lar 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 onun şəfalı əlləri ilə sağaldı, bir çox 
epidemiyalardan can qurtardı. Tibbi avadanlıqların 
olmadığı, dərmanların tapılmadığı halda Salman dox-
dur (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 
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verənlər “xalq düşməni” kimi qələmə verildi, bəziləri 
güllələndi, bəziləri Sibirə sürgün olundu. 

Səməd sürgünə on yeddi yaşı tamam olmamış gön-
dərildi. 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 gözmuncuğu 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 tutu-
ram.” 

Bu sözləri Səməd sanki natiq kimi deyirdi və qo-
hum-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 Səmədi bir yana 
çəkib, anızdırdı ki, bir yaxşı-yaxşı fikirləş, gör nə iş 
tutursan. Elə elə ki, sonra el qınağına tuş gəlməyəsən, 
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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 

qaydasında 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 isiniş-
mişdilər. Brejin iki oğlu, bir qızı vardı. Allahverdinin 
ad günündə Brejin ailəsi Qarağatlıya gəlirdi. Onların 
da hədiyyələri əskik olmurdu. Ən çox Allahverdiyə 
təzə kostyum, köynək, 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 dü-
şüb sürücüsünü kuzova qaldırır, ondan aldığı boş un 
kisələrini və yağ yeşiklərini səliqə ilə həyətə yığır, sü-
rücüsünü yola saldıqdan sonra, asta addımlarla evə 
tərəf addımlayırdı. Astagəl adam idi, bir işi tələsmə-
dən, 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 
kirvəsinin səmimiyyətindən sui-istifadə etmirdi. 

– Kirvə, – deyirdi – mənim sən deyən elə yeməyim 
yoxdu, çox sağ ol, ancaq görürsən ki, iş çoxdu, geci-
kirəm. maşın gələnə 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 qaran-
lıqda soyuq səni birtəhər edər! – Səməd, açığı onun 
ağır işləməsinə dözə bilmirdi.  

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

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

Brej isə fərqli düşünürdü. Üç yerə böldüyü meyvə-
lərin yaxşısı yeşiklə Yerevandakı böyük adamlara 
veriləcəkdi. Üstünə “1” işarəsi qoyduğu yeşik Daxili 
İşlər Nazirliyində yüksək vəzifə sahibi olan Aşot Baq-
dasaryana veriləcəkdi. Ədliyyə nazirliyində işləyən 
Qrant Melkumyan, “Ararat” univermağının müdiri 
Anahid Parsamyan, şəhər prokuroru Ohanes Beqler-
yan, qızıl mağazasının zanbağı Klara Gevorkyan, 
həkim Suzanna, Ermənistan Mərkəzi komitəsinin kati-
binin köməkçisi Zinaida Nersesyan... Seçmə yeşikləri 
telefon zəngi ilə bazardan sürücülər aparacaqdılar. Pu-
lunu isə artıqlaması ilə verirdilər. 

– Anahidcan, sizə Dədəlinin almasını, armudunu, 
kartofunu, balını, tut arağını, pendirini gətirmişəm. 
Ətrindən məst olacaqsan, 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 bilmi-
rəm, ancaq gələn yay otpusqa götürüb Dədəliyə - o 
cənnət məkana gələcəm, bir ay orda qalacam. Hökmən 
gələcəm! 

Ohanesin başı çox vaxt qarışıq olur, odur ki, müa-
vinlərinə, 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 
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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. 

Prokurorluq işçilərinin reklamı polis işçilərinə çatır-
dı, 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 milis-
lərə 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 başla-
yırdı. 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 pendirini, balını istəyirlər. Gələndə, yumurta 
da gətir. Hər halda kənd yumurtasıdı. İndi de görüm, 
nə vaxt gəlirsən? 
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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 al-

malıyam. 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 Siranuşu da götürüb Səmədgilə gəlirdi. Pakizə 
şikayətlənirdi. 

– Ay Siranuş bacı, gələndə əvvəlcədən xəbər ver-
məzlərmi? 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, xərci-
mizi-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 
almışdım. 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 
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manatın. Say! Allah xeyirini versin, şadlıqlara xərc-
ləyəsən! 

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. 
– 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, so-
nra uşaqları içəri apardı. 

 
* * * 

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

– Xoş gəldin, ay kirvə. – Səməd kişi dilləndi. 
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Brej kişi ermənicə oğlana nəsə dedi, o da öz növ-
bəsində kuzova çıxıb əşyaları boşaltmağa başladı. 

– Qardaşımın kürəkənidi. Dedim, həm gəlsin öy-
rənsin, 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 eləməyi-
mizin 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 po-
yuznan 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 ola-
can. 

– 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 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. 
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– 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 cehiz-
liyidi. 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. Yere-
vanda 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 təzəsini 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 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. 
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Səməd kişi arvadını birinci dəfəydi ki, belə acıqlı 
görürdü.  

– Sənə nə olub, ay Pakizə? Heç səndən gözləməz-
dim. 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 
babamın babası harda düzəltdirib, heç dəqiq bilən yox-
du. 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 salırdı. Bu neçə illərdə tutduğu işlərin hamısının 
günah,  günahkarın 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 bilməyən 
qadının qəzəbi dəryalar qədər imiş. Qırx altı ilin hik-
kəsi damla-damla toplanıb ürəyində qövr edib, indi 
dözə bilməyib ətrafı sulara qərq edirdi. 

– Pakizə, bir dayan, sən özündə deyilsən. Əsəbləş-
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mə, qulaq as. Yaxşı, bu donuz oğlu donuz bir qələtdi 
elədi, adam kimi xahiş 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, kirvəyik, 
aramızda xətir-hörmət var. İndi iki kəlmə sözə görə hər 
şeyi yerə vurmaq olmaz, axı? Qurban olsunlar Allah-
verdinin 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 baxışlarından hiss olunurdu. 

 
* * * 

Axşamüstü Allahverdigilə zəng gəldi. ailə yemək 
süfrəsi arxasına əyləşmişdi. Uşaqlar telefonu götürdü-
lər, sual-cavabdan sonra dəstəyi kənara qoyub atalarını 
bir qadının telefona çağırdığını dedilər. Tanımadıq-
larını bildirdilər. Allahverdi dəstəyi 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. Biz-
dən 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 yo-
rulub, 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, resto-
rana da apararıq. 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, ürək-
lərində qara fikirlər yox, bir-birinə gedib-gəlir, birinin 
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başı ağrıyanda bütün qonşular onun başına yığılır, 
dərd-sərini bölüşür, sağaldıb ayağa durunca ayaqlarını 
kəsmirlər. Xeyir işlərdə bir həftə əvvəldən yığışır, 
məsləhətləşir, işləri bölüşürlər. Bazarlığı Şahin 
müəllim eləyəcək, alacaqlarını siyahı ediblər, rayon 
mərkəzindəki 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, gö-
zəl 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 tərəf-
dən dağlarla əhatə olunmuş kəndin camaatı bir-birinə 
həyan olur, çətinlikləri birgə aradan qaldırırlar. Kol-
xozda aldığı cüzi əməkgünü ilə şəhərdə ali təhsil alan 
uşağa pul göndərmək çətindi. Qonşudan borc alıb 
göndərir, heyvanını satanda əvəzini qaytarırsan. 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, yax-
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ud 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, 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 gü-
nünə! Bu Brejnən indiyə kimi aramızda bir dəfə də ol-
sun 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 
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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 əlimizdə, ovcu-
muzda qoydu. Yadından çıxıb? Gərək həyatda heç nəyi 
unutmayasan, Yaxşıya yaxşı, pisə pis deyəsən. 

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

– Ürəyin dolu imiş! Kim ona pis dedi? Pis olsaydı, 
heç onu 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 de-
di, 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 tenni-
si. Qız da deyib ki, sən kimsən ki, mənə qadağa qoyur-
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san, 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. An-
caq bilmirəm, nədənsə, bizim Azərnən işi yoxdu. Alla-
ha şükür ki, 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, Dənizkə-

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

– Sizə buramı lazımdı? – Sürücü rus dilində pis da-
nışır, sözləri əlaqəsiz yan-yana düzürdü. Yura 
deyilənləri başa düşüb təsdiqlədi, sürücüyə pul uzadıb 
qapını açdı, sağollaşmadan dənizə tərəf addımladı. 
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Yarıda dayanıb göyərçinlərə tamaşa etdi. 
– “Göyərçinlər! Sülh rəmzləri! On beş dənə olma-

lıdı. On beş qardaş! Qardaş a! Qardaşa bax! Bunlar 
hardan qardaş oldu? Rus hara, erməni hara, azərbay-
canlı hara? Heç doğma qardaş bəzən qardaşıyla 
qardaşlıq eləmir!” 

Göyərçinləri saymağa başladı, zənnində yanılma-
mışdı, 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 ox-
şadı, yorğunluğunu 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, göyərçinlər 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 
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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 bilirmiş! Proletariatın dahi 
rəhbəri Leninin seçilmiş əsərləri yetmiş-səksən cilddi, 
ancaq dahi rəhbər iki misra dal-dala qoşmağı bacar-
mayıb. 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, beynində 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 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 
otlayırdı. Onun gözünün qabağında qoca qadın bozum-
tul 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 
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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 gizlətmədi: 

– 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 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 
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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, gərək “Avrora” alardı. Onun 
tələbatını ancaq “Avrora” ödəyirdi. 

– “Söz verirəm ki, yaxın, çox yaxın vaxtlarda bura-
da 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 yaz-
maq 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 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 respublikanın... 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 
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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 tutar. İki yüz əlli min nəfər əhalisi olan 
şəhər üçün beş minlik tribuna 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 keç-
dikləri partiyanın biletini ürəklərinin başında gəzdir-
mirlər. 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 partiyasına 
üzv olanlar bunu bilirdilər, hətta etiraf edirdilər ki, daha 
boğazımızı kəndirə keçirmişik, ip dartıla, ya dartılmaya! 

Kommunist olan kəs üzv olduğu partiyanın dediyi 
ilə oturub-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 vidala-
şırdılar. Həbs, işsizlik, hörmətdən düşmə. Bunlardan 
pis nə ola bilərdi? Bu cür adamlara salam verənlər 
özləri pis vəziyyətdə qalırdılar. 

– “Sən filan vaxtı filan vurulmuş kommunistlə 
salamlaşmısan!” 

– “Salam Allah salamıdı. O vurulmuş adam mənim 
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kəndçimdi, 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 

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

Onda düşürdülər bu kommunistin üstünə. Bürolarda 
məsələlər müzakirə edib, qərarlar çıxarırdılar. O yazıq 
da qorxusundan ya infarkt olurdu, ya da ürəyi yatırdı. 

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

yuxarılara 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 deyil-
mirdi. 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, əzən-əzilən olmayacaq, 
onların günü ağaracaq, hücum çəkib ağaları qanlarına 
qəltan elədilər. Nə dəyişdi? 
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Dünən ağa bu vilayətdə ağalıq edirdi, bu gün vilayət 
partiya komitəsinin katibi. Həsən Keçəl, Keçəl Həsən! 

Stadiondan sonra, üzü günbatana zavodlar 
düzülmüşdü! Üzvi kimya zavodu, xlor zavodu, sintetik 
kauçuk zavodu, poladtökmə zavodu, boru-prokat za-
vodu... 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 tikilib. Rayonlardan gələn işçi qüvvəsini 
mənzillə təmin etmək üçün işlər sürətlə, gecə-gündüz 
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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 on-
lar çoxotaqlı 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” yazılmış qapının ağzında dayanmışdı. Qapının sol 
küncündəki düyməni basdı. İçəridən addım səsləri 
eşidildi, az sonra qapı açıldı, saçları usta əlindən 
yenicə çıxmış qadın onların qarşısında dayanmışdı. 

– Brej kirvə evdədir? – Cavab gözləmədən “Düzmü 
gəlmişik?” soruşan Allahverdi qadını görüb tutulmuş-
du. 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 qucaqlaşdılar. 

– 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 görmə-
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mişdilər. Elə adicə stolun, stulların, divan-kresloların 
özü də bənzərsiz idi. 

– Necəsən, ay kirvə? – Səməd kişi Breji çoxdan 
görmürmüş kimi ürəyiyanıcıllıqla soruşdu. Brej 
əvvəlki təmkini ilə sükut elədi, bir xeyli keçəndən so-
nra axır ki, dilləndi: 

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

Brej üzünü 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 operasiyasız 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 götür-
məyəsən. 

– 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 



Ясярляри.  Ы ъилд 

259 

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.  
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 xrus-
tal stəkanlarda qan kimi qırmızı çayı büllur podnosda 
stolun üstünə qoydu. 

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

– Oturun, özünüzü evinizdəki kimi hiss edin. Hər 
şey hazırdı. Özüm eləmişəm. 

– Qardaş qızı, sənin çay dəmləməyindən heç yanda 
görmədim. – Səməd kişi də Brejin sözünə qüvvət ve-
rib, 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 zəhmətkeş, 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.  
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– 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.  
– 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 

tanışlıqdan 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 apararıq. Siz bizi qabaqladınız. Xəcalət vermisi-
niz. 

– 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. 
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– 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 Mosk-

vadan gətirib. Bu Yerevan konyakıdı. Bu da ki, xalis 
tut arağıdı. 

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 doldur-
du. 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 
gediblər. Orda nədi o, apaçilərdən kino var, ona bax-
acaqlar. 

İlk sağlığı Brej dedi – dostluqlarının sağlığına badə 
qaldırdılar. İçib neçə illik dostluqlarının necə başlama-
sından uzun-uzadı danışdılar. 

Səməd kişi sağlıq dedi, kirvəsinə sağ can, uzun 
ömür arzuladı. – Allahın köməyi ilə yaxşı olacaq – de-
di 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. 
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– 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 qurbandı. 
– Zarafat edirəm. – dedi Anahid, qalxıb mətbəxə 

çayı təzələməyə keçdi. 
Çay süfrəsi o biri otaqda açıldı. Bu otağın bəzəyi tam 

fərqli idi. Tavanın naxışları künclərdən əyrilərlə 
çıxarılmış, düz xətlərlə birləşdirilmişdi. Baxanda adama 
elə gəlirdi ki, hansısa məşhur stadionun emblemi bura 
yapışdırılıb. Divarlara yaşıl oboy vurulmuşdu, üstündə 
qızılı xətlər divara gözoxşayan çalar verirdi. Pəncərənin 
pərdəsi də yaşıla çalır, üstündə güllər bərq vururdu. Di-
van 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 özünü itirirdi. Anahid çayı ona sarı 
uzadıb bir an baxışlarını üzündə saxladı. Şəkli Allah-
verdinin gözlərinin qarasına düşmüşdü. 

– Eləməyinə o eləyib, ancaq filmin rejissoru mə-
nəm. 

– 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. Ana-
hidgilin evi isə neçə ilin tikintisi idi. Kim kənardan 
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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, gözündə 
dəyişikliklər onu qorxudurdu. 

– O divardakı nədi? Əvvəla divar nədi? Daşla 
hörgü. Daş? Ağ kubiklər. Hardan gətirirlər? Qobus-
tandan. Qobustan haradır? Bakıdan kənarda daşlı-
qayalı məkan. O iri daşlar yumarlansa, nə olar? Daşın 
üstünə oboy yapışdırırlar. Nə ilə? Kraxmalla. Kağız 
daşa necə yapışır? Nə cürsə yapışır və 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 fikir-
lərdən 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 gözoxşayandı, elə deyilmi? Mən də istəyirəm iş 
otağımı təzələyəm. Çünki, yanıma çoxlu sayda qadın-
lar gəlir. Mənim işim qadınlarladı. Çoxu da imkanlı, 
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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 otu-

rub-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 elə-
sin. Allah qoysa, kirvə sağalıb gəlsin, onda da bizdə 
oturaq! 

Səməd kişi birinci qapıya gəlib ayaqqabılarını 
geyindi. 

 
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 qıraqda tək-tənha 
duruşundan bəlli idi. Ancaq eynəkli tələsmədi, köynə-
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yinin 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 dos-
tunun oğlunun sünnət toyuna kim gələr? Sünnət toyu-
na. 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? 

Levon eynəyi əlində oynatdı, sonra gözünə taxıb, 
bir müddət susdu. 

– Onlar ayrı, biz ayrı. Düzdü, elə olur ki, onlar bizi 
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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 azərbaycan-
lıların 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. 
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Sürücü Sülh küçəsindəki dairədən çevrilib əks isti-
qamətə - dəniz boyunca irəlilədi, işıqforda qırmızı rən-
gi 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 ol-
mur. 

– Ermənilər yaşayan məhəllələr belədi, yoxsa?.. 
– Bütün şəhər. Hələ bura mərkəz hesab olunur. Bu-

ralarda 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 qardaşlarımızdır. Onlar da qonaqsevən 
millətdir. Bir xalq ki, bütün dünyaya meydan oxuyur, o 
xalq necə qonaqpərvər olmasın? 

Yura cavabdan xoşhallandı. 
– Onda ruslarla azərbaycanlıların qonaqpərvərliyin-

də 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 
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bütün günü kişisini gözləmir. Qısası, rus qadınları 
sərbəst, azad, ən çox da demokratik fikirlidi. Bilmirəm, 
fikrimi necə çatdırım. Sovet hökuməti gələnə qədər, 
bunların qadınları qara çadrada fırlanırdılar. Kişini ərə 
gedən gecəsi görürdülər. Kişi də kimi, hansı qadını 
aldığından  o gecə 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 



Ясярляри.  Ы ъилд 

269 

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, 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 gəli-

rəm.  
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 qatıb-
lar. 

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 olmağına baxmayın, 
hansı binada, hansı blokda, neçənci mərtəbədə ermənilər 
yaşayırsa, əzbərdən bilirəm. Bilirəm ki, hər erməni 
ailəsi neçə nəfərdi, harda işləyir, kimlə yaxınlıq edirlər. 
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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. 
 

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 laborato-
riyada hərəkət edir, soruşur, izahatlar verirdi. Çevrilib 
qıza baxdı. Anjela necə də gözəlləşibmiş! Sarı saçları 
pırpızlaşmış, arıq burnu Karlsonun burnuna bənzərlik-
dən çıxıb tamam dəyişmişdi. Saçlarını rezinlə boynu-
nun arxasında boğmuşdu. Sən demə, onun saçları uzun 
imiş, düz kürəyinəcən uzanırdı. Üz-gözünə heç nə çək-
məmişdi. 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. 
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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 danışan, təbaşirlə kimyəvi reaksiyaları yazan 
Lyubov Prokofyevna 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, döyüntüləri varmış! İndi onların ürəkləri eyni 
sürətlə hərəkət edirdi. 

