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I pərdə 
(Kafe-restoran. Müğənni oxuyur və rəqqasə qız rəqs edir. 

Stollarda isə Zərbəli, onun hesabdarı və bir neçə başqa adam 
oturub qulaq asır.) 

 
Müğənni:  
 Bir zaman mən də əsiri dəxi meyxana idim. 
 Ooo. Ohoo, ohoo hoy... 
 Həvəsi badə ilə, aşiqi-peymanə idim. 
 Çox çalışdım saçının rəngi yadımdan çıxsın, 
 Görməsəydim o üzü, mən dəli, divanə idim. 
 Ooo. oho. ho.. oho hoy... 
(Mahnı qurtarır, əl çalırlar. Müğənni və rəqqasə səhnədən 

çıxır ) 
Zərbəli: Pis deyil. Mən sənə nə demişdim, Əbülqasım? 
Əbülqasım: Nə demişdiniz, Zərbəli? 
Zərbəli: Mən sənə demişdimmi, bu müğənni ilə, rəqqasə bi-

zə yaxşı gəlir gətirəcək. 
Əbülqasım: Xatırlamıram, Zərbəli. Deyəsən onları mən ta-

pıb gətirdim, siz də uzun müddət fikirləşəndən sonra birtəhər 
razılaşdınız. 

Zərbəli: Mənim əziz hesabdarım, de görüm bu mahnılar, bu 
rəqslər bir ildə bizə nə qədər gəlir gətirib? 

Əbülqasım: Mənim şefim, az gətirməyir, bir milyarda çat-
mağa cəmi iki yüz min qalıb.  

Zərbəli: Mən sənə demişdimmi, Əbülqasım, gördün, mənim 
proqnozların necə düz çıxdı. Bura mənim hasarlı həyətim idi. 
Mən hasarları sökdürüb, buranı kiçik bir park elədim. Parkın da 
içində belə bir kafe-restoran tikdim. Sonra dedimmi bu bizə 
yaxşı gəlir gətirəcək, Əbülqasım? 

Əbülqasım: Yadıma düşmür! Bu ideyanı deyəsən arvadınız 
demişdi... 

Zərbəli: Mən dedimmi, bu işin gələcəyi var, Əbülqasım? 
Əbülqasım: Xatırlamıram, Zərbəli... Mən deyirəm, Zərbəli, 
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gəl bu yığılmış pula bir restoran da alaq, qoy gəlirimiz on qat 
artsın, Zərbəli! 

Zərbəli: Bilirsənmi, Əbülqasım, bir aydır yuxuma nə girir? 
Yuxuda görürəm ki, bu parkın bax bu hündürlüyündə mənim 
heykəlim var, hamı heykəlimin qabağına gül qoyub deyir: 
“Çox sağ ol, Zərbəli, belə bir istirahət parkını bizim üçün yarat-
mışsan!”. Mən də kənardan baxıb günü-gündən cavanlaşıram. 

Əbülqasım: İndi yığılmış pula, deyirəm, bəlkə mağaza alaq. 
Bu işdə yaxşı pul var. 

Zərbəli: Restoran da almaq olar, mağaza da almaq olar. On-
lar sağlamlığın rəhni deyil, Əbülqasım. Sağlamlığın rəhni ca-
vanlıqdır, cavanlıq. Bax, cavanlığı almaq lazımdır. Bunu mən 
sənə deyirəm, Əbülqasım, yadda saxla.  

Əbülqasım: Onu necə ala bilərik, ömürdür, gedir. Saxlamaq 
olmaz! 

Zərbəli: Mən sənə nə dedim, Əbülqasım, cavanlıq, sağlam-
lıq yoxdursa, insana nə çoxlu pul, nə restoranlar, nə də mağaza-
lar lazımdır. İnsana həyatda zövq verən cavanlıq ehtirasları, ca-
vanlıq gücüdür. Bunu mən sənə deyirəm, Əbülqasım, yadda 
saxla! 

Əbülqasım: Bəs onu necə qaytaraq. 
Zərbəli: Onu qaytarmağın yolunu sənə demədimmi, Əbül-

qasım?  
Əbülqasım: Demədiniz, əfəndim! 
Zərbəli: Mən sənə yuxumu danışmadımmı, Əbülqasım? 
Əbülqasım: Danışdınız. 
Zərbəli: Mən sənə demədimmi yuxuda necə cavanlaşırdım, 

Əbülqasım? 
Əbülqasım: Dediniz. 
Zərbəli: Onda, Əbülqasım, birinci cavanlaşaq. Cavanların 

dişləri bizdə olsun, sonra dişlərimiz kəsəcək loğma barədə dü-
şünək, Əbülqasım. Bunu mən sənə deyirəm, Əbülqasım. Dəf-
tərcəyə yaz, yaddan çıxmasın! Belə də yaz, bu bir hikmətdir: 
əvvəl diş, sonra loxma, gərəkdir insana. Diş yoxdursa, on lox-
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ma nəyə lazım. Bunu mən sənə deyirəm, Əbülqasım. Öyrən 
məndən, əgər mənim kimi varlı olmaq istəyirsənsə. 

Əbülqasım: Dediklərinizi dəftərçəmə yazdım, əfəndim. Mə-
nim babam həmişə deyərdi: kasıblıq da, varlılıq da əqli proses-
dir. Bir bayatını həmişə deyirdi: Əzizinəm, gül əllər; Ağ bilək-
lər, gül əllər; Dəryaca ağlın olsa; Kasıb olsan gülərlər. 

Zərbəli: Mən də deyirəm, Əbülqasım, sən yaz. Varlı nasaz 
olmaqdansa, cavan sağlam olmaq yaxşıdır.  

Əbülqasım: Yazdım, əfəndim.  
Zərbəli: Elə isə mənim ideyam barədə fikirləş. 
Əbülqasım: Onda mən gedib bir heykəltəraş tapım, görüm, 

sizin heykəli neçəyə düzəldər. Biz onu lap buraya qoyarıq, ətra-
fına da gül-çiçək. 

Zərbəli: Get , Əbülqasım, get. Dediklərimi elə.  
(səhnəyə Zərbəlinin qardaşı qızı Həmidə gəlir) 
Zərbəli: Nə oldu işin? Deyəsən yenə də suyun süzülə-süzü-

lə gəlirsən. 
Həmidə: Əmi, mənim əziyyətimi çox çəkmişsən. Məni 

oxutdun, xərclərimi çəkdin. İndi bircə arzum qalıb, onu həyata 
keçirmək lazımdır. O da düzəlmir. 

Zərbəli: O nə istəkdir elə, düzəlmir?  
Həmidə: İmtahanlardan keçdim, bütün mərhələləri asanlıqla 

yola verdim, amma bu fərdi müsahibədən keçə bilmədim. De-
dilər altı dil bilməyin yaxşıdır, qırmızı diplom almağın yaxşı-
dır. Amma, müstəntiqliyə qızları götürmürük. Dedilər oğlan ol-
saydın, heç bir maneə yoxdur, səni götürərdik. Ancaq oğlanları 
götürmək olur. Rəfiqəm də deyir, bəlkə cinsini dəyişəsən. Mən 
də fikirləşirəm, ya gərək arzularımdan xətt çəkim, ya da arzula-
rımın dalınca qaçıb cinsimi dəyişim. Adım da Həmidə yox, Hə-
mid olsun. 

Zərbəli: Sən nə danışırsan?! Sənə bu adı mən qoymuşam. 
Rəhmətlik anamın adıdır. Belə axmaq fikirlər ağlına haradan 
gəlib. Bir şey fikirləşərik. 

Həmidə: Fikirləşərik deyəndə, qanunları dəyişə bilməzsən 
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ki! Ya qanun dəyişməlidir, ya da cinsiyyət. Qanuna gücümüz 
çatmaz, gücümüz çatan cinsiyyət məsələsidir. Ya da arzumdan 
əl çəkib, ömrüm boyu nakam yaşamalıyam. 

Zərbəli: Sənin nakam yaşamağına imkan verə bilmərəm. 
Səni qardaşımdan əmanət götürəndə ona söz vermişəm, sənin 
xoşbəxtliyin üçün nə lazımsa edəcəyəm. Mən bunu etməsəm, 
özümü ömrüm boyu günahkar sayaram. Sən tələsmə, indi 
Əbülqasım gələr (Əbülqasım içəri girir), budur gəldi. Gəl on-
dan soruşaq, hər halda o elmlər doktorudur. Baxmayaraq ki, in-
di elm aləmində çalışmır, maaşı təmin etmir, mənim hesabda-
rımdır, həm də müşavirimdir. İndi o nə desə, onu da edərik.  

Əbülqasım: Mənə görə nə qulluq şef! 
Zərbəli: Problemimiz budur ki, qardaşım qızı Həmidəni 

müstəntiq götürmürlər. Deyirlər qanun buna yol vermir. İndi 
bilmirik nə edək. Qarşımızda iki yol var, ya qanun dəyişdiril-
məli, ya da cinsiyyət. Başqa cür arzuların həyata keçməsi 
mümkün deyil. 

Əbülqasım: Bir şey də dəyişilə bilər. Əgər siz deyirsinizsə 
təkcə arzunun həyata keçməsi vacibdir. 

Zərbəli: O, dəyişilməli nədir ki, arzuların həyata keçməsinə 
səbəb ola bilər. 

Əbülqasım: Vətəndaşlıq. Mənim bir qohumumun qızı. Ru-
siyada yaşayır. Özü də istintaqda müstəntiq işləyir. Oranın tək-
cə qanunları yox, həm də tələbləri belə qızların müstəntiq işlə-
məsinə imkan verir. 

Zərbəli: Həmidə qızım, bu fikir beyninə batdımı? Sənin va-
lideynlərin də orada yaşayır. Onların yanına gedib bir müddət 
müstəntiq işləyərsən, həvəsindən bezəndən sonra qayıdarsan 
sənə burada yaxşı iş təşkil edərik. 

Həmidə: Əla ideyadır. Onda mən getdim. (Səhnədən gedir) 
Zərbəli: Çox şükür, bu məsələni həll etdik. Mən nahaq yerə 

elmlər doktorunu işə götürməmişəm. Düz deyirlər ağıl hər şe-
yin açarıdır. Dahilər bu barədə nə deyib, Əbülqasım? 

Əbülqasım: Böyük Nizami deyib ki, “Hər kəs öyrənməyi 
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bilməyirsə ar, sudan dürr, daşdan da gövhər çıxarar ” 
(Səhnədən çıxırlar, səhnəyə Sərfəli, vəkil, arxaları ilə “Qo-

çu” adında cangüdənləri gəlir) 
Sərfəli: Bax, haqqında danışdığım sahə buradır – şəhərin ən 

yaxşı yeri. Mən burada bir göydələn ucaldacağam. Birinci mər-
təbəsi ticarət mərkəzi, zirzəmisi avtomobil dayanacağı. Bura 
bizə milyonlarla gəlir gətirəcək. 

Vəkil: Başa düşdüm, fikriniz pis deyil, şef. Bəs problem nə-
dir? Mənim köməyim nə ola bilər? 

Sərfəli: Məndə olan məlumata görə, Zərbəli buranı satmaq 
istəmir. Hesabdarı Əbülqasıma zəng etmişəm. İndi gələcək. 
Görək nə deyir. Odur gəlir. Ooo, salam Əbülqasım. 

Əbülqasım: Salam, Sərfəli, mənə görə nə qulluq? 
Sərfəli: Alqı-satqı məsələsi. Zərbəli hansı qiymətə satsa al-

mağa razıyam. Mən artıq bu yerə elə aşiq olmuşam ki, onsuz 
gələcək planlarımı təsəvvür etmirəm. Hətta bankdan kredit də 
ayırıblar. Təcili işə başlamalıyam. Yoxsa kredit batar, tamam 
bankrot olaram. 

Əbülqasım: Deyirsən bura vurulmuşsan. Məhəbbətin gözü 
kor olar. Onunla həyata baxmayın, soyuq nəzərlərlə hər şeyə 
yanaşmaq lazımdır. 

Sərfəli: Nə demək istəyirsən? Deyəsən səndə söz var. Mə-
nim təklif etdiyim məbləğə müqəddəslər də öz ürəyini iblisə sa-
tarlar, nəinki Zərbəli. 

Əbülqasım: Yanılırsan, Əbülqasım buranı satmaq istəmir. 
Əksinə, yerini daha da bərkidir. Mənə tapşırıb ki, heykəltəraş 
tapım. Burada heykəlini də ucaltmaq istəyir. Ona görə də bu 
sövdadan əl çək, başından çıxart bu yeri almağı. Sağ olun, mən 
getdim. (gedir) 

Sərfəli: (yerində donmuş halda bir qədər pauzadan sonra) 
Vaxsey, milyonlar əldən çıxır. Necə yəni satmaq istəmir. Yox. 
Yox. Mən bununla razılaşa bilmərəm. Bir çıxış yolu tapmaq la-
zımdır. 

Vəkil: İndi başa düşdüm, məni niyə gətirmişsən. İşlər o qə-
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dər də asan deyil. Sənin sövdan da, aşiqliyinin sevdası da baş 
tutana oxşamır. 

Sərfəli: Sən bir vəkil kimi bunun hüquqi cəhətlərini fikirləş. 
Biz onu necə küncə sıxıb, buranı satmağa məcbur edə bilərik.  

Vəkil: Bu işdə sənə vəkil yox qoçu lazımdır.  
Qoçu: Şef, bəlkə onun başına bir “qurşun” – türk qardaşları-

mız demişkən. 
Sərfəli: Səbr elə, hər şeyin bir vaxtı var. Qaçaq, qoçu zama-

nı artıq çoxdan keçmişdir. İndi hiylə, siyasi manevrlər zəmanə-
sidir. Bunu da vəkillərdən başqa heç kəs məharətlə həyata keçi-
rə bilmir. Başını işlət, çıxış yolu tap milyonlar əldən çıxır. Sən 
onun etibar etdiyi vəkillərdənsən. Neçə işi qanun mühakimə-
sindən xilas etmişsən. Əgər bu işi görə bilsən, iki milyon qa-
baqsan. 

Vəkil: İki milyona molla da öz ürəyini şeytana satar.  
Sərfəli: Sən işi aşır, iki milyonun var. Bilirsən, mən sözü-

mün həmişə ağası olmuşam. 
Vəkil: Mən razı. Hüquqi baxımdan ölkə prezidentinin fər-

manı olmadan, şəhərin hər hansı bir yerində kiminsə heykəlini 
ucaltmaq qeyri-qanuni iş sayılır. Zərbəli burada heykəlini qoy-
sa, ciddi problemlərlə rastlaşa bilər. Olsun ki, qanun qarşısında 
aciz qalıb obyekti satar. Belə vəziyyətdə mənə elə gəlir ki, Zər-
bəlinin yanında olub, onu bu işə şirnikləşdirmək lazımdır. Özü-
nüzü elə təqdim edin ki, onun ən yaxın dostusunuz. Ona yalnız 
uğurlar arzulayırsınız. Elə ki, ayağı sürüşdü, yıxıldı. Onda ar-
xasından elə bir təpik vur ki, bel-buxun axıradək sınsın və bir 
daha ayağa qalxa bilməsin. Onda siz istəyinizə çata bilərsiniz, 
özü də indi verdiyinizdən on qat az pul xərcləməklə. 

Sərfəli: Deməli, cinayət məcəlləsinin maddələri sıxdıqca, 
gözləri qaralacaq, buranı da dəyər-dəyməzinə mənə verəcək? 

Vəkil: Tamamilə doğrudur. Hər şeyi düz başa düşdünüz.  
Sərfəli: Fikriniz beynimə batdı, sizin təlimatınız əsasında 

hərəkət edib, şahmatda olduğu kimi, ağıllı gedişlə asanlıqla bö-
yük fiquru aşıracağıq. Səni özümə vəkil seçməkdə yanılmamı-
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şam. Ancaq mən yenə də narahatam. Biz gərək bir tədbir də gö-
rək. Mənə burada olan bütün danışıqları eşitmək, nələrin olma-
sını bilmək lazımdır. Təfsilatı ilə olmasa da, ucundan-qulağın-
dan bilməliyəm. 

Vəkil: Bu işdə sənə bir məsləhət verə bilərəm. Casus tutuqu-
şularından birini burada yerləşdirmək lazımdır. Ondan burada 
olan gizlin söhbətləri öyrənə bilərik. Bu Zərbəlini ortadan qal-
dırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Mövcud şə-
raitdə Zərbəli qarşımızda duran bir nömrəli arzuolunmaz şəxs-
dir. Biznesimizin inkişafını istəyiriksə, Zərbəlini aradan götür-
məliyik. 

Sərfəli: Düz deyirsən, heykəlin açılışında mən ona casus tu-
tuquşularımdan birini bağışlayam. O da quşu burada qoyar, quş 
da mənə burada olan söhbətləri deyər. 

(Musiqi çalınır: müğənni və rəqqasə səhnəyə gəlir) 
Müğənni: İstəyirik biz də bir iş başlayaq, 

Yaxın da, düşmən də edir daş-qalaq. 
İstəyirik biz də bir az anlayaq, 
İşlərimiz dönüb olur baş-ayaq. 
İstəyirik biz birinə ad qoyaq, 
Hamı durub ona yaxır ağ boyaq. 

(kafedə oturmuş birisinə başqası yaxınlaşır) 
Müştəri: Oooo, Sadıq həkim, bu sizsiniz? Nə yaxşı oldu. 

Baxın görün, bu analizlər mənə nə vəd eləyir. 
Sadıq: Çox pis. Öləcəksən.  
Müştəri: Nə danışırsınız, yəni heç bir ümid yoxdur?! 
Sadıq: Xeyir-xeyir, heç bir ümid yoxdur. Get qəbrini qaz-

dır. Öləcəksən.  
Müştəri: Həkim, bəlkə bir balaca ümid var? 
Sadıq: Yox-yox, ağlına belə gətirmə. Öləcəksən, get qəbir 

sifariş elə. Heç bir ümid yoxdur. 
(müştəri suyu süzülə-süzülə gedir, başqa bir müştəri gəlir) 
Müştəri II. Oooo Sadıq mühəndis, görün nə gözəl bina tik-

dirmişəm. Baxın görün düz tikilib, yoxsa mənə atıblar. 
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Sadıq: (şəkil baxır) Düz tikməyiblər, uçacaq. Get sök, başı-
na uçar, altında qalarsan. 

Müştəri II: Bəs mənim pullarım. Bir ətək pul xərcləmişəm.  
(Müştəri II gedir və ona ofisiant yaxınlaşır) 
Ofisiant: Ay Sadıq, bəyəm sən həkimsən ki, onu elə sındır-

dın? 
Sadıq: İki il həkim işləmişəm, sonra bildilər diplomum sax-

tadır qovdular. Üç il də mühəndis işlədim, yenə də diplomu-
mun saxtalığını bilib qovdular. Heç kəsə demə, indi saxta pas-
port düzəldirəm. Müştəri olsa deyərsən. Heç kəsə xəbər vermə.  

Ofisiant: Bəs onda birini niyə vaxtsız öldürürsən, başqası-
nın evini başına uçurursan?! 

Sadıq: Eh, bütün yarananlar öləcək, bütün tikililər uçacaq, 
bunun geci-tezi var.  

(Səhnəyə Zərbəli, Əbülqasım və heykəltəraş daxil olur) 
Zərbəli: Bu qiymətə də heykəl olar. Bu qədər pulu mən ve-

rib on super-market ala bilərəm. Bir qədər ucuz variant olsun.  
Heykəltəraş: Hansı məbləğ sizə sərf edir? O formanı ki, siz 

deyirsiniz, bunun qiyməti bahadır. Axı sizin büstünüzü qurma-
yacağıq. Deyirsiniz heykəliniz hündür olsun, özünüz ayaq üstə 
durasınız, əlinizi də qibləyə tutasınız. Belə bir heykəlin qiyməti 
də bahadır. 

Zərbəli: Əbülqasım, sənə demişdimmi bizim işimizi asan 
yerinə yetirəni tap. 

Əbülqasım: Demişdiniz. 
Zərbəli: Sənə demişdimmi, mənim heykəlim şəhərdə ən 

hündür və ən sərfəli qiymətə olmalıdır? 
Əbülqasım: Demişdiniz. 
Heykəltəraş: Yaxşı, yaxşı, bir variant var. Şəhərdə əvvəllər 

çox heykəllər olub. Özünüz o heykəlləri görübsünüz. Onlardan 
hansı sizin xoşunuza gəlirdi. 

Zərbəli: Dağüstü parkda olanın adı nə idi, Əbülqasım? 
Heykəltəraş: Kirovun heykəli. 
Zərbəli: Əbülqasım, mən sənə demişdimmi heykəlim onun 
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heykəli kimi möhtəşəm olsa yaxşıdır? 
Əbülqasım: Xatırlamıram. 
Heykəltəraş: Bəlkə elə onun heykəlini sənin heykəlinlə uy-

ğunlaşdıraq. Başını götürüb, sənin başını onun başına qoyaq. 
Onda xərcin də çox az olar. Heykəl də möhtəşəm olar. 

Zərbəli: Mən demişdimmi bu iş asanlıqla başa gələcək, 
Əbülqasım? 

Əbülqasım: Demişdiniz. 
Heykəltəraş: Onda razılaşdıq. Beş-altı yüz min verərsiniz 

Kirovu muzeyin həyətindən götürüb başını kəsərəm, sonra da 
sizin başınızı düzəldib onun bədəninə yapışdıraram. 

Zərbəli: Mən demişdimmi bu iş belə olsa yaxşıdır, Əbülqa-
sım? 

Əbülqasım: Xatırlamıram. 
Zərbəli: Sən, get, o heykəli düzəlt. İndi o Türkiyədən gələn 

usta gəlsin, görək, heykəli buraya necə yaraşdırmaq olar. Mən 
demişdimmi heykəlin burada quraşdırılmasına, ətrafının bəzə-
dilməsinə türk sənətkarları rəhbərlik etsə yaxşıdır, Əbülqasım? 

Əbülqasım: Demişdiniz əfəndim. 
Zərbəli: Qoy o türk gəlsin, görək bu sahəni necə qurub-qu-

raşdıracaq. 
(İçəriyə türk stilisti girir, keçib əyləşir) 
Əbülqasım: Əfəndim, oturun. Söyləyin, artıq işlə tanışsınız. 
Türk: Əfəndim, çok para lazım, bir sürü iş var? 
Zərbəli: Əbülqasım, dedi bir sürü nə oldu.  
Əbülqasım: (mətləbi anlamadığına görə oturanların üzünə 

baxıb bir qədər pauzadan sonra) Mən belə başa düşdüm, o de-
yir ki, bir sürü qoyunum var. Yəqin həm də fermerdir. 

Türk: Sözüm söz, əfəndim, erkək sözü. 
Zərbəli: Əbülqasım, dedi erkəyi nə oldu? 
Əbülqasım: (çaşqın halda) Belə başa düşdüm, deyir ki, sü-

rüsündə erkək heyvanlar da var. 
Zərbəli: Sən bunların dilini yaxşı anlayırsan. Soruş, gör at 

da saxlayır? 
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Əbülqasım: Əfəndim, atınız da varmı? 
Türk: Atmı? Atdan bir dəfə zapladım. 
Zərbəli: Nə dedi, zapı? 
Əbülqasım: Mən belə başa düşdüm, o dedi atdansa, zapı ilə 

getmək yaxşıdır. Zaparojilər bunlarda deyəsən dəbdir. Soruşum 
görüm hansı maşınları sürürlər. (Üzünü ona çevirir) Əfəndim 
hansı maşınları sürürsünüz? Hansı maşınla gəldiniz? 

Türk: Arabamı? İndi arabadan yıxılıb gəldim! 
Zərbəli: Arabadan yıxılıb. Qolu-qılçası əzilməsin. Heç yax-

şı olmayıb, yaşının bu vaxtında arabaya niyə minib ki, yıxılsın 
da... görən, nə arabası olub, at, ya öküz? 

Əbülqasım: Mən belə başa düşürəm, bu kişi faytondan-zad-
dan nəyəsə minib, ondan yıxılıb. Əfəndim, bir yerinizi əzmə-
mişsinizmi? 

Türk: Nasıl olmuş bu iş, biz anlaşarız! 
Heykəltəraş: Sürü saxlayıb, zapıda gəzən sənə yaxşı dizayn 

verə bilməz. Gəlin bir qədər də pulunuzdan keçin, mən elə hey-
kəlin buradakı dizayn işlərini də bir aya görüb qurtarım 

Zərbəli: Əbülqasım, dedimmi bu heykəltəraş məşhur türk 
dizaynerlərindən də bacarıqlıdır? 

Əbülqasım: Xatırlamıram, əfəndim.  
Zərbəli: Danışdıq, dediyiniz vaxtda heykəl burada olacaq. 

Pulunuzu da alacaqsınız. 
Musiqi sədaları yüksəlir: 
Müğənni: 

İstəyirik biz də bir iş başlayaq, 
Yaxın da, düşmən də edir daş-qalaq. 
İstəyirik biz də bir az anlayaq, 
İşlərimiz dönüb olur baş-ayaq. 
İstəyirik biz birinə ad qoyaq, 
Hamı durub ona yaxır ağ boyaq. 

(işıqlar sönür və səhnəyə iki oğru daxil olur: Balaş və Qa-
qaş. Projektor işığında onların söhbəti) 

Balaş: Yaxşı bax, sabah gecə buranı yarmaq sənin boynuna. 
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Qaqaş: Sən pusquda yaxşı dayansan, iş lazımınca yerinə ye-
tirilə bilər. Mən bilirəm, Zərbəlinin bu kafesi, şəhərdə ən gəlirli 
kafedir. Onun kassasından yaxşı pul çıxaracağıq. Mən artıq hər 
şeyin yerini bəlləmişəm. Gedək, hər şey planlaşdırdığımız kimi 
olacaq. 

 
II pərdə 

 
(İşıqlar yanır, Zərbəli lenti kəsir və heykəlin üzərindəki ör-

tük götürülür və dayananlar əl çalır. Zərbəlinin heykəli əlini 
qibləyə uzatmış halda kafe-restoranın qabağında. Səhnəyə Sər-
fəli və vəkili əlində gül daxil olub güləri heykəlin qabağına qo-
yub sonra kənarda dayanmış Zərbəlini təbrik edirlər) 

Sərfəli: Zərbəli, mən həmişə sənin işlərinlə fəxr etmişəm. 
Sənin yolunu özümə həmişə örnək saymışam. İstəyirəm bilə-
sən, mən sənin ən yaxın dostunam. Həmişə sənin yanındayam: 
pis gündə də, yaxşı gündə də. Bütün işlərində mənim köməyi-
mə arxalana bilərsən. 

Zərbəli: Mən demişdimmi Sərfəli ən ehtibarlı oğlandır, 
Əbülqasım? 

Əbülqasım: Demişdiniz əfəndim. 
(Sərfəli və vəkili onlardan aralanıb səhnənin kənarına çəki-

lirlər) 
Sərfəli: Sən lazımı orqanlara bu barədə məlumat verdinmi? 
Vəkil: Bəli, şef, polisə, vergiyə, aparata, bütün hüquq-müha-

fizə orqanlarını ayağa qaldırmışam. Bir azdan burada olub, 
Zərbəlini məsuliyyətə cəlb edəcəklər, şef! Odur prokurorla, sa-
hə müvəkkili də gəlir. 

Prokuror: Zərbəli, özünə heykəl qoydurmuşsan, bizi də xə-
bərdar etməmişsən.  

Zərbəli: Mən demişdimmi, prokuror gələndə restoranın giz-
li otağına aparın, Əbülqasım? 

Əbülqasım: Demişdiniz əfəndim. Buyurun, prokurorun da, 
sahə müvəkkilinin də qulluğunda həmişə hazırıq. 
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(musiqi və rəqs) 
Müğənni: 

Qazıları, vəkilləri yanlarıq,  
Ay bərəkallah, nə qəşəng canlarıq! 
Bütün gecə restoranda banlarıq, 
Ay bərəkallah, nə qəşəng canlarıq! 
Bəy balası, indi varlı xanlarıq, 
Ay bərəkallah, nə qəşəng canlarıq! 

(Səhnəyə Sərfəli, vəkili ilə daxil olur) 
Vəkil: Şef, yandı Zərbəlinin atası. Prokuror onu artıq dara 

çəkib. İçəridə, yəqin ki, protokol yazırlar.  
Sərfəli: Gəl oturub tamaşa edək.  
(İçəridən Zərbəli prokuror və sahə müvəkkili ilə birlikdə çıxır) 
Prokuror: Zərbəli, özün başa düş, dövlətin qanunu var, 

Konstitusiyası var. Şəhərdə hər istəyən özünə bir heykəl qoysa, 
onda heykəl əlindən tərpənmək olmaz ki.  

Müvəkkil: Onda şəhər dönüb oxşayar Xırdalan qəbiristanlı-
ğına. Qəbirlər üzərində heykəl qoymağı qanun qadağan etmir. 
Ancaq şəhərin görkəmli yerində heykəl qoymaq üçün gərək öl-
kə prezidentinin fərmanı olsun. Əgər belə bir sərəncam ala bi-
lərsənsə, bizim sənə heç bir iradımız yoxdur. 

Prokuror: Düz deyir. Biz hökumət adamıyıq, qanunları qo-
ruyuruq, onların keşiyində dururuq. Dövlətin də qanunları özün 
bilirsən, dövləti gücləndirməyə xidmət edir. Bax, o gedənlər 
vəhabidir, dövlət ona söz demir. Vicdan azadlığı var. İstəyirsən 
lap şeytana inan, iblisə inan, ateist ol, Allahla müharibə elə, bu-
nun mülki məcəllədə maddəsi yoxdur. Təki, dövlətə dəymə. 
Dövlət hər şeydən müqəddəsdir. Onunla işin olmasın. İstəyir-
sən hər gün buzu sındırıb, çim, evində moizə oxuyub cadugər-
lik elə, dəmiri qızdırıb, camaatı çildağ elə, özün bilərsən, təki 
dövlətlə işin olmasın. Dövlət müqəddəsdir. 

Zərbəli: Mənim dövlətlə nə işim, vergimi vaxtında verirəm, 
xeyriyyəçiliklə məşğul oluram. Vəhabi cəmiyyəti yaradıb çax-
naşma salmıram, şeytana inanıb qara paltar geymirəm. Babam-
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dan qalan mülkümü park edib, ortasında da heykəlimi qoymu-
şam. Bundan dövlət nə ziyan çəkə bilər. 

Prokuror: Hər halda, sən bir hüquqşünaslarla məsləhətləş, 
bu işin qanuni tərəflərini həll et. Bizə şikayətlər gəlir, anonim 
adamlardan. Səni istəməyənlər də var. Biz gedək, inşallah siz 
bu məsələnin hüquqi tərəfini, güman edirik, həll edəcəksiniz. 
Vəkillərlə məsləhətləş. 

(Prokuror və müvəkkil gedir. Zərbəlinin gözünə kafedə otur-
muş Sərfəli və onun vəkili sataşır. Onlara yaxınlaşır. Onlar 
dərhal durub getmək istəyəndə...) 

Zərbəli: Dostum Sərfəli, deyəsən gedirsiniz. Vəkilinizi olar, 
bir qədər qalsın? Onunla söhbətim var. 

Sərfəli: Əlbəttə, Zərbəli, mən dəfələrlə demişəm, indi də 
təkrar edirəm. Sutkanın hər bir dəqiqəsində məni narahat edə 
bilərsən. Mən səni özümə ən yaxın dost hesab edirəm. (Eyham-
la vəkilinə işarə edir). Qal, əziz dostumun işini həll et. (Gedir) 

Vəkil: Nə qulluq, Zərbəli? 
Zərbəli: Sən o qanunları bircə-bircə vərəqləyib, tapa bilər-

sənmi, bu heykəlin burada durması üçün hansı hüquqi sənədi 
əldə etmək lazımdır? 

Vəkil: Bunun üçün cildlərlə kitab oxumağa dəyməz. Qanun-
da yazılıb: heykəllər, barelyeflər, büstlər ölkə prezidentinin fər-
manı ilə həyata keçirilə bilər. Onun fərmanı olmasa, heç evin 
qapısına da bir yazı yazıb bərkitmək olmaz. Sən böyük bir ci-
nayət işlətmisən. Dövlətin Konstitusiyasını pozmusan. Səni 
əgər, Konstitusiya məhkəməsinə versələr, altından çıxa bilmə-
yəcəksən. Bu işin ən qısa yolu budur ki, zindana düşməmiş bu 
yeri birisinə xəlvəti satıb, aradan çıxasan. Elə ki, ərazi sənin ol-
madı, onda məsuliyyəti də sən daşımırsan. Mən sənin üçün 
müştəri də tapa bilərəm. Bax elə Sərfəliyə ərazini sırıyıb, ara-
dan çıx. Qeydiyyat izlərini də mən tez bir vaxtda edərəm, qur-
tarıb gedər. Səni həbs edə bilməzlər. 

Zərbəli: Sən lap prokuror kimi danışırsan. Heç, bayaq, pro-
kuror belə danışmırdı.  
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Vəkil: Həqiqət nə qədər acı olsa da gərək deyəsən ki, adam 
yanlış yola düşüb məhrumiyyətlərə düçar olmasın. 

Zərbəli: Mənim müşavirim Əbülqasım çox ağıllı adamdır, 
bir onunla məsləhətləşim. Görək, o hansı çıxış yolunu görür. 

Vəkil: Nə qərara gəlsəniz, sonra mənə deyin ki, mən onu 
hüquqi cəhətdən şərh edim. Birdən qeyri-qanuni iş tutarsınız, 
sonra məhkəmələrdə söz güləşdirməli olmayaq. Siz yaxşı bilir-
siniz. Mən riyakarlığı xoşlamıram. Həmişə həqiqəti deyirəm, 
nə qədər acı olsa da.  

Zərbəli: Əlbəttə, sən həm də mənim şirkətimin vəkilisən, 
bunun üçün məsuliyyət daşıyırsan.  

Vəkil: Mən sizin qərarınızı gözləyəcəyəm. İcazənizlə mən 
gedim. (Zərbəlidən aralanan kimi, dərhal telefonu çıxarır) Alo, 
şef, hər şey qaydasındadır. Balıq tora düşmüşdür. (Səhnədən 
gedir). 

(Kafedə oturan iki gənc oğlan və qız söhbət edir) 
Qız: Mənim sevgim sənin nəyinə lazımdır? 
Oğlan: Sənin sevgin mənim enerji mənbəyimdir. Bu enerji 

ilə mən dünyanın altını üstünə çevirərəm. Həyatda bütün istək-
lərimə nail ola bilərəm. 

Qız: Bəs eşitmişəm, deyirlər sevgi insanı kamilləşdirir, onun 
qəlbində ən ülvi duyğuları inkişaf etdirir. 

Oğlan: Əlbəttə, sevən insan pis əməllərdən uzaq olur, fəda-
kar olub həyatda çox şeylərə nail olur.  

Qız: Öləndə də, ona belə heykəl qoyurlar. (Zərbəlinin hey-
kəlini göstərir. Zərbəli isə kənardan onların söhbətini maraqla 
dinləyir.) 

Oğlan: Öləndən sonra niyə, elə sağlığında da adama heykəl 
qoymaq olar, əzizim. Təki sən də məni, mənim qədər sevəsən.  

(Səhnəyə Əbülqasım gəlir) 
Zərbəli: Əbülqasım, gör sənə nə deyirəm. Mənim o Sərfəli 

dostumun vəkili də haradasa buralarda idi. Onunla birlikdə bir 
çıxış yolu fikirləşin.  

Əbülqasım: Mən bəzi şeyləri öyrəndim. Öyrəndiklərimdən 
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belə bir qənaətə gəldim ki, dahiliyin yolu heç də çətin deyil. 
Sadəcə olaraq bilməlisən; hansı işin dahisi olmaq yaxşıdır. Bu 
da insanın öz təbiətindən irəli gəlir. Mən belə fikirləşirəm ki, 
Zərbəli, sən şair kimi dahi olmaq istəyirsənsə, onda bir şair də-
vət edək, sənin adından şeirlər yazsın. İnşaallah, həmin şeirləri 
öz adına çıxararsan, sonra da sənə xalq şairi adı verərlər. Hey-
kəlin də qanuni olar. İstəsən, lap sənin özünə də şeir yazmaq 
öyrədər. Mən bilən bizim dövlətdə şairlərə daha tez heykəl qo-
yurlar. Özüm saymışam. Heykəllərin içində ən çoxu, şairlərin 
heykəlləridir. Elələri var ki, cəmisi bir kitab yazıb, ancaq hey-
kəlini qoyublar. Millət də onu çox sevir. 

Zərbəli: Hansıdır o? 
Əbülqasım: Odur bizim müğənni səhərdən axşamadək onun 

şeirlərinə uydurduğunu oxuyur. Adı məşhurdur, sən də tanıyır-
san: Mirzə Ələkbər Sabir. Cəmisi bir kitabı var, özüm saymı-
şam. Adı da “Hop-hopnamə”dir. Sən də onun kimi bir kitab 
yazdır, heykəlin də qanuni olsun. 

Zərbəli: Ağlabatandır. Onun kimi şeir yazanın birisini tapın. 
Mən onun bütün külliyyatını istədiyi qiymətə alacağam. (bu 
vaxt vəkil daxil olur) Bax vəkilimiz də gəldi. Onunla birlikdə 
bu işi həll edin. 

Vəkil: Nə işdir elə? 
Əbülqasım: Gedək, yolda izah edərəm. 
(səhnədən hamı gedir və müğənninin mahnısı səslənir, rəq-

qasə rəqs edir) 
Gərdişi-dövranımız, belədir qərarımız, 
Şadlıq olsun, toy olsun, əhvalımız şad olsun. 
Ax nə qəşəng canlarıq, həftədə bir banlarıq, 
Söz deyəndə qanmarıq, pisliyi biz anlarıq. 
Ay nə qəşəng canlarıq, zəmanədə xanlarıq. 

(Müğənni mahnısını qurtarandan sonra qaranlıqda, projek-
torun işığı ilə səhnəyə oğrular: Babaş və Qaqaş daxil olur.) 

Babaş: Qaqaş, pulları tap, oğurla. 
Qaqaş: Babaş, pulları tapa bilmirəm. Hiyləgər Zərbəli onla-
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rı bərk yerdə gizlədib. 
Babaş: Mən bilmirəm, Qaqaş. Cəld ol! 
Qaqaş: Pullar burada, Babaş. Ancaq çox azdır. Bir az da ax-

tar, Babaş! 
(Biri pusquda durur və ikincisi yavaş-yavaş hərəkət edəndə 

qəfildən başı heykələ dəyir və qışqıraraq qaçır.) 
Babaş: Nə oldu, nədən qorxdun?! 
Qaqaş: Orada kimsə yumruğunu sıxıb, bir əli yuxarı daya-

nıbdır. Məni yaxşı görmədi, yoxsa lap yumruğu təpəmə sıxardı. 
 Babaş: Onda aradan çıxmaq lazımdır. Tez ol qaçaq. 
(İşıqlar yanır. Səhnəyə Sərfəli ilə vəkili daxil olur)  
Sərfəli: Yaxşı, sən bunun şairlik həvəsinin qarşısını necə 

alacaqsan? Birdən olar xalq şairi, onda gəl ondan torpağı al gö-
rüm, necə alırsan. Milyonların əlindən çıxır haaa.. işinə bax! 

Vəkil: Hər şey nəzarət altındadır. Arxayın ol! Ona elə bir 
şair tapıb, təlimat vermişəm ki, ancaq görən bilər! 

(Səhnəyə Əbülqasım Zərbəli ilə daxil olur, onları fərəhlə 
Sərfəli qarşılayır.) 

Sərfəli: Oh, əziz dostum, de görüm kefin necədir? Sənin xa-
tirini o qədər çox istəyirəm ki, bir gün gəlib səni xəbər alma-
yanda özümü narahat hiss edirəm. Bu gün gözümə pis dəyirsən. 

Zərbəli: Əziz dostumdan nə gizlədim, bu gün gecə kafeyə 
oğru girib. 

Sərfəli: Nə danışırsan, bəs nə üçün ən yaxın sirdaşına bunu 
demirsən? Bu saat mən göstəriş verərəm, oğruları tapıb gətirər-
lər. Mənim hüquqşünasım necə oldu? 

Vəkil: Eşidirəm, buradayam. 
Sərfəli: Dərhal oğruları tapmaqda dostuma kömək et. 
Vəkil: Baş üstə, mənə beş dəqiqə vaxt verin. 
Sərfəli: Gördün, bu saat vəkilim sənin problemini həll edər. 

Qardaşın ölməyib ki, səni qoruya bilməsin. Gəl keçib bir çay 
içib fikrimizi dağıdaq, vəkil də işini görsün. 

(onlar arxa stola keçib əyləşirlər. Vəkil casus tutuquşuya 
yaxınlaşır) 
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Vəkil: Qoqo, söylə, gecə nə olmuş! 
Tutuquşu: Babaşşş, pulu götürrr, Qaqaşşş pulu tapdımmm.  
(Vəkil tutuquşudan ayrılıb stola yaxınlaşır) 
Vəkil: Deməli, məruzə edirəm: Zərbəli müəllimin kafesini 

axşam yaranların adı Babaş və Qaqaşdır. 
Zərbəli: (əsəbi halda) Yenə də onlar. Mən onların ailəsinə 

neçə dəfə yardım etmişəm, yenə də məni soyurlar. Mən nə 
edim, onların əlindən. 

Sərfəli: Bundan narahat olma. Mənim vəkilim onlar barəsin-
də istintaqda iddia qaldırar, bununla da problemin həll olunar. 
Sənə nə vaxt hüquqi yardım lazım olsa, mənim vəkilimdən isti-
fadə edərsən. 

Zərbəli: Çox sağ ol, doğrudan da, sən mənim ən yaxın dos-
tumsan. Vəkilin də cox bacarıqlı oğlandır. Mən istərdim, bu 
heykəlin qeydiyyatı işlərində də mənə bir qədər hüquqi yardım 
etsin. 

Sərfəli: Yardım et, dostuma! 
Vəkil: Baş üstə, şef, həmişə Zərbəli müəllimin qulluğunda 

hazırıq. 
Sərfəli: Başqa həll olunası problem yoxdursa, əziz dostum, 

onda icazə verin, biz gedək.  
Zərbəli: Çox sağ olun, ən mühüm problemi bir anda həll et-

diniz. Mən sizin kimi dostlarımla fəxr edirəm və sizə güvənirəm. 
(Onlar xudahafizləşib bir qədər aralanandan sonra) 
Sərfəli: Artıq, onun etimadını qazandıq. Bundan sonra hər 

şeydə bizə etibar edəcək. Biz də ona elə quyu qazmalıyıq ki, 
özü də bilmədən düşüb boğulsun. Yadında qalsın, insan gərək 
məqsədlərinə incə metodlarla nail olsun. Gərək ki, Stalin deyib 
ki, hiyləni yalnız ağıllılar edə bilər. 

Vəkil: Şef, düz deyirsiniz. Sizin çox incə siyasi metodlarınız 
var. Bu üsulla biz çoxlu pullar qazanacağıq. Zərbəli artıq əlimi-
zin içindədir. İstədiyimiz vaxt onun başına bir çəkic vura bilərik. 

Sərfəli: Çəkici vurmaq məqamını mən özüm deyəcəyəm. 
Sən onu daim nəzarət altında saxla. 
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(Onlar səhnədən çıxır, Zərbəli ilə Əbülqasım səhnənin önü-
nə gəlir) 

Zərbəli: Əbülqasım, dahilər belə dostlar barədə nə deyiblər? 
Əbülqasım: İngilislərin siyasətnaməsində deyilir ki, siyasət 

aləmində daimi dostlar yox, daimi maraqlar olur. 
Zərbəli: Bəs Şərq müdrikləri nə deyir? 
Əbülqasım: Hindlilərin müqəddəs kitabı “Bhaqavat-Qita” 

kitabında deyilir ki, insan nə edirsə öz maraqlarını nəzərə alıb 
edir. Hətta övladı da şəxsi maraqları naminə böyüdür ki, gələ-
cəkdə ona arxa olsun. Başqa bir Şərq şairi var, Ömər Xəyyam. 
O ziddiyyətli bir zamanda yaşayıb, eynən bizim zəmanəmizdə 
olduğu kimi. 

Zərbəli: O, dostlar barədə nə deyib. 
Əbülqasım: O yaxşı söz deməyib. Onun şeiri belədir: “Zə-

manədə dost tapmaq az olsa yaxşıdır, zəmanə əhli ilə, az söh-
bətlər məsləhətdir, kimlər sənə həyatda yaxşılıq edirsə, ağıl 
gözləri ilə baxsan, onun düşmən olduğunu görərsən ” 

Zərbəli: Şairlikdən xoşum gəlir. Mənim heykəlimin üstünə 
“böyük şair” sözü yazılsa öləndən sonra ruhum da həmişə şad 
olar. Camaat da Xəyyamdan yox, mənim şeirlərimdən misal 
gətirər. Nə oldu o şair. Dedin bir şair tapmışsınız. 

Əbülqasım: Yaxşı bir şair tapılıb. El arasında məşhurdur. 
Onun şeirlərini alsanız az vaxtda məşhur olarsınız. 

Zərbəli: Deyirsən yaxşı şairdir? 
Əbülqasım: Vəkil tapıb. Deyir çox coşqun şairdir. Onun 

şeirlərini hamı sevir. Şair deyil, əsil oddur, tufandır. Ağzından 
vulkan püskürür. 

Zərbəli: Harada qaldı, gəlsin görək. (bu vaxt şair daxil 
olur). 

Əbülqasım: Budur gəldi. Şair xoş gəlmişsən, buyur, tanış 
ol, Zərbəli. Sizin şeirlərinizi tam külliyyatı ilə almaq istəyir. 
Hansı qiyməti desəniz hazırıq, təki siz razı olasınız. 

Zərbəli: Bir şərtlə, şeirlər mənim xoşuma gələrsə! 
Şair: Mən sizi başa düşürəm. 



Yanlış intiqam 

23 

Əbülqasım: Onda şeirlərinizdən bəzilərini oxuyun, qoy şef 
qulaq assın. Qiymət söhbətini dinləyəndən sonra danışarıq.  

Şair: Bu saat. İcazə verin özümü ələ alım. Hə, birinci lirik 
şeirlərimdən başlayım, sonra epik şeirlərimə keçərəm. 

Zərbəli: O nə deməkdir? 
Şair: Lirik – yəni kiçik, epik isə böyük deməkdir. 
Zərbəli: Yaxşı, onda lirikdən başla. 
Şair: (qəzəblə üzünü Zərbəliyə tutaraq) 

Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil,  
İti bazarında atından baha,  
Ayranı yağından, yağı balından baha! 
Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil. 

(tədricən qızışır və qəzəblə Zərbəliyə tərəf qaçır) 
Dünya mənə nə vermişsən, indi məndən nə istəyirsən! 
Torpağımı əldən aldın, millətimi qaçqın saldın! 
Dünya mənə nə vermişsən, indi məndən nə istəyirsən! 

(şeri söylədikcə coşan şair özünü saxlaya bilməyib stoldakı 
stəkanları çırpıb sındırır, stulları bir-birinə vurur. Onun ekstaz 
vəziyyətindən qorxan Zərbəli ilə Əbülqasım stolun altına girib 
ondan qorunmaq istəyirlər.) 

Zərbəli: Dur bunu saxla, kafenin altını üstünə çevirəcək! 
 Əbülqasım: Tələsməyin, indi özündən gedib yıxılacaq! 
(şair şeir deyər yerdə özündən gedib stula yıxılır. Stolun al-

tından Zərbəli ilə Əbülqasım çıxır) 
Zərbəli: Şairlərin hamısı belə olur? 
Əbülqasım: Şef istedadlılar, ürəkdən yazanlar belə olur. 
Zərbəli: Təhlükəli adamdılar bunlar. 
Əbülqasım: Belələri həmişə istedadlarının qurbanı olur. Də-

rilərini soyurlar, sağlıqlarında Sibirə sürgün edib öldürürlər. 
Öləndən sonra da heykəllərin qoyurlar. 

Zərbəli: Yox, Əbülqasım, şairlik mən girən kol deyil. Bu 
heykəlin aşağısına nəsə başqa sənət adı yazmalı olacağıq. 

Əbülqasım: Saymışam, şəhərdə heykəli qoyulanlar yarışın-
da ikinci yerə alimlər çıxır. Bəlkə elə bir alimin kəşfini alıb öz 
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adınızdan verəsiniz. Sonra da Nobel mükafatından-zaddan sənə 
versinlər. Heykəlin üstünə də yazaq “Böyük elm xadimi”. 

Zərbəli: Bu ağlıma batır. Elə bir alimi haradan tapaq? 
Əbülqasım: Odur, Elmlər Akademiyası doludur. Təkcə siz 

hansı elm sahəsində ad çıxarmaq istəyirsinizsə deyin, mən də 
gedib ona uyğun İnstitutların birindən kəşfini satmaq istəyən 
bir alim tapıb gətirim.  

Zərbəli: Vallah, uşaq vaxtlarından mənim bu planetlərə-za-
da marağım olub. Ancaq müəllimimiz zəif olduğundan onu öy-
rənə bilməmişəm. Məktəbimizdə güclü müəllim olsaydı, indi 
bəlkə də məşhur planet alimi olardım. 

Əbülqasım: Planetləri öyrənən alimlərə astronom deyirlər. 
Elələrindən birini tanıyıram. Rəsədxanada işləyir, bütün günü 
qoyun otarır. Onlara maaş az verirlər. Dolanmaq üçün çoxlu 
heyvan saxlayır. Eşitsə ki, kəşflərinə müştəri tapılıb, çox sevi-
nəcək. Pula ehtiyacı var. 

Zərbəli: Başım çıxmır bu dünyanın işlərindən. Bütün işləri 
qurub yaradanlar biz sahibkarlar. Heykəli isə belə şairlərə qo-
yurlar. (Əli ilə ürəyi getmiş şairi göstərir).Bunu da aparın bura-
dan. 

Əbülqasım: (şairin qolunu boynuna keçirib aparır). Gəl ge-
dək ay yetim, sənin sövdan baş tutmadı, bazarın bağlandı. (səh-
nədən çıxır. İçəriyə sahə müvəkkili daxil olur.) 

Müvəkkil: Zərbəli, sənin kafeni soymaq istəyənləri tapmı-
şam. İndi ikisi də öz ayağı ilə bura gələcək. Ürəyini buz kimi 
saxla. Sənin “krışan” mən özüməm. Nə qədər mən buradayam, 
işini gör. 

Zərbəli: Allah köməyin olsun. Gör nə edirsən. Oğruların 
dindirilməsində iştirak edə bilməyəcəyəm, məni bağışla. Vacib 
işim var. Elə indicə bir xatadan da canımı qurtardım. Sən gör 
nə edirsən. 

Müvəkkil: Mən nə qədər buradayam, sənə heç bir xata-bəla 
yaxın düşə bilməz. Özün burada olanda səni, olmayanda bu 
heykəlini qoruyacağam. 
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(Səhnədən gedir. Müvəkkil oturub nə isə yazır. Səhnəyə Ba-
başla Qaqaş daxil olur. Müvəkkilə arxadan yanaşaraq onun 
kürəyində yazılmış “Polis” sözünü oxumağa cəhd edirlər) 

Balaş: Po..lis. yox, Qaqaş, bu polisdir. Bizi milis çağırıb. 
Bəlkə arvad dedi bir milis gəlib bizi axtarıb. Sən heç qorxma, 
biz işi son dərəcə səliqəli görmüşük. Heç bir əl işi qalmayıb. 
Nə desə boynuna alma. Bizə heç nəyi sübut edə bilməzlər.  

Qaqaş: Mən də elə fikirləşirəm. İş peşəkarlıqla icra olunub, 
heç kəs boynumuza qoya bilməz. Bəlkə bu polisdən soruşaq, 
görək burada milis görməyib. (üzünü polisə tərəf tutur və arxa-
dan soruşur) Bağışlayın, burada milis formasında birini görmə-
mişsiniz. 

Müvəkkil: Babaş – yəqin sənsən, Qaqaş da sən. 
Babaş: Vaxsey, adımızı haradan bilirsiniz. 
Müvəkkil: Şəxsiyyəti şübhəli adamların hamısını tanımaq 

mənim vəzifə borcumdur. Yanına gəldiyiniz həmin milis elə 
mən özüməm. 

Babaş: Deyəsən sizin də şəxsiyyətiniz şübhəlidir. Mən bi-
rinci dəfədir polis cildinə girmiş milis görürəm. 

Müvəkkil: (qışqıraraq) Mənimlə necə danışırsınız! Bu saat 
sizin ikinizi də həbsxanaya aparacağam. Əvvəl göstərin görüm, 
buraya necə daxil oldunuz. Buranı necə soydunuz. 

Qaqaş: Bizim boynumuza heç nə qoya bilməzsiniz. Biz bu-
ranı soymamışıq. Sübut edə bilməzsiniz. 

Babaş: Bəli, sizin sübutunuz yoxdur! Boynumuza qoya bil-
məzsiniz! 

Müvəkkil: Var, bizim əsaslı sübutumuz var. Mən artıq hadi-
səni müşahidə edəni dinləmişəm. O hər şeyi deyib. Yaxşı olar 
ki, səmimi etiraf edəsiniz. Cəzanız azalsın. 

Babaş: Şahidiniz kimdir?  
Müvəkkil: Yaxşı olar ki, siz danışasınız. Buraya necə girdi-

niz? Götürdüyünüz pullar haradadır?  
Babaş: Siz əvvəl şahidi göstərin, sonra sorğu-sual edin.  
Qaqaş: Bəli, əvvəl şahid, sonra sorğu-sual. 
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Müvəkkil: Bu saat. (Tutuquşuya yaxınlaşır) Qoqo, gecə 
eşitdiyini təkrar et: 

Tutuquşu: : Qaqaşşş, pulları tappp, oğurla. Babaşşş, pulları 
tapa billmirrrəmmm! 

Babaş: Pah atonnan, mən sənə dedim bu Zərbəli dünyanın 
bicidir, onu soymaq olmaz?! 

Qaqaş: Heç ağlıma gəlməzdi ki, bir quşun ifadəsi ilə məni 
zindana atacaqlar. 

Müvəkkil: İndi səmimi etiraf edin, görək. Səndən başlayaq, 
Babaş. 

Qaqaş: Quş yalan deyir, ona inanmayın. 
Müvəkkil: Ayə, sən nə deyirsən, quş bəyəm adamdır, yalan 

danışsın! Bir dəfə ağlına vur ki, bu dünyada canlılardan hey-
vanlar, cansızlardansa hamısı yalan danışa bilmir. Bax, cansız 
kompyuterə həmişə komanda ver iki vuraq iki, nəticəsini dörd 
verəcək. Sındırsan da faydası yoxdur, dediyini deyəcək. Quş-
larda da elədir. İstəyirsən gedib onun başını kəsək, faydası yox-
dur, gördüyünü deyəcək. Biz onu qorxutmaqla ifadəsini dəyiş-
dirə bilmərik. İndi qandın? Sənə çatdı? 

Qaqaş: Çatdı. 
Müvəkkil: İndi, sən Babaş, de görüm hadisə necə olub? 
Babaş: Nə deyim, içəri girdik... Bu tərəfdən. Qaqaş kassa-

dakıları götürdü. Sonra getdik. 
Müvəkkil: Siz kafeni yaranda daha kim var idi. Yavaş de, 

protokol yazıram. 
Qaqaş: Quş var idi.  
Müvəkkil: “Quş var idi” – yazdım. Quş sizi gördü? 
Babaş: Bəli, bizə baxırdı. 
Müvəkkil: Yaxşı, sonra şahid kimi quşun da ifadəsini ala-

ram. İndi gedək şöbəyə. Marş, marş! 
(Səhnədən gedirlər) 
Müğənni: (həzin yetim segah oxuyur) 
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III pərdə 
 
(Zərbəli kafedə oturub müğənnin həzin musiqisini dinləyir, 

bu vaxt Əbülqasım və vəkil gəlir) 
Əbülqasım: Şef, işlər pis deyil. Mən bu gün iki alim bir ya-

zıçı dəvət etmişəm. İndi onlar gələcəklər. Biz məsələnin əyani 
tərəfini həll edərik, hüquqi tərəfinin qeydiyyatı ilə vəkil dostu-
muz məşğul olar. Odur, deyəsən yazıçı gəlir. (Yazıçı gəlib sa-
lam verir). 

Zərbəli: Çox yaxşı, birinci görək yazıçı qardaşımız bizə nə 
təklif edə bilər. 

Yazıçı: Mən on ildən artıqdır Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. 
Mənə həmişə müxtəlif verilişlərin ssenarisini də yazmağı sifa-
riş verirlər. Mən hər janrda əsərlər yazıram. Güldürmək lazım-
sa güldürüm, ağlatmaq lazımsa ağladım. Nə deyirsiniz edim. 
Əlbəttə. Mən sizin təklifinizə razı olmazdım, amma pis günün 
üzü qaradır. Əlim aşağıdır, hansı mövzuda əsər desəniz yaza-
ram sizin üçün. 

Vəkil: Siz detektiv əsərlər də yazırsınız. 
Yazıçı: Əlbəttə. 
Zərbəli: Bu sahədə maraqlı bir əsəriniz varsa, mən onu ala-

ram. 
Yazıçı: Əlbəttə var, amma axıradək yazmamışam. Mən onu 

sizin istədiyiniz kimi tamamlaya bilərəm. Mövzusu narkotik 
satanlardandır. Adını da belə qoymuşam ki, “Azərbaycan ipək 
yoludur, indi tiryək yoludur”. Mən bu əsərimdə narkobizneslə 
məşğul olanlardan, Azərbaycanın faciələrindən danışıram. 

Vəkil: Mənim praktikamda bu kimi işlər olub. Bir nəfər ya-
zıçı-publisistik dostum var idi. “Azadlıq” radiosu üçün də bu 
mövzuda reportajlar verirdi. Bir gün narkokuryerlərdən biri 
onu çağırıb, demişdi: “Dilavər Əzizbəyli, Azərbaycanı ipək yo-
lundan tiryək yoluna çevirən mənəm. Sözün nədir, de. Bircə 
işarəm bəsdir ki, sənin başını bədənindən siyirib götürsünlər”. 
O da qaçıb mənim yanıma yardım üçün gəlmişdi, mən də möv-
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cud vəziyyəti ona izah etdim. O da qələmini qırıb atdı, canını 
qurtardı. İndi kənddə müəllimlik edir. 

Zərbəli: Elə isə yazıçı qardaşımız getsin, biz fikirləşərik. 
Yazıçı: Fikirləşin! (Gedir) 
Əbülqasım: Qoyun alim yoldaşlar da gəlsin. Onları da din-

ləyək. Görək bizə nə təklif edirlər. Mənim əl telefonuma siqnal 
gəldi, ilahiyyat alimi Əli Güvəndikli artıq gəlib. O rayonda hə-
kim olsa da, ilahiyyat elmlərini dərindən bilir. Onun elə bir 
kəşfi var ki, o kəşflə Nobel mükafatı almaq olar. 

Zərbəli: Qoy gəlsin. 
Əbülqasım: (əl telefonu ilə deyir) Əli müəllim, girin içəri, 

sizi gözləyirik. (Əli müəllim gəlir) 
Əli müəllim: Hamınızı salamlayıram. Mən özümün “Allah-

Kainat-İnsan” mövzusunda yazdığım fəlsəfi konsepsiyam barə-
də sizə danışmaq istərdim. Mən rayon yerində həkim işləsəm 
də xəstələr üzərində müşahidələrim çox dərindir. Mən belə fi-
kirləşirəm ki, insanın dünyagörüşü xarakterini, xarakteri isə ta-
leyini müəyyən edir. Təbabət bəzi xəstəlikləri ona görə sağalda 
bilmir ki, onun səbəbini bilmir. Xəstəlik nəticədir, onu yaradan 
səbəbi aradan qaldırmalıyıq. Bu mənada mən bütün bəşəriyyəti 
xəstəliklərdən, fəlakətlərdən qurtara biləcək üsulu və yolu bili-
rəm. Əgər mənim konsepsiyam tətbiq olunsa dünya məhrumiy-
yətlərdən qurtarar, mənə də Nobel mükafatı verərlər. Siz gəlin 
bu konsepsiyanı alın, sizin imkanınız var. 

Zərbəli: Bir qədər geniş danışın, görək bu işin altında nə 
var. 

Əli müəllim: Mənim əsaslarım müqəddəs kitaba söykənir. 
Quranda deyilir: 34-cü surə: naşükürlərə cəza verilir. Başqa bir 
surə: allahın sizdən istədiyi qəlb təmizliyidir. Həcc surəsi: Mə-
nə şükür edənlərin nemətini artıraram. İbrahim surəsi: Allah 
naşükürlərə cəza verir. Allah hər şeyi özündən yaradıb və hər 
şeyin daxilindədir və onu idarə edir. Rad surəsi. 

Zərbəli: Kifayətdir. Vəkilimizin fikri nədir? 
Vəkil: Bu din, inam, etiqad elə şeydir ki, hərə özü bildiyi ki-
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mi onu dərk edir. Biri deyir, Allah göydədir. Başqa birisi deyir 
yox göydə deyil yerdədir, insanların ürəyində, yəni “ənəlhəqq” 
– mənəm allah. Bu iki fikri deyənlər arasında dava düşür, ikin-
cilərin dərisini soyurlar, necə Həllac Mənsuru, Nəsimini soydu-
lar. Bizim zəmanəmizdə də elələri var. Salman Rüşti adlı birisi 
var, neçə illərdir qorxusundan başını qaldıra bilmir. Başına ne-
çə milyon pul qoyublar, nə var, nə var hansısa sözü düz demə-
yib. Bir akademikimiz vardı. Öldürdülər ki, tərcümə etdiyin ki-
tabda tənqid var. Bir jurnalist var, məhkəməsi hələ də gedir. 
Dindarlar ondan əl çəkmir ki, niyə yazmışsan Azərbaycanın bə-
lalarından biri də islamı qəbul etməsidir. Yoxsa torpaqlarımızı 
əlimizdən almazdılar. Bu iş həm təhlükəli, həm də dolaşıq bir 
işdir. Bu işə baş qoşmasanız yaxşıdır. 

Zərbəli: Əbülqasım, sənin fikrin nədir. Bu barədə hikmət 
sahibləri nə deyib? 

Əbülqasım: Bu barədə hükəmalar – yəni, hikmət sahibləri 
buyurub ki, dünyanın dərki üçün göylərə üz tutmayın, Allahın 
böyüklüyünü onun yaratdıqlarının möcüzəsində axtarın.  

Zərbəli: Deməli, hükəmaların da sözü məlumdur. Onda Əli 
müəllim getsin, biz fikirləşərik. (Əli müəllim xudahafizləşib çı-
xır) Əbülqasım, daha kim gələcək. 

Əbülqasım: Demişdiniz sizi daha çox bu astronomiya ma-
raqlandır. Bir astronom da dəvət etmişik. Onu da dinləyək. 

Zərbəli: Buyursun! 
Astronom: (səhnəyə gəlir) Xoş gördük hamınızı. Astrono-

miya elminə maraq göstərdiyinizə görə sizə dərin təşəkkür edi-
rəm.  

Zərbəli: Mən üzr istəyirəm. Telefonuma zəng gəlib, bir də-
qiqə gəlirəm.  

(əl telefonunda bəli, bəli deyə-deyə kənara gedir, astronom 
aşağı səslə vəkilə üzünü tutur.) 

Astronom: Planet almaq istəyən kişi odur?  
Vəkil: Bəli, onun planetlərə marağı çoxdur. İstəyir birini al-

sın. 
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Astronom: Bir neçə gün qabaq teleskopla baxanda bir təzə 
planet tapmışam. Orada yaşayış da var. Kömək elə həmin pla-
neti sırıyım buna. Pul verən kişiyə oxşayır.  

Vəkil: Sən Gədəbəydə kartoşka satmamışsan? 
Astronom: Yox, səhv edirsən, mən kartoşka alveri ilə yox, 

planetlərin alveri ilə məşğul oluram. 
Vəkil: Planet kartoşka deyil ey, çürüyünü alta tutub sırıya-

san. Planet alveri qəlizdir. O fırıldaqlar keçməz. 
Astronom: Artıq təcrübəm var. Gör ona necə sırıyıram?! 

Kartoşka deyil ki, əlinə alıb yoxlasın. Nə bilir. Ona təki şan-
şöhrət olsun. Planetin varlığı-yoxluğu önəmli deyil. 

Zərbəli: (telefonu qoyub qayıdır) Davam edin. Sizi dinləyirik. 
Astronom: Birbaşa mətləbə keçirəm. Mən xırda-mırda al-

verlərlə məşğul olmuram. Bir teleskopumuz var, hərdən bir 
planet tapırıq. Birisinə satırıq. O da həmin planetə öz adını ve-
rib, kainatın xəritəsində qeyd etdirib, əbədi olaraq dünya tarixi-
nə, dünya xəritəsinə düşür. İndi bir planet də tapmışam. Bizim 
hesablamalarımıza görə orada canlı aləm var. Əlbəttə, canlılar 
hələ ibtidai vaxtda yaşayır. Dinozavrlar da müşahidə etmişik. 
İnsanlar ibtidai həyat tərzi yaşayır. Bizim yaşadığımız siviliza-
siyaya çatmaları üçün min illər lazımdır. Ancaq imkanlı bir 
adam ortaya çıxıb o planeti alarsa bir ekspedisiya təşkil edər, 
oradakı insanları əhliləşdirər. Nə deyirsiniz, alırsınız alın, al-
mırsınızsa, mən gedim, başqa müştərilərim var. 

Zərbəli: İşiniz varsa gedin. Biz fikirləşib fikrimizi sizə bil-
dirərik. 

Astronom: Onda sağ olun. Fikrinizi tez deyin, yoxsa bunun 
müştərisi çoxdur. (gedir) 

Əbülqasım: Hükəmalar deyib ki, yüz ölç, bir biç. Bu adam 
çox pul istəyir. Pul probleminiz də yoxdur. Ala bilərsiniz. Am-
ma məsələnin elmi tərəfi var. Deyərlər sizin elmi fəaliyyətiniz 
nədir, nə vaxt astronomiya elmləri namizədi, nə vaxt astrono-
miya elmləri doktoru olmuşsunuz? 

Vəkil: Mən də belə fikirləşirəm. 
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Zərbəli: Onda tələsməyək. Bir qədər də fikirləşək. Siz ge-
din, mən bir qədər musiqiyə qulaq asım. 

Müğənni: (həzin musiqi səslənir və muğamat oxunur. Kafe-
yə bir neçə adam girir. Onların arasında müvəkkil əlləri qan-
dallı birisini gətirir) 

Müvəkkil: Gəl qandalı bu dəmirə bağlayım. Mənim Zərbəli 
ilə bir qədər söhbətim var. 

Kommunist: Alacağın var, rəis!? 
Müvəkkil: Sənə qalmayıb, terroristin biri. Yaxşı olar ki, sən 

yoldaşlarının adını de. Hamısını tutacağam. Hamınıza on beş il 
verdirib, soxacağam zindana. Yoldaşlarını xatırla, onları tapıb 
göstərsən, lap yaxşı olar. Özünü Astav Bender elan edib, prole-
tar diktaturası qurmaq istəyir, buna bax. Ölkənin Konstitusiya 
rejimini dəyişib, sosializm qurmaq istəyir. Proletar diktaturası 
yaratmaq istəyir. Mən sənə göstərərəm, yoldaşlarını bircə-bircə 
mənə göstərəcəksən. 

Kommunist: İşində ol ay rəis, haqq almaq vaxtıdır. Get 
haqqını al, bizim hakimiyyətə gəlib proletar diktaturası quranda 
buna imkanın olmayacaq. 

(Müvəkkil içəri keçir. Bu vaxt iki nəfər lotu içəri girir) 
I lotu: Bura bax, bu dəfə naharımızı kimə salaq. 
II lotu: Bax, bu frayer kimi oturub. Həmişəki kimi, özümü-

zü elə təqdim edək ki, köhnə tanışlarıq. Elə ki, qarnımızı doy-
durub, onu da kefləndirdik, həmişəki kimi, aradan çıxaq. Qoy 
hesabı versin. 

I lotu: Danışdıq. (Onlar kommunistə yaxınlaşır) 
II lotu: Ey, əziz dostumuz, çoxdandır yoxsunuz, haradası-

nız. 
I lotu: Tamam yox olmuşsan, bizi tanıdınmı? 
Kommunist: Əlbəttə, tanıdım. Mənim partiyamın fəalları. 

Xoş gördük sizləri. Niyə yoxsunuz? Oturun. İclaslara gəlmirsi-
niz. Çoxlu gündəlik məsələlərimiz qalıb. Onları müzakirə et-
məliyik. 

I lotu: Əlbəttə, biz onları həll etməliyik. 
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II lotu: Əvvəl iqtisadiyyat, sonra siyasət. (əyilərək yoldaşı-
nın qulağına) Hərif tora düşüb, ürəyin nə istəyir get sifariş elə, 
mən onu bişirəcəyəm. 

I lotu: Mən bu saat məclisimizin şirinliyinə səbəb olacaq 
şeyləri sifariş edərəm. Siz söhbətinizi edin. (qalxıb ofisianta 
yaxınlaşıb nə isə deyir və yerinə qayıdır. Ofisiant bəzi şeyləri 
stola gətirir) 

Kommunist: Buz yerindən tərpənmişdir, yoldaşlar. İclas da-
vam edir. iclas iştirakçıları proletar diktaturası qaçılmazdır. 
Xalq düşmənləri inqilabımızın qarşısını almaq istəyir. Ancaq 
bizim qolumuz çox uzun, güclüdür həddindən çoxdur. Hörmətli 
iclas iştirakçıları, fəhlə, kəndli demokratiyasının bərpası günün 
vacib məsələsidir. Bunun üçün biz devizimizi bir qədər də kəs-
kin və dərin məzmunlu etmişik. Devizimiz belədir: dünyanın 
bütün proletariatı və kəndliləri birləşin. Dünyada istismarçı 
qüvvələr olan burjuaziya izafi dəyərin böyük əksəriyyətini şəx-
si ciblərə yönəltmiş, nəticədə proletariat və kəndli sinfi real gə-
lirlərdən faydalana bilmir. Hadisələr zəhmətkeş qüvvələrin mə-
nafeyinə uyğun olmayan istiqamətdə inkişaf edir. Proletar dik-
taturası qaçılmazdır. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı təkrar 
olunmalıdır. Biz bolşeviklər sosializmi bərpa etməliyik. SSRİ-
ni yaratmalı, bərpa etməliyik. Yoldaşlar, buz artıq yerindən tər-
pənmişdir. İclaslar davam edir. Xarici dövlətlər bizi darda qoy-
maz. Xaric bizə kömək edəcək. Proletar diktaturasının yaradıl-
masında bizə kömək edəcəklər. Buz artıq sınmışdır. Hərəkat 
başlamışdır. 

(Vəziyyətdən istifadə edən lotular yeməklərdən tez-tez yeyir-
lər. Bu vaxt müvəkkil, Zərbəli və Əbülqasım gəlir) 

Müvəkkil: Siz kimsiniz?! 
I və II lotu: Biz onun dostlarıyıq. 
Kommunist: Bunlar mənim siyasi həmfikirlərimdir. 
I və II lotu: Bəli, bəli biz onun siyasi həmfikirləyik. Onun 

dostlarıyıq. 
Müvəkkil: Elə mən də sizi axtarırdım! Getdik! (Cibindən 
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qandalı çıxarıb ikisinin də qolunu bir-birinə bağlayıb özü ilə 
dartır. Yaxınlaşıb kommunistin qolunu aşağıdan qaldırıb açan-
da hər ikisinin yediyi boğazında qalır və nəfəslərini ala bilmir-
lər. Müvəkkil ikisinin də kürəyindən vurub onların boğazını 
açır) 

I və II lotu: Günahımız nədir? 
Müvəkkil: Terrorizm, mövcud siyasi rejimi dəyişməyə 

cəhd. 
I lotu: Nə müddətə gedirik!? 
Müvəkkil: On beş! 
II lotu: Yenə on beş sutka! 
Müvəkkil: Sutka yox, 15 il. Maddə 206. 
 II lotu: Vay... bu müftə tikələr yığılıb, axır ki, burnumuz-

dan gəldi. 
I lotu: Evim yıxıldı. Bir daha qalxa bilmərəm. (səhnədən 

gedirlər) 
Zərbəli: Əbülqasım, dahilər bu barədə nə deyiblər? 
Əbülqasım: Böyük Nizami deyib: “Çoxları dünyada yatan 

oldular, axırda saxsı qab satan oldular”. İndi həmin hikməti be-
lə deyirlər: “Çoxları müftəxor, yeyən oldular, axırda həbsdə ya-
tan oldular”! 

Zərbəli: Pis deyil! 
Müğənni:  Ax necə kef çəkməli əyyam idi, 

 Onda ki övladi-vətən xam idi. 
 İndi adamlar deyəsən cindilər, 
 Cin nədir, şeytan kimi dindilər, 
 Lap bizi ovsunladılar, mindilər! 
 Az keçən əyyam olasan indilər. 

(səhnəyə Zərbəli gəlir: əyləşib muğamata qulaq asır. Bu 
vaxt ona hərbi formada bir cavan yaxınlaşır) 

Hərbiçi: Bağışlayın, Zərbəli sizsiniz? 
Zərbəli: Bəli, buyurun eşidirəm 
Hərbiçi: Mən istəyirəm toy mərasimim sizin restoranda ol-

sun. 
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Zərbəli: Problem yoxdur. Bir azdan Əbülqasım gələcək, 
qiymətləri onunla razılaşarsınız. 

Hərbiçi: Sağ olun, yaxşı şadlıq evi tikibsiniz. Qabağında 
heykəl də var. Elə bəy-gəlin gülləri bu heykəlin önünə qoyarıq. 
Xatirə şəkilləri də çəkdirərik. Çox yaraşıqlı heykəldir. Kimin 
heykəlidir bu? Hansı şücaəti göstərib? Aaa. Bu sizə oxşayır ki? 

Zərbəli: Məsələ burasındadır ki, prosedura qaydası bir qə-
dər pozulub. Əvvəl şücaət göstərilir, sonra heykəl qoyulur, indi 
isə heykəl qoyulub, hansı şücaəti göstərməyin lazım olduğunu 
fikirləşirik. Hələ tapmamışıq. Fikirləşirik, görək hansı şücaəti 
göstərək ki, heykəlin altında həkk olunsun. Elə bir şücaət tapa 
bilmirik. 

Hərbiçi: Onu tapmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq göstərmək 
lazımdır. Torpaqlarımız işğal olunub. Şücaət göstərib onları 
azad etmək lazımdır. Onda sizin heykəl qoymağınıza ehtiyac 
qalmayacaq. Xalq özü heykəlinizi hər məhəllədə, hər kənddə, 
hər şəhərdə qoyacaq. 

Zərbəli: Onu necə etmək olar? 
Hərbiçi: Çox asan. Mən xidmət etdiyim yerdə bir yüksəklik 

var. O yüksəklik ələ keçirilsə, bütün Dağlıq Qarabağ ovcumu-
zun içində olacaq. Biz orada bircə ay əyləşib bir snayper qoy-
saq, orada bir nəfər də olsun erməni qalmayacaq. Hamısı çıxıb 
qaçacaq. Torpaqlar da azad olacaq. Bir milyon insan vətəninə 
qayıdacaq. Bundan böyük şücaət ola bilərmi. 

Zərbəli: Bəs indiyədək bunu niyə etməmişsiniz? 
Hərbiçi: Bəzi texniki vasitələr alınmalıdır, məsələn uzaq 

vuran DŞK avtomatı, durbin, peşəkar nayomniklər, silah-sur-
sat. Bu işin də bir qədər çətinliyi var, daha doğrusu yaxşı bir 
sponsora ehtiyacı var. 

Zərbəli: Sponsor mən, o işin həyata keçməsini boynuma gö-
türürəm... bilirsən nə var?! Gəl gedək mənim kabinetimə, bu işi 
əməlli-başlı planlaşdıraq. Mən sənin buradakı toyunu da müftə-
müsəlləm edərəm. Sənin təklifin mənim beynimə batdı. Yoxsa 
dəlisov şairlər, fırıldaqçı planet satanlar mənim zəhləmi töküb. 
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Bu iş əsil kişi işidir. Gedək danışaq. 
(onlar səhnəni tərk edir) 
Müğənni:  İstəyirik biz də bir az anlayaq, 

Muğanda, Şirvanda vurur tək səbir. 
İstəyirik biz də bir iş başlayaq, 
Küncdə-bucaqda deyilir birbəbir.... 

(əsəbi halda səhnəyə Sərfəli və cangüdəni daxil olur) 
Sərfəli: Buna heç cürə imkan vermək olmaz. Zərbəli torpaq-

ları işğaldan azad edəcək! Qaçqınları yurd-yuvasına qaytara-
caq. Nə fəlakət, nə böyük qəbahət! Buna imkan vermək olmaz. 
Hər vasitə ilə buna mane olmaq lazımdır. Bunun başına hava 
gəlib. Hansı axmaq zabit onun başına bu fikri salıb. (Vəkil gə-
lir) Bu fikri onun başından çıxarmaq lazımdır. 

Vəkil: Çıxarmaq yox, daha da yeritmək lazımdır. Mən belə 
fikirləşirəm.  