Əvvəlcə o, sonra Anjela ürəkdolusu nəfəs aldılar. 
– 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 sərbəst-
lik idi – uşaqlar nəyisə sezə bilərdilər! Odur ki, sum-
kasını açıb dəftərini, 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. 
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– Hə, bu olar! 
Anjelanın dəftərinə baxdı. Orada reaksiyalardan 

əsər-əlamət yox idi. “Bu gün saat 17.30-da məşqim 
qurtarır.” 

Kimyəvi elementlər, reaksiyalar, laboratoriyadakı 
avadanlıqlar 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. İndiyədək Əli Şəfiyev əlli yeddi kilo-
qram çəki dərəcəsində Azəri üstələyirdi. Ötən il finalda 
Şəfiyev şəhər çempionu oldu. Çoxları yenə onun çem-
pion 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! 
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İkinci hissənin ortalarında Azərin rəqibin çənəsin-
dən 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. Trol-
leybusun sürəti onu qane etmirdi. Qolundakı saatın 
əqrəbləri 17.29-u göstərirdi. Görüşə bir dəqiqə qalırdı. 
Trolleybus isə tısbağa kimi gedir, istədiyi yerdə 
saxlayırdı. Sarı beş qəpikliyi qabaq şüşənin yanındakı 
dəsmalın üstünə atıb qapıdan düşdü, iti addımlarla 
şəhər uşaq-gənclər idman məktəbinin qabağına gəldi. 
Gözlərinə 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. 
– 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. 
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– 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 gün-

dən 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 olunmuşdu. 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 yemək də verirlər! Adam buranın yeməyinə öy-
rəşib, heç evdən gələnə meyil salmaq istəmir. Deyi-
rəm, iş adamısan, işin başından 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 
də çatmaz. Siz də əziyyət çəkirsiniz. Day gəlməyin. 
Siranuş gələcək, elə burdan çıxıb rayona gedəcəm. 

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

– Nə var ey, hər gün gedirsən! Hazır operasiya 
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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 qo-
naq otağına keçdi. 

– Kirvəsinin operasiya olunması yamanca təsir edib. 
O vaxtdan fikirli olub. 

Ədilə haqlı idi; bunu Allahverdi özlüyündə yəqin 
etdi. Anahidgilə 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 geyi-
mi, gah Yerevan konyakını içməyi onu xəyallar aləmi-
nə qərq edirdi. O, bu vəziyyətə ilk dəfə sevəndə düş-
müşdü. 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 danışıram. Səni birinci dəfə döy ki, tanıyıram? 
Nəsə, çox düşünürsən, dalğınsan. Səbəbini sən bilirsən. 

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

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

sanki hər şeydən xəbərdardı. 
– 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 
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qabaqladı. 
– Azər Levonu vurub? Niyə? – Ədilə qızının üstünə 

getdi. 
– Nə bilim? Məktəbdə danışırdılar ki, Levon qaqa-

şın 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, Levon-

nan 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 reak-
siya 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. 



Ясярляри.  Ы ъилд 

277 

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 edir-

lər, 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 Un-
iversitetini qırmızı diplomla bitirmişəm. Mən onun ki-
mi 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 
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istədi, bumbuz suyu iki dəfə stəkana töküb başına 
çəkdi. 

– Nə yaman susuzlamısan, Allahverdi müəllim? – 
Bufetçi 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 ta-
mam olacaqdı. Yerində oturub sənədləri gözdən keçir-
di. 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 konfe-

tidi. 
– 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. Le-

von bunu gözləmirdi. Dünən sakit, mülayim olan Yura, 
“Görüş” restoranında o ki var içib kefləndi. İlahi, adam 
sərxoş olanda nə günlərə düşürmüş! Baş-göz, sifət, 
çənə, ağız, hətta qulaqlar hədəqəsindən çıxıb, əcaib bir 
heyvana dönmüşdü. Maşına gələnə qədər Levon onu 
sürücüylə sürütləyib maşında güclə oturtdular. Arıq 
bədənli adamın ağırlığı birə beş qat artmışdı. Hələ 
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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. 

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 univer-
maqdan lazım olan şeyləri aldı.  

İndi Levon stolun arxasında oturmuşdu; əlində 
qələm, qarşısında 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? 
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Levon təklifə ilk dəfə razılıq verəndə gözünün önü-
nə heç nə gətirməmiş, fikirləşmədən “hə” demişdi. 
Çaxnaşma salmaq, araqarışdırmaq və balıq kimi sürü-
şüb 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 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 Sta-
vropolda – çayxanada yazılmışdı. 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 düşünürsənmi? Özü də faizlə.” 

Şərif susdu. 
– Deməli, sənin yeganə gümanın qumar oynamaq-

dan uduş gözləməkdi. O da ki, dəryada balıq sevdasıdı. 
Birdən əlin gətirmədi? Bax, əlin gətirmədi, onda 
neyləyəcəksən? Pis, çox pis! Borcun üstünə borc 
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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? 
– 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, qumarda 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. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

– 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. Pillə-

kana 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. 
– 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 qurt-

daladı. 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 
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ləkələrini 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. 

– Naçili! 
Qələmi stolun üstünə atmaq istədi, ancaq qorxaq-

lığını ört-basdır etmək üçün əlində saxladı, Yuranın 
gözlərinin içinə baxdı. 

– Birinci növbədə şəhərdə yaşayan ermənilərin tam 
şəkildə siyahısı çıxarılmalıdı. Adları, soyadları, ataları-
nın 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? 



Мцзащим  Исмайылзадя 

– 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 maraq olan yerdə 
hər şey etmək mümkündü. Ən çox azərbaycanlılardan 
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 siyahını 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 

siyahısını bu yaxın günlərdə çatdıracam. Siyahıları 
tutuşdurun, daşnakçıları seçib onlarla fərdi əlaqə 
saxlayırsan, ofisə dəvət edirsən, ya onların evində 
görüşüb xəbərdarlıq edirsən. Onlar şəhər banklarından, 
ya paytaxtdakı banklardan əmanətlərini son qəpiyinə-
cən çıxarsınlar. Burada problem olmayacaq. Məsələ 
yüksək çevrələrdə həll olunacaq və erməni əsillərin 
əmanətləri o dəqiqə qaytarılacaq. Burada çox ehtiyatlı 
olmaq lazımdı, daşnakçılar bu xəbəri hamıya elan 
etməsinlər. sənin onlarla söhbətin məxfi saxlanmalıdı. 
Onsuz da “Daşnaksütyun”a pul ödəməyənlərin elə 
imkanı yoxdu ki, banka pul qoysunlar. Aydındı?   

– Aydındı. 
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– Pullarını bankdan götürənlər ev məsələlərini də 
həll etsinlər – ya evlərini satsınlar, ya da başqa 
şəhərlərlə dəyişsinlər. Heç kim qarant verə bilməz ki, 
hadisələr mənim, sənin düşündüyün axarla davam et-
sin. 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 hərlənə-
cək, 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 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. An-

caq tezliklə dənizin fırtınası bütün şəhəri tutacaq, sel-
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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 Ermənis-
tan! Vuracaqlar, öldürəcəklər, qovacaqlar. Özü də 
qışda. Bilirsən niyə? O dağları piyada aşmaq istəyən-
ləri 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 çoxdu. Qoy gəlsinlər, buralarda yaşasınlar. 
Qalanlarını da burda qırarıq. Hamısını Xəzər dənizinə 
basmaq lazımdı. Ancaq məsələnin bir tərəfi də var. 
Beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələri məsələyə hüquqi 
qiymət vermək istəyərlər, ona görə gözdən pərdə as-
maq üçün burada kiçik bir şou düzəltmək lazımdı. Şou 
indi çox moddadı. Hə, elə ki, türklər qaçıb gəldilər öz 
vətənlərinə, 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 erməni-
lərin tanınmış oğulları ilə bir sırada çəkiləcək. Hə, bəs 
nə bilmişdin! Elə bilirsən hamı qəhrəman olur? 

– Qovulan türklərin bu şəhərə gələcəyi məlum-
durmu? 

– Ehtimal olunur ki, onlardan buraya gələnlər hök-
mən olacaq. Qohumlarının yanına sığınacaq axtaranlar 
olacaq. İki yüz min adam sənə zarafat gəlməsin! Onları 
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yerləşdirmək çox çətin olacaq. Bir də, onların buraya 
gəlib-gəlməməsinin məsələyə heç bir dəxli yoxdu. Ha-
ra qaçırlar qaçsınlar, harda qalırlar qalsınlar, bizə o 
lazımdı ki, ermənilər bu şəhərdən qovulsunlar! Demə-
yə 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 şəhərin havasını udur, suyunu 
içir, çörəyini yeyirik! Azərbaycanlılarla neçə onillik-
lərdi 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 
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şəhərdən 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, beyinlərinin qurdu tərpənsin. Sonra kütləni in-
tiqama səsləyirsən. Deyirsən ki, ermənilərin ünvanları 
bəllidir. Gəlin onları bir-bir yoxlayaq, evlərinə od vu-
raq, 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 mi-
krorayona yönəlmişdi. 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. 
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– 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” ki-
noteatrının yanına, oradan “Əyri bina”ya, ordan doq-
quzuncu 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. Le-

von də rahatlanıb fikrini fırtına xülyasından ayırdı, 
açıq başla soruşacaqları 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 yorulmuş-
du, ya da əsas deyəcəklərini demişdi, odur ki, erməni 
ilə üzbəüz oturub papiros tüstülədirdi. Sual onu 
düşünməyə vadar etdi. Doğrudan, birdən kütlə onun 
özünü ayaqlar altına atıb əzə bilərdi.  

– Sən fırtınanın nə olduğunu ya görməmisən, ya da 
başa düşmürsən. Fırtınada dəniz nə rəngdə olur? Bom-
boz, çirkli. Kütlə elə bir gərgin psixoloji durumda olacaq 
ki, sənin erməni olduğunu heç düşünməyəcəklər. 
Onların gözünü qan örtəcək. Şəhərdəki evləri axtara-
caqlar, ermənilərin onların başına açdığı oyunu burda-
kıların başına açacaqlar. Türklərin ev-eşikləri dağıdılıb, 
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. 
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Hələ səni öpüb gözlərinin üstünə də qoya bilərlər. Mən 
bu xalqı beş barmağım kimi tanıyıram. 

Dayanıb dediklərini düşündü, sonra yenidən özünə 
də, qarşısındakı erməniyə də təskinlik verdi ki, elə şeyi 
heç ağlına gətirmə. Ətrafına yığdıqlarına yaxşı pul ver, 
onlar səni saxlayacaq, müdafiə edəcəklər. gördüyün 
işləri lentə aldır, çoxlu şəkillər olsun, video çəkdir. 
Sənin görəcəyin işlərin əsasını görüntülər təşkil edə-
cək. Kadrlar və fotoşəkillər bütün dünyaya yayılmalıdı. 

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 qorxmalısan? Cinayətlər ört-basdır 
olunur – özü də yüksək peşəkarlıqla. Qaldı o beynəl-
xalq təşkilatlar var ha, bunlar boş, filfilo şeylərdi. 
Onların fəaliyyəti ağ kağızların üzünü qaralamaqdı. 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 və-

tənpərvər, erməni millətinin xoş gələcəyi uğrunda canın-
dan keçən fədailəri topla! Əminəm ki, burada göstərəcə-
yiniz şounun səsi bütün dünyada maraqla qarşılanacaq. 
Ermənilərin haqq səslərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında “Fırtına” şousu əsas rolu oynayacaq. 

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

dedi. 
 

IX FƏSİL 
 
Allahverdi paytaxtın Nərimanov prospektindəki 

“Ceyran” restoranının yanındakı beşmərtəbəli binanın 
yanında avtobusdan düşdü, küncdəki çörək mağaza-
sının qabağında dayanıb papiros yandırdı. Bura, şəhə-
rin mərkəzi olduğundan maşınların hərəkəti çox idi. 
Düz qarşısında işıqforun qırmızı, sarı, yaşıl işıqları ya-
nıb-keçir, rənglərin yanmasına uyğun maşınlar gah da-
yanır, gah da hərəkət edirdilər. Maşınlar dayandıqda ağ 
xətlərin üstündən adamlar yolu keçirdilər. O, maşın-
lara, insanlara az fikir verirdi, gözü dörd tərəfdə idi. 
Anahidlə burda görüşəcəkdilər. Onun dediyi ünvana 
düz gəlmişdi. Görüş vaxtından on beş dəqiqə keçmişdi. 

Bu onların ikinci görüşü idi. İlk görüşləri Brejin 
yatdığı Respublika xəstəxanasının həyətində oldu. 
Oğlu ilə gəlmişdi. Onu görüb yanına gəldi. Gülüm-
səyə-gülümsəyə salam verdi, Rafaellə 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 min-
di. Allahverdi qabaqda oturdu. 

– “Ceyran” kafesinin yanına! Yolda bir kəlmə də 
danışmadılar. Taksidən düşüb ərzaq mağazasına 
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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 bənzə-
yir. 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 ol-
sun! 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 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 oxu-
muşdu. Janna tanınmış jurnalistdi. İctimai televiziyanın 
(ORT) Azərbaycan üzrə təmsilçisidi. Tez-tez ezamiy-
yətlərdə olur, bu evdə nadir hallarda gecələyir. O qədər 
yaxındılar ki, evin açarlarının bir nüsxəsini ona verib. 

– Televizorda tez-tez reportajları gedir. “Vremya”-
ya baxırsan 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 
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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 Allahverdiyə 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 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 sayırdı. 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. 
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Məsləhət görüldü ki, məktəb müəllimlərindən birini bu 
işə cəlb etmək lazımdı. Ağlına batdı və orta məktəbdə 
riyaziyyat müəlimi olan Klara Aşotovna Adyanı ota-
ğına çağırtdırdı. Klara yaşı ötsə də, hələ ərə getmə-
mişdi. 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. 

Müəllimin çıxışı Levonu əsəbləşdirdi, xüsusən 
təxribatçı sözünü açıq-aşkar deməyi onu özündən 
çıxartdı, odur ki, birbaşa sözünü kəsdi. 

– Klara Aşotovna, keçmiş keçmişdə qaldı, biz irə-
liyə boylanmalı, uzaqgörən olmalı, ən əsası xalq üçün, 
millət üçün faydalı işlər görməliyik. Bu, hamımızın 
borcudu. Qarşıda bizi möhtəşəm tarixi işlərin görül-
məsi gözləyir! O işlər görülməlidi. Xalq üçün, millət 
üçün! Aydındı! 

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

– Açığı, danışığın xoşuma gəldi, sənin bu cür 
danışacağını ağlıma belə gətirməzdim. Bəli, biz xalq 
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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 si-
zin 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 öyrədəsən? O 
öyrətdikləriniz indi şəxsən mənə gərək deyil. Eləcə də 
başqalarına. Mən belə məsləhət gördüm ki, bizim görə-
cəyimiz işlərə siz çox kömək edə bilərsiniz. Əvəzində 
isə yaxşı pullar qazana bilərsiniz. Əl əli, əl də üzü. 

Klaranın ağlına başqa şeylər gəldi, beş barmağı ki-
mi 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! 

– Sən səhərdən “pul, pul” deyə vay-şivən qopa-
rırsan. Mən pul qazananda, sən aşırtmalı şalvar geyi-
nirdin. 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. Bu-
na əmin ola bilərsən! 

Levon kreslodan qalxıb müəlliminə yaxınlaşdı, 
onunla üzbəüz dayanıb astadan çıxışa başladı. 

– Klara Aşotovna, bütün söhbətləri bir kənara atıb 
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əsas məsələyə keçirik. Bu ofis mərkəzin, daha doğrusu, 
“Daşnaksütyun”un tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün 
yaradılıb. Görüləcək 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 bilmə-
rəm. 

– Sizə kim deyir ki, məktəbi atasınız? Dərsinizi 
deyin, işinizi qurtarın, gəlin ofisə. Bütün günü 
məktəbdə oturmayacaqsınız 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 
düşürsünüzmü? 

Klara ayaq üstə onu dinləyirdi... 
 

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 kimyəvi maddələrin kəsif qoxusu ada-
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mın 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 sürücüləri belə tanıyırlar. Ancaq elə həmin adsız 
küçə şəhərin girəcəyindəki işıqfordan əlli metr irəlidə - 
sağda, on dördmərtəbəli 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 sakinləri 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, res-
publikanın rayonlarına gedən-gələn avtobuslar, taksi-
lər, 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, univer-
sam, məktəb, uşaq bağçası, uşaq şahmat evi, şəhər 
maarif şöbəsi sıra 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 
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şimal qurtaracağı ilə zavodların arasında salınmış Ka-
tej qəsəbəsində küçələr xırda, qarışıqdır. Burada 
“Azərbaycan”, “Bakı”, S.Vurğun, Nizami, Füzuli, Sa-
bir, Koroğlu, Cavanşir, Naxçıvan və sair küçələrə rast 
gəlmək olar. 

Vağzal taksi sürücülərinin, eləcə də şəxsi avtomo-
billərindən 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 balağın-
dan 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 qır-
mızı maşınla dolandırıram. Allah bərəkət versin. Maaş-
nan 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 ötürür-
sünüz. 

Vəlinin sözləri yanındakılara güllə kimi dəysə də, 
səs çıxarmadılar. Düz sözə nə deyəsən? 

– Vaxtında oxumadıq, ağlımız olmadı, səkkizinci 
sinfi güclə qurtarıb peşə məktəbinə gəldik. Hələ yaxşı 
ki, sürücülük vəsiqəsi aldıq. Əsgərlikdə məni naryad-
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dan, hər şeydən azad elədi. Bir maşın idi, səhərlər çı-
xardıb yuyurdum. Təlim-zad olanda, əsgərləri yığıb 
aparırdım, onlar tər tökür, qaçır, atır, qan-tərə batırdı-
lar, mən isə ağa kimi sükanın arxasında kef çatdadır-
dım. 

– Kef çatdatmamısan, mal gedib, mal gəlmisən. – 
Vəli maşının 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 bü-

tün qaişnikləri maşını tanıyır, protiv sürsəm də saxla-
mırlar. Ancaq sizin talonlarınız deşik-deşikdi. Bilirsi-
nizmi niyə? Ona görə ki, mən kişiyə yaxşı baxıram – o 
əlini şişman qarnına döyəclədi. – Qaişniklərnən, kim-
lərnən otururam, yeyib içirəm, qurban olduğum da 
mənə həmişə yetirir. Odey, yoxsa Vəli kimi olsammı 
yaxşıdı? Gecə növbəsindən çıxıb. Bütün gecəni yat-
mayıb. 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 
böyründədi. Qırx ildi şəhərdədi, hələ bir dəfə ora girib 
iki yarpaq qurutdu xəngəl yeməyib. 
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– Ə, sən get qluşitelinin  dərdini çək ki, camaatın 
baş-beynini aparırsan. Özünə hörmət eləyən kəs qarın 
otarmaz, 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. Uduz-

mazsan. 
– 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 
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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 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, arva-
dın, 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, dolanışıqları 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 tanın-
mağa başlamışdım, özümün müştərilərim vardı. Onları 
itirsəm, necə olar? Bundan sonra iki il də evdə qalsam, 
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vapişe, sonra gərək hər şeyi noldan başlayam. 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, 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. 
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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 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 ehti-
yatsızlıq 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 
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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 
gəlməzdi. 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, Ma-
med, Salman, bizdən iki kurs yuxarı oxuyan Kamran, 
yurfaqdakı gədə... 