Sərfəli: İstəyirsən o milli qəhrəman olsun, mənim başımı 
yerə soxsun. Kreditorun verdiyi vaxt bir həftə sonra bitir. Bir 
həftədə buranı ələ keçirib işə başlamasaq bank kreditlərini geri 
istəyəcək. Bizdəsə pul qalmayıb. Bank evimi-eşiyimi də əlim-
dən alsa yenə borclu qalacağam. Yadından çıxmasın ki, iki dəfə 
infarkt keçirmişəm. Bu dəfə də vursa bir daha qalxa bilməyəcə-
yəm. Onda mənə yer yox, tabut lazım olacaq. 

Vəkil: Biz o tabutu sizin üçün yox, Zərbəli üçün sifariş ve-
rəcəyik. 

Cangüdən: Siz tabut sifariş verin, mən də başına bir qurşun. 
Vəkil: Sənin qurşun sıxmaq vaxtın çatıb. Ancaq burada yox, 

cəbhə xəttində. İşi də belə təqdim edəcəyik ki, Zərbəlini erməni 
quldurları öldürüb. Gecənin qaranlığında Zərbəlinin başına qur-
şunu arxadan elə sıx ki, heç ruhu da inciməsin. Sənə Babaşla, 
Qaqaş da kömək edəcək. Onlar şahidlik edəcəklər ki, həqiqətən 
də Zərbəlini döyüş zamanı ermənilər öldürdü. Onlara hər şeyi 
başa salmışam. Əvəzində onların cinayət işini bağlatdıracağıq, 
həm də bir qədər pul verəcəyik. Onların Zərbəli ilə münaqişələ-
ri çoxdandır.  
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Sərfəli: Var ol səni. Başın işləyirmiş. Sənin planın lap xoşu-
ma gəldi. 

Vəkil: İndi Zərbəli gələcək. Sən çalış o bu anlaşmanı, daha 
doğrusu vəsiyyətnaməni imzalasın. Biz artıq onun etibarını qa-
zanmışıq. Onu inandırın ki, hər hansı bir fost-majora qarşı bunu 
imzalamaq lazımdır. Ona canınız yandığına görə bunu edirsiniz 
ki, başladığı iş yarımçıq qalmasın. İnandırın onu. Elə ki, imza-
ladı, bu imza artıq onun ölüm hökmünün imzalanması kimi bir 
şey olacaq. Biz arxayınlıqla onu aradan qaldıracağıq. Odur gə-
lir. Alın bu kağızları. 

Sərfəli: Ooo əziz dostum, eşitdim qəhrəmanlıq göstərmək 
üçün cəbhəyə yola düşürsən. Çox narahat oldum. Dedim bəs 
dostum təsərrüfatı kimə tapşırıb gedir. 

Zərbəli: Sizin kimi dostlar sağ olsun. Sizin kimi sadiq dost-
lar olan yerdə mənim təsərrüfatım ziyan çəkməz. 

Sərfəli: Yox, Zərbəli, biz iş adamlarıyıq. Bizim devizimiz 
belədir: ehtiyat igidin yaraşığıdır. Sabah vergi qapını kəsəndə 
mən ona nə deyə bilərəm? Ona görə də vəkillə məsləhətləşdim, 
qərara gəldik ki, belə bir kağız hazırlayaq. Sən olmayanda bu 
kağızın gücü ilə sənin təsərrüfatını müdafiə edə bilim. Al bunu 
imzala, qoy acgöz məmurların arzusu ürəyində qalsın. 

Zərbəli: Düz deyirsən. Gətir imzalayım. Mən bu təsərrüfatı 
sizə, sizi isə Allaha tapşırıb Vətən üçün ölüm-dirim məsələsi 
olan bir məsələnin həlli üçün gedirəm. (imzalayır) 

Sərfəli: (dərindən nəfəs alıb fərəhlə) Sağ ol, dostum, tam ar-
xayın ol. Vətən səndən hünər gözləyir. Sən hünərini ondan əsir-
gəmə. Mən də sənə qoşulardım, çox heyf ki, iki dəfə infarkt ke-
çirmişəm. Ancaq cangüdənim hər addımda səninlə olacaq, səni 
qoruyacaq. 

Zərbəli: Bəli, vəkil mənə dedi ki, cangüdəni mənimlə gön-
dərirsən ki, məni qorusun. Hələ iki nəfər oğru var: Balaş, Qa-
qaş. Onlar da mənimlə gedirlər ki, günahlarını yusunlar. Mən 
onların da təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirirəm, sənin də bu 
qayğını yüksək qiymətləndirirəm. Çox sağ ol! 
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Sərfəli: Məni ağlamaq tutur, əziz dostum. Səni o qədər çox 
istəyirəm ki, istəmirəm başından bir tük əskik olsun. Gəl qu-
caqlaşaq. Sənə yaxşı yol! Mən dura bilmirəm, gedib dərman 
içib özümə gəlim! (gedir) 

Zərbəli: Bu Sərfəli məni yaman çox istəyir. Hələ bu qədər 
səmimi dosta rast gəlməmişəm. Həmişə mənim üçün narahat-
dır. Heç dədəm məni bu qədər istəmirdi. 

Vəkil: Zərbəli, inşallah nə vaxt yola çıxırsınız? 
Zərbəli: Siz lazım olan o silahları, o adamları tapıb təşkil et-

mişsinizmi. 
Vəkil: Hamısı hazırdır. 
Cangüdən: Biz də hazırıq. 
Zərbəli: Elə isə səhər yola düşürük. Gedin dincəlin. 
Müğənni:  

Cin görürəm, şeytan görürəm qorxmuram, 
Əhli-müsəlman görürəm, qorxuram. 
Əcnəbilər peyk ilə dövran qurur 
Bizdəkilər bir-birinə tor qoyur. 
Ay can alan, candı bizim məhlədə, 
Gündə toy-bayramdır bizim məhlədə. 

(Səhnəyə eyni vaxtda Zərbəli və Həmidə gəlir) 
Zərbəli: Qızım, qayıtdınmı. Nə oldu. Niyə qayıtdın. 
Həmidə: Mən gördüm ki, müstəntiqlik ötəri bir xəyal imiş. 

Bir qədər müstəntiq köməkçisi oldum, gördüm o işə qız ürəyi 
tab gətirməz. Elə sənin təklifin yaxşıdır. Burada qalıb sənin tə-
sərrüfatında sənə kömək etmək yaxşı olardı. 

Zərbəli: Axır ki, mən istəyən oldu. Mən həmişə səni bu işlə-
rin başında görmək istəmişəm. Səni bu işlər üçün hazırlamı-
şam.  

Həmidə: Görürəm, mən gedəndən sonra işləriniz də pis get-
məyib. Reklam heykəli də qoyubsunuz. Bu lap yaxşıdır. Atam 
da səni görmək istəyir. Deyir gəlib burada bir qədər istirahət 
eləsin. Ömrü boyu işləyib. 

Zərbəli: Qardaşım yaxşıdırmı? 
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Həmidə: Yaxşıdır, səni gözləyir. 
Zərbəli: İndi gedə bilmərəm. Cəbhəyə yola düşürəm. Mən 

bir şücaət göstərməliyəm ki, bu heykəli uçurmasınlar. Yoxsa 
qanun icazə vermir. 

Həmidə: O haradan çıxdı. Bu heykəl reklam əşyasıdır. Uzaq 
başı onun üçün reklam haqqı verməlisən, vəssalam. Bu heykə-
lin qoyulmasının qanuna zidd heç bir əlaməti yoxdur. Əgər qa-
nunda konkret olaraq yazılmayıbsa heykəl qoymaq qadağandır, 
deməli olar. Ona qadağa yoxdur. Bu heykəl kafenin reklamıdır. 
Xarici dövlətlərdə belə reklamlar çoxdur. 

Zərbəli: Bəs mənə dedilər qanun imkan vermir. Mən də ha-
zırlaşırdım sabah cəbhəyə gedib döyüşüm. 

Həmidə: Sənin cəbhəyə getməyin qeyri-qanunidir. Bunun 
üçün ali baş komandanın əmri olmalıdır. Hərbi komissarlıq səni 
çağırmalı, hərbi hissəyə göndərməli, sənə komandir təyin olun-
malı. Bunlarsız sənin bir iş görməyin cinayətdir. Səni həbs edə 
bilərlər. 

Zərbəli: Belə de! Demə mənim bu heykəlim tam qanunidir? 
Həmidə: Əlbəttə, mən vergi məcəlləsini də, mülki məcəlləni 

də dərindən bilirəm bu heykəl adi bir reklamdır. Ürəyini buz 
kimi saxla. Sənə təyyarəyə bilet də almışam. Qardaşın səni 
gözləyir. Gedək özüm səni təyyarə ilə yola salım. 

(işıqlar sönür, təyyarə uçuşunun səsi yayılır. İşıqlar yanır. 
Səhnəyə təlaş içində vəkil daxil olur) 

Vəkil: (əl telefonu ilə danışır) Şef, əsəbiləşmə, cangüdən 
düz deyir. Zərbəli burada yoxdur. Mən indi casus tutuquşudan 
da bəzi şeyləri öyrənməyə çalışıram. Dur gəl, buradayıq. 

Sərfəli: (əsəbi halda səhnəyə gəlir) Bu gün axırıncı gündür. 
Kreditor başımın üstünü kəsəcək. Mən batdım. 

Vəkil: Mən tutuquşunu da dinlədim. Kimsə başa salıb ki, 
cəbhəyə getmək lazım deyil. Heykəli reklam kimi də qeydiy-
yatdan keçirmək olar. O da cəbhəyə getməkdən imtina edib xa-
ricə istirahətə gedib. (Əbülqasım gəlir) De görüm, sənin şefin 
haradadır!? 
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Əbülqasım: İşlərinin başına qardaşı qızını, məni qoyub özü 
istirahətə getdi. 

Sərfəli: Nə, nə deyirsən? Onun başına hava gəlib? (Cangü-
dən tələsik gəlir) 

Cangüdən: Şef, bankın qoçuları gəlib pulları tələb edir. Nə 
edək? 

Sərfəli: Vay ürəyim! Öldüm! (yıxılır, vəkil onu tutur.) 
Vəkil: O, artıq birdəfəlik yıxıldı. (üzünü qoçuya tutur) Sənin 

sualına cavab verməyə imkanı olmadı. Onun canı da getdi, malı 
da. İndi bank bütün əmlakını müsadirə edəcək. 

Əbülqasım: Böyük hükəmalardan biri olan Həzrət Əli əley-
hissəlam deyib ki, mən dünyada heç kəs üçün heç nə etməmi-
şəm. Nə etmişəmsə özüm üçün etmişəm: yaxşılığı da, pisliyi də 
özüm üçün etmişəm.  

 
(Həzin musiqi səslənir və pərdə enir) 

 
son 
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HƏYAT FƏLSƏFƏSİ 
(səkkiz pərdəli melodrama) 

 
İştirak edirlər: 
 
Professor – 50 yaşda. 
Gülnar – professorun qızı. 19 yaşlı 
Şamo – 19 yaşda 
Arif – 19 yaşda, Gülnarın nişanlısı. 
Şirxan – 32 yaşda. 
Gülüş- müğənni, 21 yaşlı. 
Şamil, Əbiş, Pəpiş, Cəbiş – 23-24 yaşlı cavan fəhlələr. 
Ana – 46 yaşlı müəlimə. 
Elnarə – 19 yaşlı 
Müvəkkil – 40 yaşlı. 
Yardımçı surətlər. 
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BİRİNCİ PƏRDƏ 
 
Səhnədə qədim bir binadır, bərpaçılar qumar oynayırlar. 

Professor binaya baxa-baxa gəlib dayanır və bərpaçılara göz 
qoyur. 

Şamil: Ah... bu dəfə də mənimki gətirmədi. (Əlindəki kartı 
stola çırpır). 

Pəpiş: Səninki gətirməyəndə bizimki dünəndən gətirməz. 
Əbiş: Yenə də axıra Şamo ilə Şirxan qaldı. Maraqlıdır, bun-

ların oyunu həmişə mübahisə ilə qurtarır. 
Cəbiş: Şamo deyəsən bu dəfə də sağıb buraxacaq. 
Şirxan: sən hələ arxı hoppan, sonra özünə maşallah de. 
Pəpiş: Pah... Bu məsəl heç yerinə düşmədi. Sən nə danışma-

ğı bacarırsan, nə də oynamağı. 
Şirxan: Kəs səsini, küçük!... Bir zərbəlik canı yoxdu, gəlib 

mənimlə qoz-qoz oynayır. 
Cəbiş: Eh sən ona fikir vermə. Pəpiş, o həmişə gücünə gü-

vənir. İnsan gərək ağlına güvənsin e... mənim kimi. 
Əbiş: Təzə bir mahnı çıxıb kim eşidib... Oxuyum sizin üçün? 

Hə... deməli belə başlayır... (Üzünü yana tutub avazına salıb 
oxuyur). Səni gördüm aşıq oldum. Supa düşdüm qaşıq oldum, 
day la, lay... 

Şamil: Yaxşı ki qazana düşməmisən yoxsa çömçə olardın ki,. 
Pəpiş:Əşi, bu mahnıdan sənə kar aşmaz gəl sənə başqasını 

öyrədim, oxu özünçün... 
Əbiş: Əşi öyrət də, mən elə həmişə repertuarımı zənginləş-

dirirəm elə yenə də o biri müğənnilərdən geri qalıram. Öyrət 
görək! 

Pəpiş: Öyrədim də... Deməli mahnı belə başlayır... Ay qız 
sevirəm... Vallah sevirəm... Dərdindən lap öküz olmuşam... 
İnanmırsan bö.ööö.böö. 

Şamo: Bəsdir... dayanın görək nə edirik. 
Şamil: Pəpiş, sənin yerin lap səhv düşüb e... səni gərək elə 

tövləyə öküz yerinə bağlayardılar. Yaxşı böyürürsən... 



Sənan İbrahimov 

42 

Şamo: Yüz manat da var... aç kartını (o, kartını göstərir) 
Xa...xa...xa... Elə bununla riskə gedirdin? 

Şamil: Xa...xa...xa... Elə səni də Pəpişlə yanaşı tövləyə bağ-
lamaq lazımdır. O öküz olar, sən də inək. 

Şirxan: Bəsdir, mən təhqirə alışmamışam. Onu yaxşı bilin. 
Mən hələ oyunu qurtarmamışam. Bu dəfə ikimiz oynuyacağıq. 
Cibində nə qədər pulun varsa qoy! Mən də bunu qoyuram. (O, 
cibindən fotoşəkli çıxarıb stola atır) Əgər udsan, o sənin hüzu-
runda olacaq. 

Şamo: (Əli ilə fotonu çevirib onun qız şəkli olduğunu görür) 
Namussuz, mən səninlə vaxtı öldürmək üçün oynayıram, sənsə 
namusunu qumara qoyursan. Məni də özünə tay sayırsan?! Əc-
laf! Mən namussuz adama oxşayıram?! Rədd ol burdan! (Yum-
ruğu ilə vurub stuldan yıxır). Mən də deyirəm qarşımda oturan 
adamdır, demə, qeyrətsizin biri imiş! Bu alçağı buradan rədd 
edin! 

Onların hərəsi bir tərəfdən onu yamanlayıb qovub aparır-
lar. Şamo tək qalır. Professor ona yaxınlaşır. 

Professor: Yuxarıdan mən hər şeyi görürdüm. Sənin hərə-
kətindən lap xoşum gəldi. Çox namuslu oğlansan. Ancaq heyf 
ki, belə kollektivə düşübsən. 

Şamo: Nə demək istəyirsiniz? 
Professor: İstəyirəm sənə yeni yol çəkməkdə kömək edim. 
Şamo: Yox, yox. Mənə heç bir kömək lazım deyil. Yeni yol 

da seçmək fikrində deyiləm. Mənim üçün belə yaxşıdır. Həya-
tımdan razıyam. Günlərim də xoş keçir. Gördünüz də, əlim gə-
tirir, uduram. Yaxşısı budur siz yaşamağı bacarmayanlara kö-
mək edin. 

Professor: Sənə elə gəlir ki, yaşamağı bacarırsan. Qumar 
oynayıb, gün keçirmək yaşamaq deyil, pozğunluq etməkdir. 

Şamo: İnsanın gərək ürəyi təmiz olsun, mən elə bu gündən 
qumar oynamaya da bilərəm. Bunlar müvəqqəti adətdir. Sabah 
yeni qayğılar çıxanda bunlara vaxt çatmayacaq. Ancaq qəlbin 
ki, paklığı ləkələndi, o bir daha təmizlənir. 
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Professor: Pak qəlbdən danışırsan, ancaq bilmirsən ki, pak 
qəlbli adamlar pak əməllər üçün yaşayır. 

Şamo: «Pak əməllər» siz nəyə deyirsiniz? 
Professor: Bax elə bundan da başlamaq lazımdır. Bax... sə-

nə necə izah edim... Sən həyatda nəyə nail olmamısan. Qolları-
nın gücünə arxalanıb bəzi fiziki işlər görüb pul qazanıbsan, an-
caq bu heç də hər şey deyil. 

Şamo: Necə yəni hər şey deyil?! Bura baxın, siz, deyəsən, 
danışmağa adam tapmırsınız. Dünyada can sağlığından başqa, 
bir də acından ölməmək üçün bir parça çörəkdən başqa insana 
nə lazım ola bilər?! 

Professor: Mən hələ sözümü qurtarmamışam, oğlum mənə 
qulaq as! Mən sənə bir ata nəsihəti vermək istəyirəm. 

Şamo: Xeyr, mən sizi ata kimi yox, baba kimi dinləyə bilə-
rəm. Görürəm mötəbər adama oxşayırsınız... Buyurun görüm 
sözünüzün canı nədir! 

Professor: (sözünü kəsir). Mötəbərlik sonraya qalsın. Deyin 
görüm nə üçün ata kimi yox? 

Şamo: Bilirsiniz, atam mənə qarşı çox amansız olub. Məni 
babam böyüdüb, tərbiyə edib. 

Professor: Mətləbdən uzaqlaşmayaq. Gör sənə nə deyirəm. 
Mən bayaqdan bu yerləri gəzib, uçub dağılmış bu qədim abidə-
lərə baxanda lap ürəyim ağrıdı. Bura gələndə gördüm ki, siz 
hər şeyi yarımçıq qoyub, öz bildiyinizi edirsiniz. Xalqımızın 
əsrlərdən bəri yaşayan abidələri dağılıb gedir. Cavanlarımız isə 
oturub boş şeylərlə günlərini keçirirlər. Axı bir vaxt babaları-
mız bunları özlərindən yadigar qoyub gediblər. Sizə yadigar 
qoyublar, ancaq siz heç də narahat olmursunuz. 

Şamo: Biz nə edə bilərik materialları vaxtında çatdırsınlar, 
biz də bərpa edək qurtaraq da. 

Professor: Yox, məsələ bunda deyil. Hamı işə can yandırsa, 
hər şey vaxtında verilər. Siz tariximizlə yaxşı tanışsınızmı? 

Şamo: Mən ki tarixçi deyiləm, haradan tanış olum. 
Professor: Bəs nə üçün tarixçi olub öyrənmək həvəsinə düş-
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mürsünüz? Axı sizin imkanınız var ki, gündüz işləyib axşam 
təhsilinizi davam etdirəsiniz. Bəs nə üçün etmirsiniz? 

Şamo: Bilmirəm. Həvəsim yoxdur. 
Professor: Bax görürsənmi, həvəsin yoxdur. Ancaq insanın 

həyatda bir məqsədi, idealı, arzusu olmalıdır. İnsan gərək həmi-
şə onlara can atsın. Bax elə sən dediyin can sağlığı, bir parça 
çörək də bunun üçündür. Yoxsa heç bir arzusuz, idealsız yaşa-
yıb günü qumarla keçirmək bir həyat tərzi deyil. Sən məni başa 
düşürsənmi? 

Şamo: Sizcə indi mən nə edə bilərəm? Mənim üçün ideal, 
arzu nə ola bilər? 

Professor: Sən yaxşı tarixçi olub, bax elə bərpa etdiyin bu 
abidələrin tarixini öyrənə bilərsən. Bizim arxeologiya işimiz çox 
zəif gedir. Bu çox nəhəng, şərəfli işdir. Bu işə sənin kimi namus-
lu cavanları cəlb etmək lazımdır ki, öhdəsindən gələ bilək. 

Şamo: Mən sizi başa düşürəm. Ancaq bunun üçün biliyim 
var ki, ali məktəbə daxil olum, nə də yaxşı tanışım var. 

Professor: Oğlum, bilik qazanmaq çətin deyil. Bu su içmək 
kimi bir şeydi. Kitabları qabağına qoyub oxuyacaqsan, hər şey 
sənə aydın olacaq. Ən çətini budur ki, sən gərək psixoloji cə-
hətdən bu məqsəd ardınca getməyə hazır olasan? Bax, bu sənin 
özündən asılıdır, qalan şeyləri biz də sənin üçün edərik. Bax elə 
sabah mənim yanıma gəl səni hazırlaşdırmağa başlayım. Ancaq 
səndən asılı şey möhkəm iradə sahibi olub bu işi davam etdir-
məkdir. 

Şamo: Axı mən başa düşmürəm, hansı «psixoloji hazırlıq» 
ola bilər? Bu sözlər belə mənə tanış deyil. 

Professor: Bu çox çətin bir prosesdir. Sən gərək indiyədək 
olan həyat fəlsəfəni atıb, yenisi ilə yaşayasan. 

Şamo: Mən sizi yenə də başa düşmədim axı siz hansı fəlsə-
fədən danışırsınız? Məgər indiyədək mənim fəlsəfəm var idi 
ki? İndi də onu atım?! 

Professor: Var idi. Sizin hər şeyiniz var idi. «Psixoloji və-
ziyyət», «həyat fəlsəfəsi» o deməkdir ki, sən daha həyata indiki 
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kimi baxmamalısan. Sən ali məktəbdə oxuyacaqsan. Gərək ba-
xıb öyrənəsən ki, oradakılar hansı hisslərlə, düşüncələrlə yaşa-
yırlar, sən də elə yaşayasan. Buradakı düşüncəni, həyata baxış-
larını tamamilə atmalısan. Sən bir daşa gərək qumara yaxın 
durmayasan, pul udmaq həvəsi ilə yaşamayasan. Sənin sevincin 
elmdə qazandığın nailiyyətlər olmalıdır. Bu işlər bizim cəmiy-
yətə yad olan şeydir. Hətta cinayətdir. 

Şamo: Burada çətin nə var ki, mən də onun öhdəsindən gələ 
bilməyim. Psixoloji hazırlıq elə buna deyirsiniz? 

Professor: Necə sizə asanmı gəlir?! Onda sabahdan işə başla-
yaq. Mən sizə evimin ünvanını verirəm (o cibindən kağızı çıxa-
rıb verir), sabah yanıma gələrsiniz. Hazırlaşmaq üçün kitablar 
verirəm. Tələsmək lazımdır. Artıq qəbul imtahanlarına az qalıb. 

Şamo: İcazə verin soruşum, axı siz kimsiniz? 
Professor: Mən arxeologiya institutunda işləyirəm. 
Şamo: Orada hansı vəzifədə işləyirsiniz? 
Professor: Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Mənim həm də ali 

məktəblərdə mühazirə saatlarım olur. Odur ki, gələcək mütə-
xəssislərlə tanış olmağa, onların həvəslərini öyrənməyə vaxt ta-
pıram. Nə isə, mən onu demək istəyirəm ki, abidələri belə bər-
bad halda qoymaq olmaz. Bir neçə sənin kimi cavan tapılsa, 
burada bərpa işlərini sürətləndirmək olar. Sən tariximizi öyrən-
sən, şübhəsiz, işə can yandıracaqsan. 

(Arif gəlir) 
Arif: Yoldaş professor, Azıx mağarasında işlər yaxşı get-

mir. Fəhlələr işləmək istəmir. 
Professor: Nə üçün? 
Arif: Nə bilim, mən onları başa sala bilmirəm ki, bu çox 

əhəmiyyətli işdir. Biri deyir mən əkinçiyəm, gərək əkdiyimi bi-
çəm, o biri deyir mən bənnayam, gərək tikdiyimə baxıb fərəh-
lənəm. Deyirlər bu işdən heç nə hasil olmur. Ona görə də əli-
miz gəlmir işləməyə. 

Şamo: Yalan deyirlər siz bir onların pulunu beşdən, ondan 
artırın, görün necə işləyirlər? 
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Professor: Yox, məsələ pulda deyil, burada bayaq sənə de-
diyim kimi, fəhlə psixologiyası məsələsi var. Sən elə bilirsən 
onlar gördüyü işdən fərəhlənmirlər? Əsil fəhlə gərək işi ilə fəxr 
etsin. Fəhlə vicdanı dövrümüzdə böyük gücdür. 

Şamo: Axı o nə qazıntıdı ki, onların işləməyə əli gəlmir. 
Bəlkə elə doğrudan da boş şeydir? 

Professor: Azıx mağarasında tapılan nə olursa-olsun, o sü-
but edəcək ki, hələ paleolit dövründə-yarım milyon il bundan 
əvvəl Azərbaycan ərazisində insan məskənləri olmuşdur. Siz 
bir fikir verin, görün bu bizim tariximizi nə qədər qabağa atır, 
bu necə böyük kəşfdir. 

Arif: Mənə elə gəlir ki, qazıntını tələbələrin köməyi ilə da-
vam etdirsək, daha yaxşı olar. 

Professor: Mən indi gedib hər şeyi həll edərəm. Deməli be-
lə, sən sabah mənim yanıma gəlirsən, mən sənə lazımi kitabları 
verərəm. İndisə, Arif, sən onu bəzi şeylərlə tanış et, ümumi mə-
lumat ver. Yaxşı, xudahafiz, mən getdim. (Gedir.) 

Arif və Şamo: Xudahafiz. 
Arif: Gəlin yaxından tanış olaq. Mən özünüz görürsünüz ar-

xeoloji işlərdə çalışıram. Elmi işçiyəm. Aspiranturanı təzə qur-
tarmışam. Müdafiə etməyə hazırlaşıram. Professor mənim həm 
elmi rəhbərim, həm də gələcək qaynatamdır, yəni onun yeganə 
qızı mənim nişanlımdı. Sonra sizə nə deyim. Vəzifəli bir şəxsin 
oğluyam və sairə... Bəs siz? 

Şamo: Mənim adım Şamodur. Özüm də məşhur avara, qu-
marbazam. Heç bir sənətim-filanım yoxdur. Vəssalam! 

Arif: Oh... Mən elə bildim siz məndən də çox, həm də yük-
sək şeylər sayacaqsınız. Çox təəssüf. 

Şamo: Yüksək şeylər deyəndə də istəyirsiniz mən öz iftixa-
rımı sizə deyim. 

Arif: Deyin, mənim nədən başlamağım üçün bunun çox 
əhəmiyyəti var. 

Şamo: Təbiətin, gözəlliyin vurğunuyam. Qəlblərə dəyməyi 
sevmirəm, buna nifrət edirəm. Alçaqlığa qarşı çox amansızam. 
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Həyatda mənim üçün məhəbbət... 
Arif: Saxla, saxla... Mən görürəm bu sözlərin nə axırı, nə də 

mənası var. Yaxşısı budur keçək mətləbə. Deməli, sizi bizim 
arxeologiya maraqlandırır. 

Şamo: Elədir, istəyirəm bu işə girişim, sizin kimi. 
Arif: Çox yaxşı, ağıllı iş görürsən. Gedək mən sizə bəzi şey-

ləri göstərib məlumat verim. 
(Onlar gedirlər.) 
İçəriyə Şamil, Əbiş, Pəpiş daxil olur. Onlar gəlib bayaqkı 

stolun ətrafında oturub kartları paylayırlar. 
Şamil: Hə... paylayıram... Kimin cibi qalındır, irəli otursun. 

(Kartları qarışdırır.) 
Əbiş: Olmayan da gedə bilər, yol açıqdır... Pullarınızı da 

atın! Kartı bura tut görüm, kəsim. 
(Onlar ortaya qəpik-quruş atırlar. Kartlar paylanır. Hərəsi 

özününkün götürüb sıxa-sıxa baxmağa başlayanda Cəbiş qəfil-
dən içəri girib qışqırır.) 

Cəbiş: Hər şeyi gizlədin! Sahə müfəttişi gəlir. 
Bu an müvəkkil içəri girir. Onlar tələsik kartları ciblərində 

gizlədib, stolun üstündəki qəpikləri götürüb ağızlarına basırlar 
və ayağa qalxıb farağat dayanırlar. Müvəkkil onlara yaxınla-
şanda dizləri əsməyə başlayır. 

Müvəkkil: (Onları süzə-süzə): Hə... nə var, nə yox, bərpaçı 
yoldaşlar? Niyə dinmirsiniz? Siz bilirsiniz də mən bu sahədə 
yeni müvəkkiləm. Özü də çox təcrübəli adamam. Hərgah mən 
də bu işdə təzəyəm. Mən söz vermişəm ki, sahəmdə heç bir ci-
nayət olmayacaq. (Əbişə üzünü tutur.) Sən niyə titrəyirsən? Sən 
burda nə edirsən? 

Əbiş: Özüm ölüm, dədəmin canı, heç nə... Mən elə burda 
oturmuşdum başımı qaqaşıyırdım. 

Şamil: Suvaqçıdır, yoldaş müfəkkir. (Yavaşca Əbişə) Sən 
nə axmaq adamsan, ə... o saat özünü itirirsən? Sən bizi ələ ve-
rəcəksən, axmaq! 

Müvəkkil: Verilən bəzi siqnallara görə siz burada pis işlərlə 
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məşğul olursunuz. Mən hər halda görməsəm, inanmaram. An-
caq deyirlərsə, deməli, nəsə var. Bu, düzdürmü? 

Şamil: Əsla yox, yoldaş müvəkkil. Başçısı olduğum bərpaçı 
dəstəsinin işi ildırım sürəti ilə gedir! Bunu yəqin ki, böhtançı-
lar, mənim düşmənlərim sizə deyib! 

Müvəkkil: Belə sülh şəraitində sizin məgər düşmənləriniz 
də var? Bizim cəmiyyətdə insanlar bir-birinə düşmən yox, dost, 
qardaş və yoldaşdırlar. Siz bunu bilirsinizmi? 

Şamil: Bəli, bilirik. 
Müvəkkil: Mən bilmirəm siz niyə əsirsiniz belə. 
Şamil: Soyuqdur, yoldaş müvəkkil. 
Müvəkkil: Necə yəni, yayın ortasında qar? Bəs bu yoldaşın 

ovurdu niyə şişib, xəstədir? (Yaxınlaşıb Pəpişin ovurduna bar-
mağı ilə toxunanda onun ağzından tullanan qəpik düz müvəkki-
lin sifətinə dəyir. O özünü itirmiş halda): Siz nə dediniz? Bunu 
sizin düşmənlər edib? Sən bilmirsən ki, düşmən müharibədə 
olar? Sizin siyasi savadınız nə qədər aşağıdır. Heç kitab oxu-
yursunuzmu? 

Şamil: Əlbəttə, oxuyuram. Məsələn, “Balalara hədiyyə” ki-
tabını oxumuşam. Hardan sual versən, cavab verərəm. 

Müfəttiş: Mən hüquqi-tərbiyəvi kitabları deyirəm. Məsələn 
“Əxlaqi-Nasiri”? 

Şamil: (Əbişə) O, nə olan şeydir? 
Əbiş: Yəni, Nəsirin tərbiyəsizliyi. 
Şamil: Kimin haqqında, yoldaş müvəkkil? 
Müvəkkil: Necə kimin haqqında, hər şey haqqında. Elə bax 

sizin işlər haqqında da yazılıbdır. 
Şamil: Vaxsey. 
Müvəkkil: Hələ de görüm onu kim yazıb. Müəllifi kimdir? 

De görüm bilirsənmi? 
Şamil: Yox bilmirəm. Bilsəydim nə vardı ki. 
Müvəkkil: (Pəpişə) Bəlkə sən deyəsən? 
Pəpiş: Dədəmin canı, mən yazmamışam. 
Müvəkkil: (təəccüblə) Yox əşi. Birdən sən yazarsan a. De-

yəsən sənin xəttinə oxşayır. 
Pəpiş: Nəyə deyirsiniz and içim, mən yazmamışam. 
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Müvəkkil: Bəsdir! (Hamısı farağat durur). Belə də siyasi 
kütlük olar?! Mən sizə bir müddət vaxt verirəm bu siyasi kütlə-
yə son qoyulmalıdır! Mənim sahəmdə hamı başa düşən, ağıllı 
adam olmalıdır. Mən bir müddətdən sonra gələcəyəm. O vaxta-
dək siz kitabın kim tərəfindən yazıldığını və orada söhbətin nə-
dən getdiyini əzbər bilməlisiniz. Aydındır?  

Hər üçü: Aydındır! 
Müvəkkil: Mən bu sahədə bir qayda-qanun yaradım ki, siz 

də baxın. Bütün cinayətlər savadsızlıqdan törəyir. Mən onun 
kökün kəsəcəyəm. Görəcəksiniz (Gedir). 

Şamil: (Üzünü Pəpişə tutub) Pəpmş, sənin belə işlərin də 
varıymış. Elə mən əvvəldən səndən şübhələnmişdim. Elə həmi-
şə küncdə-bucaqda nəsə yazırdın. Demə, avtoritet Nəsirdən ya-
zırmışsan?!  

Pəpiş: Dədəmin canı, mən heç vaxt “vorzakon”lardan yaz-
mamışam. Nəyə deyirsiniz and içim. Mən yazmamışam! 

Əbiş: Burdan-bura gözümüzün içinə girəcəksən? Onda bəs 
müvəkkil niyə gəlmişdi? 

Şamil: Özü dedi ki, sənin xəttinə oxşayır. 
Pəpiş: Bu ola bilməz! Yəqin o məni səhv salıb. 
Şamil: Yox, daha keçməz! Sən bizə doqquz gələ bilməzsən. 

Yaxşısı budur boynuna al, orda yazdıqlarını da de, biz də bilək. 
Yoxsa gəlib hamımızı həbsxanaya aparacaq, həbsə atacaq. Hələ 
yaxşı oldu ki, cibləri axtarmadı, yoxsa kartları tapıb, elə bu saat 
həbs edə bilərdi. 

Pəpiş: Axı elə şey mən yazmamışam. 
Şamil: Uzunçuluq eləmə! Yazmısan, daha keçib. İndi get 

yazdıqlarının kopyasını gətir, görək nə yazmısan. Başqa çıxış 
yolun yoxdur. Gəl hər şeyi dinc yolla həll edək. Əgər zorakılı-
ğa qalsa, sənin üçün pis olar! Get, hamısını yığıb gətir. Gəlin 
gedək, işimizi davam etdirək. (Onlar gedir) 

Pəpiş: Bu nə işiydi düşdüm?! Ömrümdə bir dəfə qonşum-
dan anonimka yazdım. Bu da axırı, başqaları hər gün yazır, heç 
tutulmur. Gedim indi haranın daşını başıma salım?! 

 
Pərdə 
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İKİNCİ PƏRDƏ 
 
Professorun evi. 
Professor oturub qəzet oxuyur. Qurtarandan sonra kənara 

qoyub fikirləşir. İçəriyə qızı Gülnar daxil olur. 
Gülnar: Ata, nə fikirləşirsən? İşlər məgər pis gedir? 
Professor: Yox, hər şey qaydasındadır. Dünən gedib bütün 

obyektləri gəzdim. Hər şey qaydasındadır. Bu da sevindirici 
haldır ki, dünən qumarbaz, əyyaş bir adamı köhnə fikirlərindən 
çəkindirib, elm yoluna gətirə bilmişəm. Bu gün bura gəlməli-
dir. Onu gözləyirəm. 

Gülnar: Eh, ata, sən də insanpərvərliyindən əl çəkmirsən. 
Elm elə adamların yolu deyil. Sən nə qədər başa salsan da vəh-
şi, vəhşiliyində qalacaq. Bir gün yenə də meşəyə qayıdacaq. 

Professor: Yox, qızım. Sən bu qədər bədgüman olma. Çalış 
insanları düzgün qiymətləndir. Sənə elə gəlir ki, hər şeyi düz 
edirsən. Ancaq həqiqətdə isə sən deyən kimi deyil. Sən elə həmi-
şə öz bildiyini üstün tutursan. Bu sahədə lap anana çəkmisən. 

Gülnar: Ata, məgər mən pis şey deyirəm. 
Professor: Yox, qızım, məsələ pis də, yaxşı da deyil. Gərək 

adam həmişə böyüklərlə razılaşsın. Onların dediyi ilə getsin. 
Mənim heç xoşuma gəlmədi, sənin orta məktəbi qurtaran kimi 
nişanlanmağın. Hər halda sən qəti təkid etdin. Biz də razı olduq. 

Gülnar: Məgər bu pisdi? Qoy başqaları hələ axtarsın, mən-
sə rahatca oturub işimi bilirəm. Başqaları da mənə baxıb həsəd 
aparırlar. 

Professor: Qızım, çalış, həmişə eqoizmdən qaç. Bu hələ heç 
kəsə xoşbəxtlik gətirməyib. Başqalarının həsədindən sənə nə?... 
Sadə olmağa çalış. Onda həmişə üzün gülər, qəlbin də şad olar. 

Gülnar: Ata, bu söhbətləri saxlayaq. Mən istəyirəm tarix fa-
kültəsinə sənədlərimi verim. Sənin fikrin nədir? 

Professor: Sən istəyirsən, yoxsa nişanlın? 
Gülnar: Eh, ata, bunun nə əhəmiyyəti var?... Sən istəyirdin 

mən həkim olum. Axı buna həvəsim yoxdur. 
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Professor: Yaxşı, nə olar?!. İndi ki bu həvəsə düşübsən, sə-
nə uğur olsun. Hazırlaş, imtahanlarını ver, ümid etmə ki, mən 
səni tapşıracağam. Mən sənə savadını artırmaqda kömək elə-
rəm, ancaq savadsızlığını yüksək qiymətləndirməyə kömək edə 
bilmərəm. 

Gülnar: Yox, ata. Mən səndən bunları yox... Bu işdə mənə 
kömək edən var. Mən ümumiyyətlə... elə savad məsələsinə bir 
qədər uyğun gəlir. Onları soruşuram. Deyirəm gələcəkdə nələri 
öyrənsəm yaxşıdır. 

Professor: Nə deyim, qızım?.. Xalqımızın ərazisi böyük, ta-
rixi isə qədimdir. Yer kürəsinin 200 min kvadrat kilometrində 
bizim xalq məskən salıb. Şübhəsiz ki, öyrəniləsi şeylər də çox-
dur. 

(Qapının zəngi çalınır.) 
Gülnar: Yəqin rəfiqələrimdir. Bu gün yanıma gəlməliydi-

lər. (Gedir qapını açsın.) 
Professor: Yaxşı, mən də gedim bir az elmlə məşğul olum. 

(Gedir, İçəriyə Elnarə və Gülüş daxil olur.) 
Gülnar: Heç belə də iş olar. Çoxdandır sizin ayağınız bura-

dan kəsilib. Düzü, lap sizin üçün darıxmışam. 
Gülüş: Mən qastrol səfərindəyəm. Necə gələ bilərdim? İndi 

qayıtmışam. Rəfiqənə də burada rast gəldim. 
Gülnar: Siz tanışsınız? 
Elnarə: Qiyabi olaraq tanış olduq. 
Gülnar: Gülüş bizim qonşulardan biridir. Yaxşı səsi var. 

Oxuyur. 
Gülüş: Yaxşı, yaxşı, biz bu haqda söhbət edib danışmışıq. 

Eşitmişəm nişanlanmısan? 
Elnarə: Doğrudan? Bəs bizə niyə deməmisən? 
Gülnar: Heç evdə tapılırsınız ki, sizə də deyim?.. Bu gün 

bura gəlməlidir, sizi onunla tanış edərəm. 
Gülüş: Bizim tanıdığımız adamlardan deyil? 
Gülnar: Yox, siz onu tanımırsınız. 
Elnarə: Yəqin çox gözəl oğlandır. Sən çirkinini seçməzsən! 
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Gülnar: Könül sevən göyçək olar. Yaraşıq nəyə lazımdır? 
Gülüş: Yox, nə danışırsan, çirkin adama könül verməyə 

adamın ürəyi gəlmir. Heyif deyil gözəl-göyçək adam, həmişə 
gördükcə könlün açılır. 

Gülnar: Eh... göyçəyin üzü qab deyil ki, plov yeyəsən. Baş-
lıcası odur ki, onun var-dövlətinə, imkanlarına baxasan, könlün 
açılsın. 

Gülüş: Sən də haqlısan, Gülnar. Doğrudan da bunlar böyük 
şeydir. 

Elnarə: Yox, mən sizinlə razılaşa bilmərəm. Mənə elə gəlir 
ki, xoşbəxtliyi insan gərək öz qəlbində axtarsın, nəinki başqası-
nın pulunda, imkanlarında. 

Gülnar: Eh, sən lap elat camaatı kimi düşünürsən. 
Gülüş: Sən ki belə başlamısan, o elat camaatı kimi atı min, 

çıx meydana, kim səninlə ötüşə bilsə, onu özünə nişanlı seç. 
Gülnar: Nə isə, qızlar. Siz söhbətinizi davam etdirin, mən 

maqazinə dəyib qayıdım. İstəyirəm naharı bir yerdə edək. (O 
gedir) 

Gülüş: Gülnarın nişanlısı ilə tanış olmaq çox maraqlı ola-
caq. Görəsən özünə necə oğlan seçibdi? 

Elnarə: Eh... su axar, çuxurunu tapar. Necəsini seçibsə, de-
məli, özünə uyğundur. 

(Qapının zəngi çalınır) 
Gülüş: Aha... deyəsən gələn elə onun nişanlısıdır. 
(Professor qapını açıb Şamonu içəri gətirir) 
Professor: Xoş gəlmisən, oğlum! Keç içəri. Mən bu saat ki-

tabları tapıb gətirəcəyəm. Utanma, keç. (O gedir. Şamo bir qə-
dər çəkinə-çəkinə qabağa gedib ətrafa nəzər salır.) 

Elnarə: Oh... nə yaxşı oğlandır. Görəsən Gülnarın nişanlısı 
budur? 

Gülüş: Bu olar. Çünki mən eşitmişəm ki, professor onun el-
mi rəhbəridir. Ona kitablar verir. Gedək, ona yaxınlaşaq. (On-
lar yaxına gedir) Gəlin tanış olaq, mənim adım Gülüş, bununsa 
Elnarədir. 
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Şamo: Çox yaxşı, mənim adımsa Şamodur. 
Gülüş: Əlbəttə, bu ev sizə bizdən də doğmadır. Mənə niyə 

elə baxırsan? 
Şamo: Mən sizin şəklinizi hardasa görmüşəm. 
Gülüş: Ola bilər. Mənim sənətimin pərəstişkarları çoxdur, 

ona görə də şəklim əldən-ələ gəzir. 
Şamo: Çox gözəl. 
Elnarə: Siz bizi darıxmağa qoymayın. Mən artıq darıxıram. 
Şamo: Sizin üçün nə edim ki, darıxmayasınız. Oynayım, ça-

lım, yoxsa oxuyum? İstəyirsiniz sizinlə birgə oxuyaq, onda siz 
heç darıxmazsınız. Özü də məzəli, şirin bir xalq mahnısı. 

Gülüş: Oxuyaq. Elnarə, sən royalı çal. Ya da burada maqni-
tofonda onun musiqisi yazılıb, çalsın oxuyaq. 

Musiqidə xalq mahnısı «Heyranın ollam» səslənir və onlar 
oxuyurlar. 

Gülüş: Doğrudan qiyamət oxuyur. Razı olsaydı, özümlə 
toylara aparardım. 

Elnarə: Hələ ona vaxt çatar. 
(İçəriyə Gülnar girir, qızlar onu əhatə edir. Şamo heç nəyə 

fikir vermədən mahnının solo hissəsini oxuyur.) 
Gülüş: Afərin, Gülnar, sənin lap yaxşı zövqün var. Belə ni-

şanlısı olan dünya malını neyləyər? 
Elnarə: Doğrudan, özünün əsil tayını tapmısan. Daha sənin 

nə dərdin? Hamı sənə qibtə edəcək. 
(Gülnar donmuş halda durub onları dinləyir. Gülüşlə Şamo 

mahnını davam etdirirlər. İçəriyə professor əlində kitab və Arif 
daxil olur. Mahnı qurtarır. Şamo professorla Arifə yaxınlaşır. 
Qızlarsa Gülnara) 

Gülnar: Mən sizə demişdim nişanlımla tanış edəcəyəm. Da-
yanın, bu saat tanış edərəm. 

Elnarə: Biz artıq tanış olmuşuq. 
Gülüş: Görmürsən, bizim üçün hələ bir mahnı da oxudu. 

Yaxşısı budur gedib birlikdə nahar hazırlayaq. 
(İkisi də gedir, Gülnar dayanıb bir qədər arxadan Şamoya 

və nişanlısına baxandan sonra gedir) 
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Professor: (Əlindəki kitabları bir-bir seçərək göstəriş verir) 
Bax əvvəl bu kitabları oxuyarsan. Qurtarandan sonra bu kitab-
dan işarə etdiyim fəsilləri oxuyarsan. Sənə nə aydın olmasa, gə-
lib soruşarsan. Oxuyandan sonra gələrsən, mən səninlə sual-ca-
vab edib, nəyi bilmədiyini öyrənib sənə göstəriş verəcəyəm.  

Şamo: Yaxşı, çox sağ olun. Mən gedim. (O gedir) 
Professor: Xoş getdin, oğlum. Diqqətlə oxu. (Üzünü Arifə 

tutub) Arif, sənin işlərin nə yerdədir? Müdafiənə lap az qalıb. 
Gedək bəzi şeyləri araşdıraq. 

Arif: Elə bunun üçün gəldim. (Gedirlər) 
 

Pərdə 
 
 

ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ 
 
Ali məktəb binasının qabağı. Ətrafda skamyalar qoyulmuş, 

arxada bina görünür. Səhnəyə Elnarə ilə anası daxil olur. 
Ana: Heç nədən çəkinmə, qızım. Çalış bildiklərini yadına 

salıb yaxşı cavab verəsən. Bu, axırıncı imtahanındır, hər şey 
bundan asılıdır. 

Elnarə: Ana, çox həyəcanlanıram. Birdən yaxşı cavab ver-
məsəm, onda bəs necə olacaq?.. Bu dəfə də kəsilsəm, daha hər 
şey gözümdə sönəcək. Bir onu bilirəm ki, hər şeyə qarşı həvə-
sim öləcək. Bu qələbə mənim üçün həyat, məğlubiyyətimsə hə-
mişəlik ölümdür. 

Ana: Elə demə. Özündə inam yarat. Onda hər şey yaxşı 
olar. Ürəkli ol, get! (O gedir) Heç bilmirəm necə olacaq? Gecə-
gündüz oxuyur. İnsan da arzuya bu qədər bağlanarmı? Eh, bir 
də belə yaxşıdır. İnsan gərək nəyəsə can atsın, çətinliklə hər şe-
yə nail olsun. Bəziləri üçün hər şey ucuz, asan başa gəlir, hazır 
səadətə sahib olur. Belələrinin həyatı çox sönük olur. Nə isə, 
axırı xeyir olsun. (Gedib skamyada əyləşir.) 

(Səhnəyə Ariflə Gülnar daxil olur.) 
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Arif: Qətiyyən narahat olma! Sənə heç kəs aşağı qiymət ve-
rə bilməz. Həm atanı hamı tanıyır, həm də dünən atam zəng 
edib tapşırıb da. Odur ki, ürəyini buz kimi saxla. 

Gülnar: Axı, nədən qorxacağam? Yox bir, mən də hər belə 
şeydən ötəri qorxsam, onda nə oldu ki?.. Elnarənin də bu gün 
axırıncı imtahanı idi. Görən harada qaldı? Bura gəlməliydi. 

Arif: İçəridə görərsən. Orada bir yerdə olacaqsınız. Burada 
onu tapmaq çətindir. 

Gülnar: Biz axı bir yerdə deyilik. O, Azərbaycan bölməsin-
dəndir. İçəridə onu tapmaq mümkün deyil. Yaxşı, eybi yox, im-
tahandan sonra taparam. Getdim. 

Arif: Yaxşı, get! Sənə müvəffəqiyyətlər! Mən səni aşağıda, 
maşında gözləyirəm (Hər ikisi gedirlər) 

(Səhnəyə professorla Şamo daxil olur) 
Şamo: Arxayın ola bilərsiniz, mən sizin ümidlərinizi doğ-

ruldacağam. 
Professor: Sənə inanıram, get axırıncı imtahanını da ver. 

Sənə uğurlar. 
Şamo: Sağ olun! (Gedir) 
Professor: (Skamyada oturanı görüb) Salam, müəllimə! Siz 

nə yaxşı buralarda görünürsünüz? 
Ana: Qızım imtahan verir. Onu gözləyirəm. 
Professor: Müəllimə, işləriniz necə gedir, özünüz necəsi-

niz? Etika elmini uşaqlara yiyələndirə bilirsinizmi?  
Ana: İşlər də yaxşıdı, özüm də. Qaldı ki, etikaya, onu da 

özünüz bilirsiniz də.  
Professor: Nə olub, müəllimə, mənə qarşı münasibətiniz 

dəyişib. Əvvəllər mənə qarşı belə soyuq, laqeyd deyildiniz. 
Ana: Şəxsən sizin təkidinizlə, tarix fakültəsində etika dərs-

lərinin sayını azaldıb, saatları sizin o arxeologiyaya veriblər. 
Mən bununla heç cür barışa bilmərəm. 

Professor: Əlbəttə, bir etika müəlliməsi kimi bu sizi narahat 
edir. Ancaq siz ümumi vəziyyəti nəzərə alın. Etikanı küçədə 
də, məişətdə də, ictimai yerlərdə də öyrənmək olar, tariximizisə 
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mühazirə otağından başqa heç yerdə müfəssəl öyrənmək ol-
maz! Siz bunu bilirsinizmi? 

Ana: Mən hər şeyi bilirəm. Özümə aid olanların hamısını 
öyrənməyə çalışıram. Siz də onu bilin ki, cəmiyyətin mövcud-
luğuna səbəb etik münasibətləri olmasıdır. Əgər insanlar etik 
qaydaları bilməsələr, onlara əməl etməsələr, hər cür pozğunluq 
baş verər. Onda heç sizin tarix elminizə də ehtiyac olmaz. Bir 
də ki, sizin fakültədə biz etikanı tarixi nöqteyi-nəzərdən tədris 
edirik. Tələbələri unudulmaqda olan adət-ənənələri qorumağa 
çağırırıq. Bizim üçün çox adət-ənənələrimizin unudulması bu 
günkü həyatımızda ağır nəticələrini göstərir. 

Professor: Axı hansı ənənələr unudulur? 
Ana: Təkcə ənənələr deyil, həm də bizim ata-baba dünyagö-

rüşümüz, həyata baxışımız unudulur. İndi cavanlar insan mənə-
viyyatına, əxlaqına qarşı tamamilə başqa təsəvvürdədilər. Əsr-
lərdən bəri mövcud olan adətlərimiz, ənənələrimiz, dünyagörü-
şümüz, həyata baxışlarımız sağlam həyat tərzimizi, ruh yüksək-
liyi ilə yaşamağımızı təmin etmişdir. Axı bunlar bizim normal 
həyatımız üçün zəruridir. Zəruridir o insan üçün ki, damarından 
azərbaycanlı qanı axır, Azərbaycan mühitində, təbiətində yaşa-
yır. Təsəvvür edin: təbiət, qan olduğu kimi qalır, ancaq ona uy-
ğun etik münasibətlər ölüb gedir. Bununla da həyat normaları 
pozulur. Hansını dindirirsən günündən, taleyindən şikayət edir, 
könül möhnətindən cana gəldiyini deyir. Baxırsan zahirən ol-
duqca kamil olan insan mənən pozğundur, qəlbi ləkəli, hər cür 
məhəbbətdən, ülvilikdən məhrumdu. Bu dəhşətlidir! Yüksək 
həyat tərzinin mövcud olduğu inkişaf etmiş sosializm cəmiyyə-
tində yaşayasan, ancaq şəxsi həyatını idarə edə bilməyəsən. 
Hər cür fərəhdən, sevincdən, könül xoşluğundan məhrum ola-
san. Axı bütün bu məsələləri etika həll edir. Bəs necə olur ki, 
bu cür vacib məsələləri siz nəzərə almırsınız? 

Professor: Siz müəyyən mənada haqlısınız. Düzü, bunları 
mənə deyən olmamışdır. 

Ana: Demək nə üçün?! Məgər özünüz görmürsünüz?! Nə 
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qədər gənc ailə dağılır. Ana öz övladını atır, övlad-valideyn, ər-
arvad arasındakı etik münasibətlərə əməl olunmur. İnsanlar 
düşkün maddi ehtiraslarla yaşayırlar. Axı bu həyat fəlsəfəsi ha-
radan peyda oldu? 

Professor: Müəllimə, sözünüzü də kəsirəm. Görürəm sizin 
dərdləriniz çox böyükdür. Sabah iclas olacaq, siz hökmən işti-
rak edin, bu məsələyə bir qədər ətraflı baxaq. Hər halda sizin 
dərsləriniz tamamilə ləğv olunmayıb, saatları azaldılıb. 

Ana: Çox nahaq. Saatları birə beş artırmaq lazımdır. Axı 
etika elədir ki, onu öyrətməklə iş bitmir, gərək vərdişlərə çev-
rilsin. Az saatla nə etmək olar? 

Professor: Müəllimə, bunun üçün çox da narahat olmağa 
dəyməz. Hər şey həll olunar. Hər halda sizin çörəyiniz kəsilmə-
yəcək. 

Ana: Mən bu sözü sizdən gözləmirdim! Siz mənim qəlbimə 
dəydiniz! Sizə elə gəlir ki, mən bütün bunları bir parça çörək 
üçün edirəm. Mən özümə hər yerdə çörək taparam, indiki vaxt-
da bu çətin deyil. Çox təəssüf ki, siz mənim ürəyimdən gələn 
arzuları belə qiymətləndirmədiniz. Mən sizi mötəbər adam bi-
lirdim. İndi tanıdım. Ürəyinizi gördüm. 

Professor: Axı siz niyə inciyirsiniz? Mən bunu pis mənada 
demədim. Dayanın, məni bir eşidin! 

Ana: Yox! Mənim daha sizi dinləməyə heç bir həvəsim 
yoxdur. Xahiş edirəm, məni rahat buraxasınız. 

(O gedir. Professor da bir qədər onun dalınca baxandan 
sonra gedir. Səhnəyə Şamo ilə Elnarə daxil olur) 

Elnarə: Ah… bircə bilsəniz məni necə xilas etdiniz?... Mən 
bütün ümidlərimi itirib qanadsız quş kimi yıxılmışdım. Elə bu-
radaca sizin köməyə gəlməyiniz məni sanki, qaranlıq quyunun 
dibindən işıqlığa çıxarıb qanad verdi.  

Şamo: Doğrudan?!  
Elnarə: Əlbəttə, təsəvvür edin, bileti çəkdim, gəlib otur-

dum. Birinci suala baxdım, heç bir təsəvvürüm yox, sanki hər 
şey yadımdan çıxdı. Ürəyim yerindən qopdu. İkincisinə bax-
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dım, həmçinin bu dəfə lap qanadım sındı. Sanki məni qaranlıq 
quyuya atdılar. Başım gicəlləndi, ümidlərim itdi, gözüm qaral-
dı, olduqca taqətsiz halda qaldım. 

Şamo: Eh… bunların hamısı keçdi. Keçən keçdi, olan oldu. 
Ən başlıcası budur ki, əla qiymət aldın, bütün çətinliklər aradan 
qalxdı. 

Elnarə: Mən bütün bunlar üçün ancaq sənə minnədaram. 
Sən hər sualın cavabını mənə pıçıldadıqca sanki gözlərimə nur 
gəlirdi, yenidən dirilməyə başlayırdım. Mən həyatım boyu sənə 
minnətdar olacağam. Axı həyatda ən böyük arzuma çatmaqda 
siz mənə kömək etdiniz. Deyirəm görəsən bir vaxt mən də sizə 
belə həyat qədər qiymətli köməyi göstərə biləcəyəmmi? Əgər 
göstərsəydim, özümü ən xoşbəxt adam sanardım. (O, ətrafa ba-
xa-baxa anasını axtarır və səhnədən çıxır. Şamo onun getdiyini 
görməyib söhbətini davam etdirir) 

Şamo: Mən bilmirəm siz nə üçün mənim köməyimi belə 
yüksək qiymətləndirirsiniz. Düzünə qalsa, elə hamımız bir-biri-
mizə kömək edirik. Sənin atan mənə kömək etdi, mən də sənə. 
Doğrusunu deyim, çox alicənab atanız var. Mən bugünkü mü-
vəffəqiyyətlərim üçün yalnız ona minnətdaram. Siz fəxr edə bi-
lərsiniz ki, belə adamın qızısınız. (Elnarə səhnəyə daxil olur) 

Elnarə: Doğrudan? Mən həmişə anamla fəxr edirəm. 
Şamo: Ananızla? Mən atanızla deyirəm. 
Elnarə: Elə atamı da çox sevirəm. (O, ətrafa baxır) 
Şamo: Elədir, o sevilən adamdır. Axı siz kimi axtarırsınız? 
Elnarə: Anam burada məni gözləməliydi. Nədənsə yoxdur. 

Harasa gedib. 
Şamo: Ananızı sevindirmək istəyirsiniz? 
Elnarə: Bəli, elədir ki, var. O mənim üçün bərk narahat idi. 

Bilirsən, Şamo, nə demək istəyirəm?.. Bax mən nə qədər ki, bu 
arzuma çatmamışdım, fikirləşirdim ki, bundan böyük arzu ola 
bilməz. Ancaq belə deyilmiş, arzudan arzu doğur. İndi mən ta-
mamilə yeni bir arzu ilə yaşayıram. 

Şamo: O arzu nədir görəsən? 
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Elnarə: Yox, bunu deyə bilmərəm… İndi deyə bilmərəm, 
onu deməyin öz vaxtı, məqamı var. Mən indi evə gedəndə xati-
rə kitabçasına bir şey yazacağam. 

Şamo: Nə yazacaqsan? 
Elnarə: Yox, bunu da deyə bilmərəm. 
Şamo: Bunun da vaxtı var? 
Elnarə: Əlbəttə, hər şeyin vaxtı var. Vaxtı çatanda verəcə-

yəm, özün oxuyacaqsan… Ah, bu gün məni nə böyük sevinclər 
gözləyirmiş. Sizin həyatınızda sevinc, şadlıq günləri çox olur? 

Şamo: O mənim özümdən asılıdır. Gülmək istəyəndə Əbişlə 
Pəpişi bir-biri ilə dalaşdırıram, özüm də kənardan baxıb gülü-
rəm. 

Elnarə: Necə yəni, adamların savaşması sizə ləzzət verir. 
Şamo: Eh, onların dalaşması toyuğu hinə qovmaq kimi bir 

şeydir. Gah o qaçır, bu qovur, gah da bu qaçır, o qovur, yorulan-
da da ekiz qardaşlar kimi oturub bir-birlərinin qeydinə qalırlar. 

Elnarə: Yaman məzəli adamlarla gün keçirirsən. 
Şamo: Eh, hələ bu harasıdı, gəlib onları görsən, gülməkdən 

lap ölərsən. Hələ macəralarını demirəm… 
Elnarə: Sən onların macəralarından mənə danış. Mən bu 

gün gülmək istəyirəm. (Bu vaxtı kənara baxır) Oh, o deyəsən 
mənim anamdı. Şamo, məni burada gözlə, bu saat qayıdıram. 
(Gedir, Şamo tək qalır. Səhnəyə Gülnar daxil olur. O, Şamoya 
yaxınlaşanda onlar qəfildən üz-üzə gəlirlər. Gülnarın əlindəki-
lər yerə düşür. Şamo olduqca təəccüblənərək onları yerdən 
qaldırıb Gülnara verir. Onlar bir qədər dayanıb göz-gözə ba-
xırlar. Gülnar birdən çevrilib uzaqlaşır. Şamo onun ardınca 
baxır və bərk təəccüblənib yerində donub qalır. Səhnəyə Elnarə 
daxil olur. Onun donub qaldığını görüb soruşur) 

Elnarə: Mən qayıtdım, danışa bilərsən… Eh, sənə nə olub, 
niyə belə donub qalmısan? Mənə niyə belə baxırsan? 

Şamo: Səndə heç belə hallar olur ki, kimisə birinci dəfə gö-
rürsən. Ancaq sənə elə gəlir ki, onu əvvəllər də görmüsən, sənə 
tanışdı. 
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Elnarə: Söhbət oğlan haqda gedir, yoxsa qız? 
Şamo: Qız haqqında. 
Elnarə: Mən bu haqda kitablarda oxumuşam ki, adam biri-

nə vurulur, baxmayaraq ki, vurulduğunu birinci dəfədir görür, 
ona elə gəlir ki, lap çoxdan tanıyır. Lap uşaqlıqdan bir-birlərini 
tanıyırlar. Əslində isə vurulduğun adamın surəti sənin xəyalın-
da, təsəvvüründə olmuşdu. İnsan dünyaya qoşa gəlir. Bu qoşa-
lıq əvvəl təsəvvürdə olur, sonra reallaşır. Bax elə insan səadəti 
də təsəvvürlərin, xəyalların həqiqətə çevrilməsi ilə olur. 

Şamo: Sən bunu öz həyatında görmüsən? 
Elnarə: Deyəsən, görməyə başlayıram. Yaxşı, xudahafiz, 

mən getdim. 
Ayrılıb gedirlər. 
 

DÖRDÜNCÜ PƏRDƏ 
 
Yenə birinci pərdə təsvir olunan səhnə. Şamil, Əbiş, Cəbiş 

oturublar. Pəpişsə əlləri yuxarıda ağaca, ayaqları isə stula 
bağlanmış halda oturmuşdur. 

Şamil: (Yorğun halda tərini silərək) Pəpiş, gəl sən inad et-
mə. Sənin başqa çıxış yolun yoxdur. Hər şeyi boynuna al, get 
yazdığını gətir. Bu gün müvəkkil gəlir. Əgər gəlib görsə ki, 
onun dediklərinə əməl etməmişik, hamımızı həbs edər. 

Pəpiş: Axı neçə dəfə demək olar, mən heç nə yazmamışam. 
Şamil: (Hirslənir) Bəs kim yazıb?! Sən yazmamısan, mən 

yazmamışam, o yazmayıb, bəs kim yazıb? Deyirsən o yaşda ki-
şi səhv edir?! Düz gözünün içinə dedi ki, səndən şübhələnir. 

Şamil: Pəpiş, gəl məni cin atına mindirmə! Özün bilirsən 
mən inada düşdüm… boynuna almayınca əl çəkən deyiləm. 

Pəpiş: Mən yazmamışam axı!  
Şamil: Axısı-zadı yoxdur! Bu saat mən sənin boynuna aldı-

raram. Əbiş, Cəbiş, qıdığlayın! 
(Onlar yaxınlaşıb qoltuğunun altını və qarnını qıdığlamağa 

başlayırlar) 
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Pəpiş: Xa…xa…xa. Da…ya…nın. Bəs…dir… Xa…xa… 
xa… (Onlar dayanmırlar) Ah… Axı mənə niyə inanmırsınız. 
Adama neçə dəfə deyərlər mən yazmamışam. (İçəriyə Şamo gi-
rir.) 

Şamo: Bu əməlsizin günahı nədir ki, bu kökə salıbsınız? 
Şamil: Sən bizim işlərə qarışma. Tələbə olubsan, get kitabı-

nı oxu! Sənin belə şeylərdən başın çıxmaz. 
Şamo: Əbiş, bəlkə sən deyəsən nə olub? 
Əbiş: Nə olacaq e… Pəpiş, deyəsən avtoritet Nəsirin əməl-

lərindən nəsə yazıb, indi də boynuna almır. 
Şamo: Pay atonnan?! Pəpiş yazıb? O heç adını yaza bilir ki, 

o ki qaldı, bir detektiv əsər yazsın. 
Cəbiş (Hirslə): Əşi, yazıb da! Müvəkkil də tapşırıb yazanı 

tapın! Özü də Pəpişdən şübhələnir. 
Şamo: Siz heç bilirsiniz “detektiv” nədir? Haradan biləsiniz, 

a bisavadlar, o vaxt dedim sizə yeddinci sinifdən qaçmayın, sö-
zümə baxmadınız. İndi də heç nə qanmırsınız. Bilmirsiniz ki, ro-
man nədir, povest nədir. Detektiv yazmaq adi iş deyil. Özü də 
çox xatalı işdir. Bütün dünyanı yıxıb sürüyür, mafiya, cinayətkar 
qruplaşmalar, mütəşəkkil cinayətkarlıq, nə bilim, nə!  

Şamil: Vaxsey… ondan birini də Pəpiş yazıb. İstəyir ki, bizi 
yıxıb sürüsün (hirslənir). Bu keçməz! Tez olun! Onu qıdığla-
yın! Mən sənə göstərərəm! 

(Yaxınlaşıb qıdığlayırlar.) 
Pəpiş: Xa…xa…xi… da…ya…nın. Hə…r şeyi boy… nu… 

ma alır…am! (dayanırlar) Daha taqətim qalmayıb. Bəli, mən 
yazmışam! Başqa çıxış yolu yoxdur. 

Əbiş və Cəbiş: Axır ki, boynuna aldı! 
Şamil: Çox şükür. Adamı belə yola gətirərlər bax! 
Şamo: Ölkəmizdə savadsızlığa otuzuncu illərdə son qoyul-

duğu halda korafəhmliyə hələ də son qoyulmayıb. Eh… həqi-
qət yolunu adamlara hər yerdə deyirlər, ancaq yenə də cinayət 
olur, kim nə bilir, onu da edir. Eh… sizə…nə deyim, onsuz da 
xeyri yoxdur. Bircə bu korafəhmliyə son qoyulsaydı… (Gedir) 
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Əbiş: (birdən) Odur! gəlir! 
Şamil: Kim gəlir? 
Əbiş: Müvəkkil gəlir! 
Şamo: Hər şeyi qaydaya salın! Onun qollarını açın! Müvək-

kili canla-başla qarşılamaq lazımdır! 
(Hamısı hazır vəziyyətdə dayanır. İçəriyə müvəkkil girir. Ət-

rafa nəzər salıb, hər yerə baxır) 
Müvəkkil: Hə, deyin görək işlər nə yerdədir?  
Şamil: Sizin dedikləriniz canla-başla yerinə yetirilib, yoldaş 

müvəkkil! 
Müvəkkil: Söyləyin görüm. 
Şamil: Hər şey yaxşı oldu. Uzun çətinlikdən sonra tapdıq. 

Bildik, Siz deyəni kim yazmış ola? 
Müvəkkil: Hə, deyin görüm kim yazıb, necə yazıb, nədən 

yazıb? 
Şamil: Üzr istəyirik, yoldaş müvəkkil, uzun çətinlikdən son-

ra ancaq boynuna aldı ki, o yazıb. Nə barədə yazmasını xəbər 
ala bilmədik. Siz gəlib çıxdınız. 

Müvəkkil: Mən sizi başa düşmürəm. Axı bir deyin görüm, 
kim yazıb? Nə başlayıbsınız, ağlınıza gələni danışırsınız? 

Şamil: Deməli, bizim xüsusi cəhdimiz sayəsində Pəpiş boy-
nuna aldı ki, mən yazmışam. Gözünə güllə dəysin, demə hamı-
sını o yazıbmış! 

Müvəkkil: (Bir qədər çaşqın halda qışqırır)Məni ələ salıb-
sınız? Sizdən soruşuram, kimi dolayıbsınız? Bu saat mən sizi 
həbs edə bilərəm. 

Şamil: (titrəyə-titrəyə) Əsəbləşməyin, yoldaş müvəkkil. Si-
zə nə oldu? 

Müvəkkil: İşlədiyim bu müddətdə hələ məni belə ələ salan 
olmamışdı. (Boğazı quruyur) Oho… oho… (sakitləşib yavaş-
dan danışır) A bala, “Əxlaqi-Nasiri” kitabını yazmaq üçün gə-
rək Nəsrəddin Tusi olasan. Kim deyir ki, mən yazmışam, qələt 
edir. Mən istəyirəm ki, sizi inzibati yolla düz yola gətirim. İstə-
yirəm ki, siz özünüz başa düşəsiniz ki, qumar oynamaq, əyyaş-
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lıq etmək pis işdi. Mən rəsmi olaraq işlədiyiniz idarənin rəhbər-
liyinə bildirərəm. Sizi güdüb, oynadığınız yerdə tutub, həbs 
edərəm. Ancaq mən bunu istəmirəm. İnsan gərək özü hər şeyi 
başa düşsün. Şüurlu olsun! 

Şamil: Yoldaş müvəkkil, biz çox-çox üzr istəyirik. Sizi düz-
gün başa düşməmişik. Sadəcə olaraq, sizin sözləriniz bizə çat-
mayıb. 

Müvəkkil: Nə vaxtacan mənim sözlərim sizə çatmayacaq?! 
Şamil: Gələn dəfə artıq hər şey siz deyən kimi olacaq. 
Müvəkkil: Gələn dəfədən mənim sözlərim sizə çatacaq? 

Məni başa düşəcəksiniz! Nə sual versəm cavab alacağam, elə-
mi? 

Şamil: Bəli! 
(Əbişin böyründən Cəbiş bir yumruq vurur) 
Əbiş: Vay…Hi…hi…hi…! 
Müvəkkil: Niyə gülürsən? Deyəsən sənə heç nə çatmayıb. 

(Şamilə müraciətlə) Bu yoldaşla xüsusi məşğul ol! Elə et ki, 
ona söz çatsın. Oldumu? Kitab tap oxu! «Kapital»ın məzmunu-
nu mənə danış! 

Şamil: Oldu! Yoldaş müvəkkil! Mən onun üzərində xüsusi 
işləyərəm. Gələn dəfə artıq ona bütün sözlər çatacaq. 

Müvəkkil: Bu mənim axırıncı şərtimdir, əgər yerinə yetiril-
məsə, mən inzibati yola keçəcəyəm. Öz üzərinizdə işləyin. Bü-
tün cinayətlər, savadsızlıqdan doğur. Hamı oxusa, bilsə cinayət 
olmaz. Mən savadsızlığın kökünü kəsəcəyəm. Görərsiniz… 
Xudahafiz! Mən getdim. (Gedir) 

Hamısı: Xudahafiz! 
Şamil: Bu dəfə də yaxamızı bir təhər qurtardıq. Gedəyin gö-

rək gələn dəfə başımıza nə çarə qılırıq. 
(Hamısı gedir. İçəriyə Şirxan girir. Gəlib stulda oturub 

ayaqların qaldırıb stola qoyub papiros çəkir. Cibindən qızıl bo-
yunbağı çıxarıb əlində oynadır. Bu vaxt içəri kimisə axtara-ax-
tara Gülüş daxil olur.) 

Şirxan: Aha…mən yuxu görürəm, nədi?.. (Onun qabağını 
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kəsir) Sən hara, bura hara! Məni axtarırsan? (Cibindən fotonu 
çıxarır) Budur sənin şəklin həmişə mənimlədir. Neçə illərdir 
ki, sənin xəyalınla yaşayıram. Tale səni öz ayağınla, qismətinə 
gətirib çıxarır. 

Gülüş: Nə danışırsan, başa düşmürəm?! 
Şirxan: Sənlə evlənmək istəyirəm. 
Gülüş: Mənimlə evlənmək üçün gərək ən azı özün ağırlığın-

da qızılın ola! 
Şirxan: Qızıl məndə, al! (Əlindəki qızılı ona verir) 
Gülüş: (Alıb baxır) Bu mənim təkcə ayaqqabılarımın dəyə-

ridi. Get öz hərifini tap. 
Şirxan: Bəs nə üçün gəlibsən? 
Gülüş: Mənə Şamo lazımdır. Onu hardan tapa bilərəm? 
Şirxan: Şamonu neynəyirsən? Hər şey məndə. Elə sabah is-

tədiyin çəkidə qızıllar sənin hüzurunda olacaq. Bircə partiya 
narkotiki İrandan Rusiyaya atmaqla ikimizin ağırlığımızda qı-
zılı ayaqların altına atacağam. Şamonu neynəyirsən, o heç gey-
məyə paltar tapa bilmir. 

Gülüş: Mənə onun paltarı yox, özü lazımdır. 
Şirxan: Mən sübut edəcəyəm ki, o ləyaqətsiz adamdır. Son-

ra da səni istəyəni qarşına qoyacağam, onda mənim məhəbbəti-
mə müsbət cavab verəcəksənmi? 

Gülüş: Sən bunu heç vaxt edə bilməyəcəksən. Çəkil yolum-
dan. (O, gedir) 

Şirxan: Nə xoş təsadüf. O şəkildən də gözəldir. Bircə onu 
ələ gətirsəm, dünyada heç bir dərdim olmaz. Şamo onun ürəyi-
ni necə ələ alıb? Hər halda Şamonu onun gözündən salmaq la-
zımdı. Mən buna nail olacağam. (O stulda oturub papiros çə-
kir. İçəriyə Şamo girir) Xoş gördük, köhnə rəqib! Səni çoxdan 
axtarırdım. İstəyirəm bir də çəkək, görək kimin bəxti nə verir! 

Şamo: Yox, mən daha belə şeyləri atmışam. Mənim indi tə-
ləbə qayğılarım var. Mən indi öz elmimlə fəxr edirəm. Sən də 
get qolunun gücünə arxalan. Nə qədər bu köhnə binalardan 
uçursan, qazancın da o qədər artar. Yoxsa bu yolla nə cibin dol-
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lar, nə də qarnın. 
Şirxan: Sökməkdən, dağıtmaqdan birdəfəlik əl çəkmişəm. 

Bəsdir mənə qalmayıb ki! İndi mənim heç nəyə ehtiyacım yox-
dur. Ancaq bəzi məqsədlərim var, gərək onlara nail olam. 

Şamo: Nə məqsəddir elə? 
Şirxan: Onlardan biri budur ki, səni bəzi şeylərdən oynama-

ğa məcbur etmək. 
Şamo: İştahan böyükdür! Səsin ucadan gəlir! Ayağının al-

tında qızılın yoxdur? 
Şirxan: Bunun sənə dəxli yoxdur! Cəsarətin çatırsa, gəl oy-

nayaq! 
Şamo: Payla kartları! (Onlar kartları paylayıb oyuna başla-

yırlar, bir neçə gedişdən sonra Şirxan qızıl boyunbağını atır.) 
Şirxan: Bunun qabağına görüm nə atırsan? 
Şamo: Heç nə, apar, hamısı sənin olsun! 
Şirxan: Xa…xa…xa… Bilirəm, şəkli yanında yoxdur. Şək-

lini alan kimi mənim yanıma gələrsən. Nədən istəsən, oynaya-
rıq (O, pulları götürüb gedir) Yadında qalsın, şəklini alan kimi 
mənim yanıma gəl! Xoşuma gəlsə, səninlə oynayaram. 
Xa…xa…xa… (Gedir) 

Şamo: Alçaq! Səninki uzun çəkməyəcək! (O cibindən kitabı 
çıxarıb oxuyur. İçəri Arif girir) Nə olub? Xeyir ola? Niyə bu 
haldasan? 

Arif: Bilirsən, Şamo, arxeoloji qazıntını dayandırıblar. Da-
vam etdirmək üçün vəsait buraxmırlar. İş yarımçıq qalmamalı-
dır. Bilirsən, biz əminik ki, tezliklə bir şey tapılmalıdır. 

Şamo: İndi bəs necə olacaq? 
Arif: Bizim ümidimiz buraydı. Bu sarayda bərpa işləri ilə 

yanaşı axtarış da aparılırdı. Əldə olunmuş materiallara görə bu-
radan binanın özülünə qoyulmuş xərclik tapılmalı idi. Əvvəllər 
belə qaydalar olub, bina tikiləndə onun bünövrəsinə xərclik də 
qoyulardı ki, uzun illərdən sonra götürülüb bərpası üçün istifa-
də olunsun. Bu ideyaya görə tapılmalı idi. Əgər biz onu tapa 
bilsəydik, qazıntı işlərinin vaxtını uzada bilərdik. Eh… daha 
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hər şey bitdi. Professor hara müraciət etdi, dedilər bəsdir, daha 
20 ilə tapılmayan bir ilə haradan tapılacaq?.. Onun bütün ümid-
ləri, zəhməti heçə getdi. 

Şamo: Bizdə uçurma işlərini Şirxan adlı birisi aparır. Bəlkə 
o bir şey bilir? 

Arif: Yox, bundan bir şey çıxmaz. Yaxşısı budur gedib baş-
qa işlərlə məşğul olaq. Mənim işim çoxdur. Tezliklə müdafiəm 
olacaq. Gedim bir qədər işləyim. (Gedir) 

Şamo: Yox, mən bu işi belə qoymayacağam. (İçəriyə Şami-
lə Əbiş girir) 

Şamil: Gəl bəri, bir fasilə edək. İş canavar deyil ki, meşəyə 
qaçsın. 