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 



Ясярляри.  Ы ъилд 

305 

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 çox-
dan 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 götürərsiniz... 

Qalxıb divanda oturdu, əzgin idi. Bu fikirlər onu 
haldan 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. 
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– “Əzizim, bilirsən, Rəfael daha böyüyüb, bu 
gündə-sabahda 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 
çəkişəndən sonra razılıq verəcəkdi. Rafiq Allahverdi 
deyildi ki? Allahverdi ayrı aləm idi. Özünü tamam iti-
rib. 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, 
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. Bi-
rinci 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 yux-
usuna 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. 
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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 

bədəninə kiçik görünən Əzizağa başı ilə qarşıdakı 
binanı göstərdi. 

– Öyrəndim, rəis. Ora zavodda işləyən Həsən adlı 
bir nəfərindi. Evi kirayəyə verib. Erməni Levon var, 
famili Armenyandı, oranın böyüyü odu. Katibəsi, 
işçiləri var. Gəlib-gedənlər az da olsa, var. 

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

si şoferidi, 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 

bilmədim. O, demək olar ki, buralara heç ayaq basmır.  
– Ordakılar nə işlə məşğul olur? 
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– Deyir, biznes məsələsidi. Dəqiq heç kimə heç nə 
demirlər. 

– Erməni buralarda nə vaxt olur? 
– Çox vaxt buralardadı, bir də görürsən yoxa çıxdı. 

Axşamlar, 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 
barmaqları ilə stolda çırtıq çaldı, meyxana deməyə 
başladı. 

– Əcəb maşındı bu maşın. Zimbala, “Pobeda”dan, 
“Volqa”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 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 
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zonadan kriminal yer şəhərdə yoxdu. Bilirsənmi? 
Müdir udqundu. 
– Kriminal deyəndə ki, ay rəis, ola bilər, onu siz 

yaxşı bilirsiniz. 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, 
xəsarətyetirmə 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 

verirlər, ayrı yerə getmək istmirlər, biz də yumurtadan, 
sosiskadan, 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, qa-
dan alım. Yüz yerə verirəm. Mən köpəkoğlu hardan 
alım verim? Ona görə məcbur oluram. Yoxsa, nəyimə 
lazımdı havayı söz-söhbət. Birinin aylığı bircə gün 
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geciksə, aləmi dağıdarlar. Özüm ölüm! 
– Gopa basma, ə. Verəcəyinin biri mən. Bir il bir 

aydı burda, Allah qoymasa, uçastkovuyam. Sən mənə 
nə vaxt salam vermisən? Bəlkə vermisən, mənim ağlım 
başımda döy? 

– Verməyinə verməmişəm. Sizə nə var, ay rəis, 
özümünküsünüz. Aramızda hörmət-izzət var. Nə vaxt-
sa 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 soyuqdəy-
məsi 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, onda adam zoğallayır, quş buraxır. Quş bu-
raxmaq 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, 
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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 eləyərdim. 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. 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 
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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 içmək adı ilə o məsələ... Satış mərkəzi olub. Burda 
görüşür, alıb gedirlər. Elə oturub çəkənlər də var. 

Müdir sahə müvəkkilinin sözlərinin arxasında nə 
dayandığını bilirdi, istəyi o idi ki, aylığı yüngül olsun, 
ancaq təxribatçılıq, narkomaniya ilə hədələnmək çətin 
iş idi, onun altından çıxmaq olmazdı. Sahə müvək-
kilinə 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 ala-
cam. 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 ver-

diyi məlumatı 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 istəyir?” 

Onu indi öyrənəcəkdi. Sannı dəqiqələr qalırdı. So-
nra yaxşı olacaqdı. Çayxana ilə yanaşıdı. İkisinin pulu-
nu bir gündə, bir dəfəyə alacaqdı. 

Bu da ofisin qapısı. Üçüncü mərtəbə, sağ qapı. Üç-
otaqlı mənzil. Tünd qırmızı rəngli taxta qapı. Üstündə 
nə evin nömrəsi, 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 ovur-

du. O, bilirdi ki, qadın geri qayıtdı, kiməsə məlumat 
verdi. Səssizlik onu əsəbləşdirdi, qapını təkrar-təkrar 
döyəclədi. Səs dəhlizi başına götürmüşdü, odur ki, 
qapını açmağa gələnin ayaq səslərini eşitmədi. 
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Qapını açan eynəkli qız Daşdəmirova məlul-məlul 
baxdı, 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 

özbaşnalıqdı? Bəyəm sovet hökuməti ölüb ki, hər yol-
dan 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 ha-

vada 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 almamaqda haqlısınız. Düz 
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sözə nə deyəsən? Günahımı boynuma alıram. 
– Sən hələ yerində otur görüm, bu boyda şəhərin 

mərkəzində, 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 eləmirik. Hökumətin qayda-qanunu necə-
dirsə, o cür də hərəkət edirik. Firma açmışıq. Qardaş 
respublikalarla iqtisadi, mədəni əlaqələri genişlən-
diririk. 

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

Levon yanındakılara baxıb, bir az nəzərlərini Daş-
dəmirovdan yayındırdı. Bu ani məqamda fikirləşməyə 
vaxt qazana bildi. Əvvəl istədi ki, beyninin qurdlarını 
tərpədib sahə müvəkkilini otaqdan qovsun, ona hədə-
qorxu gəlsin ki, az qalıb burda sənin at oynatmaq istə-
diyin 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 
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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. 

– Rəis, çölə çıxıb gözləyirlər, qaçmırlar ki? İkimizin 
söhbətini 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 özbaşına 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. Bu-
nu 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 
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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 dollarla 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 çayx-

anadan, 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. Deyirsən, 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. Ar-
xanda güclü daydayın olmasa, adamı bilirsən 
neylərlər? Adamın ətini şişə çəkərlər. Elə biri sən. 

Levonun axırıncı sözü, ona “sən” deyə müraciət 
etməsi Daşdəmirovun 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 su-
yunu fırtıldadıb içəri ötürdü, sonra keçmiş təcrübəsinə 
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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. Olmadı ki? 

– Nə danışdıq, ə? Nə? Sən kimsən ki, mənə açko 
gəlirsən? Sən bunun danışığına bax! Bir qarış boyunla 
mənə paçka basırsan? 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 məsə-
lən bitdi. Təxribatnan məşğul olursunuz, narkotika al-
veri eləyirsiniz, fahişə yuvaları saxlayırsınız. Hamısı 
haqqında tutarlı faktlarım var. Faktdan hara qaçacaq-
san? 

– Qəribə adamsınız, ey? Bu milislər niyə belə olur-
lar? 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 söhbəti-
mizdə çiy məsələ qalmadı. 

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

üç minnən qurtarıram. Yoxsa beşdən bir qəpik də aşağı 
düşmərəm. Burda nələr qaynadırsınız, bir Allah bilir. 
Mən də göz yumuram. Hər şeyin qiyməti var! 

– Olan ikidi. 
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– 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! Sa-

bah gələcəm.  
Levon rəisi qapının ağzınacan yola saldı. Sürücülər 

onları görüb papiroslarını gizlətdilər. 
– Day bunlarnan işin olmasın, rəis. Yaxşı uşaqlardı! 
– Sənə görə dəymirəm. Əgər özlərini yaxşı aparma-

salar, işləri müşkül olacaq. 
Daşdəmirov razı halda pillələri enib gözdən itdi. 

Sövdələşmə ürəyincə idi.  
 

XV FƏSİL 
 
Trolleybus dayanacağında adam çox idi. Hamının 

işdən çıxan vaxtı olduğundan və şəhərin ən böyük ma-
ğazalarından bazarlıq edənlərin sayının çoxluğundan 
parkla üzbəüz dayanacaqda xeyli adam 5 nömrəli trol-
leybusu gözləyirdi. Söhbət edənlərin başı qarışıq idi, 
ancaq tələsənlər gözlərini yoldan çəkmir, əsəbləşir-
dilər. 

– 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. 
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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 qoy-

madı. İş belədi ki, gəlirsən, kollektiv arasına çıxırsan, 
açılışırsan. Gün necə axşam olduğundan xəbərin ol-
mur. Evdə? Hər gün eyni iş görmək adamı bezdirir. 
Çay qaynat, dəmlə, qab-qaşığı yu, yemək bişir. Pən-
cərədən 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 qızın 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? 
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– Yox, daha gəlmir. 
– Nə yaxşı? 
– Bəs bilmirsən? 
– Yox. Nəyi? 
– Anjela tennisə – məşqə gedibmiş, bu gədə gəlir 

ora. Qız məşqdən çıxanda, ona deyir ki, oynamağı ata-
caqsan. Sözləşirlər. Bu dəmdə Azər gəlib ora çıxır, 
görür ki, dalaşırlar. Soruşur ki, nə məsələdi, Anjela 
məsələni ona danışır. Azər də Levonu salır yumru-
ğunun 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 düşə-
cəyik. Ədilə bir yandan oğlunun erməniyə dərs 
verməsindən qürurlansa da, digər tərəfdən içində bir 
qorxu yarandı: birdən o avara uşaqları başına yığıb 
Azəri təkləyərdi. 

Binaya çatınca heç biri dillənmədi. Düşüb zənbil-
lərini 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! 
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Ədilə yavaş-yavaş sakitləşirdi. 
– Qoy görək, sən də! Yorğunam, yuxusuzam, 

hamısı ondandır, – 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? 
– 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 

maraqlandırmıram? 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 yu-

yun, mən onun otağına baxıram. 
Bir azdan Rəfael anası ilə gəldi, atası ilə görüşüb 
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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, soyudu-

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

Rafiq arvadının verdiyi təzə alt paltarını, idman kos-
tyumunu 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. gəlmişdi, işimi gördü, xoşu gəldi, əl 
çəkmədi ki, gərək onun da evini təmir edəm. Hələ 
arvadını da gətirdi, baxdı. Əl çəkəsi deyillər, 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 yara-

maz. 
– 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. 
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– 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 bilmir-
lər, mən isə prokurorun özüylə, ailəsi ilə söhbətləşi-
rəm, 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 dəyişdirmişdi. Anahidin gözündə az 
qala qəhrəmana dönmüşdü. Hətta Allahverdi indi onun 
yadına belə düşmürdü. Heç elə bil yer üzündə Allah-
verdi adında adam olmamışdı. 

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

işləyirmi? Dedim ki, bəs nə? Dedim ki, mənim arva-
dım respublikada ən tanınmış ginekoloqdu. Başladım 
danışmağa, səni tərifləməyə. 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 ye-
rimiz “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 
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nömrələri var. Onları gərək heç kim görməsin. 
– Yemək ye, əzizim, acsan. Heç mən də yemədim, 

səni gözlədim. İyindən doymuşdum. İndi baxıram ki, 
mədəm sıyrılır. – Boşqabı götürüb ən iri tikəni ərinin 
qabına qoydu. – Əgər görüşəcəyiksə, mən paltar alma-
lıyam. 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 
geyinəcəksən. Mənim o qədər xoşuma gəldi ki, fikir-
ləşmədən götürdüm. 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 inanırdı. Bətnindəki ağırlığı hiss etmişdi, an-
caq 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 azalacaq, bəlkə də yox olacaqdı. 
Sevdalı günlər arxada qalacaqdı. 

– Əlvida, cavanlıq! 
– Əlvida, gözəllik! 
– Əlvida həyat! 
Anahid bir vaxtlar elə bilirdi ki, ömrü boyu cavan qa-

lacaq, güclü olacaq, saçları ağarmayacaq, başı-dişi 
ağrımayacaq. Yaşlı adamlara birtəhər baxır, bəzən 
onları qınayırdı ki, niyə qocadırlar. İndi o, düşünəndə ki, 
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on beş-iyirmi ildən sonra o həddə çatacaq, qorxurdu. 
Əməlli-başlı qorxurdu. Uşaq olsaydı, başı qarışacağını, 
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. Prokurorla 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 özünü tanımırsan? Sən uşağa baxa bilərsən? 
Yuxusuz qala bilərsən? Süd verə bilərsən? Sən onların 
heç birini eləyən döysən! Rəfaelə mən baxmışam. Bu-
na 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...     
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– Bu yaş deyəndə, nə qədər yaşımız var ki? Mənim 
rəfiqələrimin heç biri ərə getməyib. Özün ki, bilirsən! 
Mənim oğlum, maşallah, bu gün-sabah evlənəsidi. 
Sonrası da kim bizə güləcək! Kim bizi qınayacaq? 
Qıraqdakı köpəkuşaqlarının nə vecinədi? 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 əlindəki 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 ina-

nırsan? Heç indiyəcən haqqımda ikinci söz eşidibsən-
mi? 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, kres-

lonu arxaya itələdi, düyməni basıb, telefonun 
rəqəmlərini hirslə yığdı. 

– Dud, dud, dud! 
Ayaq üstdə, əlində kitabça tutan şöbə müdirinə 

tapşırdı ki, aşağı düşüb pul alanların sayını bir də 
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dəqiqləşdirsin. Nömrəni bir də yığdı. 
– Salam, yoldaş Mansurov! Hə, mənəm. Vacib işim 

var. Vacibdi. Gəlirəm. 
Kostyumunu geyinib qəbul otağında oturan sürücü-

sünə başı ilə getmək işarəsi verdi. Şöbə müdirinin söz-
lərinə 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 – müş-
tərilər bankdakı 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, so-

nra 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 gündü! – Mansurov müsahibinin son sözlərini 
xüsusi vurğu ilə təkrarladı. – Bəs üç gündüsə, mənə 
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niyə indi məlumat verirsən? Hay! 
– Dünən baxdım ki, məsələ nə yerdədi. Şübhələn-

dim. Dedim, ola bilər də, camaat öz pulunu götürür, bi-
zə 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, sto-
lun 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 pu-
lu ilə dəfni yola verdik. İndi mən də pulu götürüb 
yerbəyer eləməliyəm. 

O biri cavan qadın – olar də qırxa yaxın yaşı – Sta-
vropolda taksi şoferi işləyən qardaşı avariya edib, 
maşını əldən çıxıb. Özü də, vurduğu da xəstəxanadadı. 
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İndi həm xəstəxanaya pul lazımdı, həm də maşınları 
təmir etdirməyə. 

– İndi növbədəkiləri neyləmək istəyirsən? Pul 
varmı? 

– Pul var. Ancaq zavod-fabriklərin, məktəblərin, 
xəstəxanaların maaşları verilməlidi. Bunlara versəm, 
maaşlar qalacaq.  

– Maaşları saxlamaq olmaz. Heç bir gün də. Özün 
də qayıt, birmənalı şəkildə erməniləri ordan uzaqlaşdır. 
Nə var ey? Bankda pul yoxdu, vəssalam. Olanları da 
maaşlara güclə çatacaq. Belə de, onları ordan uzaq-
laşdır. 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 təhlükəsizliyini necə qoruyurlar? Ay 
tövbə, əgər qoruyurlarsa! Dövlət 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 tut-
salar, 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? 
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– 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 xəstəlik haqqında arayışı açdıran bank müdi-
ri bağda istirahət etməyi, gərginlikdən uzaq olmağı 
üstün tutdu. Elə bil ürəyinə dammışdı. Müəmmaların 
üstü açıldıqca adiləşir. Ancaq Müqabil 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 hansısa zavod direktoru ilə 
danışırdı. Əli ilə oturmaq işarəsi verib ayaq üstə 
qalxdı. 

– On ton almatur nə olan şeydi, ay Şeydayev? Ca-
maata yüz tonnarnan havayı verirsən, mənə gələndə 
zakon talkavat eləyirsən. 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 
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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 elə-
mək istəmirəm. Bir dənə xasiyyətnamədi, nallayıram 
belinə ki, partiyanı lağa qoyur, anektodlar danışır. Baş 
katib haqqında hədyanlar danışır. Pisliyə nə var? Ondan 
sonra dəyəcəksən ki, Allahverdizadə pis adamdı, 
balamın çörəyinə bais oldu. Elə döy? 

– Ay yoldaş Allahverdizadə, sən səhv eləmirəmsə, 
üçmərtəbəli 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 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?  
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– 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 yaşa-
sınlar! 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 iki dəfə bina tikib verməzsən. 

– Maraqlıdı. Təklifin ağlıma batdı. Qoy bir evdə də 
məsləhətləşim, 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 
Kislovodskda 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 
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çətindi. Fiziki cəhətdən çatdırmaq olmaz. 
– Nə bilim? Şef nə bilir, onu da eləyir. Ona 

məsləhət də düzgün deyil. 
– Yox ey, bir əsas olmalıdı ki, işçini buraxmır. Yox-

sa, elə-belə... 
– Elə sən deyən gərginlik yoxdu. Şəhərdə vəziyyət 

normaldı. 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 kapi-
talist ölkələrində də olur. Olmalıdı! Ancaq bu keçici-
dir. 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 Vla-
dimir 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 mi-
lyardlar yox, trilyonlar xərcləyib, ancaq nəyə 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 mono-
lit, birlik yaradıb ki, özün görürsən də! Sovet hökuməti 
dovşanı arabaynan tutur. Buraxır dərəyə, dovşan elə 
bilir ki, onu tutmaq qeyri-mümkündü, ancaq nə ilə tu-
tulur? – Haravaynan. Harava görmüsən də! Adamın 
ağlı kəsərmi ki, haravaynan doşan tutasan? Hay? 
Kəsmir. Ancaq sovet hökuməti tutur. O müəyyən 
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adamlar var ki, oxumaqdan, ya nədənsə müəyyən vaxt 
ağlını itirir, başı xarab olur, başlayır hökuməti 
qamçılamağa. Bir az atdanıb-düşür, sonra tutub basır-
lar 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 oturmuşdu, bura onun iş otağındakı bahalı 
kreslodan rahat və yumşaq idi. Dünəndən keçirdiyi 
gərginlikdən əsər-əlamət qalmamışdı və şöbə müdiri-
nin 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, hadisələri 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 ermənilərə 
verəcək. Bu, tarixində mümkün olası şey deyil. Ən əsası 
SSRİ-nin konstitutsiyasına ziddi. Konstitutsiyanı poz-
maq 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 ba-
riz nümunəsidir. 
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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 gör-
düm 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 davra-

nırdı. 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. 
– 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 
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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 tut-

du. 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, stolun 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. Çayı da dəmlə. 
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Ədilə başını yorğandan çıxartdı: 
– Cəhənnəmdə onu istəməyənlərin yeri olsun, bir də 

əzizinin. 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 gəl-
misən? 