Şamo: Əbiş, bilmədin. Şirxan hara getdi? 
Əbiş: Hara gedəcək, iş heç vecinə deyil. Odur özünü verib 

restorana. 
Şamo: Onu çağır bura. Demə, Şamo hər şeyə razıdır, gəlsin 

oynayaq. Sənə də faiz çatar! Yeri çağır! 
Əbiş: Bu saat (Gedir) 
Şamil: Şamo, sən artıq savadlı adamsan, istəyirəm bəzi şey-

ləri soruşum səndən. 
Şamo: Buyurun görüm sizi nə maraqlandırır. 
Şamil: De görüm necə olur ki, söz Adama çatır? Adam sözü 

başa düşür, bəs necə də olur ki, bunlar əksinə olur? Yəni adama 
söz çatmır, heç nə qanmır. Bu barədə harada, hansı kitabda ya-
zıblar? 

Şamo: Deməli, axır ki, haqqın yoluna gəlibsiniz. Nəyisə ba-
şa düşmək istəyirsiniz. Belə lazımdı, yoxsa korafəhmlikdən bir 
şey çıxmaz. Elm öyrənmək lazımdır ki, bəzi şeylərdən baş çı-
xarasan. 

Şamil: Sən mənim sualıma heç deyəsən cavab tapa bilmir-
sən? 

Şamo: Bunlar hamısı fiziki və bioloji proseslərdir. Mən sə-
nə kitablar verərəm, oxuyub hər şeyi bilərsən. Çətini maraq 
göstərməkdir. Həvəsin olandan sonra hər şeyi öyrənə bilərsən. 



Yanlış intiqam 

67 

Şamil: Yaxşı, mən o kitabları nə vaxt ala bilərəm. 
Şamo: Elə sabah verərəm. 
Şamil: Oldu, deməli, sabah o kitabları səndən götürürəm. 

Yaxşı, sağ ol! Mən getdim. 
(O gedir. İçəriyə Şirxan girir) 
Şirxan: Xeyir ola məni çağırtdırmaqda? Deyəsən mən dedi-

yimə razı olubsan. 
Şamo: Elədir ki, var. Gəl əyləş! Mən sənin bütün şərtlərinlə 

razıyam. Sən də gərək tapdığın bütün xəzinəni ortaya qoyasan. 
Şirxan: (Cibindən qızıl boyunbağını çıxarıb stolun üstünə 

atır) Budur mənim tapdığım bütün xəzinə! 
Şamo: (Onun qolundan möhkəm tutaraq stolun üstünə yıxır) 

Yalan deyirsən, alçaq! Mən hələ sənin dabanlarının dingiltisin-
dən hiss edirdim ki, çox yüksəkdən gedirsən, altında xəzinə var. 
Əgər tapdıqlarını dövlətə qaytarmasan, səninlə başqa cür haqq-
hesab çəkiləcək. (Qolunu qaldırıb zərbə ilə vurub yerə sərir) 

Şirxan: (Yerə yıxılmış halda) Sənə kim çatdırdı ki, mən xə-
zinəni tapmışam? 

Şamo: (Cəld ayağa qalxıb ona hücum edir) Ay qartardım 
hay! (Onlar əlbəyaxa olanda içəri müvəkkil girir) 

Müvəkkil: Bu nədir?! Nə oyun çıxarırsınız? Elə bilirdiniz 
getmişəm? Elə, bu vaxtı gözləyirdim. Deyin görüm, nə üstə da-
laşırdınız? Bu saat sizi şöbəyə aparacağam. 

Şamo: (Yavaşdan) Hər şeyi açıb deyim, yoxsa qaytarırsan? 
Şirxan: (Yavaşca) Yaxşı, qaytarıram. Bunu başımızdan elə! 
Şamo: Elə bir şey olmayıb, yoldaş müvəkkil, elə-belə zara-

fat edirdik. 
Şirxan: Bizim aramızda həmişə belə zarafatlar olur. 
Müvəkkil: Çox nahaq. Adam belə zarafat etməz. Belə zara-

fatın axırı pis olur. Eşitməmişsiniz: hənək-hənək, axırı dəyə-
nək!  

Şamo: Daha etmərik, yoldaş müvəkkil! 
Müvəkkil: Özünüz bilin, bir şey olsa inzibati yolla təsir 

göstərəcəyəm. Yadınızda qalsın. (Gedir) 
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Şamo: Sən tapdıqlarının hamısını gətir. Mən onları arxeolo-
giyaya tədqiqat üçün verəcəyəm. Oğurlama ha! (Bir qədər ba-
xışırlar.) Yox, deyəsən, asanlıqla verənə oxşamırsan (Qolun-
dan tutub çəkib aparır) Sən qorxma mən işi elə quracağam ki, 
guya elə bu saat qazıntı zamanı tapılıb. (Onu çəkə-çəkə aparır) 

Onlar gedir. 
Pərdə 

 
 

BEŞİNCİ PƏRDƏ 
 
Səhnədə laboratoriya kabineti və onunla yanaşı dəhliz qu-

rulmuşdur. Dəhlizdə stullar qoyulmuş, kabinədə isə stol, stul və 
başqa əşyalar. Professor kabinədə əyləşib tapılan şeyləri sto-
lun üstünə qoyub tədqiq edir. Dəhlizdən keçərək onun yanına 
qızı Gülnar daxil olur. 

 
Gülnar: Ata, məni çağırıbsan? 
Professor: Bəli qızım, sənə bir əziyyət verəcəyəm. Bax bu 

siyahını götür get, evdən göstərilən kitabları gətir. Kitabxanada 
bunlar yoxdur. Təzə tapıntıları tezliklə araşdırıb məlumat ver-
məliyəm. 

Gülnar: Yaxşı, bu saat gedib gətirərəm. 
(O, laboratoriyadan çıxanda dəhlizdə Şamo ilə üz-üzə gəlir. 

Onlar bir-birlərini görcək donub qalırlar. Bir-birlərinin üzünə 
bir qədər baxandan sonra Şamo nə isə demək istəyir, ancaq 
Gülnar əhəmiyyət vermədən sürətlə keçib gedir.) 

Şamo: (öz-özünə) Nə üçün o belə edi? Məgər başa düşmür 
ki, bu sükuta son qoymaq lazımdır?! Ah, bir an da xəyalımdan 
çıxmır. Həmişə onun haqqında düşünürəm. Doğrudan da yəni 
mən onu əvvəllərdən xəyalımda təsəvvür edirmişəm. Mən doğ-
rudan da onu sevirəmmi?! Gözləri göydü. Birdən sonra mənə 
xəyanət edər e… Göy gözlər deyirlər. Həmişə xəyanətə can 
atır. Yox, nahaq yerə bədgüman oluram. Bunlar hamısı boş 
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şeydir. Hər şeyi insanın ağlı həll edir. Gözləri yox! Mən bu sü-
kuta bu dəfə rastlaşanda hökmən son qoymalıyam. O, artıq mə-
nim varlığıma hakim kəsilib. Mənim artıq ixtiyarım əlimdən 
gedib. Onunla bağlı düşüncələr məni rahat buraxmır. Mən buna 
son qoymalıyam. Hər şeyi həll etməliyəm! 

(Arif gəlir) 
Arif: Oo… xoş gördük, Şamo! Nə xoş təsadüf. Burada niyə 

dayanıbsan, professor bizi gözləyir. Sənə nə olub, fikirli görü-
nürsən?  

Şamo: Heç elə bir şey yoxdur. Görəsən professor bizi nə 
üçün çağırıb? Bəlkə düşünür ki, biz tapılanın hamısını gətirmə-
mişik? 

Arif: Eh, mən də deyirəm, nəyi fikirləşirsən. Belə şeyləri 
fikrindən çıxart! Sən bizə çox böyük köməklik etdin. Düzü, sə-
nə qarşı ehtiramım son dərəcə artıb, dostluq dərəcəsinə çatmış-
dır. Mənə elə gəlir ki, biz qəlbdən bir-birimizə yaxın adamla-
rıq. Ona görə də bizi sarsılmaz bir ünsiyyət birləşdirməlidir. İs-
təyirəm biz bir-birimizlə daha yaxından tanış olaq. Öz hissləri-
mizi, kədərimizi, sevincimizi bir-birimizdən gizlətməyək. Bu 
həyatın öz qanunauyğunluğudur. Bir də görürsən insanları bir-
birinə yaxınlaşdırır.  

Şamo: Bir də görürsən uzaqlaşdırır. 
Arif: Elədir. Səninlə rastlaşıb, ünsiyyət tapmaq mənə lap fə-

rəh verir. Mən lap çoxdan sənin kimi bir dosta ehtiyac duyur-
dum. 

Şamo: Əlbəttə, dostluq böyük şeydi. İnsanın nə qədər dostu, 
tanışı olsa yenə azdır. Bir düşməni olsa yenə çoxdur. Əgər doğ-
rudan da sizin ürəyinizdə mənə belə geniş yer varsa, mən onu 
həmişə qoruyacağam. Çalışacağam ki, o yer azalmasın, əksinə 
artsın.  

Arif: Sağ ol, Şamo! Sənin dostluğun məni həyatda daha da 
güclü edəcək. Gəl qanımızı birləşdirək, «Həmişəlik bu dostluğa 
sadiq qalacağımıza and içək»! 

(Onlar biləklərini çərtib, qanlarını birləşdirir) 
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Şamo və Arif: And içirik ki, bu dostluğa ömrümüzün axrı-
nadək sadiq qalacağıq.(qucaqlaşırlar) 

 Arif: Mən istəyirəm ki, bu gün səni nişanlımla da tanış 
edim. O indi bura gəlməlidi. 

Şamo: Mən onunla tanışam. 
Arif: Doğrudan? Nə vaxt tanış olmusunuz? 
Şamo: Yadındadır, mən kitab üçün onlara getmişdim. Bir 

dəfə də hələ qəbul imtahanı zamanı görüşüb, xeyli söhbət etdik. 
İmtahanlarımız bir yerdə olsa da ayrı qruplara düşdük. 

Arif: Aha, doğrudan a… yadıma düşdü. Çox yaxşı, onda ke-
çək içəri, görək professor nə deyir. 

(Onlar içəri keçib professorla görüşürlər) 
Professor: Keçin içəri. Lap vaxtında gəlibsiniz. Azıx mağa-

rasının işçiləri zəng vurub, bizlərdən birini tələb edirlər. Arif, 
gecikmədən get gör orada nə baş vermişdir. 

Arif: Bu saat mən ora baş çəkərəm. (O, çıxır)  
Professor: Şamo, sən əyləş! Görürsən də sənin köməyinlə 

biz işi davam etdirə bildik. Sən bunları lap vaxtında tapdın. Bir 
az da geciksəydin, bizim iyirmi illik zəhmətimiz hədər gedə-
cəkdir, biz axtarışı davam etdirə bilməzdik. 

Şamo: Deməli, siz 20 ildir bunları axtarırsınız?  
Professor: Yox, təkcə bunları yox, mən səni çağırtdırmaqda 

məqsədim bəzi şeyləri soruşmaqdır. Bax mən o tapıntıları nə-
zərdən keçirəndə gördüm ki, onların üstündən bəzi şeylər dü-
şübdür. Bunlar siz çıxaranda düşə bilməz? Ola bilər ki, siz ehti-
yatsız olasınız, onlar qopub düşələr. 

Şamo: Yox, bu ola bilməz. Yəqin o, acgözlükdən qoparıb? 
Professor: «O», yəni kim?  
Şamo: O da, bunları oraya basdıran. 
Professor: Elədir, bu da ola bilər. Yaxşı səni çox gecikdir-

məyim, get dərsinə. Dərslərinə yaxşı hazırlaş. 
Şamo: Arxayın ola bilərsiniz. Artıq məndə oxumağa xüsusi 

maraq yaranmışdır. Əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun!  
(O çıxarkən Gülüşlə rastlaşır) 
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Gülüş: Oh… axır ki, səni tapdım. 
Şamo: Xeyir ola məni axtarmaqda? 
Gülüş: Sən mənə lazımsan. Xeyirdi. Sənə xeyir vermək istəyi-

rəm. Bilirsən nə var, məni çağırıblar ki, toy məclisini aparım. İstə-
yirəm səni də özümlə aparım. Bizimki bir yerdə yaxşı alınar. Heç 
bilirsən necə yaxşı olacaq. Bizim oxumağımıza hamı heyran qala-
caq. Bizi tez-tez toylara dəvət edəcəklər. İstifadə elə də. Səndə be-
lə yaxşı səs var… Ancaq istifadə etmirsən. Hə, nə deyirsən? 

Şamo: Yox, məni bağışla! Mən bu yolun yolçusu deyiləm. 
Mən elm yolunu tutmuşam. Axıradək bu yolla da gedəcəyəm. 
Başqa şeyə ehtiyac duymuram. 

Gülüş: Sən elə bilirsən buranı oxuyub qurtarandan sonra 
bütün ehtiyaclarını ödəyəcəksən? Ay-hay… mən də buranı qur-
tarmışam. Altmış manata qulluq edirdim. Atıb indi müğənnilik 
edirəm. Pul var burada…hələ sənə onu demirəm. Cavan oğlan-
san, günün çox xoş keçəcək, hətta ən yaxşı qızlar belə sənin qa-
bağında diz çökəcək.  

Şamo: Bilirsən, gəl mənimlə belə söhbətlər etmə! Qızlar be-
lə edəcək, elə edəcək. Başqa qızlar mənim nəyimə gərəkdir? 
Birini sevirəm, bəsdir də…  

Gülüş: Belə kasıb olsan, o sevdiyin qız da səni atar. Bir də 
görərsən ki, üzünü o tərəfə döndərib getdi. Çağırsan deyəcək 
səni heç tanımıram. 

Şamo: Bu sözləri burax. Sən özün eləsən, elə bilirsən ki, ha-
mı elədir. Bir özünə diqqətlə bax, gör hansı əqidə ilə yaşayırsa-
n? Şəklin alçaq adamların cibində gəzir, sən bununla fəxr edir-
sən, özünü ağıllı adam sayırsan. Səninlə birgə yol getmək üçün 
adam gərək öz abır, həyasından əl çəksin, sonra getsin. Sən mə-
ni kim yerinə sayırsan? Düşünürsən ki, mən bu qədər alçala bi-
lərəm? Səhv edirsən, mən çox müqəddəs adamam. Boynumun 
vurulmasına razı olaram, ancaq əyilməsinə yox. Pul, şöhrət 
üçün əyilmək məndə adət deyil. Get özünə başqasını tap! (Bu 
vaxt Gülnar daxil olur. O, sözünü kəsib donmuş halda qalır. 
Gülüş bərk təəccüblənir. Gülnar Gülüşə ötəri salam verir, əlin-
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də kitablar atasının yanına keçir) 
Gülüş: Nə oldu donub qaldın? Davam elə də! Nitqin niyə 

tutuldu? Olmaya sevdiyin qız budur? 
Şamo: Elədir ki, var. Budur. O sizi haradan tanıyır?  
Gülüş: Sən bunu doğrudan sevirsən? 
Şamo: O mənim həyatımdır.  
Gülüş: Xa…xa…xa… Necə yəni, professorun qızı Gülnar 

sizin həyatınızın mənasıdır? 
Şamo: O, professorun qızı deyil. 
Gülüş: Xa…xa…xa… Necə ki, mən öz qapı bir qonşumu 

tanımıram? İnanmırsan qoy çıxsın, soruş! 
Şamo: Bu ola bilməz! (Bu vaxt Gülnar çıxır. Şamo qabağını 

kəsir.) Dayanın! Bağışlayın, bizim aramızda nə isə anlaşılmaz-
lıq baş verir.  

Gülnar: Nə?  
Şamo: Deyirəm anlaşılmazlıq baş verib. 
Gülnar: Heç nə baş verməz. Buraxın məni.  
Şamo: Buyurun. 
Gülüş: Xa…xa…xa… Alçaq! Bayaqdan müqəddəslik-dən 

dəm vurursan, demə namussuzun biri imişsən. Tüpürüm sənin 
qeyrətinə. Heç namuslu adam da başqasının nişanlısına eşq 
elan edər. Nə qədər murdar adamsan, sənin mənliyin, heysiyyə-
tin də iyrəncdir. (Şamo bu sözləri eşidər-eşitməz iki əli ilə başı-
nı qolları arasında sıxaraq, gedir. O yerə yıxılır, sonra ayağa 
qalxıb səndəlləyə-səndəlləyə səhnədən çıxır. Gülüş də onun ar-
dınca səhnədən deyinə-deyinə çıxır. Bir qədər keçir. Arif qaça-
qaça əlində nə isə içəri girib laboratoriyaya professorun yanı-
na girir.) 

Arif: Tapıldı! Tapıldı, Yoldaş professor! Mağaradan tapılıb! 
Buyurun baxın!  

Professor: (Alıb bir qədər baxır) Bu əsl biz axtarandır. Bu 
paleolit dövründə yaşamış insan kəlləsinin çənə sümüyüdür. 
Hər şey düzəldi. İndi mən hər şeyi sübut edəcəyəm. 20 illik 
zəhmət bəhrəsini verdi. Qələbə! 
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ALTINCI PƏRDƏ 
 
Otaqdır. Ortada enli divan qoyulmuş. Səhnə arxasında şim-

şəyin çaxması, yağışın yağması, havanın gurultusu eşidilir. Gü-
lüş sərxoş halda Şamonu içəri gətirir. Onun və özünün yaş pal-
tarlarını çıxarıb, Şamonu divana uzandırır. 

Gülüş: Çox qəribədir, həyat. İnsanları ilk baxışdan tanımaq 
olmur. Birisi çox sadəlövh, başqa birisi çox kobud. Eh…hansı-
nı deyəsən?.. Bir az əvvəl sağlam ruhda insan idi. Bir an içində 
qəlbi sındı, üzündən, gözündən təbəssüm silindi, ixtiyar əlindən 
getdi. Yaxşı ki, hələ spirtli içkilər var, tez içib özlərini unudur-
lar, yoxsa gedib özünə qəsd edərdi. Eh… bir də nə ağılsız 
adamlardı… Get özünü öldür, nə var, nə yox, haram südlə bö-
yümüşün biri səni özünə lyubovnik seçmək istəyib. Heç olan 
işdi?.. Zəhləm gedir belə ağılsız, iradəsiz adamlardan. Bu qədər 
halal südlə böyümüş qızla ola-ola gərək elə gedib o əxlaq düş-
kününə vurulasan. Dostluq edib görmüşəm haranın quşudur. 
Nişanlısı ola-ola gözü hey o oğlanın, bu oğlanın dodağında-
dır… Əgər mənə lazım olmasaydı, qoyardım yağışın altında yı-
xılıb qalardı. Səhərə kimi canı çıxardı… Ayılsın görək bir təhər 
yola gətirə bilsək, hər şey yaxşı olacaq. Bir də ki, lap yazığım 
gəlir. Görünür, nə isə səhv edib. Çox pak qəlbli adam imiş. 
Pozğun qəlbli olsaydı, belə mənəvi zərbə ona heç nə edə bil-
məzdi. Elə olsa yaxşıdı, qorxulu adam olmaz. Yaxşısı budur 
uzanıb fikirləşim görüm səhər necə yola gətirərəm. 

(O gedib, işığı söndürür. Gəlib onunla divanda yanaşı uza-
nır. Qaranlıqda Şamonun üzü işıqlandırılır. Onun yuxusunda 
olanlar göstərilir. İşıq kənara salınır. İrəliyə professor çıxır. 
Şamo onun qarşısında diz çöküb başını yerə dikmişdir) 

Professor: Oğul, mən sənə kömək etdim. Elm yoluna gətir-
dim. Ayağını evimə açdım. Sənə bir ata kimi yanaşdım. Əvə-
zində sən mənim papağımı yerə vurmaq istəyirsən. Mənim qı-
zımın ürəyini alıb gəlin köçəcəyi evi məndən narazı salmaq is-
təyirsən. Axı nə üçün mənim qızımın xoşbəxtliyinə mane olur-
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san? Mən səni mərd, namuslu oğlan bilirdim. Demə, sən ada-
mın süfrəsi başında əyləşib, çörək kəsib, övladının namusuna 
pis gözlə baxanlardansan. Çox təəssüf ki, mən səni yaxşı Adam 
saymışam. Sənin kimiləri birdəfəlik həyatdan silmək lazımdır.  

İşıq sönüb yenidən yananda Arif irəli gəlir. 
Arif: Sənin üzünə belə baxmağım gəlmir. Mənim üçün dün-

yada ən böyük alçaqlıq, birisi ilə dostlaşıb, onun namusuna pis 
baxmaqdır. Mən sənə qəlbimdə ona görə geniş yer vermədim 
ki, bir gün mənə mənəvi əzablar verəsən, mən istəyirdim, sənin 
dostluğunla daha da güclü olum, ancaq indi ən zəif adamam. 
Mənim ən çox etimad göstərdiyim adam şərəfsizin biridir. Mən 
ondan öz namusumu qorumalıyam. Bu dünyada heç nəyə etibar 
yoxdur. Nə dostluğa, nə qardaşlığa! Şair yaxşı deyib: “Varı 
möhnətdir cahanın, nə umarsan, ey könül! Lənət olsun bu caha-
na, bu cahanın varına”. Mən səninlə üz-üzə gəldikcə mənəvi 
əzablar çəkəcəyəm. Sizdən axırıncı ən böyük xahişim budur,  
çalışın mənimlə üz-üzə gəlib, mənim qəbimi incitməyəsiniz. 
Mən sizin mənliyinizdən iyrənirəm. Bu dünyada sizinlə duz-
çörək kəsib ünsiyyət bağlayanın ağlı yoxdur. O ağılsızlardan 
birincisi mən oldum. Mən bunu ömrümün sonunadək unutma-
yacağam. Axı nə üçün? Nə üçün sən belə etdin?! Məgər dünya-
da qız yoxdu sevməyə?!. Elə gərək mənim nişanlımı sevəsən? 
Demə, sənin xasiyyətində belə vəhşilik varmış. Heç adam da 
adamın əlini sıxıb, ayağının altını qazar, onun namusunu tapda-
layar. Bunu yalnız alçaq adamlar edə bilər. Mənimki həmişə 
belə olur, yaxşı bildiyim xörəkdən tük çıxır. 

Şamo: Bağışla məni, Arif! Bu bir anlaşılmazlıqdır. Mənim 
heç nədən xəbərim yox idi. 

Arif: Necə yəni yox idi. Lap mən olmayım, başqası olsun. 
Görmürsən ki, barmaqda nişan üzüyü var?! 

Şamo: Düzü, buna fikir verməmişdim. Ancaq əmin olun! 
Mən bu günahı nəyin bahasına olursa-olsun üstümdən yuyaca-
ğam! Sən elə bilirsən mən buna sevinirəm? Mənim müqəddəs-
liyim itdi, qəlbim pozuldu. Bundan sonra mən bir daha qəlbi-
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min sakitliyini təmin edə bilməcəyəm! 
Arif: Bunun mənə heç bir dəxli yoxdur. Namus üstündə tö-

külən qan da halaldır. Mən səni dırnaqlarımla didib, parçalayıb 
öldürərdim. 

İşıq sönür və yenidən yanır. Şamo dizləri üstə oturmuş halda 
qalmış, o başını qaldırıb qarşısında gəlinlik paltarında ağ ge-
yimli Gülnarı görür. O, gülümsəyərək asta qollarını açaraq 
rəqs edir. Şamo ona həsrətlə baxmaqda davam edir. Bu vaxt 
onun sağında Şirxan, solunda Gülüş görünür. Şirxan onun boy-
nundan tutub. 

Şirxan: Nə gözlərini zilləyib başqasının nişanlısına baxırsan?! 
Özgə vaxtı mənim ağzımdan vurursan ki, şərəfsiz adamsan! Mən 
kiminsə namusuna pis gözlə baxmışam? Cavab ver! Məni na-
mussuz adlandırıb döyə-döyə öldürübsən, indi namussuz sənsən, 
yoxsa mən?! Mən nə üçün səni öldürməməliyəm? (Yaxasından 
bərk yapışır. Gülnar yox olur. Gülüş kənara çəkilib) 

Gülüş: Öldür bu əclafı! Yaşadıqca başqalarının xoşbəxtliyi-
nin qənimi olacaq! Öldür, bir daha gözümüz görməsin! 

Şirxan onun boğazından yapışıb möhkəm sıxanda o bərk 
qışqırmağa başlayır. İşıqlar sönür. Şamo qışqırmaqda davam 
edir. Gülüş cəld divandan durub evin işığını yandırır. Şamo işı-
ğa ayılıb səsini kəsir və ayılıb təəccüblə ətrafa baxıb qarşısında 
Gülüşü gecə paltarında görüb, dəhşətə gəlir. 

Şamo: Bura haradır? Mən haradayam? Sizdən soruşuram, 
mən haradayam? 

Gülüş: Gözünüz görmür? Baxın da burdasınız? 
Şamo: Bəs mən bura necə gəldim? Kim məni bura gətirdi? 
Gülüş: Mən gətirdim. 
Şamo: Sən gətirdin? Gecənin bu vaxtı məni öz otağına gə-

tirdin?! Oh…sizin məkriniz, hiyləniz nələr etmir! Pak qəlbləri 
ləkələyir! İnsanı düz yolundan sapdırır! Ürəkləri viran qoyur, 
aralara nifaq, düşmənçilik salır! Dostu dosta düşmən edir! Duz-
çörəyi tapdalamağa məcbur edir! Sağlam həyata dərd, xəstəlik 
gətirir! Nələr etmir?!. Nələr?!. 
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Gülüş: Bura bax, nə mənim üçün mühazirə oxuyursan? Bu 
da mənim yaxşılığım, yıxılıb yağışın altında qalmışdın, götürüb 
bura gətirdim. Gərək gətirməyəydim, səhərə kimi nəfəsin kəsi-
lərdi. 

Şamo: Mən sizdən bunu xahiş etməmişdim. Sizin xeyrxahlı-
ğınız mənə lazım deyil. Mən buna ehtiyac duymuram. Hanı 
mənim paltarlarım? 

Gülüş: Mən nə bilim sənin paltarın hardadır? Əsl kişi palta-
rının yerini bilər. Sabah arvadını da, namusunu da oğurlayacaq-
lar, xəbərin olmayacaq! 

(Ətrafa baxıb paltarını görmür. Gülüş paltarlarını geymək 
üçün qonşu otağa keçir. Geyinib qayıdır) 

Gülüş: Yaxşı, qəm yemə. Hər şey yaxşı olar, əgər mənimlə 
razı olsan! Bağışla məni, o günkü sözlərim üçün. Düzü, mən 
səni yaxşı tanımamışam, sən çox təmiz qəlbli adamsanmış. Elə 
buna görə də razı olmadım ki, yağışın altında qalıb öləsən. Sə-
nə qəribə gəlməsin, başqa yerim olmadığından səni elə burada 
yerləşdirdim. Yəqin sən mənim haqqımda pis fikrə düşdün?... 
Bunu pis mənada qiymətləndirmə. Sən elə düşünürsən ki, baş-
qalarının kədəri yoxdu? Elə təkcə sən kədər içindəsən? Elə bax 
məni götürək. Mən də əvvəllər şən bir qız idim. Günlərin birin-
də anam məni bu evdə tək qoyub ərə getdi. Təklikdən yaxa 
qurtarmaq üçün birini sevdim. Günlərin birində o məni atdı ki, 
sən anan kimi ömrünün axrınadək birinin qeyrətini çəkməyə-
cəksən. De görüm, insan üçün bundan böyük mənəvi zərbə ola 
bilərmi? O gündən etibarən günlərim qəm-qüssə içində keçmə-
yə başladı. Ancaq mən sənin kimi özümü həlak etmək üçün ya-
ğışın altına atmadım. Mən başqa cür olmağa başladım. Nə üçün 
mən hisslərin ağuşunda sıxılıb məhv olmalıydım? Həyat aman-
sızdır! O, zəifləri sevmir! Yaşamaq üçün gərək amansız olasan! 
Qəlbində olan bütün nəcib hissləri boğub məhv edəsən! Yoxsa 
o nəcib hisslərlə yaşasan, həyatın məşəqqətlərinə tab gətirə bil-
məzsən! Yalnız amansızlıq firavan həyatı yaradır! Bir də ki, 
çox qəribədir! Adama lap gülərlər. Sən özünü həlak elə, nə var, 
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nə var, birisi səni özünə aşna etmək üçün ürəyinə girib? Bu ki, 
lap ağılsızlıqdır. 

Şamo: Yaxşı, sən mənə nə məsləhət görürsən? 
Gülüş: İndi artıq məsləhətdən keçib. Mənim dediklərim sə-

nin həyatını xilas edər, səni o acı hisslərin sıxıntısından qurta-
rar. Sən bunu başa düşürsənmi? 

Şamo: Bəli, mən hər şeyi başa düşürəm. 
Gülüş: Bu yol sənə başqa cür görünməsin! İstedad insana 

taledən bəxşişdir. Biz öz səsimizlə başqalarının sevincinə qoşu-
lub öz qəmimizi unudacağıq! 

Şamo: Elədir! Görünür, bizimki belə olmalıymış! Sən çox 
ağıllı qızsan, Gülüş! Səninlə lap cəhənnəmə də getmək olar. 
Mən çalışacağam sənin heç bir sözünü yerə salmayım. Bağışla 
məni, səni yaxşı tanımamışam. Mən görürəm ki, bizim taleləri-
miz bir-birinə çox oxşayır. Ona görə də biz hər sahədə ümumi 
dil tapa bilərik. Bu da bizim gələcək müvəffəqiyyətlərimiz 
üçün başlıca şərtdir! 

(Gülüş dizi üstə divanın yanına oturub, başını divanın kün-
cünə qoyub xəyala dalır) 

 
Pərdə 

 
YEDDİNCİ PƏRDƏ 

 
Yenə birinci pərdədəki səhnə. Əbiş ortada stula bağlanıb. 

Şamil əlində kitab oturub baxır. Pəpiş, Cəbiş onun yanında əy-
ləşmişlər. 

Şamil: Deməli belə, qulaq asın, oxuyum. Fikir verin görün 
söz necə olur ki, insana çatır. 

Pəpiş: Mənim qulağım səndədir. 
Cəbiş: Mənim qollarım bağlıdı. Necə qulaq asacağam? 
Şamil: Lənət sənə şeytan, bu elə qanmazlığını hər yerdə sü-

but eləyir! Ala, sözü əlnən eşidirlər, yoxsa qulağnan? Ancaq 
eybi yox, bu saat səni elə qəşəng adam eləyəcəm ki, hər şeyi 
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başa düşəcəksən. Deməli belə, oxuyuram. İnsan bu yolla sözlə-
ri eşidir və başa düşür. Səs çıxandan sonra dalğalar şəklində ha-
vaya yayılır. Həmin səs dalğaları qulağa dəyib insanın beyninə 
istiqamətləndirilir. (Onlara müraciətlə) Başa düşürsünüz də? 
Bax elə gəlib qulağa dəyir, sonra qarışqa kimi içəriyə, insan da 
onu qanır. 

Pəpiş: Bura qədər aydındır, bəs sonra? 
Şamil: Sonrası belədir. Beyninə ötürülən səslər orada araş-

dırılır və insan onu başa düşür. Bu proses dovşanlarda daha 
yaxşı gedir. Çünki onların qulağı böyükdür. Bu da imkan verir 
ki, onlar ən aşağı səsləri belə uzaq məsafədən qəbul etsinlər və 
qaçıb təhlükədən qurtarsınlar. (müraciətlə). Bu aydın olmadı!? 

Pəpiş: Əşi, burda aydın olmayan nə var ki? Onlarda qulaq 
çox inkişaf edib, hər şeyi tez başa düşürlər. İnsanlarda inkişaf 
etməyib, belə kiçik şəkildə qalıb, ona görə də çətinliklə başa 
düşürlər. 

Cəbiş: Düzdür, burada Əbişin heç bir günahı yoxdur. Onun 
qulağı kiçik olduğundan yazıq nə etsin, başa düşə bilmir də. 
Dovşanın qulağı onda olsaydı, daha nə dərdi vardı, hər şeyi ba-
şa düşərdi. Özü də böyük adam olub yuxarılarda əyləşərdi. 

Şamil: Yaxşı indi nə edək? Belə çıxır ki, hər şeyin səbəbka-
rı qulaqdır?... Əşi, kərəminə qurban olduğum Allaha nə gəlmiş-
di ki, dovşana qəşəng qulaq verib, Əbişə də belə pis qulaq. 
Dovşanın nəyinə lazımdı elə yaxşı qulaq axı?! Öyüd-nəsihət 
eşidəcək? Ya mahnı dinləyəcək, müsiqiyə qulaq asacaq, neylə-
yəcək? Hələ ona mane olur ki, ovçular uzaqdan qulaqlarını gö-
rüb ovlayırlar. Əşi, belə də iş olar? Səhv etmək hər yerdə olur 
da. O günü oyuncaq almışdım, ayı balası, başı da it. Heç belə 
də səhv olar? 

Əbiş: Bəs sonra necə oldu, çıxarıb düzəltmədin? 
Şamil: Əlbəttə, düzəltdim. Guya mən bilmirəm ayının başı 

necə olmalıdı?! Özlərinə də dedim ki, bir daha belə etməsinlər, 
mənim kimi adamların yanında belə şeylər keçməz. 

Pəpiş: Yaxşı, mən bir şeyi başa düşmürəm. Nə üçün in-
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sanlar bütün səhvləri düzəldir, ancaq qulağa gələndə düzəlt-
mirlər?.. 

Cəbiş: Doğrudan e... nə üçün düzəldilmir? Allah da bir səhv 
edib, kimin səhvi olmur ki, qulağı bura yapışdırmaqdan, çaşıb 
tərsinə onu bura, bunu da ora yapışdırıb. 

Şamil: Dayan, dayan... deyəsən mənim ağlıma nəsə batır. 
Bəlkə elə bunu biz edək?! 

Əbiş: Nəyi biz edək? 
Şamil: Onu da, o səhvi düzəldək. Dovşanın qulağını sənə, 

səninkini dovşana. Yoxsa müvəkkil gələndə nə deyəcəyik? 
Görsə ki, heç nə etməmişik, bizi həbs edə bilər. 

Əbiş: Yox...yox... Mən qəti etiraz edirəm. Mən buna razı 
deyiləm. Elə uşaqlıqdan məni tərifləyəndə deyərdilər ki, nə qə-
şəng qulaqları var. İndi deyirsiniz onları atım? Yox...yox... mən 
buna razı deyiləm. 

Pəpiş: Qanmaz, sənin nəyinə gərəkdi belə axmaq qulaq ki, 
indiyədək səni qanmaz edib. Biz sənə yaxşılıq edib, əsl qulağı 
veririk, hələ bir naz edirsən. Bu qulağı sənə çaşıb veriblər, ay 
axmaq, bu dovşanda olmalıydı. 

Şamil: Sakit olun, görün mən nə deyirəm. Ucadan danışma-
yın, başqaları eşidib bu böyük kəşfi öz adlarına çıxarlar. Siz bir 
fikir verin! Əgər biz onun qulaqlarını dəyişsək, o az bir vaxtda 
hər şeyi başa düşəcək. Sonrası da özünüz bilirsiniz də. Hər şeyi 
biləndən sonra o böyük adam olacaq. Eh... onu maşında gəzdi-
rəcəklər, böyük iclaslarda çıxış edəcək. Dünyada birinci səhv-
siz adam olacaq. Bizi də dünyanın ən məşhur biliciləri sayacaq-
lar. Çünki biz ən böyük şeyi kəşf etmişik. Onda hamı qulağını 
kəsib, dovşan qulağını yapışdıracaq. Çöllərdə dovşan tapılma-
yacaq. Vaxt ikən bir dovşan da tumaq lazımdır ki, alver eləyə-
rik. Eh...aləm olacaq! Bu fürsəti əldən vermək olmaz! Bunu tə-
cili olaraq həyata keçirməliyik. Sən qaç dovşan qulağı gətir, 
sən də get bıçaqdan, iynədən, sapdan gətir. (Onlar gedir.) 

Əbiş: Yox, mən razı deyiləm. 
Şamil: Nə danışırsan, ağılsız! Belə fürsət bir daha ələ düş-
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məz. Sən bir təsəvvür et! Səni böyük vəzifələrə seçəcəklər. On-
da bizi yaddan çıxarma ha. 

Əbiş: Yaxşı. Səni özümə şofer götürərəm. 
Şamil: Çox sağ ol! Eh... Əbiş sən nə xoşbəxt adamsan. Sə-

ninki gətirdi. 
(Cəbişlə Pəpiş içəri girirlər) 
Cəbiş: Budur, hamısını gətirmişik. 
Şamil: Hə, bu saat hər şeyi düzəldərik. Deməli belə, birini 

sən bu qulağın üstünə tut, sən də bu birini. Mən tikəcəm, sonra 
da artıqları kəsərik. 

(Onlar qulaqları qoyurlar və tikməyə başlayırlar, hər dəfə 
iynə batanda Əbiş keçi kimi mələyir) 

Şamil: Mən danışmışam. Əbiş böyük olanda məni özünə şo-
fer götürəcək. 

Cəbiş: Bəs məni nə götürəcəksən? İşin çoxunu mən görü-
rəm. 

Əbiş: Vaxsey, qulağım... Əşi, sənə də bir şey taparıq da. 
Məni burda öldürürlər, bunlar öz haraylarındadı. Hələ qoy gö-
rək axıra çıxırıq! 

Şamil: Eybi yox, həmişə böyük işlər ağır zəhmət tələb edir. 
Pəpiş: Yəni ki, könlü balıq istəyənin, quyruğu suda gərək. 

Eşitməmisən? 
Şamil: Ay sağ ol! Belə şeylərdən de gəlsin də, görmürsən 

usta mühüm və zəruri işlərlə məşğuldur. 
Cəbiş: Mühüm yox e...beynəlxalq əhəmiyyətə malik işlərlə 

məşğuldur. 
Şamil: Deyirəm bəlkə bu işimizə görə bizə dünyada o hansı 

mükafatdı...onu verdilər. 
Əbiş: “Nobel” mükafatı. 
Şamil: Ay sağ ol, Əbiş! Sənin sayəndə bir «mobil» mükafatı 

da alacağıq. 
Müvəkkil içəri girir. 
Müvəkkil: Bu nədir mənim gəlişim heç sizi həyəcanlandır-

mır? Nə işlə məşğulsunuz? Artistlik etmək istəyirsiniz? 
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Şamil: Xahiş edirik, yoldaş müvəkkil, mane olmayasan! Biz 
bu saat bəşəriyyəti qanmazlıqdan xilas edə biləcək işlərlə məş-
ğuluq! 

Müvəkkil: Necə? Nə dediniz? 
Pəpiş: Bəli, biz hər şeyi başa düşən yeni adamı kəşf etmişik. 

Bununla da dünyada zülmün, zorakılığın kökü kəsiləcək. Çünki 
yeni insan hər şeyi – nəyin yaxşı, nəyin pis olmasını çox yaxşı 
başa düşəcək. 

Müvəkkil: Yoldaşlar, axı məni başa salın, görüm bütün bun-
lar nə zarafatdı, mənimlə edirsiniz? Mən sizə nə tapşırmışdım? 

Şamil: (astadan) Yoldaş müvəkkil, iş burasındadır ki, biz 
sizin tapşırığınızı yerinə yetirəndə böyük bir şey kəşf etdik. Bu 
kəşfin beynəlxalq əhəmiyyəti var. Heç kəsə hələ deməyin. Qur-
tarandan sonra hər şeyi özünüz görəcəksiniz. İndisə xahiş edi-
rik, bizə mane olub bəşəriyyəti bu böyük kəşfdən məhrum et-
məyəsiniz. 

Müvəkkil: Əşi, necə yəni?.. Mən bilməliyəm ki, mənim sa-
həmdə nələr olur?... siz mənə hər şeyi deməsəniz, mən sizə in-
zibati yolla təsir göstərərəm. 

Şamil: Bax, yoldaş müvəkkil, sizə deyirəm, ancaq heç kəsə 
bunu deməzsiniz. Demək belə, biz çoxdan bəri, lap qədimdən 
olmuş bir səhvi düzəldirik. Yəni dovşanın qulağını insana, in-
sanınkını da dovşana qaytarırıq. İlk düzəlişi Əbişin üstündə 
edirik. İndi biz bu qulaqları tikib, köhnə qulaqları kəsəcəyik. 

Müvəkkil: (qışqıraraq) Bəsdir, mənimlə zarafat etdiniz... Si-
zinki artıq zarafatdan keçdi, məni ələ salırsınız! Mən sizi bu saat 
şöbəyə aparıb inzibati yolla tənbeh edəcəyəm. (Tapançasını çı-
xarır)Tez olun, düşün qabağıma! Getdik, Əllərinizi qaldırın! 

Onlar hamısı əsməyə başlayır. Əllərindəki işlərini də atıb, 
Əbişi də stuldan açıb onun qabağına əlləri yuxarı gedəndə Şa-
mo, sonra isə Şirxan gəlir. 

Şamo: Dayanın! 
Müvəkkil: Mane olmayın! Çəkilin qabaqdan! 
Şamo: Bunları nə üçün həbs edirsiniz? Ona görə ki, elmi bi-
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likləri yoxdur?! Bunun əvəzində onların başqa bilikləri var, özü 
də çox faydalı. 

Müvəkkil: Onlar çox kütbeyindirlər, buna görə də cinayət 
edirlər. 

Şamo: Onlar yaxşı bilirlər ki, namuslu adam kimdir, namus-
suz adam kimdir. Qeyrətli necə olur, qeyrətsiz necə olur! Onlar 
yaxşı bilirlər ki, necə olur insan şərəfli olur! Onlar yaxşı bilir 
ki, atanın haqqını tapdamaq, papağını yerə atmaq ən böyük lə-
yaqətsizlikdir! Onlar yaxşı bilir ki, arvad ərin, ərsə arvadın na-
musu sayılır. Buna xəyanət etmək cinayətdir. Onlar nəinki bun-
ları bilirlər, bu hətta onların həyat fəlsəfəsinə hakim olan bir 
dünyagörüşdür! Onlar üçün həyatda müqəddəs şey insanın na-
musu, şərəfidir. Ancaq çox təəssüf ki, elmdə çox irəli gedən bə-
zi qızlar, oğlanlar bunu bilmirlər. İndi özünüz fikirləşin, həyat-
da cinayəti, qəbahəti kim edə bilər? 

Müvəkkil: Sən mənə göstəriş vermə. Elə bilirsən mən sənə 
nəzarət etmirəm. Sən də qumar oynamaqda bunlardan geri qa-
lan deyilsən. Özü də ali məktəbi atıb, pis yollara düşübsən! 
Mən bunların hamısını bilirəm. Bunlarla qurtarım, sizə başlaya-
cağam. Mənim müvəkkil olduğum sahədə tam qayda-qanun ol-
malıdır. Mən sizə inzibati yolla təsir göstərəcəyəm. Haydı get-
dik! 

Gedir. Şirxan tək qalır. 
Şirxan (öz-özünə): Hər şey aydındır. Şamonun əli artıq bu 

işdən çəkilib. O hər şeyi atıb, özü də elmə nifrət edir. Elə hər 
şey mənim tapdıqlarımın başındaydı. Aparıb onlara verəndən 
sonra özü də hər şeydən əl çəkib. Bir bura bax, professor mə-
nim tapdığım qızıllar haqqında qəzetdə nələr yazır. (Cibindən 
qəzeti çıxarıb oxuyur) «Tapılan qızıllar on altıncı əsrdə yaşamış 
Şirvan şahı Xəlilullahın özünə və ailəsinə məxsus olub.». Gör, 
bir mən nə qədər itirmişəm. Demə, mənim əlimə keçən bunları 
bir vaxt şahlar boynunda, barmağında gəzdirirmiş. Bu cür qiy-
mətli şeyləri başıma vurub, aldılar. Sən gərək öləsən, Şirxan 
(iki əli ilə başına vurur) neçə illərdi tozun-torpağın içində uçub 
dağıdıb sonra da tikirsən... axırda bəxtinə bir şey çıxmışdı, onu 
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da başına vurub aldılar! Tək tökmək məndən, sərvət toplamaq, 
xeyir götürmək başqalarından. Bəs mənim hünərim hanı?! Yox! 
Mən bu işi belə qoymaram! Mən indi elə edim ki, elə tor qurum 
ki, qızıllar mənə gəlsin! Mən öz zəhmətimin qiymətini nəyin ba-
hasına olursa-olsun geri almalıyam. Ürəyim istəyəni etməliyəm! 
Elə bu gündən əlcəyi geyib, çeşməyi taxıb, fəaliyyətə başlamaq 
lazımdır! Gecikmək olmaz! 

O, əlcəyi geyir, qara çeşməyi taxıb gedir. 
 

SƏKKİZİNCİ PƏRDƏ 
 
Restorandır. Rəngarəng işıqlar altında Şamo ilə Gülüş rəq-

qasə qızlarla birgə rəqs edib, oxuyurlar. Sürəkli mahnı və rəqs-
lər davam edir. Şamil, Əbiş, Cəbiş, Pəpiş, Şirxan da stolların 
birində oturub, baxırlar. Mahnı və rəqslər bir qədər davam 
edir. Qurtarandan sonra ara sakitləşir. Şamo onların oturduğu 
stola yaxınlaşır. 

Şamil: Daha vaxtdır. Getmək lazımdır, artıq üç saatdır ki, 
burda oturmuşuq. Ciblərinizi axtarın görək, haqq-hesabı necə 
veririk. 

Şamo: Heç nə lazım deyil. Hər şey mənim boynuma. Siz ar-
xayın gedə bilərsiniz. Bugünkü hesabınız, hamısı mənim boy-
numa. 

Pəpiş: Ah...belə dostdan kim inciyər?.. 
Əbiş: Belə dosta can qurbandı. 
Cəbiş: (sərxoş halda) Çox sağ ol, Şamo, sənin ki, belə geniş 

ürəyin var, min yaşayasan! 
Şamil: Yaxşı getmək lazımdır. Unutmayın ki, bu gün axşam 

biz drujinaçı olacağıq. 
Şamo: Görünür, müvəkkilin tədbirindən sonra haqq yoluna 

gəlmişsiniz, drujinaçı da olursunuz. 
Şamil: Belədir də, daha nə etmək olar. Belə olmaq lazımdır. 

Yaxşı, xudahafiz, Şamo! (Hamısı xudahafizləşib gedir, Şirxan 
qalır) 
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Şirxan: Bu sənə sərf etməz. Olsun ki, mən bütün günümü 
burada keçirdim, xərcim də çox oldu. Sənin də dözməyə pulun 
çatmadı. İkinci tərəfdən də, hər halda, biz düşmənik. Düşmənə 
rəhm etmək özünə qəsd etmək kimi bir şeydir, bəs qorxmursan 
məndən?! 

Şamo: Düşmənçilik... Mən bir söz deyim, sən onu heç vaxt 
unutma, bu mənim yox, bəlkə də babalardan qalma bir məsəl-
dir... deyərlər, bu dünyada ən qorxulu şey-şəri-şeytan, quru 
böhtan, bir də məkri-zənandır. Sənin müvazinətin mənim bir 
yumruğumdan asılıdır. 

Şirxan: Yəni doğrudan da qolun belə güclüdür? Hər halda 
mənimkinə çatmaz, mən artıq boksa gedirəm, əvvəlkinə bax-
ma, odur ki, iş əlbəyaxa döyüşə gəlib çatsa, mənimlə üz-üzə 
dayanmaq sənin üçün asan olmayacaq. 

Şamo: Sən söhbətini davam elə, vaxtım olsa gəlib axırına 
qulaq asaram. (gedir) 

(Şirxan onun ardınca baxıb başını bulayır və stulda əyləşib 
fikirləşir. Bu vaxt Gülüş gəlib keçmək istəyəndə Şirxan onun 
əlindən tutub saxlayır). 

Şirxan: Dayan! Sənə nə olub, məni saymadan ötüb keçirsən? 
Olmaya verdiyin vədələr yadından çıxıb? 

Gülüş: Nə axmaqlayırsan?! Nə vədə! 
Şirxan: Yadından çıxıb! Ah...mən səni bu qədər maymaq 

bilmirdim! Ancaq eybi yox, mən səni elə maymaqlığınla birlik-
də sevirəm. 

Gülüş: Burax məni! Burax! 
Şirxan: Hara buraxım. Məgər sən öz bəxtindən, taleyindən 

qaçırsan? Mən yeganə adamam ki, səni özüm xoşbəxt edə bilə-
rəm, sənin istəklərini yerinə yetirərəm. Bax, sən bir ağırlığında 
qızıl-gümüş arzulayırdım, mən sənə özündən də ağırını əldə et-
mişəm. İnanmırsansa, gedək göstərim. 

Gülüş: Əlimi burax görüm... (əlini dartıb əlindən çıxarıb 
gedir) 

Şirxan (öz-özünə): Deməli, belə oldu. Sənin üçün bunlardan 
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da qiymətli Şamo var! Eh... bircə bu qızsız yaşamaq mənim 
üçün mümkün olsaydı, nə qədər yaxşı olardı... Nə vaxt səsini 
eşidirəm, üzünü görürəm ruhum titrəyir. Hər şey gözümdə so-
lur, bircə onu görürəm. Mən necə oldu buna vuruldum?! Yox! 
Nəyin bahasına olursa-olsun, mən bu narahatlığımı aradan qal-
dıracağam. Mən gərək öz şücaətimi bu işdə göstərəm. İndi ki, 
başlamışam, gərək axıra çatdıram. Bunun üçün məndə kifayət 
qədər məharət var, çox asanlıqla mən professoru öldürüb hər 
şeyi aradan çıxardım. Milislər yüz il axtarsalar da tapa bilmə-
yəcəklər məni. Mən bunu elə məharətlə işləmişəm ki, tapsınlar. 
İndi yolumun üstündə dayanan təkcə Şamodur. Mən ona qarşı 
da bir tədbir görərəm. Mənə də Şirxan deyərlər! (Gedir) 

(İçəriyə Elnarə ilə anası daxil olur. Onlar keçib stolların bi-
rinin arxasında əyləşirlər. Onlara xidmət etməyə başlayırlar. 
Gülüş və Şamo mikrofonu götürüb musiqinin müşaiəti ilə oxu-
mağa başlayırlar. Bir azdan sonra Şamo Elnarəgilin yanına 
gəlib onlarla əyləşir. Onlar mahnıya qulaq asırlar. Mahnı qur-
tarandan sonra). 

Ana: İndi mənə aydın oldu nə üçün Elnarə bura gəlməyimi-
zi təkidlə istəyirdi. Doğrudan da yaxşı oxudunuz. 

Elnarə: Yox, ana, təkcə bunun üçün yox. Mən istəyirdim ki, 
biz bura gələk, Şamo da bizimlə otursun. Sən də ondan soruşa-
san, görək o nə üçün məktəbi atıb başqa yolla getməyə başladı?.. 
Özünü incəsənətə bağladı. 

Ana: Məgər incəsənət pisdir? İncəsənət həyatı başa düş-
məkdə insanlara kömək edir. Bu ki, lap müqəddəs sənətdir. Bu-
nun üçün gərək insanın, əlavə bir istedadı da olsun.  

Elnarə: Doğrudan? Mən heç bu haqda düşünməmişdim. Şa-
mo, sən bunları fikirləşib incəsənətə getdin! 

Şamo: E...e... (tərəddüd edir) Deyəsən elə oldu. Mən..fikir-
ləşdim...sonra da gəldim... 

Ana: Yox...deyilişdən belə çıxır ki, heç belə fikirləşməmiş-
sən, hansısa təsadüf səni bura atıbdır. Açığını de görüm, nə 
üçün ali məktəbi atdın? Sən axı çalışqan tələbə idin. Mən həmi-
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şə fikir verirdim, sən mənim mühazirələrimi çox diqqətlə dinlə-
yirdin. Seminar məşğələlərində ən fəal tələbə idin.  

Şamo: Bilirsiniz, müəllimə, ali məktəb mənim həyatımda 
tamamilə yeni həm də mənim üçün yad olan səhifələr açdı. Be-
lə ki, mən gərək öz həyat fəlsəfəmi dəyişməli, öz məişətimi, 
gələcəyimi, hisslərimi dəyişməli idim. Bu dəyişmə məni elmdə 
yüksək məqama çatdıracaqdı, ancaq mən soyuq, ruhsuz, ürək-
siz bir insan olacaqdım. Bəlkə də mənim ağlım düzgün hökm 
verməyib, ancaq nə edə bilərəm. Mən ürəyimin odunu, közünü 
söndürə bilmirəm. 

Ana: Məgər elm bunları sizə qadağan edir? 
Şamo: Vəziyyət elə gətirdi ki, mən belə etməli idim! Müəlli-

mə, siz etika dərslərini tədris edirsiniz. Olmaz ki, siz dərs saatla-
rınızın sayını artırasınız? Bilirsiniz, bizim xalqın məişəti, davra-
nışı olduqca yüksək əxlaqi keyfiyyətlər üzərində qurulmuşdur. 
Yaxşı olardı ki, siz bu əxlaqi keyfiyyətlər, yüksək məişət ailə 
münasibətlərimiz haqda geniş məlumat verəsiniz. Yoxsa saatla-
rınızın azlığından siz hər şeyi ümumi deyib üstündən keçirsiniz. 
Axı belə yaxşı deyil. Sizin fənniniz çox vacib məsələlərdən söh-
bət açır, hətta sadə həyat normalarınızın qorunmasına kömək 
edir. Mənə elə gəlir ki, bu işə biganə qalmaq olmaz. 

Ana: Aman Allah, bizim ürəklərimiz necə də bir vurur, fi-
kirlərimiz düz gəlir. Necə olub ki, mən əvvəllər bunu hiss et-
məmişəm. Oh… çox heyf ki, səni itirdik, sən bizim Ən yaxşı 
tələbəmiz olacaqdın. Açığını deyim ki, mən sənə qarşı biganə 
idim. Düşünürdüm ki, sən professorun köməyilə təhsil alırsan. 
İndi heç anlaya bilmirəm, siz bir-birinizə zidd fikirlərlə yaşadı-
ğınız halda aramızda hansı dostluq, ünsiyyət olmuşdur. 

Şamo: Nə mənada zidd fikirlər? Bizim ata-babalardan qal-
ma o yüksək keyfiyyətlərə düşməndir. Hətta övladlarını da 
azərbaycanlı ruhunda böyütmür. Bizim dərs saatlarının da azal-
dılmasının səbəbkarı odur. O əxlaqda, məişətdə tərəqqini tama-
milə başqa cür görür. Daha doğrusu, əxlaqın inkişafında, azər-
baycanlılıqdan uzaqlaşmada görür. Ancaq tərəqqi azərbaycanlı-
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lıqdan uzaqlaşmaqda deyil, onun inkişafından ibarət olmalıdır. 
Necə deyərlər ot öz kökü üstündə bitər, əslində ayrılan rahatlıq 
tapmaz. Biz həyata gəlmişik, ilk növbədə xoşbəxt olmalıyıq ki, 
bir işin ucundan yapışıb axıra çatdıraq. Əgər öz hisslərimizi at-
saq, ya da onlarla yaşamasaq, necə rahat olarıq. Amma profes-
sor bütün bunları bir kənara atıb, yalnız elmi kəşfləri xalq üçün 
yüksəliş sayır. Odur axırı da elə olur. Quldurlar tapılanları 
oğurlayıb, özünü də öldürmək istəyiblər. 

Şamo: Nə?... Öldürmək istəyib…Bu nə vaxt olub? 
Elnarə: Bir neçə gün bundan qabaq. (Boylanıb baxır) Odur, 

deyəsən, özü də bura gəlir. 
(Onlar hamısı çevrilib qapıya baxırlar. Professor qolu sa-

rıqlı halda içəri girib, onlara yaxınlaşıb səmimi görüşür və 
hal-əhval tutur). 

Şamo: Sizin bu vəziyyətiniz çox acınacaqlıdır. Həm sizi ya-
ralamaq, sonra da tapıntıları oğurlamaq… Bu iş yerdə qalma-
malıdır. Oğru tapılmalı, hər şeyi geri alınmalıdır. Bu, təcili ol-
malıdır. Bunu belə qoymaq olmaz! 

Professor: Narahat olmağa dəyməz. 
Şamo: Niyə axı…xalqın sərvəti oğurlanır, sizə xətər dəyib. 
Professor: Bu fəlakət deyil, təki xalqın mənəvi sərvəti əldən 

getməsin, insanın mənəviyyatına ziyan dəyməsin. Çünki, ən 
böyük fəlakət budur. Dünənə kimi mən də başqa cür fikirləşir-
dim, ancaq dünənki hadisələr məni bu cür düşünməyə məcbur 
etdi. Mən hələ indiyədək belə mənəvi zərbə dəyməmişdir. Elə 
bu haqda danışıb, məsləhətləşmək üçün, müəllimə, sizin yanı-
nıza gəlmişəm. Həm də mənim sizdən böyük bir üzrxahlığım 
var. Əgər zəhmət olmasaydı, mənimlə gedərdiniz. Qoy cavan-
lara mane olmayaq. Siz əgər etiraz etmirsinizsə?.. 

Ana: Yox…buyurun…mən sizi məmnuniyyətlə eşitmək is-
tərdim… (Onlar gedirlər) 

Elnarə: Hə nə düşünürsən? Niyə xəyala daldın?! 
Şamo: Heç, elə belə! Ancaq, bu heç yaxşı olmayıb. 
Elnarə: Nə etmək olar, olacağa bəzən çarə yoxdur. 
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Şamo: O düzdür, çox vaxt olacağa çarə olmur. Ümumiyyət-
lə, səninlə söhbət etmək mənim üçün həmişə xoş olmuşdur. 
Sən həmişə məni eşitmək istədiyim mətləblərdən söz açırsan. 

Elnarə: Doğrudan?! 
Şamo: Əlbəttə, ona görə də səninlə danışmaq maraqlıdır. 
Elnarə: Mən bunu hiss etmişdim. Sənin yadındadır axırıncı 

imtahandan sonrakı söhbətimiz? 
Şamo: Yadımdadır. 
Elnarə: Yadındadır, mən sənə dedim ki, bu gün xatirə ki-

tabçama tamamilə yeni bir söz yazacağam. 
Şamo: Necə oldu, yazdınmı? 
Elnarə: Yazdım! Sən onun nədən ibarət olduğunu bilmək 

istərdin? 
Şamo: Əlbəttə, oxuyun görüm nə yazıbsınız? (Bu vaxt Şa-

monu çağırırlar) Ay…ay… indi mənim çıxışım olmalıdı. 
Elnarə: Kitabça burada deyil. İstəyirsən işin axırında gəlim, 

kitabçanı da gətirib sənin üçün oxuyum. 
Şamo: Çox yaxşı olar. 
Elnarə: Onda xudahafiz, axırda məni gözlə, hökmən gələ-

cəyəm. (O gedir) 
(Şamo gedib mikrofonu götürür. İçəriyə Arif girir. O, stulla-

rın birində oturub sifariş verir və gətirilən spirtli içkilərdən ac-
gözlüklə içir. Şamo ona bir qədər baxandan sonra kədərli bir 
mahnı oxumağa başlayır. Mahnı qurtaranda Arif durur harasa 
çıxır. Şamo onun ardınca gəlib dayanır və kədərlə baxır. Bu 
vaxt Gülüş əlində məktub və kağızlar ona yaxınlaşır). 

Gülüş: Sən bir bura bax! Hamısını bizə yazırlar, toylara də-
vət edirlər. Şöhrətimiz günü-gündən artır. Bu gün buradakı çı-
xışımızdan da razıdırlar. Eh…mən arzuladığım günlər gəlib 
çatdı. Sən buna sevinmirsən?.. Axı biz artıq dünyanın Ən xoş-
bəxt adamlarıyıq. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilər? 

Şamo: Xoşbəxtliyi insan gərək qəlbində, onun dərinliyində, 
paklığında axtarsın. Yoxsa başqasının alqışında, mərhəmətində 
axtarsa, bir gün onlar olmayacaq. 
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Gülüş: Mən səni başa düşmürəm. Sən yenə də o hisslərlə 
yaşayırsan? Hər şeyi unut! Kədərli mahnılar da oxumaq lazım 
deyil, indi onlar dəb deyil. Təsəvvür edirsən, indi biz ən güclü 
mügənnilərdən sayılırıq. 

Şamo: Güclü… vaxt varıydı, mənim qabağımda heç kəs 
ayağını əyri yola qoymağa cəsarət etmirdi. Mənim gücümdən 
qorxurdular. İndi hər alçaq gəlib mənim qabağımda at oynadır. 
Mənsə özümü mənəvi sıxıntılardan xilas etməyə can atıram. 
Vaxtilə qələbə əzmi ilə çalışırdım, indi xilas olmağa can atı-
ram. Bilirsən nə demək istəyirəm. Gəl buraları birdəfəlik tərk 
edib lap uzaqlara gedək. Tamamilə başqa xatirələrlə yaşayaq, 
buralarla bağlı hər şeyi unudaq. 

Gülüş: Yox, nə danışırsan, bu mümkün deyil. Bizi burada 
yaxşı tanıyıb əl çalırlar. Uzaqlarda kimdir bizi tanıyan? Sən 
yaxşı fikirləş! Təkcə özünün yox, kollektivin də, ansamblın da 
qeydinə qalmaq lazımdır. 

O gedir. Şamo bir qədər fikrə gedir. Sonra yaxınlaşıb Arif 
oturan stolun arxasında oturub, onun içib boşaltdığı butulkalar 
baxır. Bir azdan Arif gəlir. Sərxoş halda oturur.) 

Şamo: Nə olub, niyə bu qədər içirsən? İşlərin düz gətirmir, 
yoxsa o hadisəyə görə, oğurlanmış… 

Arif: Düz tapıbsan, mənim bəzi işlərim qaydasında deyil. 
Elə o hadisə də bəzi şeylərin açılmasına səbəb oldu. 

Şamo: Axı nə ola bilər? 
Arif: Şamo, sən mənim dostumsan, ona görə də səndən heç 

nə gizlətmirəm. Dostların dərdi də, səri də bir olmalıdır. Bilir-
sən mən səni bir də nəyə görə çox sevirəm. Sən sevilən, pərəs-
tiş olunan insansan. İnsanlar sənə məhəbbət hissi ilə bağlanır-
lar. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Sən xoşbəxt adamsan. Ancaq mən 
heç vaxt xoşbəxt olmayacağam. Sən təsəvvür edirsən, evlənmə-
yimdən bir ay keçib, mənə indi məlum oldu ki, onu mənə bağ-
layan məhəbbət yox, hərislik, tamah, nəfsdir. O, mənim pulu-
mu, elmi dərəcəmi, vəzifəmi sevir, özümü yox. Mənim ailə 
səadətim gör nə üstündə qurulub: tamah, hərislik, nəfs. Əgər 



Sənan İbrahimov 

90 

mən istəyirəmsə ailəm dağılmasın, onda gərək çalışam ki, gü-
nü-gündən onun hərisliyi, tamahı artsın. Mənim üçün həyatda 
ən qorxulu şey məhəbbətdir. Əgər sabah onun varlığına məhəb-
bət, sevgi hakim olsa, insanlığı dərk etsə, mənim ailəm dağıla-
caq! O mənim qoltuğumda gəzir, gözü kimisə axtarır. Onun 
özü mənimlədir, ancaq ürəyi başqasının yanında! Onun nəvazi-
şi hərislikdən yaranır! Axı mən də insanam, mənim də hüqu-
qum var ki, qəlbi sakit, könlü xoş adam olum! Nə üçün mən 
həmişə acı hisslərlə yaşamalıyam, nə üçün mənim ürəyim hə-
mişə narahat olmalıdır. Sən heç bilirsən belə yaşamaq nə qədər 
ağırdır? Hər cüzi şeydən ötrü adama acıqlanır, qanı qaralır. Nə 
üçün axı insan qısa ömrünü könlü xoş, damağı çağ keçirməsin. 
Sən niyə müqəssir kimi susursan?! 

Şamo: Sən nahaq belə fikirləşirsən? Səni narahat edən elə 
düşüncələridir. Bunları atsan, sənin üçün hər şey yaxşı olar. 
Heç vaxt əzab çəkməyəcəksən. Adamlara inanmaq lazımdır. 
İnamını itirmə! 

Arif: Sən məni başa düşmürsən. Əgər mən namussuz, qey-
rətsiz bir insan olsaydım, bəlkə də mənim üçün bunların heç bir 
fərqi yoxdur. Ancaq məni narahat edən odur ki, yedirdiyim, ge-
yindirdiyim bir qadın, mənim arvadım mənim qeyrətimi çək-
mir. Hələ mən sağ ikən o başqasının qucağına atılmağa hazır-
dır, nəinki öləndən sonra! Yox, sən məni heysiyyətsiz adam 
sayma! Mən buna qarşı heç cür barışa bilmərəm! Mən hər şeyi 
onun atasına da danışıb, şərt qoymuşam, əgər mən kiçicik bir 
xəyanətə rast gəlsəm, onu iti qovan kimi qovacam! Mən na-
mussuz yaşamağa alışmamışam! Heç alışmayacağam da! Mə-
nim şərtim qətidir. (O sərxoş halda səndələyə-səndələyə getmək 
istəyir) 

Şamo: Dayan, bu şübhələr səni məhv edər. Ailəni dağıdar! 
At bu şübhələri! 

Arif: Bilirəm, mənim halım səni də narahat edir. Ancaq nə 
etmək olar, dediklərim həqiqətdir. Mənə elə gəlir ki, o başa dü-
şüb ki, ürək məhəbbətlə döyünməyəndə, yaşamağın heç bir ləz-
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zəti olmur. Həyatın ən yüksək fərəhi məhəbbətdə vüsala çatan-
dan sonra başlayır. Ancaq indi o nə edə bilər, o məhəbbətinin 
yox, hərisliyinin qeydinə qalmışdır. Artıq hər şey onun üçün 
gecdir. Mən də onu ata bilmərəm, artıq o mənim namusuma ya-
zılıb. Eh…yaxşısı budur, bu haqda danışmayım, danışdıqca 
vicdanım mənə əzab verir. Sağ ol, dostum! Mən gedim! 

(Gedir. Şamo dərin fikrə gedib qolunu stola söykəyərək otu-
rub qalır. Artıq günün axırıdır. Hamı restoranı bir-bir tərk 
edir. Şamo tək qalır. Elnarə içəri daxil olur. Onlar bir-birlərini 
görüb baxışırlar. Sonra Elnarə yavaş-yavaş ona tərəf gəlir. O 
lap yaxınlaşıb onun yanındakı stulda əyləşir. 

Şamo: Gəldin?! 
Elnarə: Gəldim…Çox yorğun görünürsən. Deyəsən, məni 

eşitməyə hövsələn çatmayacaq. 
Şamo: Yox, yox… Səninlə söhbət etmək həmişə maraqlıdır. 

Hələ əvvəl oxu görüm, kitabçanda nə yazmısan? 
Elnarə: Düzü, onları oxumağa çətinlik çəkirəm. Həyəcanla-

nıram. Orada söhbət hər ikimizə aid hisslərdən gedir. O hisslər-
dən adətən, sözlə yox, işlə ifadə…olu… 

Şamo: (onun sözünü kəsir) Sənin yadındadır, bizim ilk gö-
rüşümüz? Biz bir evdə tanış olduq. 

Elnarə: Bəli, hamısı yadımda. Ora mənim rəfiqəmgilin 
mənzili idi. Gülnarı deyirəm. O mənim ən yaxşı, ən mehriban 
rəfiqəmdir. 

Şamo: Onun hərəkətlərindən, davranışından yəqin çox xo-
şunuz gəlir. 

Elnarə: Əlbəttə, xoşum gəlməsə, onunla ünsiyyət saxlama-
ram. Onun xatirini çox istəyirəm! 

Şamo: Sən də onun kimi olmaq istəyirsən? 
Elnarə: İstəsəm də ola bilmərəm. O, həyatda hər şeyə tez 

nail olur, mənsə çətinliklə nail oluram. 
Şamo: Bəs sizin xasiyyətləriniz necə, uyğundurmu? 
Elnarə: Əlbəttə, uyğun olmasa heç mehriban olarıq. Məsəl 

var, deyərlər dostunu göstər, necə adam olduğunu deyim…Axı 
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(təəccüblə) sən bunları niyə soruşursan?! 
Şamo: Bax, səni danışmağa tutdum, həyəcanın aradan qalx-

dı. İndi oxuya bilərsən. Aç oxu, görüm nə yazmısan?! 
Elnarə: Yox, yenə də oxuya bilməyəcəyəm. Hər sözün öz 

vaxtı var, onu öz yerində, vaxtında deməyəndə yaxşı çıxmır. 
Şamo: Yaxşı, bəs, o vaxt, haçan olacaq?! 
Elnarə: Hələ bilmirəm. İstəyirsən sabahı bir yerdə keçirək. 

Bizə gedərik. Anamın səndən çox xoşu gəldi. 
Şamo: Bilirsən, Elnarə, bu mümkün deyil. Mən gedirəm. 
Elnarə: Hara gedirsən? 
Şamo: Uzaqlara, lap uzaqlara! Sən buna təəccüblənmə. Bu 

taleyin, zamanın hökmüdür. Sənin nəzərdə tutduqların həyata 
keçməyəcək. O artıq bugünkü həyatımızdan sıxışdırılıb çıxarı-
lır. Onun üstündən zaman özü xətt çəkmişdir. 

Elnarə: Məni həyatda nə uzaqlar, nə də zəmanə yora bilər. 
Məni iradəsiz sayma! Mən çətinliklə də olsa istəklərimə çatı-
ram. Məni həyatda heç nə qorxutmur. Bunu sən öz gözlərinlə 
görəcəksən! (O gedir) 

Şamo: (onun arxasınca baxır) Biçarə qız. Sən niyə məni ba-
şa düşmürsən? Axı sən bilməlisən ki, fələyin çarxını biz fırlat-
mırıq. Biz zamanın övladlarıyıq. O, necə istəyir, bizimlə elə 
rəftar edir. Mən sizin hisslərinizi yüksək qiymətləndirərdim. 
Ancaq mənim həyat fəlsəfəm buna ixtiyar vermir. Mənim fəl-
səfəmdə ən mötəbər yeri ailə səadəti, insanın mənəvi paklığı 
durur. Sizinsə fəlsəfənizdə hərislik, tamah. Sənin arzularını ye-
rinə yetirmək üçün mən öz fəlsəfəmdən əl çəkməliyəm. Ancaq 
bunu mən edə bilmərəm. O mənə babamdan əmanətdir. Mən 
babamın çörəyi ilə böyümüşəm, onun da əməllərini davam et-
dirməliyəm, yoxsa yediyim mənə haram olar. Yox, mən baba-
ların əmanətinə xəyanət edə bilmərəm! Axı… buralar nə qədər 
cansıxıcıdır?... Axı nə üçün insanlar arasında mehribanlıq, mə-
həbbət günü-gündən sıxışdırılıb çıxarılır? Məhəbbətsiz yüz 
ömür məhəbbət dolu bir ömrə dəyməz. Könül möhnəti çəkmək 
üçün yaşamağın nə faydası var?! Nəyə lazım bu dəbdəbəli sa-
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raylar ki, insanlar onun içində cansıxıcılıqla yaşayacaqlar?! 
Mənim üçün artıq xoş günlər sona çatmışdır! Bundan sonrakı 
günlər pis günlərin sayını artıracaq! Vicdan əzabları, könül 
möhnəti, cansıxıcılıq bir gün də məni rahat buraxmayacaq! On-
lardan xilas olmaq üçün bir yol var, babamdan mənə qalmış hə-
yat fəlsəfəsini atmaq! Yox!... (qışqırır) Yox! Onu yalnız ölüm 
məndən ala bilər! (İşıqlar sönür) Yox, mən əmanətə xəyanət 
etməyəcəm! Ancaq bu əzablardan qurtarmaq lazımdır! Harada-
dır mənim xilaskarım olan ölüm? Yalnız ölüm mənə rahalıq ve-
rə bilər. Hanı o? (O əlləri ilə başını tutub stulda oturub, üzünü 
yerə dikib fikrə gedir. Bu vaxt qapılar taybatay açılır. İçəriyə 
vahiməli şəkildə Şirxan daxil olur. Onun sol əlində diplomat, 
sağ əlində isə beşbarmaq sıxılı halda Şamoya yaxınlaşır. Onun 
yanına çatanda arxadan əlinə geydiyi beşbarmaqla Şamonu 
vurub Şamonu huşsuz halda yerə sərir.) 

Şirxan: Xa…xa…xa… Hər şey qaydasındadır. Tədbir artıq 
icra olundu. Deməli, milislər Şamonun evini axtarmağa gedib-
lər. Onlar Şamodan şübhələniblər. Evini axtarandə mənim atdı-
ğım şeylərə rast gələcəklər. Beləliklə, tam əmin olacaqlar ki, 
hər şeyi o oğurlayıb. Gələcəklər buraya ki, bədbəxti həbs etsin-
lər. Görəcəklər ki, özünü də vurublar, əlindən də hər şeyi alıb 
qaçıblar… Xa…xa…xa… Mən də keyfə baxacağam! Adama 
belə quyu qazarlar, bax! Xa…xa…xa… 

(O dönüb gedəndə Gülüşlə rastlaşır) 
Gülüş: Hanı Şamo? O mənə lazımdır. 
Şirxan: Nəyinə gərəkdi Şamo, onun tarixini çoxdan bitirib-

lər. Allah bilir içib, haradasa yıxılıb qalıb. Sən gəl mənə qulaq 
as! Bayaqdan səni axtarıram. Bir bax! (O diplomatı açıb qızıl-
ları göstərir.) 

Gülüş: Eh… yenə də haradan mənə rast gəldi?... Ağıllılar 
məndən qaçır, axmaqlar da məndən əl çəkmir. 

Şirxan: Bu qızıllar hamısı sənin üçündür. Gedək mənimlə. 
Sənə mən bütün dünyanı göstərərəm. Nə istəsən alaram. 

Gülüş: Əşi, çəkil görüm. O, hardasa burada olmalıdır. (O 
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qaranlıqda baxır) Sənin qızılın da başına dəysin! 
Şirxan: Heç o tərəf, bu tərəfə boylanma. İndi ki, xoşluqla 

razı olmadın, mən səni məcbur edəcəyəm. 
(O Gülüşü zorla tutub özü ilə aparmaq istəyəndə Gülüş qış-

qırmağa başlayır. İçəriyə müvəkkil daxil olub, onlara tərəf qa-
çanda Şirxan onu da vurub, yerə sərib, qaçmaq istəyir. Qapı-
dan çıxanda Şamil, Əbiş, Cəbiş, Pəpiş onu yaxalayıb müvəkki-
lin yanına gətirirlər) 

Müvəkkil: Deməli, belə oldu axırı. Mənim əlimdən heç kəs 
qaça bilməz. Getdik.  

Onlar gedir. Gülüş tək qalır. O, stolların qaranlıqlarına ba-
xa-baxa gedəndə birdən Şamonun yıxılıb qaldığını görüb bərk 
çaşır. Yaxınlaşıb onun yanında oturub, başını dizinin üstünə 
qoyub, bir qədər ona kədərlə oxumağa başlayır. Pərdə salınır. 
Pərdə arxasından onun kədərli mahnısı eşidilir 

. 
Pərdə 

 
Bakı, 1983  
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HAYKANUŞUN SON QƏRARI 
(komediya) 

 
Coşğun: Nə oldu, dediyim kimi etdinmi? 
Daşqın: Etdim, ərizə verdim ki, məni də namizədlər siyahı-

sına salsınlar. Utandırdın məni: dedilər nə yaşındır, müdir ol-
maq istəyirsən. Hələ təzə müavin təyin edilmişsən. Qələbənə 
əminmisən. Mən də sənin avantürana gedirəm. Təki sən deyən 
olsun.  

Coşqun: Rəis məni şəxsən dəvət edib, dedi ki, səni yenidən 
müdir vəzifəsində görmək istəyirəm. Mən də ərizə yazıb seçki 
kompaniyasına qoşuldum. Necə deyərlər: qarğanın dostu qaş-
ğaldaq olar!  

Daşqın: Rəis elə birbaşa əmr verərdi, daha seçki kompani-
yası nəyə lazımdır? 

Coşğun: Qayda belədir də... Nazirliyin qərarıdır: bütün mü-
dirlər gərək beş ildən bir təzədən seçilsinlər. Özü də onların na-
mizədliyi bütün şöbələrdə müzakirə olunmalıdır. Sonra müza-
kirə iclasının protokolları xüsusi komissiyaya təqdim edilir, ko-
missiya da həmin protokollar əsasında, səsvermənin nəticələri-
ni nəzərə alaraq namizədlər arasından kimin müdir seçilməsinə 
qərar verir.  

Daşqın: Belə çıxır ki, sənin müdir olmağına ilkin səsvermə-
ni şöbələr edir, sonra onların səsləri əsasında komissiya qərar 
qəbul edir? 

Coşğun: Tamamilə doğrudur! Mənim kimi adama səs verib, 
özlərinə yenidən müdir edəcəklər.  

Daşqın: Onda sənin işin şuluqdur ki... Sənin birinci rəqibin 
mənəm, dedin, mən də sənin xətrinə gedib ərizə verdim. Dedin 
ki, qoy desinlər demokratik şəraitdə seçkilər keçir. Mənə özün-
dən sonra ən çox səs yığmağı da söyləmişsən. Mənə qalib gələ 
bilərsən. Kim mənə səs verəcək, sən olan yerdə. Hamı deyəcək 
ki, gəncdir, cavandır, təcrübəsi yoxdur. Elm aləmində də tanın-
mır. Ancaq ikinci namizəd hara, sən hara!... O professordur, 
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sən xırda bir elmlər namizədi, əlli kitabı var, sənin bir kitabında 
yoxdur. Altı il orduda xidmət edib, sən yox... Dörd il müharibə-
də olub, vətəni qoruyub, sən yox. Müharibədə rəşadətinə görə 
iki orden, dörd medal alıb, sən yox. Alim kimi bütün dünyada 
məşhurdur, sən yox. Yazıçı kimi nə qədər kitabı, əsərləri var, 
sənin yox... Müntəzəm olaraq beynəlxalq konfranslarda çıxış 
edib ölkəmizin hörmətini artırır, sənsə yox. Kitabları dünyanın 
neçə ölkəsində çap olunur, səninsə yox!... Daha nələr deyim, 
belə adama qarşı sənin seçilməyin... bir qədər riyakar seçim ol-
masın... 