– Mən hünərdən-zaddan gəlmirəm. İşdən gəlirəm. 
Özün də o yan-bu yan eləmə. Özündən söz çıxartma.  

Ədilə keçib mətbəxdəki stulda oturdu. Açıq qapıdan 
Kamilənin yarı bədəni görünürdü, o kitab-dəftərini sto-
la qoyub məşğul olsa da, bir gözü anasında idi. Allah-
verdi 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 
qulağında. 

– 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! 
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Heç nə olmamış kimi zala keçdi. Televizor işləyir, 
atası televizorda verilən konsertə qulaq asırdı.  

Mətbəxdə stəkan-nəlbəki səsi eşidilirdi. Deməli, çay 
gələcəkdi. 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. Yeməyiniz var, 
içməyiniz var, geyməyiniz var! Daha nə istəyirsiniz?” 

Kamilə padnosda iki stəkan çay gətirdi, qənd qabını 
stola qoyub getdi. Azər stəkanın birini atası tərəfə qoy-
du, 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 ver-
mək, üstəlik hər ay da onu görmək – Levonu narahat 
etməyə başladı. Ancaq düşünəndə ki, onu şöbəyə 
aparmalıdılar, sorğu-suala tutmalıdılar – bu onun üçün 
can rahatlığı idi. Rəislərin qabağında, milisionerlərin 
müşayiəti ilə bu otaqdan o otağa, o otaqdan bu otağa 
itələnmək çox çətin idi. Üstəgəl müstəntiqlərin sorğu-
sualı onu özündən çıxaracaqdı. Pulu verirdilər, havayı 
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gəlirdi, havayı da getməli idi. O narahatlıqda Levon 
qiymətli bir kəlam tapdığını düşündü.  

– Havayı gələn pul havayı işlənməli, havaya 
uçmalıdı! 

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 məlumat verə. Əgər başdan xarab olub 
desəydi ki, filan obyektdən iki min dollar almışam, pu-
lu 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 so-
nra üstünə qışqırdı. 

– Sən orda nə işlə məşğulsan? Ay başıboş, otağın 
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ağzını bağla! Harda iş görürsən? Harda olacaq? Çayx-
anada. Otur çayxanada, 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. 

– Soruşsalar, de ki, ofisi ləğv etdilər! – tapşırığını 
verdi. 

– “Ermənilərin evində - yerinizi tez-tez dəyişin – 
işlərinizi görün. Elə etmə ki, ələ keçəsən, planlar po-
zular. Əgər elə olsa, özün bilirsən axırın necə olacaq? 
Sənin dərini soyduraram! Başa düşdün? Dərini soydu-
raram!” 

 
XX FƏSİL 

 
Üstünə qırmızı basma hərflərlə “Sisyan” yazılmış, 

qabaq şüşəsində xüsusi dəmirə keçirilmiş emblemli 
sarı “PAZ” avtobusu avtovağzalın birinci platforma-
sında dayanmış, hər iki qapısı açıq qoyulmuşdu. 
Biletlər satılıb qurtarmışdı. Qadınlar oturmuşdu, kişilər 
papiros çəkir, söhbət edirdilər. Sürücü baqajdan iki 
taxta oturacaq çıxarmışdı. Getmək istəyənlər çox ol-
duğundan 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 qoya-
cam, rahat oturacaqsan. Heç yol getdiyini bilməyəcək-
sən. 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 gedirdin. Adam axtarırdın. 
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– Elədi, mən nə deyirəm, - sürücü sərnişinin sözünə 
dəstək verdi – elə olub ki, cəmi iki adamla bu yolu 
getmişəm. İndi gedən çoxdu. O toyda ermənilər güllə-
ləyənlərin qohumlarıdı. Hələ olardan da skamyada otu-
ran 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, 
oturarsan, getməzsən başqasına verərəm. 

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 avto-
busda 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 deyirsən yanı, qoja qarıdan ötrü özümüzü həlak 
eliyək? Olmaz. Təbiət qağama zəng eliyərəm, o avto-
bus 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 dal-
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badal 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 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 gedərəm? 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 
çoxbilmiş 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 

döyükmü? Erməninin nəyi bizdən artıqdı? 
– Əşi, ermənidən danışma. Köpək uşağı nağayrırlar, 

neynirlər, bilmirəm, ancaq görürsən də... Gənə 
başlayıblar. Odey, avtobusdakıların hamısı yasa gedir. 

Rahib papiros çıxarıb yandırdı. 
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– 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 
dodağının üstünə qoydu. – erməni nə köpəkoğludu. 
Qan görəndə siçan deşiyini satın alır. 

Rahib onlardan ayrılıb avtobusa tərəf gəldi. Toyda 
güllələnən gəlinin yaxın qohumu Zülfüqarla, Səmədlə, 
Səlimlə görüşüb başsağlığı verdi. 

– 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, ame-
rikan 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! 
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– 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 qohu-

mu Zəfərə ərkyana sataşdı. – Dədən-anan kənddə tək 
qalıb. Əlləri, ayaqları yer tutmur. Get, həm onlara 
həyan ol, həm də o dağların təmiz havasından ud, 
suyundan da iç. 

– Onu özünə denən. Guya səninkilərin əl-ayağı ya-
man tutur. – Zəfər Gilasın cavabını verdi. 

– Arxayın olun, yaxınlarda ermənilər bu proble-
minizi həll edəcək. – O, bu sözləri deyəni tanımadı. 
Oğlan papirosu acgözlüklə ciyərlərinə sümürürdü. 

– Necə həll edəcək?  
– Necə? Hamını qovub Kürün qırağına tökəcək, 

problem də həll olunacaq. 
Sürücü əlində vərəqlər maşına yaxınlaşdı. 
– 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 buraxıb üzü qərbə, Rahib müəllimsə avtobus 
kassalarına tərəf üz tutdu. 

 
 

  



Мцзащим  Исмайылзадя 

XXI FƏSİL 
 
Anjela dil-boğaza qoymur, danışırdı. O, stolüstü 

tennis üzrə Varşavada gənclərin Avropa birinciliyin-
dəki çıxışından söhbət edirdi. Bakıya, Moskvaya, or-
dan da Varşavaya necə getdiyinin ən xırda detallarını 
Azərə çatdırır, bəzən yadından çıxartdıqlarını 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 yox-
du. 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. 
– Bura da parkdı də! Bir-birlərini daha çox sevənlər 

buraya gəlir. 
– Yaxşı görək. Sən çox pis oğlansan. – Qızın 

dodaqları qımıldadı, 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, 
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əlini buraxmadı. 
– Neynirsən? Tələsmə! Gəl, bir az da gəzişək. Sən 

Bıstrovanı 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? 

Belarusiyadı, 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 
düşəcəm. 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 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. 
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– Səbəbkar sənsən, əzizim. Sənin gözəlliyindi, ba-
xışlarındı, gülüşlərindi. Səni bir an görməyəndə, dəli 
kimi oluram. Sən həyatsan, mənim həyatımsan! Hər-
dən düşünürəm: görəsən sən dünyada olmasan, mən 
neynərəm! 

– Siz oğlanların hamısı belədi. Yağlı dilinizi işə sa-
lır, qızları orbitindən çıxarır, sərməst edirsiniz. Onların 
da ağılları olmur, inanırlar. Mən o qızlardan deyiləm, 
aldada bilməzsən. 

– Mən səni niyə aldadıram? Sən görmürsən nə hal-
dayam? Ağlımı əlimdən almısan. Məcnundan betərəm. 

– Deyirsən ey, Azər, deməyə kimdi baxan? 
– Sən! Sən bilməlisən ki, bilirsən ki, mən səni sevi-

rəm. 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 bilməz. Mən səni dünya dağılsa da heç 
kimə, heç kimə vermərəm.  

– Heç kimə verməzsən? 
– Heç kimə! Ölərəm, ancaq vermərəm. Sən buna in-

an! 
– Evdə narazı olsalar, onda necə? Sən hissə 

qapılma. Açıq başla yaxşı-yaxşı düşün. 
Azər heç fikirləşmədi. 
– Evdə mənə heç kim əmma qoya bilməz. Kimi 

istəyirəm,onunla da evlənəcəm. Mən də seçimimi 
etmişəm. 

– Bax görürsən, tələsirsən, səbirsizlik edib düşün-
mədən qərar çıxarırsan. Bu yaxşı hal deyil.  

– Mən beləyəm, neynim, innən belə dəyişə 
bilmərəm. 
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– 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. Dalğalar 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-gələn-
dən 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. 
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– Edirsən! Çox yaxşı! Bəs sən mənim fikrimi so-
ruşmamısan, bilmirsən. Bəlkə mən sizin adətləri qəbul 
etmək istəmirəm? 

– Sən? Qəbul etmirsən? Özbaşına deyilsən ki? Bili-
rəm ki, sən də məni sevirsən. Sevirsənsə, başqa söh-
bətə 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 baş-
qa. 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 çəkirəm. 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 ha-
rasa 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? 
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– Görərsən! 
Yaşıl yarpaqların arasından qara kölgələr 

görünmürdü. Oturacaqda kimsə yox idi. 
– Gördün? – Qız əlini Azərin əlindən qoparıb otur-

du. O, daha dillənmirdi. 
 

XXII FƏSİL 
 
Anahidin əhvalı bir anın içində pozuldu. Səhər-

səhər yuxudan 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 gü-
nümə bəs edir. 

Əslində Anahid stolun üstündəki nemətlərin hamı-
sını yemək iqtidarında idi. İştahası da vardı, həvəsi də. 
Ancaq bu gün olmazdı. 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 
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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” 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 dranqle-

tini sür. Sənin qanmadığın çox şeylər var. Sən bilməz-
sən. Elə bilmədiyin 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 bu-
nun içindədi. Onnan daşıyıram. 

– Daha daşımayacaqsan! Alətlərini taksi ilə işə apa-
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racaqsan, iş qurtarandan sonra da taksi ilə qayta-
racaqsan. Yoxsa nədi, gündə özünnən apar, özünnən 
gətir. – Anahid fasilə verib udqundu. – Bu gün mən 
paytaxtda çox vacib bir əməliyyat aparacam. 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 

Allahverdi və arvadıdı. Dilxor oldu. 
– 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, 
formasını 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, ağızları 
nədi, neçə əyər-əskiyi yapışdıracaqlar belinə, sonra ge-
dəcək çala-çala işinə. 

Anahid bunun əsasını qoymuşdu. Prokuror yaxşıca 
yeyib-içəndən, kefi yüz vurandan sonra ondan soruş-
muşdu ki, sən qənirsiz gözəlsən, de görüm, buralarda 
xətrinə dəyib eləyən yoxdu ki? Əgər varsa, denən 
anasını mələr qoyum. İndi məqamı gəlirdi, Anahid Al-
lahverdinin anasını ağladacaqdı. 

– Bu gün məxsusi gözəlsən! Elə bil görüşə gedir-
sən? – İş yoldaşı həsədlə ona söz atdı.  
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– 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 istə-
mirdi. 

– Dedim ki, işdədi. Yalandan necə deyim ki, yox-
du? 

– Kimdi? 
– Bir qadındı. Rusca danışır.  
Anahid cəld yerindən durdu. Fikirləşdi ki, Allah-

verdi hansısa qadına zəng elətdirib, onu telefona 
çağırtdırır, indi özü danışacaq. Olsun, lap Allahverdi 
olsun, nəyindən qorxacaq? 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 görüşmə-

liyik. 
– Nə məsələdi? 
– Görüşdə biləcəksən. 
– Bu gün görüşməyə vaxtım yoxdu. Günortadan so-

nra 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 
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“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 

sonalama. 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 lazımdı ki, gözdən, könüldən iraq, heç kimin 
şübhələnmədiyi yer olsun.  

– Mənim evim şəhərin lap mərkəzindədi. Bura 
gözdən, könüldən uzaq deyil. 

– Orası elədi, ancaq biz istəyirik ki, elə hamınn 
gözü qabağında, heç kimin ağlına gəlməyən yer olsun. 
Axtarıb səni məsləhət 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 nümayən-
dəsiyik, ermənilərin 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 sənədlərə baxacağıq, 
söhbətlər edəcəyik. 
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– Mənim ünvanımı hardan almısınız? 
– Şəhərdə olan ermənilərin bütün dannıları bizim 

təşkilatda var. Sən sonralar bizə çox minnətdar ola-
caqsan. Bunu indi mən adi söz kimi deyirəm, sən də 
adi qəbul edirsən. Sağlıq olsun. mənə təşəkkürünü so-
nra bildirərsən. 

– Nə təşəkkür? Başa düşmədim? – Prokurorla 
görüşün havası Anahidi məst etdiyindən Klaraya o 
qədər də əhəmiyyət vermir, onu ciddi qəbul etmirdi. 

– Təşəkkür! Adicə bir təşəkkür isə sənə yaşamaq 
şansı verəcək. Yaşamaq şirindi, elə deyilmi? Bir gün 
yaşamaq üçün çoxları var-yoxunu qoyur, sən isə buna 
heç nəsiz nail olacaqsan. Evin açarından mənə üç dənə 
verəcəksən. Biz evə maneəsiz gəlməliyik. Şübhə ya-
ratmamaq üçün. Həm də, narahat olma. Bu çox vaxt 
aparmayacaq. Zəlzələ kimi olacaq, bir anlığa 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. 
 

XXIII FƏSİL 
 
Aram M.Əzizibəyov adına Azərbaycan Neft və 

Kimya institutunun kimya texnologiyası fakültəsini 
bitirib, bu şəhərə təyinatla gəlmiş, zavodda işə başla-
mışdı. 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 götürəndən sonra 
aralarında isti münasibət yarandı. Karen onu fotoqraf 
kimi işə qəbul etdirdi. Heç bir ziyanı yox idi, Aram boş 
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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 qo-
norar Arama  o qədər şirin gəldi ki, kəskin iyli zavod-
dan ev alan kimi işdən azad olunub, qəzetə tamştatlı 
işçi keçdi. Aram burda təkcə şəkil çəkmir, eyni za-
manda şəhərin qabaqcıl əmək adamları haqqında port-
ret məqalələr də yazırdı. Tezliklə Aramın ayağı şəhər 
partiya komitəsinə, şəhər icraiyyə komitəsinə, şəhər 
prokurorluğuna, şəhər milis idarəsinə, şəhər maarif və 
səhiyyə şöbələrinə, mənzil kommunal xidməti... 
idarələrinə açıldı. O ancaq idarə və müəssisələrin 
rəhbərləri ilə iş görürdü, odur ki, digər işçilər ona eh-
tiyatla 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 
pəncərənin ağzına apartdırır, əlində tutduğu aparatı 
onun üzünə tuşlayırdı. 

Aram əlində fotoaparatı heç zaman açıq tutmazdı. 
Qara, gözoxşayan portfeli çox səliqəli idi, onu 
yaxından tanıyanlardan başqa heç kim deyə bilməzdi 
ki, o adicə fotoqrafdı. Elə bilirdilər ki, hansısa böyük 
idarənin böyük işçisidir. Müsahibləri ilə çox danışmaz, 
ciddi tövrünü dəyişməzdi. 

İşini səliqəli görərdi. Məsələn; şəhər milis idarəsi-
nin rəisi ilə görüşüb faktları götürəndə hökmən onun 
birbaşa – özü götürdüyü telefonun nömrəsini alardı. 
Yazı qəzetdə dərc olunanda rəisə zəng vurub məlumat 
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verər, sonra o qəzetdən üç-dörd nüsxə götürməklə 
yanaşı, rəsiin beş-altı, bəlkə də çox şəkillərini 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 saxla-
yırdı, 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 Aram-
dan götürün.” 

– “Aramdan yox, Aram Qalstyandan!” 
– “Olsun Aram Qalstyan.” 
– “Mən onun şəklini sənə verə bilmərəm. O boyda 

prokurorun şəkli. Uşaq-zad deyil ki. Yox, verə bilmə-
rəm. 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 bilin-

mir.” 
– “Gözlə də! Elə iclasda qalmayacaq ha! Nə vaxtsa 

gələcək. Zəng eləsin, mən nə deyirəm, onnan sonra ve-
rim. Yoxsa, birdən verərəm, acığı tutar, mən ney-
nərəm?” 

– “Ə, kirvə, mən o şəkli yeyəsi döyəm, içəsi döyəm, 
qəzetə verəcəm. Burda nə problem var ki? Səhərdən 
çənə vurduğumuz vaxtda indi şəkli də aparmışdım, işi 
də görüb qurtarmışdım.” 

– “Problem, bilirsənmi, nədədi? Sən getmisən, işini 
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yarımçıq görmüsən. Mən buna günahkaram? Vapişe, 
get burdan, mənə 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 pro-
kurora ləzzət eləyirdi. 

– “Ə, sən nə müxbirsən? Gözünüz onun-bunun əlin-
dədi. 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 vax-
ta qədər gözləyəcəklər. Gözləsinlər! 

Lap yaxşı! Gözləməsinlər! Ondan da yaxşı! 
Beləcə, Aram Qalstyan yavaş-yavaş tanıdığı böyük-

lərin ailə üzvlərinin şəkillərini çəkdi, albomlarını 
düzəltdi. 
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Daha Aram ünvanlara, ya iş dalınca şəhərdəki köh-
nə, təzə avtobuslarla, trolleybuslarla getmirdi. Dayana-
caqlarda gözləməyə 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 görür-
müş? Hər gün cəhənnəm əzabı çəkirmiş! Bəzən bey-
nində nəyi düşünürdü? Əlinə avtomat alıb dolu avto-
busların 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 pulu-
nuzu verin, nəyinizi istəyirsiniz çəkdirin.” 

– “Nə? Qudurğan köpək oğlu! Sən nə dedin? Ga-
vur! Daşnak! Atelyedə arvadının şəklini çəkdirərsən. 
Sonsuz köpəkoğlu! Bizim çörəyimizi yeyib, üzümüzə 
ağ olursan?” 

Baş redaktora ərizə yazan qızlar onun kollektivdən 
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uzaqlaşdırılmasını tələb ediridlər. Kənardan zənglər 
bir-birini əvəz etsə də, baş redaktor heç birinə məhəl 
qoymayıb məsələsini həmkarlar 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 edənlər mənim erməni millətindən olduğumdan, 
tək qaldığımdan 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 Mel-
kumyan bitərəf qaldı) Aram Qalstyanı işdən azad etdi. 