Coşğun: Zəmanə dəyişib, indi seçim başqadır. Sənin o de-
diklərin Sovet dövründə olub. Sovet hökuməti artıq ölüb; nə bi-
lim, partiya qarşısında xidmətlər, dövlət qarşısında xidmətlər, 
elm qarşısında xidmətlər, millət qarşısında xidmətlər, təşəbbüs-
karlıq, ictimai fəallıq... nə bilim, nə... İndi belə şeylərə baxmır-
lar. Bunlar Sovet dövründə qaldı. İndi bizim dövrümüzdür.  

Daşqın: Siz kimsiniz? 
Coşğun: Biz demokratlarıq. Yeni nəsilik. Yeni dövr yaradı-

rıq. 
Daşqın: Yeni dövrdə artıq xidmətlər nəzərə alınmır? 
Coşğun: Yeni dövr bazar iqtisadiyyatıdır. Siyasətə girir. 
Daşqın: Bu gündən səsvermə başlayır. Şöbələrin iclasında 

oturub, özümüzü təqdim etməliyik. Bir qədər də təbliğatla məş-
ğul olmalıyıq ki, bizə səs versinlər. 

Coşğun: Buna ehtiyac yoxdur, rəis baş idarənin nümayən-
dələrinə lazımi təlimatı verib, onlar da şöbə müdirlərinə nə la-
zım olduğunu deyəcəklər.  

Daşqın: Onlara arxayın olmaq olar? 
Coşğun: Əlbəttə, tarix boyu belə olub: vəzifə sahibləri yal-

nız yuxarının göstərişi ilə işləyiblər.  
Daşqın: Bəs dedin Sovet hökuməti ölüb, yeni dövr başlayıb. 
Coşğun: Biz lazım gələndə Şura hökumətinin də təcrübəsin-

dən istifadə edirik.  
Daşqın: Səs verənlər də birdən Sovet düşüncəsi ilə səs ve-
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rərlər. Deyərlər üçüncü namizədin xidməti çoxdur, ona səs ve-
rək... 

Coşğun: Elə mənim də ən çox qorxduğum budur. 
Daşqın: Bəs nə olacaq? 
Coşğun: Qorxma, tədbiri almışıq. İclaslara biz getməyəcə-

yik. Müdirlər adamlar seçib tapşırıqlar verəcək. Onlar da qalxıb 
bizi tərifləyəcək. Axırda da deyəcəklər ki, biz bu namizədi heç 
vaxt görməmişik, tanımırıq.  

Daşqın: Elə bu. 
Coşğun: Bəs nə olmalıdır? Deyəcəklər ki, tanımadığımız 

adama səs verə bilmərik. Mənim müdir kimi fəaliyyətimi tərif-
ləyəcəklər. Mənə səs verməyin məqsədəuyğun olmasını deyə-
cəklər.  

Daşqın: Bununla da məsələ həll ediləcək? Qarşılarında dö-
şünü ordenlər, medallar bəzəyən adam dayanıb, onu qoyub sə-
nə səs verəcəklər?  

Coşğun: Səsvermə açıq olacaq. Hamı müdirindən çəkinir. 
Onun qorxusunda professora səs verməyəcəklər.  

Daşqın: Əşi, bunlar akademik, professorlardır. Milli maraq-
lara xəyanət edib, bizəmi səs verəcəklər?  

Coşğun: Sən deyən vətənpərvər akademik, yoxsa professo-
run sonuncusu iki ay öncə qazda boğuldu. Artıq dövran dəyi-
şib. Kim daha çox riyakardırsa, o da vəzifələrdə irəli çəkilir. 
Sənin dediyin o müdirlər, akademiklər rütbələri qədər də riya-
kardırlar. Bir qeyrətlisi çıxanda. O da qazda boğulur. Qorxma, 
rəisin masajisti Suzanna idarə rəisinə, idarə rəisi də tabeliyində 
olan o sənin dilində olan “riyakar” məsullara, mənim də dilim-
də olan “sukalara” lazımi göstərişi verib. Adamların əksəriyyəti 
mənə, sonra sənə, az qismi isə professora verəcəklər.  

Daşqın: Deməli, idarəmizin taleyini o Suzanna həll edir. O 
nə desə, şöbələrə də onun iradəsini həyata keçirmək tapşırığı 
veriləcək. Akademiklər, professorlar, gözümüzdə ən uca olan 
müəllim heyəti Suzannanın çaldığı ilə oynayacaq.  

Coşğun: Bəli. 
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Daşqın: Ancaq mən bu professorun xidmətlərini oxuyu-
ram... özüm də qorxuram. Gör nələr edib... Yəni doğrudanmı 
camaat onu qoyub, bizə səs verəcək? Bunların heç milli heysiy-
yəti yoxdur? Axı başa düşürlər ki, bizə səs vermə riyakarlıq, 
ona səs verməksə vətənpərvərlikdir, alicənablıqdır.  

Coşğun: Qorxma, indi heç kəs nə qəzet oxuyur, nə kitab, nə 
də reklam bülletenləri... 

Daşqın: Axı bu adam haqqında kifayət qədər saytımızda 
məlumat var? 

Coşğun: Saytı da oxuyan yoxdur.  
Daşqın: Deməli işlərimiz yağ kimi gedir. 
Coşğun: Əlbəttə, ən azı on il mən bu idarənin müdiri, sən 

isə müavinimsən. 
Daşqın: Məni yenə də özünə müavin götürəcəksən? 
Coşğun: Əlbəttə, sən hələ mənim on il kölgəmsən, səndən 

üzüyola adamı haradan tapacağam? 
Daşqın: Elə fikirləşirsən? 
Coşğun: Sənin barəndə fikrim yüksəkdir. 
Daşqın: Məni kölə görürsən? 
Coşğun: Səni mən adam etmişəm, gərək həmişə mənə min-

nətdar olasan. 
Daşqın: Sənə minnətdaram. Təki sən müdir ol, mən də sə-

nin müavinin. 
Coşğun: Olacağam, mən rəhbərlik etməkdən zövq alıram. 
Daşqın: Eləmi? 
Coşğun: Bax, sən gəlib mənim qulluğumda durursan, mən-

dən əmr gözləyirsən, mən də sənə deyirəm, suka balası suka, 
get bu işi et. Belə şeylər mənə zövq verir. Başa düşürsənmi? 
Nəisə mən gedim, sən diqqətli ol, bir problem olsa mənə de. 
Bundan sonra tualetə də məndən icazəsiz getmə. Harada de-
səm, orada otur. Səni mən adam etdim. Heç kəs səni saymırdı. 
İndi sayırlar, görürsənmi? Artıq müdirliyə iddialı sayılırsan. 
(gedir) 

Daşqın: Qudurasan qurbağa! Deməli alçaltmaq üçün məni 
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qaldırırmış. Yox, mən bir tədbir görməliyəm. Yoxsa daha on il 
də “supa” adı ilə yaşaya bilmərəm. Bir şey fikirləşmək lazım-
dır.  

(pərdə) 
 
Şöbədə idarəyə müdir seçimi. Baş idarədən gəlmiş iki nüma-

yəndə şöbə müdiri ilə pıçıldaşır: 
 
Nümayəndə I: Hər şeyi təşkil etdinmi? Problem olmaz ki? 
Müdir I: Arxayın olun. Adamları əvvəldən təlimatlandırmı-

şıq. Durub çıxış edəcəklər. Siz deyən adamları tərifləyəcəklər.  
Nümayəndə II: Necə tərifləyəcəklər? 
Nümayəndə I: Doğrudan, necə tərifləyəcək-lər? Dediyim 

kimi çıxış edəcəklərmi? 
Müdir I: Əlbəttə, arxayın olun. Hamının boynuna qoymu-

şam ki, Coşğun Cəmşidov yoldaşa səs versinlər.  
Nümayəndə II: “Yoldaş” zəmanəsi bitdi, indi “cənab”, 

“bəy” zəmanəsidir. Qoy belə desinlər. 
Nümayəndə I: Düzdür. 
Müdir I: Arxayın olun. Siz verdiyiniz öhdəlik yerinə yetiri-

ləcək.  
Nümayəndə II: Yəni, seçkinin nəticəsi belə olacaq: 10 nə-

fərdən hamısı Cəmşidova, 9 nəfəri Cümşüdova, 1 nəfəri isə 
professora verəcək.  

Nümayəndə I: Plan belədirmi? 
Müdir I: Elədir. 
Nümayəndə II: Onda iclası başlayın. 
(onlar üzlərini camaata tutub iclasa başlayırlar) 
Müdir I: Bəylər və xanımlar, bu gün biz sevimli idarəmiz 

olan Xuduru İşlər İdarəsinə yeni müdirin namizədliyini müza-
kirə etmək üçün yığışmışıq. Bildiyiniz kimi, nazirliyimizin rəs-
mi qərarı ilə sovet dövründən fərqli olaraq, indi idarələrə seçim 
gizli səsvermə yolu ilə deyil, kollektivlərdəki ümumi iclaslarda 
aparılır. Namizədlər müzakirə edilib, açıq səsvermə yolu ilə se-
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çilir. Nəticələr iclasın protokoluna yazılır və baş idarənin xüsu-
si komissiyasına göndərilir. Həmin komissiya səsvermənin nə-
ticələrinə baxır və namizədlərdən birini müdirliyə layiq bilib, 
idarəmizə müdir olmaq məsələsini baş idarə rəisi qarşısında 
qaldırır. Rəisin təsdiqindən sonra həmin adam idarəmizə müdir 
olur.  

Seçici I: (pıçıltı ilə ikinciyə) Bu metod, deyəsən, rüşvətxor-
luğun yeni üsuludur... 

Seçici II: (pıçıltı ilə birinciyə) Bəs nə bilmişdin, artıq dünya 
praktikasına rüşvət almağın yeni metodu təqdim edilir.  

Müdir I: Odur ki, Xuduru İşlər İdarəsinin aktiv şöbələrin-
dən biri kimi, bizim də şöbəmiz gərək namizədləri müzakirə 
edib, onlara səs versinlər. Hərgah bu səsin elə bir əhəmiyyəti 
yoxdur, çünki son qərarı Komissiya verəcək. Ancaq bizim rəy 
namizədin seçimində Komissiyaya istiqamət verə bilər. Nami-
zədlər sizə məlumdur: Cəmşidov, Cümşüdov və Mirzə Cəlil. 
Kim bu namizədlər barəsində söz demək istəyirsə buyursun. 

Seçici III: Mən çox fikirləşdim və belə qərara gəldim ki, sə-
simi elə indiki müdirimiz Cəmşidova və onun müavini Cümşü-
dova verim. Çünki onları yaxşı tanıyırıq. Artıq on ildir bizə 
rəhbərlik edirlər, təcrübələri var. Bir rəhbər kimi hər ikisi kol-
lektivin dərin hörmətini qazanıb. Qaldı ki, üçüncü namizədə, 
onun xalq, dövlət qarşısında xidmətlərinə baxmayaraq, rəhbər-
lik təcrübəsi yoxdur.  

Seçici IV. Elə mən də bu fikirdəyəm. Yaxşı olar ki, üçüncü 
namizədimiz təkcə elmi işləri ilə məşğul olsun, rəhbərliyin işlə-
rinə baş qoşmasın... 

III Namizəd: Qardaşlar, axı bizim bu iş intellekt tələb edən 
işdir. Bu iş adminstrativ xarakter daşımır. Bunun üçün həyat 
təcrübəsi, elmi dünyagörüş, dərin mühakimə qabiliyyəti lazım-
dır. Bizim əsas vəzifəmiz işin keyfiyyətini artırmaqdır. Bunu 
ən qabaqcıl, ən savadlı adamlarla etmək olar. Axı adi elmi işçi, 
professorun işini necə yoxlaya bilər? Ona necə tövsiyələr verə 
bilər? Bunun üçün ən azı onun səviyyəsində mütəxəssis olmalı-



Yanlış intiqam 

101 

dır. Axı müştərilərimiz bir ətək pul verib, bizdən tələb edirlər 
ki, sahib olacaqları peşənin incəliklərini öyrədək. Əgər bunu 
edə bilmiriksə, onda müştəri də narazı qalıb, qiyam edə bilər. 
Hələ onu demirəm ki, müdavimlərimizə elə şeylər öyrədirik ki, 
onlar özləri də öyrəndiklərindən baş açmırlar. Hələ istehsalatı-
mızı demirəm... Mənim ən optimal təkliflərimin həyata keçmə-
sinə mane olunur. Mən dedim ki, bizim şəhərin ərazisində tut 
ağacları yaxşı bitir. Başqa ağacların inkişafı üçün münbit tor-
paq yoxdur. Tut ağaclarının yarpaqlarından da baramaçılıq 
üçün istifadə etmək olar. Onların zoğları çox dərinliklərə gedir 
və yarımsəhra iqlimi olan ərazilərdə yaxşı bitir. Bu bitkinin 
meyvəsindən də müxtəlif məhsullar alınır. Təklifim həyata keç-
mədi... Tut ağaclarının yerinə küknar ağacları əkdilər, onlar da 
qurudu. Bütün bunlar cinayətdir. Dövlət bizim işimiz üçün ki-
fayət qədər vəsait ayırıb ki, təsərrüfat yaradaq və mütəxəssislər 
yetişdirək. Biz isə dövlət tərəfindən qoyulmuş vəzifələri yerinə 
yetirmirik və onun maraqlarına xəyanət edirik. Bu böyük bir ci-
nayətdir.... 

Nümayəndə: Sən idarənin işlərindən danış. Görək rəis olsan 
hansı işləri görəcəksən! 

III Namizəd: Yoldaşlar, mən baxıram ki, idarəmizin işləri 
XX əsrin 60-cı illərinin təcrübəsi əsasında işləyir. Artıq yarım 
əsrdən çox vaxtın keçməsinə baxmayaraq, hələ də əlli ildə qa-
zanılmış elmi nailiyyətlər əsasında işlərimiz qurulmur. Bu əlli 
ildə nə qədər tədqiqat işləri olub, nə qədər kəşflər olub, elm nə 
qədər inkişaf edib, ancaq onlar istehsalata tətbiq edilmir. Bütün 
dünya bizim Nəsrəddin Tusinin elmindən danışır, YUNESKO 
onun dünya miqyasında yubileyinin keçirilməsi barədə qərar 
çıxarır. Ancaq bizim təşkilatda onun barəsində, kəşfləri barə-
sində heç nə bilmirlər. Hələ başqa sahələri demirəm. Bizim ida-
rənin tədris bölməsində proqramlar o qədər primitiv xarakter 
daşıyır ki, həmin proqramlar əsasında aparılan dərslər sayəsin-
də tələbə heç nəyə yiyələnə bilmir. Hazırladığımız kadrların 
peşə sirlərindən heç bir xəbər yoxdur. Müəllimlərimiz son əlli 
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ildə olan elmi nailiyyətlərlə tanış deyil. Vaxtilə, tələbə ikən al-
dıqları 60-cı illərin biliyi əsasında dərs aparırlar. Hələ tədqiqat 
mövzularını demirəm. Elə səthi dissertasiya mövzuları verilir 
ki, orada heç bir kəşf olmur, elmi yenilikdən əlamət belə gö-
rünmür. Bütün bunlar elm, tədris qarşısında bir cinayətdir.  

Nümayəndə: İcazə verin seçicilərə də söz verək. 
Seçici V: Vallah bir şairimiz vardı, deyirdi “şoru bazarında 

yağından baha, iti bazarında atından baha, mən belə dünyanın 
nəyindən küsüm” 

Seçici VI: Elə deməyib, deyib ki, “ya rəbbim, bu dünya sən 
quran deyil: keçəllər at çapır, Koroğlu mehtər” 

Seçici VII: Sən lap düzəltdin. Şair belə deyib: “Qarğa qırıl-
dadı vəzifə aldı, biçarə bülbülə söz verilmədi” 

Nümayəndə: Yaxşı, yaxşı, mübahisə etməyin. Mən belə fi-
kirləşirəm ki, “professor” ləqəbli bu namizədimizi heç də hamı 
dəstəkləmir. Çünki onun idarəçilikdə heç bir təcrübəsi yoxdur. 
Üzrlü səbəbdən iclasda iştirak etməyən müdir haqqında hamı 
ağız dolusu danışır. Elə isə, səsverməyə keçək. Bir adam üç nə-
fərə də səs verə bilər.  

Müdir: Burada 10 nəfər var, onlardan kim Coşqun müəlli-
mə səs verir... mən on nəfərin əlini görürəm. Deməli on səs, 
Daşqın müəllimə, yəni müdir müavininə kim səs verir. Mən 
dörd nəfər görürəm. Deməli dörd səs, qalanı bitərəf. Professor 
Mirzə Cəlilə kim səs verir. Cəmi bir nəfər.  

Nümayəndə: Beləliklə, namizəd Coşqun Cəmşidov səs çox-
luğu ilə yenidən müdir seçildi. Biz Komissiyadan xahiş edək, 
onun barəsində baş idarə rəisi qarşısında vəsatət qaldırsın. Onu 
təbrik edirik. Hərgah təvazökarlıq edib, iclasa gəlməmişdir.  

 
(pərdə) 

 
Daşqın: (namizədin çıxışına videoda baxır) Bax, elə bundan 

da tutub bu qudurğanı yerinə oturdaram. Xasiyyətin bilirəm, 
qorxağın biridir. Elə ki, cinayət sözü eşitdi, özünü itirəcək... 
Budur deyəsən gəlir. Gəl, gör sənin başına nə oyun açıram. 
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Coşqun: (içəri girir) Hə, de görüm vəziyyət necədir? Mə-
nim indiki və gələcək müavinim. Yadındadır, Rəzil adlı bir dos-
tumuz vardı. Ona yardım edirdim, deyirdi sən mənim “sukam-
san”. Mən elə sözlərdən acıqlanmırdım. Sən də acıqlanma. Müa-
vin gərək hər şeyə alışsın ki, sonra müdir ola bilsin. Sən də alış! 

Daşqın: Hım... mənim xasiyyətim bir qədər tünddür, hər şe-
yə alışa bilmirəm. 

Coşqun: Elə isə mən sənin xasiyyətini gərək dəyişəm. Yox-
sa gələcək varisim başqası olar. Bundan sonra, əvvəlki şefimin 
mənə dediyini, sənə deyirəm... Rəzilin mənə “suka” deməsini. 
Sən mənim sukamsan. De görüm seçki kompaniyam necə gedi-
r? Göndərdiyimiz o iki suka öz vəzifələrini necə icra edir? Bizə 
lazım olan səsi toplaya bilirlərmi? 

Daşqın: Etməyinə edirlər. Bizə lazım olan səsi də yığırlar. 
Ancaq o demaqoq professor aləmi qarışdırıb. 

Coşqun: Əəə, o gicbəsər professor nə edə bilər? Bir nəfər 
ona başa salmır ki, sənin vaxtın keçdi. Sovetin durğunluq illərin-
də professora baxardılar. O illərə “durğunluq” illəri deyərdilər. 
Bu professor da “durğunluqdan” qalıb. Elə bilir ki, Sovet döv-
ründə olduğu kimi, elminə, hünərinə baxıb yuxarı keçirəcəklər.  

Daşqın: Deyir mən bu millət uğrunda vuruşmuşam, bu millə-
tin elmini yaratmışam, idarə üçün can qoymuşam, idarə tarixində 
böyük işlərim var. Bizi “təsadüfi” adam adlandırır. Deyir... 

Coşqun: Nə deyir axı? 
Daşqın: Deyir tut əkmək lazımdır, baramaçılığı genişləndir-

mək, istehsalı artırmaq. Yeni iş yerlərin artırmaq... nə bilim nə...  
Coşqun: Bu axmaq, hələ bilmir ki, mənim təklifim həyata 

keçdi... onun barama ideyası sosializmdə qaldı. 
Daşqın: Sizin “hazır qəbir satmaq” ideyanızdan rəis yaxşı 

qazanır. 
Coşqun: Əlbəttə, rəisə mənim kimi pul qazandıran adamlar 

lazımdır. Mən nə dedim... gəlin bizim qəbiristanlıq tərəfinə dü-
şən torpaqlarımızı sataq. Özü də necə?! Hazır qəbirlər düzəl-
dək: ağ mərmərdən, qaradan, adi qəbir... hansını istəyirsən al! 
Gir, yaşa özün üçün... yəni ölüsü girib qalsın... daha dəfndən 
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sonra ora-bura gedib, onu bunu düzəltməyə vaxt itirməsin. Sa-
dəcə qəbrin mərmərləri üstündə mərhumun adını, şəklini, tari-
xini yaz, vəssalam. Bunları da hətta pulsuz edirik. Axırıncı 
qəbri varlı adam aldı. Rəis düz on min dollar birdən qazandı. 
Bizə həmin qəbir cəmi min beş yüzə başa gəlmişdi. Gördün, nə 
qədər gəlir götürdü?  

Daşqın: Nə yaxşı! 
Coşqun: Görürsənmi, rəisə mənim kimi qəbir sata bilənlər 

lazımdır, professorlar yox. 
Daşqın: Bütün bunlar yaxşıdır... ancaq məsələnin bir hüquqi 

tərəfi də var. Professor çıxışlarında sizi cinayətdə ittiham edir. 
Mənə elə gəlir ki, biz bir vəkil tutmalıyıq. Qoy bizi müdafiə et-
sin. Qanunları bizə başa salsın. Biz bilək ki, iş məhkəməyə düş-
sə, yaxamızı necə qurtara bilərik.  

Coşqun: Məni lap qorxutdun, o nə deyir? 
Daşqın: Özünüz baxın:  
Namizədin çıxışı: Tut ağaclarının yerinə küknar ağacları 

əkdilər, onlar da qurudu. Bütün bunlar cinayətdir. Dövlət bizim 
işimiz üçün kifayət qədər vəsait ayırıb ki, təsərrüfatı yaradaq 
və mütəxəssislər yetişdirək. Biz isə dövlət tərəfindən qoyulmuş 
vəzifələri yerinə yetirmirik və onun maraqlarına xəyanət edirik. 
Bu böyük bir cinayətdir.  

Coşqun: Bura bax, biz bir tədbir görməliyik! 
Daşqın: Əlbəttə, deyirəm bir vəkil çağıraq... ancaq ona da 

pul verməliyik... 
Coşqun: Çağır, pulu mən verərəm. Axırıncı qəbri satanda 

üç min qazandım. 
Daşqın: Elə isə çağırım. 
Coşqun: İşlər heç də mən deyən kimi deyilmiş. 
Daşqın: Siz deyən kimidir, sadəcə olaraq, ehtiyatlı olmaq 

lazımdır. 
Coşqun: Düz deyirsən, ehtiyatı əldən vermək olmaz.  
Daşqın: Əlbəttə, tədbirli iş uğurlu olur. 
Coşqun: Sən ağıllı sukasan. 
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Daşqın: Çalışıram. 
Coşqun: Göndərdiyimiz o sukalar yaxşı işləməyiblər. Tap-

şır o professora iclasda söz verməsinlər. Bir bəhanə ilə çıxar-
sınlar.  

Daşqın: Baş üstə. 
Coşqun: Mənim dərmanım da evdə qaldı. Dizlərim əsir, ge-

dim bir az dincəlim... (gedir)  
Daşqın: Hələ bu başlanğıcdır. Görərsən, mənə “suka” de-

mək sənə necə baha başa gələcək. Harada qaldı bu vəkil? Gəl-
məli idi... 

(içəri bir nəfər girir) 
Daşqın: Haradasan a Kələntər? 
Kələntər: Daha demə, işsiz qalmışam. 
Daşqın: Sən də həmişə fırıldaq işlərlə məşğul olmuşsan? 
Kələntər: Yadındadır, bir dəfə ikinci kursda qrupun bütün 

üzvlərindən pul yığdıq. Dedik ki, Kələntərin ad günüdür. Hə-
diyyə alacağıq... 

Daşqın: Yadımdadır, restoranda sənin hesabına yeyib-içdik. 
Axırı bilmədim, ad günün nə vaxtdır? 

Kələntər: Eh, hərdən özümün də yadımdan çıxır. Anam bir 
gün deyir, pasportda bir cür, hərbi biletdə başqa cür... Odur ki, 
ad günüm hər gün ola bilər. 

Daşqın: Bu dəfə nə fırıldaq etmək istəyirsən? 
Kələntər: Hələ ağlıma bir şey gəlməyib. Deyəsən fırıldağı 

sən etmək istəyirsən. Məni elə-belə çağırmazsan. 
Daşqın: Bir iş var, bu işdə gərək özünü vəkil kimi təqdim 

edəsən. Hərgah hələ vəkil deyilsən.  
Kələntər: Nə işdir elə? 
Daşqın: Gedək, yolda səni başa salaram... 

 
(pərdə) 
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Daşqın: Görək bu dəfə demaqoq nə deyir. Bu Kələntər ha-
rada qaldı, gəlib çıxmadı.  

Namizəd: (videoda) Dövlət qarşısında xüsusi xidmətləri 
olan adamın üstündən xətt çəkib, olmayanı saxlamaq, dövlət, 
millət qarşısında cinayətdir. Mən iki müharibədə iştirak etmi-
şəm. Qəsbkarlara qarşı döyüşmüşəm. Yaralanmışam, bu torpaq 
uğrunda canımı fəda etmişəm. Hörmətli seçicilər, bunu sizin 
yolunuzda etmişəm. Opponentim isə təsadüfi adamdır. Xalq 
qarşısında heç bir xidməti yoxdur. Mənim xalq qarşısında xid-
mətlərimə görə iki orden, dörd medalla təltif olunmuşam. On-
lar heç hərbi xidmətdə olmayıblar. Məni qoyub, onlara səs ver-
mək, onlardan birini müdir etmək, dövlətçiliyimizə, milli ma-
raqlarımıza xəyanətdir... 

Daşqın: Ax...ax... ax... A bədbəxt, indi zəmanə dəyişib. Mü-
dir o adamı seçirlər ki, qəbir alverini bacarsın. Bu xuduru işlər 
idarəsində nə qədər demaqoq adamlar varmış. Hələ də reallığı 
başa düşmürlər. Dövlətə qəhrəmanlar yox. Alveri bacaranlar, 
rüşvəti almağı bacaran, aldatmağı bacaranlar, müştəri tapmağı 
bacaranlar, onların cibindən pul çıxarmağı bacaranlar lazımdır. 

Kələntər gəlir 
Daşqın: Əşi, gəl çıx da... Harada qalmışsan? 
Kələntər: Gəldim də... De görüm yenə nə fırıldağın var? 
Daşqın: Sən aradabir vəkil işlədin. 
Kələntər: Hə, iki ay, sonra qovdular. Dedilər hüquqşünas 

diplomun olsa da, savadın yoxdur.  
Daşqın: Əşi, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Sən burada məhkə-

mə çəkişməsində olmayacaqsan. Biz sadəcə olaraq, müdirimi-
zin başını aldadacağıq.  

Kələntər: Necə bəyəm? 
Daşqın: Qorxağın biridir... sadəcə olaraq, qanunlarla qor-

xutmaq lazımdır... Necə deyirlər ona.... psixoloji təsir.... hə, 
psixoloji təsir. Ona biz psixoloji təsir göstərməliyik ki, qorxub 
namizədliyini geri çəksin... müdir olmaqdan əl çəksin. 

Kələntər: Mən bunu necə edə bilərəm? Məhkəmədə haqlı 
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birisini qoruya bilmədim, işdən qovdular... 
Daşqın: Əşi, bu yaxşı iş deyil ki, əlindən gəlməsin. Sadəcə 

olaraq “xox” gəlmək lazımdır, vəssalam.  
Kələntər: Belə şeylər əlimdən gələr. 
Daşqın: Sən həmişə həyəcanla de ki, bu cinayətin cəzası 

çox ağırdır. Bu işin altından çıxmaq mümkün deyil. Maksimum 
həddə azadlıqdan məhrum etmə, ömrün boyu zindanda qalma 
cəzası... nə bilim, nə... bir şey uydur. Hökmlə söylə, mən də sə-
nə kömək edəcəyəm. Birlikdə ona təsir göstərərik. Bax elə bu 
ittiham... onu seçkilərdə rəqibi onu dövləti cinayətlərdə ittiham 
edir. Guya dövlətin ayırdığı vəsait məqsədyönlü istifadə edil-
mir. Şəhərin küçələrinə tut ağacları əkib, barama təsərrüfatı ya-
ratmaq ideyası əslində ağıllı ideyadır. Sizsə onu ört-basır edib, 
qəbir satmaq ideyasını irəli sürüb, həyata keçirmişsiniz.  

Kələntər: Onda mən gərək, cinayət məcəlləsi kitabına ba-
xam. Deməli dövlət vəsaitinin israfçılığı, məqsədyönlü istifadə 
edilməməyi... bilmirəm, neçənci maddədir, neçə il iş göstərir?! 

Daşqın: Əşi nə fərqi var, ağlına gələn maksimum bir müd-
dət de, bir qədər qorxut. Çox qorxaq adamdır. Həbsxanadan da 
çox qorxar. 

Kələntər: Yaxşı, bu işdə mənim, necə deyərlər “muzdum” 
nə olacaq? 

Daşqın: Sənin pulunu mən verəcəyəm. 
Kələntər: Sənin nə vaxtdan pulun olub, biz bilməmişik.  
Daşqın: İndi varımdır. 
Kələntər: Haradandır? 
Daşqın: İnanmayacaqsan, amma deyim. Mən hazır qəbir sa-

tıram. Qəbiri al, axirət evinə köçüb, yaşa özün üçün.  
Kələntər: Hazır qəbir deyəndə? 
Daşqın: Mərmərdən, ətrafı lantanlı, bağlı, bağçalı, skamey-

kası, stolu. Əsil seyrəngah. 
Kələntər: Müştərilər varmı? 
Daşqın: O qədər... indi yeni oliqarxlar təbəqəsi yaranıb. Pu-

la pul demir.  
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Kələntər: Nə yaxşı fikirləşmişsən. Bu qəbir məsələsini, bəs 
bu hazır qəbirin qiyməti nə qədər olur? 

Daşqın: Qiymətlər müxtəlif olur. Ən bahalısı 200 min, ən 
ucuzu isə təqribən 10 min. O mərmərinə, ətrafına baxır.  

Kələntər: Bura bax, ağlıma bir şey gəldi. Səninlə tələbəlik 
illərindən fırıldaq işlər həyata keçirib, pul qazanmışıq. Gəlsənə 
bir iş də edək! 

Daşqın: Nə etmək istəyirsən, bu işdə mənim payım nə ola-
caq? 

Kələntər: Bilirsən də, qrup yoldaşlarımızın təqribən hamısı 
imkanlıdır. Hərəsi bir idarənin başında oturur. Bizdən başqa, 
hamısı pul içindədir. İndi deyirsən, sən də pul içində üzürsən, 
deməli məndən başqa. 

Daşqın: Sən planını de! Bunlar məlumdur... 
Kələntər: Deyirəm ki, hamısına zəng et. De ki Kələntər 

ölüb, onun dəfni üçün 200 minlik qəbir lazımdır. Pulu yığ, bö-
lək aramızda. 

Daşqın: Axı sən ölməmisən, birdən qarşılarına çıxarsan!? 
Kələntər: Əşi bir şey deyərəm... Deyərəm ki, ölmüşdüm, 

Şeyx Nəsrullah gəlib diriltdi.  
Daşqın: Sən lap ağ elədin... Ancaq ağlabatan fikirdir. Bu 

barədə fikirləşərəm.  
Kələntər: Bu işə Azəri də cəlb edərik, o yaxşı psixoloqdur, 

insanları tez inandıra bilir. 
Daşqın: Hələ bu söhbətin vaxtı deyil... Odur, müdir gəlir. 

Dediyim kimi, hər şeyi şişirdərsən, qorxudarsan... 
Çaşqın: (içəri girir) Deyəsən vəkil də gəlib. Nə yaxşı, həyə-

candan bütün gecəni yata bilməmişəm. Neçə dənə valerian iç-
mişəm, xeyiri olmayıb. Bu həyəcana son qoymaq lazımdır.  

Daşqın: Rəis, mən hər şeyi başa salmışam. İndi bir də soru-
şaq, qoy vəkilimiz bizə bu işin hüquqi tərəflərini başa salsın... 
Vəkilin adı Kələntərdir, mənim tələbə yoldaşım olub, çoxdan 
tanıyıram, çox bacarıqlı vəkildir. Kələntər bəy, bizim müdiri 
dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Qanun məcəllə-
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sində bu barədə nə yazılır və müdirimizi bu cəzadan necə xilas 
edə bilərik? 

Kələntər: Rəis, bu çox ağır ittihamdır. Bunun altından çıx-
maq faktiki olaraq mümkün deyil. Dövləti cinayət olduğuna 
görə, işi dövlət rəhbərləri də nəzarət altına götürəcəklər. Hətta 
demirəm ki, onlar sizə ən ağır cəzanı tələb edəcəklər. Çox şü-
kür ki, ölkəmizdə ölüm hökmü ləğv olunub. Ancaq ömürlük 
həbs cəzası qalıb. Mən sizi necə müdafiə edə biləm?... Rəqibi-
niz iddia edir ki, dövlət vəsaitini boş yerə xərcləyib, ana vətəni-
mizə külli miqdarda ziyan vurmuşsunuz. Mən hələ qorxuram 
ki, sizi məhkəməyə aparanda camaat daş-qalaq etsin... 

Daşqın: Ay...ay... Demə, ürəyim dayanacaq. (halı pisləşir, 
Daşqın sürüyərək onu aparır) 

Kələntər: Bu lap quşbeyinin biriymiş ki... Daşqının buna nə 
verib ala bilmədiyi var?... Bu səhərə çıxmaz, başqalarına qəbir 
qazan özü düşər... 

 
(pərdə) 

 
Daşqın: Şair, vaxtın var? Bir iş üçün gəlmişəm.... 
Şair-jurnalist: Sakit, ilhamım gəlib. Yazmasam yadımdan 

çıxar. Bu saat şeri yazım, sonra danışaq... deməli: - Yatmış 
duyğuları oyatmaq gərək, onlar yata-yata zay etdi bizi... yatmış 
duyğuları oyatmaq gərək, onlar yata-yata zəlil etdi bizi... hanı 
Babək qeyrəti, Koroğlu ruhu... çoxdan yatmışdır hünər duyğu-
su... yatmış duyğuları oyatmaq gərək... hanı cəsarət, hanı o 
qüdrət... Səttar xan, Bağır xan... azadlıq ruhu... yatmış duyğula-
rı oyatmaq gərək... baş alıb gedir ətalət, kəsalət, ədavət belə... 
yatmış duyğuları oyatmaq gərək, adi vərdiş olub yaltaqlıq, pa-
xıllıq, kin, nifrət, riya... hanı vicdan bizdə, ədalət bizdə? Bizi 
zəlil edir bizdə olanlar... saxtakar paxıllar, riyakar üzlər... yat-
mış duyğuları oyatmaq gərək... bir məsəl var, belə deyirlər: yat-
mış insanları yatan oyatmaz... bilirəm oyadan ayıq olmalı... 
yatmış duyğuları tam oyatmalı... vicdanı, insafı, saf məhəbbə-
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ti... bizim qəlbimizdə o yaratmalı... kini, küdurəti silib atmalı... 
yaxşı duyğuları o oyatmalı... 

Daşqın: Sənin bu şerin nə uzundur. Bir qədər qısasını yaz. 
Şair-jurnalist: Nə qulluq, xeyir ola gəlmişsən?  
Daşqın: Sənə xeyir verməyə gəlmişəm. 
Şair-jurnalist: Əşi nə xeyir, görmürsən mən peyğəmbərlik 

missiyasını öz boynuma götürürəm. 
Daşqın: Şairliyi atıb, indi peyğəmbər olmaq istəyirsən? 
Şair-jurnalist: Heç kəsə demə, mən yeni din yaradıram. 

Adını da qoymuşam Atropatenanın ruhu. Bu dində peyğəmbər-
lərin sayı 124 min deyil, çoxdur. Onlar indi də var, sabah da 
olacaq. 

Daşqın: Başa düşmədim.  
Şair-jurnalist: Səni başa salım. Mənim dinimdə deyilir ki, 

Allah Tala, yer üzünə həmişə peyğəmbərlər göndərir. Elə ki, 
bir kollektivdə riyakarlıq, saxtakarlıq, yaltaqlıq, yalan, hiylə 
baş alıb gedir, onda həmin mühitə bir peyğəmbər göndərir ki, 
Allahın iradəsini insanlara çatdırsın. Əgər həmin peyğəmbərin 
dediyi Haqq sözünü insanlar eşitmirsə, onda Allah həmin riya-
karları cəzalandırır. Allahımız ona görə adildir, mərhəmətlidir 
ki, günaha girdiyimizi kiminsə dili ilə bizə başa salır. Biz buna 
məhəl qoymayanda, məcbur qalıb, bəndəsini cəzalandırır. Bax 
mənim dinim bu ideyalar üstündə qurulub. İndi mən bu dini 
konseptual şəkildə işləyib ictimaiyyətə təqdim etməliyəm... 
Mən dünyanın sirlərini bilmişəm. Mənə elə gəlir ki, bu sirlərin 
mənə açılmasında bir hikmət var. Mən Allahın iradəsini bütün 
insanlara çatdırmalıyam. Deməliyəm ki, hər kəs öz taleyinə, 
qismətinə layiqdir. Bizim başımıza gələn bu bəlalar: torpaqla-
rın işğalı, cavanlarımızın ölümü. Bütün bunlar millətin riyakar-
lığının cəzasıdır. Heç kəs yaxasını kənara çəkə bilməz. Hamı 
ölkənin taleyi üçün məsuliyyət daşıyır. Əgər bu ölkənin vətən-
daşıdırsa. Sevimli şairim Məmməd Araz nə deyir, “məndən öt-
dü” demək olmaz. Səndən ötən qardaşına, vətəninə dəyir. Biga-
nəlik, passivlik, dünyada ən böyük günahdır. Allah Tala belə 
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xalqlara bəlalar göndərir. Mən bu hikməti xalqa çatdırmalıyam. 
Deməliyəm ki, riyakarlıq, yaltaqlıq, passivlik günahdır və bu 
günahın cəzası da millətin məhrumiyyəti, müharibələr, tökülən 
qanlar... Nə qədər cavan son aprel hadisələrində şəhid oldu... 
Allah passivləri belə cəzalandırır. Riyakarları zəlil edir. Mən 
milləti ayıltmalıyam, “məndən ötdü” xülyası ilə yaşamamalıdır. 
Bilməlidirlər ki, ondan ötənlər müqəddəs vətənə dəyir. Vətənin 
də canı xalqdır. Onun “bədəni olan” torpaqlar, canı olan xalq 
əziyyət çəkir. Mən bu hikməti, 124 min birinci peyğəmbər kimi 
millətə çatdırmalıyam. Allahın iradəsini millətə başa salmalı-
yam! 

Daşqın: Elə Allah bu iş üçün məni sənin yanına göndərib. 
Həmin peyğəmbərlərdən biri də mənəm. Sənin hesabınla yüz 
iyirmi dörd min birinci peyğəmbərəm. Bir riyakarlığın qarşısını 
almaq üçün Allahın hövlü-vəla, qüvvətən ila.. əmri-rizası üçün 
gəlmişəm ki, baş verə biləcək bir riyakarlığın, saxtakarlığın 
qarşısını alaq... 

Şair-jurnalist: O, nə işdir belə? 
Daşqın: Bizim bu Çaşqın saxta yollarla yenidən Xuduru İş-

lər İdarəsinə müdir olmaq istəyir. Biz gərək onun qarşısını alaq 
və layiqli bir adamı... məsələn mənim kimi birisini vəzifəyə gə-
tirib, insanları cahilliyin zillətindən xilas edək... Bunun qarşısı-
nı almasaq, onda həmin idarənin kollektivini Allah Tala pis cə-
zalandıracaq.  

Şair-jurnalist: O nə işdir elə? 
Daşqın: Məsələ belədir ki, mən onun bir danışığını lentə 

yazmışam. Qulaq as: 
Çaşqın: (lent yazısı) Siz bilirsiniz ki, mən yenidən rəis ol-

maq istəyirəm. Bu işdə çox xərcim çıxıb. Bu xərcin altından 
çıxmaq üçün siz də əlinizi cibinizə salmalısınız. Əgər o rüşvəti 
ödəməyə kömək etməsəniz, onda başınıza oyun açaram. Hamı-
nızı işdən qovaram. Gedib Kürdəmir bazarında qarpız satarsı-
nız.  

Şair-jurnalist: Məlumdur, dalısına qulaq asmağa dəyməz.  
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Daşqın: İndi sən zəng edib, ona deməlisən ki, haqqında 
Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə şikayət edəcəyəm. Qızımı 
qorxudub, ondan rüşvət tələb etmişsən. Dediklərin də diktofona 
yazılıb. Əlimdə fakt var.  

Şair-jurnalist: Bəs sonra nə olacaq? 
Daşqın: Sonrası lap asan... 
Şair-jurnalist: Başqa bir saxtakar seçilər... 
Daşqın: Elə demə... sən özün yaxşı bilirsən ki, mən sənin iş-

lərinə həmişə kömək etmişəm... 
Şair-jurnalist: Hansı işimə?  
Daşqın: O, bir şeir yazmışdın: “Məhdumqulu deyəndə aya-

ğa dur ki, türkmən millətinin qəlbinə dəyər...” Onu Türkmənis-
tana göndərdim. Konfransa getdin, gəzdin...  

Şair-jurnalist: Məhdumqulu Praqi... 
Daşqın: Mən artıq “praqası” olmasını bilmirəm.  
Şair-jurnalist: “Praqa” yox, Praqi. Türkmənlər “Fəraqiyə” 

“Praqi” deyirlər. Yəni Məhdimqulu Fəraqi. 
Daşqın: Daha bilmirəm... nələr, nələr... bundan sonra sənin 

üçün edə bilərəm. Əgər mən yuxarı başda otursam... 
Şair-jurnalist: Düz deyirsən, ədalət öz yerini tutmalıdır. O 

insafsız qəbir alverçisi çox təhlükəlidir. Bir azdan qəbirləri sa-
tılsın deyə adamları belə öldürməyə qalxa bilər... 

Daşqın: Əlbəttə, əlbəttə, biz bunun qarşısını almalıyıq. 
Şair-jurnalist: Düz deyirsən, biz namuslu insanların həyatı-

nı xilas etməliyik. 
Daşqın: Elə isə zəng edirsən də? 
Şair-jurnalist: Əlbəttə, bu müqəddəs işdir. Mən bunu etmə-

səm, təzə yaratdığım dinə xəyanət etmiş olaram. Sən mənim di-
nimi qəbul edirsənmi? 

Daşqın: Əlbəttə, zəng etsən istədiyini edərəm. Dinə yox, lap 
şeytana da iman gətirərəm...  

Şair-jurnalist: Mənim dinimə görə parazitlərlə mübarizə 
aparmaq savab sayılır. Sənin də dinin, imanın vəzifədir. Ver 
danışım... Alo, Çaşqın bəy, mən sizdən prokurora şikayət edi-
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rəm. Məhkəmədə görüşərik... Necə yəni, vəzifəyə keçmək üçün 
tabeliyində olanlardan rüşvət tələb etmişsən, onlara hədə-qorxu 
gəlmişsən... Bizim ayrılıqda görüşməyimizə ehtiyac yoxdur, 
məhkəmədə görüşərik... 

Daşqın: Nə oldu? İnandı? 
Şair-jurnalist: İnanmağına inandı, amma... 
Daşqın: Nə amma? 
Şair-jurnalist: Mənim bir şerim var. “Daşlaşmış qaydalar 

dünyaya gərək”. Bu şerimdə də mənim peyğəmbərlik missiya-
mın müddəaları var. Mən deyirəm ki, böyüyə hörmət, qadına 
hörmət, yaxşıya rəğbət, pisə nifrət... Bunların hamısı daşlaşmış 
əxlaq normalarıdır. Bunları pozanlara ədəbsiz deyərlər. Eləcə 
də sənin o seçkin. Professor olan yerdə adi elmlər namizədini 
rəhbər seçmək, artıq ictimaiyyətdə siyasi çaşqınlıq yaradır. Se-
çilən həmin namizəd müdirə də, təyin edən rəhbərə də xalq kri-
minal element kimi baxır. Bu seçkilərdə professor müdir olar-
sa, onda kollektiv buna adi hal kimi baxacaq, əgər professor 
ola-ola təsadüfi birisi seçilərsə, onda həmin adam ictimaiyyətin 
gözündə kriminal elementə çevriləcək.  

Daşqın: Kollektiv necə istəyir baxsın, ancaq biz zəmanə 
adamlarıyıq. Zaman bunu tələb edir. Artıq professorlara, elmə, 
döyüş şücaətlərinə baxmırlar. İndi gərək başdakı rəisin cibini 
doldurmağı bacarasan. Bunu da mənim kimi adamlar edə bilər.  

Şair-jurnalist: Elə mən də onu deyirəm də... Xalqın gözü 
tərəzidir, sizin kimilərə kriminal element kimi baxırlar.  

Daşqın: Qoy baxsınlar, özləri bilər. Hamı varlı olmaq istə-
yir, bunu hansı yolla etmək lazımdır.... bunu şərait göstərir.  

 
(pərdə) 

 
Çaşqın: Mən batdım, mən batdım. Məni məhkəməyə verir-

lər... biabır oldum. 
Daşqın: Rəis, qorxma bir tədbir görüb, qarşısını alarıq.  
Çaşqın: Necə alarıq? 
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Daşqın: Bu işin bir az xərci var. Mən bilirəm bu jurnalistlə-
rin qarınlarının ağrısını.  

Çaşqın: deyirsən, ağzını bağlatdıra bilərsən? 
Daşqın: Problem yoxdur, rəis! 
Çaşqın: Nə qədər lazım olacaq.  
Daşqın: Təqribən əlli min... 
Çaşqın: Bu qədər pulu haradan tapım. Gedib adam öldürüb, 

qəbirmi satım?! 
Daşqın: Daha onu bilmirəm.  
Çaşqın: Artıq üç gündür gecələr yata bilmirəm. Belə getsə, 

dəli olacağam. 
Daşqın: Allah etməsin, rəis, mən psixoloq çağırmışam, indi 

gələcək. Sizə psixoloji yardım edər.  
Çaşqın: Tez gəlsin, dəli olmamışdan. Yoxsa gec olacaq. 

(kresloya uzanır) 
Daşqın: Budur gəldi. Salatın bacı, gəlin içəri. 
Salatın: Salam əleyküm. (Sakitcə Daşqının qulağına) Dəli 

edəcəyimiz adam budur?  
Daşqın: (sakit səslə) Odur, nə edəcəyini bilirsən. Təcrübən 

var, belə işlərdə... 
Salatın: Deməli, verdiyiniz məlumatlardan belə başa düş-

düm ki, mərdimazar adamlar sizin işlərinizə qarışıb rəis olma-
ğınıza mane olurlar. 

Çaşqın: Tamamilə doğrudur! 
Salatın: Çox böyük stresdir. Belə mənəvi sarsıntılarla adam-

lar çox yaşamır. Az vaxtda əsəbi gərginlik artıb, sinir sistemini 
pozur, sonrası da məlumdur. Dəlixana, illərlə müalicə... faydası 
olmur. Hələ onu demirəm, ağız əyilməsi, qulağın böyüməsi və s. 
Bütün bunların qarşısını almaq üçün, biz nə etməliyik?! 

Çaşqın: Nə etməliyik? 
Salatın: Əvvəla, sakitləşməliyik. Bunun da psixologiya 

praktikasında yolları çoxdur. Məsələn, xristianlıqda belə edir-
lər: kilsəyə gedib, hücrəyə girirlər, keşişə bütün cinayətkar 
əməlləri danışıb, ondan tövbəni qəbul etməyi xahiş edirlər.  
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Çaşqın: Bunu necə edim, məni məhkəmə verirlər, səsimi 
yazıblar... 

Salatın: Sakit olun, sakit olun. Əlbəttə. Bunu edə bilməzsi-
niz, bildiyimə görə, siz xristian deyilsiniz.  

Daşqın: Heç müsəlman da deyiləm.  
Salatın: Bəs hansı dinin daşıyıcısıdır? 
Daşqın: Dünbələyin biri, təzə bir din icad edib. Deyir mə-

nim dinimi qəbul etsən, bütün psixoloji problemlərin həll olar. 
Hətta deyir ki, dinimin ovsunlarından oxuyaram, şikayətçilərin 
dili bağlanar.  

Salatın: O dinin adı nədir? 
Daşqın: Atropatenin ruhu.  
Salatın: Qəribə dindir. Birinci dəfədir eşidirəm.  
Daşqın: Əlbəttə, birinci dəfədir eşidirsiniz. Təptəzə yaradı-

lıb.  
Salatın: Sizə deyim ki, psixologiyada inanc xüsusi əhəmiy-

yət kəsb edir. İnsan nəyəsə bütün varlığı ilə inansa, onda şəfa 
tapa bilər.  

Daşqın: Onun dininəmi inam gətirsin? 
Salatın: Əgər faydası olarsa!... 
Daşqın: Əşi, o Dümbələk deyir ki, Allah dünyaya 124 min 

yox, çox peyğəmbər göndərib. İndi də göndərir, sabah da gön-
dərəcək.  

Salatın: Bəs indi o kimdir? 
Daşqın: Deyir ki, kim haqq sözü deyirsə, deməli o da Alla-

hın göndərdiyi peyğəmbərdir. Onun sözlərinə qulaq asın, de-
diklərini edin ki, şəfa taparsınız. 

Salatın: Elə isə problem yoxdur. Həmin adam kimdir? 
Daşqın: Əşi, “professor” ləqəbli birisi. Seçkilərdə rəisin rə-

qibi. Deyir ki, rəislik iddiasından əl çəkib, seçkilərdən çəkil, 
mən də səni ittiham etməyim. 

Salatın: Bir psixoloq kimi mən belə məsləhət bilirəm ki, 
onun dediklərini edin. İnsan üçün əvvəl can sağlığı, sonra mal-
mülk, vəzifə. Bunları əldə etmək olar, ancaq sağlamlıq əldən ge-
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dəndən sonra nə malın, nə mülkün, nə də vəzifənin ləzzəti olur.  
Çaşqın: Salatın bacı, burada bir problem də var ki, o “pro-

fessor” deyilən kəs rəisliyə gəlsə, mənim axırıma çıxar, günü-
mü qara edər. Onun tabeliyində olsam mənə gün verər, işıq 
verməz, ömrümü cəhənnəmə çevirər.  

Salatın: Axı dedilər bunun da əlacı var. Yeni din yaranıb, 
siz qəbul etmişsiniz. Ovsun oxuyub, onun ağzın başlayacaqlar.  

Çaşqın: Doğrudan ha, bu heç mənim ağlıma gəlməyib! 
Salatın: Bir psixoloq kimi mən sizi sağaltmaqda bir yol gö-

rürəm. Yeni din yaradan həmin ovsunçu gəlib həmdi-dua oxu-
sun, rəqibinin ağzın bağlasın. Sən də seçkilərdə tribunaya çıxıb 
əməllərini etiraf et. Onları bir-bir de. De ki, törətdiyim bu pis 
əməllərimdən peşimanam, məni bağışlayın. Çıxışınızda deyin 
ki, mənə səs verənlərə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş 
edirəm müdir məni deyil, müavinim Daşqını seçin... 

Daşqın: Məni, axı mən... 
Salatın: Sən bu ağır gündə rəisinə kömək etməlisən. Ona ar-

xa durmalısan. Sən, yoxsa o, nə fərqi var. Bir ələ işləyən adam-
larsınız. Bir-birinizi himayə edərsiniz.  

Çaşqın: Doğrudan ha, mənim heç ağlıma gəlməyib. Məni 
sən xilas edə bilərsən. İndiyədək səni mən himayə etmişəm, bu 
dar günümdə də sən mənə arxa durmalısan! 

Daşqın: Mən bacararammı? Axı hazır deyiləm... 
Çaşqın: Mən sənə hər şeyi öyrətmişəm, bundan sonra da 

öyrədərəm. Razılaş! 
Daşqın: Vallah nə deyim... 
Salatın: Razıdır. Elə bu saat o yeni din sahibini çağırın gə-

lib ovsun oxusun. Daşqın sən də get iclası təşkil et. Ovsunçunu 
da bura göndər! 

Daşqın: Baş üstə! (gedir)  
Salatın: Çaşqın qardaş mən həmişə demişəm, indi də deyi-

rəm: insanın birinci ruhu, ikinci bədənidir. Yalan deyirlər, sağ-
lam bədəndə sağlam ruh olar, əksinədir. Sağlam ruhun sağlam 
bədəni olar. Hər şey insanın psixikasından asılıdır.  
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Şair-jurnalist: (içəri girir) Salam əleykum. Məni çağırmış-
sınız.  

Salatın: O, yeni din yaradan sizsiniz? 
Şair-jurnalist: Bəli, Atropatenin ruhu.  
Salatın: Dedilər siz ovsun oxuya bilirsiniz? 
Çaşqın: Bəli, eşitdim ki, adamlara dini inanc verirsiniz. On-

ları stresslərdən xilas edirsiniz? 
Şair-jurnalist: Yalnız mənim dinimi qəbul edənlərə belə 

psixoloji yardım göstəririk.  
Çaşqın: Mən sizin dininizi qəbul etməyə hazıram, təki bu 

bəladan məni xilas edin.  
Salatın: O hər şeyə hazırdır. Sizin inancınız onu xilas edə 

bilər. Bir psixoloq kimi, deyirəm.  
Şair-jurnalist: Elə isə başlayaq.  
 

(pərdə) 
 
Masaj salonu ətrafda masaj edən qızlar gəzir.  
Daşqın: Suzanna, sən gərək müdir seçkisi ilə bağlı qərarını 

dəyişəsən. Rəisə de ki, məni Xuduru İşlər İdarəsinə müdir təyin 
etsin. Mənim geniş planlarım var. Masaj salonlarını artıraca-
ğam. İntim xidmətlər göstərən qızların sayını daha da artıraca-
ğam.  

Haykanuş: Bunları Çaşqın da yaxşı bacarır.  
Daşqın: Onun psixoloji durumu bu məsul işi davam etdir-

məyə imkan vermir. Məsləhət oldu, bu işi mən öz boynuma gö-
türüm. Mənim də seçilməyim səndən asılıdır. O başda oturan 
səni doğma arvadından da çox sevir.  

Haykanuş: Əlbəttə, o, yalnız mən deyəni edir. Başqa heç 
kəsin sözü onun yanında keçmir.  

Daşqın: Bilirəm.  
Haykanuş: Sən niyə Çaşqının müdir olmasını istəmirsən? 
Daşqın: O, çox böyük siyasi səhvlər edib. İşi məhkəməyə 

düşür. Bir demaqoq səsini yazıb... psixoloji sarsıntılar keçirir. 
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Müdir olmaq halında deyil.  
Haykanuş: Elə de! Mən deyirəm, niyə həyəcanlıdır.  
Daşqın: Əslində özü də istəmir. Başı bəlada. 
Haykanuş: Onda hər şey məlumdur. 
Daşqın: Razılaşdıq, deməli? 
Haykanuş: Mən hələ son qərarımı verməmişəm. Bu gün rə-

is gəlməlidir. Onunla məsələni müzakirə edib, son qərarımı ve-
rərəm.  

Daşqın: Sağ ol, mən həmişə demişəm, Haykanuşdan yaxşı 
qadın olmaz. 

Haykanuş: Deyirsən intim xidmət edən qızlar tapmışsan. 
Özü də yaraşıqlı. Yeni salon açdıracaqsan? 

Daşqın: Əlbəttə, müdir olsam, bu işləri genişləndirəcəyəm. 
Haykanuş: Onda, Sizin o Molla Nəsrəddin demişkən: “sən 

çaldın ” Belə işləri bacaranlar Xuduru İşlər İdarəsində müdir 
olmalıdır. Yoxsa o gicbəsər, professor kimi... düşüb ortaya, 
təhsilin keyfiyyətin artıracaq, yeni elm yaradacaq... 

Daşqın: Onun da, ağzını yumduracaqsınız? 
Haykanuş: Əlbəttə, o idarədə işləyən bütün şöbə müdirləri, 

komissiya üzvləri bizim sukalarımızdır. Göstəriş verərəm, hər 
şeyi təşkil edərlər. Professor nə istəyir, qoy danışsın. O kütbe-
yin professor anlamır ki, müdirliyə yeni salon açmağı bacaran-
lar, intim xidmət göstərə bilən masajist qızları tapa bilənlər la-
yiqdir. Biz rəisə hər ay minlərlə manat xeyir veririk, professor 
gəlib, tut əkəcək, iş yeri açacaq, millətə iş yeri verəcək, elmi in-
kişaf etdirəcək... Nə axmaq sözlər. Belə sözlərdən adam lap iy-
rənir... 

Daşqın: Deyir mənim seçilməyim, milli maraqlarımıza xid-
mətdir. Guya bizlərdən birinin seçilməsi, milli maraqlarımıza 
xəyanətdir. 

Haykanuş: Milli maraqları mən təyin edirəm. Nə qədər bur-
dayam, nə edəcəyimi bilirəm. Ən riyakar oturacaq ən başda, ən 
safı isə aşağıda. Çaşqın düz deyir, professorlar mənim üçün qo-
yun, dil bilənlər də casusdurlar. Camaata belə də təbliğ edin. 
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Kim belə fikirləşməsə, bir bəhanə ilə işdən qovun! 
Daşqın: Oldu, Suzanna xanım. Başımızın böyüyüsünüz... 
Haykanuş: Gedə bilərsən. 
Daşqın: Sağ olun! (gedir) 
Rəis: (içəri girir) Əzizim, əvvəl yazdığım şeiri deyim, yox-

sa birbaşa masaja keçək? 
Haykanuş: Əvvəl şeir. 
Rəis: Haykanuş, bir erməni qızı idi, gözləri mavi, dodaqlar 

qönçəydi. Mən onu çox sevirdim, o da ki məni, ancaq milləti-
miz bir-birinin düşməni. – Necədir, elə bədahətən dilimə gəldi 
yazdım.  

Haykanuş: Xoşuma gəlmədi. “Mən onu çox sevirdim” deyə 
bilərsən, “o da məni” – sözünü məndən soruş. 

Rəis: Elə isə soruşuram... Sən də məni çox sevirsənmi? 
Haykanuş: Bu edəcəyin işdən asılıdır.  
Rəis: Sən hansı işi demişsən, mən etməmişəm. 
Haykanuş: Elə isə, sözüm budur: Xuduru İşlər İdarəsinə 

müdir Daşqını təyin et.  
Rəis: Qərarını niyə dəyişdin. Axı Coşqunu demişdin. Hal-

hazırda idarənin akademikləri, professorları qabağıma düşüb, it 
kimi bir vətənpərvər professorun üstünə hürürlər. O maymaq 
professor, ermənilərlə döyüşdə aldıqları ordenləri sinəsinə ta-
xıb, iclaslarda camaatın qabağına çıxır. Döyüşlərdə göstərdik-
ləri şücaətdən dəm vurur. Elə bilir ki, etdiklərinə görə ona mü-
kafat düşür. Daha bilmir ki, mən onun başına hansı oyunu aşa-
cağam. Ona ən ağır cəza verəcəyəm. Xa... xa... xa... Qoy millət 
qarşısında xar olsun! Guya bu professordur, çoxlu kitabları var, 
dünyada tanıyırlar. Yazıçılar ittifaqının üzvüdür. Əsərlərini 
dünyada oxuyurlar. Mən sənin başına bir oyun açım ki... Kimin 
bu idarədə hörmətli, kimin hörmətsiz olmasına mən qərar veri-
rəm. Kimi hörmətə mindirməyi, kimi hörmətdən salmağı mən 
bilirəm.  

Haykanuş: Bir də mən! 
Rəis: Əlbəttə sən! 
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Haykanuş: Bax indi səni çox sevdiyimi deyə bilərəm.  
Rəis: Mən hələ uşaqlıqdan bir aşıq mahnısına qular asardım: 

Alasan müsəlman qızı, sağ canını xəstə edər. Alasan urus qızı, 
üst-başını “kist” eləyər. Alasan erməni qızı xəstə canı məst elə-
yər.  

Haykanuş: Bunu həmişə deyirsən. 
Rəis: Məni kişi edən sən oldun. İmpatet olub getmişdim. 

Elə ki, sən gəldin, oldum əsil kişi.  
Haykanuş: Bizim şəfqətimizin qədrini bilmək lazımdır.  
Rəis: Bəyəm qədrini bilməmişəm, bu saat o siçan sifətli 

akademikə, başı boş professorlara, içi boş elmlər namizədlərinə 
göstəriş verərəm, sənin qərarını həyata keçirərlər.  

Haykanuş: Birdən deyərlər, biz professorumuzu, nədir o... 
döyüşçü zabitimizi qoyub, təsadüfi bir uşağa səs vermərik.  

Rəis: Onlar mənim tulalarımdır, kimə desəm, ona da hürər-
lər.  

Haykanuş: Təkcə sənindir? 
Rəis: Mənimdisə, deməli, həm də sənindir. Təki əmr et... 
Haykanuş: İndi artıq yatağa gedə bilərik. Bu gün sənə hə-

mişəkindən də yaxşı xidmət göstərəcəyəm. 
Rəis: Mətbəxə keçib, bir qədər boğazımızı yaşlayandan son-

ra. (gedir) 
Haykanuş: Olar. Müsəlmanla üz-üzə döyüşən, ən axmaq 

adamdır. Müsəlmanın qənimi, müsəlmandır. Bunların içindəki 
pisliklər, özlərini məhv edir. Sadəcə olaraq o pisliyi hərəkətə 
gətirmək kifayətdir. Əvvəl mən bu millətləri yaxşı tanımırdım, 
indi tanıdım. Müdirin bir işarəsi ilə millət professorunu, milli 
qəhrəmanını daşqalaq edib, gədasını tərifləyir. Belə millətin əli 
altında yaşamaq ermənilər üçün təhqirdir. Mən təkbaşına bir er-
məni ordusunun vura bilmədiyi zərbəni vururam. Mən bunlarda 
milli ləyaqət hissini məhv edəcəyəm. Mənə də erməni qızı 
Haykanuş deyərlər. Bunların akademiklərinə, professorlarına 
dumbul çaldırıb, şıllaq atdıracağam. Bunun üçün mənə Daşqın 
kimiləri lazımdır. Mən son qərarımı Daşqına deyim, qoy sevin-
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sin. Nə etmək olar, bizim millətlərinki də belə gətirib... Alnımı-
za düşmənçilik yazılıb. Bu düşmənçilik olmasaydı, hər şey baş-
qa cür ola bilərdi...  

 
(pərdə) 

 
İclas salonu, salonda, lap qabaqkı sırada bir nəfər qara də-

rili də oturub. Onu görən iştirakçılar aralarında pıçıldaşırlar. 
İştirakçı I: (pıçıltı ilə yanındakından soruşur) Bu zənci 

kimdir? 
İştirakçı II: (pıçıltı ilə) Eşitdiyimə görə vərəm xəstəsidir. 

Buraya müalicəyə gəlib.  
İştirakçı III: (pıçıltı ilə) Yox əşi, bu Dubaydan gəlib. Qadın 

alveri ilə məşğuldur. Kiməsə lazım olub.  
İştirakçı IV: (pıçıltı ilə) Birdən rəis deyər bunu müdir se-

çin! 
İştirakçı I: (pıçıltı ilə) Desə gərək seçək də?! 
İştirakçı II: (pıçıltı ilə) Nə danışırsan, millət öz professoru-

nu, müharibə veteranını qoyub, onu müdir seçər?! Bəyəm mil-
lətin qeyrəti yoxdur? 

İştirakçı IV: (pıçıltı ilə) Ay, hay... İndiki zəmanədə adamlar 
sən deyən kimi fikirləşmir.  

Komissiya sədri: Hörmətli komissiya üzvləri. Deməli, nazi-
rimiz əvvəlki qaydaları ləğv etdi. Əvvəl belə idi ki, kollektiv 
üzvləri bir yerə toplaşıb, gizli səsvermə yolu ilə idarəmizə rəis 
seçirdilər. Nazirimiz bunu məqbul hesab etmədi və belə bir əmr 
verdi ki, müdirliyə namizədlər açıq müzakirə və açıq səsvermə 
yolu ilə olsun. Sonra iclas protokolu idarənin müdiri tərəfindən 
yaradılmış komissiyaya təqdim edilsin. Komissiya üzvləri də 
namizədlər arasında kimi layiq bilsələr, ona təqdimat verib, rəis 
təyin edilməsi barədə idarə rəisi qarşısında vəsatət qaldırsın. İn-
di sözü komissiyanın katibinə verək, qoy namizədlər barəsində 
məlumat versin, siz də biləsiniz.  

Professor: (pıçıltı ilə) Qabaqcıl Avropa dövlətlərinin təcrü-
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bəsindən gələn bir seçki metodunu ləğv edib, riyakar bir metod 
tətbiq etmək. Bu daha seçki olmadı, təyinat oldu. Kimi aldadır-
lar, dünya ictimaiyyətini, yoxsa özlərini, yoxsa böyük bir xalqı?! 

Katib: Namizədlər üç nəfərdir. Onlardan ikisi salonda otu-
rub, üçüncü hazırkı müdirdir, yəqin gələr. Bir qədər təvazökar-
dır, belə işlərdə. Birinci namizəd professordur, otuzdan çox ki-
tabı çıxıb, yüzdən çox elmi məqaləsi var, dövlət qarşısında xid-
mətlərə görə üç orden, çoxlu medallar alıb. Çoxlu xarici dil bi-
lir, müntəzəm olaraq beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak 
edib, idarəmizin işlərini bütün dünyada təbliğ edir. Çoxsaylı 
peşəkar kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri var. Xarici 
dilləri kamil bildiyinə görə ciddi dövlət işlərində tərcüməçi-
ekspert kimi çıxış edir. Kitabları dünyanın müxtəlif ölkələrində 
çap olunur. Milyonlarla oxucusu var. Dövlət tədbirlərində, şəx-
sən ölkə prezidentinin seçkilərində fəal iştirak edib, bir ziyalı 
kimi cəmiyyətimizdə sağlam siyasi düşüncənin formalaşması 
üçün əlindən gələni edir. İdarəmizin daha da rentabelli olması 
üçün təklif edir ki, işimizi son elmi nailiyyətlər əsasında qur-
malıyıq, kadrların işinə ciddi nəzarət etməliyik, iş rejimi ciddi-
ləşdirməliyik, kadrların elmi dünyagörüşünü artırmalıyıq, aktu-
al elmi mövzular tədqiqata cəlb edilməlidir, savadsız elmi kadr-
lar işdən uzaqlaşdırmaq, əmək intizamını möhkəmləndirmək, 
alimlərimiz tərəfindən kəşf edilmişlər istehsalata tətbiq edilmə-
lidir. Hesab edir ki, idarənin işi elmi, istehsalat prosesidir və bu 
işə yalnız geniş elmi dünyagörüşü olan professorlar rəhbərlik 
edə bilər. Hətta imamların fikrini misal gətirir ki, hər kəsin də-
yəri elmi qədərdir. Peşəkar alimi qoyub, təsadüfi adamları mü-
dir seçmək cahillikdir. Bunlar protokollarda yazılıb. Daha son-
ra nə yazılıb? İdarəmizin maliyyə imkanlarını artırmaq və eko-
logiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yaşıllaşdırma işini geniş-
ləndirmək, kadrların səmərəli təkliflərini nəzərə almaq, istehsa-
lat tədbirləri həyata keçirmək.... 

Daşqın: (ürəyində) A bədbəxt, bütün bunlar artıq nəzərə 
alınmır. Onların nəzərə alınması Sovet dövründə qaldı. İndi 
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gərək qəbir satmaq elmini biləsən, ciblərə girib pul çıxarmaq 
bacarığın olsun. Rəisin cibini doldurmağı bacarasan.  

Katib: İndi birinci namizədi çağıraq, qoy çıxsın qabağa. Ha-
mı onu görsün. (çıxır qabağa) Budur gəldi. Kim bu namizəd 
barəsində fikri var? Heç kəsin... Bəlkə iclaslarda iştirak edən 
nümayəndəmiz bir söz desin. 

Nümayəndə: Mən nə deyim, bütün iclaslarda iştirak etdi. O 
biri namizədlər təvazökarlıq göstərib iclasa gəlmədilər. Bu isə 
hey idarədəki problemlərdən danışıb, hamının zəhləsini tökür-
dü. Ona görə də idarə kollektivindən heç kəs ona səs vermədi. 
Ən çox səsi indiki müdir Çaşqın topladı, bir hissəsi isə onun 
müavini işləmiş, burada iştirak edən, Daşqına verdilər. Mən də 
həmişə dedim: Çaşqın artıq formalaşmış əsil rəhbərdir, Daşqın 
bu yolda təcrübə toplamış rəhbərdir, professor isə rəhbərlik 
işindən başı çıxmayan adamdır.  

Komissiya üzvlərindən II: Biz də belə fikirləşirik. İdarəni 
idarə etmək çox çətindir. Bu işin öhdəsindən yalnız Çaşqınla, 
Daşqın kimi rəhbərlik qabiliyyəti olan adamlar gələ bilər.  

Komissiya üzvü II: Mən də professora bu işdən əl çəkməyi 
tövsiyə edərdim. Müdirlik o bacaran iş deyil.  

Katib: Gəlin sözü onun özünə verək. Görək nə demək istə-
yir. Buyurun professor! 

Namizəd III: Vallah, mən nə deyim. Haqqımda heç kəs söz 
deyə bilmədi. Demək istəmədilər. Baxmayaraq ki, bunlar təkcə 
nazirliyimizin, idarəmizin deyil, bütün xalqın böyük ziyalısı sa-
yılır. Onların bütün seçimlərdə sağlam vətəndaş mövqeyi olma-
lıdır. Kitablarımı milyonlarla dünya əhalisi oxuyub, haqqımda 
söz deyir, ancaq xalqımın böyük ziyalısı sayılan mənim barəm-
də bir kəlmə xoş söz demək istəmir və haqqımın əlimdən alın-
masına səy göstərir. 

Katib: Sən bizi tənqid etmə, görəcəyin işdən danış! 
Nümayəndə III: Komissiyanın sədri Şərq müdrikliyini yax-

şı bilir. Dini də yaxşı bilir. Radio-televiziya ilə həmişə deyir ki, 
cahillik edib zalıma görə məsuma pis deməyin. Bunun Allah 
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yanında cəzası var. Allah bu cahilliyimizi bizə bağışlasın. Mən 
vaxtınızı almaq istəmirəm. Haqqımda katib məlumat verdi, gö-
rəcəyim işlər barədə də məlumat verdi. Sadəcə olaraq bir lətifə 
deyib, getmək istəyirəm. 

Komissiya üzvlərindən biri: İbrətamizdir, yoxsa gülməli?! 
Namizəd III: Hər ikisi.... Bir quyruğu kəsik dəvə varmış. 

Sahibi öləndə ondan halallıq alır. Dəvə deyir ki, ömrün boyu 
məni minmişsən, ağır əşyalar daşımışsan, quyruğumu əsəbilə-
şib kəsmişsən – bütün bunların hamısını sənə halal edirəm. Ha-
lalxoşun olsun! Təkcə bir hərəkətini qiyamətə kimi halal etmə-
yəcəyəm... deyir o nə hərəkətimdir. Deyir ki, çayı keçəndə mə-
ni alçaltdın, eşşəyin quyruğuna bağlayıb qürurumu təhqir etdin. 
Bunu sənə heç cürə bağışlaya bilmərəm.  

Katib: Yaxşı, lətifəni dedin, gedə bilərsən. (salondan çıxıb 
gedir, bu vaxt Çaşqın daxil olur) Budur, əsil namizədimiz gəl-
di. Gəlin sözü birbaşa ona verək. Buyur Çaşqın müəllim komis-
siya üzvlərinin qarşısına keçin, sizi eşidirik.  

Çaşqın: (həyəcanlı halda) Hörmətli komissiya üzvləri, mən 
törətdiyim cinayətlər üçün sizdən üzr istəməyə gəlmişəm. Bəli, 
mən cahillik edib, dövləti cinayətlər etmişəm. Boynuma alıram. 
Mən səsimi yazan jurnalistə də dedim. Cinayətimi boynuma 
alıram. Səs mənimdir. Xahiş edirəm məni bağışlayın. Doğru-
dan da əməllərimə görə mən müdirliyə yox, məhbusluğa layi-
qəm. Mənim sizdən bircə xahişim var, məni bağışlayın. Mən 
bir daha bu cinayətləri etmərəm. Müdirliyə isə müavinim Daş-
qını layiq bilirəm, o çox ləyaqətli adamdır. Sağ olun. Mən müa-
licə almalıyam. (Daşqın onun qolundan tutur və birlikdə salon-
dan çıxırlar) 

Katib: ... Mən görürəm ki, siz də çaşqınlıq içindəsiniz.  
Sədr: Rəis də tapşırıb ki, bunu müdir seçək. Bəs nə edək.? 

Mən zəng edib idarə rəisi ilə məsləhətləşim. (kənara çəkilib te-
lefonla danışır) 

Komissiya üzvlərindən: Belə çıxır ki, biz bu professoru 
müdir təyin etməyi təklif edəcəyik.  
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Komissiya üzvü: Bəlkə olsun müdir... Yaxşı işlər görər. 
Dillər bilir. Beynəlxalq əlaqələri var... 

Komissiya üzvlərindən: Buna biz qərar vermirik. Deyirlər 
rəisin bu professordan zəhləsi gedir.  

Komissiya üzvü: Deyirəm, mən şəxsən şəhid atasıyam. Bi-
zim də vicdanımız təmiz olar. Axı vətən uğrunda döyüşüb, or-
denlər alıb. Özü də mənim şəhid oğlumla birlikdə. Özü də ağıl-
lı professordur... 

Komissiya üzvü: Bilirsən, bu professor bir lətifə dedi, birini 
də mən deyim. Şah süfrədən yemək götürəndə görür ki, yemək 
çox şordur. Duzu o qədər töküblər ki, yemək olmur. Vəzirə de-
yir ki, bu yemək çox dadlıdır, ondan ye. Vəzir yeməyi ağzına 
qoyub yeyəndən sonra ondan soruşur ki, dadlıdırmı? Vəzir de-
yir ki, şah sağ olsun, çox dadlıdır. Şah bundan əsəbiləşib deyir 
ki, gözümün içinə baxa-baxa yalan söyləyirsən. Axı o zəhər ki-
midir. Vəzir deyir ki, şah sağ olsun, mən yeməyə xidmət etmi-
rəm ki, sənə xidmət edirəm. Nə deyirsənsə, qəbulumdur. Desən 
qatıq qaradır, deyəcəyəm qaradır. Çünki sənin sözün mənim 
üçün qanundur.  

Komissiya üzvlərindən: Deməli biz də vəzir kimi etməli-
yik. Biz vətən uğrunda döyüşənlərə xidmət etmirik ki, rəisə 
xidmət edirik. Rəis desə ki, müharibə veteranlarımız layiqli 
adamlar deyil, biz də təsdiq etməliyik.  

Sədr: Mən rəislə danışdım. Müdir qarşınızdakı bu cavan oğ-
lan olacaq.(zəncini göstərir) Onun barəsində yaxşı sözlər deyin 
protokola yazaq. Adı Hayka Demondur, familiyası da Nuşdur.  

Komissiya üzvü: O, Afrikadan gələn zənci müdirliyə nami-
zəd idi?  

Sədr: Bəli, bir az əvvəl ərizə yazdı, rəis də ərizəsini qəbul 
edib, seçkiyə buraxdı.... Təəccüb etmə! Əşi, sən bilmirsən, belə 
işlər necə həll olunur?! Deməli, sözü keçən birisi, rəisə deyib 
bu olsun, rəis də bunu istəyib. Bizim də vəzifəmiz, göstəriş ve-
rənin istəyini həyata keçirməkdir. 

Komissiya üzvü: Axı, o hara, biz hara? Zəncini bu boyda 
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idarəyə müdir seçirik?! 
Komissiya üzvlərindən: Camaat bizə gülər. Onun təriflənə-

si bir şeyi də yoxdur. Desək nəzakətlidir, camaat deyəcək qızla-
ra məşuqə seçmirik, desək rəhbərlik etməyi yaxşı bilir, camaat-
la dil tapa bilir. Deyəcəklər bura bazar deyil. Biz də bazarkom 
seçmirik. Axı bura elmi tədris-istehsalat idarəsidir. O cavan oğ-
lanın nə elmi var, nə qabiliyyəti, nə təcrübəsi. Özü də çox ca-
vandır. Hamı bizə gülər. Ona da kriminal element kimi baxar. 
Hələ təkcə ona yox, bizə də, idarənin rəisinə də... 

Sədr: Əşi, nə tutmuşsan, elmdən, təhsildən. Rəis nə deyir, o 
da olmalıdır. Köhnə kişilər demişkən: ağa deyir sür dərəyə, sür 
dərəyə də... Mən hər cümə millətin qarşısına çıxıb şərabın ha-
ramlığından danışıram, sonra da gedib vururam. Heç məni daş-
qalaq edən var? Təqdimat yazın, müdir o cavan oğlandır, vəs-
salam, Oğlanın adı nə oldu? Bununla da müdir seçkisi müvəf-
fəqiyyətlə başa çatdı. İclas bağlı elan edilir.  

Komissiya üzvü: Axı o seçilən çıxış etməlidir? Biz də onu 
təbrik etməliyik!... 

Sədr: Dilimizi yaxşı bilmir, öyrənəndə gəlib çıxış edər. Qal-
dı ki, təbrikə, hərəniz ayrıca gedib təbrik edərsiniz. İclas bitdi. 
Hayka Demon Nuşu təbrik edirik. Biz fəxr edirik ki, Afrikadan 
gəlmiş böyük mütəxəssis Hayka Demon Nuş idarəmizə müdir 
olmağa razı oldu. Sağ olun!  

Komissiya üzvü: Yaxşı ki, bir dəvə tutub... bizə təriflətmə-
dilər. Buna da şükür!...  

 
pərdə  
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BAŞBİLƏNLƏRİN QƏNİMİ 
(satirik qələmlə) 

 
 
 

irektorun casusu sayılan Köstəbəyin son dediyi hamı-
nı şoka saldı... Direktor qərara gəlmişdi idarədəki baş-

bilənləri nüfuzdan salsın, bunun üçün qərara gəlmişdi tarix bo-
yu yaranmış ənənəni pozsun və şöbə müdirlərini nüfuzlu pro-
fessorlardan deyil, heç bir nüfuzu olmayan, savadsız kadrlardan 
təyin etsin. Düzü onların nüfuzu direktoru bərk narahat edirdi. 
Bu narahatçılığı siyasi icmalçılar müxtəlif cür yozurdu. Biri de-
yirdi direktorun çoxlu fırıldaq işləri var. Əgər vəzifəyə onu is-
təməyənlərdən biri gəlsə, onda direktoru ömürlük həbs qəti im-
kan tədbiri gözləyir. İstəməyənlərin də sayı həddindən çox idi 
və onların sayı günü-gündən çoxalırdı. Başqa bir icmalçı belə 
bir fərziyə irəli sürürdü ki, direktorun keçmişi ilə əlaqədardır. 
Deyirdilər onun düşmən xalq arasında çoxlu imkanlı dostları 
olub və həmin adamlarla sıx əlaqələri var. Maliyyə problemlə-
rində onlar Abıra yardım edirlər. Başqa bir şərhçi belə söyləyir-
di ki, Abırın bir erməni sevgilisi var, onun vasitəsilə bəzi təd-
birlər keçirmək məcburiyyətində qalır. Təbii ki, həmin tədbirlər 
məxfi xarakter daşımalı idi.  

Nə isə... bu xəbəri yayan Köstəbək idarənin məsul işçilərin-
dən idi və beynəlxalq konfransların nə vaxt, harada keçirilməsi 
barədə xəbərlərini də yayırdı. Sözün qısası... Köstəbək direkto-
run gizli niyyəti ilə yanaşı, rəsmi xəbəri də yayırdı. Dedi ki, 
Berlində beynəlxalq konfrans keçirilir. Kim istəyirsə Azərbay-
can həqiqətlərini bütün dünya ictimaiyyətinə bildirsin, onda hə-
min konfransa tezis göstərsin. Bunu da əlavə etdi ki, bütün 
xərclər konfrans tərəfindən ödənilir.  

İlk baxışdan belə təsəvvür yarandı ki, idarənin yığın-yığın 
adamları öz tezislərini Köstəbəyə təqdim etmək üçün kabineti-
nə gedirlər. Ancaq konfransa tezis göndərmə vaxtı bitəndən 

D 
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sonra məlum oldu ki, idarənin işçiləri heç də Almaniyaya hava-
yı gedib Azərbaycan həqiqətlərini yaymaqda həvəsi deyillər. 
Çünki, bir nəfər də olsun konfransa iki səhifəlik tezis göndər-
mədi, təkcə idarədə başbilən sayılan üç nəfərdən başqa...  

Demə, həmin adamlar direktora xüsusi xidmətlər göndərmə-
yə həvəslidirlər, baxmayaraq ki, həmin niyyət Azərbaycana 
qarşı düşmən xarakteri daşıyır. Köstəbək deyəndə ki, bizim zi-
yalılar ilahi həqiqətlər barədə əsərlər yazıb, peyğəmbərlərimi-
zin müqəddəs missiyasını kitablarında anladıblar, ölkəmizin 
şanlı keçmişini, xalqımızın dahi şəxsiyyətlərini əsərlərində təb-
liğ ediblər... Hamısı birmənalı deyirdi ki, bunların hamısına tü-
pürməyə hazırdır, təki direktor onu vəzifəyə təyin edib, ziyalı-
ları vurmaqda özünə alət etsin...  

Biçarə başbilənlər axın-axın insanların nəyə hazır olduqları-
nı görəndə qorxdular və öz “Allahnamə”lərini, “Peyğəmbərna-
mə”lərini, “Xalqnamə”lərini, “Dahinamə”lərini tüpürcəklərdən 
qorumaq üçün aktiv həyat fəaliyyətindən imtina etdilər... 

Köstəbək gördü ki, direktorun gizli niyyətinə dəstək verən-
lərin sayı həddindən çoxdur, onda qərara gəldi ki, bu işdən yax-
şı qazanc götürsün. Nəticədə, cibləri ən qalın olanlar arzularına 
qovuşdular və indi də həvəslə vəzifələrini yerinə yetirirlər... 

Az keçmədi, qanlı müharibələr başladı və bir əsrdən çox da-
vam etdi. Məmləkətə başbilənlər lazım oldu, çünki ilahi həqi-
qətlərdən, peyğəmbər əxlaqından danışmaq, şanlı keçmişi, da-
hiləri təbliğ edib əhalidə ruh yüksəkliyi yaratmaq lazım idi... 
Ancaq nə etməli?.. Təəssüflər olsun ki, başbilənlərin əksəriyyə-
ti dünyasını dəyişmiş və bir qismi də ölkəni tərk etmişdi...  

Bakı, 15.05.2017 
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ATLAS XANIM  
 

əsəbədə Atlas xanım adlı bir qadın vardı. Onun ticarəti 
son vaxtlar artsa da problemləri də az deyildi. Kafedə 

oturub kredit problemini vəkili Gülara ilə müzakirə edirdi. Ak-
tiv həyatdan uzaq, ailə qayğıları ilə yaşayan əri Kərim isə iki 
qız və bir oğlunun tərbiyəsi ilə məşğul olurdu: 

‒ Əlini yumamış çörək yemə - deyə, lap balaca qızı tənbeh 
etdi. 

‒ Ata, mən əlimi yumuşam – deyə, ikinci qız dilləndi... 
Atlas xanım isə vəkilinə deyirdi: 
‒ Mən krediti götürəndə dollar ucuz idi, indi bahalaşıb, 

məndən əlavə pul tələb edirlər. 
‒ Sən mənə arxayın ol, vəkilin hər şeyi həll edəcək. biz la-

zım olsa işi 1 saylı İnzibat məhkəməsinə verərik. Qanunda ya-
zılmayıb ki, sənin kreditin dolların kursu ilə nizamlanmalıdır. 
Burada heç bir problem görmürəm. Sadəcə olaraq səni aldadıb, 
belə bənd yazıblar ki, “kurs dəyişsə məbləğə yenidən baxıla-
caq”. Bu sözün artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 

‒ Deyirsən, düzələr? 
‒ Əlbəttə, məni neçə illərdir tanıyırsan. 
‒ Yorğun görünürsən? 
‒ Əşi, bütün gecəni dindirmədə olmuşam. Başqaları imtina 

edir... Deyir ərim qoymur... məni göndərirlər. Bir ər tapsaydım, 
gecə dindirmələrindən canım qurtarardı. Qorxuram bu gün də 
birisini tutsunlar, dərhal mən gərək gedəm... 

‒ Sənin dərdin ərdir, mənim dərdim borcumu verməkdir... 
‒ Sən bunu haradan tapdın? Ərini deyirəm, uşaqlara yaxşı 

baxır... beləsi düşsəydi, birini də mən alardım... Daha doğrusu 
ərə gedərdim.  

‒ Əşi nə bilim. Bu əfəlin biri idi. Mənə çox pul borcu var 
idi. Gördüm verə bilmir, onunla ailə həyatı qurub, borclarını da 
sildim.  

‒ Sənin də bütün işlərin maliyyə maraqların üstündə qurulub.  

Q 
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‒ Həyatın qanunu belədir. Sənin problemin ərdir, mənimki 
isə götürdüyüm kreditin altından çıxmaq. Axmaq kimi krediti 
bu əfəl ərimin adına almadım. İndi gedib mənim yerimə həbsdə 
yatardı... 

‒ Ay Atlas, pula görə ərini zindana göndərəcəksən? 
‒ Bəs nə edim? Özüm gedim? Bütün ailənin dolanışı mə-

nim boynumdadır. Hələ rayondakı valideynlərimi, qardaşlarımı 
demirəm. Onlara da mən baxıram. 

‒ Doğurdan da kişi qeyrətli qadınsan. 
‒ Bura bax, mənim ağlıma bir fikir gəldi. Deyirəm bəlkə 

sən o dediyin milyonu mənə verəsən, mən də bu ərimi sənə ve-
rim. Görürəm, rəftarından xoşun gəldi. Çox ailəcanlı adamdır. 
Bir övladınız olar, tərbiyəsini də o edər... 

‒ Nə danışırsan? Elə iş olar! Heç ağlım kəsmir! 
‒ Niyə kəsmir?! Sən məni xilas edirsən, mən də səni. Qa-

nuni yolla mənim işim düzəlmirsə, qoy belə düzəlsin. Hər iki-
mizin probleminin həlli yolu budur. 

‒ Razı olarmı? 
‒ Ondan razılığı soruşan kimdir. Mən nə desəm, o da olur. 
‒ Düzü mənim üçün gözlənilməz oldu. Belə ailəcanlı ərə 

ehtiyacım var. Onun övladlarını həvəslə böyütməsi, həmişə 
nazlarını çəkməsi xoşuma gəlir. Belə ər arzusunda olanlar çox-
dur... 

‒ Deməli razısan. 
‒ Nə deyirəm ki, bu razılıq daha çox kreditin bağlanması 

üçündür... nəinki ürək-könül məsələsinə görə 
‒ Əşi yaşımızın o vaxtı deyil ki, eşqdən, məhəbbətdən dəm 

vuraq. İndi bizim dərdimiz evdə qulaq yoldaşının olmasıdır. Bu 
da sənə qulaq yoldaşı... 

‒  Yaxşı, nə deyirəm ki, sənin kreditlərini bağlayacağam, 
sən də mənim qulaq yoldaşımı... mən nə deyirəm... həyat yol-
daşımı evimə gətir. Vaxtım keçir, ana deyənə də ehtiyacım 
var.. 
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* * * 
Atlas xanım əri Əfəli asanlıqla yola gətirdi. Qarşısına şərti 

belə qoydu: 
‒ Ailəmizin gələcəyi təhlükə altındadır. Ya mən həbsə dü-

şürəm, siz burada acından ölürsünüz, ya da sən Gülya ilə evlə-
nirsən, bununla da bütün problemlər həll olur.  

Ailəcanlı Əfəlin razılaşmaqdan başqa çarəsi qalmadı. Nikah 
məsələləri də asanlıqla həll olundu və Əfəl ailəsindən ayrılıb 
Gülaranın mənzilində məskən saldı, Atlas xanımın da maliyyə 
problemləri həll olundu və uşaqlarının tərbiyəsini tapdığı bir 
dayəyə həvalə etdi. Ancaq yaranmış bu sakit mühitin də prob-
lemləri meydana gəldi... 

Camaat arasında qəribə şayələr yayıldı, xüsusilə ticarətdə 
Atlas xanıma rəqib olanlar belə şayələr yaydılar ki, əri onu atıb 
gedibdir. Guya o çox pis qadındır, onunla dil tapmaq, birgə ya-
şamaq mümkün deyil və s. bu şayələr rayonda yaşayan Atlas 
xanımın qardaşlarına və valideynlərinə də gedib çıxdı. Onlar 
dərhal ayaq tutdular şəhərə... Qızlarından əhvalatı xəbər alma-
dan birbaşa keçmiş kürəkənlərini cəzalandırmaq qərarına gəldi-
lər. Atlas xanımın qardaşları yumruqlarını bərk sıxdılar ki, Əfə-
li ilk öncəsi yaxşıca əzişdirsinlər. Təsadüfdən onların rastlaş-
ması kafedə baş verdi və camaatdan abır edib onunla bir qədər 
yumşaq danışmalı oldular: 

‒ Sən kimsən bizim bacımıza böhtan atırsan, guya ailəsini 
atıb!... – deyə, kiçik qardaş yumruğunu onun başı üstündə fır-
latdı. Qorxudan əsən Əfəl isə titrəyə-titrəyə dedi: 

‒ Mən düz deyirəm, məni uşaqlarımdan ayırıb, ailəsini atıb. 
Mən indi uşaqlarsız necə yaşayım?! 

‒ Nə dedin, nə dedin?! Bir də təkrar et, mənim bacım ailə-
sini atıb?! – deyə ortancıl qardaş az qaldı onu əzişdirsin. 

‒ Bəli, düz deyirəm! Ailəyə xəyanət edib! Məni satıb! 
‒ Sözlərinə fikir ver haaa... – deyə, böyük qardaş onun 

ovurdundan bir yumruq vurdu və bu sözləri əlavə etdi: - Xain 
də, satqın da özünsən! Sən bizim bacımızı atmışsan? Bizim ba-
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cımızı aldadıb atan, hələ anadan olmayıb, anladın! Elə bu saat 
aiənə sahib durmasan, özünü ölmüş bil! 

‒ Bacınız qoymur ailəmə sahib durum. Məni evə qoymur. 
Uşaqlarıma həsrət qalmışam. Məni evdən qovub. Başqasına sa-
tıb.... 

‒ Bu nə deyir ala... – deyə, kiçik qardaş əsəbiləşdi.  
‒ Onda bu saat evə gedib, məsələni yerində aydınlaşdıraq. 

Dediklərin böhtan olsa. Onda özünü ölmüş bil! – deyə, ataları 
aranı sakitləşdirdi. 

‒ Mən elə qız böyütməmişəm ki, ailəsini atsın, ərini başqa-
sına satsın! Bu böhtandır! Bu saat gedib, bunları üzləşdirmək 
lazımdır. Qoy bu yalanları qızımın üzünə desin! – deyə, ana qə-
zəbləndi. 

‒ Əlbəttə gedək, elə bu saat gedək. – deyə, Əfəlin dili 
uzandı.  

 
* * * 

Onlar evə daxil olan kimi, Əfəl həyətdə oynayan uşaqlarının 
yanına qaçdı. Onları qucaqlayıb bir-bir öpməyə başladı: 

– Mənim canlarım, necə də arıqlamışsınız. Üstünüz də çirk-
lidir. Tez olun paltarlarınızı dəyişin. əlinizi çirkli torpağa vur-
mayın, mikrob düşər, xəstələnərsiniz... 

Uşaqlar da öz növbəsində şikayətlənməyə başladılar: 
‒ Papa, Aysel üstümə torpaq atdı. 
‒ Sən də mənim qatığımı dağıtdın... 
Bacı ilə valideynlərin və qardaşların söhbəti hay-küylə baş-

ladı, ancaq bu hay-küy tədricən səngiməyə başladı: 
– Qızım, bu nə dedi-qodudur. Ərin deyir onu başqasına sat-

mışsan. Belə böhtanı necə götürürsən? Niyə bizə deməmişsən, 
biz onun dərsini vaxtında verək. – deyə, ana qəzəblə danışdı. 

– Neynəyim eee... Siz də üstümə gəlməyin! Çarəm qalmadı, 
mən də satdım. Pula ehtiyacım var vardı. Bir müştəri düşdü... 
mən də borclarımın qarşılığında onu satdım. Başqa çarəmmi 
vardı!?... 
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Bu sözlərdən sonra valideynlər və qardaşlar arı vurmuş çala-
ğanlar kimi yerlərində donub qaldılar və həyətin başında uşaq-
larını başına yığan kürəkənlərinə qəribə nəzərlərlə baxıb, qızla-
rından soruşdular: 

‒ Qızım, ərimi satdım nə deməkdir? – deyə, atası dilləndi.  
‒ Məcbur qaldım, dədə! Sizdənmi istəsəydim on milyonu? 

Sizin nəyiniz var ki, hamınız mənim əlimə baxırsınız.  
‒ Əşi, düz deyir də, başqa çarə qalmayıb, o da satıb. Biz o 

qədər pulu haradan tapıb ona verə bilərdik. – deyə, böyük qar-
daş hadisəyə dair fikrini dəyişdi. 

‒ Məni artıq həbs edirdilər. Hər şeyimi müsadirə edirdilər. 
Bankın kreditini verməmək... bilirsən nə deməkdir?! İş artıq 
məhkəmədə idi... – deyə, Atlas xanım yazıq bir dillə olanları 
anlatdı. 

‒ Əşi düz etmişsən, türklər demişkən, bu “eniştədən” sənə 
ər çıxmaz. Varlısını taparsan... – kiçik qardaş sözünü bitirmə-
miş, ortancıl qardaş böyrünə bir dirsək vurdu: 

‒ Nə danışırsan, axmağın biri. Bizim bacımız gündə bir ər 
dəyişəndir. Bundan sonra ata-anasına, qardaşlarına baxacaq. 
Əri neyləyir? – ortancıl qardaşın sözünü ataları kəsdi. 

‒ Siz də ağlınıza gələni danışmayın, avaralar! Sizin görəcə-
yiniz işi, bacınız görür. Barı həyanız olsun! Mənim kişi qeyrətli 
qızım, arvad kimi danışan oğlanlarımdan artıqdır, mənim üçün. 
Oğlanlarıma baxıb utanıram.... Başımıza bir iş gələndə, dadımı-
za qızımız çatır. Sizinki elə hay-küydür! 

Bu əhvalatın sonu nə ilə bitməsindən xəbərim yoxdur. An-
caq yadıma düşəndə bir şeri də xatırlayıram:  

 
Alqı-satqıdır gördüyün cahan, 
Bunu bacarmağa can atır insan, 
Özü də axırda düşüb gərdişə 
Alverdə mal kimi satılır inan! 

 
26.08.2017 
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İTKIN UŞAQLAR HOSTELİ 
 
 

əsəbədə Məmmədhəsən adlı bir kasıb kişinin aztəmi-
natlı ailəsi var idi. İkiotaqlı, narahat, döşəməsi soyuq 

gəcdən olan zindanabənzər evdə on nəfərdən ibarət ailə yaşa-
yırdı. Psixoloji problemləri olan ailə başçısı bu adamların fira-
vanlığı üçün deyil, onlardan neçə qurtarmaq haqqında düşünür-
dü. Yarıac yaşayan məsum övladlar səhərdən axşama ailənin 
təsərrüfatında çalışıb gündə üç dəfə bir qarın çörək yemək im-
kanı əldə edirdilər. Elə vaxtlar olurdu ki, həmin ailənin çətin-
liklər əldə etdiyi süfrə yeməyi də ailə başçısının gərgin psixolo-
ji durumu sayəsində zəhərə çevrilirdi. Öz hərəkətlərinə nəzarət 
edə bilməyən ailə başçısı adi səsdən və ya övladlarının sərbəst 
hərəkətlərindən əsəbiləşib dava salır və süfrədəki bir parça çö-
rəyi, ortaya qoyulmuş yağlı, tomatlı suyu zəhər edirdi. Ailə hə-
min suda çörəyini isladıb yeməkdən məhrum olub ac qalırdı.  

Belə gərgin psixoloji durumda yaşayan uşaqlar evdən qaçıb 
özlərinə azad həyat qururdular. Polis də hərdən bir baxımsız 
uşaq tutaraq onların evinə gətirir və ailə başçısından övladları-
na sahib durmağı tələb edirdi. Bu dəfə də belə idi; axşam ye-
məyinə yığışmış ailənin rahatlığını polis pozdu. Qolundan tu-
tub əsəbi halda özü ilə dartdığı azyaşlı oğlanı evə salıb dedi: 

‒ Oğlunuza sahib durun, budur, üstündəki sənəddə sizin 
oğlunuzun adı var: Cavidan Məmmədhəsən oğlu.  

‒ Bu sənəd mənim deyil, dostumundur! 
‒ Elə isə, dostunun evinə gəlmişsən.... (əlindəki telefondan 

təcili xəbər gəlir “tez ol ikinci məntəqə çat, təcili, eşidirsən: tə-
cili...) Özünüz aydınlaşdırın... – deyib, qaçır. 

‒ Oğul, mən dostunun anasıyam. De görüm oğlum harada-
dır? – deyə, süfrə başında əyləşən yaşlı qadın dilləndi.  

‒ Anacan.... bax ağsaqqala da deyirəm, atasıdır da? Oğlu-
nuzu tapmaqda sizə kömək edərəm. 

‒ Sənin tapmağına ehtiyac yoxdur. Gəlsə özü gələcək – de-

Q 
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yə, atası qəzəblə dinləndi.  
‒ Ağsaqqal, əsəbiləşməyin, sadəcə olaraq, polisə deyin, gu-

ya mən sizin oğlunuzam. Onlar da məndən əl çəksinlər. Yoxsa 
bir işi boynuma qoyub salacaqlar həbsxanaya... 

‒ Yaxşı, bizim xeyrimiz nə olacaq? 
‒ Ağsaqqal, al sizə pul verirəm. Mən o bayırdakı çardaqda 

yatıb səhərə yaxın gedərəm! 
‒ Yaxşı, get yat! Bizə sərf edir. O çardağı sizə kirayəyə ve-

rirəm. Dostlarına da de, gəlib yata bilərlər. Bura münasib yer-
dir, düz qatar yolunun kənarı. Nə vaxt istəsəniz gələ bilərsiniz. 
Ancaq pulu əvvəldən alacağam, ipiniz üstünə odun yığmaq ol-
maz. Elə ki qatar gəldi aradan çıxırsınız, sonra tap görüm... 

‒ Arxayın ol, ağsaqqal, təki polisə deyin ki, sizin oğlunu-
zuq. Pulunuzu əvvəldən artıqlaması ilə verəcəyik... 

‒ Verərsiniz də... sənin kimilərini həbsdən qurtarıram... Get 
yat, verməyə nə paltarım, nə də yorğan-döşəyim var... 

‒ Lazım deyil, mənim “спальный мешок”um var… İsti 
olur. Sağ olun, mən getdim. 

Bir neçə gündən sonra polis başqa bir uşağı ailəyə təqdim 
etdi: 

- Axı yaxşı deyil, uşaqlarınız evdən qaçır. Biz də onları ax-
tarmaqdan yoruluruq. Bir qədər onlara tərbiyə verin. Bax, sən 
deyəsən böyük qardaşa oxşayırsan, özün də din adamına bənzə-
yirsən. Ona hər şeyi başa sal... necə deyərlər... maarifləndirici 
söhbətlər et! 

- Arxayın ol, rəis, biz onu başa salarıq, bir daha evdən qaç-
maz. – deyə, ata dilləndi.  

Polis gedən kimi, işini bilən qaçağan uşaq cibindən bir qədər 
pul çıxarıb verdi: 

‒ Mənim yerim o çardaqdır... Viktor məni başa salıb, bili-
rəm, sizin izahınıza ehtiyac yoxdur... – deyə, qaçqın uşaq aci-
zanə tərzdə dedi.  

‒ Gedək! Mən sənin formal da olsa böyük qardaşın sayılı-
ram, ona görə də, gedək yerini göstərim, həm də bir qədər maa-
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rifləndirici söhbətlər edim. Dilimizi yaxşı anlayırsanmı? – de-
yə, dini meylli oğlan dilləndi.  

‒ Bir az başa sal, mən yorğunam. Yatmaq istəyirəm. – de-
yə, qaçqın uşaq yazıq adamlar kimi dilləndi.  

‒ Bax, qardaşım, biz müsəlmanıq. Sən bilməlisən ki, göydə 
Allah var. Bilməlisən ki, Allah insanlara bəzi şeyləri başa sal-
maq üçün peyğəmbərlər seçib. Onların sayı 124 mindir. Biz on-
ların dediklərinə əməl etməliyik. Bundan başqa biz həm də 
azərbaycanlıyıq. Yəni bilirik ki, on iki imam da var.  

‒ Onların da dediklərini bilməliyik. 
‒ Bilsən pis olmaz, ancaq onlar şəhid olublar. Hər il aşura 

günüdə sən gərək ağlayasan, zəncirlə özünü döyəsən, ta ki bə-
dənindən qan çıxana kimi. Bax mənim başımı neçə dəfə imam 
yolunda yarıblar. Qanımı töküblər. 

‒  Так жестоко?! Да, трудно быть азербайджанцем! 
‒ Elə sən deyəndi, hərgah dediklərini anlamıram. Bunları 

yadda saxla, sonra mən sənə müsəlmanlığın beş vacibatını başa 
salacağam. İndi vaxtım yoxdur. Bura bax. sünnət olmuşsan? 

‒ А это что такой? 
‒ Deməli, olmamışsan. Eybi yox, həll edərik. Kəsərik... 
‒ Слушай… я понял…. ни какой «kəsərik»...  
Günlər keçdikcə bu ailənin qaçqın uşaqlarla münasibətləri də 

genişlənirdi. Artıq o dərəcəyə çatmışdır ki, uşaqları polis gətir-
mirdi özləri Məmmədhəsən əminin evinə gəlib pul ödəyir və 
hostel kimi gecələyib, səhərisi gedirdilər. Ailə onların şəxsiyyəti 
ilə maraqlanmırdı. Məmmədhəsən əmi fikirləşirdi ki, təki pul ol-
sun, qalanları ona aid deyil. Gələnlər arasında dəfələrlə öz övlad-
ları da olmuşdur. Ancaq ailə bunun fərqinə varmamışdı.  

 Məsələn, bir dəfə meyvədən ötrü ağlayan uşağın səsi çar-
daqda yatan baxımsız cavanı oyatdı. O, uşağı yanına çağırıb 
dərdini soruşdu və çantasından dadlı yeməklər çıxarıb onunla 
birlikdə nahar etdi. Hər şeydən razı qalan uşaq sevinib aldığı şi-
rin konfetlərlə həyətdəki qardaş və bacılarının yanına qaçdı. 
Saatına nəzər salan qaçqın cavan çantasını kürəyinə atıb gəldiyi 
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velosipedlə yola düşdü. Ancaq nə ailə, nə də ağlayan uşaq bildi 
ki, ona mərhəmətlə meyvə verən oğlan doğma qardaşıdır. Elə 
doğma qardaşları da özünü nişan vermirdi. Hətta ailəsinin ona 
qarşı bu qədər biganə olmasından aradabir inciyirdi, ancaq son-
ra buna alışdı və ona elə gəldi ki, həyat belə də olmalıdır və 
ona olan münasibət təbiidir.  

Bir dəfə anası ona diqqətlə baxıb dedi: 
– Bala, siz ailənizdən bezmişsinizmi? Niyə evlərinizdən qa-

çırsınız? 
O da cavab vermişdir: 
– Anacan, xoş günümüzdən qaçmırıq ki?! Kim rahat həya-

tından qaçar? Sənin kimiləri əqli zəiflərə ərə gedir, ondan çoxlu 
uşaq doğur. Ancaq, uşaqlarınn rahat həyatı haqqındasa düşün-
mür. Uşaqlar da gərgin psixoloji sarsıntılardan xilas olmaq 
üçün evdən qaçmağa məcbur olurlar.  

Bu sözlərdən sonra ana bir daha qapısına gələn qaçqın uşaq-
lara belə suallarla müraciət etmədi. Ailənin qapısına qaçqın 
uşaq kimi gələn övladlar heç də kin bəsləmirdi. Əksinə, uğur-
suz qardaş və bacılarının taleyinə acıyıb, onlar üçün əllərindən 
gələni edirdi. Gələn uşaqlardan daha çox pul qazanmaq üçün o, 
həyətin küncündə müasir şəhərlərdəki hostellərə bənzər otaq da 
tikdirdi. Artıq qapıya gələnlər pulu ödəyib, hostel kimi həmin 
evdə rahat dincəlirdilər. Bu xudmani evin tikilməsi ailənin büd-
cəsini artırmışdı.  

Cavidan yeri gələndə bacılarına da kömək edirdi. Əslində o 
bacılarını qardaşlarından da çox sevirdi. Onları özü ilə bərabər 
məhrumiyyətə düçar olmuş bədbəxt insan hesab edirdi. Qızla-
rın qayğıya böyük ehtiyacı olduğunu nəzərə alıb, onlara bacar-
dıqca çox yardım edirdi. Çünki kriminal qruplarla işdən çoxlu 
pullar qazanırdı.  

Bir dəfə çantası dolu pulla gələndə böyük bacısı həyətdə xı-
sın-xısın ağlayırdı. Onun ürək yandıran ağlamaq səsinə dözmə-
yən Cavidan hosteldən çıxıb yanına gəldi. Nəyə görə ağladığını 
soruşdu. Bacısı isə daha da əsəbiləşib: 
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‒ Guya dərdimə çarə edənsən? Get öz başının çarəsinə bax. 
Yaşamağa evin yox, qapılarda qalmışsan! – deyə, acıqlandı.  

‒ Elə demə, mən sənin qardaşın sayılıram. Nə çətinliyin 
varsa söylə, bəlkə köməyim dəydi. Bayaqdan zırıldayıb yatma-
ğa qoymursan.  

Onların söhbətinə qonşu qızı qarışdı: 
‒ Onun dərdi böyükdür, instituta girmək istəyir, heç kəs də 

pul vermir. Bütün rəfiqələrinin işi düzəlib, o qalıb. Oxuya bil-
məyəcək.  

‒ Ona nə qədər pul lazımdır? 
‒ Guya pulu var. Əyninə paltar tapmır. – deyə, bacısı daha 

da acıqlandı.  
‒ Dörd min manat. – deyə, qonşu qız onun yerinə cavab 

verdi.  
‒ Elə bundan ötrü bayaqdan zırıldayıb, bizi dincəlməyə qoy-

mur? – Cavidan bunu deyib, hostelə girdi və əlində çanta ilə çıxıb, 
bacısına bir dəstə pul verdi – Bax, bu sənin dörd min təhsil pulun. 
Bu da yataqxana, bu da yol pulun. Qoy bir az dincələk. 

Pulları görən kimi bacısı onları ətəyinə yığıb dərhal harasa 
qaçdı. 

Bir müddətdən sonra qardaşı da ondan pul qoparmaq qərarı-
na gəldi. Qardaşı ona deyəcəyi sözləri dəfələrlə təkrar etdi ki, 
yadından çıxmasın. Ona demişlər ki, sözü elə yanıqlı demək la-
zımdır ki, pul verəcək adamın ürəyi yansın və yardım etsin. 
Ona görə də, qardaşı sözləri əzbərləyib dəfələrlə təkrara edirdi 
ki, yadından çıxmasın: 

– “Deməli, belə deyəcəyəm. Əziz qardaşım, vəziyyətim çox 
ağırdır. Pula ehtiyacım var. Pulu vaxtında verməsəm məni öl-
dürəcəklər. Borc götürmüşdüm. Qaytara bilmirəm. Məni hədə-
ləyirlər. Belə desəm ürəyi yumşalar, çıxarıb mənə pul verər” 

İş elə gətirdi ki, Cavidanın növbəti gəlişi yaxşı olmadı. Gecə 
yarısı qəribə bir maşın onu ağır vəziyyətdə hostelə gətirdi və 
çarpayıda uzatdılar. Kriminalların hesablaşmasında ağır yara-
lanmışdı. Tibb bacısı onun damarına şirə qoşub, yanında növbə 
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çəkirdi. 
Onun gəlməsindən xəbər tutan qardaş dərhal özünü hostelə 

çatdırdı:  
‒ Mənim qardaşımdan xahişim var. Mən sözümü nə vaxt 

deyə bilərəm? – deyə, tibb bacısına üzünü tutdu. 
‒ Əgər səhərə sağ çıxsa deyə bilərsiniz. – tibb bacısı, bihuş 

halda şirə altında uzanmış xəstəni göstərib əlavə etdi – Hərgah 
ümid yoxdur.  

Gecə Cavidanın halı daha da xarab olduğundan təcili yardım 
gəlib apardı. Gözünə yuxu getməyən qardaşı səbirsizliklə səhə-
rin açılmasını gözləyirdi. Elə ki, hava işıqlandı, yerindən durub 
hostelə qaçdı. Qapını açanda qardaşını çarpayıda görmədi.  

– Deməli səhərə çıxmadı!... – deyib, dizlərini bükdü və qey-
ri-adi olaraq bu yaxınlarda eşitdiyi bir mahnıdan sözləri dedi: - 
Вот такая доля варавская!... Был у мня брат… нет у меня 
брат… 

Adət üzrə qardaş bilinən birisi rəhmətə gedirdisə, qəsəbədə 
çadır qurulub ehsan verilirdi. Elə dünyasını dəyişən də hörmət-
lə dəfn edilirdi. Ancaq dünyaya təsadüfi gələn Cavidan kimilə-
ri, təsadüfən də dünyadan gedib, adsız qəbiristanlıqlarda dəfn 
edilirdi. 

 01.09.2017 
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YANLIŞ İNTİQAM 
  
 

əmir yol stansiyasının yaxınlığındakı kiçik bir kafedə 
həmişə qəmgin muğam sədaları eşidilirdi. Bu sədalara 

müştərilər o qədər də əhəmiyyət verməsələr də, kafenin alaqa-
ranlıq müdir otağında panamasını gözünün üstünədək endirib, 
kresloya yayınaraq istirahət edən Bəşirin qəlbindən sanki süzü-
lərək keçirdi... Bu gün belə idi: musiqinin sədaları altında müş-
tərilər çay içib söhbət edirdilər. Yarıqaranlıq xidməti otaqda 
kafenin sahibi Bəşir ayaqlarını qarşıdakı stolun üstünə qoyub, 
pəncərədən gələn azacıq işıqdan üzünü qorumaq üçün başına 
qoyduğu panamanı gözlərinin üstünə endirərək kresloda yat-
mışdır. Bayırda səslənən muğam sədaları sanki onun şirin-şirin 
yatması üçün bir ana laylası idi. Muğamın həzin sədaları altın-
da yatan Bəşirin ürək ağrılarını sanki musiqi sakitləşdirirdi. 
Təqribən bir ay əvvəl baş verən hadisə onun yuxularını ərşə çə-
kib, bütün varlığını sarsıtmışdı. O artıq yorğan-döşəkdə sakitcə 
yatıb dərdlərini unuda bilmirdi. İş masasının arxasında qoydu-
ğu kreslo onun rahat yatağını əvəz edib bəzən dərdlərini unut-
dururdu. 

Başına gələn hadisənin dəhşəti təkcə onu deyil, eşidənlərin 
hamısını üzmüşdü... On il əvvəl Rusiyanın Yaponiya ilə sərhə-
dinə yaxın Vladivostok şəhərində sevib evləndiyi Lena artıq 
yox idi. Bu ayrılığı ən böyük müsibət də adlandırmaq olar. As-
ma xəstəliyindən əziyyət çəkən Larisaya həkimlər isti quru iqli-
mi məsləhət bildilər. Buna görə də onlar 8 yaşlı oğlanları Tey-
muru da özləri ilə götürüb Bəşirin vətəni - Azərbaycana gəlmə-
yi qərara aldılar. Azərbaycanda Bəşirin atasından qalma bir ki-
çik evi və qarşısındakı kiçik kafesi var idi. Kafe dəmir yolunun 
kənarında olduğundan müştəriləri adətən qatardan düşən sərni-
şinlər və ya ətrafda yaşayan əhali olurdu. Qohum-əqrəbadan da 
bu yerdə yaşayan qalmamışdı. Təkcə atasının bibisi və onun 
nəvəsi Gülnisə... Bəşirin onlarla münasibətində soyuqluq var 

D 
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idi. Çünki Gülnisəni hələ uşaqlıqdan ona ad etmişlər. Uzun illər 
Bəşirin yolunu gözlədi, sonra rus qızına evlənib, oğlu olduğunu 
öyrənib, çox pərişan oldu və başqasına ərə getmək barəsində də 
düşünmədi... 

Bəşirin ailəsi ilə birlikdə ilk dəfə Azərbaycana gəlişi heç də 
uğurlu olmadı. Buna səbəb Bəşirin başına gələn fəlakət oldu. 
Vağzaldan çıxıb taksiyə tərəf hərəkət edəndə, bir neçə sərxoş 
dəliqanlı onlara yaxınlaşıb təhqiramiz sözlər deyib, xəstə arva-
dı Lenaya sataşmağa başladılar: 

– Beləsini birinci dəfə görürəm... 
– Mən də birinci dəfədir görürəm. Nə gözəldir, gəl bizimlə 

gedək... o verdiyindən artığını biz verərik... 
Onların təhqirinə dözməyən Bəşir özünü irəli verib harınla-

mış cavanların cavabını vermək istədi. Bundan əsəbiləşən dəli-
qanlılar daha da vəhşiləşdilər. Lenanın qolundan tutub zorla 
aparmağa başladılar. Bir anlığa Lenanın “kömək edin!” - qışqırı-
ğı ilə, Bəşirin “əclaflar, buraxın arvadımı!” və Teymurun “anamı 
buraxın!” - deyə, qışqırıqları bir-birinə qarışdı. Bu dəhşətli çığır-
tılar Bəşirin başından hələ də getmirdi. Bəşir ailəsini quldurların 
əlindən xilas etmək üçün özünü qabağa verib, harınlamış cavan-
larla əlbəyaxa döyüşə başladı. Qəfildən başından küt əşya ilə 
ağır zərbə alan Bəşir özünü itirib yıxıldı və gözlərini açanda, 
özünü xəstəxana yatağında gördü. Dərhal ayağa qalxıb: 

‒ Arvadım, oğlum hanı!? – deyə, bağırdı.  
Həkimlərin izahı isə qısa oldu: “Səni huşsuz halda vağzalın 

yanından tapıblar”. Sonra polis gəldi, protokol yazdılar və söz 
verdilər ki, ailəsini tapacaqlar. Artıq bir aydır ki, polis axtarış 
aparır... hələ də ailəsindən bir xəbər yoxdur. Bəşirin qulağında 
arvadının və oğlunun harayı isə günü-gündən güclənirdı. Bu 
haray onu gecələr yatmağa, gündüzlər dinc oturmağa qoymur-
du. Hər gün vağzala gedib, heç olmazsa həmin adamlardan bi-
rini tapacağına ümid edir, ancaq heç kəsi tapa bilmirdi. Ətraf-
dakı adamların sorğusu da nəticə vermirdi. Əzizlərinin öldü-
yündən-qaldığından xəbəri olmayan Bəşir bir həftə dəli kimi 
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gecə-gündüz vağzal ətrafını, qəsəbəni ələk-fələk etdi, ancaq on-
lardan bir xəbər verən olmadı. 

Xəyalına arvadının necə zorlandığını, oğlunun hansı iztirab-
lar çəkdiyini gətirəndə o qədər dəhşətə gəlirdi ki, az qalırdı ağ-
lını itirsin. Ailəsindən bir xəbər alsın deyə, ətrafda olanlara, ağ-
lına gələnlərin hamısına öz telefon nömrəsini vermişdi və hər 
an kiminsə ona zəng edib xəbər verəcəyini gözləyirdi. Hətta 
gecələr belə yatmağa qorxurdu ki, birdən gələn zəngi eşitməz... 
Onun ağlına hansı pis fikirlər gəlmirdi... “arvadına sataşandan 
sonra quldurlar izi itirmək üçün onu meşədə torpağa basdırır-
lar....” “Oğlu anasının namusunu xilas etməyə cəhd göstərəndə, 
onu da öldürüb dənizə atırlar...” Belə dəhşətli fikirlər bir an be-
lə onu tərk etmirdi, əksinə, günü-gündən güclənirdi. Onlardan 
xəbərsizlik Bəşiri tədricən özündən çıxarıb dəli edirdi... 

Kafedə müntəzəm olaraq səslənən muğam sədaları sanki az-
ca da olsa coşan ruhi təlatümlərini sakitləşdirirdi, ancaq sağalda 
bilmirdi. Sadəcə olaraq bir anlığa Bəşirə ailə dərdini unutdurub 
bəşəri dərdi xatırladırdı. Həzin sədalar və mahnılarda olan nis-
gilli sözlər sanki onun dərdlərindən xəbər verirdi. Ona elə gə-
lirdi ki, nisgilini əvvəllər də yaşayanlar olub... Mahnılar sanki 
onun dərdlərini ifadə edirdi. Ona görə də, mahnıdakı musiqi to-
nu da, sözlər də ruhunu oxşayırdı. Yaşadığı duyğuların harayı 
ilə yazılmış misralar, bəstələnən musiqi azca da olsa ona təsəlli 
verirdi: 

Ya Rəbb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni,  
Bir dəm bəlayi-eşqdən qılma cüda məni! 

və ya 
Nalədəndir ney kimi, avazeyi-eşqin bülənd, 
Nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bəndü bənd.  

Bu sözləri həzin musiqi sədaları altında eşidəndə, sanki 
onun kədəri bütün bəşəriyyətin kədəri ilə həmahəng olurdu... 

Günlər keçirdi, zaman onun dərdlərini unutdurmaq əvəzinə 
daha da artırırdı. Kütləvi informasiya vasitələrindən eşitdiyi 
ölüm xəbərləri, tapılan kimsəsiz meyitlər onu daha da üzürdü. 
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Bir anlığa o istəyirdi bu nigarançılıqlara son qoysun və özünü 
öldürüb sevdikləri ilə o dünyada görüşsün. Ancaq qəlbinin də-
rinliklərindən qopan bir duyğu onu intihar etməkdən saxlayırdı 
və o düşünürdü: “onlar sağdır, mən bu dünyada onlarla görüşə-
cəyəm. Biz yenə də bir yerdə olub, xoşbəxt yaşayacağıq, mən 
onlara bu dünyada lazımam!”... Belə düşüncələr onu intihardan 
çəkindirirdi. Başına gələn faciədə bəzən özünü, bəzən də harın-
lamış quldurları günahkar bilirdi... Son zamanlar nədənsə özü-
nü günahlandırırdı. Fikirləşirdi ki, nə üçün vaxtında döyüş tex-
nikalarına yiyələnib ailəsini qoruya bilməyib. Buna görə də ka-
rate məşqlərinə gedib, inadla döyüş fəndlərini öyrənirdi. Bilirdi 
ki, ailəsini tapandan sonra həmin vərdişlər ona daha çox lazım 
olacaq. Çünki bir daha ailəsini itirə bilməzdi... Hər şeyə hazır 
olmaq lazım idi. Ailəsini gələcəkdə baş verə biləcək hadisələr-
dən qorumaq üçün nələri öyrənməmişdi... əlbəyaxa döyüş qay-
daları... bir neçə rəqibə qarşı döyüş növləri... müxtəlif silahlar-
dan məharətlə istifadə qaydaları... 

O hər şeyə razı idi, təki ailəsini tapsın. Bunun üçün şeytanın 
özü ilə belə müqavilə bağlamağa, ona xidmət etməyə hazır idi. 
Polis orqanlarının bu sahədəki passivliyini görən Bəşir yerli 
mafiya ilə əlaqələr qurmaq qərarına gəldi. Ona demişlər ki, kri-
minal dünyanın adamları bir-birlərini çox yaxşı tanıyır, əgər bu 
dünyanın adamları ilə əlaqə yarada bilsə, nəinki ailəsinə təca-
vüz edənləri, hətta həmin adamları, onların arxasında duranları 
belə aşkar edə bilər. Ancaq onu bu işdən çəkindirən bir duyğu 
var idi. Bu duyğu ona valideynlərindən qalmışdı... Atası həmi-
şə deyərdi: “güclü olmaq istəyirsənsə haqqa xidmət et, nahaqqa 
xidmət etdikcə zəifləyib zəlil olacaqsan”. Bu tərbiyə onu həmi-
şə fəlakətlərdən hifz etmişdi. İndi həmin prinsipdən əl çəkmək 
fikrində deyildi. İkinci tərəfdən də axtardığını tapmaq üçün, 
güclü olmalı idi. Mafiyalar isə kriminal işlərlə məşğul olur, 
dünya malı xətrinə hər bir cinayəti gözlərinə alırlar. Bu yol on-
luq deyildi. Ancaq başqa yol da yox idi... 

Onun kafesinə aradabir xüsusi xidmət orqanlarında işləyən 
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bir cavan gəlirdi. Həmişə ona deyirdi ki, bura sərhəd bölgəsi-
dir, qaçaqmalçıların marşrutu buradan keçir. Əgər şübhəli 
adamlar və ya bu işə qarışmış kriminal adamlara rast gəlsə ona 
zəng etsin. Hətta onun ailəsinin belə tapılmasına əlindən gələn 
köməkliyi edəcəyinə söz vermişdi. Cavan oğlan ona çox səmi-
mi, insanpərvər, vətənpərvər təsiri bağışlayırdı. Fikirləşdi ki, 
ağlına gələn bu fikri onunla bölüşdürsün, bəlkə ailəsinin axtarı-
şında nəyəsə nail ola bildi. Çünki başqa yol qalmamışdır, bu 
dərdi ölənədək daşımaq da hər adamın işi deyil... artıq bıçaq 
sümüyə dayanmış... ya ölüm, ya olum... Ailəsinin nigarançılığı 
onun mənəvi müvazinətini pozmağa başlamışdır... 

Bütün bunları yaxşı dərk edən orqan işçisi Bəşirin fikrini bi-
ləndən sonra dərhal məsləhət vermədi və bir neçə gündən sonra 
onların yenidən görüşməsini təklif etdi. Bir neçə gündən sonra 
onlar görüşəndə, söhbət özünün də gözləmədiyi bir istiqamətdə 
getdi. Çoxdan bəri təhlükəsizlik xidməti yerli kriminal qruplara 
öz nümayəndəsini daxil etmək istəmişdir. Ancaq bundan xəbər 
tutan mafiya dərhal həmin adamları aradan qaldırmışdı. Ona 
görə də, risk edib kiməsə belə təklif etməmişlər. Kiminsə həya-
tı ilə oynamaq onların özlərinin də ürəyindən deyildi. Məmur 
bildirdi ki, bu iş olduqca təhlükəlidir və bilsələr ki, bizim 
adamsan, dərhal səni aradan götürə bilərlər. Bəşir söhbəti bu-
nunla bitirdi ki, təki siz məni himayə edin və haqqımda sizə ça-
tan xəbərlərə əhəmiyyət verməyin. Mən bu kriminal dünyanın 
lap qaranlıqlarına varıb həm ailəm haqqında xəbər biləcəyəm, 
həm də dövlətimizin maraqlarını qoruyacağam.  

Hər halda kriminal vəziyyət dövlətləri zəiflədir, əhalini xof 
altında saxlayır, sadə vətəndaşların taleyini zəhərləyir. Onun 
ailəsi də həmin dünyanın zəhərindən əzab çəkir. Bu yaranı sa-
ğaltmaq üçün çarə tapılmalıdır. İlanı artıq Seyid Əhməd əli ilə 
tutmaq mümkün deyil, öz əlimizlə tutmalıyıq. Hər kəslə öz di-
lində danışmaq lazımdır. Artıq qanun dili ilə danışmaq ortaya 
bir şey qoymur. Bir ay keçməsinə baxmayaraq heç nə hasil ol-
mamış və bundan sonra da olacağına ümid yoxdur. Bəşir qəti 
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qərara gəldi... kriminalların dünyasına daxil olub, ailəsinin hə-
yatını da, namusunu da xilas etsin. Arvadına əl vuran hər kəs 
öz cəzasına çatmalıdır. Qərara gəldi ki, onların ölüm hökmünü 
özü versin...  

 Bu fikirlərlə kafeyə daxil olan Bəşir kafedə oturan üç nəfər 
naməlum adamla rastlaşdı.  

‒ Xoş gəlmişsiniz, cavanlar, əyləşin, indi sizə xidmət edər-
lər. Gülsənəm xala, qonaqlara xidmət et. Xeyir ola bizim tərəf-
lərə, gəlməkdə? 

‒ Biz arxeoloquq. Bu yerlərin landşaftını öyrənirik. Yemə-
yimizi hər gün sizin kafedə yemək bizə xoşdur. Yaxşı havası 
var bu yerlərin. Gülsənəm xala da yaxşı ev yeməkləri bişirir. 
Bir müddət tədqiqat aparıb şəhərə qayıdacağıq... 

Oturanların elm adamları olduğunu görən Bəşir heç də ax-
tardığını tapmadığını görüb onlardan uzaqlaşaraq yarıqaranlıq 
iş otağına keçib kreslosuna oturdu və panamasını gözünün üs-
tünə qoyub, ayaqlarını qaldırıb masasının kənarında düzəltdiyi 
buynuzcuğa qoyaraq adəti üzrə həzin muğam sədaları altında 
gözlərini yumub, xəyala getdi... Dəfələrlə arvadı və oğlu ilə 
olan son dəhşətli səhnə onun xəyalında canlandı... 

 
* * * 

Yaraşıqlı paltarda qəsəbənin küçəsi ilə nazla gedən Gülnisə 
Bəşirlə qarşılaşdı: 

‒ Hara belə, bibi qızı, belə gözəgəlim paltar geyib küçələr-
də gəzmə, yad gözlər dəyər sənə. 

‒ Sənə qalmayıb, get öz dərdini çək. Elə fikirləşmə ki, mə-
ni almadığın üçün dərd çəkəcəyəm. Bəxtimə səndən də yaxşıla-
rı çıxacaq. Mən şəhərliyə ərə gedib bu yerləri tərk edəcəyəm. 
elə bilirsən sənə vurulmuşam? Qətiyyən, sənin nəyin var? Sə-
nətin yox, peşən yox. yaxşı ki, dayımdan bir kiçik kafe qalıb, 
yoxsa acından ölərdin. Sənə gələn qıza da yazığım gəlir! Hən-
dəvərimdə çox fırlanma, yoxsa elə bilərlər... özün bilirsən də? 

‒ Bilirəm, sənin yanına gəlməmişəm. səninlə evlənmək də 
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istəmirəm. 
‒ Heç ağlından belə keçirmə! 
‒ Bibimi görməyə gedirdim. 
‒ On ildir bibi yada düşmürdü, indi vay günə qalıb, bibisi 

yada düşüb. Nənəmi narahat etmə, xəstədir. Dərdini-sərini baş-
qasının üstünə tök, qoy arvad rahat yaşasın. Onsuz da dərdi ba-
şından aşır. Hər şeyin itirib, ümidi mənə qalıb.  

‒ Düz deyirsən, bibiyə baş çəkmək üçün münasib vaxt de-
yil. 

 
* * * 

Bəşirdən ayrılıb kafeyə yaxınlaşan Gülnisəyə şəhərdən gəl-
miş üç nəfər geoloq xüsusi maraqla baxırdı: 

‒ Odur gəlir, nə qəşəng qızdır. – deyə, 1-cisi söylədi 
‒ Beləsini şəhərdə tapmaq mümkün deyil – deyə, 2-cisi 

söylədi. 
‒ Bizə qarşı biganə deyil, özünü düz gözümüzə soxur – de-

yə, 3-cüsü söylədi. 
‒ Sən bizdən yaraşıqlısan, yaxınlaş... könlünü al – deyə, 3-

cü 1-ciyə dedi. 
‒ Mən üç milyonluq şəhərdə axtarıb tapmadığımı, deyəsən 

bir minlik qəsəbədə tapdım – deyə 1-ci arxeoloq Gülnisəyə mü-
raciət etdi. 

‒ Tapmağınıza əminsiniz? 
‒ Əlbəttə, boyalı, bəzəkli qızların saxta ətir iylərindən 

adamda allergiya yaranır. Axır ki, təbii yaraşığı olan bir gözələ 
rast gəldim.  

Hadisələri özünün xidməti otağından müşayət edən Bəşir 
panamasını bir qədər də gözləri üstünə çəkərək, əsəblərini ci-
lovlamağa çalışdı. Kafedə oturmuş başqa müştərilərin başı çay 
içib nərd oynamağa qarışmışdı: 

‒ Professor, dilimizdə belə bir ifadə var: “bu işin yükünü 
çəkə bilmədi”, “bu dünyanın yükünü çəkə bilmədi”,“filankəs 
filan işin yükünü çəkir” – bunların mənası nədir? – deyə, müş-
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tərilərdən biri qarşısında oturan yaşlı ziyalıdan soruşdu 
‒ Övladım, bu dünya mütənasiblik üstündə qurulub. Dün-

yada nə qədər məkan varsa. O qədər də anti-məkan var... Necə 
başa salım... bir təpəcik düzəltmək üçün bir çuxur olmalıdır. 
Təpəcik nə qədər uca olsa, çuxur da o qədər dərin olar... İnsan-
ların mənəvi-psixoloji durumunda da bu müvazinət var. Bizim 
duyğularımız proporsional olmalıdır. Nə qədər seviriksə, o qə-
dər də nifrət etməliyik... nə qədər xoşbəxtiksə, o qədər dərdi-
miz var. Buna psixologiyada deyirlər “qızıl ortaq” – yəni, mö-
tədillik, ortaqlıq. Bəzən həsəd aparırlar... kimin vəzifəsi var... 
pulu var... ancaq onların mənəvi dünyası ilə tanış olanda, gö-
rürsən ki, həmin vəzifəli şəxsin fərəhi müqabilində çəkdiyi dər-
di adi adama yükləsən, apara bilməz. Fərəh nə qədər artırsa, 
dərd də bir o qədər artır. Adam var dərdlərə dözüb, malik oldu-
ğu fərəhlə özünə təskinlik tapır, adam da var dərdləri çəkə bil-
mir. O duyğuların ağırlığı ruhi müvazinətini pozur. Belə hallar-
da deyirlər: “dünyanın yükünü çəkə bilmədi”, “bu işin yükünü 
apara bilmədi” və s. 

‒ Professor, düz deyir. Dəftərinə yaz. Nahaq yerə ona pro-
fessorluq verməyiblər ki, yoxsa sən 20 ildir müdafiə etmişsən, 
hələ də Akademiyanın qəsəbəmizdəki şöbəsində kiçik elmi iş-
çisən. Səndən alim çıxmaz, oğlum! – deyə, başqa müştəri pro-
fessorla nərd oynayan müştərini qıcıqlandırdı. 

‒ Mən ondan tez müdafiə etmişəm... Artıq neçə illərdir Av-
ropa doktoruyam. Avropanın neçə elm adamı yazdıqlarımdan 
sitat verib. Mənim Avropadan rəylərim var. Mən bu professor-
dan yaşda da böyüyəm, başda da! Bunlar “sosiska” professorla-
rıdır. Yazırlar ki, buradakı fermanın inəklərinin ətindən hansı 
sosiskanı düzəltmək olar... Mən dünyada baş verən fiziki hadi-
sələrdən, buradakı minerallardan yazıram, oğlum! – deyə, nərd 
oynayan sözünü qurtardı. 

‒ Professor, o sizi təhqir etdi! 
‒ Bu mənə sosiska professoru deyir, mən də bunları fizik 

yox, şizik hesab etmirəm... 
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‒ O nə deməkdir? 
‒ Şizik - yəni maymaq! Bu da sübut, təbrik edirəm, bu da 

şeş-beş, siz “mars” oldunuz! Əsil şiziksən... 
Başqa bir stolun arxasında isə müştərilər arasında belə bir 

söhbət gedirdi: 
‒ Niyə kefin yoxdur? Elə bil ağlamışsan? 
‒ Atam ölüb, yetim qalmışam! 
‒ Atanın neçə yaşı vardı? 
‒ 96 yaşı. 
‒ Sənin neçə yaşın var? 
‒ 71 yaşım. 
‒ Ağlamağın yeridir?! Ata – 96, bala – 71... 
‒  Sən atan öləndə ağlamadın? 
‒ Riyakarlıq etməyə ehtiyac yoxdur. Bu çoxdan olub. Mə-

nim 35 yaşım olanda. Bir otaqlı evdə yaşayırdıq. Atam təqaüd-
də idi. 6 il xəstə oldu. Əziyyət çəkirdi. Öləndə, camaat bilmədi 
bizə baş sağlığı versin, yoxsa göz aydınlığı. Çətin illər idi. Mən 
işsiz idim, bazarda alver edib bir təhər yola verirdim. Dərman 
pulunu demirəm hələ... Bir təhər çatdırırdım, hələ ailə xərci bir 
yana. Atam özü də çox ağrıyırdı. Ağrılar onu bezdirmişdi. Sən 
isə yetmiş yaşında yetim qalmağının dərdini çəkib, ağlayırsan. 
Yetmiş yaşlı da yetim olar? 

‒ Niyə olmur, atam elə bu imkansız vaxtımda mənə lazım 
idi. 

‒ Səni atan saxlayırdı, yoxsa sən atanı? 
‒ Məni ömrüm boyu atam saxlayıb. Yetim olmamışam ki, 

özüm-özümü saxlayım. 
‒ Heç ömründə işləməmişsən? 
‒ Atam ölmüşdü bəyəm, mən işləyim?! 
‒ Atan harada işləyirdi? 
‒ Dövlət işlərində. Təqaüdə çıxanda da dövlət qulluğuna 

görə təqaüd, bir də prezident təqaüdü alırdı. Yaxşıca dolanır-
dıq, heç vaxt ehtiyacımız olmayıb... 

‒ İndi anladım! Belə ataları itirmək böyük dərddir. Dərdinə 
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şərik oluram, Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin! Axır qə-
min olsun! 

 
* * * 

Bəşir xidməti otağından çıxanda artıq Gülnisə cavan arxeo-
loqla kafedən uzaqlaşmışdı. Onların ardınca baxan Bəşiri kafe-
dəki sərxoş müştərilər ələ salmağa başladılar: 

‒ Ey, Bəşir, yadındadır... məktəbdə oxuyanda səni necə dö-
yürdüm. – 1-ci 

‒ Bir dəfə də səni mənim əlimdən qızlar aldılar... Lap aşı-
nın suyunu vermişdim. – 2-ci 

‒ Hələ məni demirsən, yazısını köçürməyə vermədiyi üçün 
bərk əzişdirdim. -3-cü 

‒ Çilingağaç oynayanda, həmişə belinə minirdim. 
Xa...xa..xa.. – 4-cü 

‒ Hələ, ənzəli oynayanda demirsən, belindən atlananda 
ayaqlarım altında qalırdı. xa..xa...xa... 1-ci 

‒ Elə dünyaya mal gəlmişsən, mal qalmışsan... mal qalır-
san, mal da gedəcəksən. xa... xa... xa... – 3-cü 

Onların sözlərinə əhəmiyyət verməyən Bəşir keçib qəsəbəyə 
təzə gələn arxeoloqların yanında oturdu. 

‒ Deyəsən, burada sənə heç də hörmət etmirlər? – deyə, 
onlardan biri soruşdu. 

‒ Onlar, mədəni insanlara hörmət etmir, mədəniyyətsizlər-
dən də qorxurlar! 

‒ Bizə hörmət edirlərsə, deməli... 
‒ Dostunuz hara getdi? – deyə, Bəşir , ikincinin sözünü 

kəsdi. 
‒ Özünə arvad axtarırdı, bəlkə tapıb! Nəyisə, gedək quyunu 

qazaq, bəlkə bizə lazım olanı tapdıq... 
‒ Qazın, qazın! Elə edin ki, qazdığınız quyuya özünüz düş-

məyəsiniz! – deyə, Bəşir yerindən qalxıb getdi. 
Sonra isə Bəşir Gülnisə ilə söhbət edib gələn geoloqa yaxın-

laşdı: 
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‒ O, qız mənim qohumumdu, istəmirəm ona qarşı bir pis 
niyyətin olsun. 

‒ Sən əvvəl öz arvadını qorumağı bacar... 
‒ Nə demək istəyirsən?! 
‒ Bağırma... camaatın dilindəkiləri deyirəm. Arvadını əlin-

dən alıb, başına nə oyun açıblarsa, xəbərin də yoxdur. Əvvəl 
özününkünü düşün, sonra qohumlarının qeydinə qalarsan. 

Söhbətdən bərk əsəbiləşən Bəşir xidməti otağa daxil olub, 
arvadı ilə olan son dəqiqələri xatırlayıb “Mən səni tapmalıyam! 
Sənin intiqamın alınacaq!”- deyib, iki qolları ilə başını sıxdı. 
Bu vaxt əl telefonuna zəng gəldi. O telefonu açanda bu sözləri 
eşitdi: “Axtardığınız adamlardan biri saat 21 reysi ilə gedən qa-
tarın yeddinci vaqonunun 11-ci kupesindədir ”.  

Bu xəbər sanki onun alışan qəlbinə bir təskinlik oldu. Saata 
baxdı, qatarın keçməsinə az qalmışdı. Gecikə bilərdi. Dəmir 
yolunun kənarındakı qollu-budaqlı ağaca çıxıb yoldan keçən 
yük qatarının vaqonlarına nəzər saldı. Qarşıdakı vaqonlarda qu-
mun aparıldığını görüb, ağacdan vaqondakı qum komasına tul-
landı. . Artıq hər şey qaydasında idi. Bir saatdan sonra deyilən 
qatara çatacaqdı... 

 
* * * 

 Bəşir qatarın kupesinə daxil oldu və qarşısına diqqətlə ba-
xıb dilləndi: 

‒ Sən məni ... olsun ki tanımırsan. Ancaq xatırla... may ayı-
nın 18-də vağzalın yanında bir neçə adamlarla ailəmə sataşıb, 
arvadımı, oğlumu əlimdən aldınız... Onların yerini bilmirəm... 
Məni elə vurdunuz ki, huşumu itirdim... Bax, sadəcə olaraq 
səndən bir istəyim var... Mən huşumu itirəndən sonra arvadı-
mın, oğlumun başına nə gətirdiniz? O indi haradadır? Öldü-
rüb... basdırdınızsa... sadəcə olaraq yerini deyin... sağdırsa... 
haradadır?! 

‒ Sənə hələ bəs olmayıb?! Bu saat dərsini verərəm... səni 
də onun dalınca cəhənnəmə göndərərəm! 
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Onlar arasında sərt əlbəyaxa savaş başladı. Savaş məqamında 
Bəşir bir necə dəfə onu çətinliklə saxlayıb “haradadır?” – deyə 
soruşdu. Ancaq cavab ala bilmədi. Əlbəyaxa savaş ikisinin də 
qatarın pəncərəsindən düşməsi ilə nəticələndi. Qatardan düşər-
kən aldığı zərbədən ağır bədən xəsarəti alan Bəşirin sualına ca-
vab olaraq bir söz - “Alxandan soruş, o bilir!” – deyib öldü.  

 
* * * 

Restoran-kafedə həzin muğam sədaları yüksəlirdi. Bəşir ta-
qətsiz halda kafenin xidməti otağına keçib kreslosunda oturub 
ayaqlarını stolun üstünə qoydu. Sonra panamasını gözlərinin 
üstünə endirib yuxuya getdi. Ayılanda bibisi qızı barədə söhbət 
edən üç nəfər arxeoloqun söhbətini eşitdi. 

‒ Bu qızdan istədiyimizi almayıb... buralardan getməyimiz 
günah olardı. – deyə, I söylədi. 

‒ Fikrin nədir? – II soruşdu. 
‒ Mənim bir planım var. Bu yerləri tərk etməzdən əvvəl 

onunla kefimizi çəkib səfərimizə yekun vuraq. – deyə III söylə-
di.  

 
* * * 

Kafeyə başqa müştərilər gələndə onların səsi eşidilməz oldu. 
Stollardan birinin arxasındakı müştərilərin söhbəti: 

‒ Bura bax, sənə niyə lağlağı Sadıq deyirlər, sən ki, çox 
ağıllı adamsan. 

‒ Əşi, deyirlər də, qoy desinlər, incimirəm. Eşitdim xaric-
dən gəlmisən. Orada on il təhsil almısan, elmi dərəcə də almış-
san? 

‒ Düz eşitmişsən. İndi mən bir alim adamam. 
‒ Məni bir söz həmişə çaşdırır. Bazar ertəsi, çərşənbə axşa-

mı bizdə neçənci günə deyirlər. Elə həmişə çaşıram. 
‒ Bazar fars sözüdür. İstirahət günüdür. Ertəsi də bizim qə-

dimdə işlənən sözlərimizdəndir. Yəni – Bazardan əvvəl, altıncı 
gün. “Çərşənbə” də fars sözüdür, yəni “dörd şənbə”. “Çahar” 
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“dörd” deməkdir. deməli dördüncü günün axşamı. Elə dördün-
cü gün. 

‒ Sağ ol e.. Axır ki, bir alim adam tapıldı bu kənddə, bilmə-
diklərimizi gəlib səndən soruşarıq. Doğurdan da sən alim adam-
san. Ərəb ölkələrində təhsil almısan. Onların dilini bilirsən. 

‒ Əlbəttə, mən müqəddəs Quranı oxuyuram. 
‒ Eləmi, bəs o ərəblər lavaş çörəyə nə deyir? 
‒ ... Hım... Bilirsən, ərəblər lavaş çörəyi yemir. Onlar hə-

mişə düyü yeyərlər. Ona görə də onlarda lavaş çörəyi yox, dü-
yü çörəyi olur. 

‒ Bəs onda, düyü çörəyinə nə deyirlər?! 
– Əşi sənə elə yerində lağlağı Sadıq deyirlər. 
 

* * * 
Başqa bir stoldakı söhbət: 
Uşaq babasının Sovet dövründən qalma qəzetlərini oxuyub 

bəzi şeyləri babasından soruşurdu: 
‒ “Kom..mu..nist” 
‒ Baba “kommunist” nədir? 
‒ Kommunist mən olmuşam! 
‒ “1923-cü il. Cümlə-cahan pru..le..tar..ları birləşin. Yox, 

bu köhnə qəzetdir, dilini başa düşmək olmur. 1984-cü il. Bütün 
ölkələrin pro..le..tar..ları birləşin!” Baba, “preletar” nədir? 

‒ “Preletar” yox, “proletar”. Proletar atandır. 
‒ Atam!? 
‒ Bəli atan əsil proletardır.  
‒ Allah eləməsin, atamız hara, proletar hara? 
 

* * * 
Bəşir bibisi ilə həyətdəki hovuzun başında oturub söhbət 

edirdi: 
‒ Bibi, bu qızı özbaşına qoymaq olmaz.  
‒ Nə edim? Yaşı keçir, ailə də qurmadı. Mən səndən də çox 

nigaranam. 



Sənan İbrahimov 

154 

‒ Nigarançılığınıza son qoyacağam... tezliklə - deyə, söh-
bətin üstünə çıxan Sənəm dilləndi 

‒ Ailə ciddi məsələdir. Diqqətli ol! 
‒ Kim də bu sözləri desə... sən barı demə. Çox uğurlu ailə 

qurdun! İndi kimsəsiz qalmışsan! Nə arvaddan, nə də uşaqdan 
xəbərin var?! 

‒ İstəmirəm mənim səhvimi sən də təkrar edəsən. 
‒ Mənim kimə ərə getməyə hazırlaşdığımı bilənlər paxıllı-

ğımı çəkirlər. İstəmirlər bu palçıqlı qəsəbədən uzaqlaşıb rahat 
şəhərdə yaşayım... Bilmirdim paxıllıq edənlərdən biri də sən-
sən. 

‒ Sadəlövh olma, aldadarlar. 
‒ Sənin dərdinə qalmayıb! – deyib, evə keçir. 
‒ Bibi, mən ondan çox narahatam. 
‒ Gözüm üstündə olacaq, sən də göz qoy... başına bir şey 

gəlməsin. 
‒ Sözə də qulaq asmır... 
 

* * * 
Bəşir xidməti otağında kreslosunda oturub həzin musiqini 

dinləyirdi. Birdən onun diqqətini kafedəki iki nəfərin söhbəti 
cəlb etdi. O uzaqdan eşitmə cihazının səsini artırıb söhbəti din-
lədi: 

‒ Mən bu gün hökmən getməliyəm. 
‒ Nə edim bələdçi gəlməyib, zəng etdim, deyir hərarəti 42 

dərəcədir. Gedə bilməyəcək. Mən də sərhəddən keçməyin yolu-
nu bilmirəm. 

‒ Bilmirəm, bu işin məsuliyyəti sənin boynunadır. Sabah 
təyin olan yerdə olmasam, karvan gedəcək... bütün plan pozu-
lacaq. Bu milyonlarla itki deməkdir.  

‒ Bilirəm, olduqca çıxılmaz bir vəziyyət yaranıb. Nə edə-
cəyimi bilmirəm. Etibar edə biləcəyim başqası da yoxdur. 

‒ Sənə nə köməklik edə bilərəm, əziz dostum Nəbi? – de-
yə, onların söhbətinə gözlənilmədən Bəşir qoşuldu.  
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‒ Sən də qabağından yeməyənlərdənsən! 
‒ Ayıb şeydir, Nəbi, sərhəddən keçidləri yaxşı bilirəm. Bəl-

kə köməyim dəydi... Lazım olsam... de! – deyib, onlardan 
uzaqlaşdı. 

Onlar bir-birlərinin üzlərinə baxıb: “İstədiyin yar idi, yetirdi 
pərvərdigar! ” deyib, əllərini bir-birlərinə vurdular. 

‒ Mənim payım nə qədər olacaq? – deyə, Bəşir qaçaqmal-
çılardan soruşdu.  

‒ Yarım milyon. – deyə onlar cavab verdi.  
‒ Bir milyona gedərəm. 
‒ O qədər ikinci dəfə ola bilər. Bir şərtlə ki, bizlərdən biri 

olasan.  
‒ Mən razı. 
‒ Elə isə, vaxt itirməyə dəyməz. Bu adamı sərhəddən təhlü-

kəsiz keçir. – deyə, Nəbi fikrini qəti bildirdi.  
‒ Qardaşın adı nədir? 
‒ Bunu bilməyinə ehtiyac yoxdur. Lazım olanda öyrənə-

cəksən. Sabah axşam Əfqanıstan sərhədində olmalıdır. Bu gün 
sərhədi keçə bilməsə, çatması mümkün deyil. 

‒ Arxayın olun! 
 

* * * 
Gülnisənin yolunu arxeoloqlar kəsdi: 
‒ Bu gözəl öz şəfqətini nə vaxt bizimlə bölüşdürəcək? – I 

dedi. 
‒ Sabah bizim bir “piknik” var, səni də dəvət edirik – II dedi. 
‒ Sənsiz çay kənarında, təbiətin qoynunda olacaq o pikni-

kin nə ləzzəti? – III dedi.  
‒ Bu yerlərdə qızların kənar oğlanlarla təbiətin qoynunda 

istirahət etmələrinə pis baxırlar... 
‒ Sevgilim, özünü artıq buralı hesab etmə! Sən tezliklə mə-

nim ömür-gün yoldaşım olacaqsan. Mən ömür-gün yoldaşımı 
istirahətə dəvət edirəm. – deyə, I onun sözünü kəsdi.  

Onları uzaqdan müşayət edən Bəşir başını bulayıb getdi.  
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* * * 
Kafedə oturan başqa bir stolda bu söhbət gedirdi: 
Rusiyadan gəlmiş birisi yoldaşları yanında öyünür: 
‒ Mən Rusiyada təkcə pul qazanmadım, həm də yeni bir dil 

qazandım. İndi mən iki dildə danışa bilirəm. Bundan böyük 
nailiyyət ola bilməz! 

‒ Sən rus dilini təmiz bilirsən. 
‒ Əlbəttə, düz 15 il orada yaşamışam. Onların bütün söyüş-

lərini, ara sözlərini bilirəm. 
‒ Televizorda həmişə bir söz eşidirəm, ancaq mənasını bil-

mirəm. “drusel”, “drakula” onlar nəyə deyir? 
– Mən Urusetin Sibirində olmuşam. Maqadanda belə sözlər 

işlənmir.  
 

* * * 
‒ Sən onlarla nə danışırdın – deyə, Bəşir Gülnisəni danladı. 
‒ Sənə qalmayıb, özüm bilərəm. Sən məni düşünsəydin bu-

ralarda özbaşına buraxmazdın. Mənimlə ailə qurub özünlə apa-
rardın! İndi gəlib mənə ağıl verirsən! 

Onlar arasında sərt danışıq heç bir fayda vermədi. Gülnisə-
nin hərəkətlərindən bərk narahat olan Bəşir ona daha çox diq-
qət ayırır və hər addımını izləyirdi. Hadisələr Bəşirin düşündü-
yündən də pis oldu. Arxeoloq cildində qəsəbənin ətrafında fır-
lanan həmin üç nəfərin narkomafiyanın fəal nümayəndələri ol-
ması ortaya çıxdı. Belə adamlar üçün insan əxlaqının heç bir 
dəyəri olmur. Hətta onların dünya görüşündə rəhm, mərhəmət-
dən belə əsə-əlamət yoxdur. Yaşamaq, ailə qurmaq həvəsi ilə 
yaşayan bir gənc qızın da duyğuları onlar üçün heç nədir. Elin 
qızlarına pis gözlə baxmaq. Gülnisə ilə olan münasibətlər də 
belə oldu. Qəsəbə kənarındakı yaşıllıqda yeyib -içəndən sonra 
gənc qızı üç nəfər bığı burma vəhşi kişi altlarına saldılar. Pal-
tarlarını cırıb çirkin niyyətlərini həyata keçirmək istədilər. On-
ların şəhvani baxışlarından qorxub qışqıran Gülnisənin çığırtı-
larına məhəl qoymayan bu üç vəhşi sanki həmin nalələrdən ləz-
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zət alırdı. Gülnisə qışqırdıqca onlar daha da həvəslənib paltar-
larını daha da çox cıraraq çılpaq bədəninə baxıb şəhvət hissi ilə 
coşurdular.  

Üç nəfər əxlaqsız kişinin kinli pəncəsindən məsum Gülnisə-
ni Bəşirin tapançadan açdığı atəş xilas etdi. Birinci güllə yekə-
pər kiçinin düz alnından dəydi və şappıltı ilə arxası üstə yerə 
düşdü. Əlində Gülnisənin alt paltarından cırılmış hissəsini sax-
layan ikinci kişinin güllə ürəyindən tutdu. Əlindəki paltarı ya-
rasına basan kişi şappıltı ilə şalban kimi yerə yıxıldı. Baş ve-
rənlərdən vahiməyə düşən üçüncü kənara çəkilib aman dilədi. 
Gülnisə dərhal ayağa qalxıb iti sürətlə qaçmağa başladı. Bəşir 
ona yaxınlaşıb dedi: 

– Səni öldürmərəm, bu meyitləri götür, qazığınız o xəndəyə 
at! Üstünü də torpaqla. 

Vahimə içində üçüncü kişi yoldaşlarının meyitini xəndəyə 
atıb üstlərinə torpaq atmağa başladı. Bəşir baş verənləri görəndə 
bir anlığa həyat yoldaşı ilə olan anları xatırladı və qəzəbi daha da 
artdı. Kənarda oturub dərin fikrə getdi və bir daha onları xatırla-
dı. O cırılmış paltarları ilə qəsəbəyə tərəf qaçan Gülnisəyə baxıb: 
“Niyə bunlar bizim başımıza gəlir!?” – deyə, fikrə getdi.  

Onun fikirli olduğunu görən üçüncü kişi qəfildən əlindəki 
bellə Bəşirə hücum etdi. Az qalmışdı bel onun başını iki para 
etsin. Ancaq təsadüfdən zərbəni vaxtında görüb, başını kənara 
çəkə bildi. Sürətlə üstünə gələn kişinin zərbəsindən yerə yıxılsa 
da özünü ələ ala bildi. Ayağını qabağa verib onun növbəti zər-
bəsinin qarşısını aldı və tapançanı çıxarmağa imkan tapdı. Aç-
dığı atəş onun qarnından dəydi. Əli ilə qarnını tutan kişi ikinci 
dəfə özündə güc tapıb hücum edə bilmədi və yerə yıxıldı. Bəşir 
ayağa qalxıb ona yaxınlaşdı: 

– İlanın ağına da lənət, qarasına da. dedim axı səni öldürmə-
yəcəyəm, buna məni sən özün məcbur etdin! - deyib, gülləni 
başına sıxdı. Adam ləngərləyib xəndəkdəki yoldaşlarının yanı-
na yıxıldı. Bəşir onlara baxıb: - Axır, qazdığınız quyuya özü-
nüz düşdünüz. Sizə demişdim. – deyə, əlavə etdi və yerdəki be-
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li götürüb xəndəyin yanındakı çata saldı və təkan verib torpaq 
layını onların üzərinə saldı. Sonra yaxından keçən su arxının is-
tiqamətini dəyişib xəndəyə yönəltdi. Su xəndəyə axdıqca baş 
verənlərin izini itirirdi. Elə onların taleyi ilə bağlı xəbərlər də 
kriminal xarakter almadı. Qəsəbədə hamı dedi ki, arxeoloqlar 
çirkin işlərini görəndən sonra qaçıblar. Bununla da söz-söhbət 
kəsildi. Onlar unuduldu. Necə deyərlər “niyyətin hara, taleyin 
ora”. Narkotik maddələrin satışını təşkil edib çoxlu pul qazan-
maq niyyətində olanlar, ömürlərini həmin yolun astanasında bi-
tirdilər. 