Aram laboratoriyadakı şəxsi əşyalarını on günə 
daşıdı. Evinə yox, təzə iş yerinə. Ağaverdi 
Ağaməstanov dostunu gülərüz qarşıladı. 

– “Ay Aram, heç kefini də pozma. Hər ziyanda bir xe-
yir var. Elə sənə çoxdan deyəcəkdim ki, gəl otur, rahat 
işini gör, arada da aparatını şıqqıldat. Nə var ey, bu re-
daksiyada. 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 
müəyyənləşdirən Aram hər gün saat 9.00-da idarənin 
arxasındakı qapıda dayanır, sədrin şəkillərini otağına 
girənə kimi çəkir, iki saatdan sonra şəkilləri onun sto-
lunun üstünə qoyurdu. 

– “Ayə, heç belə işçini də adam işdən qovar? Nol-
sun ki, qızlara bir-iki artıq söz deyib?” 

Ağaverdi hər dəfə şəkillərə baxanda belə deyirdi. 
XXIV FƏSİL 
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– İçəndi? 
Balaca, dar otaqda oturub kobud saçlarını darama-

mış, uzunburun oğlanın qovluğunu tökə-tökə verdiyi 
sual Ədiləni çaşdırdı. Uşaqları ilə xeyli çək-çevir edib, 
Allahverdidən boşanmağa qərar verən, qərarında israrlı 
olmayan Ədilə, uşaqlarının bu işə soyuq münasibət 
bəsləməsindən əsəbləşmişdi. Azəri son vaxtlar tanıya 
bilmirdi. Evdə az-az olur, “məşqə gedirəm” adı ilə it-
bat olurdu. Məşqə gedirdisə, formasını niyə götür-
mürdü? 

– Özünüz biərsiniz! – Azər əsəbi halda belə deyirdi. 
– Mən sizin işə qarışmıram! 

– Necə qarışmıram? Bu nə sözdü. Mən atandan ay-
rılıramsa, 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 hərə-

kətlərinə fikir verirsənmi? Özü başa düşür. Hər gün 
evə gəlir, maaşını evə xərcləyir. 
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– Başına dəysin onun maaşı. Məni erməniyə dəyi-
şəndən 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. 
– 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 
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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 möhkəm 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? 

– Mənim ödəcəyim məbləğ bununla bitirmi? 
– Mənə verəcəyin o qədərdi. Qalır məhkəmənin 

xərcləri. Qanunla boşanma zamanı kim birinci iddia 
ərizəsi yazırsa, haqqı da o ödəməlidi. Deməli, 
məhkəmə xərcləri də sizin üstünüzdədi. 

– O xərc təxminən nə qədər olar? 
– Onun mənə aidiyyatı yoxdur, məhkəmədə özləri 

deyəcəklər, aparıb kassaya keçirəcəksən! 
Ədilə otaqdan çıxanda milislər dəmir örtüklü 

maşının arxasını açıb qolları bağlı kişini yerə düşürür-
dülər. O, addımlarını yeyinlədib yolu keçdi, dayana-
caqda 1 nömrəli trolleybusu gözlədi. Deyəsən, 
qorxmuşdu, ürəyi bərk vururdu. 
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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 otur-

du. 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 azın-
dan cinayətdi. Sən şəhərdə xüsusi nüfuz sahibi olmu-
san, sadə peşənlə ermənilərin 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, an-
caq sən özün də elə-belə, balaca adam deyilsən. Mən, 
düzdü, sən deyən 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-ad-
dım. Hər bir erməni Böyük Ermənistana öz əməli işi 
ilə töhfələr verməlidi. Bu layihə nə vaxtsa, həyata ke-
çəcək: bu günmü, sabahmı, on ildən, yüz ildən sonra-
mı, 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, 
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beynəlxalq sərgilərə, müxtəlif tədbirlərə, jurnallara, qə-
zetlərə göndərmişəm və düşünürəm ki, səhv etmə-
mişəm. 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 Azərbay-
canda 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 türklərdən biri ilə dəyişəcəyik. 

– Oldu əla! Bəs sən nə iş görürsən?  
– 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 
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fotoşəkilləri, 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 

çəkəcəksən. 
– Başqa çəkən də olacaqmı? 
– Hər ehtimala qarşı bir neçə video çəkən, fotoqraf 

götürmüşük 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 kon-
verti Levona uzatdı. 

– Bu nədi? – Aram təəccüblə soruşdu. 
– Müdirlərdən heç konvert almamısan? 
– Almışam. O qədər. Ancaq... 
– İndi vəziyyət qarışıqdı, birdən nəyəsə ehtiyacın 

olar. Bir şey deyil, avadanlıqlar üçün... 
– Ehtiyacım yoxdu. 
– Bilirəm, ancaq götürməlisən. Havayı heç nə yox-

du. Xüsusən də türk qardaşların sənə pulsuz heç nəyi 
hədiyyə etməzlər.  

Aram konverti portfelinin içinə atıb, ayağa qalxdı. 
– Səbirsizliklə zənginizi gözləyəcəm! – dedi və 
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otaqdan çıxdı. 
Klara yenidən otaqda peyda oldu. Levon stola 

söykənib başını əlləri arasına almışdı. Düşüncəli idi. 
– Stepanakertdə möhtəşəm mitinq olub. Sabah Ab-

ovyan şəhərində olacaq... 
 

XXVI FƏSİL 
 
Sahib müəllim şəhərin küçələrini əzbərdən tanıyırdı. 

Çox olmuşdu bu şəhərdə. Kəndləri şəhərə yaxın ol-
duğundan çox vaxt İrəvana getmir, buradan alış-veriş 
edirdilər. Mitinq xəbərini eşidən kimi maşınını düz 
Abovyana sürmüşdü. Burada tanış simalar çox idi, an-
caq mitinq sifətlərə soyuqluq çökdürmüşdü, 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 Ermənis-
tana birləşdirilməsi, türklərin Ermənistandan qovul-
ması alqışlarla qarşılanırdı. Natiqlərdən birinin Masis 
və Qafan rayonlarından qırx minə yaxın azərbaycan-
lının qovulması sözləri isə on dəqiqəlik hay-küyə, 
sevincə qərq oldu. 

– “Srağagün Stepanakert, bu gün Abovyan, sabah, 
ya da birisigün İrəvan! Deməli, məqsədli şəkildə 
qurulmuş ssenari həyata keçirilir.” 

Sahib müəllim istədi ki, mitinqə sona qədər qulaq 
assın, ancaq çıxışların bir-birini təkrarlaması, üstəlik 
ermənilərin özlərindən razı çıxışları onu bir yerdə 
durmağa qoymurdu. 

O, təkbaşına nə edə bilərdi? Əlindən nə gəlirdi? Ya 
olsun doğma kəndləri. Əliyalın, sadə, zəhmətkeş ca-
maat təkcə ermənilərə qarşı yox, gözləri göy, saçları 
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sarı əsgərlərin silahlarına necə cavab verə bilərdilər? 
Demək olar ki, heç cür. İnsanlar məhv ediləcək, qoca-
lara, qadınlara, uşaqlara rəhm olunmayacaq, 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-tən-

hadı, el-obasının oğulları isti ocaqlarının başında gün-
dəlik 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 necədi? 
Sahib müəllimin iki qızı – Məhsəti və Gülüstan 

İrəvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil alırdılar. 
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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 azərbaycanlılar 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 mi-
tinq olacaq, ona görə sabah onları şəhərdən çıxarma-
lıyam. 

– 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. 

Gecikmişəm. 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! – Bayra-
mov İmana araq süzməyi tapşırdı. 

– Məllim cəzalanmalıdı. Ona yekə stəkan verin! 
– Bayramov, bu dəfədən ağlım bir şey kəsmir. Bərk 

dirəniblər. Birigün də İrəvanda mitinqdi. 
– Hə. – Bayramov artıq heç nə demədi. 
– Masisnən Qafanı təmizlədilər. 
– Ayə, bizə heç nə eliyəmməzlər. Erməni nə köpək-

oğludu. Arağını vur. – İman stəkanını əlində tutdu. 
– Həlbəttə, erməni nə köpəkoğludu. Dalında duran-

dan danış. Silahı, hər şeyi var. Sən nə qayıracaqsan? – 
Sahib müəllim arağın üstündən yemək üçün xiyar 
turşusu götürdü. – A kişi rusun ordusu Abovyanda do-
ludu. Özlərini elə aparırlar ki, deyirsən ermənini qo-
ruyur 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. Bizim-
ki kişiyə qalıb. 

– Bakı erməniynən doludu. Hamısı da pullu yerlər-
də işləyirlər. Oları tərpətsinlər də! – Zülfüqarın yoğun 
səsi eşidildi. – Bizim uşaq Bakıda oxuyur, erməninin 
evində kirayədə qalır. 
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– Ə, böyüklərin çoxunun arvadı ermənidi, hələ aş-
nalarını demirəm. Oların biri də şəhərdən çıxmayacaq. 
Uzaq başı pasportunu dəyişib adını ayrı ad yazdıra-
caqlar. Sən müsəlmanı tanımırsanmı? 

– Sizdən bir şey xavar alım. – İman araq şüşəsini 
əlində saxladı. – Görən hansısa vəzifədə olan ermə-
ninin arvadı musurman olanı varmı? 

– Harda? – Sahib müəllim çəpəki nəzərlə İmanı 
süzdü. – Ermənistanda, yoxsa Azərbaycanda? 

– Ə, belə lap bütün dünyada. Amerikada, Almani-
yada, Fransada. 

– Yox, elə şey yoxdu. – Bayramov Sahib müəllimi 
çətinlikdən qurtardı. – Vapişe, elə heç prostoy ermə-
ninin də azərbaycanlı arvadı yoxdu. Mən eşitməmişəm. 

– Görən niyə belədi? – İman stəkanları hazır 
vəziyyətə gətirmişdi. – 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 erməni-
lərdən 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. Axşama kimi 
raykomnan, prokurornan, milis rəisinnən, nə bilim, 
kimlərnən oturub durursan. 

– Olarda kişini ələ almağın çoxlu düsturları var. Elə 
düsturlardı ki, bizimkilər o düsturları aça bilmirlər. 

Sahib müəllim badəsini götürüb ayağa qalxdı, 
danışanlara boylandı, onlar müəllimin nəsə deyəcəyini 
hiss edib söhbətlərinə 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. 
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– Əlli səkkiz! – Kimsə onun sözünə aydınlıq gətirdi. 
– Olsun əlli səkkiz. Bayramova əlli səkkiz yaş ver-

mək olmaz. O çox cavandır, gəncdir, iyirmi beş yaşlı bir 
oğlandır. Zarafat bir yana qalsın, o, doğrudan da gözəl 
insan, gözəl dost, gözəl yoldaş, gözəl ailə başçısı, gözəl 
ağsaqqal, gözəl rəhbərdir. Gör neçə illərdir ki, kolxoz 
sədridir? Bizim camaat sadə olduğu qədər mürəkkəb, 
çətin camaatdı. Ancaq Bayramov çətinliklərə sinə 
gələrək bu dərədə mehriban bir aura yaradıb. İnsanlar 
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 
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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. 

Səməndər İmanı dümsüklədi. 
– Ə, bu müəllim qorxmur, elə ermənilərin mitinq-

lərində 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 oğlan-
dı. Onun əvəzi yoxdu. Savadda, bilikdə, insanlıqda. 
Sən hara oxşadın bilmirəm? 

– 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 müəllimi istəyirdi. 

– Nə məsələdi? – Bayramovun yorğunluğu hiss 
olunurdu. 

– Nolajax, - İman səsinin yoğun yerinə saldı. – Sa-
hib 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. 
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XXVII FƏSİL 
 
Levon Armenyan Klaranın qovluqda gətirdiyi və-

rəqləri gözdən keçirməyə başladı. Evdə heç kəs olma-
dığından 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 
yazılmışdı. 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 qalmalarını, 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 
tormozlanmışdı. 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, avto-
buslarla, trolleybuslarla, payi-piyada buraya axışır. O, 
əlində ünvan yazılmış kağıza baxıb ruporla qışqırır: 

– “52-ci mənzildən Azəri düşürdün. O, ermənilərin 
müdafiəçisidir. Hətta erməni əsilli Anjela Qadabasyan-
la 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! 
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– “Bu Vətən xainidir! Azərbaycan xalqının düş-
mənidir. Vurun, əzişdirin, öldürün! Belə xainin bu tor-
paqda 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 baxır. O, yol – məhz o yol azğınlaşmış kütləni 
şəhərin içərisinə – məhəllələrə, mikrorayonlara aparır. 

Ön cərgədə o, arxasınca isə kütlə addımlayır. 
Əksəriyyət azərbaycanlılar, az bir hissə isə ermənilər, 
ruslardır. Onlar məlum ssenari üzrə hərəkət edir və ən 
əsası hadisələri lentə köçürürlər. 

Bəs azərbaycanlılar? 
O boyda izdihamın içində bir ağıllı, ağsaqqal yox-

dumu ki, gedənlərdən – beyni qanla dolu insanlardan 
soruşa: 

– “Ay camaat, bir dayanın! Siz hara gedirsiniz? Ki-
min arxasınca düşmüsünüz? Heç görmüsünüzmü, er-
məni 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 doğru-
dan dağılır, pərən-pərən düşür. Başını silkələyib özünə 
gəlmək istəyir. Fürsəti fövtə vermək olmaz. O özü, 
yanında-əlində səsgücləndirici 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 başdan çıxarır. Ermənilər sizi öz doğ-
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ma yurdunuzdan necə qovdular? Min bir əziyyət, zillət 
çəkib qışın şaxtasında dağla-daşla sərhəddi keçdiniz. 
Çoxunuzu yollarda don vurdu. Çoxunuz xəstə düşdü-
nüz. Uzun illər yığdığınız var-dövlət, ev-eşik daşnak-
lara qaldı. 

İndi əlinizə fürsət düşüb! İndi intiqam almaq vax-
tıdı! 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. Növbəti vərəq, növbəti siyahı. Bu bankdan 
pullarını çıxaran ermənilərin siyahısıdı. 

Bu siyahını ona bankda işləyən Susanna Matevos-
yan çatdırmışdı. Skripka ilə bağlanmış vərəqlər qalın 
idi. Üstdə iri məbləğlər yazılmışdı. Xırda məbləğlərə 
baxmağa həvəsi olmadı, hamısını qatlayıb qovluğa 
qoydu, ağ kəndirləri bir-birinə bağlayıb kənara atdı. 

Qapı açarla açılanda Anahidin gəlişini hiss etdi, ürə-
yi 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? 



Мцзащим  Исмайылзадя 

– 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 hal-
da kresloya yayıldı. 

– Deyirəm, bu şərəfi Yerevan konyakı ilə qeyd 
edək. Etiraz etmirsən ki? 

Anahid mətbəxə keçdi. 
 

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-başlı yeyib içmişdilər. Səhərə kimi o üz-bu 
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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 ol-
du?” 

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 gedir-
sən, get, yüz metr quyunun dərinliyində gizlənsən də, 
sənin canın mənim əlimdədi! Sən öl, o yan-bu yan eli-
yərsən, 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. 
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– 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 bilməmiş 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. Deməmişəm, heç demərəm də! 
Mənə nə borc düşüb ki, hər aldığımı onlara məlumat 
verim, onsuz da qəpik-qəpik yığdıqlarımın çoxu 
onların cibindədi!” 

Heç mühafizə xidməti onun ağlına düşməmişdi. 
Budur, onlardan 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. 
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– “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 za-

man kəsmə! 
– Yoox, naşükürlük eləmirəm, ancaq rəis, bizimki 

quruca maaşdı. Maaşnan da dolanmaq olmur. Çox 
çətindi. 

– Sən maaşnan dolanan adama heç oxşamırsan. – 
Daşdəmirov 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. 

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 mar-

qarin yağnan olmasın. 
– Bizdə marqarin yağı yoxdu. Xalis kərə yağıdı. 
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Heç narahat olub eləməyin. 
– Biz əslində bir işləməliyik. Mən sənə obyekt 

verməliyəm, sən mənə! Belə-belə bir-birimizi dolan-
dırmalıyıq. 

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 açan-
dan ağlayırsan. Olmaz, özünü tox tut. Buralar 
mərkəzdi. Bəlkə mənim nəzərimdən yayınıb, elə bir 
krupnı yer varmı? 

– Yox, ay rəis, mərkəzdi deyin obyektlər xırda-xır-
dadı. Axşama kimi sağa-sola min dəfə çapırıq. Gö-
bələk 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 ol-
sa, bir o qədər yaxşıdı. 

Daşdəmirov çil-çilin sözünü ağzında qoydu. 
– Nəyi yaxşıdı, ə? Çoxluqdan kim xeyir görüb? 
– Hamı. Tem bole, bular bu saat ac canavarlar kimi-

di. Beyinləri qanla doludu. Gör nə qədər cinayətlər 
olacaq? 
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– Ə, səy-səy danışma. – Daşdəmirov prokuror kimi 
danışırdı. – Əvvəla, heç nə olan döy. Hamısını yer-
ləşdirəcəklər, 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 qo-

vublar. 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.  

– Ayrı? İçməyə nəsə lazımdı. – Daşdəmirovun 
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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, bular adam ha döy, yarım saatdı 
çay demişəm, hələ təzə dəmləyir. 

– Ermənilərin kişiləri bir şey döy. İş görənləri ar-
vadlardı. 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 qiymətlən-
dirmirik. Zavodda bir svarşik var – Karen, ayda min 
manat alır. Bir qəpik aşağı olsa, işləmir. Onu qaldırıb 
qoymuşuq başımıza. Ə, svarka svarkadı, dəmiri dəmirə 
pərçimləyir. 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, özümüzün-
külər qoymaz. 

– Qoymaz, hə, elə kassanın qabağında bədbaxtın 
başına oyun açarlar. 

– Mənə bir ermənini tapmağı tapşırıblar. – Daşdə-
mirov birbaşa mətləbə keçdi. – Bilmirəm nə məsələdi. 
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Deyirlər, bir ara buralarda işləyirmiş, indi başqa yerə 
gedib. 

– Nə ermənidi? 
– Erməni də. 
– Bilirəm, rəis, adı, famili nədi? Nə işin sahibidi? 
– 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 

çayxanadan salır, burada dövrələmə oturub çay içən 
qaçqınların söhbətlərinə qulaq asır, sonra avtobusa mi-
nib 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, doğ-
rudanmı, SSRİ boyda böyük bir dövlətdə belə hadisə 
baş versin, buna da soyuq münasibətlər bəslənsin? 
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Azərbaycan televiziyası hər gün xəbərlər proqramında 
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 olub... Cəmi üç nəfər! Özü də sovetin düşməni 
olan bir dövlətin 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 mədəniyyət, 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 bax-
mayaraq tez-tez əsnəyirdilər, üzləri tüklü idi. 