Gülnisənin qəsəbədə yarıçılpaq şəkildə, cırılmış paltarla qa-
çışı xəbəri dərhal hər yana yayıldı. Qız təkcə özünü deyil, bü-
tün ailəsini elin gözündən saldı. Hər kəsə yaxşı məlum idi ki, 
bundan sonra qəsəbədə hər kəs ona pis gözlə baxıb, yeri düşən-
də onu fahişə adlandıracaqdılar. Bundan sonra baş verə biləcək 
belə acı hadisələrin qarşısını almaq üçün Bəşir Gülnisə ilə ev-
lənmək qərarına gəldi. Bibisi ilə bu mövzuda danışmaq çox çə-
tin olmadı. Onsuz da baş verənlərdən son dərəcə pərişan olan 
bibisi neçə gün idi hələ də özünə gələ bilmirdi. Məsələ ilə bağlı 
yekun sözü də belə oldu: 

– Nə bilirsiniz edin, mənim sizə deyəcək sözüm qalmadı. 
Yaşımın bu vaxtında məni sevindirmək əvəzinə, mənə ağır 
dərd verdiniz.  

Onların toyu da dəbdəbəli olmadı. Üç nəfər şahid, bir molla, 
bir kəllə qənd və s. Onların ailə həyatı ilk günlər formal oldu. 
Hətta kafedə hərcayı kişilər hərdən Bəşirə həqarət də edirdilər: 

– Ey, Bəşir, bundan sonra yolunu azmış qızlar olanda sənin 
yanına göndərərik. Onlarla da evlənərsən. – deyə, onu həmişə 
alçaltmağa çalışırdılar.  

Ancaq bütün bu söhbətlərə bir hadisə son qoydu. Bir dəfə 
kafeyə girəndə onu istəməyənlər oturub həqarət etməyə çalışır-
dılar. Bu vaxt kənarda iki nəfər qərib adamın olması nəzərə 
çarpdı. Bəşir həmin adamların kim olduğunu dərhal anlayıb ci-
bindəki tapançanın əmniyyətini açdı və salonun ortasında daya-
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nan adamın kölgəsini gözucu izləməyə başladı. Qəfildən hadi-
sələr elə vahiməli oldu ki, ona həqarət etməyə hazırlaşanlar 
qorxudan dilləri qurudu. Silah çəkmək istəyən adamı kölgədə 
görən Bəşir qəfildən əyildi və özünü stola yıxıb, hər ikisinə atəş 
açdı. Onların ikisi də yerə səriləndə tualet tərəfdən iki nəfər də 
peyda oldu. Atışma daha da gücləndi. Kafedə asanlıqla manevr 
edən Bəşir iki nəfərdən birini ağır ayaq zərbəsi ilə yerə sərdi və 
ikincisi qorxudan qaçan zaman düz hərcayıların stolunun üstü-
nə yıxıldı. Bəşir dərhal ayağı ilə onun boğazını stolun küncünə 
sıxdı və başına bir güllə vurub yerə sərdi. Bəşirə həqarət etmə-
yə çalışan hərcayilər elə qorxdular ki, gözlərini dörd ayırıb gü-
nahkar insanlar kimi Bəşiri süzməyə başladılar. Bəşir yerə yıxı-
lıb divanın küncündə qısılaraq qalana yaxınlaşdı və onu nifrətlə 
süzməyə başladı. Həmin adam:  

‒ Mən sürücüyəm! – deyə, yazıq-yazıq dilləndi.  
‒ Sizi Alxanmı göndərdi? 
‒ Bəli! 
‒ Ona de ki, adam göndərməyə ehtiyac yoxdur. Özüm gələ-

cəyəm. Biz görüşüb, lazımınca söhbət edəcəyik! 
‒ Başa düşdüm. Deyərəm! 
‒ Bu meyitləri də maşına qoyub rədd ol! 
Baş verən bu hadisə nəinki Bəşirə qarşı olan həqarətlərə son 

qoydu, hətta Gülnisəyə yan baxanların ürəyinə qorxu saldı və 
onlar artıq Gülnisəyə də hörmətlə yanaşmağa başladılar. Artıq 
kafedə qab yuyub, xörək bişirmək işlərinə rəhbərlik edən Gül-
nisə camaat arasına cəsarətlə çıxıb istədiyi adamdan haqq-he-
sab tələb edə bilirdi. Vaxtilə gözlərində ən aciz oğlan olan Bə-
şir bundan sonra ən cəsarətli oğlan olmuşdu. Ona qəsəbənin 
bütün camaatı hörmət edirdi. Çox vaxt kafedə yeyib-içəndən 
sonra pul verməyi unudan və sonra borclu olduqlarını danan 
xuliqanlar da artıq hesablarını vaxtında verir, hətta keçmiş he-
sablarını da yada salıb imkanları olan kimi ödəyirdilər. Görü-
nür heç kəs başı stula sıxılan və kəlləsini güllə deşənin halına 
düşmək istəmirdi. Bu həqiqətin haradan qaynaqlandığını bilmi-
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rəm, ancaq kafedə oturan professorlardan biri deyirdi ki, bu 
xalq uzun illər dövlətçilikdən məhrum olub, başqalarının əsarə-
ti altında qaldığından kölə psixologiyasına vərdiş edib. Kölə də 
qapaz altı olduğundan zülmdən qorxar. Könüllü heç nəyi et-
məz. Bəlkə ona görə əhali hörməti qorxaraq edir. Bəlkə də... 

Bəşir baxmayaraq ki, Gülnisə ilə evləndi, ancaq yenə də 
ailəsini axtarmaq niyyətindən əl çəkməmişdi. Bir ildən sonra 
qəfildən oğlunun harada olması öyrənəndə sevincinin həddi-
hüdudu yox idi. Oğlu Teymur balaca olmağına baxmayaraq so-
raqlaşa-soraqlaşa babasıgilə, Vladıvostoka qayıdıbmış. Bəşir 
bu xəbəri eşidən kimi dərhal Vladıvostoka gedib oğlu ilə bir 
müddət sevincli günlər keçirdi. İstədi oğlundan anası barədə nə 
isə öyrənsin, ancaq o da heç nə deyə bilmədi. Vladıvostokdan 
qayıdandan sonra o, oğluna hər gün zəng edib ehtiyacları ilə 
maraqlanır və müntəzəm olaraq ona pul göndərirdi.  

Arvadının axtarışı günü-gündən çətinləşirdi. ən pisi bu idi 
ki, bu axtarışlar üçün çoxlu pul tələb olunurdu. Çoxlu puldan 
əlavə geniş imkanlara, əlaqələrə malik olmaq lazım gəlirdi. Bu 
narkobiznesi artırmağı tələb edirdi. Bunun üçün o Əfqanıstana 
gedib daha çox mal gətirmək və onları Yaponiyaya çatdırmalı 
idi. Onun Əfqanıstana gedişi pul ödənişi ilə bağlı idi Götürülən 
malların pulu veriləndən sonra sahib ona dedi ki, anbarda çoxlu 
mal qalıb sata bilmirlər. Onların realizə olunmasında kömək et-
sin. Bəşir də razı oldu. Həqiqətən də anbardakı narkotik mad-
dələrin dəyəri bir milyard dollardan çox idi. Ancaq bu qədər 
malın realizəsini birbaşa Bəşirə tapşırmaq böyük risk idi. Nar-
kobiznes aləmində heç vaxt belə risk olunmur. Ona görə də sa-
hib Bəşir haqqında araşdırma apardı. Öyrəndi ki, Bəşirin bu 
biznesə qoşulmasının səbəbi ailəsinə olan bağlılıqdır. O, nəyin 
bahasına olursa olsun ailəsini tapmaq istəyir.  

Sahib və onun adamları belə düşündülər ki, Bəşirin yaşadığı 
bu duyğudan istifadə etsinlər. Onu öz ailələrinə bağlasınlar və 
sonra ailənin bir üzvü kimi külli miqdarda vəsaitin satışını ona 
tapşırsınlar.  
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Sahibin bir qızı var idi, adı Lətifə. Bəşir də onu ilk gün Əf-
qanıstana gələndə görmüşdü. Şəffaf suyu olan bir arxın kəna-
rında oturub meyvə yuyan gözəl qız həm də yuxarıdan suyun 
gətirdiyi almaları tutub iyləyir, sonra dişinə çəkirdi. Hələ o vaxt 
Bəşir qıza baxıb ürəyində belə fikirləşmişdi: “Yəqin belə yara-
şıqlı qızın, hə yaraşıqlı da istəklisi var” Elə bunu fikirləşəndə 
almaları yuxarıdan suya atan cavan oğlan peyda oldu və onlar 
sevgi dolu baxışlarla bir-birlərinə baxıb gülümsünürdülər. Bəşir 
onların ən xoşbəxt anlarını görüb özünün sevgilisi ilə görüşdü-
yü anları xatırladı. Bir-birini dərin məhəbbətlə sevən bu iki 
gənc qucaqlaşmaq istəyəndə kənardakı qayanın kölgəsinə uza-
nan Bəşiri gördülər və ondan üzr istəyib qayanın arxasına keç-
dilər. Hələ Bəşir də onlara “Üzr istəməyə lüzum yox! Allah sizi 
xoşbəxt etsin. Vüsala çatıb bir daha ayrılmayasınız! ” – deyib, 
ilk xeyir-duanı vermişdi.  

Sahib qərara gəldi ki, Lətifəni Bəşirə ərə versin. Düzü bəsit 
toy mərasimindən sonra duvaq altından hansı qızın çıxacağı 
Bəşir üçün o qədər də maraqlı deyildi. Çünki bu evlilik biznes 
maraqlarından irəli gələn bir hadisə idi. Ancaq ay işığının ro-
mantik mənzərəsində Bəşir duvağı açanda Lətifəni görüb, çaş-
dı. Qarşısında ürəyi sevgi ilə dolu həmin qızı görəndə tamam 
özünü itirdi. Bilmədi nə söyləsin. Elə qızın özü də Bəşirlə qar-
şılaşdığı ilk anı xatırlayıb çaş-baş qaldı. Bəşir fikirləşdi ki, qızı 
dərin məhəbbətlə sevdiyi oğlandan ayırıb. Çünki bu yerlərdə 
qızları ərə verərkən onların rəyini nəzər almırlar. Atalarının 
sözlərindən çıxan qızları da öldürürlər. İstədiyi oğlan da bu 
hökmdən canın qurtara bilmir. Lətifə də fikirləşdi ki, gəlin gəl-
diyi ocaq onu başqasının oynaşı hesab edir. Bütün bunları anla-
yan Bəşir dedi: 

– Bax, bu nikah formaldır. Sevdiyin oğlan da layiqli adam-
dır. Mən sənin xoşbəxtliyin yolunda maneə olmaq istəmirəm. 
Sevdiyin həmin adamı da unutmağı səndən tələb etmirəm. Gəl 
ikimiz də istədiyimiz həyatı yaşayaq. Mənə lazım olan əlimə 
gələndən sonra boşanarıq, sən də istədiyinə ərə gedərsən. Hələ-
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lik özümüzü elə göstərək ki, xoşbəxt ailə həyatı yaşayırıq.  
– Siz nə qədər alicənab adamsınız. Başqasının bədbəxtliyi 

üstündə xoşbəxtlik qurmağı şəxsiyyətinizə sığışdırmırsınız. 
Mən sənin bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacağam.  

Doğrudan da onlar belə həyat yaşamağa başladılar. Sonra 
onların ailəsində bir qız dünyaya gəldi. Bəşir bildi ki, bu qızın 
atası kimdir, amma onu da övladı kimi bilirdi. Körpə qızın doğ-
ma atası ilə görüşməsinə də pis baxmırdı.  

Sahibin kürəkəni olduğu vaxtlarda Bəşir böyük biznes işləri 
gördü və külli miqdarda vəsait əldə etdi. Hətta dəfələrlə yeni 
yaranmış İŞİD qurumu ilə danışıqlara getdi. Bir dəfə təsadüfən 
əri Suriya döyüşlərində həlak olmuş, uşağı İŞİD rəhbərləri tərə-
findən təlim düşərgəsində saxlanılan dağıstanlı qıza da yardım 
etdi. 11 yaşlı oğlunu döyüş bölgəsindən çıxarıb anasına qovuş-
durdu və sonra Azərbaycana yola saldı.  

Ancaq Lətifə ilə olan ailə həyatı çox çəkmədi. O növbəti də-
fə bizneslə bağlı səfərə gedərkən qızın valideynləri və qardaşla-
rı onu sevdiyi oğlanla birlikdə görüb hər ikisini yataqda öldür-
müşlər. Bəşir qayıdanda formal ailəsinin faciəli sonluğunu gö-
rüb pərişan oldu. Hamı tərəfindən qızı kimi qəbul edilən üç 
yaşlı Nəzifə də malyariya xəstəliyinə tutulub ölmək ərəfəsində 
idi. Sanki hamı onun ölməsini gözləyirdi. Əfqanıstanda bu xəs-
təlikdən hər il minlərlə insan ölürdü. Ona görə də əfqanlar belə 
ölümlərə alışqandırlar.  

Bu faciədən sonra Əfqanıstanda qalmaq cansıxıcı oldu və bu 
yerlərə bir daha qayıtmamaq üçün bəhanə axtarırdı. Balaca Nə-
zifənin xəstəliyi onun üçün bəhanə oldu. O balaca qızı qolları 
arasına alıb müharibəli, minalı çölləri durmadan keçərək xəstəni 
Azərbaycana çatdıra bildi. Azərbaycanda onu tez sağaltdılar. 
Baxmayaraq ki, balaca Nəzifə onun doğma qızı deyildi, ancaq 
sənədlərində onun qızı kimi gedirdi. O da Nəzifəni qızlığa götür-
məkdən razı idi. Hətta ona doğma ovladı kimi baxırdı. Nəzifənin 
tərbiyəsi ilə Gülnisə məşğul olurdu. Bibisi də ilk gündən qıza 
alışmağa başladı və onun ailələrinin bir üzvü kimi qəbul etdilər.  
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Demək olar ki, Bəşirin qaynar məntəqələr adlanan Əfqanıs-
tan, Suriya, İraq, Türkiyə səfərləri bitdi. Artıq bu ölkələrə özlə-
ri yox, nümayəndələri gedirdi. Bəşir biznesini gücləndirdikcə 
arvadı Larisanı da tapmaq ümidi artırdı. Artıq bəzi dəqiq məlu-
matları əldə etmişdi. Bilirdi ki, bu işin arxasında Larisanın ata-
sının düşmənləri dayanır. Çünki Fyodor Petroviç Uzaq Şərqdə 
məşhur narkodiler idi və çoxlu düşmənləri var idi.  

Bir dəfə Moskvada olarkən birisi zəng etdi və Larisadan bir 
xəbəri ona söyləyəcəyini bildirdi. Bunun üçün Bəşirin “Vaska” 
barına gəlməsini istədi. Bəşir bunun bir tələ ola biləcəyi varian-
tını da düşünüb görüşə tədbirli getdi. Həqiqətən də, hadisələr 
gözlədiyindən də pis oldu. Barın piştaxtasında əlini içkiyə uza-
darkən barmen qolunu tutdu, başqası arxadan boğazına kəndiri 
keçirib sıxmağa başladı. O dərhal sol əli ilə qoltuğunun altında-
kı tapançanı çıxarıb qarşındakı adamı yerindəcə güllələdi. Ar-
xadan kəndiri sıxan vahimələnib əlinin birini boşaltdı. Bəşir ta-
pançanı sağ qoltuğu altına yönəldib onu da ürəyindən vurdu. 
Sonra qarşısındakı yaralı adama yaxınlaşıb soruşdu: 

– Məndən nə istədiniz. 
– İstəyimiz budur ki, Larisanı axtarmaqdan əl çəkəsən. Bunu 

şefimiz istəmir.  
– Mənim nə edəcəyimi sənin şefinmi diktə edir? Axmaq! – 

deyib, başına bir güllə vurdu.  
“Ailə namusu” devizi ilə bu yola çıxan Bəşir nələrlə rastlaş-

madı... Avropanın ən məşhur narkomafiya nümayəndələri. Biz-
nesinin çiçəklənməsi üçün rəqiblərini aradan götürən biznes-
menlər. Onun geniş fəaliyyətini nəzərə alıb masson təşkilatına 
qəbul etdilər. Londonun baş restoranındakı dilerlər görüşündə 
iclas sədrinin dediyi bir söz onun heç yadından çıxmadı. O dedi 
ki, indi SSRİ kimi bir dövlətin başçısı artıq onun cibindədir; in-
di qarşımızda qəddar düşmənimiz kimi görünən o Qorbaçov 
vaxt gələcək bu restoranda özünün 80 illiyini bizim dostumuz 
kimi qeyd edib, idarə etdiyi ölkənin ünvanına nalayiq sözlər 
deyəcək. Onun dedikləri sonra doğrudan da həyata keçdi.  
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O gün iki nəfəri barda öldürəndən sonra Bəşir qaldığı meh-
manxanaya qayıtdı və dərin fikrə getdi. Bir anlığa bu yolda öl-
dürdüyü adamların sayını bilmək istədi. Onların sayı artyıq əlli-
ni aşırdı. Qərar gəldi ki, intiqam üçün öldürdüyü adamların sa-
yını artırmağa daha ehtiyac yoxdur. Ona görə də səhərisi gün 
gedib barın sahibi ilə üz-üzə danışmaq və bunu nə üçün etdiyi-
ni soruşmaq istədi... 

Bu heç də asan olmadı. Onu ofisin qarşısındakı silahlı adamlar 
qarşıladı. Atışma o qədər də uzun çəkmədi. Özü ilə götürdüyü 
adamlar asanlıqla mühafizəçiləri aradan götürdü və o qapını sındı-
rıb şefin kabinetinə daxil olanda bir qadın pəncərənin pərdəsi ar-
xasında dayanmışdı. Şəffaf pərdənin arxasında qadın dayanıb 
uzun qəlyan çəkirdi. Bəşir əlində silah ona yaxınlaşıb dedi: 

– Mən belə başa düşürəm, buranın şefi sizsiniz. Mənim hə-
yat yoldaşımı öldürənləri tanıyırsınız? Əgər onun adını demə-
səniz növbəti qurban siz olacaqsınız. Bilirsiniz mən onun qanı-
nı yerdə qoymayacağam. Artıq əlli nəfərdən intiqam almışam, 
əlli birinci siz olacaqsınız.  

Bu vaxt pərdə arxasında dayanan qadın üzünü ona çevirdi 
və pərdəni qarşısından çəkdi... 

Bəşirin qarşısında illər boyu qəbrini axtardığı və intiqamını 
aldığı Larisa dayanırdı!... 

Onun əlindən silah düşdü və dizləri qeyri-ixtiyari büküldü. 
Arxadakı kresloya oturan Bəşir yalnız bunu söylədi:  

– Yanlış intiqam! 
Sonradan məlum oldu ki, Larisa həyatını şən, sərbəst keçir-

mək istəyirmiş. Bu işdə ona əri və oğlu mane olurmuş. Hər şeyi 
özü planlaşdırıb ki, atasından qalma gecə barını işlədib istədiyi 
kimi yaşasın...  

 
12.09.2017 
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* * * 
– Professor Balaş, niyə Allah direktorumuzu cəzlandırmır. 

O axı milli maraqlarımıza zidd qərarlar qəbul edir. Dövləti ma-
raqlarımızı kənara atıb, şəxsi marağı üçün nə istəyir, edir. Hətta 
özü üçün əxlaqsız qadınlar saxlayır. Onların istəyi ilə riyakar 
vəzifə təyinatları edir. Milli maraqlarımıza zidd olan qəraralar 
qəbul edir. Niyə allah onu cəzalandırmır.  

– Allahın barmağı yoxdur ki, adamın gözünə soxsun. Sən 
get, onu ifşa et. Övladım, qədim Şərq fəlsəfəsinə görə Allah bi-
zim duyğuları-mızda yaşayır. Doğru qərarlar verəndə ilahi duy-
ğularımıza arxalanırıq, pis qərar verəndə şeytani duyğularımı-
za. Sən gedib barmağını basıb onun gözünü çıxarsan, deməli 
Allahın iradəsini yerinə yetirmisən. 

– Mən axı qorxuram. Məni işdən qovar. Qoy Allahın özü et-
sin.  

– Onda məlumdur, sən necə bəndəlik edirsənsə, o da sənə 
elə Allahlıq edir. Sən içindəki Allaha yox, şeytana xidmət edir-
sən, ədaləti isə Allahdan istəyirsən. Belə olmur. 

– Dünyanın işinə bax e... Hər şeyi mən edəcəyəmsə... bar-
mağı Allahın adından... gözünə soxum... hər şeyi Allah verib... 
Professor, nəsə alınmır? 

– Elə də olmalıdır, onda direktordan Allaha şikayət etmə. El 
məsəlidir: arıq sürünün axsaq çobanı olar.  

– O nə deməkdir? 
– Yəni ağası gülüm olanın, başına külüm olar... Sən hər şe-

yin səbəbini də, nəticəsini də, həllini də özündə axtar. – deyib, 
gedir.  

– Əşi bu professorların dilini başa düşmək olmur. Çox qəliz 
danışırlar. ... Xoşuma gəlmədi, bu lap ara vuranın biriymiş. Get 
barmağını sox... Yox mənlik deyil! Əcəlim gəlib bəyəm? Di-
rektordur, əlinin üstündə əl yox. Qılıncının dalı da, qabağı da 
kəsir. Yox, mənlik deyil, bu arının yuvasına barmaq soxmaq... 
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* * * 
Elmi-pedaqoji iclas: 
‒ Kimin bu il dərsliyi çıxıb? 
‒ Təkcə professor Balaşın. 
‒ Kim bu il beynəlxalq elmi konfransda olub? 
‒ Təkcə professor Balaş! 
‒ Kimin bu il məqaləsi beynəlxalq jurnallarda dəc edilib? 
‒ Təkcə professor Balaşın.  
‒ Çox yaxşı. Bu ay əmək haqqına əlavə var. Siyahıda ha-

mının adı var, ancaq deyiblər bir nəfər artıqdır. Kimin adını si-
yahıdan çıxaraq? 

‒ Professor Balaşın! 
‒ Təklif gəlib. Budur rəhbərlik bir nəfərin bazaya göndəril-

məsini xahiş edir. Orada yabanı otları yolmaq lazımdır. Kimi 
bu işə təklif edirsiniz? 

‒ Professor Balaşı.  
‒ Bu gün zibil qutularında tullantılar çoxdur. Bir nəfər ge-

dib xadimələrə kömək etməlidir. Kimi təklif edirsiniz?  
‒ Professor Balaşı! 

 
* * * 

‒ Həkim olar? 
‒ Buyur. 
‒ Həkim, deyəsən məndə anomaliya hallar var. 
‒ Necə bəyəm? 
‒ Mən heç vaxt xəstələnmirəm. Dərman nədir bilmirəm. 

Ancaq dostum həkimə evlənib, həmişə xəstələnir. Evində də 
müxtəlif dərmanlar.. nələr... 

‒ Subaysan? 
‒ Bəli. 
‒ Həkim tayfasına evlən onda səndə olan bu anomaliya ara-

dan qalxacaq. 
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* * * 
‒ Mən göz həkimiyəm, adım da qapıya yazılıb: Gözəlov 

Gözəl. Sən get, qulaq həkiminin yanına. Eşidirsənmi? Qulaq 
həkiminin. Onun familiyası Qulamovdur, adı Qulaqburdudur. 
Nə qədər qışqırmaq olar?! 

‒ Həkim qışqırmayın, artıq çatdı. Mən qulaq həkimin yanı-
na getməliyəm. Adı Qulaqburdudur. Siz göz həkimisiniz, adı-
nız Güzəlov Gözəldir. Getdim, sağ olun. (gedir) 

‒ (başqası daxil olur) Salam. 
‒ Salam, əgər gözlərinizdən şikayətiniz varsa bura, qulaqla-

rınızdırsa... 
‒ Gözlərimdən, əlbəttə. Bir baxardınız. 
‒ Əyləş baxım, nə işlə məşğul olursunuz, peşəniz nədir? 
‒ Sizdən nə gizlədim, mənim peşəm dəqiqlik tələb edir. Biz 

sapyorların səhv etməyə ixtiyarı olmadığı kimi, bizim səhvi-
mizlə günahsız insan həyatını itirə bilər. Mən gərək hədəfi də-
qiq görəm. Ancaq gözlərim zəifləyib. Adamları bir-birindən 
ayıra bilmirəm. Xüsusilə də bu həkimləri. Hamısı ağ xalatdadır. 
Bilmirsən hədəfi düz seçmişsən, ya səhv. 

‒ İndi mən sizin gözlərinizi elə yaxşı müalicə edərəm ki, 
tükü-tükdən seçərsiniz.  

‒ Siz mənim gözlərimi elə bu dəqiqə sağaltsanız, mən sizə 
min dollar pul verərəm. Elə mənim sifarişim də buradır. Yaxşı 
da qonorar almışam, on min dollar. Sən mənim gözlərimi elə 
bu dəqiqə sağaltsan, onun min dollarını sənə verərəm. Elə et ki, 
mən kitabçamdakı adı da, bax, deyəsən qapıda sizin adınız ya-
zılıb, onu da, oxuya bilim. 

‒ Bu saat, sən bloknotdakı adı da, qapıdakı adımı da oxu-
yacaqsan. Al bu eynəyi tax.(gözündən çıxarıb verir) 

‒ Əla, görürəm, nə yaxşı görürəm. Hər yeri oxuyuram. Al 
min dollar. Çox sağ ol. İndi hədəfi dəqiq seçə bilərəm. Kitab-
çamda kimin adı yazılıb? A, budur, həkim, göz həkimi, Gözə-
lov Gözəl.... 
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‒ Bağışlayın, əgər sirr deyilsə, soruşmaq olar, sizin peşəniz 
nədir? 

‒ Mən killerəm. Sizdən nə gizlədim. Görürəm yaxşı adamsı-
nız. Məni satmazsınız. Budur oxuya bilirəm. Heç kəsə deməyin; 
mən bu Gözəlov Gözəli indi öldürməliyəm. Kiminsə pulun alıb, 
gözlərini də sağaltmaq əvəzinə kor edib. O da həkimin ölümünü 
mənə sifariş verib. Heç kəsə deməyin. Sağ ol, sən əsil həkimsən. 
(qapını açır) Adınız nədir: Gö..zəl..ov Göz..əl. o nə yaxşı, hədəf 
də buradaymış. (cibindən tapançanı çıxarır) Tak!... 

 
* * * 

Kitab mağazası: 
‒ Bir kitab verin. 
‒ Kimi çox sevirsiniz? Klassiklər: Nizami, Füzuli, Sabir. 

Müasir ədəbiyyat da maraqlıdır.  
‒ Fərqi yoxdur kitab olsun. 
‒ Onda dünya ədəbiyyatı, yoxsa elmi ədəbiyyat lazımdır. 

Fizika, kimya – hamısı var. 
‒ Fərqi yoxdur kitab olsun. 
‒ Buyurun, Azərbaycan klassikləri, bunları hamı sevir. 
Alıcı kitabı alan kimi vərəqini cırıb tum yuvası düzəldir və 

tumları tökür və mırtlana-mırtlana deyir: 
‒ Müştəriləri də qaçırdın. 
 

* * * 
Saqqallı bir qoca başqa bir saqqallıya yaxınlaşır: 
‒ Salam, Süleyman. 
‒ Salam. Pirvəli bu sənsən? On il olar görmürəm səni. Axır 

ki, o dağlardan endin, üzünü gördük. Xınalıqda nə var, nə yox? 
‒ Xınalıqda hər şey yaxşıdır, ancaq eşitdim sizdə hər şey 

yaxşı deyil. 
‒  Hitlerlə dava etmişsiniz bizə də xəbər eləməmişsiniz. 

Yaxşı deyil! 
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* * * 
Təyyarədə yanaşı oturmuş cavan qız və cavan oğlan: 
‒ Bağışlayın gözəl qız, siz də təyyarə ilə uçursunuz? 
‒ Bəli, necə bəyəm? 
‒ Əşi söhbətdir eləyirik. 
 

* * * 
Kənddən gəlmiş bir yaşlı kişi satıcıya baxıb unitazı göstərir: 
‒ Bağışlayın, bu kişi üçündür, yoxsa qadın üçün? 
‒ Hansı kənddən gəlmisən? 
‒ Daştəpə! 
‒ Unitazın qadını, kişisi olmur, a kəndli. 
‒ Onda niyə şəhərdə qadınlar üçün ayrı, kişilər üçünsə ayrı 

ayaqyolu tikirsiniz? İşiniz-gücünüz qurtarıb? 
 

* * * 
Şəhərə gedən Nəsrəddinə bir neçə cavan yaxınlaşır: 
‒ Molla, eşitmişəm şəhərə gedirsən. Oradan mənə bir pa-

paq alarsan. Pulunu sonra verərəm. 
‒ Molla, mənə də kəmər al, pulunu sonra verərəm. 
‒ Molla, al bu pulları, mənə bir zurna alarsan, istəyirəm toy 

sifarişləri qəbul edim. Toylarda bala-bala çalım. 
‒ Bala, sən çaldın. Get sifarişini qəbul elə. 
 

* * * 
Yeməkxanada yemək yeyən kənd adamı ofisiantdan soruşur: 
‒ Ay bala, bu qədər qab-qacağı ofisiant niyə stola düzdü? 
‒ Bax, dayı, bu kabab, bu dolma, bu salat, bu yumurta, bu 

su içmək, bu ət yemək, bu plov üçündür.... 
‒ Başa düşmədim, bu yeməklərin hamısı, bir yerə gedirsə 

bu qədər qab-qacağı bulaşdırmaq nəyə lazım?! 
 

* * * 
Kinokoloq həkim hamilə qadınların şiş qarınlarına baxa-ba-

xa gedir və diaqnoz verir: 
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‒ Beş aylıq, hələ tezdir, altı aylıq, sənə də hələ tezdir, sək-
kiz aylıq, sən yavaş-yavaş hazırlan, aha bu nədir? Əkiz, özü də 
vaxtı çoxdan keçib. Elə bu dəqiqə əməliyyat stoluna. Tez olun! 

Başını qaldıranda qarşısında yekəqarın kişi görür... 
 

* * * 
Hamamda birisi avazla oxuyur və bu vaxt otağa başqası gi-

rir: 
‒ Gəl hamamın işində, içində və çölündə. Yaz, yay, qış, ba-

har. İsti-sərin var... 
‒ Bağışlayın, bura hamamdır? 
‒ Xeyir, konservatoriyadır! 
‒ Bağışlayın, onda səhv gəlmişəm. Küçədən keçirdin, eşit-

dim ..... 
 

* * * 
Qatarda gedən iki nəfər söhbət edir; birisi birinci yarusda, 

ikincisi aşağıda: 
‒ Eloğlu, xeyir ola hara belə gedirsiniz? 
‒ Xeyirdir, Rusiya dövlətinə, oğlumun yanına gedirəm. Bəs 

sən hara gedirsən, eloğlu? 
‒ Mən də Ukraynaya. Qəribədir, eloğlu, gör texnika necə 

inkişaf edib, qatarın birinci mərtəbəsi Ukraynaya, ikinci mərtə-
bəsi Rusiyaya gedir! 

 
* * * 

Bioloji laboratoriyada iki tələbə heyvanlara baxır. Birdən 
qurbağa hoppanır: 

‒ Qusik bu nədir belə? 
‒ Baxmayaraq ki, mən də sənin kimi heç vaxt şəhərdən kə-

nara çıxmamışam, ancaq deyə bilərəm ki, bu bülbüldür. 
‒ Yox Qusik, sən yanılırsan, mənə elə gəlir ki, bu qaran-

quşdur. 
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‒ Onda gəl, mərc gəlib professordan soruşaq. Budur gəldi. 
Professor, bu hoppanıb qaçan quş bülbüldür, yoxsa qaranquş. 
Mən deyirəm qaranquşdur, Qusik deyir bülbüldür? 

‒ Yox uşaqlar, siz yanılırsınız. Baxmayaraq ki, mən də heç 
şəhərdən kənara çıxmamışam, ancaq oxumuşam ki, hoppanaraq 
qaçan quşlar sərçələrdir. Bu quş sərçədir. Sadəcə olaraq tükləri-
ni yolublar. 

 
* * * 

Müdirin qəbul otağına birisi daxil olub katibəyə deyir: 
‒ Bağışlayın, müdirin qəbuluna yazıla bilərəm? 
‒ Nə məsələdir? 
‒ Yeni vəzifə boşalıb, maaşı da yaxşıdır. Məndən yaxşı na-

mizəd yoxdur. 
‒ Cavan oğlan Zülümov kadr işlərinə fevralın 29-da baxa-

caq. Hələ o vaxta çox var. 
‒ Təqvimə baxım. Vaxsey, fevralın 29-u iki ildən sonra 

olacaq. 
‒ Cavan oğlan Zülümov sözü bir dəfə deyir. Özün bilirsən 

də, Zülümov dedi, qurtardı, o, məşğuldur! 
 

* * * 
Səfərdən qayıdan arvad ərindən soruşur: 
‒ Əzizim, mən olmadığım bu üç gündə güllərə su vermiş-

sən? 
‒ Əlbəttə. 
‒ Hansı sudan? 
‒ Öz içdiyim sulardan, mineral sular, pivə, hətta bir dəfə 

araq da verdim! 
‒ Vaxsey, güllər quruyub! Ay aman! 
‒ Vay mənim halıma, təcili xəstəxanaya gedim. Yəqin bir 

azdan mən də öləcəyəm! İçdiklərimə zəhər qatıblarmış! 
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* * * 
Brejnev Azərbaycana gəlir və onu hamı alqışlarla qarşılayır: 
‒ Salam əleykim! 
‒ Əleykum salam! 
‒ Salam əleykim! 
‒ Salam malam! 
‒ Malam salam! 
‒ Uzun qulaq! 
‒ Qulaq uzun! 
‒ Arxipelaq QULAQ! 
‒ Qulaq arxipelaq! 
‒ Leonid İliç o sözləri deməyə ehtiyac yoxdur! – Deyə biri-

si həyəcanla onun qulağına pıçıldayır. 
 

* * * 
Birisi yumurtanı sındırıb yeyəndə onun üstündə bir elanı 

oxuyur: 
‒ “Mənim adım Lalədir. 22 yaşım var. Öz yaşıma uyğun oğ-

lan olsaydı, ailə qurardım. Bütün məişət şəraitim var. Heç nəyə 
ehtiyacım yoxdur, təkcə ərdən başqa. Ünvanım: İnşaat küçəsi-24 
mənz. 3. “Ayə bu göydən düşmədir ki, üç gündür şəhərdə özümə 
nə iş tapa bilirəm, nə də qalmağa yer. Getdim eee... 

‒ (Qapının zəngini basır. Qapını qoca bir qarı açır) Nə is-
təyirsiniz? 

‒ Bağışlayın nənə, burada Lalə adlı bir cavan qız yaşayır. 
O yumurtada elan verib. Mən həmin elana görə gəlmişəm. Kim 
bilir, bəlkə xoşuna gəldim. Birlikdə ailə qurduq. 

‒ Lalə mənəm. O elanı mən 60 il bundan qabaq vermişəm. 
Sən çox gecişmisən. Artıq ailə qurmağa halım qalmayıb. 

‒ Deməli mən 60 illik bir yumurtanı yemişəm?! 
 

* * * 
Qapıya yaxınlaşan Nəsrəddin içəridəki söhbətləri eşidir: 
‒ Əşi Nəsrəddin nə bilir, nə də desin. Onun deyəcəklərinin 
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hamısını bilirik. 
‒ Qoy desin, xoşumuza gəlməsə hoya basarıq. 
Nəsrəddin içəri girib toplananlara baxıb sual edir: 
‒ Siz bilirsinizmi, mən nədən daşacağam? 
‒ Bilirik! 
‒ Bilmirik! 
‒ Onda belə edək. Bilənlər bilməyənlərə desinlər. Mənim 

təcili işim var. Sağ olun mən getdim! 
 

* * * 
Nəsrəddin gecə vaxtı oğlu ilə gedir. Oğlu görür ki, oğrular 

qıfılı kəsirlər. Atasından soruşur: 
‒ Ata, onlar nə edir? 
‒ Tar çalırlar. 
‒ Bəs, səsi çıxmır? 
‒ Bu xüsusi tardır, onun səsi səhər çıxacaq! 
 

* * * 
Nəsrəddin oğlu ilə trenajor və aerobika zalının yanından ke-

çir. Oğlu rolikin üstündə qaçan adamı görüb soruşur: 
‒ Ata, o kişi hara qaçır elə? 
‒ O kişi qaçır baxsın ki, çalınan musiqinin səsi hansı məsa-

fəyədək çatır. 
 

* * * 
Nəsrəddin yatağında yatır. Bu vaxt küçədə hay küy yaranır. 

Yorğanı çiyninə atıb eyvana çıxanda üstündən yorğanı alıb qa-
çırlar. İçəri girəndə səs-küyün kəsildiyini görən arvadı soruşur. 

‒ Deyəsən səs kəsildi, o nə davası idi? 
‒ Dava yorğan davası idi! İstədiklərini əldə etdilər. 
 

* * * 
Ata telefonla danışır oğul isə qulaq asır: 
‒ Əmioğlu, daha demə, kommunist olub, nadan, cahil ol-

muşuq. Dinimizdən, etiqadımızdan uzaq düşmüşük. Allahımız-
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dan xəbərimiz olmayıb. Biz Allahımıza sitayiş etməliyik, hər 
an onu xatırlamalıyıq. Sovet hökuməti Allahı unutdurub. Uşaq-
larımıza da dinimizi izah etməliyik. Onlar hər şeyi bilməlidir.... 
Sən deyəndir düzdür: sünni, şiə, məzhəblər, “işid”, “vəhabi” – 
belə şeylər var. Bizim onlardan xəbərimiz olmayıb... sağ ol. 

‒ Ata, kiminlə danışırdın? 
‒ Əmioğlu ilə danışırdım, oğul. Sən bilməlisən, “işid” mil-

ləti bizim düşmənimizdir. Biz müsəlmanıq, gərək kafirlərə qar-
şı ehtiyatlı olaq. 

‒ Ata “işid” nədir? 
‒ Həə... oğlum, onlar müsəlmanlara düşmən olan millətdir. 

Onlar yəqin Hindistan, Afrika tərəfində yaşayırlar.  
‒ Ata, bəs məzhəb nədir? 
‒ Məzhəb!? ... Qoy əmioğluya zəng edib soruşum.... Alo, 

əmioğlu, bu məzhəb nə olan şeydir? ... Şiəlik, sünnilik məzhəb-
dir?! ... Onlar harada yaşayır? Belə ... bu uşaq soruşur. Mən də 
özün bilirsən, Sovetin vaxtında ən qabaqcıl çoban, həm də 
kommunist olmuşam. Belə şeylərdən uzaq olmuşam. Bu kom-
munistlər bizi tamam cahil ediblər. Heç nədən xəbərimiz yox-
dur! ... Nə danışırsan, biz şiəyik imamın qatilləri sünnidir, bi-
zim düşmənimizdir! .. Başa düşmədim, biz sünnüyük, şiələr bi-
zim düşmənimizdir. .. Əksinə, sünnüyük, qalanlar bizim düş-
mənimizdir... Əşi bu telefonun da xışıltısı qoymur bir şey eşi-
dib başa düşək. Du.. du.. duu. Səs kəsildi. 

‒ Ata, necə oldu! 
– Oğlum, deməli əksinə, biz ya sünnüyük şiələr bizim düş-

məndir, ya da şiəkik sünnilər bizim düşmənimizdir. İkisindən 
biri olmalıdır. Mən bunları əmioğludan dəqiq soruşaram. Bu 
kommunistlər bizi lap cahil edib. Heç nədən xəbərimiz yoxdur. 
Eybi yoxdur oğul, biz cahilliyin daşını atıb dostlarımızı düş-
mənlərimizdən ayırarıq. Biz ya şiəyik, sünnülər bizim düşmən-
dir, ya vəhabiyik şiələr bizim düşməndir, ya da əksinə, “işidik”, 
hamısı bizim düşmənimizdir. Hər şeyi bilmək lazımdır. 
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* * * 
Bəhlul Danəndəyə bir cavan yaxınlaşır: 
‒ Bəhlul Danəndə, deyirlər siz çox ağıllı olduğunuza görə 

“danəndə” deyirlər, yəni “ağıllı”. Mən də sizi ağıllı saydığım 
üçün yanınıza gəlmişəm. Mənə bir məsləhət verin. Deyin gö-
rüm nə edim ki, varlı adam olum? 

‒ Mənə “Danəndə” deyənlərə ağıllı məsləhət verirəm, “di-
vanə” deyənlərə isə dəli məsləhəti verirəm. Bunu yadından çı-
xarma. İndi ki, məni Danəndə hesab edirsən, onda sənə məslə-
hətim budur. Get zibilxanalardan çoxlu mis, alüminium topla. 
Tezliklə Sovet hökuməti dağılacaq, onları satıb yaxşı varlana 
bilərsən. 

Bir neçə ildən sonra həmin adam yaxşı geyimdə Bəhlul ilə 
görüşür: 

‒ Ooo.. Bəhlul Divanə, bu sənsən. Sənin məsləhətinlə var-
landım. İndi mənim hər şeyim var. Sən elə bir məsləhət ver ki, 
mən bir qədər də çox varlanım. 

‒ Nə deyirəm ki, verim də. Sən belə elə, get Dağlıq Qara-
bağda torpaqlar al. Bir azdan oradakı torpaqların qiyməti son 
dərəcə artacaq. Od qiymətinə olacaq. Hər qarış torpaq üçün in-
sanlar canlarından belə keçəcəklər.  

‒ Düz deyirsən, Bəhlul Divanə, gedim bütün sərvətimi sa-
tıb Dağlıq Qarabağda torpaqlar alım. Mən bu məmləkətin ən 
varlı adamı olacağam. 

Bir müddətdən sonra. Kasıb paltarında həmin cavan Bəhlul-
la rastlaşır: 

‒ Bu nədir, nə günə düşmüşsən? – deyə Bəhlul ondan soru-
şur. 

‒ Sənin məsləhətindən bu günə düşmüşəm. Ağıllı məsləhət 
vermədin. Bütün varımı satıb Dağlıq Qarabağda torpaq sahələri 
aldım, oranı da ermənilər işğal etdilər. Bütün varım əlimdən 
çıxdı. Bəs sən necə ağıllısan ki, bu bəlanı görməmişsən. 

‒ Niyə görmürdüm. Birinci dəfə mənə Bəhlul Danəndə de-
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din, mən də sənə “danəndə” – “ağıllı” kimi məsləhət verdim. 
İkinci dəfə qudurub mənə Bəhlul Divanə dedin, mən də sənə 
divanə - dəli kimi məsləhət verdim... 

 
* * * 

XX əsrin 20-ci illəri, ata və oğul: 
‒ Oğul, başa düş insan meymundan əmələ gəlib. Biz artıq 

fırıldaqçı mollaların sözünə inanıb deyə bilmərik insanı Allah 
yaradıb. Biz indi dahi rəhbərimiz, bütün zəmanələrin şərəfi, 
vicdanı, xoş gələcəyi olan Lenin ideyalarına inanmalıyıq. Biz 
artıq yeni düşüncə ilə yaşayıb kommunizm qurmalıyıq. Kom-
munizm – elə o fırıldaqçı mollaların vəd etdikləri cənnəti bu 
dünyada yaratmaq deməkdir. Məhsul bolluğu, hər şey müftə, 
siz cavanlar naz-nemət içində yaşayacaqsınız. 

‒ Oldu ata, bundan sonra deyəcəyəm, insanı Allah yarat-
mayıb, o meymundan əmələ gəlib. Amma bir şey də məni dü-
şündürür, bəs meymunu kim yaradıb? 

‒ Onu alimlər hələ tapmayıb, tapanda deyəcəklər. 
‒ Başa düşdüm... 
Əsrin axırında, yenə həmin səhnə, personajlar başqa paltarda: 
‒ Oğul, bu axmaq kommunistlərin sözünə aldanma. İnsan 

meymundan əmələ gəlməyib. İnsanı Allah yaradıb. Bu kommu-
nistlər – kafirlər ürəyimizdən müqəddəs Allahımızı çıxarıblar. 
Biz artıq yeni düşüncə ilə yaşamalıyıq. O dünya var, cənnət 
var, cəhənnəm var, qır qazanı var. Günahı olanlar o qır qaza-
nında yanır. Qiyamət var. Hamı öləndən sonra diriləcək. Allah 
qarşısında hesabat verəcək. Başa düşdün oğul? Bil insanı Allah 
yaradıb. 

‒ Başa düşdüm, ata. Ancaq bir şey məni düşündürür, bəs 
Allahı kim yaradıb? 

‒ Küfr danışma, o barədə hələ müqəddəs kitablarda məlu-
mat yoxdur. Deməli o barədə sən də fikirləşmə... 

‒ Başa düşdüm... 
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* * * 
İki mülki və bir hərbçi oturub. Bu vaxt bir qadın yaxınlaşır. 

Birinci mülki şəxs əynindəki paltarı, cibindəki açarları çıxarıb 
ona verir. Qadın qəzəblə: 

‒ Bu evin açarı deyil, bu xarab maşını özünə saxla, mənə 
mənzilin açarını ver! 

‒ Buyur. 
‒ Bax belə, bir daha səni görməyim. 
‒ Oldu. 
Xanım gedəndən sonra ikinci mülki şəxs soruşur: 
‒ Bu kimdir ki, günün günorta çağı səni soyur? 
‒ Bu mənim günahlarımın cəzasıdır, insan şəkilinə düşüb, 

məni qarabaqara izləyib cəzalandırır. Beş ildir bu arvadın əri-
yəm, bu illərdə tüstü təpəmdən çıxır. Məni əcəl kimi qarabaqa-
ra izləyir. 

‒ Sənə yazığım gəlir. 
Bu vaxt birisi yaxınlaşır və ikinci mülki şəxs dərhal ayağa 

qalxır. Həmin adam “Müdir” yazılmış kabinetə daxil olur. İkin-
ci mülki şəxs ciblərini eşələyib bütün pullarını bir yerə toplaya-
raq qorxa-qorxa kabinetə daxil olur və bir azdan həyəcanla ka-
binetdən çıxır: 

‒ Çox şükür, yaxşı qurtardım. 
‒ Bu kişi kimdir ki, onu görəndə əsirsən, cibini boşaldıb 

ona verirsən? 
‒ Bu kişi də bizim kollektivin bağışlanılmaz günahlarının 

cəzasıdır. Bizə qan uddurur. 
Bu vaxt iki qalstuklu şəxs öndən keçir. Hərbiçi qalxıb dərhal 

onlara hərbi salam verir. Mülki şəxslər ondan soruşur: 
‒ Bunlar kimdir, onlara salam verirsən? 
‒ Bunlar da bizim günahlarımızdır. İnsan şəklinə düşüb qa-

bağımızda bitiblər. Biri rusdur, biri erməni. Verdiyimiz torpaq-
ları qaytarmırlar ki, qaytarmırlar. 
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* * * 
– Stalin hələ ikinci dünya müharibəsindən əvvəl xalqa xəya-

nət etdi. Ən peşəkar generalları güllələyib ordunu başsız qoy-
du. Düşmən də asanlıqla ölkənin böyük hissəsini işğal edə bil-
di. İkinci dünya müharibəsi belə ağır başa gəlməməli idi. Əgər 
Stalinin xalqa xəyanəti olmasaydı... 

– Nə demək istəyirsən? Bizim rektor da Azərbaycan təhsili-
nə xəyanət edib professorların apara biləcək işləri qeyri-profes-
sor olan təsadüfi adamlara tapşırır?! 

 
* * * 

Polis idarəsi: İçəri birisi daxil olur. Polis sual verir: 
‒ Adınız, soyadınız, atanızın adı, təvəllüdünüz, yaşadığınız 

ünvan? 
‒ Deməli, mən bunları yada salmalıyam... Tələsməyin, bu 

saat hamısını yada salaram. Bağışlayın mənim yaddaşım ta-
mam pozulub. Gərək bir qədər fikirləşəm. Siz inciməyin, bir 
qədər fikirləşəndən sonra yadıma düşür. 

‒ Həə.. nə oldu? Beş dəqiqədir fikirləşirsən, hələ adını da 
yadınaa sala bilməmişsən. Yox mənim əsəbim tab gətirməyə-
cək. Ay qız, gəl bundan anket məlumatlarını soruşub vərəqə 
yaz. Mən gözləyə bilmərəm. Gedim görüm, cinayətin üstünü 
aça bildilər, ya yox! 

Katibə yaxınlaşıb yazmağa başlayır: 
‒ Deməli sənin adın Həsənqulu, atanın adı Hüseynqulu, soy 

adınsa Məmmədquluyevdir. 1959-cu il təvəllüdlü, ünvanınız: 
Zərgərpalan küçəsi 9001. 

‒ Elədir. Yadıma düşdü. Sən bunları haradan bilirsən? 
‒ Mən sənin üçüncü arvadın olmuşam. Ünvanı unudub bi-

rinci arvadıngilə getdiyinə görə boşanmışıq. 
‒ Ola bilər, deyəsən xatırlayıram. 
‒ Deməli sən mərhumu öldürüb aradan çıxmısan? 
‒ Yadıma düşmür! 
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‒ Əlini qandallasınlar, gedək, zindanda yadına düşər. Axır 
ki səndən intiqam aldım. 

O əlləri qandallı çıxanda polis içəri girir.  
– Burax getsin. Qatili tapdıq. 
– Bu dəfə bəxtin gətirdi.  
 

* * * 
Müəllim üç nəfər tələbəyə dərs verir və onlardan birinci de-

yilənləri çətin başa düşdüyündən, ikincisi başa düşməkdə ona 
kömək edir. Üçüncü tələbə isə təəccüblə onları izləyir: 

‒ Sadə xalq cümləsi ilə deyirəm, əgər başa düşməsəniz so-
ruşun. Deməli, “Barbarların sarsıdıcı zərbəsi altında qalmış 
qullar darmadağın dağılırdı” Başa düşdünüzmü? 

‒ Yox! – deyə birinci dilləndi və ikinci tələbə onu başa sal-
mağa başladı: 

‒ Şeylərin zadından, ta.. tu.. tarrr... zad oldu. Başa düşdün-
mü? 

‒ Başa düşdüm. – deyə birinci təsdiq etdi. 
‒ Çox şükür. Davam edirəm, asta deyirəm ki, başa düşəsi-

niz. Eramızdan əvvəl birinci minillikdə quldarlıq cəmiyyəti 
tədricən dağılmağa və feodalizm cəmiyyətinin yaranması baş-
ladı. Deyəsən, o başa düşmədi, tərcümə elə! 

‒ Əv .. əvv. əəvvəl zad oldu, zadlar qu.. qur.. ta.. ta.. randan 
so .. so.. so.. nra zad oldu. 

‒ İndi anladım, deyə birinci ikinci tələbənin sözünü kəsdi. 
Dərs qurtarandan sonra üçüncü tələbə birinci tələbədən so-

ruşur.  
‒ Sən doğrudan müəllimin aydın dediyini yox. o pəltəyin 

dediyini anlayırdın? 
‒ Yox əşi, müəllim danışanda ağzından tüpürcək tullanıb 

üzümü çirkləndirmirdi. Bu pəltəyin üzümə düşən tüpürcəyin-
dən iyrəndiyim üçün, canımın dərdindən elə deyirdim. 
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* * * 
İki nəfər yeməkxanaya pulsuz gəlir. Birisi o birinə: 
‒ Sən ki, super hiyləgərsən, bir şey fikirləş 
‒ Bu saat! 
Pencəyini çıxarıb yanındakı boş stulun üstünə keçirən və qa-

bağına çoxlu xörəklər qoyub yemək yeyən bir müştəriyə diq-
qətlə baxandan sonra hiyləgər cavan həmin adamın pencəyi 
asılan stulu çəkib başqa stol arxasına qoyur və oturaraq deyir: 

‒ Sən də əyləş, tez ye! Sonrası mənim boynuma! 
Bir neçə dəqiqə keçir. Yeməklərini yeyən cavanlar ofisiantı 

çağırır və həmin hiyləgər cavan: 
‒ Bağışlayın, bizim pulumuz yaddan çıxıb, ofisdə qalıb. Bu 

pencək əmanət kimi sizdə qalsın. Bahalıdır, çirkləndirməyin. 
İndi biz pulu göndərərik, siz də pencəyi qaytararsınız. 

‒ Problem yoxdur. – deyə, ofisiant razılığını bildirir və 
müftəxor cavanlar aradan çıxır.  

Ofisiant əlində pencək sahibinin yanından keçəndə o da aya-
ğa qalxır və elə başa düşür ki, pencəyi tutmaq üçün götürüb: 

‒ Çox sağ olun! Bura nə yaxşı restorandır, pencəyi də gey-
mək üçün tuturlar. – deyə, qollarını uzadır ki, pencəyi geysin. 
Ofisiant təəccüblə: 

‒ Bu bəyəm sizindir? Bəs o gedənlər bunu girov qoydular! 
Dedilər yemək pulunu verə bilmirik, bu gi .. rov qal.. sın...! 

 
* * * 

İkisi söhbət edir: 
‒ Bağışla, burada icra hakimiyyəti harada? 
‒ Bilmirəm. 
‒ Bəyəm siz bilmirsiniz rayonu idarə edənlər harada oturur. 

“Başçının” adı nədir, kimdir, kimlərdəndir? 
‒ Əşi, nəyimə gərək, kim orada oturur, kim oturmaq istəyir. 

Limonumu satıb güzəranımı keçirirəm. Siyasət mənlik deyil... 
‒ Dünyanın ən xoşbəxt adamısan. 
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* * * 
Həkimin qəbuluna birisi daxil olur: 
‒ Bura morqdur? 
‒ ... 
‒ Bura ölüxanadır? 
‒ .... 
‒ Bura meyitxanadır!? 
‒ Nə lazımdır? 
‒ Həkim, mənə morq lazımdır. Mən ora getmək istəyirəm! 

Mənə kömək edə bilərsinizmi? 
‒ Ora düşməyin müxtəlif yolları olub. Xalq arasında geniş 

yayılmış sadə metodlar... iplə özünü asmaq, hündürdən özünü 
atmaq. Bəzən özünü yandırmaq – bunu daha çox qızlar edirlər. 
Sən kişi xeylağısan. Tibbi yolu da ki, zəhərdən-zaddan içmək. 
Həkim köməyi də bu ola bilər ki, ya bir iynə vurar, yatıb ayıl-
mazsan. Ya da qanını səliqəli çəkib ... yavaş-yavaş o söz ... An-
caq həkim xidmətləri, bu sahədə lap bahalıdır. Mən lap baha qiy-
mətə bunu edirəm. Bilmirəm, sənin pulun buna çatarmı? Bu çox 
bahalı işdir. Hər kəsə asanlıqla morqa düşmək nəsib olmur. Ora 
düşmək üçün çoxları var ki, illər boyu müxtəlif xəstəliklərdən 
əzab-əziyyət çəkir. Ağrılar onlara gün verir, işıq vermir. Səhər-
dən axşama acı ağrılardan ulayırlar. Hələ onu demirəm, evdəki-
ləri bezdirirlər. Daha nə deyim. Sən tamamilə düzgün qərar qə-
bul etmişsən. Nəyə lazım bu qədər zarıltılar. Acı ağrılar. Mən sə-
nə kömək edərəm, adi bir iynə. Yatacaqsan, beş-on dəqiqədən 
sonra cismin morqda, özünsə cənnətdə kef çəkəcəksən. 

‒ Deməli, siz morqa düşməkdə mənə kömək edə bilərsiniz? 
‒ Əlbəttə, dedim axı, bu çox bahalı işdir. Təqribən on min 

manat. 
‒ Bu məbləğ, deməli, onun müqabilində olur ki, siz mənə 

iynə vurursunuz, sonra arabada morqa aparırsınız. 
‒ Bəli, tamamilə doğrudur. 
‒ İynə vurma və arabada aparma əməliyyatı olmasa, məni 
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sadəcə morqa aparsan. Onda bu iş neçəyə başa gələr?. 
‒ Onda bir qədər ... əşi, sənə görə nə fərqi var, morqa canlı 

gedəsən. Ya cansız. Belə şeydə xəsislik eləmə. Qoy təmtəraqla 
işi görək. Burada şərait yaxşıdır. Orada uzanmaq üçün rahat di-
van yoxdur. Başqa ... şeylər ... var .... Axı ora canlı getməyinin 
nə mənası var? 

‒ Məsələ burasındadır ki, mən deyəsən çaşıb başqa adam 
öldürmüşəm. Bayaq küçədə birisini gördüm. Mənim öldürəcə-
yim adama çox oxşayırdı. İstəyirəm öldürdüyüm adama morq-
da bir də baxım. Nə deyim. Mənə əmin olmaq lazımdır. Sən bu 
işdə mənə kömək etməlisən. Etməsən… işin şuluqdur… səni 
ora göndərərəm.. Sən deyən üsullarla yox, sadəcə bu tapanca 
ilə… səssizdir… heç kəs eşitməz… 

‒ Aaaa ... uuu... mə.. məə.. məən bilmi.. rəm.. Vaxsey, əcəb 
işə düşdüm... Qurtarın məni! 

 
* * * 

Həkim və xəstə. 
– Həkim, o biri həkimlərin hərəsi bir söz dedi. Biri dedi pu-

lunu ödə rentgenə salım, biri dedi ödə müalicə kursu yazım, bi-
ri dedi pulu ödə seanslarıma yazım. Axırı bir cərrah kimi sizin 
yanınıza gəldim. 

– Dərdiniz nədir? 
– Ayaq barmağımın biri qısadır. O birinin altına girib döyə-

nək yaradır. O da bərk ağrıyır. Buna bir əlac edin. Ayağıma 
ayaqqabı geyə bilmirəm! 

– Deməli belə, bunun başqa əlacı yoxdur. Gəl o barmağı kə-
sim. Onsuz da bu ayaq barmaqları insan meymun olanda lazım 
olub. Artıq min illər keçib. Biz insan olandan sonra bu barmaq-
lar öz funksiyasını itirib. Heç nəyə lazım deyil. Qiymətlər qapı-
da yazılıb. Ödə, o mezozoy erasından yadigar qalmış artıq bar-
mağı bir saniyə içində kəsib atım. Bir daha səni narahat etmə-
sin. Başqa yolu yoxdur. İskənəni qoyub çəkiclə vuracağam. 
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Heç ağrısını hiss etməyəcəksən. Tez ol, hazırlaş! 
Xəstə otaqdan çıxıb qiymətlərə baxır. Vay-vay, yaxşı ki, ba-

şımda xəstəlik olmayıb. Yoxsa deyərdi mezozoy erasında qur-
bağa olmuşuq. Baş nəyə lazım!? 

 
* * * 

Sərxoş güzgünün qarşısına gəlir. Öz əksini başqası hesab 
edib soruşur: 

‒ Bağışlayın, buradan necə çıxmaq olar? 
‒ ... 
‒ Mənə baxır, cavab vermir. Buranın adamları necə adam-

lardır, cavab vermək istəmirlər! 
 

* * * 
Polis rəisinin otağında ikisi söhbət edir: 
‒ Bax, Mamedov, artıq mən təqaüdə gedirəm. Sən cavan-

san, bundan sonra rəis sən olmalısan. 
‒ Ancaq, rəis, mənim elə də çox savadım yoxdur. Mən ne-

cə rəis işləyə bilərəm. 
‒ Mamedov, mənim bir rəisim var idi, həmişə deyirdi: polis 

orqanları yeganə idarədir ki, savada yox, gücə ehtiyac var. 
Odur ki, ruslar demişkən “сила есть ума не надо», – yəni güc 
varsa, ağıla ehtiyac yoxdur.  

‒ Bilmirəm, rəis, birinci dəfədir eşidirəm. 
‒ Öyrən, Mamedov, nə qədər sağam bir konspekt götür 

yaz. Sonra gec olar. 
Bu vaxt bir xarici vətəndaş gətirirlər: 
‒ Rəis, bu xarici vətəndaşdır, vizasının vaxtı qurtarıb. 
‒ Mamedov, bir protokol yaz. 
‒ Yazım da, a kişi adın, familiyan, atanın adı nədir? Hansı 

ölkənin vətəndaşısan? 
‒ Ağa mənim adım, Dərvişdir, nami-xanəvadəm İydəli Ne-

cad-purdur, atamın adı Əjdərdir. Özüm İslam Respublikasının 
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sakiniyəm. Vizamın vaxtını uzatmaq ağlıma belə gəlməyib. 
Mən bisavad, avam adamam. Nə deyirsiniz edim. Təki buraxın 
gedim külfətimin yanına.  

‒ Təvəllüd tarixini de! 
‒ 1352-ci il. 
‒ İndi 2009-cu ildir. Deməli, 2009-dan 1352 çıxanda, düz 

657 yaşı var. Rəis, bunların ölkəsində nə çox yaşayırlar, düz 
657 yaşı var. 

‒ A kişi, sənin bu qədər yaşın var? – deyə, rəis soruşur. 
‒ Yox ağa, mənim 36 yaşım var. 
Rəislə polis nəfəri bir-birinin üzünə baxır: 
‒ Rəis, mənə çatdı, bunlar düz altı yüz il bizdən geri qalıb-

lar. Altı yüz il bundan qabaq biz də belə olmuşuq. Ərəblər gəlib 
bizi islam edib, dövlətimiz də islam dövləti olub. Ölkəni molla, 
şeyx idarə edib. İndi islam gəlib bunlara çatıb. 

‒ Tamamilə düzdür, Mamedov. Mən də elə fikirləşirəm. 
Bunların görəcəyi günlər hələ qabaqdadır. Burjua inqilabı, so-
sialist inqilab. Kommunistlərin kommunizm xülyaları, sonra 
müstəqillik. Yenə müharibələr. Buna lap yazığım gəldi. Bunları 
protokola yaz, burax getsin. Yazığın görəcəyi günlər hələ qa-
baqdadır. 

 
* * * 

Təhsil nazirinin qəbul otağında mətbuat işçiləri: 
‒ Biz gəlmişik künikulyum haqqında nazirimizdən soruşaq. 

Görək onu nə vaxt keçirək.  
‒ Əyləşin, bu saat özündən soruşum, sonra. 
Nazirin kabinetinə daxil olur: 
‒ Yoldaş nazir, mətbuatdır. Künikulyum haqqında soruş-

maq istəyirlər. deyirlər onu nə vaxt keçirəcəyik. 
‒ Ku.. kun .. yuk.. mu , dilim də tutmur, nə deməkdir? 
‒ Bilmirəm, hörmətli nazir. Mətbuata nə deyim. 
‒ De ki, o sözü hələ dilimiz tutmur, əvvəl onu deməyi öyrə-
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nərik, sonra baxarıq, nə olan şeydir. Bəyənsək, keçirərik. 
Qəbul otağına qayıdır: 
– Künikulyum sözünü nazirimizin dili tutmur, dili tutanda 

həyata keçirəcək. Gedin, işimiz çoxdur, mane olmayın! 
 

* * * 
Quşlar satılan mağazada birisi satıcıya yanaşır: 
‒ Bağışlayın bu nə quşdur? 
‒ Bülbüldür, yaxşı mahnılar oxuyur. 
‒ Onun mahnılarına kim qulaq asır. 
‒ Bütün dünya. Bu quş öz oxumağı ilə dünyada məşhurdur. 
‒ Deməli bütün dünya onun oxuduğu mahnıları bəyənir. 

Bəs hansı mahnını oxuyur. 
‒ Ti-ti-ti. Fi-ti-fi-ti-ti (satıcı müxtəlif fit səsləri çıxarır) 
‒ Elə bu? Başqa mahnılar bilmir?  
‒ Elə bu bəsdir də, daha nə oxumalıdır?! 
‒ (əsəbi halda satıcının yaxasından yapışır) Ayə, mən mu-

ğam oxuyuram, sazda aşıq mahnısı oxuyuram. Estrada, rep, 
meyxana, nə desən oxuyuram heç şəhərdə məşhur deyiləm. Ha-
mı mənə “bozbaş” müğənni deyir. Xırda bir quş fit verir bütün 
dünya onu tanıyır! Bu nədir əəə... niyə mənə “bozbaş” deyirsi-
niz. Niyə mənə əməkdar artist adı vermirsiniz. Bir quşu dünya-
da məşhurlaşdırmırsınız!? 

‒ Özünə gəl, məni burax! 
 

* * * 
Birisi başqa birisinə ağzından çıxanı deyir. Kənarda dayanan 

başqa birisi isə təəccüblə onlara baxır: 
‒ Sən əclafsan, alçaqsan, heyvansan, küçüksən. Bilirsən 

sən nəsən, inəksən eee.. inək, qoyunsan. Sənin anan fahişə, atan 
oğraş olub. Sən insan deyilsən, qoduqsan, eşşəksən, atsan, do-
nuzsan. (cibindən çıxarıb pul verir və gedir). 

Üçüncü ona yaxınlaşır: 
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‒ Bu adam hər gün gəlib səni təhqir edir. Sən də onun ca-
vabın vermirsən? Ona gücün çatar, niyə təhqir edilməyinə im-
kan verirsən? 

‒ Mən narkomanam. Onlar acıqlarını mənə töküb sakitlə-
şirlər. Mən də onlardan pul alıb iynələyib sakitləşirəm. 

 
* * * 

 Birisi gəlib - gedənlərə Azərbaycan dilində müraciət edir. 
Onu heç kəs anlamır: 

‒ Bağışlayın? 
‒ Ekc yus mi! 
‒ Bağışlayın? 
‒ Bardon müsyo! 
‒ Bağışlayın! 
‒ Извините мне не когда.  
Əlacsız qalan adam xadiməyə yaxınlaşır: 
‒ Sizdə bir tərcüməçi yoxdur, mənim sözümü desin. Mənə 

də bunların nə dediyini başa salsın? 
‒ Biri vardı, düşmənin sözünü dediyi kimi tərcümə etdi. 

Şefin qəzəbinə gəldi... Eh, sonra qır qazanında yandırdılar. 
‒ Tərcüməçilərlə belə rəftar eləmək olmaz axı! Nə böyük 

insafsızlıq, qəddarlıq! 
‒ Nə etmək olar. Nəyimə lazım, mən bilmirəm. Mən belə 

işlərə qarışmaram, nəyimə lazım. Yaxşısı budur süpürgəçi 
olum. Tərcüməçilikdən əl çəkmişəm. Sən bilərsən... qır qaza-
nı... yoxsa süpürgə... 

 
* * * 

Əlində qanlı bıçaq birisi həkimin qəbuluna girir. Həkim qarşı-
sındakı adamın vahiməsindən qorxuya düşüb əsməyə başlayır. 

‒ Həkim, de görüm, mən sağlamam, ya xəstə? 
‒ .... aaa... ooo... aaa... 
‒ Nə dedin, xəstəyəm!?  
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‒ ..aaa.. 
‒ Mən sağlamam, eləmi? 
‒ Bə-bə-bə.. bəli! Sən sağlamsan! 
‒ Onda qol çək, məni işə götürsünlər. 
‒ Ya-ya-ya..x..şı... Buyur, çəkdim. 
‒ (İçəriyə aşpaz qadın girir) Axmağın biri axmaq. Bıçağı 

niyə götürmüşsən? – deyə, onun əlindən qanlı bıçağı alır. – Ba-
yaqdan əti kəsməyə bıçaq tapmırıq. Xəstələrə yemək hazırla-
malıyıq. 

‒ Bağışla, yadımdan çıxıb, əlimdə qalıb. Al, bu da sizin bı-
çağınız. (bıçağı aşpaza verir) 

‒ Səndən qəssab çıxmaz. Bizə sənin kimi axmaq qəssab la-
zım deyil, gedə bilərsən. 

‒ Mən tam sağlamam. Budur həkim də arayışıma qol çəkdi. 
(onlar çıxır və həkim onların dalınca baxıb başını tutub, dəs-
malı ilə alnının tərini silir) 

 
* * * 

Rəisin kabinetinə vətəndaş daxil olur. Rəis onu görcək: 
‒ Vətəndaş, bu gün qəbul günüm deyil. Gedin qəbul gü-

nümdə gəlin. 
‒ Qapıda yazılıb ki, çərşənbə axşamı qəbul günüdür. Mən 

də gəlmişəm.  
‒ Məgər bu gün çərşənbə axşamıdır? Mənin qəbulum gərək 

ki, bizim dildə dördüncü gündür?! 
‒  Xeyir, “Çahar” dörd deməkdir. Məgər siz nərd oynamır-

sınız? Se – üç, dütdülü - iki, yek- bir, pənc-beş, şeş – altı. “Ça-
har” isə dörd deməkdir. Mən öz konstitusiya hüququmdan isti-
fadə edib, tələb edirəm, mənim ərizəmə qolu bu gün çəkəsiniz. 

‒ (əlacsız qalan rəis qol çəkir və vətəndaş çıxandan sonra 
telefonla kiməsə qışqırır) Əşi, bu həftənin günlərini dilimizdə 
yazın, biz də bilək də. Millətə sübut edə bilmirəm ki, bu gün dör-
düncü gün deyil. ... Dilçilərimiz günahkardır? Bu dilçi bilmir ki, 
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millət günlərə nə deyir? Onun, bunun dilindən bir söz qoparıb 
həftənin günlərini quraşdırırlar. Əşi bir baxın bu millət nəyi necə 
deyir, lüğətə də onu yazın da! Heç kəs işləmək istəmir!!! 

 
* * * 

İkisi nərd oynayır: 
‒ Elə bilirsən buraya özüm gəlmişəm? 
‒ Yox! 
‒ Vur bura! (əlini onun əlinə vurur). 
‒ Mən o saat bildim ki, səni bura gətiriblər. Sən özün gəl-

məmişsən. 
‒ Düzdür. Vur bura. (əlini onun əlinə vurur). 
‒ Mən gedim. 
‒ Sağ ol, ya Allah, vur bura. 
Zindanın qapısı açılır və nəzarətçi kameradan çıxıb qapını 

qıfıllayıb gedir.  
 

* * * 
Barda iki oğlan və iki qız arxaların bir-birinə söhbət edirlər. 

Oğlan öz dostuna araq süzüb, sonra da öz əli ilə ona içirib, ye-
dirdir. Bunun müqabilində təşəkkür əvəzinə deyir: 

‒ Məni yuxu basır, bu araq lap başıma vurdu. 
‒ Bir şey fikirləşərik. 
‒ Fikirləş, yoxsa yatıb burada qalacağam. 
Dostu iki əli ilə arxaları onlara olan iki qızın ayağından 

möhkəm çimdikləyib üzünü çevirir. Qızlar çevriləndə qarşıla-
rında sərxoş oğlanı görürlər və hərəsi bir üzündən sillə vurur. 
Bu vaxt oğlan tibbi sarğı ilə tamamilə hər iki əli sarınmış və 
heç bir barmağı belə bayırda qalmayan qollarını qaldırıb üzünü 
qızlara tutur, qızlar ona təəccüblə baxıb pərt olurlar. 

 
* * * 

Birisi müştüyü ilə liftin yanında siqaret çəkir. Bu vaxt lift 
dayanır və oradan alman hərbi geyimində, faşist paltarında iki 
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nəfər əli silahlı çıxır. Vahimələnən adam onları görcək əllərini 
qaldırır və müştüyü ağzından götürməyə cəsarət etmir. Alman 
geyimlilərdən biri: 

‒ Beşinci blok yeddinci mərtəbə buradır? (deyib ağzından 
müştüyü çıxarıb cavab gözləyir) 

‒ Xeyir, bura yeddinci blok, yed...  
‒ Aydındır. (deyə müştüyü onun ağzına qoyur). 
‒ Onda getdik! – (deyə, ikinci əli silahlı lifti basır və qapı 

açılanda hər ikisi liftə daxil olur və birinci silahlı deyir): 
‒ Bunların film çəkmələri nə çox çəkdi. Bu “nemes” palta-

rını gəzdirmək məni lap bezdirib. 
‒ Daha demə, bu oyuncaq avtomatlar da məni bezdirib. – 

deyə, ikinci cavab verir. 
Onların getdiyini görən müştük çəkən əllərini aşağı salıb 

müştüyünü ağzından çıxarır və rahat nəfəs alıb deyinir: 
– Bəxtim gətirdi, həqiqi faşist olmadılar.... 
 

* * * 
İki nəfər: biri qeyri millət, o biri azərbaycanlı kənarda oxu-

yan birisinə baxırlar: 
‒ Ey yar, ey yar, ey yar, yar, yar, yar hey... 
‒ O niyə ağlayır? – deyə qeyri millət soruşur. 
‒ Ağlamır, oxuyur. – deyə azərbaycanlı cavab verir. 
‒ Dədəm, dədəm, dədəm ay, dədəm ay. Anam ay, anam, 

anam, anam ay... 
‒ O, hələ də oxuyur? – deyə qeyri millət soruşur. 
‒ Yox, bu dəfə ağlayır. 
‒ Qəribədir, bilinmir, nə vaxt ağlayırsınız. Nə vaxt oxuyur-

sunuz!? 
 

* * * 
Ər arvaddan yeməyi gətirməyi tələb edir. 
– Ay arvad, tez ol yeməyi gətir! 
– A kişi, bir “inşallah”, de, “Allah qoysa”, de, “Allahın qis-

məti”, de!  
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– Allah qoysa da, qoymasa da, qismət etsə də, etməsə də 
mən gərək o yeməyi indi yeyim. Lap acından ölürəm. 

Bu vaxt qapının zəngi çalınır. Kişi qapını açanda iki nəfər 
NKVD işçisi içəri girib onun qollarından yapışıb aparır. 

Hadisədən on beş il keçir. Qapı döyülür. Arvad kimin qapını 
döydüyünü soruşur. Bayırdan bu sözlər eşidilir: 

‒ İnşallah mənəm, Allah qoysa, mənəm, qismət olsa mə-
nəm.  

Arvad qapını açır, içəri saçları ağarmış, üzü qırışmış, qocal-
mış, xəstə əri daxil olur. Kişi dil-boğaza salmadan sözünə da-
vam edir. 

‒ İnşallah mənəm, Allah qismət eləsə içəri keçərəm. Allah 
qoysa, inşallah, Allaha qurban olum, Allahı tanımayana lənət! 

 
* * * 

Bərbərxanada şagirdlərdən biri ustasından soruşur. 
‒ Ay usta, bu məhəllənin camaatı günah iş tutanın müəlli-

mini niyə söyür? 
‒ Bir müddət yaşayarsan, sonra sən də belə düşünərsən.  
‒ Yaxşı, yeri gəlmişkən, sizdən bir şey soruşum. Bu ruslar 

birisi gələndə deyirlər: Я с тобой займусь – yəni, mən səninlə 
məşğul olaram . Bəs bu tərəflərdə bu fikri necə deyirlər? 

– Bu yerlərdə deyirlər ki, “indi sənin işinə baxaram”. 
– Nə yaxşı sözdür, mən bundan sonra mən də müştərilərimə 

belə deyərəm. 
Bu vaxt usta xidməti otağa gedir və içəri müştəri daxil olub 

başını qırxmağı təklif edir. Şagird ustasının sözü ilə deyir: 
– Əyləş, “indi sənin işinə baxaram”! 
Bunu eşidən müştəri ayağa qalxıb şillə ilə onu vurub deyir: 
– Get yaxınlarının işinə bax, əclafın biri, əclaf! – deyib, bər-

bərxananı tərk edir. 
Şagird əli ilə üzünü tutub deyir: 
– Dilin qurusun, ay usta! Sənə bu sözü oyrədən müəllimə nə 

deyim... 
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* * * 
İki müstəntiq çalışır ki, saxlanılmış bir çinlidən izahat alsın: 
‒ Vətəndaş, de görək sənin soy adın, adın, atanın adı necədir? 
‒ (çinli nəfəsini dərmədən ani müddətdə) Çyan-şyun-şi-nu-

ha-hu-hi-mi-xo-şi-hu-su. 
‒ (müstəntiqlərdən biri, o birinə) Sən bir şey başa düşdün-

mü? 
‒ Yox, heç nə anlamadım. 
‒  Gəl bir dəfə də sən soruş. Belə getsə bu protokolu bir gü-

nə yaza bilməyəcəyik. Gəlsənə buna bir müsəlman adı qoyub, 
onu yazaq... 

 
* * * 

Tərcüməçi dilçi alimə yaxınlaşır: 
‒ Salam, hörmətli professor. 
‒ Salam, mənim tərcüməçi dostum. İşlərin necə gedir? 

Problemin - zadın yoxdur ki? 
‒ Problem deyəndə, aradabir olur. Bax elə indicə bir yazı 

tərcümə edirəm. Orada yazılıb ki, maşını “parkovka” edib get-
di. Professor bu “parkovka” bizim dildə nə deməkdir. 

‒ Hım.. hım.. Çox sadə, çox adi. Onu bilməyə nə var ki? 
Sən bunu mənim şoferimdən soruş, o da başa salar. Bu saat ça-
ğırım. A, Kəlbəli, bəri gəlsənə, gəl dana, gəl. (şofer yaxınlaşır) 
Hardaydın a Kəlbəli kişi? 

‒ Maşını pərçimləyirdim, qadan alım.  
‒ Nə edirdin? 
‒ Yəni maşını yerbəyer edirdim.  
‒ (professor üzünü tərcüməçiyə tutur) Yadıma düşdü, “par-

kovka” azərbaycanca “pərçimləmək” deməkdir. Yoxsa “yerbə-
yer etmək” deməkdir.  