– “Jurnalist qardaş, yaz də, bunları. Sən yazmayıb, 
kim yazacaq? 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. Evi-
min əşyalarından az bir hissəsini götürə bildim. 
Avtomatlı əsgərlər imkan vermədilər. Şükür, canımızı 
birtəhər qutarıb, sağ-salamat qaça bildik...” 
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– “Mənimki lap zülümdü, qardaş! Ata evimdən təzə 
ayrılmışdım. Ürəyim istəyən ev tikdirmişdim. Layi-
həsini institutda çəkdirmişdim. Qardaşım burda işləyir. 
Hələ tam başa çatdırmamışdım. 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 qalmışam...” 

– “Mən də dərdliyəm, dərdim dünyaya sığmaz. 
Atamla bir yaşayırdıq. Qonşulara, təzə tikilən evlərə 
baxıb evi söküb təzədən tikdim. Təzədən. Mənə çox 
dedilər, eşitmədim. Pulum vardı, cavan idim... Sən de-
mə, erməni köpəkuşaqları, bilirlərmiş ki, belə olacaq. 
Bizim material apardığımız maşınların birini saxla-
mırdılar. Yuxarılardan tapşırıblarmış, sən demə...” 

– “Qaynatam məni yubatdı. Dedi ki, əl-ayağını bir 
yerə yığ, evi tikəndə biryolluq tik. Daha əvvəlcə hör-
dürüb saxlama, Usta ki, işə başladı, hörgüçülər qur-
taran kimi üstünü vursunlar, qapı-pəncərələr, döşəmə 
qurtaran kimi elektriklər, malyarlar başlasın və qur-
tarsın. 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”... 
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– “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. Qapıdakı 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. Ne-
cəsən? 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 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! 
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Elə bilirsən, onların gəlişi bizə xeyirdi? Neçə min 
adamdı, onların işlə təmin olunması var, ev-eşik tə-
minatı... Durduğumuz yerdə işə düşdük. 

Ələmdar əlini, sonra başını yellədi. 
– Sən nə cür adamsan? Gör nələri düşünürsən? Ca-

maat yurdundan-yuvasından didərgin düşüb, sən iş 
dərdi çəkirsən? Onlar kənd adamlarıdı, mal-qaraynan, 
təsərrüfatnan məşğul olurlar. Heç biri televiziya jurna-
listi deyil. Evlərində nə televiziya var, nə də sən ver-
diyin mahnılar. 

– Televizor hər bir evdə var, hamı da onun qaba-
ğında oturub qulaq asır. 

– Sən o qaçqının gün-güzəranını çəkib göstərmir-
sənsə, onun halına acımırsansa, sənin verdiyin Hin-
distan, Pakistan kinoları, bayağı musiqilər heç kimin 
gərəyi deyil. 

– Sənin belə vətənpərvər olduğunu bilməzdim. 
Afərin sənə! 

Ələmdar qonşu otağa, “Xəbərlər” redaksiyasına gir-
di. Baş redaktorun qapısı açıq idi. 

– Səlcuq müəlllim, bu qədər qaçqını olan xalqın 
televiziyası niyə onlardan bir dəqiqəlik də olsa veriliş 
vermir? 

– Qaçqın? Nə qaçqın? 
– 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 
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soydaşımız yaşayır. Nə olsun ki? 
– Xaricdə üç nəfər yaralananda xəbər verirsiniz, in-

di heç adını da tutmursunuz ki, bu qədər əhali qışın qış 
çağında düzlərə səpələnib. 

– Əsəbləşmə, Ələmdar müəllim, səpələniblər, bir 
yerə toplaşarlar, yenə əvvəlki kimi işləyərlər, yaşa-
yarlar. Belə şeylərə soyuq başla yanaşmaq lazımdı. So-
yuqqanlı olmaq lazımdı. Partiya, hökumət necə məs-
ləhət görər, elə də hərəkət edərlər. Sən ki, bu məsə-
lələri 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 siyasəti nəticəsində öz 
yerlərinə qayıdacaqlar. Doxsan doqquz faiz mən deyən 
olmalıdı. Ondan sonra hər şey axarına düşüb gedəcək. 
Şayiələrə uymaq lazım deyil. Soyuqqanlı olmaq 
lazımdı. 

Yəqin belə məsləhət görüblər ki, bu məsələ mət-
buatda işıqlandırılmasın, 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 daşıyan qızlar onun eyninə 
gəlmirdi. O, qaçqınlar haqqında məqalə yazmalı, onu 
dərc etdirməli idi. Məqalə demək olar ki, hazır idi, 
hətta başlığını da qoymuşdu:  
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“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 eşidildi. – 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 ça-
ğırılmağı bir oldu. Üç-dörd saata ancaq qur-
taracaqdılar. 

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 
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çıxarıb ucundan kəsdi. 
– Gör bu qədər bəsdimi? 
– Bir az da kəs, qoy yağlı olsun. Xəngəl yağlı olan-

da 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. Təy-
yarə 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, qar-

daşım 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 

müdafiəyə ehtiyacları var. Kim onları kənar qüvvə-
lərdən yaxşı qoruyursa, o igid onların sevimlisi olur. 

– Mən də təxminən sənin kimi düşünürdüm, ancaq 
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qorxurdum ki, səhv eləyəm. 
Ədilə ikinci yuxanı yayıb dəsmalın üstünə sərdi. 
– Yuxa burada özünü tutur, sonra yuxayayanın 

üstünə qoyub dördkünc kəsir, qaynayan suya atırsan. 
Bir müddətdən sonra suyu süzüb siniyə tökürsən. 
Əvvəlcə qurutdan tökürsən, üstündən də yağ-soğanı. 
Biz uşaq olanda çəngəllə yox, əlimizlə yeyirdik.  

– Ana, ola bilərmi ki, oğlan Azər kimi güclü olma-
sın, ancaq savadlı olsun. Dərsləri hamıdan yaxşı oxu-
sun. 

– Elələri də var. 
– Elələri yaxşıdı, yoxsa pis? 
– Hamı güclü ola bilməz ki? Hərənin bir sahədə 

gücü olur. Biliyi olanın gücü az olur, gücü olanın bi-
liyi.  

– 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 vax-

tındı. 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. 
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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.   

– 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 günah-
karsınız. 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 bir-

başa dayanacağa 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 
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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. 
– Səhər tarixi bir gün olacaq. Tarixi! Biz uzun illər 

arzusunda 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 

yaşadığın 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 
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xəstələndiriblər. 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 basa-

basda qızlar harda olardılar? 
Qoca rusun qızlara pislik eləməyini ağlına gətir-

mədi. Gözləməyi 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. 

– Uşaqlar getdilər. – Qadın Azərbaycan dilində da-
nışırdı. –Çamadanları da vardı. Sveta da onları ötürüb 
qayıdacaq . 

Qadına sağ ol deməyi unudub rahat şəkildə çay-
xanaya getdi. Kəndin avtobusu indiyə qalmazdı. Odur 
ki, Svetanı gözləyəcəkdi... 

 
XXXII FƏSİL 

 
Mədəniyyət evinin zalı ağzınacan dolu idi. Giriş qa-

pılarını açıq qoymuşdular, içəri keçə bilməyənlər bura-
da dayanmışdılar. Qərbi Ermənistandan qaçqın 
düşənlər burada şəhər rəhbərliyi 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 prob-
lemlərinin 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. 
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Arxa qapılardan İmamverdi Allahverdizadə, Mansur 
Mansurov düşdülər. Şəhər daxili işlər şöbəsinin rəisi 
şəhər prokuroru ilə ayrı maşında gəlmişdilər. Rəhbərlər 
mədəniyyət evinin arxa qapısından tribunaya keçdilər. 
Ağız deyiləni qulaq eşitmirdi. Mədəniyyət evinin di-
rektoru mikrafona yaxınlaşıb camaatı səssizliyə riayət 
etməyə çağırdı. Salona sükut çökdü. 

– Ay camaat, bu gün sizinlə görüşə şəhərin əlaqədar 
təşkilatlarının rəhbərləri gəliblər. Onlar sizin sualları-
nızı cavablandıracaqlar. 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 bəlli-
dir. Qırx bir min nəfər öz ata-baba ocağından didərgin 
düşüb, əzilib, döyülüb, təhqir edilib, ev-eşiyi, var-
dövləti gavurlara qalıb. İnnən belə hadisələr 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! 
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– Ə, bunun arvadı ermənidirsə, bizə nə gün ağla-
yacaq? Orda erməni səni qovsun, burda-Azərbaycanda 
erməni qarşılasın. 

Yerdən iki-üç nəfər ayaq üstə qalxıb əllərini 
Allahverdizadəyə 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 bunların hansı birini təmin edək? Mümkün olası 
şey deyil. 

– Çox çətin məsələdi. – Mansurov milis rəisi Zülfü-
qarovun tərəfini saxladı. Allahverdizadə əvvəl istədi ki, 
ayağa qalxıb danışsın, ancaq nə ağıl elədisə, elə 
yerindən ağzını mikrafona tutdu.  

– Sizi başa düşürük. Vəziyyət ürəkaçan deyil. Bu 
təxribatı törədənlər Sovetlər ittifaqının monolit birliyinə 
zərbə vurmaq istəyənlərdir. Sizi əmin edirəm ki, başda 
sovet ittifaqı Kommunist Partiyasının Baş Katibi Mixail 
Sergeyeviç Qorbaçov yoldaş 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 

Raisadı. O da yarı yox, təpədən dırnağa ermənidi. 
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Mədəniyət evinin direktoru yenə mikrafonu döyəc-
ləyib camaatı səssizliyə dəvət etdi. Allahverdizadə tri-
bunada 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 
beynəlxalq 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! Qey-
ri-mümkün! Dünyanın ən humanist dövləti olan Sesese-
ri 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 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 
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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, çay-

dan ibarət paketlər olacaq. 
Kolxoz sədri əsəbləşdi. 
– Onları bu yazıqlar harda bişirib yesinlər? Bişir-

məyə yer yoxdu ha. Yer istəyir bu camaat! 
– Bizə tula payı lazım deyil. Bizə sığınmağa yer ve-

rin. Başqa heç nəyinizi istəmirik. 
– Onu da həll edəcəyik. O da həll olunacaq! İndi 

şəhər partiya 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 
qalmalıdı bu camaat? Bəs bunların gətirdikləri əşyalar 
harada qoyulmalıdı? Kamazlarda qalmalıdı? Bu xalq 
çadırlarda necə məskunlaşmalıdı? Bəsdirin, xalqın 
əsəbləri ilə oynadınız! Bu boyda qüdrətli dövlət dediyi-
niz ESESERİ vətəndaşlarını küçələrə tökür. Niyə? 
Bunların günahı nədir? 
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Kolxoz sədri çıxış edən oğlanı tanımadı, qabaq 
cərgədə oturanlardan soruşdu: 

– Bu oğlan kimdi? 
Onlar dönüb oğlana bir də baxdılar və tanımadıq-

larını bildirdilər. 
– Sən kimlərdənsən, a bala? 
– Nə dəxli var? Azərbaycanlıyam! – Oğlan şəstlə ca-

vab 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 yaşayırıq-
sa, heç kəsin hüququnu tapdalamağa heç kəsin ixtiyarı 
yoxdu. 

– Sözünün canı nədi? – Allahverdizadə əlində qələm 
oynatmağa başladı. 

– Sözümün canı odu ki, əgər azərbaycanlılar Ermə-
nistandan qovulursa, öz dədə-baba ocaqlarından di-
dərgin 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 sönmək-
dənsə, 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. 
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– Ermənilərə olar, bizə yox? Onlar özlərini dünyanın 
ən ağıllı milləti sayır. 

– Qoy saysın. Ondan bizə nə? Biz azərbaycanlı ola-
raq bütün dünyaya sübut etməliyik ki, biz müdrik 
xalqıq. Hamı bizim xalqın humanizmindən, qonaq-
pərvərliyindən 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, fransız, alman nə vaxt mənim 
millətimə yaxşı deyib? Guya erməniləri qovsaq pis 
deyəcək? Onların nəyinə gərəkdi? Hər kəs özünə ca-
vabdehdi. O ki, qaldı qaçqınların mənzillə təminatına, 
birinci növbədə ermənilər şəhərdən qovulmalıdır! Özü 
də arvadı erməni olanları da qovacağıq. Eləmi, ay ca-
maat? 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 
etdirsəm, 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 qovulma-

lıdır. 
– Ar olsun ermənilərə! 
Zal mitinq meydanına çevrilmişdi. Xalq ayağa qalxıb 
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şüarlar deməyə başladı. 
– Deməli, belə danışdıq: Səhərdən dediyimiz mağa-

zadan qaçqınlara ərzaq yardımı paylanacaq. Mənzil 
məsələsi isə şəhər rəhbərliyi tərəfindən təmin olunacaq. 

Rəhbərlər gəldikləri qapıdan çıxdılar. Allahverdizadə 
milis rəisini kənara çəkdi. 

– 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 çatacaq 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 

tapşırıqlarını verdi. 
– Uşaqların payını çatdır. Qol çəksinlər ha! Oldumu? 

Səhər tezdən hamı avtovağzalda olur. İş başında! 
Əhməd sarıbaş qonağın gəlişində nəsə yeniliyin 
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olacağını öyrənmək üçün dayandı. 
– Hər gün sabahı gözləyirik. Axır, bu sabahların sonu 

olacaqmı? 
– 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. 
– 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 kon-

vertin 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, 
erməni xalqının milli qəhrəmanı – mən bu barədə 
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müəyyən təşkilatlara, vəzifəli şəxslərə məlumat 
verəcəm, hökmən – Anahid xanım oturmalıdı. Mən bur-
da olduğum müddətdə onun fantastik işlər gördüyünün 
şahidi olmuşam. Onun yaxından səyi nəticəsində 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. 

– 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 tutulmuşam. 

– Çox-çox təşəkkür edirəm! – Anahidin yanaqları 
qızardı. Badəni əlinə götürdü. 

– Gözəl olmağına hamı gözəldi, gərək bu gözəlliyi 
fərqləndirib qiymətləndirəsən. Hər şey öz qiymətini 
alanda daha gözəl olur. Mənim üçün xoşdu ki, sizin ki-
mi 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 düzüblər, erməni mətbəxini 
tam şəkildə təsəvvür etməsək də, mini formada onu 
görürük. Əlləri var olsun! bundan da böyük süfrələr ta-
rixi qələbələrimizi qeyd edəndə açılacaq.  

– Siz buna əmin ola bilərsiniz! 
Kostya badəni başına qaldırdı, o birisilər də eləcə. 
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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. 
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 fikri-
ni başa düşdü. O da ayağa qalxdı. 

– Sabah... Hər şey həll olunacaq. Hazırlaşmaq la-
zımdı. 

– 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? 
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– Ev yaxındı, mən piyada da gedə bilərəm. 
– Otur, yolda düşərsən. – Rafiq otağın açarını Klara-

dan 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 əməliyyatın 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. 
– 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 də-

yib qayıdırdı. Səs kəsiləndə ikisi də təzədən yorğanın 
altına girdilər. Təkrar zəng çalındı. 

– Dur gör kimdi? 
– Bəlkə... 
– Birdən vacib  zəng olar. 
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Klara lüt telefona yaxınlaşdı. Dəstəyi götürüb Aram 
Qalstyanın 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 ikisindən istifadə etdilər. Hə, dozaları 
yuxarıdı.  

– Nə istəyirlər? Yatsınlar də?    
– Yox, yatmaq istəmirlər. Kişi istəyirlər. 
– Orda gör neçə kişi var, ay Aram, sən belə şeylərin 

ustasısan, 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 ol-

sun! 
– Day siz hərəkət etməyəndə türk istəyəcəklər də! 

Ayıb, 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 kri-
tikdir.  

– 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 
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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 görünmürdü.  
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 çı-

xanda özünü yüngül hiss etdi, sanki çiyinlərindən ağır 
bir yük götürülmüşdü. Ürəyindəki qara qorxu qaçqın-
larla görüşdən sonra daha böyük olmuşdu. Gecəni yata 
bilmirdi. 

– “Bu qaçqınlardan nə desən çıxar. Bu dəqiqə gürzə 
ilanından betərdilər. Haqq, nahaq çalmağa adam axta-
rırlar. Evləri 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 tanımırlar, prokuror-
dan qorxmurlar. Evə girsələr, onları çıxartmaq olar? O 
oğlan kim idi? Mənim arvadımın erməni olduğunu 
hardan bilirdi?”        
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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,  qohum-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 cəhən-
nəmə, qara-gora evsiz-eşiksizdilər. Deyərdiniz ki, ge-
din dağlarda, daşlarda ev tikin, yaşayın. Gec-tez bu-
ralar 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. Sən özün orda bir yerə 
hökmən qol çəkməlisən!” 
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– “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 silahları var. Səhər min nəfəri bura Allah 
eləməmiş hücuma keçsə, səni ayaqlarında top kimi oy-
nadacaqlar. Başa düşdünmü?” 

– “Ə, qorxaqsınız, bu boyda vəzifə əlinizdə... Heç 
nə eliyəmmirsiniz.” 

– “Mümkün deyil.” 
– “Dayan, mən Moskvaynan bu məsələni həll 

edərəm, siz də baxarsınız!” 
– “Mariyettacan, Moskvalıq məsələ döy. Daha ora-

ya da fikir verən yoxdu. Moskva nağayracaq? Moskva 
bura zəng edib tapşıracaq ki, orda filankəs var, onun 
dediyini eləyin? Eləməyəcəklər. 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 

dəyişmişəm? Hamı gizlinnən işi görür. O Marqo indi 
Moskvada, ya da Krasnodardadır.” 

– “Orda nə işi var?” 
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– “Başını salamat saxlamaqdan ötrü! Hər şey yolu-
na 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? Ge-
dib 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 pro-
sesdi. Sonra hər şey qaydasına düşəcək. Əvvəllər də 
belə olub.” 

– “Mənim ömrüm gedir, ömrüm. Sonra heç qay-
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dasına düşməsin. Neynirəm? Sən əfəl bais oldun. Hər 
şeyə bais sənsən. Mən ürəyim istəyən kimi yaşa-
mıramsa, dağılsın o dünya!” 

– “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, bura-
dan 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 dəyişməsi... 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 xa-
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ricdə 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 qal-

sam, bağrım partlayar. Salona hər gün getməliyəmmi? 
Hamama getməliyəmmi? Canım sənə desin, padru-
qalarımla 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 pas-
porta 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 yoldaşı Qərbi Azərbaycandan idi. Qaçqınçılıq 
başlayandan işlərində rahatçılıq yox idi. Gəlib-gedənin 
əlindən bezmişdi. Arvadının adamları şəhərə pənah 
gətirmişdilər. İki qaynı ailələri ilə birlikdə üç gecə on-
larda 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 
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hamı yatandan sonra gəlir, səhər isə o başdan durub 
gedirdi. İstirahət otağındakı divanda mürgüləyib 
yorğunluğunu, yuxusuzluğunu alırdı. Belə getsəydi, 
qayınları onlarda məskunlaşmalı olacaqdılar. 

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 bişirmək olardı. 

Ancaq Nərimanov adına mədəniyyət evindən çı-
xanda İmamverdi Allahverdizadənin erməni arvadının 
pasportunu dəyişmək 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. 
İmamverdinin 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 gətirmişdilər. 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 
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işlər görürsən? 
– 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. 
– 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 qayınları yerləşəcəkdilər, ancaq bir 
otağa böyük bir ailənin sığışması 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? 
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– 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 düş-

məsə 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 kürəkəninə 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. Gör harda yazılıb ki, kürəkən qızını 
boşasın, həm də ona ev verəsən? 

– Ağla gəlməyən şeydi, rəis! 
– Uşaqlardan beş-altısı mülki geyimdə bunları 

aparır o evlərə. 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 

yolumuz yoxdu. Həm də... o qız vardı, ey, ha, nədi, nə, 
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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 fırlatdı, 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 Hovanesyanların 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 yan-
dırıb Klaraya zəng etməyi tapşırdı. Telefonu Anahid 
götürdü. 

– Necəsiniz? 
– Pis deyilik! – Anahidin yorğun səsi eşidildi. 
– Necədi? 
– Yaxşı. 
– Bəs gəlmirsiniz? 
– Bilmirəm. Yatıb. 
– Rafiq gözləyir. Nə vaxt gəlsin sizi gətirsin? Saat 

on ikini keçib. 
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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 

çayxanaya gedəcəyik! 
 
 

XXXIII FƏSİL 
 
Çayxana ağzına kimi dolu idi. Elçinlə Vəli yaxın-

lıqdakı parkda Levonla görüşüb təlimat alandan sonra 
içəri keçdilər. boş yer olmasa da, geri qayıtmadılar. 
Arıq çayçı oğlana dedilər ki, arxadan iki dənə stul ver-
sin. 

– Onsuz da qoymağa yer yoxdu! – oğlan əlindəki 
çayniki 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. 
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– İki stəkan, iki dənə də çaynik! – Elçin Qaqışa 
tapşırdı. 

– Deyəsən, söhbətinizə mane olduq! – Vəli üzr-
xahlıq 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 qa-
lacaqsan? 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 qur-
tum çay içdi. 

– Burda hardan versin? – qaçqın oğlan papirosunu 
tüstülətdi. 

– 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 
doqquzmərtəbəlini 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. 
– Ə, sən çadırda yaşaya bilərsən? 
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– Niyə yaşamıram ə? Məcbur olandan sonra hardasa 
qalmalısanmı? 

– Obşitelləri versinlər, sanatoriyaları versinlər, za-
vodların boş yerlərindən versinlər! Hələ məktəblərdə, 
uşaq bağçalarında da qalmaq olar! Müvəqqəti də! 

– Verməzlər, ə, Qasım! Bə məktəbdə dərslər nə ol-
sun? Uşaq bağçalarında o qədər uşaq nə olsun? Uşaq 
bağçasında da adammı yaşayar? O körpələrin, 
məllimlərin yanında ayaqyoluna necə gedəsən? Ayıfdı, 
ə, adama dan gəlir.  

Elçin boğazanı arıtladı. 
– Mən başa düşə bilmirəm, siz elə kəndçi-kəndçi 

danışırsınız, bişmiş toyuğun da gülməyi gəlir. Siz qaç-
qınsınız, hamı bilir ki, hər şeyinizi ermənilərə qoyub, 
canınızı götürüb qaçmısınız. O arını ki, yuvasından 
dağıdırlar, onlar da dağılıb hara gəldi uçur, kim qar-
şılarına çıxdı, sancır. Siz də onun kimi. Siz niyə orda-
burda yer axtarırsınız? Sizi ermənilər Ermənistandan 
qovmayıblarmı? Siz də erməniləri Azərbaycandan qo-
vun, getsinlər əzizlərinin yanına, sizin evlər onlara qal-
mayıbmı? Onların 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 türklər dörd əsr bütün dünyaya ağalıq etmişik. İndi 
noluf? Ermənini qovmaq, “Böyük Ermənistan” planını 
onların başından çıxartmaq. Yerli camaat da kömək 
eləyəcək. ancaq əsas sizsiniz, çünki zərərçəkən kimi 
sizə heç nə deməzlər. 

– Bura şəhər yeridi, bilmək olmur ki, gavurlar harda 



Мцзащим  Исмайылзадя 

yaşayırlar. Yoxsa nə var onları qovmağa? – Qasım 
təəssüf hissi ilə dilləndi. 

– O bizim əlimizdə. Heç narahat olmayın. Şəhərdəki 
bütün 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 əllərindən 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 proku-
ror 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, bur-
dan başlayaq. Gözləməyin mənası yoxdu. Yenə 
deyirəm, hərə özünədi. Hökumət sizi aldadacaq, ya-
lançı 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 ermə-
nilərə imkan verir ki, bizimkiləri qovsunlar. Ermənis-
tandan bizimkiləri qovurlar, Qarabağı da ayırıb Ermə-
nistanla birləşdirmək istəyirlər, deyirlər ki, Qarabağ 
ermənilərindir. Siz oraya bu yaxınlarda gəlmisiniz, 
dünən şeş, bu gün beş. Qarbaçova qədər gedib çıxıblar. 
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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 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 keçi-
rildi. Əhməd skamyanın üstünə çıxıb danışırdı. 

– Ay camaat, bu günlər tarixə hansı hərflərlə yazı-
lacaq, deyə bilmərəm, ancaq onu bilirəm ki, bədnam 
qonşularımız bizə qarşı açıq müharibəyə başlayıblar. 
Ermənistandan soydaşlarımız zorakılıqla öz dədə-baba 
yurdlarından qovulublar. Onların sayı on minlərlə öl-
çülür. Bu son hədd deyil. Qaçqınların sayı yenə arta-
caq. Bu, yerə-göyə sığmayan bir faciədir ki, erməni 
daşnakları mənfur siyasətlərini rusların əli ilə həyata 
keçirirlər. Biz cəngavər bir millətin xələfləriyik. Bu 
haqsızlığı yerdə qoymamalı, düşmənlərimizdən intiqa-
mımızı almalıyıq! O İrəvan da, Qarabağ da tarixən 
Azərbaycan torpaqları olmuşdur, olaraq da qalmalıdır. 
Biz bir qarış da torpağımızı gavurlara verməməliyik. 
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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. 
– 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. Çaynikin 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 
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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 qova-
caqlar.  

– Hə, mən də elə eşitmişəm. Günlərimiz başlayır – 
qara günlərimiz. Allah baisin evini başına uçurtsun. 
Bizim nə günahımız var? Mən heç Qarabağı televi-
zordan başqa bir dəfə də görməmişəm. Nəyimə lazımdı 
o Qarabağ! Bir-iki dığa ortaya düşüb özlərindən oyun-
lar 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 çoxdu-
lar, ey! Allah oları didərgin salanın balasını didərgin 
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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, qonşular da!  
– Mən onların sifətinə baxmışam – vəhşi kimidilər. 

Neynəsin 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 gör-
sənməsin. 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 qala-

ram, nə 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 düş-

məz. Neçə illərdi yığdığımız şeylərdi. Başımıza bir iş 
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gəlsə heç, halalındı, yox, əgər salamatçılıq olsa, onda 
qaytararsan. 

 
 

XXXX FƏSİL 
 
Avtovağzalın yanındakı “Sülh” və “Dostluq” küçə-

lərinin kəsişdiyi 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, əvvəlcədən hazırlanmış 
ssenarini həyata keçirirdi.  

– Qarabağ bizimdir! 
Ətrafdakılar xorla onun dediklərini təkrarlayırdılar. 
– Ermənilərə Azərbaycanda yer yoxdur! Rədd olsun 

ermənilər! 
Onun sözləri yenə xorla deyilirdi.  
– Biz imkan vermərik ki, öz ata-baba yurdlarından 

didərgin düşənlər küçələrdə qalsınlar! Onlar erməni-
lərin mənzillərinə sahib olmalıdılar! 

Bu onların halal haqlarıdı! Bu insanlara qarşı 
törədilən vandalizimdi. Ən böyük günahkar isə Sovet 
ittifaqı kommunist 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 gəlmişdi. Dayanan maşınlardakılar şüşələri aşa-
ğı salır, baş verənləri sakitliklə seyr edirdilər. Hadisə-
ləri yaxından görmək istəyənlər maşınlarını kənara 
çəkib kütləyə yaxınlaşırdılar.  
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– 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 

başlamışdılar. 
– Vəsiqəni göstər! 
Mülki geyimli cavanların yoxlanışı çoxlarında ma-

raq doğururdu.  
– Siz kimsiniz? 
– Bu nə mitinqdi? 
– Qaçqınlardı? 
– Yoxlamanın məqsədi nədi? 
Cavablar sadə olurdu. 
– Artıq danışmayın! 
– Vəsiqələrinizi göstərin! 
– Maraqlananlar düşüb baxsınlar! 
– Nə deyilir, onu da eləyin! 
Yoxlanılan maşınlara hərəkət etməyə icazə verilirdi 

və camaat onların aradan çıxmasına imkan yaradırdı. 
Erməni maşınının tapılmaması  çoxlarını – ən çox da 
Levonu əsəbləşdirirdi. Əsəblərini kütləni yarıb keç-
məkdə çətinlik çəkən sürücülərdən çıxırdılar. 

– Sürün gedin də! Nə dayanıb mal kimi baxırsınız? 
– Qəhətə çıxdılar bu köpək uşaqları. – Üzünü uşaq-

lara tutan Levonun yanaqları qızarmışdı, az qala 
qışqıra-qışqıra danışırdı. – Axtarın! Tez olun!  

Aramın yanındakı operatorlar arada çəkilişlər 
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edirdilər.  
Sarı rəngli “Moskviç-412”-nin sürücüsü qadın ol-

duğundan onun üstünə cumanlar çox oldu.  
– Sürücülük vəsiqəni göstər1 
Qadının yanında yaşlı kişinin hərəkətindən hiss olu-

nurdu 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 deyil-

siniz 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 sürücünü 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 
ermənilərdi! – Levon Jannanı sillə-təpiyin altına saldı. 
O tərəfdəkilər qocanı və Karinanı döyəcləməyə başla-
dılar. Qışqırtı səsləri 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 
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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! Bar-
barlar! 

– 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. Çev-
rilib hündür mayoru görəndə ayaq üstə qalxdı. – Siz 
səhv salmısınız, ay yoldaşlar! Bunlar erməni deyillər! 
Mən yaxşı tanıyıram, bizim qonşu binada olurlar. On-
lar ləzgidirlər! Kimsə sizə səhvən belə deyib! 

– Doğrudan, ləzgidilər? 
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– Yüz faiz! Əl saxlayın! Erməni axtarırsınız, gedin 
mənzillərə! Burda bir şey alınmaz! – Onların üçünü də 
ayağa qaldırdılar. Levon dedi: 

– O, səhv edə bilməz. Bu adam kimsə, bizə yalan 
satır. Bunlar ermənilərdir. “Moskviç” arxası üstə 
aşırıldı, şüşələri daş-qalaq edildi. 

– Mən milis mayoruyam, özüm də azərbaycanlı-
yam. Mən sizə yalan deyirəm? Ləzgilər bizimlə həmişə 
dost münasibətində 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 baxırdın? Niyə imkan verdin ki, ləzgilərə camaat 
hücum çəksin? 

Mayor Karinanı ayağa qaldırıb, üst-başını qaydaya 
saldı, qolundan tutdu. Qocanı, Jannanı da ətrafda-
kılardan 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 kifa-
yətləndi. 

– Uşaqların dozası çatışmır. O zəhrimardan yenə 
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ver, qoy başları dumanlansın! 
 

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 otu-
rub 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, camaatla 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 yer-
də işləmirlər. – Zülfüqarov asta-asta danışırdı. – Qaç-
qınlar da bu saat elə vəziyyətdədilər ki, bıçaq vursan 
qanları tökülər. Onlar hər şeylərini itiriblər. Qorxu ilə, 
hədə gəlməklə iş aşmaz. İştirakçıların sayı artır. 

– Aldığım son məlumata görə, şəhərdə təxribatçı 
qruplar peyda olub. Hadisələrə erməni Eduard Ar-
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menyan rəhbərlik edir.  
Araya çökən ani sükutdan istifadə edən Allahver-

dizadə birinci sinif uşağı kimi əlini qaldırıb söz istədi. 
– Buyur, İmamverdi! 
– Siz çox düzgün olaraq qeyd etdiniz ki, hadisələrə  

soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır. Bu, əsl ağsaqqal sözü, 
nəsihətidir. Yuxarılar da sağ olsunlar ki, sizin kimi 
düşünürlər. Mən həmişə demişəm, indi də o fikirdəyəm 
ki, gəmidə oturub gəmiçi ilə zarafat eləmək olmaz. So-
vet 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 olunmalıdırlar. 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 so-
vetindən soruşdu. 

– Yoldaş katib, belə hesablayanda üç yüz əllidən 
çox deyil. Onların da bəziləri problemlidi. Üç yüz! 
Qaçqınlar isə minlərlədi. Birinə verəcəksən, o biri dava 
salacaq.  

Allahverdizadə yerində qurcalandı. 
– Üç yüz ev üç yüz qaçqına verilsin, qalanları obşi-

tellərdə, uşaq bağçalarında, məktəblərdə, pansionatlar-
da, xəstəxanalarda, sanatoriyalarda, zavod-fabriklərdə 
yerləşdirilsin. Yoxsa, onlar bizim evləri də zəbt edə-
cəklər. Onlar bunu edə bilərlər. Şəhərdə vətəndaş 
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müharibəsi ola bilər. 
Zülfüqarov Allahverdizadənin nə demək istədiyini 

tez anladı, 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? 
– Bəli. 
– Harda tikdirmisən? Mənim xəbərim yoxdu? 
– Deyəcəkdim, yoldaş katib, məlumat verməyə im-

kan tapmadım. 
– Biri, yoldaş katib, birinci kürəkəninə tikiləndi, o 

biri üçüncü 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. – Allahver-

dizadə 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. 
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– Bir ev sizə gen-bol bəsdi. O evlər sənə artıqdı. 
Sən partiyaçı adam, maaşla o villaları necə tikmisən? 
Adamdan soruşarlar, 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 mənzili var? 
– Hamısının, yoldaş katib!  
– 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 danışdığını bilmir. Mən şəhərdə, Vaqif küçəsi, ev 
25-də üçotaqlı evdə yaşayıram. Qeydiyyatda beş 
nəfərik. – özüm, həyat yoldaşım, 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 sovetinin sədri ayağa qalxdı.  

– Yoldaş katib, ikinci katibin heç bir mənzili yoxdu. 
İmamverdinin dediyi ev zavodun fəhləsi Əmircanov 
Lətif Xəlil oğluna məxsusdur. Mən ikinci katibin fikri 
ilə şərikəm, Allahverdizadə başını itirib. Bu da ən çox 
onun həyat yoldaşının erməni əsilli olması ilə əlaqə-
dardır. Yəqin fikirləşir ki, görəsən, gələcəkdə onun ta-
leyi 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 
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katibin, mənim, müavinimin, prokurorun, milis rəisi-
nin, KQB sədrinin, maliyyə şöbəsi müdirinin, bank 
müdirinin, zavod direktorlarının, 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 de-
sin, o ki, qaldı qaçqınların onun evini zəbt etməsinə, 
qoy hələ yaşasınlar, nəbadə onlara bir söz deyəsiniz, ya 
çıxarmaqla hədələyəsiniz, qətiyyən olmaz. İşlər axa-
rına düşməyincə, yoldaş Allahverdizadə, səsin çıxmır. 
Qaçqındı, götürüb Moskvaya yazacaq ki, maaşla dola-
nan işçi, öz evindən başqa iki villanı hansı pulla tikdi-
rib? 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 miq-
darda 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 avtovağ-

zalda böyük kütlənin yığışdığını gördü və fikirləşmə-
dən 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, bulağın gözü kimi şəffafdılar. Qoy bir az keçsin, 
bu zavodların zəhər qoxusu onların hamsını yuyub 
aparacaq!” 

Özlüyündə belə düşünən Rahib müəllim nisbətən 
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ağsaqqalların yığışdığı topaya yaxınlaşdı. Onlar Levo-
nun gənc qızı zorlamasını nifrət və həsəd hissi ilə 
qarşılayırdılar. 

– İnsan ən vəhşi heyvandır. Vəhşilərin vəhşisi! – Ağ 
saçlarını səliqə ilə arxaya daramış qırmızıyanaq kişi 
danışırdı. – Heyvandan fərqli olaraq Allah-təala insana 
şüur verib! Şüurlu insan belə iş tutmaz. Bununla ca-
vanlar 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 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 eləyəcəklər ki, baxın, azərbaycanlılar 
ermənilərin başına necə oyunlar 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 
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çəkirdi. Onun kürəyindən vurub yenə sualını təkrar 
etdi. Aram onun əlini geri itələdi. 

– Sən kimsən? Nə lazımdı? 
– Mən səninlə deyiləm, operatorlayam. Ondan soru-

şuram 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 dəqiq-

ləşdirmək 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 diqqət-
çəkən idi ki, Aramın qışqırığı, onu itələyəni məhv 
etmək şüarı eşidilmədi. Rahib müəllim asta addımlarla 
əvvəlki yerinə qayıtdı. Aram görünmürdü. 

– Nə aydınlaşdırdın? – Novruz maraqlı xəbər eşi-
dirmiş kimi dilləndi. Cahangir müəllim də eyni maraq-
da idi.  

– Açığı, operatorla danışmaq istədim, heç mənə 
məhəl qoymadı, əvəzində bir erməni vardı, vəkillik 
edirdi, o imkan vermədi ki, nəsə aydınlaşdıram. Opera-
tor 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 bilmə-
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diyimiz 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 

verilməyəcək! 
– Qarabağ torpaqlarının bir qarışı da düşmənlərə 

verilməyəcək! 
– Ermənilərə ar olsun! 
– Ermənilərə ar olsun! 
– Ermənilər məhv olmalıdırlar! 
– Ermənilər məhv olmalıdırlar! 
– Yaşasın Azərbaycan!      
– Yaşasın Azərbaycan!      
– Qarbaçova ölüm! 
– Qarbaçova ölüm! 
– Raisa satqındır! 
– Raisa satqındır! 
– Zori Balayana edam! 
– Zori Balayana edam! 
Rahim müəllim Aramın da bu şüarları səsləndir-

məsinə təəccüb qaldı. Levonun arxası ilə gedən 
gənclərdən birini yanladı. 