 
* * * 

Təcili yardım həkimi Mənzil İstismar İdarəsinin rəisini yol-
da görüb maşını saxlatdırır: 
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– Həmid müəllim, Həmid müəllim, siz Allah bu arayışa qol 
çəkin də, çox xahiş edirəm. 

– Əşi bununla azı iyirmi dəfədir qabağımı kəsib qol çəkmə-
yimi xahiş edirsən, Heç demirsən “müdir, dərdin nədir, azarın 
nədir, necə kömək edə bilərəm, sənə nə təşkil edim? ” 

– Azarın nədir, ona əlac edək. 
– Azarım bu cananlardır də, birini təşkil elə, azarımı öldü-

rüm də. 
– Problem yoxdur, budur maşında biri var, yol kənarından 

sərxoş halda götürmüşük... 
Müdir maşına girir və çıxanda, əynini bağlaya-bağlaya gəlib 

arayışa qol çəkir və deyir: 
‒ Təbrik edirəm, siz artıq imzamı ala bildiniz. Həmişə xid-

mətinizdə hazıram. 
‒ Sizi də təbrik edirəm, bundan sonra siz bizi axtaracaqsı-

nız. Artıq, bundan sonra bizim xəstəmiz oldunuz. Siz artıq 
SPİD tutdunuz. Həmişə qulluğunuzda hazırıq. 

 
* * * 

İki əmioğlu rastlaşır. 
– Əmioğlu, eşitmişəm vəzifəni böyüdüblər, təbrik edirəm. 

Əşi kömək elə də, lap problem içində itib-batmışıq. 
– Nə problemdir, əmioğlu? 
– Deməli belə, sən gəl zəng elə Ələmdara, o da Kamandara 

desin ki, qohumun Güləndam bacısına desin ki, iş yoldaşı Sə-
məndərliyə desin ki, bizim uşağın dərslərini oxumağa vaxtı 
yoxdur. Ona bu il əla qiymət versin. 

– Dayan, dayan, mən hər şeyi qarışdırdım. Yavaş-yavaş de, 
mən də yazım. Deməli mən zəng edim kimə? 

– Ələmdara. 
– Ələmdara. Bəs Ələmdar kimdir? 
– Ələmdar yerlimiz Kələmdarın qardaşı. 
– Başa düşdüm. Deməli Ələmdar Kələmdarın qardaşıdır. 
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Deməli Ələmdarın qardaşı Kələmdar zəng eləsin Ələmdara. 
– Yox, Ələmdar desin Kamandara. 
– Bəs Kamandar kimdir? 
– Kamandar Ələmdarın tanışıdır. İdarənin direktorudur.  
– Başa düşdüm. Deməli gəlib çatdıq direktora. Bəs direktor 

Kamandar kimə zəng eləsin? 
– O da zəng eləsin, süpürgəçi Güləndama.  
– Deməli, yendik süpürgəçi Güləndama. Bəs Güləndam ki-

mə zəng eləsin? 
– Güləndam da desin bacısı Gülbadama ki... 
– Dayan, dayan, tələsmə. Gülbadam kimdir, harada işləyir? 
– Gülbadam məktəbdə müəllimədir. 
– Çox yaxşı, qalxdıq yuxarı, çatdıq müəllimlərə. Deməli 

Güləndam zəng eləsin kimə? 
– Səməndərliyə. 
– Bəs Səməndərli kimdir? 
– Səməndərli də uşağın universitetdə müəllimidir.  
– Başa düşdüm. İndi sən get bu işin xərcini gətir. Sən özün 

bilirsən də, zəmanə pisdir, söz keçmir. Gərək hörmət edəsən.  
– Başa düşürəm, al uşağın qiymət kitabçasını, mən də ban-

komatdan pulu çıxarıb gətirim. (gedir) 
– Get əmioğlu, get. Bu Səməndərli kimdir görən? Ayə bu 

deyəsən elə mənim özüməm ki, familiyamı dəyişib arvadın fa-
miliyasını götürüb irəli çəkilmişəm, indi əmioğlu da məni tanı-
mır. Bu fənni də elə mən özüm deyirəm ki?! İmtahan da mən-
dəndir ki?! Al eee, yazdım sənə qiyməti.(qiymət kitabçasını ya-
zıb qol çəkir) Bu işi də həll etdik. 

Bu vaxt əmioğlu yaxınlaşır. 
– Gətirdinmi? 
– Bəli gətirdim. Xərci nə qədərdir. 
– Mən artıq işi həll etdim. İşi görənlər haqlarını gözləyir. 

Gör neynəyirsən də, hərəsinə heç olmasa bir iki yüz ver. 
– Al, min bəsdir? 
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– Bəs edər. Həmişə qulluğunda hazırıq. Ölməmişik ki, işləri 
həll etməyək. nahaq yerə yüksək vəzifəyə keçməmişik ki, az 
deyil e, böyük bir universitetin baş müəllimi vəzifəsinə, yüksə-
lərək çatmışıq. 

 
* * * 

Alimlə kəndlinin söhbəti: 
– Bu prinsipial – yəni, ciddi, problemdir-yəni, məsələdir. Siz 

alternativ – yəni, fikir ayrılığı ilə öz kredonuzu – yəni, istəyini-
zi leqallaşdırmalısınız-yəni, biruzə verməlisiniz. 

– Başa düşdüm, dana, biz bu seçkilərdə öz bildiyimizi – yə-
ni, sizin dillə desək – kredomuzu, millətə bildirməliyik – yəni, 
leqallaşdırmalıyıq. Burada bir fikir müxtəlifliyi, yəni sizin dillə 
desək plüralizm olmalıdır.  

– Ay sağ ol, biz bir-birimizi anlayırıq, yəni, başa düşürük. 
Başqa diləyiniz – yəni istəyiniz varmı? 

– Yoxdur, biz cocuqlara – yəni, uşaqlara demişik ki, bir daş 
təşkil etsinlər – yəni, gətirsinlər sizin başınıza vuraq. Bu bizim 
kredomuzdur – yəni, istəyimizdir. 

 
* * * 

İdarədə ikisi oturub söhbət edir. Üçüncüsü arxada oturub te-
lefonla danışır: 

– Hökmən pulunuzu çatdıracağam. Budur biz artıq Himalay 
dağlarını aşıb, Elbrus dağlarına yaxınlaşırıq. Arxayın olun, pu-
lunuzu çatdıracağam. 

Bu söhbətdən xəbərsiz olan iki rəfiqə söhbətini davam etdirir: 
‒ Nə oldu, qardaşının Dağıstandan göndərdiyi pul gəlib 

çatmadı? 
‒ Axırıncı dəfə dedi ki, göndərdiyim adam qatarla gələ bil-

məyib, yolda qəza olub. İndi piyada gəlir. Onun dediyinə görə 
Alp dağlarını piyada aşıb Himalay dağlarına doğru gəlir. Görək 
də, axırı gəlib çatacaq. Deyir göndərdiyim adam da sizinlə işlə-
yir, çox ehtibarlı adamdır. 

‒ Təki, elə olsun! 
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* * * 
Stalin xəstələrin palatasına daxil olur: 
– Salam xəstələr.  
– Salam, salam, yoldaş Stalin! – deyə hamısı ucadan dillənir. 
Həkim təəccüblə: 
‒ Yoldaş Stalin, bunların hamısı lal idi, neçə illər idi dillə-

rini aça bilmirdik!... 
‒ Hünərləri var dilə gəlməsinlər, it kimi gəbərdərəm. Mən 

bu millətin dilini yaxşı bilirəm. 
‒ Yoldaş Stalin, bəlkə qonşu palatalara da gedək. Orada da 

lal xəstələrimiz çoxdur! Sizin zəhminizdən bəlkə onların da dili 
açıldı. 

 
* * * 

Həkimin otağına xəstə daxil olur: 
– Nədən şikayətin var? 
– Həkim, mənim yaddaşım pozulub. 
– Deməli skleroz! Bu gün ayın neçəsidir? 
– On beşi. 
– Düzdür, on beşi, səndən əvvəlkindən soruşmuşdum. De-

məli 15, bəs hansı aydır? 
– Fevral! 
– Düzdür, səndən əvvəlki də belə demişdi. Bu saat resept 

yazım. 15 fevral. Bəs hansı ildir? 
– 2009-cu il. 
– Düzdür, səndən əvvəlki də deyəsən belə demişdi. Yazdım. 

Bağışlayın, siz, nədən şikayət edirsiniz? 
– Mənim yaddaşım pozulub! 
– Səndən əvvəlki də belə demişdi. Deməli skleroz. Adınız 

nədir? 
– Aybəniz. 
– Səndən əvvəlki də belə demişdi. Sən kişi, yoxsa qadın 

xeylağısan? 
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– Qadın! 
– Deyəsən səndən əvvəlki kişi idi. Yadımda deyil. Al bu 

dərmanı içərsən, sağalacaqsan. 
– Bu dərman yaddaş üçündür? 
– Ver baxım, yox, bu dərman deyəsən, quduzluq üçündür. 

Bağışlayın siz nə vaxtdan quduzluq xəstəliyinə tutulmuşsunuz? 
– Bağışlayın, mən artıq sağaldım. ..... Sağ olun... 
– Sizdən əvvəlki də belə deyirdi. Ancaq o deyəsən quduz 

xəstəliyinə yox, qotur tutulmuşdu. 
 

* * * 
Birisi oxuyur ancaq aparıcının xoşuna gəlmir: 
‒ Bu nədir əəə... Bəs dedin məşhur oxuyansan, səsin hamı-

nı valeh edir?! 
‒ Qardaşım, belə demə, sən bir hamam gətir, mən girim 

içində oxuyum. Onda görərsən necə məlahətli səsim var. 
‒ Məlumdur, görünür müğənniliyindən bir şey çıxmadı, on-

da şairliyindən danış. Odur meyxanaçılar indicə verilişimizə bir 
şer dedilər. sən də verilişimizə bir şer qoş. 

‒ Qardaşım, mən elə edə bilmərəm. Sən bir zindan gətir. 
Mən girim içinə, başlayım şer yazmağa. Adi halda mən şer ya-
za bilmirəm. 

 
* * * 

Dekanlıqda professorla adi işçilər arasında mübahisə gedir. 
Professor onları günahlandırır ki, niyə ayda iki dəfə onu növ-
bətçi salmışlar. Laborant və tyutorlar da təhqiramiz tonla ona 
sübut etməyə çalışırlar ki, belə lazımdır. Bu vaxt biri içəri daxil 
olur və professorun ayaqları altına düşüb öpür: 

‒ Siz böyük yaradanın əziz bəndəsi, Haqqın səsi, Allahın 
iradəsini yer üzündə insanların düşüncəsinə çatdıran bir şəxsi-
niz. Mənim aləmimdə sizdən böyük, sizdən dahi insan yoxdur! 
Sizin qədəm basdığınız torpaq da müqəddəsdir, o torpağı öpüb 
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alnımıza qoymalıyıq! 
Dekanlıqda olan bütün adamlar təəccüblə bu səhnəni izlə-

yir... 
– Eh, mənim qədrimi siz bilirsiniz. Biri ayaqlarım dəyən tor-

pağı öpür, başqası məni alçaldır... Düz deyiblər “eşşək bilməz 
zəfəran nədir”... 

 
* * * 

Nəsiminin vaxtı: 
– Oğlum mənin dərimi soymağa aparırlar. Əgər istəyirsənsə bu 

günə düşməyəsən, onda nə edirsən, et, təki dini işlərə qarışma. 
 Stalin vaxtı: 
‒ Oğlum, məni güllələməyə aparırlar. Bax vəsiyyətim bu-

dur; dünyada nəyə istəyirsən inan! İstəyirsən şeytana sitayiş et, 
istəyirsən ateist olub Allahı söy, istəyirsən namaz qıl, istəyirsən 
bütpərəst, nə bilim, atəşpərəst, xaçpərəst ol! Təki dövlətə to-
xunma, yoxsa səni güllələyərlər! Yadında saxla! 

Müasir zəmanə: 
‒ Oğlum, məni həbs edirlər. Bu zəmanədə hansı dinə istə-

yirsən inan, istəyirsən ümumiyyətlə inanma! Bu zəmanədə istə-
yirsən səhərdən axşama müxalifət mətbuatında dövləti söy, ya 
iqtidar qəzetlərində həmişə təriflə - heç bir qorxusu yoxdur. Tə-
ki vergidən yayınma. Yoxsa mənim kimi səni zindan gözləyir! 

 
* * * 

Müstəntiq və müttəhim: 
– Aclıq elan etmişəm. Mənim günahım yoxdur. Buraxın çı-

xım gedim. Sübutunuz yoxdur! 
– Budur sübutumuz, bu yazını sən yazmışsan, al oxu! 
– Saat səkkizdə banka gəl oğurlayaq. (ağzına basıb yeyir) 

Sübutunuz daha yoxdur. Buraxın məni! 
– Biri də var. Al, dalısını oxu! 
– Sabah gəl bankı yaraq! (ağzına basıb yeyir) Buraxın, sü-

butunuz yoxdur! Aclıq elan etmişəm.  
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Müstəntiq ona başqa bir kağız verir. Onu da müttəhim yeyir. 
Axırda müttəhim kağız yeməkdən doyub deyir: 

‒ Daha aclıq elan etmirəm. Zəhmət olmasa bir qurtum su 
verin, mədəm partlayır!... 

 
* * * 

Keşişlə molla yerlərini dəyişməli olur. Keşişin yerinə hücrə-
də oturan molla tövbə edən birisi ilə üz-üzədir: 

– Müqəddəs ata, mənim günahlarımı bağışla. Mən bankı ya-
rıb günah etmişəm. 

– Oğlum, sən apardıqlarından bir qismini nəzir versən, mən 
də günahından keçərəm. 

– Nə qədər istəyirsən, müqəddəs ata! 
– Nə qədər çırpışdırmısan? 
– Beş milyon! 
– Ondan iki milyonu nəzir qutusuna, qalanlarını sənə halal 

edirəm. 
– Yaxşı, gedib gətirim. 
Gedir. Hücrədən çıxıb gedən mollanı keşiş qarşılayır. Molla 

keşişin geyimini verib, öz çalmasını qoyur: 
‒ Necə, keşişlik xoşuna gəldi? 
‒ Əlbəttə gəldi. Bizim ömrümüz boyu qazandığımızı siz bir 

gündə qazanırsınız. Birisinə bir iki milyon oxumuşam, gətirən-
də bizim də payımızı verərsən. 

‒ O, nə deməkdir, bizim dinimizdə elə şey yoxdur. Biz rüş-
vət alıb tövbə qəbul etmirik. 

‒ Nə danışırsan, indi deyirsən bağışladıqlarınızdan sizə heç 
nə çatmır? 

‒ Ax, bu müsəlmanlar?! 
 

* * * 
İkisi danışa-danışa gedir: 
– Bu kanalizasiya qapaqlarını niyə açıq qoymuşsunuz, 
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adamlar düşər axı? 
– Sən özünü onlardan yox, qadınlardan qoru. Sən ki belə 

şorgözsən, sənə xəta qadınlardan gələr. 
 Bu vaxt gözəl bir qadın yaxından keçir və həmin adam açıq 

kanalizasiyaya düşür. Həmsöhbəti ona baxıb: 
‒ Axı sənə dedim! 
 

* * * 
İçəriyə birisi girib salamlaşandan sonra: 
– Toydan gəlirsən? 
– Bəli. 
– Toy necə keçdi? 
– Çox yaxşı. Əla! Olduqca maraqlı! 
– Necə bəyəm, maraqlı!? 
– Yedik-içdik. Oynadıq, axırda da bəyi öldürdülər!... 
 

* * * 
İkisi söhbət edir: 
– Sənə üç şad xəbər, bir də bəd xəbər gətirmişəm. Hansın-

dan başlayım. 
– Gəl, şad xəbərdən başla. 
– Həsənqulu oğluna toy edib, səni çağırmayıb. 
– Əla, çox sağ ol. 100 manat irəli düşdüm. 
– Fatma da qızına toy edir, səni çağırmayıb. 
– Əla, 100 manat da buradan irəlidəyəm. 
– Məşədiağa da oğluna kiçik toy etdi, səni çağırmadı. 
– Əla, əlli manat da buradan irəli. İndi bəd xəbərini de gö-

rüm! 
– Məşədi İbad əlli yaşında yenə də evlənir, səni də çağırıb. 
– Vaxsey, dilin qurusun. Nə bədxəbər adamsan. Düz 300 

manat ziyana düşdüm. Az versəm üzümə də baxmaz, sənədləri-
mi də imzalamaz.  
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* * * 
Qollarının üstündə pencəyini atmış birisinə başqası yaxınlaşır: 
– Ooo, dostum, necəsən. Çoxdan görmürəm. Həmişə demi-

şəm qulluğunda olum, qaçmışsan. Bu dəfə səni buraxdı yodu. 
Təklifi rədd etmə. Mənimlə getməlisən! 

– Təəssüflər olsun ki, bu dəfə ixtiyarım özümdə deyil! (Pen-
cəyini atıb əllərindəki qandalları göstərir). 

– (polis yaxınlaşır) Nə oldu, dostlarının kim olduğunu xatır-
ladınmı. Bəlkə bu adamdır? 

– (bayaqdan qulluq təklif edən çaşıb). Yox, nə danışırsan!? 
Mən bu adamı birinci dəfədir görürəm. Mən gedim, işə geciki-
rəm. Sadəcə saatı soruşurdum. İşə gecikirəm. (qaçır) 

 
* * * 

Şah qabağındakı yeməklərin hərəsindən bir tikə götürüb, tə-
rifləyir. Sonra vəzirinə təklif edib onun rəyini soruşur. O da, 
şah deyəni təkrar edir. İşi belə görən şah soruşur: 

– Niyə yalan deyirsən, axı bu yeməklərin heç biri ləzzətli 
deyil. Mən istədim səni sınayım, görüm mənim yalanımı düzəl-
dəcəksənmi?  

– Şahım, mən yeməklərə xidmət etmirəm, Sizə xidmət edi-
rəm. Siz nə desəniz, mənim üçün qanundur. Desəydiniz pisdir, 
mən də təsdiq edəcəkdim. 

 
* * * 

 İkisi qarşılaşır: 
– Sən də pul ver, qəbri götürürük, daş qoymalıyıq. Sən 

onunla yaxın idin. 
– Əl çək, mən bilmirəm kimdən danışırsan. Borclarımı heç 

verə bilmirəm. (gedir) Bu gün axırıncı gündür, gərək qazandıq-
larımı o mürdəşir Rəcəbə verəm. Haradadır o, zəng edim... Alo 
haradasan? 

– Harada olacağam, qəbirdə. Konturum da qurtarıb, zəng 
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edə bilmirəm. Tez olun, gəlin məni qəbirdən çıxarın! Tez olun 
boğuluram!... 

– Bu nə deyir! (geri qayıdıb) Ölən kimdir? 
– Rəcəbdir. Cərəyan vurub, öldürüb! Qəbirə də telefonla 

dəfn etmişik ki, birdən dirilsə zəng etsin! 
– Yazıq, al bu pulu. Qəbirin üstünə ağır daş qoyun, birdən 

çıxar! 
– Nə danışırsan? 
– Sən bilmirsən! Onun ölümü məni iki min manat irəli saldı. 
 

* * * 
Sovet dövrü. İki komissar mühakimə edir: 
– Cinayətin nədir? 
– Adamları aldatmışam. Demişəm göydə Allah var. 
– Ağır cinayət törətmişsən. Maddəsi də ağırdır. Altı il azad-

lıqdan məhrum olursan. 
Müstəqillik dövrü. Hakimlər mühakimə edir: 
‒ Cinayətin nədir? 
‒ Adamları aldatmışam. Sovet dövründə aldığın cəzanın tə-

sirindən xilas ola bilməyib, demişəm ki, molla səhv edir göydə 
Allah yoxdur. Sonra da mollaya ağzımdan gələni demişəm. O 
da məni məhkəməyə verib ki, şərəf və ləyaqətini təhqir etmi-
şəm... 

‒ Ağır cinayət törətmişsən. Altı il azadlıqdan məhrum olur-
san. Bir ay müddətində məhkəmənin hökmündən apelyasiya şi-
kayəti verə bilərsən. 

 
* * * 

Əlində dəsmal müdir oturub. İçəriyə birisi girir: 
– Müdir bu sənədləri imzalamaq lazımdır. 
– Mikrobların təmizləmişsən? 
– Bəli, dezinfeksiya elədik. Katibənin özü elədi. (qələmi gö-

türüb ona uzadır) 
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– Aaa.. mikrob, apar qələmi dezinfeksiya elə. Tez ol, onu 
əlimə ala bilmərəm. (gedir) Ax bu mikrob mənim axırıma çıx-
dı. Müdir olandan mikrob canımdan çıxmır. Gah qrip, gah an-
gina, gah faringit, gah boğaz gəlməsi... bilmirəm daha nə!? Yu-
xumda da mikrob görürəm... 

 
* * * 

Müstəntiq və cinayətkar: 
– Deməli, narkotik maddəni aldın? 
– Bəli, aldım. 
– Maddə 234.1 - səkkiz il 
– Sonra nə etdin? 
– Apardım. 
– Maddə 234.2 - doqquz il 
– Sonra gizlətdim. 
– Maddə 234.3 - on beş il 
– Sonra neynədin? 
– Satdım... 
– Maddə 234. 4. – on beş il. 
– Sonra neynədin? 
– Ooo. bbb.. Olar mən ağzımı açmayım. Elə bir söz deyi-

rəm, bir maddə gəlir.  
– Bəli, sənin hüququn var ifadə verməyəsən. Dediklərin mü-

hakimə vaxtı sənin əleyhinə istifadə olunacaqdır. 
– Onda mən dediklərimi geri götürürəm. Hamısını pozun. 
 

* * * 
İkisi danışır.  
– Eşitdim atan rəhmətə gedib, başın sağ olsun. Bağışla vax-

tım olmadı yasa gəlim. Elə bu gün qurtarmışam. İki gündür ba-
şım lap qarışıb. Nə vaxt ölüb? 

– Üüüüç.. 
– Üç gündür. Başın sağ olsun. 
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– İiiil.. 
– Üç il olar, başın sağ olsun! 
– Yaaaaşşşşda. 
– Üç yaşında. Bəs sənin neçə yaşın var. 
– Əəəəəlli səəəəəkkiz. 
– Əli beş il bundan qabaq. Başın sağ olsun. Mən elə bildim 

üç gündür. Halva iyi gəlirdi. 
 

* * * 
Milyonerlə söhbət: 
– 18 milyona sahib olmaqda yəqin valideynlərinizin mühüm 

rolu olmuşdur? 
– Atamın kim olduğunu bilmirəm.  
– Ananızı yəqin lap çox sevirsiniz. 
– Hə, əlbəttə, 
– Ananızın adı nədir? 
– Bilmirəm, soruşmadım. 
– Axırıncı dəfə onu nə vaxt görmüşsünüz? 
– Bilmirəm, deyəsən altı yaşım olardı. Bizim uşaq evi qatar 

vağzalına yaxın idi. Qar yağıb yolu tutmuşdu. Bir cavan qadın 
gəldi mənim yanıma, dedi sənin ananam. Səhv etmirəmsə, han-
sısa xarici ölkəyə, ailəsinin yanına gedirdi. Ailəsi diplomat idi. 
Mən onu çox sevdim. Yaraşıqlı qadın idi.  

– Görüşünüzdə ananız sizə nə verdi? 
– Cibindən tum çıxarıb mənə verdi. Analar yaxşıdır. Təsəv-

vür edirsiniz o mənə pulsuz-parasız tum verdi. Analar mehri-
ban olur. Adama havayı tum verirlər. 

– Bəs paltar, hansısa bir əşya, yaxud şəklini vermədi? 
– Yoox. Hava çox soyuq idi. Mən soyuqdan əsirdim. Ona 

görə də çox danışa bilmədik. Ancaq anam mənə tum verdi. 
Sonra o tumdan uzun müddət boğazım ağrıdı. Ancaq mən onu 
çox sevdim... Sonra bir daha onu görmədim. 

– Yaxşı, bu haqda danışmayaq, çox kədərlidir. Bəlkə mil-
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yonlara nail olmaqda dostlarınızın rolu çox olub. Onlardan da-
nışın. Dostlar iki cür olur, can dostların, yeyib-içmək dostları. 
Sizinki hansılardandır? 

– Yəqin ikincilərdəndir. Elə ki, sayıqlığı itirdim, o saat məni ara-
dan götürərlər. Biznes aləmində dost olmur, qarşılıqlı maraq var.  

– Bəs milyonları necə qazanmışsan, əgər valideynlərin, 
dostların kömək etməyibsə? 

– Bilirsiniz, mən killer idim. Birisi mənə əlli min verib dedi 
get filankəsi öldür. Mən onun yanına gedib dedim ki, səni öl-
dürmək üçün əlli min veriblər. O da mənə yüz min verib dedi 
ki, məni öldürmə, sifarişçini öldür. Bu dəfə sifarişçinin yanına 
gedib əhvalatı danışdım. O mənə bir milyon təklif etdi, mən 
bunu qarşı tərəfə deyəndə, o mənə on milyon təklif etdi. Bu 
minvalla mən milyoner oldum.  

 
* * * 

– Yoldaş Leonid İliç, xətdə Fidel Kastrodur.  
– Orada nə edir? 
– Dəstəyi götürün, danışmaq istəyir. 
– (Dəstəyi götürüb onu üç dəfə öpür) Əzizim Fidel necəsən? 

 
* * * 

Stalin Bakıda müştüyünü doldurmaq istəyəndə tənbəkini 
tapmır və təhlükəsizlik komissarı Osipyanı çağırır: 

– Təcili mənim tənbəkimi tap! 
Xadimə qadın daxil olur və tənbəkini verib: 
‒ Yoldaş Stalin, tənbəkiniz yadınızdan çıxıb tualetdə qal-

mışdı, buyurun. 
‒ Sağ olun, mən də onu axtarırdım. Qoy onu axtarmasınlar. 

Artıq tapıldı. (zəngi basır içəri Osipyan girir) Yoldaş Osipyan 
axtarmağa ehtiyac qalmadı. Tənbəki artıq tapıldı. 

‒ Ola bilməz, yoldaş Stalin, mən artıq 26 nəfəri güllələtmi-
şəm. 27-ci tənbəkini oğurlamağı boynuna aldı. Gedib gətirsin. 
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* * * 
Mollanın yanına gələnə müraciət: 
– Buyur, dərdin nədir? Qiymətlərə bax. 
Müştəri divardakı qiymətlərə baxır: 
‒ Yaxşı görmürəm, bu nədir? 
‒ Oxuyuram. Ağıl duası 200 manat, eşq duası 50 manat, 

dostluq duası 20 manat, mehribanlıq duası 10 manat.... 
‒ Bəs bu ağıl duası, niyə bahadır. 
‒ Bunu imkanlı adamlar alır ki, yaxşı pul qazansın, ali 

məktəb müəllimləri, alimlər yazdırıb elmi dərəcə alır. Sənə 
hansı lazımdır? 

‒ Mənim bu dualara ehtiyacım yoxdur. Mənə lazımdır, iki-
sinin dostluğu pozulsun. Onlar düşmən olsunlar. 

‒ Onda, ünvanı səhv salmışsan. Onu falçılar edir, molla 
yox! Biz başqasının kommersiya sahəsinə müdaxilə etmirik. 

‒ Bəs onlar edir, sizin dualardan da yazır?  
‒ Onun faydası yoxdur. Bizim dualar əfzəldir. Onların yaz-

dıqları həyata keçmir. Get, get falçı bazarını tap.  
 

* * * 
Universitet rektoru: 
– Al bu biletləri, payla tələbələrə, qoy onlara cavab yazsın-

lar. Sonra gətir. Cavab kitabçalarındakı ad olan hissəsini kəsin, 
sonra verin fənn müəllimi yoxlasın.  

– Bəs fənn müəllimin özü niyə imtahan götürmür. 
– Onlara etibar yoxdur! Hamısı rüşvətxor, əliəyri, nadürüst 

adamlardır. Qiymətləndirməni düz aparmırlar. Ona görə də, ax-
şam yatanda yuxuda belə bir metod görmüşəm. İmtahanı baş-
qaları aparacaq. Onları koordinator adlandıracağıq. Sən indi 
koordinator adlanırsan. Get imtahanı apar. Qoy rüşvətxorluğun 
qarşısı alınsın. 

– Düz deyirsiniz, zəmanə elə xarab olub ki, müəllim də rüş-
vət alır. Bəs fənn müəllimi kimdir? Mən axırı o cavab kartlarını 
kimə verim ki, yoxlasın? 

– Allahşükür müəllimə ver. Fənn müəllimini yoxlamaya bu-
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raxma! 
– Nə danışırsınız, fən müəllimi axı, akademik, şöhrət orden-

li, prezident təqaüdü alan, institut direktoru, kafedra müdiri, 
professor, əməkdar elm xadimi, müharibə veteranı... 

– Saxla, saxla, dediyimi et! 
– Vay-vay, mən heç bilməzdin Allahşükür müəllim “uqalov-

nikdir”, “cinayətkardır”. Vay, vay, vay! Mən elələrinə qarşı 
mübarizə aparmağa hazıram. Əliəyrilər! rüşvətxorlar! Saxta-
karlar!  

 
* * * 

Pasportuna baxır: 
– Azərbaycan vətəndaşı. Can eee.. Mən həmişə fəxr etmi-

şəm, bu gün də fəxr edirəm: mən azərbaycanlıyam. Bu sözü ən 
çox sevdiyim siyasi xadimlərdən biri deyib. Gözəl deyib. Bu 
sözə görə azərbaycanlı olmaq fikrinə düşdüm. 

– (polis yaxınlaşır) Sənədlərini göstər.(sənədləri alır) Gedək 
mənimlə, sənədlərin qaydasında deyil. Saxta pasporta oxşayır. 

– (pıçıltı ilə) Qoymadılar, doyunca fəxr edim. 
 

* * * 
Barda gözəl qıza birisi yaxınlaşmaq istəyir, ancaq cəsarəti 

çatmır. Yaşını bəhanə edib: 
– Haradasan ay cavanlıq. Nə tez əlliyə çatdıq. Məşədi İbadın 

gününə düşdük. (cavanlığını xatırlayır: Bir qıza yaxınlaşıb so-
ruşur: “Bağışlayın sizi bişirmək olar? Qız: - Mən kartoşkayam, 
məni bişirəsən” – deyib, ona bir sillə vurur) Dərhal xəyaldan 
ayrılıb ətrafına baxır və heç kəsin eşitmədiyinə əmin olub de-
yir: – Heç cavanlığım da bir şey olmayıb! 

 
* * * 

Müəllimə kiçik yaşlı şagirdi danlayır: 
– Bu nə saçdır, uzatmışsan, baxımsızsan? Şagirdin də başın-

da bu qədər tük olar?! Demişdim atanı çağırasan, yoxsa dərsə 
buraxmayacağam! Atan hanı? 
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– (yanında dayanmış uzunsaçlını göstərir) Budur atam. 
Müəllimə saçları çiyninə düşən adama baxıb deyir: 
‒ Bağışlayın, elə bildim anasısınız!... 
 

* * * 
İki qadın söhbət edir: 
– Sən o toyda olmuşsan, ərim məni təriflədi, yoxsa pislədi? 
– Əlbəttə təriflədi. Dedi mənim arvadım şizikdir! 
– Görürsən də, belə kişilərə ərə getmək lazımdır. Yoxsa elə-

sinə getdin ki, indi də ayrıldın.  
(başqa bir qadın gəlir) 
‒ Nə danışırsınız belə? 
‒ Heç, ərlərimizdən danışırıq. Onun əri hər gün tərifləyir, 

deyir arvadım şizikdir, mənimki isə bir dəfə dedi: əlindən heç 
nə gəlmir. Mən də gedib boşandım. Mənə belə ər lazım deyil. 

‒ Şizik nə deməkdir? 
‒ Nəsə... yaxşı sözdür.  
 

* * * 
Doqquzuncu mərtəbədən dəli aşağı baxıb qışqırır: 
– Ay dəli, çəmənliyə girmə! 
(ona durbin verirlər) 
Durbinlə baxıb pıçıltı ilə deyir: 
‒ Çəmənliyə girmə! 
 

* * * 
 – Molla, bilirsən nə var. Okazıvaetca göydə Allah var. Kos-

monavtlar düz deməyib. Təzə günəş sistemləri, planetlər tapıblar. 
– Nə danışırsan, ola bilməz? 
– Mən ölüm, alimlər sübut edib. Dünən televizorda verdilər. 

Mən ölüm, mən də baxdım. 
– Onda işlər şuluqdur! (qabağındakı araq butulkasını kəna-

ra qoyur). Gəl indi cavab ver... 
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* * * 
– Yazılıb: insan adama qarışdı, işıq keçdi-söndü. Bu vaxt 

mən heç olmamış kimi, yaxınlaşdım, gördüm, baxdım heç kəs, 
bir kimsə yoxdur. Pul kisəsini heç kimin olmamış kimi götürüb 
aradan çıxdım.  

– Tamamilə doğrudur.  
– Deməli, bu cinayət işinə görə siz, xuliqanlıq maddəsi ilə 

ona, iki il həbs qəti imkan tədbiri tələb edirsiniz? 
– Bəli, özü hər şeyi boynuna alıb. İzahatında da belə yazıb.  
– Deməli, cinayətini boynuna alıb.  
– Bəli. 
– Siz məni tələsdirməyin, mən bir vəkil kimi bir qədər dü-

şünməliyəm, cənab müstəntiq. Ancaq, bir qaydanı pozmuşsu-
nuz. İstintaq hərəkətlərində mənə belə gəlir ki, mütəxəssis də 
olmalı idi. Burada elə şeylər var ki, mən belə fikirləşirəm, onu 
bilmərik, onu gərək filoloq olan birisi bizə izah etsin.  

– Əlbəttə, filologiyanın rolunu mən danmıram. Hüquq mü-
hafizə işlərində filologiyanın rolu misilsizdir. Ona görə də cə-
nab baş prokuror sərəncam verib ki, istintaq hərəkətlərində mü-
təxəssis kimi filoloqlar da iştirak etsinlər.  

– Bəli, mən də belə fikirləşirəm, həqiqəti ortaya çıxarmaq 
üçün filoloqlar lazımdır. İndi zəhmət çəkin bir filoloq tapın, 
qoy həqiqəti ortaya çıxarmaq üçün biz vəkillərə və siz proku-
rorlara kömək etsin. Bu yazılarda həqiqəti onlar bilir.  

 
* * * 

 – Al bu əlli manatı, uşağa bir qiymət yaz, qoy getsin! 
– (bərk səslə) Yox, obyektivlik bizim alın yazımızdır! 
– Yaxşı yüz manat! 
– (bir qədər zəif səslə) Obyektivlik, bizim əsas devizimizdir! 
– İki yüz manat! 
– (bır qədər də zəif səslə). Obyektivlik, bizim devizlərimiz-

dən biridir! 
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– Üç yüz manat! 
– (bir qədər də zəif səslə) Obyektivlik, bəzən bizim devizi-

miz olur! 
– Yaxşı, beş yüzü al, işi həll et! 
– (lap zəif səslə) Əşi, bu obyektivlik, həmişə bizə mane olur! 
 

* * * 
 – Sən çox yaxşı işçisən, həm işləri görürsən, həm də insanın 

dərdinə qalırsan. 
– Rəis, belə də olmalıdır. Rəhbərliyə itaətkarlıq, ona olan sə-

mimiyyət kollektivdə xoş əhval-ruhiyyə yaradır. Mənə elə gəlir 
ki, bədxahlıq edib ürək bulandırmaqdansa, xoş sözlər deyib, 
ürəkləri isitmək lazımdır.  

– Bu gün təzə maşın almışam! 
– Təbrik edirəm, rəis. 
– Restoranda da yaxşı qeyd etmişik. Qarnım toxdur. 
– Təbrik edirəm! Həmişə yeyib-içməkdə. 
– Ancaq bir qədər ürəyim bulanır, başım gicəllənir. 
– Təbrik edirəm, həmişə müvəffəqiyyətdən başınız gicəllən-

sin! 
– Deyəsən artıq o dünyaya hazırlaşıram. 
– Təbrik edirəm, yeriniz cənnət olsun!... 
 

* * * 
– Alo, hansı dərmanlardan çox qalıb. Yaxşı onlardan çox 

vuraram. Vaxtı keçir? Kim gəldi vuraram, qurtarar! 
– Salam həkim, demişdiniz bu gün gəlim. 
– Gəl, səni gözləyirəm, aç yanını, bax belə! 
– Aaaaay, vay öldüm, həkim siz mənə axı iynə təyin etmə-

mişdiniz. 
– Sən hansı xəstəmsən? 
– Allergiya ilə gələn! 
– Həəə yadıma düşdü. Sənə iynə vurmaq qəti qadağandır. 
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Bundan sonra vurdurma, təyin etdiyim kremi vur. Belə iynələr 
vurdursan, dərhal ölə bilərsən. Ehtiyatlı ol, yalnız kremdən isti-
fadə et! 

– Yax.. şı... (yıxılır) 
– (üzünü qapıya tutur) Növbə kimindir, gəlsin!... 
 

* * * 
Telefon zəng çalır: 
– Alo, eşidirəm. 
– Bura hamamdır? 
– (əsəbi) Hamam deyil, dəlləkxanadır. Lənət olsun bu günə. 

Sən kimsən məni ələ salırsan? 
– Bağışlayın üzr istəyirəm səhv düşmüşəm ... du.. du.. du.. 
– (telefonu yerə çırparaq sındırır) Gicbəsərin biri, mayma-

ğın biri. Dəli zəmanəsidir. Hamı maymaq olub gedib. Bu səhv 
düşüb. Yox bir bombaubejişedir. Yox bir tualetdir. Dəlinin biri 
dəli. Axmağın biri axmaq. 

– (pəncərədən maşı siqnalının səsi gəlir) Dü.. düd.. biba.. 
biba. 

– Zəhrimar, kimə siqnal verirsən. Axmağın biri axmaq. 
Adam da yersiz siqnal verər. Dəlinin biri dəli! Lənət olsun sə-
nə, sənin maşınına. Görüm rahat sürməyəsən! 

 
* * * 

– Müdirin yanına olar? İcarə haqqını verməliyəm, bir də ica-
rə müddətini uzatma müqaviləsinə qol çəkdirməliyəm.  

– Buyur, ancaq müdirin kişilərə qarşı allergiyası var, yaxşı 
olar asılqandakı qadın parikini qoyub, qadın paltosunu geyəsi-
niz. 

– Yaxşı, necə lazımdır edək, təki işimiz keçsin. Yaxşı ki, 
şərt qoymayıb cinsinizi dəyişin. Onda lap biabırçılıq olardı! 

Qapı astaca açılır. Qadın paltarında icarəçi içəri girir və ka-
binetdə paltara bürünmüş, ayaqlarını isti suya qoyan, qaynar 
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qabın ağzını açıb buxarını burnuna çəkən, dərmanı atan, burnu-
na ot tutub iyləyən, başını bərk sarıyan birisini görür. Ona ya-
xınlaşıb pulu uzadanda müdir bərkdən qışqırır: 

‒ Aaaa, çək, çək! Ona qarşı allergiyam var. At stolun gözü-
nə. Mənə göstərmə. Gözü də bağla görməyim.  

‒ Qorxmayın bu saat, bax atdım. Bağladım. İndi alın bu qə-
ləmi müqaviləyə qol çəkin! 

‒ Aaa (qışqırır) qələmi mənə göstərmə, allergiyam var. 
Gizlət onu, görməyim. Mənim öz qələmim var. Səninki pisdir. 
Allergiyam var! 

‒ Çox sağ olun! Düz yerdən imzaladınız. (bu vaxt başından 
parik düşür) 

‒ Aaaaaaaa!..  
İcarəçi kağızı götürüb qulaqlarını tutur və çətinliklə özünü 

kabinetdən bayıra salır. Müqaviləyə baxıb deyir: 
‒ Görəsən varlananda mən də bu günə düşəcəyəm!? 
 

* * * 
 – Dostum, mən səni heç xəstələnən görməmişəm, sağlamlı-

ğının səbəbi nədir? Demək istəyirəm, hansı həkimin yanına ge-
dirsən? 

– Necə bəyəm? 
– Əşi mənim bir az dərdim çıxdı, getdim bir həkimin yanına 

dedi, allergiyadır. Yüz manatlıq dərman yazdı, başqasının yanı-
na getdim, dedi soyuq dəymədir. O da başqa dərmanlar yazdı. 
Bir neçə həkim yanında oldum, hərəsi də bir başqa dərman ya-
zır. Mən başa düşmürəm, dərd birdirsə, dərman da bir olmalı-
dır. Hərə bir şey deyir, bilmirsən kimə inanasan! Sən bəs hansı 
həkimin yanına gedirsən ki, heç vaxt xəstələnmirsən? 

– Mən Bəhlulun yanına gedirəm. 
– O kimdir elə? 
– Ara həkimidir, zamanın bilicisidir. 
– Olmaya o bazarda səfillik edəni deyirsən. 
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– Düz tapmışsan. 
– Onun ağlı olsaydı, özünə çarə qılardı. Qardaşı icra başçısı-

dır, özü səfillik edir. 
– Elə onun müdrikliyi də ondadır. 
– Məni də onun yanına apar. 
Bəhlulun yanında: 
‒ Allergiyadır sənin dərdin. Görünür yeməyindəki balans 

pozulub. Duzlu yeməklər az yeyirsən. 
‒ Neçə illərdir süfrəmizdən duz götürülüb. Həmişə şit ye-

məklər yeyirəm, özü də şirniyyatı çox yeyirəm. 
‒ Sabahdan duzlu yeməklərə başla. Süfrənə də duz qoy. 

Düz bədənin xəstəliyə müqavimətini artırır.  
‒ Qəribədir, həkimlərin heç biri mənim nə ilə qidalanma-

ğımla maraqlanmadan, birbaşa dərman yazırdılar. Bu kişi dər-
dimin səbəbini aydınlaşdırıb, dərmanın dedi. Sağ ol dostum, ali 
təhsilli, elmi dərəcəli həkimlərin deyil, Bəhlulun diaqnozu bey-
nimə batdı. 

 
* * * 

– Həkim, mən xəstələnmirəm. Hamı xəstələnir, işə gəlmir. 
Mən xəstələnmirəm. Artıq bəziləri məni başqa planetdən gələn, 
bəzisi məni “andatra” adam, nə bilim nə, adlandırır. Mən də 
utanıram, bəlkə siz nə isə deyəsiniz, bəlkə doğrudan da mən 
normal adam deyiləm. Normal adam olsam hamı kimi xəstələ-
nərəm.  

– Siz heç narahat olmayın. Bizim poliklinikaya gəlibsinizsə, 
siz hökmən xəstələnəcəksiniz, hamı bundan sonra sizə normal 
adam kimi baxacaq. İndi gedib analiz verin, sabah yanıma gəlin. 

– Həkim mənim işim var, gələ bilməsəm bəlkə başqası gə-
lib... 

– Əlbəttə, yaxınlarınızdan birini göndərin. 
Sabahısı gün. 
‒ Bağışlayın, oğlumun analizi üçün gəlmişəm. Dünən gə-

lib, verib. 
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‒ Əlbəttə, yadıma düşdü. Budur onun analizləri. Mən de-
dim axı, bizim poliklinikaya gəlsə hər şey düzələr. Baxın onda 
nələr yoxdur: mədə tamam xəstə. Böyrək, daşla dolu. (bunları 
eşitdikcə qadın ürəyin tutur). Hələ qara ciyəri, ağ ciyəri, ürəyi 
demirəm. (qadının ürəyi gedir, yıxılır) Sizi başa düşürəm, biz 
onu belə qoymayacağıq. Şəxsən özüm müalicə edəcəyəm. Hər-
gah bir az xərciniz çıxacaq. Ancaq mən onu bir aya tam sağal-
dacağam. Mən sizi başa düşürəm. Biz sübut etdik ki, oğlunuz 
başqaları kimi normal adamdır. Başqaları kimi xəstələnir. 

‒ (bu vaxt dünənki xəstə girir və yerdə uzanan arvada ba-
xıb) Həkim, fikirləşdim ki, elə özüm gəlim. Hər şeyi özüm bil-
səm yaxşıdır. Bu qadın niyə özündən gedib!? 

– Sənin üzündən. 
 

* * * 
 – Ayə sənə deyirəm kağızımı ver gedim, tez ol! Bilirsən sə-

ni nə günə qoyaram!? 
– Əsəbiləşmə, mən dövlət məmuru olsam da, həm də yazıçı-

yam, millətin sözünü deyənəm. Səbir elə Gəray, əyləş. Niyə 
özündən çıxırsan, Gəray? 

– Ayə nə Gəray, Gəray salmışsan. Sənə yüz dəfə demişəm 
mən Gəray bəyəm, başa düşdün! Ver bura kağızı, özüm rəisə 
qol çəkdirərəm, salağın biri salaq! (yaxasından tutub kağızı 
əlindən alır. Sonra da bərkdən stula çırpır) 

– (onun dalınca əsəbi halda baxandan sonra qələmi əlinə 
alıb) Bu saat sənə göstərərəm, (“Yeddi oğul istərəm” filmindən 
kadrı xatırlayır. Bəxtiyar Gəray bəyi axtara-axtara gedir. Bu 
vaxt güllə səsi eşidir. Gəray bəy özünü vurmuş. Özünü Bəxtiya-
rın yerinə qoyur) Al, bu sənə də, siz bəylərə azdır, gəbərin! Siz 
bəylərin axırına çıxacağıq! (Gəray bəyin dilindən: - Xa.. xa.. 
xa.. hə YAP-çı, get Sarı Şəmistana de bəyin axırına çıxdım, qoy 
sənə mükafat versin)Al, gəbər! (tapançadakı bütün patronları 
bəyin üstünə sıxır. O da yıxılır) Bax, sizə belə lazımdır!... 
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* * * 
– Salam Xeyrənsə xanım! 
– Salam, necəsiniz? 
– Yaxşıyıq, bəs siz necəsiniz? 
– Mən də yaxşıyam, sağ olun. Deyirəm qonşular mehriban 

olsa yaxşıdır. Keçən dəfə biz bağa gedəndə, Məstan yaddan çı-
xıb qalar evdə... 

– Xeyrənsə xanım, o kimdir, harada işləyir, nişanlınızdı? 
– Yox, pişiyimizi deyirəm... 
– Xa..., xa..., xa... Mən də elə bildim nişanlınızdı. Ərə gedir-

siniz, ürəyim lap qırıldı. 
– Yox, nə danışırsınız, hələ ərə getmək fikrində deyiləm. Əl-

bəttə, mənə çoxları evlənmək təklif edir, ancaq mən hələ bu ba-
rədə fikirləşmirəm. Fikri qəti olan olsa bığlarını qırxdıracağam, 
heç xoşuma gəlmir, elə bil pişik siçan tutub. 

 - Xa, xa, xa. Onda elə fikirləşirəm, mənim təklifimdən imti-
na etməzsiniz. 

– Söhbətimiz çox şirin alındı, sizə bir çay gətirim. (gedir) 
– (öz-özünə) Xeyrənsə xanım razı olsa onu, restoranıma 

striptiz götərmək üçün götürərəm. Onun yaxşı fiqurası var, ha-
mı baxmağa gələcək. Müştərilərim artar. 

Mətbəxdə çay hazırlayan Xeyrənsa: 
– Kişilərin ürəyinə yol yeməkdən başlayır. Bu tortu vaxtında 

hazırlamışam. (içəri girəndə). Onu deyirdim axı, qonşu pişiyi 
evinə aparıb: yedirdər, içirər. Rəhmətlik nənəm həmişə deyər-
di, yaxşı qonşu, uzaq qohumdan yaxşıdır.  

– Allah rəhmət etsin, nənəniz çox ağıllı adam olub. Mən heç 
belə ağıllı söz eşitməmişdim. 

– Siz də sevirsiniz... bu bağı, bağçanı, təbiəti? 
– Bəli Xeyrənsə xanım, mən təbiətin vurğunuyam. Xüsusilə, 

yaz fəslini çox sevirəm. Ancaq bura gəlməkdə sözümün canı 
başqadır. 

– Əvvəl tortunuzu yeyin, sonra sözünüzün canını deyin. Elə 
mən sizi söhbətə tuturam, yeməyə imkanınız olmur. Yəqin su-
baysınız, bişirəniniz yoxdur. 
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– Orası elədir, subayam, ancaq bişirənlərim çoxdur. Bir res-
toran açmışam, yeməklərin dadına baxmadan müştərilərə ver-
məyi məsləhət bilmirəm. Hər yeməkdən bir qədər, artıq doyu-
ram. 

– Elə isə sözünüzün canını deyin. Alın bu tortdan da yeyin... 
– Sözümün canı budur ki, sizdən yaxşı striptiz göstərən çı-

xar, bəlkə mənim restoranımda bu işləri öz boynunuza götürə-
siniz. 

– Striptiz. O yarıçılpaq, tam çılpaq dirəyə sarılanlar?! 
– Elədir, sizin gözəlliyiniz hamını heyran edəcək. Restora-

nımda oturmağa yer olmayacaq... 
– Nə!? ... (əlindəki tortu üzünə çırpır) 
 

* * * 
Birisi şer yazmağa çalışır: 
– Hörmətli,Vladimir İliç, siz bilmirdiniz heç. Yox, belə yox, 

sadəcə “Siz bilmirdiniz! ”. Deməli bilməyib. Sonrakı misra be-
lə olsun: Hörmətli Vladimir İliç, Siz bilmirdiniz göydə Allah 
var, yerdə imam var... minbərdə molla, qəbirdə inkir, cənnətdə 
Rizvan, pirlərdə pəri, çaylarda cinlər, bağlarda şeytan. Siz bil-
mədiniz göylərdə Allah, yerlərdə cin var. Cisminiz qaldı kəfən-
siz, tabutunuz qaldı dəfnsiz... Hörmətli, Vladimir İliç, siz bil-
mədiniz, belə şeyləri, dəfn olmadı nəşiniz, qalmadı qəbriniz. 
Məzara həsrət, Vladimir İliç. Mərsiyə yazıram sizə indi mən, 
keçmiş bir kommunist, indi mücövür. Pirlərdə dərviş, minbərdə 
molla, dəfndə pirdaş... hörmətli Vladimir İliç, siz bilmirdiniz, 
göydə Allah var, yerdə peyğəmbər... Höprmətli Vladimir İliç, 
siz bilmədiniz. Şeytana uyduz, haqq yolundan azdınız. Hörmət-
li Vladimir İliç, siz bilmirdiniz göydə Allah var.... 

 
* * * 

 – Başınızda çox tük var. 
– Nə danışırsan?! Heç nədən xəbərim yoxdur, nə yaxşı xə-

bər verdin. Başımı qaşımağa vaxtım olmur. Gərək bir gün vaxt 
tapıb güzgüyə baxam. 
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* * * 
– Ooo, Gülya, niyə bizim şirkətdə işləməyə gəlmədin, elə 

yaxşı yerdir ki...  
– Gəlsəydim ərə gedə bilməzdim. Görmürsən yanımda bu 

yekəlikdə adamı? Leytenantdır. Gedirik kəndlərində məni vali-
deynlərinə təqdim etsin. Tezliklə toyumuz olacaq. Yolumuz da 
uzaqdır. Əvvəl metro ilə, sonra qatarla, sonra avtobusla gedib 
çatacağıq.  

– Elə yaxşı ərlərin də məskəni oradır. Hamısı sahibkardır. 
Şəxsən mənə altısı evlənmək təklif edib, bilmirəm hansını se-
çim. Onların bir gündə qazandıqlarını leytenantlar bir ildə qa-
zanmırlar. Metro ilə də gedib, avtobus dəyişmirlər. Ailə üzvlə-
rinin hərəsinin ayrıca bir maşını, sürücüsü var.  

– Nə danışırsan!? Mən axmaq gör kimə ərə gedirəm. Avto-
buslarda canım çıxar ki!? (üzünü nişanlısına tutur) Bilirsən nə 
var, al bu da sənin nişan üzüyün. Mənimki səninlə tutmaz. Mən 
getdim. (üzüyü verib gedir) 

– Dayan, tələsmə, sözümü axıradək demədim. Pulları çox-
dur, ancaq hamısı nəşəxor, qumarbazdılar. Lazım gəlsə sənin 
özünü də qumara qoyarlar!... Eşitmədi. 

– Bəs mən nə edim, bir ay məzuniyyət veriblər ki, ailə qu-
rum. Çətinliklə tapmışdım, bu mərdimazar haradan çıxdı?!... 
Valideynlərim də evdə gözləyir. Onlara nə deyəcəyəm? 

– Sən heç ürəyini sıxma, bir şey fikirləşərik. Düz deyirlər ki, 
general arvadı olmaq üçün leytenanta ərə getmək lazımdır.  

– Mən leytenant deyiləm, baş leytenantam. General olmağı-
ma: kapitan, mayor, polkovnik, - dördcə addım qalıb.  

– Nə qəşəng üzük almışsan, ver görüm mənim barmağına 
olur? Lap mən deyəndi. Ömrüm boyu generalşina olmağı arzu-
lamışam. Mən necə qızam. 

– Sən ondan da gözəlsən. 
– Bəlkə valideynlərinə məni təqdim edəsən. Üzük də artıq 

barmağımda.  
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– Niyə olmasın! 
– Onda getdik! Qoy o yelbeyin varlı axtarsın. Mən səni əs-

lində nankordan qurtardım.  
 

* * * 
– Professor, sizə niyə deyirlər “tupoy professor ”. “Tupoy” 

nə deməkdir. 
– Bilmirəm, bütün izahlı lüğəti oxumuşam, hələ də izahını 

tapa bilməmişəm.  
– Bəlkə başqa dillərdəki lüğətlərə baxasınız: məsələn, rus, 

ingilis, alman. 
– Fikirləşmirəm, həmin dillərdə belə söz olsun.  
– Çətin ki, olsun. Əvvəl mənə bəziləri “kaybakan” deyirdi. 

Mən də bundan imtina etdim. Dedim “key baxan” özünüzsünüz. 
Ancaq bu söz mənalı sözə oxşayır. Bəlkə də adıma layiqdir. 

 
* * * 

Birisi əlində çoxlu pul sayır. Bu vaxt qapı döyülür və o pul-
ları döş cibində gizlədir. Qapını açanda qarşısında yaraşıqlı bir 
qız görür: 

– Oh Smit, mən daha dözə bilmirəm. Mən sənsiz yaşaya bil-
mirəm. Mən sənə elə vurulmuşam ki, sənsiz həyatımı təsəvvür 
edə bilmirəm. İndiki sən eşqimi qiymətləndirmirsən, onun qar-
şılığını görmürəm, belə qərara gəldim ki, özümü öldürüm. Ne-
cə fikirləşirsən? 

– Düzgün qərar qəbul etmişsən! 
– Deməli, mənim qərarımla razısan. Onda icazə ver ömrü-

mün son gecəsini səninlə bir yataqda keçirim. 
– Yox, bu mümkün deyil! 
– Deməli, bunu da mənə qıymırsan! Onda icazə ver bu həbi 

atıb ölüm! 
– Burada yox, öz otağında! 
– Əlvida, mənim ilk və son məhəbbətim! Xudahafizləşək... 

(onu özünə çəkib öpür). Əlvida mənim canım. ( və ayrılıb get-
mək istəyəndə paltarından dartır) 
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– Pullar səndə qaldı, onları qaytar. (pulları geri alandan 
sonra) Tabletkan yerə düşdü. Bəs necə özünü öldürəcəksən? 

– Lazım deyil, fikrimi dəyişdim! 
 

* * * 
 – Bilirsən, mən indi başa düşmüşəm ki, Allah əziz bəndələ-

rini yanına tez aparır. Mən Quran kitabını oxudum, orada Allah 
tala yazıb ki, o dünya, bu dünyadan qat-qat yaxşıdır. Ona görə 
də, mənim artıq cavan ölənlərə yazığım gəlmir. Onlar haqq 
dünyasında taxtlar üzərində oturub, kef çəkirlər. Biz onlara hə-
səd aparmalıyıq. 

– Həsəd niyə, elə mən də səni onların yanına göndərməyə 
gəlmişəm. Get o dünyada kefini çək, bu dünya sənlik deyil! 

– Don Karlionaya de ki, bu xəyanət yox, adi biznes idi. Mə-
ni bağışlasın! 

– Sən arxayın ol! (tapançanı alnına dayayıb tətiyi çəkir) 
 

* * * 
 – Bilirsən, içki də, narkotiklər də artıq mənə ləzzət vermir. 

Bezmişəm bu dünyadan. Bu dünyaya gəlməyimə peşmanam. 
– Gördün? Mən sənə həmişə dedim ki, mənim kimi limonad 

iç, namaz qıl. Etmədin. Allah da səni lənətlədi, bu dünyaya gəl-
məyi sənə peşman etdi. Mən hələ peşman deyiləm. Evlənmək fik-
rim var. Ailəm olacaq. Hələ uşaq da böyütməyə həvəsim var! 

– Axırı nə olacaq?! Yenə də ölüm. Öləndə də deyəcəklər: bu 
insan uzun il yaşadı, bir gün görmədi: nə içdi, nə çəkdi, nə də 
“bazlıq” etdi. Ömrü mənalı yaşamaq lazımdır! Mən artıq gənc 
yaşımda dünyadan doymuşam, sən yüz il də yaşasan, dünyadan 
doymayacaqsan! 

– Bizim həyat haqqında düşüncələrimiz fərqlidir. Mənə görə 
dünyada ən bədbəxt adam odur ki, bu dünyaya gəlməyinə peş-
mandır. Sənə görə ən bədbəxt isə yeyib-içməyib dünyadan ge-
dənlərdir. 
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* * * 
 – A kişi, görürsən, sənin arvadın necə qoçaqdır? Bütün işlə-

ri gördüm. Bazara getdim, uşaqların məktəbinə baş çəkdim... – 
deyə, arvad qürrələndi.  

– Kişi adamsan! 
– Ata, mən də dərslərimi qurtardım. Bu gün də beş almışam! 
– Kişi adamsan! 
– Oğul, anan bu gün evə gec gələcək. İstəyirəm bəzi işlərlə 

məşğul olum. 
– Kişi adamsan! 
– Ay kürəkən, heç demirsən bu stul haradandır. Onu bazar-

dan mən alıb gətirmişəm. 
– Kişi adamsan! 
– (evdən çıxanda) Kəlbəli, mən sənin artıq müdirin deyiləm. 

daha doğrusu, sən mənim artıq işçim deyilsən. Yuxarıdan dedi-
lər ştat vahidlərini azaldın. Mən də sənin ştatını ixtisara saldım! 

– Kişi adamsan! 
– Kəlbəli, səni işə götürmək qərarına gəldim. Restoranımda 

qoçu olacaqsan. Əvvəlki işindən üç dəfə artıq maaş verəcəyəm. 
artıq əmrini verdim. 

– Kişi adamsan!... 
 

* * * 
– Sən niyə oturmursan, əyləş, bir qədər söhbət edək, mənim 

vaxtım var. Sabah mən Rostovda olmalıyam. Qatarın yola düş-
məsinə hələ beş saat var. İndi yoldaşıma deyərəm, bizə yemək 
də hazırlayar. Harada qaldı, yəqin işə gedib? 

– Nataşanı deyirsən? O ki rəhmətə gedib! 
– Nə danışırsan!? Deyirəm axı, ev niyə bu gündədir. Allah 

rəhmət eləsin, çox təmizkar qadın idi. Ancaq yadıma sala bil-
mirəm, sizin övladınız vardı, ya yox. 

– Əlbəttə, vardı. Semyon. İndi Piterdə olur, hərbi xidmətdə. 
– Düzdür, eh, yaş keçir, yaddaş pozulur... 
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* * * 
– (telefonla) Bəli, bəli, mən də səni aşkım.  
– Sən araq içəcəksən, ya konyak? 
‒ Əlbəttə konyak. Sən bilmirsən, aşk nə deməkdir? Hey 

mənə aşkım, aşkım deyir. Görəsən nə deməkdir? 
‒ Bu saat, bunu vurum bədənə, sonra bu göy soğanla za-

kuska edim. Deyərəm, “aşk” nədir. (əli əsə-əsə birtəhər araq 
dolu stəkanı başına çəkib, göy soğanla zakuska edir) Mənə elə 
gəlir ki, “aşk” araqdan sonra ləzzətli soğandır. 

‒ Ola bilməz, soğan acıdır. “Aşk” nəsə şirin sözdür, yəqin 
konyakdan sonra yeyilən şokoladdır. 

‒ Ola bilər. Bu ağıla batır. 
 

* * * 
– Mən məşhur ekstrasensəm. Gələcəyi qabaqdan deyirəm. 

Kimin necə fikirləşdiyini, kimin başına nələrin gələcəyini əv-
vəldən deyirəm. Bunu mənim uşaqlıq dostum Həşim də təsdiq 
edər. Eləmi, Həşim? 

‒ Yox! 
 

* * * 
– Professor, mənə bir qədər ağıl öyrət. Başa sal görüm niyə 

halal mal insanı sağlam saxlayır, haram malı yiyən onun cəza-
sını çəkir?  

‒ Bu saat, bax bu bir stəkan suyu çək başına. 
‒ Axı susamamışam, necə başıma çəkim? İçsəm köpərəm! 
‒ Bu mineral sudur, sənin orqanizmin üçün çox faydalıdır. 

Elə et ki, bunu indi içəsən. 
‒ Onda belə edim, bir dövrə də qaçım. Hava da çox istidir, 

məndən çox tər gedər. Bu stəkandakı suyun miqdarı yarım litr-
dən də az olar. Bir dövrə qaçsam suyu axıradək içərəm. 

‒ (dövrə vurub tərini siləndən sonra, stəkanı başına çə-
kir)İndi bu su lap yerinə düşdü.  

‒ Bax dostum, halal – tər töküləndən sonra içilən sudur. O 



Sənan İbrahimov 

222 

bədəninin ehtiyac duyduğu orqanlarına sorulub səni sağlam 
edir. Haram isə tər tökmədən içilən sudur, adamı köpdürür. 

 
* * * 

– Sərvərin verdiyi diaqnoz özünü doğruldur. 
‒ Siz Sərvər dediniz, görün mən Məşədi İbad sizə nə deyi-

rəm, qızı o qaçırıb! 
‒ Bəli, o qaçırıb, öldürüb, torpağa basdırıb, üstünə də baş 

daşı qoyub. 
‒ Mənə inanmırsınız. Məni prokurorun yanına aparın. 
‒ Prokuror neçənci palatadadır? 
‒ Altıncı palatada. Napoleonla birlikdə qalırlar....  
 

* * * 
– Anderson, nağıl danışmaqla uşaqları başını qarışdırmaq 

olar? 
‒ Vandarley, qarışdırmaq olar, ancaq aldatmaq olmaz. İndi 

uşaqlar çoxbilmişdir. 
 

* * * 
– Professor, “Gülmə qonşuna, gələr başına” - nə deməkdir?  
‒ O deməkdir ki, azərbaycanlılar illər boyu Məşədi İbada 

güldülər, o da başlarına gəldi. İndi torpaqlarını ermənilər tutub. 
İşin həlli üçün üç dövlətin nümayəndəsini qoçu tutublar, onlar 
da milləti Məşədi İbadın qoçuları kimi ələ salır. 

 
* * * 

– O gözəl qızdır kimdir? 
‒ O, mənim başımın bəlasıdır. Asimandan yerə mənim ca-

nımı almaq üçün enibdir. Ölürəm onun üçün. Başa düşdün!? 
‒ Başa düşdüm. 
 

* * * 
– Bu adam ekstrasensdir. Gələcəkdə nə olacaq, başına nə 

gələcək, hadisələrin necə qurtaracağını bilir. Pul ver sənin də 
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falına baxsın. 
‒ Bu yolla pul qazanmaq istəyirsə, televiziyadakı milyonçu 

şou proqramına gedib sualların düz cavabını desin, milyonlar 
qazansın. Bunu edə bilmirsə, deməli, baxıcı yox, şarlatandır! 

 
* * * 

– Gəl sənədinə bu kafedrada qol çəkim. Yəqin otaqda bir 
qələm tapılar, qol çəkməyə. Nə oldu, bu nə pis kafedradır. Bir 
qələm də yoxdur, bir müəllim də yoxdur, stollar tozlu, hər yan 
qarışıq. Buranın müdiri kimdir? – deyə, Darçın xanım deyindi. 

‒ Darçın xanım, buranın müdiri elə özünüzsünüz! 
‒ Mənəm?! Onda eybi yox, instituta zəng edərəm, qoy di-

rektor sənədi qəbul etsin, sonra baxaram...(zəng edir) Bu nədir, 
günün günorta çağında institutun direktoru yerində deyil, dəstə-
yi kimsə götürmür. Tapın mənə o direktoru! 

‒ Darçın xanım, direktor da elə özünüzsünüz də. Yadınız-
dan çıxıb? 

‒ Başım açılır ki, bilim?! Yaxşı, elmi şuranın sədrini tapın, 
qoy sənədi qəbul etsin. Hanı o? 

‒ Darçın xanım, o da sizsiniz.  
‒ Eləmi? 
‒ Darçın xanım, bir adam gəlib, istəyir seçdiyi deputatı 

görsün. 
‒ Görsün də, mənə nə?. Bunun da dərdini mən çəkməli-

yəm. Millətin deputatı kimdir, qoy seçicilərinə sahib dursun. 
Belə də iş olar, bütün problemləri gərək mən həll edəm! Kimdir 
onun seçdiyi deputat? 

‒ Darçın xanım, onun deputatı sizsiniz də, yadınızdan çıxıb? 
‒ Başıma xeyir! Tamam başımı itirmişəm! Sən belə et! Bir 

siyahı tut, qoy mən əzbərləyim, hansı idarələrin rəhbəriyəm, 
hansı yerin deputatıyam. 

‒ Darçın xanım, siyahı çox uzundur, yadınızda qalmaz. 
Məndən soruşun, deyərəm. 
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* * * 
– Müttəhim, mən işi aparan hakiməm. Siz Cənubi Azərbay-

candan olduğunuza görə fars dili tərcüməçisi dəvət etmişik. 
Budur Universitetin professorudur. 

‒ Mən fars dilini bilmirəm, türkcə başa düşürəm. Dərs oxu-
mamışam. Elə türkcə danışın. 

‒ Yaxşı, sən İran vətəndaşısan, dövlətin dilini yox, Türki-
yənin dilini öyrənmişsən. İndi mən türk dili tərcüməçisini hara-
dan tapım. Sən daha hansı dilləri bilirsən? 

‒ Elə türkcə bilirəm, başqa dili bilmirəm. Biz təbrizlilər bu 
dildə danışırıq. 

‒ Yaxşı, professor, siz fars-türk dillərini bilirsiniz? 
‒ Bəli. 
‒ Ali təhsiliniz varmı, sənəd təqdim etmişsinizmi? 
‒ Yox, professorluq vəsiqəm var. 
‒ Deməli, professor, ali təhsiliniz yoxdur. Onda müttəhim, 

işiniz qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınır... 
‒ Ağayi qazi, mən bisavad adamam, ancaq mənə elə gəlir 

ki, professorlar ali təhsillidir bizim türkicə də çox yaxşı danışır. 
Elə sizi də başa düşərəm. Elə siz də türkcə danışırsınız. Biz təb-
rizlilərlə siz bakılıların danışığı çox təfavüt etməz. Sadəcə ola-
raq bizdə çoxlu farsi sözü var, sizdə də rusi.  

‒ Eləmi, bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün fasilə elan olu-
nur, qeyri-müəyyən vaxtadək. 

 
* * * 

–(telefonla danışır) Bu bədbəxtin uzaq qohumlarından biri 
imkanlıdır. Onu çağırmışam. Görək bir şey qoparıb işi bağlaya 
biləcəyikmi? 

– Rəis icazə olar? Məni çağırmışsınız. 
‒ Mən idarənin müstəntiqiyəm. Siz izahat yazmalısınız. 

Eşitdiyimə görə sahibkarlıqla məşğul olursunuz. Geniş biznesi-
niz var. 
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‒ Problem yoxdur, nə köməyim dəyə bilər? 
‒ Güləlinin ölüm xəbərini nə vaxt bilmişsiniz? 
‒ O kimdir, rəis? 
‒ Özünü bilməməzliyə vurma, sənin qohumundur. 
‒ Mənim qohumlarım siyahısında olsaydı, mən tanıyardım. 

Elə birisini tanımıram axı! 
‒ O, sənin arvadının xalasının nəvəsinin kürəkəninin qarda-

şının qaynıdır, bildin? 
‒ İndi dediniz, mən də bildim. 
‒ Onda izahatı yaz! 
‒ Yazım da... bu gün 13.03.09 tarixdə mən polis idarəsinin 

müstəntiqindən öyrəndim ki, Güləli mənim qohumumdur və öl-
müşdür. 

‒ İndi gör nə edirsən də... biz bu işi bağlamalıyıq. İş adamı-
san, hər gün gedib-gələsi, yeni izahat yazası deyilsən ki!? 

‒ Al, bunu xərclə! Allah qalanları salamat eləsin! 
 

* * * 
– (pasporta baxır)Haralısan? 
– Göytəpədənəm. 
– Onda işə götürüldün! 
– Sağ olun, Məşvərət müəllim! 
– Sən sağ ol. Yerlilərim üçün iş görməyə həmişə hazıram. 
– (kənarda oturan) Məşvərət müəllim, ingilislər deyir ki, hə-

lə dünyada ikinci millətə rast gəlməmişik ki, rüşvət verib övla-
dını savadsız edir. Tələbələrin tapşırıqla qiymət almasını, heç 
anlıya bilmirlər. Deyirlər azərbaycanlılar necə millətdir, tanıya 
bilmirik; öz əlləri ilə özlərinin gələcəyini məhv edirlər! 

– (Başqa bir kənarda oturan) İngilislər bilmir ki, Azərbay-
canda Məşvərət müəllim diploma baxıb adam işə götürmür. 
Pasporta baxıb işə götürür. Bunu bilsələr, tapşırığa bəraət qa-
zandırarlar. 
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* * * 
– Gizlənin, reket gəlir. (hamı bir tərəfə çəkilir) 
– (içəri bir oğlan uşağı girir) Varmı, mənə, bir yan baxan! 
– Yoxdur!... 
– Siqaret verin! 
– Buyur, bakkal Rəhimə deyə bilərsinizmi, məktəbimizin ta-

vanı uçur, bir qədər yardım etsin! 
– Həll edərik... Bizim də bir hörmətimiz var! 
 

* * * 
– Sizin binanızda deyəsən yanğın var, yoldaş Bağırov! Bəl-

kə fövqəladə hallara zəng edək gəlib söndürsünlər. Tüstü aləmi 
bürüyüb. 

– Lazım deyil, Stalin buradadır. Müştüyünə tütün çox qo-
yub. 

 
* * * 

– Neçə uşağın var? 
– Altı. Kiçiyi bir qədər xəstədir, həkim deyir keçi südü içsə 

yaxşı olar. 
– Keçin var? 
– Yox! 
– Niyə saxlamırsan? 
– İmkanım yoxdur. Xərc tələb edir. 
– Altı uşağı saxlayırsan, bir keçini saxlamağa imkan yoxdur? 
– Uşaqlar bir təhər böyüyür. Ailəyə kömək edirlər. Allah 

saxlayır onları. Keçini saxlamaq üçünsə ot almaq lazımdır. 
 

* * * 
– Professor, “ağılı ağıla calamaq” nə deməkdir! 
– Bax, mən sənə dedim, ağlını o narkomanın ağlına calama, 

sən caladın. Həbslərdə çürüyürsən. Ağlını biznesmen Rəşidə 
calasaydın, indi sən də sahibkar olardın! 
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* * * 
‒ Ağamalı çox böyük adamdır. Bunu biləsiniz, əziz şagird-

lərimiz. O məktəbimizin ən fəal müəllimidir. 
‒ Xoş sözlər üçün çox sağ olun. Borcumuzdur, millətə, və-

tənə xidmət etmək. 
‒ Görürsünüzmü, Ağamalı müəllim necə təvazökar peda-

qoqdur. Nə vaxt çətinliyiniz olsa ona müraciət edə bilərsiniz. 
Kabinetini tanıyırsınız, qızlar üçün tualetlə üz-üzə. Kabinetin 
qapısı həmişə açıq olur.  

 
* * * 

– Nə olub, niyə dilxorsan? 
‒ Əşi, işlər şuluqdur. Mən Həsənə salam vermək əvəzinə, 

həmişə Hüseynə salam vermişəm. Demə Hüseyni yox, Həsəni 
bizə direktor təyin edəcəklərmiş! 

 
* * * 

– Professor ağılı adam necə olur, ağılsız necə olur? 
– Ağıllı başına gələnlərdə özünü günahkar bilir, ağılsız isə 

başqasını günahlandırır. 
 

* * * 
– Oğlum, dünyada Allahın cənnəti var, cəhənnəmi var. Cə-

hənnəm oduna yanmaq istəmirsənsə xeyirli işlər gör. 
– Nə etmək olar, sənin ölməyini sifariş veriblər. Öldürüm, 

get cənnətdə kef elə. Bu dünyada nə işin var. Mən killer baba-
yam, işim budur.  

 
* * * 

– Hansı oğlanlardan xoşun gəlir. Hündür, yoxsa?... 
– Mənim ağıllı oğlanlardan xoşum gəlir.  
– Bəs ağıllı oğlan kimlərə deyirsən? 
– Dərslərini yaxşı oxuyana. 
– Onda elmlər namizədi Kərimi seç, maaşı 141 manatdır. 

Bizimsə gündəlik gəlirimiz 1500 manat. 
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* * * 
– Bu saat tanışıma zəng edərəm sənə kömək edər! (zəng 

edir, telefonu qarşısındakı açır) 
‒ Haradasan? 
‒ Hamamda. 
‒ Bir adam gələcək, ona kömək edərsən. 
‒ Yaxşı! 
‒ (üzünü qarşısında dayanana tutur) Boynuna qoydum, sə-

nə kömək edəcək. 
İmkanı var, qohumlardandır. Çoxdan üzünü görmürəm, an-

caq yaxşı oğlandır. Əli hər yerə çatır. İşi düzəldər. Ver görüm, 
nə qədər verirsən! 

‒ Beş min, bəsdir? 
‒ Bəs edər. (pulu verib gedir) 
– Olmasaydı axmaqlar, yaşamazdı dəllallar!  
 

* * * 
– Baba qorxulu filmlərdən danışım? Məsələn ruhlardan? 
– Yox bala, qorxuram, danışma! 
 

* * * 
– Professor, insanda özünüməhv prosesi nə vaxt başlayır? 
– İnsan bədniyabətlik edirsə, deməli, onun axırı çatıb. 
 

* * * 
– Ax mənim başıma gələnlər. Professor, bunlar nə deməkdir? 
– Başımıza gələnlər bizi düz yola istiqamətləndirmək üçün-

dür. Yaxşı hadisələr etdiklərimiz yaxşı işlərin mükafatı, pislər 
isə pisliklərimizin cəzasıdır. 

 
* * * 

– Professor, siz həqiqətin həmişə qalib gəlməsinə inanırsınız? 
– Kim, mən? 
– Əlbəttə, siz, burada başqası da var, bəyəm? 
– Mən çox inanıram, ancaq bu lazım deyil. Çox inanmaq 
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adama həyatda mane olur. İnam da az olsa yaxşıdır. 
– İnamın çoxluğun, azlığın necə başa düşmək olar? 
– Məndən soruşursunuz? 
– Əlbəttə, burada sizdən başqası da var? 
– Bu dərin fəlsəfədir. Sənin kimilər başa düşməz. Onu başa 

düşmək üçün mənim kimi professor olmaq lazımdır. 
 

* * * 
– Professor, həyatın mənası nədədir? 
– Всё делается ради любви если ее нет бессмысленно 

стараться. – yəni ki, hər şeyin əsası sevgidir. Onsuz nəyəsə na-
il olmaq mümkün deyil! 

– Bəs sevgi nədir? 
– Sevgi – həvəs, istək deməkdir. 
 

* * * 
– Professor, iradə nə deməkdir? 
– Люди слушают то что хотят слушать, люди читают то 

что хотят читать – yəni, insanlar istədiklərini edirlər. Bu da 
onların iradəsidir.  

 
* * * 

– Professor, düzgün rəftar nə deməkdir? 
– Надо делать по правилам обстоятельств. – yəni, hər şe-

yi mövcud şəraitə uyğun etməlisən.  
 

* * * 
– Professor, ağıl nəyə lazımdır? 
– Ağıl, arzularla, imkanları uyğunlaşdırmaq bacarığıdır.  
 

* * * 
– Professor, Allahın rizası nə deməkdir? 
– İnsanların milli kodu, fərdi istəkləri olur və həmin çərçivə-
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də qərarlar qəbul edirlər. Həmin proqramlardan irəli gələn elə 
qərarlar var ki, insanın fərdi istəyi ilə üst-üstə düşmür. Buna 
Allah rizası deyirlər.  

 
* * * 

– Professor, alın yazısı necə olur? 
– Alın yazısı, hansı məkanda, hansı ailədə dünyaya gəlmək. 

Hansı müllətin nümayəndəsi olmaq, hansı dövlətin vətəndaşı 
olmaq deməkdir. Həyatda baş verəcək hadisələr alın yazısına 
aid deyil. Onlar bizim və bütün xalqın, bütün bəşəriyyətin 
əməllərinin nəticəsidir. Riyakarlığın cəzası, Allah dərgahında, 
müharibədir. Haqq aşiqlərinin mükafatı firavanlıqdır.  