– Qardaş, mən qaçqınam, şəhərə dünən gəlmişəm. 
Allah sizin kimi cavanları salamat eləsin ki, bizim 
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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 qovma-
lıyıq. 

– Qovaq də! Ancaq belə yox! 
– Dayday, sənin ağlın o dərəcədə yoxdu. Sən girən 

kol döy. Sən eləcə balet elə! 
– Sən özün azərbaycanlısanmı? 
– Əlbəttə. 
– Fındıq sözünü deməyə ehtiyac yoxdu ki? 
– Fındıq, fındıq, fındıq! 
– Aydındı. Adama qəribə gələn odu ki, belə zaman-

da erməninin dalına düşüb hara gəldi gedirik. 
– Konsertlər qabaqdadı. 
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– 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 dedik-
lərini tutuquşu kimi təkrarlayır, əmrlərini nökərcəsinə 
yerinə yetirirdilər. Bu təxribatın nə ilə nəticələnəcəyini 
təsəvvür edə bilməsə də, sonluğun pis olacağını yəqin 
etdi. 

Kütlə Levon və onun dəstəsinin axını ilə sürü kimi 
irəliləyirdi. Cahangir müəllim, Novruz insan axınının 
içində it-bat olmuşdular. 

– Dayanın, ay camaat! Dayanın! 
Səs elə bil gurultu qoparıb, əks-səda verirdi. Yaxın-

dakılar 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.  

Levon əsəblərindən dodaqlarını gəmirdi. 
– Ay camat, görürsünüz də! Adını türk qoyub, 

ermənilərdən intiqam almağın əleyhinədir. Bizi yoldan 
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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 si-
fətini 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 
döyəcləməkdən əl çəkmirdi. Ürəyi soyumayan fotoqraf 
təpikləri ilə hardan gəldi vururdu. 

– Evlərə! Vaxtı yaman uzatdı bu köpəkoğlu! Əh-
məd, Vazgen 3-cü mikrorayondakı ermənilərin siya-
hısını çıxart! 

– Hazırdı! – Vazgen Levonun əmrinə əsgəri təzimlə 
cavab verdi. Yoldakı maşınlar sürətini azaldır, 
irəliləyən kütlənin gedişinə mane olmurdu.  

Rahim müəllim tərpənə bilmir, ağrılarından zarı-
yırdı. Dayanacaqda 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 yoxdu. Belə basabasda avtobusmu işləyər. İşə 
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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 böyük və gün ərzində fasiləsiz işləyən “Zaman” 
mağazasına girdilər; kim əlinə nə keçirdisə, acgözlüklə 
götürürdü. Mağaza müdiri Zaman işçilərinə tapşırdı ki, 
nə istəyirlərsə, mane olmayın, qoy götürsünlər. Mağa-
zanın sahibi bic və hiyləgər adam idi, bilirdi ki, bu 
adamlar indi vəhşi ayıdan da betərdilər, gözləri 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 təzəcə təmir etdirib, boş vitrinləri sabah mal-
la dolduracaq. Ürəyində 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 
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mənə dərs keçəcəksiniz? Mən, bax budu, JEK-dən 
siyahı çıxartdırmışam. Burda üçüncü mərtəbə yazılıb. 
İkinci mərtəbə olsaydı, deyərdim ikinci mərtəbə də var. 
Siz bizim işimizə mane olursunuz. 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 üstü-

örtülü qalmadı. O basabasda qonşunun xəbərini eşidən 
Əlizadə taksi sürücüsü işləyən dostu Sənanı kənara 
çəkdi: 

– Ə, bu türemçik köpəkoğlu keqebeşnikdi. Görmür-
sənmi, qonşu deyir, ikinci mərtəbədə erməni yaşayır, 
onun üstündən vaz keçdi. Erməniləri qovuruqsa, onun 
qapısı niyə açılmalı deyil? 

– Nə demək istəyirsən? 
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– Qoy bir az aralansınlar, qapını açıb içəri keçək. 
varlı adamdı, Bakıda zərgər işləyir. 

– Qapını necə açaq? 
– Necə açacağıq? Mantrofka varmı? Salıb yerindən 

çıxaracağıq. 
– 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 tərəfdən yüngül addım səsləri eşidilsə də, çölə 
çıxan olmadı. Yəqin ki, qorxur, risk etmirdilər, 
gözlükdən baxmaqla kifayətlənirdilər. 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? – Əliza-
dənin ağzı açıq qalmışdı. 

– Kişinin oğlu əməlli-başlı dəm-dəzgah qurubmuş. 
– Yaşayanda da belə yaşayasan. Adam corablarını 

da çıxarmaq istəyir ki, toz olmasın.  
Mətbəxə keçdilər. Bura da gözəgəlimli idi. Divar-

dan asılmış şkaflar, qaz borusu, paltaryuyan, soyuducu. 
– Bunlar İtaliya mebelləridi. 
– Yox, deyəsən nemetskidi. 
Soyuducu işləyirdi. Açdılar. Yağ, pendir, bal, ikra, 

konservlər, konyak şüşələri... 
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– 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. 
Qiymətli heç nə tapılmadı. Sənan havayı yerə vaxt 

itirdiklərini bildirdi. 
– Gəl, kömək elə, xolodilniki mənim maşınıma 

qoyaq, aparım, 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 me-
beli 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 
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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, 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 ko-
nyakdan nazik çay stəkanını doldurdu, gözlərini yu-
mub birnəfəsə içdi, dodaqlarını marçıldadıb, şokolad 
axtardı, kağızını açıb, bütöv ağzına atdı. Yataq otağına 
keçib, ağzıqoylu yerə uzandı. 

Aramsız telefon zənginə ayıldı, özünü telefonun 
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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. 
– 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 

tapmaqda bizə yardımçı olun. 
– Mən yalan deyə bilmərəm, çünki Anahidin harda 

olduğundan xəbərsizəm. Sizə də söz verə bilmərəm ki, 
onu tezliklə taparam. 

– Bəs neynəyək? 
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– 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 kri-

minal 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? 
– 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, çənəsi, boynu... Özü özünün xoşuna gəldi. 
O, bu an hətta Anahiddən də gözəl idi. Qat-qat! Sadəcə 
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ağlına da gəlməyib ki, kənardan özünə baxıb, qiymət 
versin. Elə məktəb olub, onun da canı. Səhər məktəb, 
axşam ev! Günlər necə də tez ötüb! Həyatının 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!” – Müs-
təntiqin 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 harada yatıb qalmışam? Niyə Anahidlə, 
ya onun kimi bir başqasıyla 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 
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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, qon-

şu otaqdan 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. 
– Heç Rafiqi soruşmadı. 
– Ailəvi dostuq. Rafiq kişidi, ondan nə narahat ola-

caq? 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 

doqquzmərtəbəli 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 ünva-
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na 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? 
– Gizlətməmişəm. Qız məşqdədi. 
– Bu saatda nə məşq? Məşq vaxtıdı? Evi axtarın! 

Nə varsa hamısını bayıra tullayın. 
– Urrey! - Kütlə gurhagurla, bir-birini itələyə-itə-

ləyə içəri keçir və əşyalarını sındırdıqları pəncərələr-
dən 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? 
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Evin başına uçsun! Məndən nə istəyirsən? Niyə qoy-
mursan 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 qo-
lundan yapışanlar cinayətkar kimi asfaltın üstündə, 
əlləri arxasında saxladılar.  

Levon arvadla üzbəüz dayandı, ətrafında Aramı və 
operatorları 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! 
Siranuşun lütlənməsi iki dəqiqə çəkmədi. saçları 

üzünə dağılmış qadın qışqırır, haray çəkirdi. 
– Musiqi! Musiqi qoyun! – Levon Arama əmr etdi. 

Maqnitafon tez də gətirildi. Düyməni basdılar. 
– Sakit olun! Sakit, ay camaat! Siranuş oynayacaq! 

Baxın! Baxın görün necə gözəl bədəni var! Ermənilər 
də azərbaycanlıları bax beləcə oynadırdılar! Hansı 
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havadı? “Tərəkəmə!” Oyna! 
Siranuş minlərlə kişinin qarşısında dəli kimi olmuş-

du. Əlləri ilə üzünü örtməkdən və ağlamaqdan başqa 
çarəsi qalmamışdı. Operatorlar onu lentə almaq üçün o 
yan-bu yandan mövqe seçir, gah ayaq üstə, gah oturaq 
halda çəkirdilər, pəncərə-eyvanlardan boylanan qadın-
lar 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 edəcəksən? Sənə nifrət edirəm! Ermənilərə nifrət 
edirəm! Qarabağ Azərbaycanındır! Azərbaycanın! 

Levon onun sifətinə tüpürdü. 
– Başını qırxın! 
Siranuşun başını qayçıladılar. O, yöndəmsiz 

qırxılmış qoyuna oxşayırdı.  
– Oyna! Oyna qəhbə! Sənə deyirəm, oyna! Oyna-

masan üstünə nöyüt töküb yandıracam. 
Siranuş əllərini qaldırıb dəli kimi hoppanır, 

oynayırdı. 
– Arvad dəli oldu! – Ağsaqqallardan kimsə dilləndi. 
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– 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 bilirəm. ora hücum! O 
ev də alt-üst olmalıdı. Onlar Vətənə xəyanət 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 bi-

na, 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 ixtiyarınız olmasa da, axtarın. Bura erməni 
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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! Evindən 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 gətirdin. 

Levon pilləkənləri qalxıb, qapıdakıları araladı. 
Uşaqlar yoxlayıb çıxırdılar. 

– Evi əməlli-başlı axtardınız? 
– Nöqtəbənöqtə! 
– İçəridə kim var? 
– Heç kim. 
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– Bəs evin adamı hardadı? 
– Bilmirik. – Əhmədin gözləri Ədiləni axtarırdı. 
– Bu evin sahibi kimdi? 
– 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. Axtarılan yerləri bir də axtardılar. 
– Evi dağıdın! 
– Evi dağıtmaq lazımdı! – Əhməd Levonun 

sözlərini təkrarladı. 
– Götürün əşyaları, pəncərədən bırıldadın! – Elçin 

uşaqlara əmri təkrarladı. 
Arvadlar içəri şığıdılar. 
– Nə bırıldadırsınız? Nəyi, bırıldadırsınız? Rədd ol-

sun burdan. Bunların başına-gözünə baxın! Hamısı elə 
bil nəşə çəkiblər! Camaatın evini alt-üst etdiyiniz get-
mir, 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. Qalan-
lar Levona narazılıq etdilər.  

– Evi onsuz da dağıdıbsınız. Raz ki, evdə yoxdu, iş-
iniz olmasın. Hələ nə qədər erməni evləri var! 

– Azərə borclu qaldım! Yaxşı çıxdı aradan! – Levon 
getmək istəmirdi. 

– Azər sənə borclu qaldı, köpəkoğlu, əgər o burda 
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olsaydı, sən belə qələt eləyə bilərdin? 
Əhməd şefinin kefinin pozulduğunu görüb 

kişiləndi: 
– Burda olub nə pox yeyəcəkdi? 
– 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? Hökumət də mənəm, qanun da mənəm! 

– Rədd ol, tula! Erməniyə satılan köpəkoğlu! 
Düşübsünüz erməninin dalına, bilmirsiniz nə iş tutur-
sunuz? Allah səni yox eləsin! 

Əhməd qəfil Ədilənin üstünə şığıyıb, onu itələdi. 
Qadının ayaqları yerdən üzülüb divara çırpıldı və 
pilləkənin üstünə yığıldı. 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.  

 
  



Ясярляри.  Ы ъилд 

459 

XXXXVI FƏSİL 
 
Kostya başını qurulayıb, divana uzandı. Gözləri 

öləziyirdi. 
– Sənə nə oldu? – Anahid stulu ona yaxınlaşdırdı. 
– Heç, hər şey qaydasındadı. Çox içmişəm. Həm də 

yuxusuzam.  
– 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! 
– Düz sözə nə deyəsən? – Kostya ayağa qalxdı.  
İçdilər. Kostya əli ilə divanı göstərdi, qızlar balış, 

adyal gətirdilər. 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 hə-

rəkətləri 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 
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veclərinədi? Burda qalmayacaqlar ha? Camaat da 
dağılacaq. Ermənilər 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 

görəcəyik? 
– 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 dam-

cıları üzünə dəyirdi. Anahid duşun altında gözüyumulu 
dayanmışdı, başından axan su sabun köpüklərini yuyub 
apardıqca, bədəninin 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. Kos-

tya yatırdı.  
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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 qoyu-
lurdu. 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 yaxından tanıyan vardı və on-
lar 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 cəza-
sını! 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. Na-
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rahat 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 maşınını sürən Zaura yol göstərdi. – Orda ol-
masa, 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 oturan-

dı. Yanaqları 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 çayxanaya girdi, başdakı stola yaxınlaşdı. Çay 
içirdilər. Hamısına 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 

baxmalıyıq. 
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– 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 çevri-

lib 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 

analarını 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. 

– Sizin heç nədən xəbəriniz yoxdu? 
– Yox. Eşitmişik, ancaq şəhərə gəlişiniz indidi. 
– Hə, nə deyim? Görünməmiş bir iş idi. Görün-

məmiş! Ermənilərə nə divan tutdular? Arvadı çıxardıb 
lüt soyundurublar, oynatdırıblar, başını qırxıblar. Sonra 
maşınlara bağlayıb oçeretə qoyublar. 

– Nə danışırsan? – Azərin bu sözlərindən Əhməd 
özünü yığışdırdı, elə zənn etdi ki, bu da hardansa 
gəlmiş böyük adamlardandı. 

– Hə, sonra o arvadın qızını gizlədən evə hücum 
çəkiblər, arvadı öldürüblər. Nə başınızı ağrıdım, qırğın 
olub. Hökumət görək neyləyəcək? Desən, hökumət ha 
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yoxdu, uje dağılır. Stalinin vaxtı olaydı, belə işmi gör-
mək olardı? Hamısını bircə-bircə Sibirə göndərərdilər. 

Sahil parkını dönüb enişlə “Bəyaz gecələr” resto-
ranına tərəf getdilər. Ətraf sıx ağaclıqlarla dolu idi. 

– Burda saxla! – Azər sarı, əzik manatlığı sürücüyə 
uzadıb, qapını açdı, yerə düşüb yaşıllığa boylandı. 
Əhməd də düşmüşdü. 

– Hardadı? 
– Restorandaymış, ordan da qaçıb gizlənib. 
– Taparıq, hara qaçacaq? Gərək uşaqları da 

götürəydik. 
Taki gözdən itdi. Ağacların budaqlarını əyə-əyə 

irəliləyirdilər. 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. 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 aparmışdı, qollarında ağırlıq hiss edirdi, buna bax-
mayaraq, dayanmaq bilmirdi. 

Əhmədin üst çənəsindən iki diş yoxa çıxmışdı. Qan 
dayanmaq bilmirdi. 

– Kömək edin! Ay camaat, kömək edin! Kömək! 
Məni öldürürlər! Qoymayın! 
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Azər əsəbindən onun sözlərini təkrarladı: 
– Kömək edin, ay ermənilər! Levon! Gəl, dostuna 

kömək elə! Hardadı dostun? 
Əhmədin heyi qalmamışdı, heç Azərin ondan nə 

soruşduğunun 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. Görəsən, Levonu orda tapa biləcəkdimi? 

 
XXXXIX FƏSİL 

 
Levon yorulmuş, səsi batmışdı. Ağır addımlarla sola 

burulub Anahidgilin evinə yaxınlaşdı. Pilləkənləri zor-
la qalxıb, bir əlini divara söykədi. Zəngi basıb gözlədi. 
Birbaşa hamama girib isti suda yuyunacaq, konyakdan 
gillədib, çarpayıya uzanacaqdı. Ayaqlarının, belinin gi-
ziltisini, beyninin yorğunluğunu ancaq belə çıxara bi-
lərdi. Hələ Klara, lap Anahidin özü onu kremlə 
ovxalayardılar. 

Hər şeyi yerli-yerində icra olunmuşdu. Yerli-yerin-
də! Təkcə onun xəyalında gəzdirdiyi istəkdən savayı. 
Anjela! Azər! Azərdən 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 



Мцзащим  Исмайылзадя 

gələcəkdi. Sonra? Sonra hər şey adiləşəcəkdi. Hər hal-
da 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 
götürmüşdü. Hay-küydən əsər qalmamışdı. Şəhər 
sükuta qərq olmuş, ölü adamı xatırladırdı. Maşınlar 
səs-küy salmır, insanlar dillərini ağızlarına büküb 
saxlayırdılar. 

– “Amma Siranuşu nə günə qoyduq? Elə bir tamaşa 
çıxartdım ki, heç almanlar sovet əsirləri ilə elə rəftar 
etmirdilər. Göstərəcəklər! Bütün dünya görəcək! Hey-
rətlənəcəklər! Ağıla gəlməyən mənzərələrdi. Yaddaş-
lara ömürlük həkk olacaq. Baxın, görün vəhşiləşmiş 
azərbaycanlılar yazıq ermənilərin başlarına nə oyunlar 
açırlar! Belə vəhşilik yerə, göyə sığmaz!” 

Daha aradan çıxmaq vaxtı idi. Bunu Kostya 
müəyyən edəcəkdi. Necə? Hara? Kiminlə? 

– “Yura Kostyadan vəzifəcə böyük olsa da, çox 
ədəbli, mərifətli, qanacaqlı adamdı. Kostya eləcə əmr 
verir, çox danışmır. Özü də bazın biridi. Manyakdı 
köpəkoğlu! Anahidi ərinin əlindən necə qopartdı? 
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Utanmadan, eləmədən! Konyakdan vurdu, özünü Ana-
hidin 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, arxasınca 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 
tapdalayırdılar. 

– “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 kəlmə-
lərlə 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, ana-
dan necə doğulmuşdusa, o hala salırsan. Anjela ha 
qışqırsın, ha haray salsın ki, ay aman, qoymayın, icti-
mai 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 zorlayırlar! Qanunla ziddir! Cəzası çox 
ağırdır, ancaq buna məhəl qoyulmur, qanun tapdalanır! 
Qanun kütlə üçündür! Kütlə o qanunu küçədə, minlərlə 
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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 insanlara! Axı, bu qanunda var! Qa-
nunda 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. Bu-

na əsas yoxdur. Əvvəla, orada kütlə əsas olacaq. Bu 
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zaman cinayəti ayırd eləmək mümkün deyil. Sonrası 
da lap həbs olunsan belə, səni azad edəcəklər!” 

Kostya çox sərbəst, özünə inamla, həm də sayma-
zyana 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 
operatorlar 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, paspor-
tunu 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 
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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 – 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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