 
* * * 

– Professor, niyə biz problemlərlə qarşılaşırıq? 
– İnsanın başına nə gəlirsə, hansı dərdə düçar olursa onun 

səbəbi işindəki səhlənkarlıqdan, kiminsə haqqını tapdamaqdan, 
kiməsə qarşı pislik etməsindən, kiminsə qəlbini sındırmaqdan 
irəli gəlir. Problem yaranıbsa insan onun səbəbini axtarıb tap-
malıdır. Ağıllı adamlar problemlərinin səbəbini özündə axtarıb 
tapır və onu aradan qaldırır. Ağılsızlarsa, onun səbəbini tapmaq 
əvəzinə, başqasını günahlandırır. 

 
* * * 

– Professor, inama nə ehtiyac var? 
– İnam olmasa, insanlarda cəhd də olmaz.  

 
* * * 

– Professor, ümumiyyətlə problem nə olan şeydir, o nəyə la-
zımdır? 

– Problem insanların istəklərindən irəli gəlir. Qəlbin rahatlı-
ğı üçün cəfa lazımdır, çünki cəfanın məhsulu səfadır. Bunu hə-
lə XVI əsrdə dahi Füzuli deyib.  
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* * * 
– Professor, hansı adamlar özlərini dünyada əzmkar hesab 

edir? 
– Eşqin vəhdətindən doğulan adamlar, həyatda güclü və 

əzmkar olur. 
 

* * * 
– Professor, niyə bəzilərində həmişə könül xoşluğu olur? 
– Sevgi ilə yaşanan həyat fərəhlidir. Sevgi olmasa büllur sa-

raylar da insan üçün zindandır. 
 

* * * 
– Professor, peyğəmbərlik missiyası nə deməkdir? 
– Peyğəmbərlik missiyası, insanların qəlbini ilahi hikmətlər-

lə zənginləşdirmək, onların əxlaqını saflaşdırmaqdır. Onlar in-
sanlara başa salır ki, yüksək əxlaqi keyfiyyətlər insanları Alla-
ha yaxınlaşdırır və əməllərini saflaşdırır. Nəticədə onlar qarşıya 
çıxan problemlərlə əlaqədar düzgün qərarlar qəbul edirlər.  

 
* * * 

– Professor, xahiş edirəm şerimə qulaq asın və ona qiymət 
verin!  

– Neynirəm belə bir taleyi Allah! 
Ağrısı, acısı nəşəsindən çox! 
Çəkirəm vətənə baxanda hey, ah 
Adı bizimkidir, özü bizdə yox! 
 
Neynirəm belə bir taleyi Allah! 
Təhqirlər, tənələr qəlbimi sıxır, 
Qaçıb qurtarımmı, bunlardan billah!? 
Hər dəm zəifliyi başıma çaxır! 
 
Şuşa qalasını yada salanda, 
Qalasız ellərdən utanıram mən. 
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Vaqif şeirlərin ələ alanda, 
 Xəcalət çəkirəm onun qəbrindən! 
 
Nə qədər baxacam həsrətlə elə, 
Nə vaxt qırılacaq qurulan tələ?! 
Nə qədər keçəcək günlərim belə? 
Neynirəm belə bir taleyi, Allah! 

 
‒ Kifayətdir, sənin şerinin pafosu belədir ki, özgəni günahlan-

dırırsan. Satirik şer üçün belə yaramaz. Satirik başına gələnlərdə 
həmişə özünü günahlandırır və onun səbəblərini özünün əməllə-
rində, qüsurlarında axtarır. Satirik səbəbi başqalarında axtarsa, on-
da satirik olmaz, olar riyakar. Satiriklər belə hesab edirlər ki, insa-
nın və xalqların başına gələnlər, onların əməllərinin nəticəsidir. 
Bu gün belə bir dərd varsa, deməli, hansısa günahımızın cəzasıdır. 
Müharibələri isə Allah riyakarlara qismət edir. Görünür biz uzun 
müddət “həqiqətin ağzına daş basmışıq” bu müharibə də bizim cə-
zamızdır. Satirik həmin günahı tapıb xalqa bildirməlidir ki, “mü-
haribə yarası” sağalsın. Satirik şairlər, haqq aşiqləridir. Onlar haq-
qı, həqiqəti görüb, xalqa həmin haqqı göstərir. Onlar mənfi əxlaqi 
keyfiyyətlərin düşmənidir. Satirik olmaq istəyirsənsə həmişə Haq-
qı axtar! Xalqa haqq sözü de! 

 
* * * 

 Əlləri əsə-əsə bir qoca professor yaxınlaşır: 
– (qışqıraraq) Al bu kağızları, imtahana get, eee... Tez ol! 
– (yaxınlaşan bir cavana da adəti üzrə uca səslə) Adın nə-

dir, imtahana gecikmə! 
– Sən kimsən üstümə qışqırırsan! 
– (pıçıltı ilə qışqıran qıza) Sən nə etdin, bu sənə professor 

deyil, üstünə qışqırırsan, biznesmenin oğludur. Üzr istə! 
– Bağışlayın, üzr istəyirəm, bilməmişəm. elə bildim profes-

sor Balaşsan. Bağışla! 
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* * * 
– Ustad, Allah cəzanı necə verir? 
– Çox sadə, insanın ağlın alır, vəssalam! Mən sizə başa sal-

mışam axı, pulu atalar verir, təhsili müəllimlər, ağlı da Allah. 
Birinin ağlı yoxdursa, deməli Allahın qəzəbinə gəlib! 

 
* * * 

– Ustad, bu cənnət nə olan şeydir? Biologiya nə vaxtdan 
cənnətin faunasını və florasını bizə başa salacaq? 

– Vallah, indiyədək bizim elmdə cənnət, cəhənnəm xurafat 
hesab edilirdi. Deyirdik Darvin sübut etdi ki, insan meymundan 
əmələ gəlib, ancaq indi hər şey dəyişib. Sənin sualına mən an-
caq belə cavab verə bilərəm ki, mollaların dediklərinə görə 
cənnət meyvəlik bir bağdır. O bağda ən şirin meyvələr var. Biz 
də həmin bağa düşə bilsək, meymunlar kimi, şirin meyvələrdən 
yeyib, kef çəkəcəyik! 

 
* * * 

Kitab mağazası. 
‒ Bağışlayın, sizə nə lazımdır? 
‒ “Dəyyus” vardı burda, indi tapmıram. 
‒ Bura mədəni yerdir. Siz elələrini gecə barlarında axtarın. 
‒ Axı burada görmüşdüm. 
‒ Ola bilər təsadüfən bura düşüb. 
Kitab satan yaxınlaşır: 
‒ Sizə hansı kitab lazımdır. 
‒ Mənə “Dəyyus” lazımdır. 
‒ Dostoyevski qonşu bölmədədir. Orada var. Kimin tərcü-

məsində istəyirsiniz? 
‒ Qılman İlkinin. 
‒ Bəxtiniz gətirdi, elə həmin tərcümə satışda var. 
Əvvəlki müsahib təəccüblə onlara baxır... 
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* * * 
– Professor Balaş ağılsızlığın əlaməti nədir? 
– Hirslənmək, əsəbi hallar keçirmək. 
– Bəs ağlın əlaməti? 
– Həmişə təmkinli, səbirli olmağı bacarmaq. 
 

* * * 
Həkim xərəkdə pis vəziyyətdə olan xəstəni müayinə edib 

üzünü müstəntiqə tutur: 
– Cənab müstəntiq, vəziyyəti yaxşı deyil, ən çoxu iki gün 

yaşaya bilər. İndi istəyirsinizsə dindirməni apara bilərsiniz. 
– Xudayar, mən səni şübhəli şəxs kimi dindirirəm. İki gün-

dən sonra biz məhkəməyə gedəcəyik, sizin barənizdə həbs qəti 
imkan tədbiri seçiləcəkdir. İndi mənim sualıma cavab verin. 
Siz Məmmədhəsən kişini tanıyırsınızmı, müsbət halda onun eş-
şəyini niyə oğurlamışsınız? 

– Mən, Məmmədhəsən əmini tanımırdım, tanısaydım ona 
eşşəyini tapmaqda kömək edərdim. 

– Özünü tülkülüyə vurma, Məmmədhəsən əminin eşşəyini 
oğurlamaqda məqsədin nə idi, müsbət halda eşşəklə hansı nar-
kotik vasitələri daşımaq fikrin var idi? 

– Mən, verilən hüquqlarımdan istifadə edərək ifadə vermək-
dən imtina edirəm. Məhkəməyədək sağ qalsam hakimə də sö-
zümü deyəcəyəm. 

– Qoy, məhkəmə qərarı çıxsın, səni o zindana salıb, dilini 
açacağam, Xudayar! Cinayətkar dəstənin bütün üzvlərinin adı-
nı, ünvanını deyəcəksən. Sənin bütün dostlarını tutmuşuq, 
həbsxanada cəzalarını çəkirlər. Təkcə sən qalmışdın, səni də 
ələ keçirdik! Artıq təzə rütbə ala bilərəm.... 

– Belə yerdə deyiblər: keçi can hayında, qəssab piy axtarır! 
 

* * * 
– Sən qorxmursan? Əlifbaları dəyişənləri sonralar mühaki-

mə ediblər. Birinciləri mühakimə etdilər ki, niyə ərəbin əlifba-
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sını qəbul ediblər, ikinciləri mühakimə etdilər ki, niyə latına 
keçiblər, sonra onları da mühakimə ediblər ki, niyə kiril əlifbası 
yox, kapitalistlərin latın əlifbası. Sonra onları da mühakimə et-
dilər ki, niyə rusların siyasətinə satılıbsınız. Sabah səni də buna 
görə mühakimə edəcəklər. Sizin bu əlifba dəyişmə təşəbbüsü-
nüz çox qorxuludur.  

– Düz deyirsən, qorxuludur. 
Bu vaxt prokurorluq geyimində olan birisi yaxınlaşır: 
‒ Əlifbanı dəyişən sizsiniz? 
‒ Bəli, mən onlardan biriyəm! Necə bəyəm! 
‒ Gedək mənimlə! 
‒ Hara? 
‒ Həbsxanaya! 
Hülqumunu qorxudan endirib qaldırandan sonra prokuror 

geyimində olan adamın ardınca qorxa-qorxa gedir. Onlar bir 
neçə dəmir qapı keçəndən sonra kameraya çatırlar və müttə-
himlə salamlaşandan sonra xüsusi geyimdə olan müstəntiq de-
yir: 

‒ Baş prokurorun sərəncamı ilə, əlifbanı bilməyən müqəs-
sirlər üçün vəkillə bərabər əlifba üzrə mütəxəssis də təyin edi-
lir. Ona görə də, sizə müraciət edirəm, təqsirləndirilən kəs, qar-
şındakı adam əlifba üzrə mütəxəssisdir. Nəyi oxuya bilməsən o 
sənin üçün oxuyacaqdır.  

‒ Bəs mən niyə oxumalıyam, başqasını tapa bilmədiniz?! 
‒ Başqasını niyə, əlifbanı necə dəyişmişsən indi də gəl mil-

lətə başa sal! Başqası dəyişdirsəydi onu gətirərdik! 
 

* * * 
– Vladimir İliç, düzdürmü biz kommunizmdə yaşayacağıq, 

hər kəsin ayrı mənzili olacaq, heç bir maddi sıxıntımız olmaya-
caq, yüksək istirahət, yaxşı maaş olacaq? 

– Bəli, düzdür, yoldaşlar, kommunizm ideyalarına sadiq qa-
lın! 

– Çox sağ olun, Vladimir İliç. (gedirlər) 
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– Vladimir İliç, siz də sınıqçıya gəlmişsiniz? Olmasın azar, 
sınığınız var? 

– Əşi gündə yüzü mənə sual verir, kommunizm olacaq? Bar-
maqlarımı sıxıb cavab verməkdən artıq ikisi də yerindən çıxıb! 

 
* * * 

– Vladimir İliç, siz həmişə deyirsiniz kommunistlər ateist-
dirlər. Siz həqiqətənmi Allahı inkar edirsiniz? 

– Qoy barmağımı qatlayım. Bunları da qatlamaqdan lap əyi-
lib. Neçə dəfə sınıqçıya getmişəm. Bax belə, qatladım. Hamıya 
demişəm, sənə də deyirəm, biz Allahın varlığını qəbul etmirik. 
Biz ateistik. 

– Deməli, hamını aldadırsınız! Bəs qorxmursunuz ki, qara 
torpaq sizi qəbul etməz. Cəsədiniz illər boyu qaxac olub qalar? 

– Mənə görə quruyub dünyada qalmaq, torpaq altında çürü-
məkdən yaxşıdır. 

 
* * * 

– Bağışlayın bura hamamdır? ... Bura vağzaldır? ... Bura 
tualetdir? ... Bura məktəbdir? 

‒ ... (ona əhəmiyyət vermədən yeməyini yeyir). 
‒ (əsəbi halda) Əşi, söz demək də pulladır, deyin də, bura 

haradır!? 
‒ (yuxarıdakı “Dəlixana” yazılmış lövhəni göstərib, yemə-

yinə davam edir) 
 

* * * 
– Avropa ilə bizim fərqimiz nədir? 
– Avropada parklar sakit yerlərdə olur, bizim parkların dörd 

tərəfindən maşın yolu olmalıdır ki, parka keçmək təhlükəli ol-
sun. Avropalılar yüz ölçüb, bir biçirlər, biz isə əksinə. Bu gün 
yolu düzəldir, sabah sökürük. Avropalılar meşəsi olmayan, su 
axmayan yerdə məskən salmazlar, biz isə əksinə. Avropalılar 
birinci ev tikir, ağac əkir sonra ailə qururlar, biz isə ailə qurub 
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sonra ev haqqında düşünürük. Avropalılar vəzifənin məsuliyyə-
tini ən ağır yük sayıb vaxtında təqaüdə çıxırlar. Biz isə əksinə, 
vəzifənin məsuliyyətinin ağırlığını üzərimizə götürməyib onun 
ləzzəti ilə yaşayırıq, təqaüdə zorla çıxarılanda ürəyimiz daya-
nır. Başa düşdün, yoxsa davam edim? 

– Başa düşdüm, kifayətdir. 
 

* * * 
İki cavan oğlan və bir qoca kişi: 
– A bala, bu trubaları niyə bura sıra ilə basdırıblar? 
– Baba, bu truba deyil, gecə fanarlarıdır. Qaranlıq düşəndə 

yandırırlar, bu yerləri işıqlandırır. Görürsənmi, yuxarı hissəsi 
ağdır. Bu ağ yerlər yanır. 

– Başa düşdüm. Bizim cavanlığımızda belə müəmmalı şey-
lər olmurdu. 

– (birinci uşaq)Bu dayanacaqda duran nədir? 
– (ikinci uşaq) Bu manekendir, əynindəki paltarı reklam 

edir.  
– (qoca) Əşi nə danışırsınız? Bu çadralı qadındır, İrandan 

gəlib. Siz bilməzsiniz. Bizim cavanlığımızda bütün qadınlar be-
ləcə çadraya bürünərdi... 

 
* * * 

Bir yaraşıqlı qız metroda oturub yelpənəklə özünü yelləyir. 
Onun yanında oturan bir kəndli kişi istidən tərini silib rahatla-
nanda yelpənəyin küləyi onun da üzünə dəyir: 

– Sağ ol qızım, yaxşı qızsan. Evlənəndə eləsinə evlənmək 
lazımdır ki, qayğıkeş olsun. Sən çox qayğıkeş qızsan. Bir qədər 
bərk yellə! Yorulanda verərsən mən davam edərəm. 

Qız utanıb yerindən durub uzaqlaşır. 
 

* * * 
– Bura bax, sən dinə inanırsan. 
– Əlbəttə, mən Allahını dananlardan deyiləm. 
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– Bəs niyə oruc tutmamışsan, oturub pivə içirsən? 
– Vapişe, yaxşı bir din tapıb ona inanmaq lazımdır... Eləsinə 

ki, pivəni qadağan etməsin. 
 

* * * 
– Bəhlul Danəndə, ən ağıllı adam kimdir? 
– Xasiyyəti kamil olan insan, ən ağıllı insan hesab edilir. İnsa-

nın xasiyyəti onun taleyini müəyyənləşdirir. Xasiyyət hansı for-
mada püxtələşsə, insanın taleyi də o cür olacaq. Xəstə düşüncəli 
insanlar həmişə xəstələnir, sağlam düşüncəli insanlar həmişə sağ-
lam olur, tünd xasiyyətli adamlar əsəbi olur, xoş xasiyyətlilər isə 
normal insan olurlar. Bu da onların taleyinə ciddi təsir edir. 

 
* * * 

– Peyğəmbərimiz bu orucluğu yaxşı fikirləşib... 
– Fikirləşməyib, ona Allahdan vəhy gəlib. 
– Quranı da yaxşı yazıb... 
– Yazmayıb, ona vəhy gəlib. Onun savadı yox idi. Necə ya-

za bilərdi. 
– Mən heç bilmirdim, yeri, göyü bilən insan 25 ərəb hərfini 

tanımamışdır... 
– Uzatma, sözünü de! 
– Obşim, mən hər il altı ay oruc tuturam. Əsil müsəlman 

mənəm. 
– Sən bunu necə edirsən? 
– Mən Rusiyanın şimalında, Murmanski şəhərində yaşayı-

ram. Orada altı ay gündüz, altı ay gecə olur. Qış aylarında hər 
gün cəmi üç saat səthi işıq olur, mən həmin saatları yeməyib, 
oruc tuturam. İnanıram Allah bunları mənim savabıma yazıb, o 
dünyada günahlarımdan keçəcəkdir.  

– Sən iftarını nə ilə açırsan? 
– Adətən pivə ilə. Olanda araqla da açırıq. 
– Bura bax, bu islam çox dərin dindir. Bunu hər kəs anla-

maz. Sən elə orada yaşayan eskimosların dinini qəbul et, ona 
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sitayiş elə. İslam sənlik deyil! Bu çox dərin bir dindir. 
 

* * * 
Məşədi İbad qoçu Əsgərlə mərsiyə deyib ağlayan qızla, oğ-

lana qulaq asır: 
‒ İndi gördün iş nə yerdədir. Mərsiyə deyib ağlayırlar. 
‒ Məşədi, qız da oğlanla birlikdə mərsiyə deyib, ağlayır 

ki... 
‒ Elədir! 
‒ İş çox qəlizdir. Bu cavan molla, qızın qulağın doldurub, 

onu fanatik dindara çevirib. Zəmanəmizin bəlasıdır. İş çox çə-
tindir. Bu işin xərci çoxdur. Əgər beş min mənə, beş min də 
uşaqlara versən, məsələni həll edərik.  

‒ Vallah mən dağıldım, vallah mən soyuldum. 
‒ Məşədi, min manat ver, Rüstəm bəyi qəzetimdə biabır 

edim! 
‒ Əşi dayan görək də... İndi söz sənindir Məşədi, istəmir-

sən gedək, sən də biabır olacaqsan, arvadın çadrada gəzəcək, 
bütün günü namaz qılacaq, səhərdən axşama imamlara yas tu-
tub ağlayacaq. Evin yas mağarı olacaq. Bu mollanın axırına 
bizdən başqa heç kəs çıxa bilməz. 

‒ Yaxşı, ala, işi elə bu saat həll et, yoxsa halım çox pərişan-
dır!... 

‒ (cavan oğlan bayıra çıxıb bərkdən azan verir və çoxlu 
molla toplanır) Namaz qılmayanlar getsin burdan, yoxsa bəd 
dua oxuyaram, hamınız zəlil olarsınız. 

‒ (namaz əhlindən biri irəli çıxır) Əşi deyir get, get də.. 
eeeee.... 

Qoçular qaçır. 
 

* * * 
– Tərcüməçi, sən müstəntiqə de ki, o dünyada zalımlar cə-

hənnəmə vasil olur, məzlumlar cənnətə. qoy mənə qarşı zalım 
olmasın. Əgər cənnəti istəyirsə, məni buraxsın. 
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– Cənab müstəntiq, başa düşdünüz? 
– Sən ona başa sal ki, cənnət də cəhənnəm də elə bu kabi-

netdir. Bura mənim üçün cənnətdir, ona görə ki, mən burada ra-
hat oturmuşam, istədiyim vaxt çayımı içirəm, istədiyim yeməyi 
alıb burada yeyirəm, bayırdakı mənzərəyə baxıb zövq alıram, 
ayda da kifayət qədər maaş alıb evimə aparıram. Onun üçün cə-
hənnəmdir, ona görə ki, indi maddəni belinə bağlayacağam, on 
dörd il zindanda qalıb orada vərəm olacaq, zökəm olacaq. Axır-
da da, oradan çıxa bilsə xəstə kimi həyatını yenidən qura bil-
məyəcək. Odur ki, bizi axmaq yerinə qoymasın, təfsilatı ilə 
narkotiki necə daşımasını və adamı necə öldürməsini danışsın. 

 
* * * 

– Süfrədə nəsə çatmır. 
– Araq, yox pivə, yox siqaret, yox burunotu... 
– Mən süfrədə mənim üçün nəyin çatmadığını deyirəm... ya-

dıma düşdü, duz. 
 

* * * 
Dənizdə boğulmaq ərəfəsində olan adam: 
‒ Bağışlayın, siz bizə yardım əlinizi uzada bilərsinizmi?! 
‒ (Yanındakına) Bu bizdən nə istəyir? 
‒ Bu mədəni dildə danışır. Deyəsən pul istəyir. Paltarları-

mızı orada soyunmuşuq, get cibimdə qəpiklər var, gətir verək... 
‒ (bir müddətdən sonra) Hanı o? 
‒ Suya batıb getdi ki, o birilərindən yardım diləsin. 

 
* * * 

– Mən ən yaxşı təbibəm. Siz diplomlu həkimlərin yanına 
getməyin. Bədəninizə bütün Mendeleyev cədvəlində olan mad-
dələri yeridəcəklər, axırda da sağalmaq əvəzinə hələ dərd tapa-
caqsınız. Sənin dərdinin dərmanını bilirəm, gözlə, gedim bağ-
dan otu gətirib, həkim baba kimi dərman düzəldim. Verdiyin 
əlli manatı hara qoydum, bəlkə bazardan almaq lazım oldu. 
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– Budur, alın. (gedir və başqası gəlir) 
– Bağışlayın, xalq həkimi sizsiniz... 
– Bəli, buyurun. Dərdiniz nədir. 
– Böyrəyimdə daş var. 
– Al bu qıj-qıj otunu dəmləyib hər gün iç, keçəcək. 
– Sağ olun. Haqqımız nədir? 
– Əlli manat.  
– Həkim, bəs bu nə qozalardır, bura düzmüşsünüz? Bunlar 

nəyə lazım olur? 
– eeee.. bunlar.... bunlar qozadır, it hürəndə ağzına atırıq. 
– Bizim də məhəlləmizdə ağaclardan belə qozalar düşür. İt-

lər də çoxdur. Bundan sonra onlar hürəndə ağızlarına ataram.  
– Əlbəttə. Alın bu da vizitkam. Bir şey olsa zəng edin. 
Bir müddət keçdi. Zəng çalınır: 
‒ ... bağışlayın, həkim, mənəm. Daşlarım düşdü. Quduz it-

lər də zəhərlənib öldü. Dostumun da dərdi var. Nə vaxt gəlsin. 
‒ Mənim ünvanım dəyişib, zəng edin. Yeni ünvanı deyə-

rəm... dudd... dudd... Aha, həkimlik nə gəlirli işdir, gedim bir 
məntəqə açım. 

 
* * * 

– Professor, “arxalı köpək qurd basar” – nə deməkdir? 
– O uşaq sənin üstünə çirkli su atdı, sənsə dinmədin, eləmi? 
– Axı o polis rəisinin oğludur... nəyimə gərək. Xatası mən-

dən uzaq olsun. 
– Bir neçə milyonluq erməni iyirmi ildir torpaqlarımızı tu-

tub, özü də üstümüzə hürür. Səbəbi nədir? 
– Dalında durana güvənir. 
– Ay sağ ol, çobanın iti də biləndə ki, arxasında əli silahlı 

çoban var, başqaları var... onda hürmür, sürüyə hücum edən 
qurdu o saat altına basıb boğur. Elə məsəl də buradan yaranıb. 
Çatdımı? 

– Çatdı... 
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* * * 
– Professor, “şərti şumda kəsək, pərşumda yabalaşmayaq ” - 

nə deməkdir? 
– O deməkdir ki, işə başlamazdan qabaq müqavilə bağla, 

orada bütün şərtlərini qoy ki, sonra problem olmasın. Çatdımı? 
– Çatdı... 
 

* * * 
Birisi dar dəhlizlə gedir və iki qadın şirin söhbətlərindən ay-

rılıb gələnə yol vermirlər: 
‒ Bağışlayın, proşu proşenie, pardon, eksyuz mi, lütfən, qə-

mər gömə, rəhmət.... daha hansı dildə deyim? Ay aman siçan, 
özünüzü qoruyun. 

Qadınlar qışqırıb qaçırlar. 
‒ Nə yaxşı evlərdə siçan olurmuş! 
 

* * * 
– Nadir müəllim... 
– Nodar müəllim. 
– Bağışlayın, Nadir müəllim, məni Həsənağa tapşırıb... 
– Səni hər kim tapşırıb, tapşırsın. Fənni bilmirsən, imtahana 

hazır deyilsən. Səndən yeganə xahişim budur, əyləş adımı əz-
bərlə, gəl sənə qiymət verim get.  

– Nadir müəllim... 
– Nodar müəllim, keç otur, dediyimi et, yoxsa qiymət yaz-

mayacağam.  
 

* * * 
– Professor, məsəl var, deyirlər: “Həm ticarət, həm ziyarət”. 

Bunun etmonologiyası necədir? 
– Hə, lap qədimdə Azərbaycan atəşpərəstliyin mərkəzi olub. 

Hindistandan, Çindən, Pakistandan zəvvarlar Azərbaycana – 
Urmiya gölünün sahillərinə gələrmişlər. Orada Novruz məra-
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simləri keçirilirdi və ilin nə üstündə təhvil olunmasını müşahi-
də edərmişlər. Zəvvarlar gələrkən özləri ilə Çin ipəkləri, Kəş-
mir şalları gətirərmişlər. Onları satıb həm yol xərclərini ödəyər-
dilər, həm də evlərinə əliboş qayıtmırdılar. Beləliklə, onlar həm 
ziyarət edir, həm də ticarət edirdilər. 

– Babalarımız ağıllı olub. Bizə sərfəli olan din fikirləşiblər, 
biz də o dini qoruyub saxlaya bilməmişik.  

– Babək istədi saxlasın, amma... 
 

* * * 
– Professor, “çox gəzən çox bilir, çox yaşayan yox” – bunu 

izah edin. 
– Bu dilimizə sufilərdən keçib. Sufilərdə ali mərtəbələrə qal-

xıb, mürşid olmaq üçün gərək bütün dünyanı gəzib hədislər 
toplayaydın. Həmin hədislər dünyanın və Allahın dərki üçün 
açar olduğuna görə həmin adamlara deyərdilər: çox gəzib ağıllı 
adam olub. Ona görə də həmin adamları ictimaiyyət mürşid ki-
mi qəbul edib, ondan elm öyrənərmişlər... Elə həmin anlardan 
deyiblər ki, çox gəzən çox bilər. İndi onu etməyə ehtiyac yox-
dur, internet hər şeyi əvəz edir. İndi internetdən çox istifadə 
edən çox bilir, çox yaşayan yox!  

 
* * * 

– Professor insanın taleyində zövq nə rol oynayır? 
– Zövq insanın taleyini müəyyənləşdirir. İnsan özünə ömür 

yoldaşı belə seçəndə, zövqünə uyğun adamı seçir. Bu da onun 
bütün taleyini müəyyənləşdirir. 

 
* * * 

– Professor, “qibləni göstər, əqidəni deyim” - məsəlini necə 
başa düşmək olar? 

– Bu məsəl kimin hansı yolun yolçusu olmasını göstərir. Biz 
özümüzə həyat yoldaşı, dost, yoldaş, silahdaş seçəndə bilməli-
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yik ki, kim nə ilə nəfəs alır. Nəyin naminə yaşayır, arzusu, istə-
yi nədir, bu dünyada nəyə üstünlük verir: pula, şöhrətə, sadəli-
yə, səmimiyyətə və s. 

– Başa düşdüm! 
 

* * * 
– Bu dünyanı Allah idarə edir, yoxsa şeytan? 
– Nədən narazısan? 
– Əşi, oğrular, saxtakarlar, rüşvətxorlar kefin istəyən kimi 

yaşayırlar, istədiklərini edirlər, təmiz bəndələr isə onlara möh-
tac olurlar. 

 
* * * 

 – Sən bu şirniyyatı yemisən? 
– Yox! 
– Ömrünün yarısını itirmişsən.  
– Bəs sən bu şirkətin təzə istehsal etdiyi kürünü yemisən. 
– Yeməmişəm, ancaq indi yeyərəm. (Yeyir) Pis deyil. 
– Sən, ömrünün hamısını itirdin. Onlar sünidir. 
– ... öö...höö. (yıxılır) 
 

* * * 
– Papağımı necə qoyum ki, qızın xoşuna gəlim? 
– Bunu qızlardan soruş, məndən yox. Odur eee... get, soruş! 
– (birinə) Sənin hansı oğlanlardan xoşun gəlir, papağını belə 

qoyanlardan, ya belə? 
– Mənim ağıllı oğlanlardan xoşum gəlir! 
– (İkincinə) Sən də deyirsən? 
– Mənim də imkanlı oğlanlardan xoşum gəlir! 
– (üçüncü) Bəs sənin? 
– Mənim də savadlı oğlanlardan xoşum gəlir. 
– Yox e, deyəsən bu zəmanədə ailə problemini papaqla həll 

etmək olmur. 
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* * * 
– O adam məni nişan alıb. Öldürmək istəyir. 
– Qorxma, can qardaş. O səni öldürsə, mən də onun qonağı-

nı öldürərəm. Heç ürəyini sıxma! 
 

* * * 
– Alo, Anya, gəl sabah görüşək. Sənin üçün darıxmışam... 

Oldu... Saat beşdə sizin mənzildə. (dəstəyi asır) Sabahkı tədbir-
ləri təxirə salın. Mənim görüşüm var. 

– Vladimir İliç, bəs sabah arvadınızın, Krupskayanın ad gü-
nüdür. Onu necə təxirə salaq? 

– Bəli, çox çətin vəziyyətdir. Ancaq liderlər yalan danışmır, 
səhvə yol vermir. Bir tədbir görmək lazımdır... deməli belə, ağ-
lıma bir fikir gəldi. Yaz, sabahdan bütün Sovet hökuməti slav-
yan təqvimindən Avropa təqviminə keçir. Onda arvadımın ad 
günü fevralı ayına keçir. Liderlər heç vaxt səhv etmirlər. 

 
* * * 

– Zəngəzur camaatı ölkədə sosializm quruculuğunda böyük 
xidmətlər göstərmişlər. Mən Ermənistan rəhbərliyinə dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. – deyə, Stalin kommunist partiyası-
nın qurultayında çıxış edir. 

– Zəngəzur axı Ermənistana aid deyil, Azərbaycan ərazisi-
dir. Orada yaşayanlar da azərbaycanlılardır. Yoldaş Mikoyan, 
siz məruzəni düz yazmamışsınız. 

– Kəs səsini, liderlər səhv etmir, kiçik məmurlar səhv edir. 
İndi oturub Stalinin səhvinimi düzəldəcəksən? Zəng et, bir qə-
rar hazırlasınlar. Zəngəzur Azərbaycandan alınıb, Ermənistana 
verilsin. Başqa çıxış yolu yoxdur. Qurultayda bütün dünya 
kommunistləri oturub. İndi düşünsünlər ki, bütün dünya kom-
munistlərinin “vojdu” – lideri maymaqdır? İdarə etdiyi ölkənin 
coğrafiyasını bilmir. Cəld o səhvi düzəlt. Azərbaycan rəhbərli-
yinə zəng et, qoy Zəngəzuru Ermənistana versin. De ki, bu Sta-
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linin əmridir. İnanmırsa, qoy Qurultaydakı məruzəsinə baxsın. 
Liderlər heç vaxt səhv etmirlər.  

 
* * * 

– Biz Kəlbəcəri də erməni quldurlarından xilas edəcəyik. 
Dünyanın qanunları var. İstəyirlər lap Zəngəzuru gəlib tutsun-
lar. Beynəlxalq qanunlar var. Həmin qanunlar yol verməz buna.  

– Müsahibə üçün çox sağ olun. Bu müsahibəniz artıq inter-
net vasitəsilə bütün dünyaya yayılacaq. Biz dediklərinizi ingilis 
dilinə tərcümə edib bir həftədən sonra efirə verəcəyik. Bütün 
dünya sizin səsinizi eşidib artıq öz sözünü deyəcək. 

– Bəy, siz siyasi səhvə yol verdiniz. Kəlbəcəri ermənilər tut-
mayıb. Bizim əlimizdədir. Biabır olduq, bütün dünya deyəcək 
Azərbaycan prezidenti maymaqdır. İdarə etdiyi ərazinin coğra-
fiyasını bilmir. Bəs nə edək? Bəlkə deyək bəy səhv edib? 

– Xeyir, böyük bəy heç vaxt səhv etmir. Bu mənim xalq ara-
sında reytinqimi aşağı salar. Sən belə et, müsahibə bir həftədən 
sonra efirə çıxır. Sən Kəlbəcərə vertalyotlar göndər, əhalini 
oradan çıxar. Ter-Petrosyana zəng et, qoy ora bir neçə hərbiçi 
göndərsin. Qoy dünya bilsin ki, mən maymaq deyiləm. Liderlər 
heç vaxt səhv etmir.  

 
* * * 

– Onun ağlı var ki, iki arvad alıb? Üçüncüsünü almaq istə-
yir. Odur, alverçi Həşim. Onun ağlı var, səhərdən axşama çöl-
lərdə alver edir. Həsənalı kişi gəlir. Onun ağlı yoxdur. 12 uşağı 
var. Nəyinə lazım? Onun ağlı yoxdur. Odur. Gəlir, alim Qasım. 
Oturub elmi işlər yazır, ağlı yoxdur. Hələ müxbir Əhmədi de-
mirəm, səhərdən axşama onu-bunu yazır. Ağlı yoxdur, başdan 
xarabdır. Nəcməddin gəlir, gündə bir ev tikir, ağlı yoxdur! – 
deyə, Hikmət Kazım adlı birisi çayxanada oturub deyinirdi... 
ondan başqa birisi soruşdu: 

– Siz neçə dəfə evlənmişsiniz? 
– 61 yaşım tamam olur, hələ evlənməmişəm. Niyə evlənim, 
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ağlım qaçıb? Mən elə bu çayxanada gözətçiyəm, evim də eşi-
yim də buradır. Ağlım qaçmayıb ki, alver edim, müxbirlik 
edim, alimlik edim, ev tikim. Ağlım başımdadır.... 

 
* * * 

– Leonid İliç, əmriniz nədir? 
– Bax, gör nə deyirəm, Hindistandan münəccim çağırıb So-

vet hökumətinin falına baxdırmışam. Münəccim dedi, sonu 
yaxşı görmürəm. Bu hökuməti etibar etməyə adam yoxdur. Si-
yasi büroda elə bir ağıllı adam yoxdur ki, dövləti ona etibar 
edim. Münəccim dedi ki, siyasi büro üzvlərindən təkcə Heydər 
Əliyevin bəxtinə xilasedicilik missiyası yazılıb. O da hansı öl-
kəni xilas edəcəyi məlum deyil. Ola bilər öz ölkəsi Azərbayca-
nı Rusiyanın əlindən xilas edər. Buna görə də, yaxşı olar ki, 
Azərbaycanı Rusiyadan yox, Rusiyanı dağılmaqdan xilas etsin. 
Buna görə də məqsədə uyğundur onu rəhbərliyə gətirək, qoy 
Sovet hökumətini xilas etsin. Ondan başqa Sovet hökumətini 
kim idarə etsə, xeyri yoxdur. Dağılmanın qarşısını ala bilməyə-
cək. Andropova deyin onu rəhbərliyə gətirsin, qocalanda haki-
miyyəti ona tapşırsın.  

– Leonid İliç, bəlkə Mixail Serqeyeviç Qorbaçov?! 
– Xeyr, münəccim dedi onun taleyində xilaskarlıq yox, dağı-

dıcılıq missiyası var. Allah eləməsin, rəhbərliyə o gəlsin... De-
diklərimi dəqiqliklə yaz, Andropova ver... Apar ver.  

– (bir qədər aralanıb yazdıqlarını cırıb atır) Əsil kommu-
nistlər fala inanmaz! 

 
* * * 

– Kilsəyə niyə gedirsən? 
– Şam qoyacağam, sabah uşağın imtahanıdır. Nikolay sehr-

karın ruhuna dua oxuyacağam. Qoy uşağa kömək eləsin. 
– Bəlkə müsəlman pirlərinə gedəsən, sən axı müsəlmansan? 
– Getdim, nəzir qoydum, ancaq kömək etmədilər. Görüm bu 

da, kömək etməsə, gərək bütpərəstlərin müqəddəslərinə üz tu-



Sənan İbrahimov 

248 

tum! 
– Deyəsən, belə getsə, peyğəmbərlər də özlərini reklam et-

məli olacaqlar... 
 

* * * 
– “Dünyada xoşbəxtlik nədir” - soruşursan? Cavab verirəm, 

övladım, xoşbəxtlik nisbi bir şeydir. Ən böyük xoşbəxtlik insa-
nın özünü dərk etməsi və həyatda missiyasını dərk etməsidir. 
Elə ki, missiyasını dərk etdi, öz missiyasına aid olan işləri mər-
hələ-mərhələ həyata keçirdikcə özünü dünyanın ən xoşbəxt in-
sanı hesab edir. Əks halda, insan öz missiyasına aid olmayan 
işləri görəndə özünü bədbəxt sanır... 

– Molla, sizi bir dəqiqə olar? (pıçıltı ilə) Rəhmətə gedən var, 
sizə ehtiyacımız var! 

– Bağışlayın, mənim əziz dinləyicilərim, mən, getməliyəm. 
Mənim həyatdakı missiyama aid hadisə baş verib, mən hadisə 
yerində olmalıyam.  

* * * 
– Təcili rəisə xəbər vermək lazımdır! Əhməd Əliyev köhnə 

binanı partlatmaq üçün mina qoyub, partlatsa metro batacaq, 
insanlar həlak olacaq! 

– Rəis məşğuldur! 
– İndi siz bir şey eləyin! 
– Mən də məşğulam, Zülümov dedi, qurtardı! 
 

* * * 
‒ İşini gördünmü, Qağa? 
‒ Əlbəttə, Əlbəsə müəllim, göndərmişəm, hələ çatıb-çatma-

dığını bilmirəm. Dünən bitirdim, səhər Düşmənbaşı işi apardı. 
İndi zəhmət haqqımı verirsinizmi? 

‒ Səndən yoxdur da, mən həmişə demişəm, bu tərcüməçi-
lər, müstəntiqlərin ən yaxın dostudur. Onlara böyük hörmət, 
ehtiram lazımdır... Alo, tərcümə çatdı... Sağ ol! Al Əcnəbi kişi 
bu on manatı xərclə, sağ ol, iş çatıb. 
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‒ Axı onun qiyməti on manat deyil, təkcə bir səhifəsi on 
manatdır. İş 80 səhifədir.  

‒ Yaxşı, get-get, sonra yenə hörmət edərəm... (bu vaxt içəri 
birisi girir) 

‒ Salam, Əlbəsə müəllim, bəs bu kimdir? 
‒ Bilmirəm, tanımıram. Təsadüfən çaşıb, bura girib, a kişi, 

çıx, yolunla get! 
‒ Axı ... (ağsaqqal sözünü xatırladı: Qazıların çörəyi dizi-

nin üstündə olar, elə ki, işi səndən keçdi, səni tanımazlar oğ-
lum, ehtiyatlı ol!) ... Eybi yox, özü yıxılan ağlamaz! 

‒ Nə dedin? 
‒ Dedim ki, başına gələn başmaqçı olar! Tərcümənin yarı-

sını göndərmişəm, qalan əlli səhifənin hər səhifəsini iyirmi ma-
natdan edirəm. Haqqını da əvvəldən edirəm!... 

‒ Aaa... mən həmişə demişəm, tərcüməçilərə hörmətə, ehti-
rama ... la .. yiq... 

‒ Sağ ol, görüşərik! 
 

* * * 
– A kişi, sən kimsən, bu bağlı məhkəmə iclasıdır?! 
– Mən dilmancam. 
– O, nə deməkdir? 
– Yəni belə müttəhimlərin dilini bilirəm, lazım olanda məni 

çağırırlar, mən də onların dilini açmaqda hüquq-mühafizə or-
qanlarına kömək edirəm. 

– Falçısan, hipnozçusan, ya cadugər... camaatın dilini aça-
san. Bəlkə sillə, təpiklə camaatın dilini açırsan? Müstəntiq, bəl-
kə sən başa salasan? 

– Tərcüməçidir, möhtərəm hakim, müttəhim xarici vətən-
daşdır. 

– Xarici vətəndaş olsa da, azərbaycanlıdır. Mən onunla mol-
tanı dilində danışmıram ki, tərcümə etsin. Azərbaycancadan - 
azərbaycancaya tərcümə edəcək!? Nə isə, bunu aydınlaşdırma-
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ğa vaxtım yoxdur, sonra aydınlaşdırarıq... Məhkəmə iclası Hə-
sən Nadirpurun, İran vətəndaşı, Təbriz sakini, 1959 təvəllüdlü 
şübhəli şəxsin işinə baxır. Təqsirləndirilən şəxs Nadurpur, 
məhkəmə iclasına sədrlik edən hakimə etirazın varmı? 

– ... 
– (müstəntiq, tərcüməçiyə) Tərcümə et! 
– Müqəssir Ağayi Nadirpur cələsəyə rəislik edən, qazıya ira-

dın varmı? 
– Yox! 
– (hakim təəccüblə) İclasda sənin hüquqlarını müdafiəçi Hə-

şimov müdafiə edir, ona etirazın varmı? 
– Vəkilə etirazın varmı? 
– Yox baba... Mən nə çarəyəm sizlərə irad deyəm. 
– (hakim təəccüblə) Siz sərhəddən keçəndə üstünüzdən tir-

yək çıxıb və onu maddi sübut kimi qəbul edib, həbs olunmağını 
təklif edirlər. Səncə həmin maddə nədir? 

– (tərcüməçi) Ağayi Nadirpur, sən mərzdən rədd olanda əl-
bəsələrinin arasından bir əşyayi-dəlil kimi tiryak çıxarıblar. 
Səncə o nəmənədir.  

– Biz özümüz də bilmərix, o nəmənədir? Olsun ki, o əşyayi-
dəlili mən mərzə yetişməmişdən əlbəsələrimin arasına qoyub-
lar, bundan da mənim xəbərim olmayıb. Mən özüm heç tiryək 
məsrəf eləmərəm, ağayi qazi. Məni zindandan azad edin, mən 
gedim külfətimin yanına, öz məmləkətimə. Mənim günahım 
yoxdur. Mən mərzdən rədd olanda, tiryəki mənim əlbəsəmin 
içinə atıblar. 

– İndi başa düşdüm ki, buna həqiqəti başa salmaq üçün bir 
dilmanca ehtiyac var... 

 
* * * 

‒ Səncə, ağlın meyarı nədir? 
‒ Mal, dövlət, sərvət, puldur. Ona görə də, məsul işlərə im-

kanlı adamları təyin edirlər. 
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‒ Bəs deyirlər, rüşvət vermək lazımdır? 
‒ Rüşvəti vermirlər, alırlar ki, etimad göstərilən adamın pul 

sahədən imkan dairəsini öyrənə bilsinlər. 
‒ Başa düşdüm, daha sualım yoxdur! 
 

* * * 
‒ Sən mənim sadəlövhlüyümdən istifadə edib, məni alda-

dırsan. Belə olmaz, mənə düz adam lazımdır. Mənim əlimin al-
tından başqa iş çevirirsən. Bəşiri göndərmişsən ki, mənə çata-
caq pulların bir qismini mənimsəsin. 

‒ Əstafürullah, rəis, bu sözlər yalandır, böhtandır, iftiradır, 
onlara inanmayın... 

‒ Elə isə, Bəşir hanı, niyə işdə yoxdur? 
‒ Bir az gecikir, indicə zəng etmişdi ki, metrodadır. Sadəcə 

olaraq qatarın təkəri partlayıb, yolda qalıblar. İndi təkəri dəyi-
şib yola düşəcəklər. Bir saata burada olacaq.  

‒ Bir saata burada olmasa, deməli məni aldadırsan. Mən 
hər şeyi başa düşürən, avam deyiləm... 

‒ Əlbəttə, rəis. Siz çox ağıllı və dünyagörmüş adamsınız. 
Sizi aldatmaq olarmı?! 

‒ Çox şadam ki, bunu başa düşürsən, indi get... Qatarın 
partlamış təkəri dəyişilən kimi mənə zəng et!  

 
* * * 

– Mən sizə dərin hikmətlər deyirəm: ağıl hər şeyin meyarı-
dır; Nizami deyir ağıllı adam sudan dürrü, daşdan gövhəri çıxa-
rır. Xalq deyimlərində belədir: nə əkərsən, onu biçərsən. Bu gə-
ləcəyin proqnozu deməkdir. Gələcəyini öyrənmək istəyirsənsə 
falçıya getməyə lüzum yoxdur, bu məsəli dərindən dərk et... 

– (birinci dinləyici ürəyində) Bunun sifətində plastik əmə-
liyyat aparmaq lazımdır. Burnu yekədir, dodağı da düzəlməli-
dir, çənəsi eybəcərdir... 

– (ikinci dinləyici ürəyində) Bunu yıxıb yerə, Məşədi İbad 
demişkən, ağzına-ağzına vurasan. Necə döyülməli sifəti var... 
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– (üçüncü dinləyici ürəyində) Bu gicbəsər, saqqal qoysa ya-
raşıqlı olar... 

– (dördüncü dinləyici ürəyində) Bu keçəlinə tük əkdirsə ya-
raşıqlı olar. 

– ... Mən çox şadam ki, mühazirəmi diqqətlə dinləyirsiniz. 
Bu hikmətləri bilmək lazımdır ki, müdrik olasınız, həyatdan 
baş çıxarasınız. Həyatın, yaşamağın özü bir elmdir, o öyrənil-
məlidir. Öyrənməsəniz zəif olub. zəlil olarsınız... 
 

* * * 
‒ Biabırçılıq, ə kişi də deyər ki, filan müğənni üçün ölü-

rəm. Ə bu söz kişiyə yaraşarmı? Bu televiziya nələr göstərir... 
Ora bax, Şuşanı müdafiə etməyəni öldürmək əvəzinə, rütbəsini 
artırıblar. Ə kişiyə də bu yaraşar. Ora bax, göydələn tikir, ə ki-
şiyə də bu yaraşar... Ə oxuyur, müğənnidir, kişiyə də bu yara-
şar?... Ə kişi mənim kimi olar, çayxanada oturub, çay içər, do-
mino oynayar... 

 
* * * 

‒ Fizika elminin inkişafında Tesle kimi alimlərin, tibbin in-
kişafında İbn Sinanın, ədəbiyyatın inkişafında Nizami, Füzuli 
kimi dahilərin böyük xidmətləri olub. Bunu mən sizə, professor 
Balaş deyir. 

‒ Bunlar inandırıcı deyil... İnanmaq çətindir. Mən deyər-
dim, tamam yalandır. Nərdin ustası mənəm. Şahmatın ustası 
Şaqquludur. Bax, qəcimədaşı ən yaxşı oynayır, Fatmanisə... 

‒ Sən professorun sözünü kəsmə, mən millətə elmdən dərs 
verirəm... 

‒ İndi heç kəsə inanmaq olmaz: əvvəl deyirdilər mollalar 
yalan deyir, Allah əstafurullah, yoxdur, indi deyirlər əksinə, sö-
zün düzünü mollalar deyir, siyasətçilər yalan deyir, alimlər ya-
lan deyir. Dədəm də deyir ki, insan gərək özünə inansın, onda 
işləri yaxşı olur. 
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‒ Bəs sən nə deyirsən, nəyə inanırsan? 
‒ Mən hələ heç nə demirəm, hələ heç nəyə də inanmıram... 
‒ Deməli ateistsən, yəni kafir... 
‒ İndi sözün düzünü demək hünərdir. Susmaq yox... bunu 

birdəfəlik bilin... 
 

* * * 
– De görüm dünya müharibəsini kim başladı? Hitlər, Millər, 

Çinlər, Həsənlilər, Hüseynlilər, Kəngərlilər, Asanlar, Kəsənlər, 
Qaçanlar, nə bilim daha kimlər, tez ol söylə! 

– Vallah hamısının adı eynidir, bilmirəm hansı birinci... 
 

* * * 
– Biz səni işə götürürük, bizim tikintidə palçıq qarışdırarsan, 

daş verərsən.  
– Ancaq, rəis, mən sizdən bir şeyi gizlətdim, qoy onu deyim, 

sonra qərar qəbul edin. Məsələ burasındadır ki, mən o dünyaya 
inanıram. Oruc tuturam, dua edirəm... 

– Ah, nə biabırçılıq, nə biabırçılıq! Təəssüflər olsun ki, mən 
səni işə götürə bilməyəcəyəm. Biz gəlmişik bu dünyanı quraq, 
səni də o dünyanın problemləri düşündürür. 

 
* * * 

– Mən onu soruşmuram, deyirəm, sən niyə mürdəşir oldun? 
– Eh... neçə yerə getdim. Sorğu-sual elədilər. Biləndə ki, 

mən o dünyaya inanıram, dedilər bu lap biabırçılıqdır. Dedilər, 
sən ki, o dünyanın mövcudluğuna bu qədər inanırsan, onda elə 
bu dünyadan o dünyaya üz tutanların işinə yara. Onları çimdir, 
səliqəyə sal, təp-təmiz inandığın o dünyaya yola sal. Qoy özün 
də gedəndə onlar səni ləyaqətlə qarşılasınlar. Dedilər: çox təəs-
süf, sən bizim işimizə yaramırsan. Sənə məsləhət bilirik məs-
ciddə mürdəşir işləyəsən. Mən də mürdəşir oldum. 

– Düz eləmisən, sən elə bu iş üçün yaranmısan... 
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* * * 
‒ Bağışlayın finkabankın yerini bilmirsiniz? 
‒ Yox! 
‒ Bağışlayın, rezinbankın yerini bilmirsiniz? 
‒ Yox. 
‒ Bağışlayın bıçaqbankın yerini bilmirsiniz? 
‒ Əşi bu qədər də bank olar? Gedin şəhərin mərkəzinə: fin-

ka, tuman, qılınc, qalxan, rezin, xəncər... nə bilim nə, hamısı 
orada. 

 
* * * 

‒ Bağışlayın, metroya necə gedə bilərəm? 
‒ Düz gedərsən, qabaqda bir dilənçi var, sonra dönərsən so-

la, orada bir yaşlı dilənçi var, sonra sağa; orada şikəst dilənçi 
var. Bir qədər gedəndən sonra sırtıq bir dilənçi var: həmişə qış-
qırır, yalvarır. Sonra yenə sağa dönərsən; orada bir canı bərk, 
otuz yaşı olan dilənçi var. Bir az gedəndən sonra sola dönərsən, 
orada əlində balaca uşaq olan balaca qız var – dilənçidir. On-
dan soruşsan. Metronun qapısını göstərər. 

‒ Dilənçilərdən başqa nişanələr yoxdur? 
‒ Vallah, mənim diqqətimi başqa şeylər cəlb etmir. O di-

lənçilər elə yalvarır ki, adamın gözü başqa şey görmür. 
 

* * * 
 “Ehtiyatlı olun qapılar bağlanır” 
‒ Bağışlayın, bu Dərnəgülə gedir? – deyə, perronda daya-

nan qatardakından soruşur. 
‒ Başa düşmədim, deməli siz soruşursunuz ki, bu metro ... 
‒ Bəli, Dərnəgülə gedir? 
‒ Mən sizi düz başa düşdüm, deyirsiniz bu qatar ... 
‒ Dərnəgülə, Dərnəgülə ... 
‒ Siz öyrənmək istəyirsiniz ki, qatar axırıncı dayanacaq 

olan Dərnəgülə gedir? Düz başa düşdüm? 
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‒ Bəli!!! 
“Darak” – qapılar bağlanır: 
‒ Əlbəttə, buradan keçən qatarların hamısı Dərnəgülə ge-

dir. Heyf... eşidə bilmədi! 
 

* * * 
– Mənə bir hikmət öyrət ki, həyatda çətinlik çəkməyim!  
– “Havada, səhrada olan toz-torpaq, Keyqubad, Firudin tor-

pağıdır bax! –bunu Məhsəti deyib. “Torpaqdan ev tikənlər, dö-
nüb torpaq oldular” – bunu da, Xaqani. Onlar kimi, bu günü-
müzə milyon il bundan sonrakı vaxtın gözü ilə bax! Onda ən 
ağıllı adam olarsan, həyatın faciələrinə də açıq gözlə baxıb, tab 
gətirərsən! 

 
* * * 

– Bu dünya başqa transa keçmək üçün bir yoldur. Əvvəl 
cism olmuş, sonra maye, sonra canlı, sonra da ruh olacaq.  

– Bunu kim kəşf edib? 
– Bunu alimlər yox, sufilər kəşf edib. Mövlana Cəlaləddin 

Rumi.... 
 

* * * 
‒ Arvad, küftəni gətir, acından öldük. Ətrindən mədəmiz 

doldu şirə ilə, hələ də özü gəlib çıxmayıb. 
‒ A kişi, bir inşallah de, Allah qoysun de.  
‒ Əşi, Allah qoysa da, qoymasa da, artıq gecdir. Mən o 

küftəni yeməliyəm.  
‒ Naşükür olma, inşallah de! (qapının zəngi çalınır, kişi qa-

pını açmağa gedir və qapıda duranlar): 
‒ Babulla sənsən? 
‒ Bəli! 
‒ Gedək bizimlə, sənə gələn pasılkadan narkotik maddə çı-

xıb. (bu hadisədən on il sonra, qapı döyülür və evdən arvadın 
qarımış səsi gəlir): 
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‒ Arvad mənəm, İnşallah mənəm, Allah qoysa mənəm, in-
şallah, inşallah, Allah qoysa... Allah qoysa!... 

 
* * * 

– (telefonla danışır) Eşidirəm, gəl pulları apar. Burdayam, 
tez ol! 

– (telefondan səs gəlir) Şəhərin harasındasan? Küçənin adı? 
Bilmirsənsə bir əlamət de; bina varmı, üstündə nə yazılıb, qar-
şısında nə var; ağacdan, zaddan... 

– Bina var, mən o binanın işindəyəm. Stolun qarşısında da-
yanmışam, yazılıb: “stol qonaqlar üçündür”, pəncərə var, pən-
cərənin qarşısında dibçək, dibçəkdə xırda ağac var. Tez ol, göz-
ləyirəm, zaryadkam qurtardı. 

– Du... du... du... 
 

* * * 
– Ustad, mən bu həyatı başa düşmək istəyirəm, mənə başa 

sal, xahiş edirəm. 
– Sən belə et, bu parkda kiçik yaşlılardan başlayıb, lap qoca 

yaşlıların yanından keç, onların nə barədə danışdıqlarını yadın-
da saxla. Onda dünyanın nə olduğunu başa düşəcəksən. 

Beş yaşında uşaqlar: – Anam deyib, bağçadan sonra rəqsə 
də gedəcəyəm. Mənim atam, məni musiqiyə aparır.  

On yaşlılar: – Müəllim dərsləri soruşacaqdır, gərək hazırla-
şaq. 

On beş yaşlılar: – Hansı qrup üzrə qəbul imtahanlarına ha-
zırlaşırsan? Hələ bilmirəm.  

İyirmi yaşlılar: – Hansı Universitetdə oxuyursan? Oxumu-
ram, işləyirəm, evlənmək fikrim var. 

Otuz yaşlı: – Uşaqları bağçaya qoymaq istəyirəm, hansı 
yaxşıdır? 

Qırx yaşlılar: – Hələ də bir vəzifə tuta bilməmişəm. Sənə 
dedim başqasına möhtac olma, sahibkarlıqla məşğul ol, kom-
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mersant ol. Onda pulun da, hörmətin də olar. 
Əlli yaşlılar: – Uşaq ali məktəbi bitirir, gərək bir işə qoyam. 

Tanışın yoxdur? Əşi mən heç qızımı ərə verib, oğlumu evləndi-
rə bilməmişəm, rəhmətlinin oğlu... 

Altmış yaşda: – Nəvələrimin qeydinə qalmalıyam. Mən iki-
sini evləndirmişəm, biri hələ oxuyur... 

Yetmiş yaşda: – Yasdan gəlirəm, Həsən də rəhmətə getdi. 
Sabah Əlinin qırxıdır, gərək gedək... 

Səksən yaşda: – Dedilər pensiyaları qaldıracaqlar, olmadı... 
Uşaqlar kömək etmir? Yox, özlərini ancaq saxlayır. Bu gün cü-
mə axşamıdır, gərək yasa gedim, sabah da cümədir. Düz deyir-
sən, cümə namazını gərək məsciddə qılaq.  

Doxsan yaşda: – Bu dünya nə fani dünyadır. Heç bilmədim 
ömür necə keçdi. Hamı gedib. Qalan biz olmuşuq.... 

 
* * * 

‒ Müəllim, Kantın “Transendental” fəlsəfəsini sizdən yaxşı 
bilən yoxdur. Olar bir sual verim? 

‒ Sizin sualınızdan əvvəl deyim ki, “Şəfa” klinikası ən 
ucuz qiymətlərlə xəstələrə tibbi yardım edir. İstədiyiniz vaxt 
orada müalicə ala bilərsiniz.  

‒ Bunu sonra danışarıq, indi deyin... 
‒ Sonraya saxlama, səhhət birinci şərtdir. Hər müştəriyə 

görə bizə faiz ödəyirlər. Mən tələsirəm, klinikaya baş çəkəndən 
sora məni gör sualına cavab verərəm. 

‒ (başqa birisinə yaxınlaşır) Siz deyəsən məşhur nəzəriy-
yəçisiniz. Ensiklopediyada işləyirsiniz. Bir şey soruşmaq istə-
yirəm... 

‒ Əvvəl gəlin yeməklərdən, dərmanlardan danışaq. “Ye-
məkdən qalma” şirkəti ən yaxşı ərzaq məhsulları və dərmanlar 
hazırlayır. Bu şirkətin məhsullarından daim istifadə edənlərə 
endirim olur... 

‒ Bilirəm, müştəri tapanlara faiz verir... Siz sualıma cavab 
verin... 
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‒ Əvvəl iqtisadiyyat, sonra siyasət. Ac qarnına nə sual-ca-
vab?.... 

‒  Sualın cavabı nə oldu? 
‒ Gedin alın, sonra inşallah görüşərik. 

 
* * * 

– Bağışlayın, nə haqda düşünürsünüz? Elə hey fikirlisiniz? 
‒ O, bu gün Bərzağa çatacaq. Bir müddətdən sonra yolları-

na davam edəcəklər.... 
‒ Səfəri uğurlu olsun! Gərək siz də onunla gedərdiniz. Sə-

yahət yaxşı şeydir. Mənə təklif etsəydilər, imtina etməzdim. 
Səyahətdən xoşum gəlir. Bu Bərzaq haradadır, yəqin Havay ad-
larında, ya da Misirdədir? 

‒ Sən o dünyaya inanırsan? 
‒ Necə bəyəm?!... 
‒ Bərzaq axirətdədir. İnsanlar qəbir evindən sonra Bərzağa, 

sonra isə cənnətə, ya da cəhənnəmə gedirlər.  
– Oy.. yoyo...yoyyy. elə səfərdən Allah saxlasın!... 
 

* * * 
– Dövlət necə olur, Bəy? 
– Bax bu dövlət bayrağı, o məhkəməsi, o tərəfdə də prezi-

dent. Artıq dövlət var.  
– Bəs torpaqlar işğal olunsa? 
– İstəyirlər lap Bakını da tutsunlar, beynəlxalq qanun var! 
 

* * * 
– Birinci müdir, ikinci rəis, üçüncü direktor, dördüncü nazir, 

beşinci prezident, sonra da Allah. Hamısının başı üstündə Allah 
var, Allahın razılığı olmasa, kimsə bir addım da ata bilməz. Ki-
mə şikayət etmək istəyirsən? 

– Müdirlə, rəis baxmayıb, bəs direktor neçə gündən sonra şi-
kayətimə baxacaq? 

– Üç ay müddətində... 



Yanlış intiqam 

259 

– Direktor üç ay müddətində, nazir də bir il olar, prezident 
beş il, Allah da yəqin, qiyamətdə, yox, ömür çatmaz... 

 
* * * 

– Axund həzrətləri, bu kişi dünyanın ən ağıllı milləti olan 
yaponlardandır.  

– Allah canın sağ eləsin. Namazın, orucun vaxtında olurmu? 
– Axı mən dedim, ən ağıllı milləti olan yapondur. Bunlar 

müsəlman deyil, bütpərəstdirlər. 
– Bütpərəst olanda nə olar!? O dünyanın əzablarından qorx-

murmu? Özünü o dünya üçün hazırlamırmı? Sən ona başa sal! 
De ki, axirət var, cənnət var, cəhənnəm var! Əsas o dünyadır, 
bu dünya müvəqqətidir! 

– Bunların dinində o dünya yoxdur. Təkcə bu dünya var. 
Deyirlər insan yaxşı əməl etsə, yenidən dünyaya yapon kimi 
gəlir, günah etsə əzab çəkən millətlər kimi gəlir... Məsələn, 
müsəlman kimi... Bunlar fikirləşirlər ki, qeyri-yaponlar ona gö-
rə axirət üçün yaşayır ki, Allah onları ikinci dəfə yapon kimi 
dünyaya göndərsin... 

– Əsil kafir elə bunlar imiş. Mən qorxuram. Allah bunlara 
sunamidən, daşqından, atom bombasından, ya nədən bir şey 
göndərər. Allahdan qorxsunlar, sən onlara başa sal. Qoy, haqq 
yoluna gəlsinlər, müsəlman olsunlar. Gəlsinlər məscidə mən 
ona həqiqəti başa salaram. Yox bir insanlar həmişə bu dünyada 
qalır... Axmaqlıqdır bu!... 

– Molla, onlar deyir ki, hər yaranan bu dünyadan getsə, pla-
netin çəkisi azalar, orbitindən çıxar... Onda lap qiyamət olar ki, 
yer kürəsi gedib Günəşlə birləşib külə dönər... Onlar deyir, pla-
netimiz nə qədər ağır olsa yaxşıdır... Onda Günəş onu özünə 
darta bilməz, yer üzündə həyat da davam edər...  

– ... Deyirsən bunlar dünyanın ən ağıllı millətidir?! 
– Mən demirəm, bütün dünya deyir!... 
– İşə bax ha... Şeytanın bilmədiklərini bunlar bilir!? 
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* * * 
– Day-day, “çərxi-fələk tərsinə dövran edir indi ” nə demək-

dir? 
‒ O deməkdir ki, düşmən qabağından qaçanları, Çingiz xa-

nın, Teymurləngin, Xətainin vaxtında dostları ilə birlikdə edam 
edirdilər, indi isə əksinə, imtiyaz verirlər. 25 yaşlı cavansan, 
gəlib evimə girmişsən ki, qaçqınam, imtiyazım var. Hələ dövlət 
sənə müavinət də verir.  

 
* * * 

– Day-day, “həyatda özünə yer tapmadı” – nə deməkdir? 
– O deməkdir ki, insan maddi dünyanın qanunları ilə yaşaya 

bilmir, onun ruhu batini dünyaya qovuşmağa can atır. Odur ki, 
hazırlaş, sən bu dünyanın adamı deyilsən! Bu dünya sənlik de-
yil! Ruhlar aləmi səni gözləyir! 

 
* * * 

‒ Şahid ifadəsi vermək istəyirəm, möhtərəm hakim. 
‒ Ver, ancaq yalan danışsan məsuliyyətə cəlb olunacaqsan. 

Bunu bilirsən? 
‒ Bilirəm. Daşqın vurub Başqının başını yardı və o da öldü. 
‒ Sonra? 
‒ Sonra, Daşqın qaçdı, Başqını da aparıb dəfn etdilər! 
‒ Sonra? 
‒ Sonra, yəqin ki, qəbirdə inkir-minkir gəlib... onu sual et-

dilər... 
‒ Sonra? 
‒ Sonra, yəqin ki, onu cəhənnəmə göndərdilər. 
‒ Sonra? 
‒ Sonra, yəqin, indi o cəhənnəm odunda yanır.  
‒ Sonra? 
‒ Sonrası yoxdur. O yanmaqda davam edir. 
‒ Dediklərini sübut edə bilməsən, məsuliyyətə cəlb edilə-
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cəksən. 
‒ Axı mən, qəbrə... cəhənnəmə.... necə?!... 
‒ Bunları sübut eləməlisən, yoxsa... zindan... 
‒ Onda mən ifadəmi geri götürürəm... Bağışlayın!... 
 

* * * 
‒ Mənim reklam kağızlarım xoşuna gəlirmi? 
‒ Əlbəttə, həmişə götürüb burnumu silirəm. Kağızları çox 

yumşaqdır. 
– Elə ona görə, zökəm olmusan? Orada yazılıb ki, zökəm ol-

mamaq üçün nə etmək lazımdır. Onu oxu, yazılıb ki, haranı sil-
sən, oran ağrıyacaq... 

 
* * * 

– Gedib ermənilərlə ciddi danışaq. Ya bu bölgələri tərk et-
sinlər, ya da qonşularına hörmətlə yanaşsınlar! 

– Gedək, mən də sizinləyəm! 
– (çatanda ətrafında heç kəsi görmür) Erməni qonşuları-

mız... 
– Ha... sözünü de, ara... bu saat boğazını üzəcəyik!... 
– Gəldim soruşum, Naxçıvanı niyə almırsınız. Ora getmək-

dən bezmişik, alın, birdəfəlik bitsin bu iş. Canımız bu əzablı 
yollardan qurtarsın! 

– Bəlkə satasınız, o biri torpaqlar kimi... 
– Əlbəttə, hərəyə yüz min verin, hərə gedib bir tərəfdə ev 

alacaq. Naxçıvanda heç kəs qalmayacaq. Siz də gedib Naxçıva-
na sahib durarsınız!... 

 
* * * 

‒ Mənə kim həlləhuş dedi! 
‒ Bu söz pis söz deyil, fəxr et ki, sənə həlləhuş deyirlər. 
‒ Bəs dedilər pis sözdür? 
‒ Əvvəllər pis olub, indi yaxşıdır. Bəy, xan əvvəl antipot 



Sənan İbrahimov 

262 

idi, indi şöhrətdir. Həlləhuş da elə... 
‒ Bəziləri mənə “bambılı” deyir, lüğətə baxmışam, mənası-

nı tapa bilməmişəm, o da yaxşı sözdür? 
‒ Yaxşı olmasa da, sizin kimilərə yaraşandır... 
 

* * * 
‒ Mənim xeyirim nə olacaq? 
‒ Türkcə danışacaqsan, kolbasaya salam, yaxşıya-iyi, pisə-

kötü, istiyə-sıcaq, xoşa-hoş, hoşa- hadı, kiçiyə-küçük, küçüyə - 
köpək, tullanmağa-zıplamaq, enməyə-yıxılmaq... nə bilim nə...  

‒ Yox, sərf etmir! 
‒ Niyə?  
– Axırıncı sözlər xoşuma gəlmədi. Mən kiçiyə “küçük”, kü-

çüyə də “köpək” deyə bilmərəm. “Xoş”a da “hoş” deyə bilmə-
rəm, camaat at-eşşək deyil, “hoş” deyim... Başqasını göndərin. 
Bu mənlik deyil... 

– Əşi bu türk qardaşlarımıza deyin, sözlərini bir qədər səh-
mana salsınlar. Belə olmaz.  

– Rəis, elə ona görə də, həmin sözləri işlədəndə “türkün sö-
zü”, ya da “türkün məsəli” demək lazımdır.  

 
* * * 

– Qiyamət günü Allah qarşısında nə cavab verəcəyəm? Ol-
maz, mən belə şeytani işlərə, oğurluğa, saxtakarlığa əl qoya bil-
mərəm. Sənin əleyhinə də, Allah qarşısında şahidlik edə bilmə-
rəm! 

– Bura bax, ay iranlı, sən o əmanətin yerini mənə de, qalan 
işləri öz boynuma götürürəm. Bizim ölkədə əsas məsələ polis 
qarşısında cavab verməkdir, iş Allaha qalsa, onda asan olur. 
Allah mərhəmətlidir, bağışlayandır. Ürəyini sıxma, onunla asan 
dil taparıq, necə deyərlər “Allah bizim Allahdır. Keçər günahı-
mızdan”, təki polisin yumruğu başımıza dəyməsin! 

– Deməli, polisdən qorxursan, Allahdan yox! 
– Belə çıxır da! Bilmək olmaz, Allahın yumruğu yoxdur ki, 
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adamın başına vursun, yəqin elə polisin yumruğu ilə cəzalandı-
rır... Mən belə fikirləşirəm... Bəlkə də yanılıram... 

 
* * * 

– Tez ol, de görüm, cinayəti kim törədib. Rəis iki saat vaxt 
verib, açmasam məni işdən qovacaq. Artıq iki saat keçib, mə-
nim üçün qalıb-qalmamaq məsələsi həll olunur. Tez ol, de!  

– Nə deyim. Təkrar edirəm, kimin törətdiyini bilmirəm. 
– Bəs kim bilir? 
– Tanrı bilir! 
– Tanrı, bəs bayaqdan niyə demirsən? (telefonu götürür) 

Alo, rəis, axır ki, tapıldı, Tanrı cinayətkarı tanıyır.... Bu saat 
adresini yazaram... yerini dəyər... 

– Bağışlayın! 
– Tez, ol de görüm bu Tanrı harada, adresi, yeri! Harada 

gizlənir? 
– Onu Allah bilir, haradadır. Mən sizi necə başa salım? Siz 

də Şura hökumətinin uydurmasına inanıb Allahsız olmuşsunuz. 
Adi Tanrını da tanımırsınız. Necə başa salım?!... Tanrı, Allah, 
Pərvərdigar, Yaradan... bunlar gözə görünməzdir 

– İndi də gözə görünməz oldu, sənin bu Tanrın?!... 
 

* * * 
– Allah bütün nəbatat, heyvanat aləminin rüzusuna zamın-

dır. Ancaq insanların yox. Çünki onlara ağıl verib, rüzu qazan-
malarını öz ixtiyarlarına buraxıb.  

– Bəs, ağlını əlindən aldığı adamlar neyləsin?!...  
– Özünü nəzərdə tutursan? 
 

* * * 
– Nəsrəddin, al bunu gizlət, oğurluq malıdır, tutulsaq vay bi-

zim halımıza. Məni polis görüb, səndə tutsalar, deyərsən mal 
özümündür! Mən qaçdım!.... 

– Məni işə sal... ma... 
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– (birisi yaxınlaşır) Ooo... Nəsrəddin bu nədir almışsan, ver 
baxım, bu ki, namaz qılmaq üçün səccadədir. Sən bəyəm na-
maz qılırsan? Özü də ikisini... Sən lap mömin olmuşsan ki... 

– Əlbəttə, insan gərək Allahını tanısın. (Azan səsi gəlir) 
– Budur azən verildi, sən bunun üstündə namaz qıl, mən də 

dəstəmaz alıb, bu birisinin üstündə qılım.  
– (Nəsrəddin səccadənin üstündə üzünü məscidə tutub guya 

ki, namaz qılır, bu vaxt tanışı gəlib üzünü kilsəyə tərəf tutub qı-
lır) Allahu əkbər... 

– Bura bax, qiblə buradadır, üzümüzü bura tutmalıyıq. 
– Axmaq, görmürsən məscid oradır, sən baxan tərəfdə kilsə 

var. Sən erməni qibləsinə namaz qılırsan, mən də müsəlman.  
– Əşi, sən nə danışırsan, qiblə gündoğan tərəfdə olmalıdır.  
– Gündoğan tərəf Yaponiyadır, qiblə deyil... Bu tərəfə üzü-

müzü tutmalıyıq, məscidin minarələri bu tərəfdə... 
– Səninlə oturub namaz qılan imanını çaşar!?... 
 

* * * 
– Hörmətli, izzətli, dəyanətli, qeyrətli, şöhrətli, mərifətli, şə-

rafətli Alı kişi, iffətli, ismətli, şöhrətli, nazlı, qazlı, sazlı tələbə-
sini, mötəbər, baxəbər, bəxtəvər, müzəffər, müşərrəf müəllimin 
yanına, nə etdi? Göndərdi. 

– Səni dinləyənə kimi, nədən danışdığın yaddan çıxır. Belə 
sözləri yadda saxlayıb həzm etmək üçün insanın başı gərək 
kompüter olsun. 

 
* * * 

– Niyə narahatsan? 
– Görmürsən Stalin danışır. 
– Nə olsun ki? 
– Onun məruzəsində mənim adım da var. Cümləni elə ya-

zıblar ki, bu qeyri-rus onu düz oxumasa evim yıxıldı! 
– Necə bəyəm? 



Yanlış intiqam 

265 

– Yazılıb ki, XD – yəni xalq deputatı layiq olduğuna çatsın. 
Əgər XD-nı çaşıb “xalq düşməni” kimi oxusa, vay mənim halı-
ma. Güllələyəcəklər – məhkəməsiz, filansız. Başçının sözü mü-
zakirə olunmur.  

 
* * * 

– Bəli, dərsi deməyə adam yoxdur... Sən dediyin o gicbəsəri 
haradan tapım? Alimlərin əksəriyyəti maymaqdır?... Bilirəm, 
ancaq o maymağı indi haradan tapım. (bu vaxt içəri birisi girir) 

– ... Mən niyə bura gəldim? Yadıma düşmür, mən niyə bura 
gəldim?... 

– Bilmirəm... 
– Mən nə üçünsə gəldim, ancaq yadımdan çıxdı. 
– Aha... deyəsən müdir deyənlərdən biri gəldi. Siz gəlmişsi-

niz müdirin dərsini əvəz edəsiniz. 211-ci auditoriya, tələsin, 
zəng vurulub... 

– Deyəsən, başqa iş üçün... 
– Yox, elə bu iş üçün... 
– Şair düz deyib, “olmasaydı maymaqlar, yaşamazdı ... bi-

zim kimilər..” 
 

* * * 
– Qabaqda oturanları görürsən, bizim kimi çaxır içirlər. 

Otuz ildən sonra biz də onlar kimi olacağıq. 
– Ola bilməz. Mən onlar kimi eybəcər olmaq istəmirəm. 

Adam lap iyrənir.  
– Deyəsən biz güzgüyə baxırıq, o ikisi elə özümüzük! 
 

* * * 
– Əlbəttə qızı bəyənəcəksiniz. Çox evdardır: çay qaynadır, 

salat bişirir, aş qovurur. 
‒ Yox, artıq elçiliyə ehtiyac yoxdur! 
‒ Niyə!? 
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‒ Çay dəmləyə bilmir, qaynadır, salat hazırlaya bilmir – bi-
şirir, aşı çəkə bilmir – qovurur. Ondan gəlin çıxmaz! 

 
* * * 

‒ Sən heç alim adama rast gəlmişsən? 
‒ Necə bəyəm? 
‒ Onların danışığı çox ağıllıdır. Bax, mənə deyir, bilirsən 

Allah insana niyə iki qulaq, bir dil verib? Deyirəm yox. İzah 
edir ki, belə etməkdə məqsədi odur ki, insan bir söz desin ikisi-
nə qulaq assın. İnsan – deyir, gərək çox danışan olmasın, çox 
eşidən olsun.  

‒ Bunları başa düşmək çətin deyil. Məni ömrüm boyu bir 
məsələ düşündürüb: niyə insanlar yeməyi də, içməyi də bir bo-
ğazdan keçirir, çölə çıxanda ayrı-ayrı yerlərdən çıxır. Sən o 
alimdən soruş gör, burada nə hikmət var?!... 

‒ Sən belə şeylər haqqında fikirləşmə, fəhləliyini elə. Bun-
ları fikirləşmək üçün alimlər var... 

“O olmasın, bu olsun” filminə baxırlar: 
– “Bu gəlini gətirəndə baxmadınız, bu arvaddır, ya kişi? 
– Məşədi, gəlin arvad olar da! 
– Əşi, bu kişi çıxdı!...” 
– Pah atonnan, zəmanəyə bax. Elə bildim fırıldaqçılar indi 

boldur, elə əvvəllər də olub ki.... İki gündür əsəbimdən bilmi-
rəm nə edim... bundan sonra əsəbiləşmərəm. Dünən köynək al-
mışam. Deyir pambıqdır, aparmışam ustaya, deyir aldadıblar. 
Məşdibadın vaxtında necə bacarıqlı fırıldaqçılar olub eee... ar-
vadın yerinə kişi sırıyıblar... 

 
* * * 

Həbsxanada: 
– Yoldaşlar, mən sizi maarifləndirməliyəm ki, azad həyata 

qayıdanda bir daha cinayət etməyəsiniz. Ona görə də, mənə 
diqqətlə qulaq asın. Çünki mən sizə ağıl öyrədəcəyəm. Bu 
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“ağıl” məsələsi ki, var, bu çox qəliz məsələdir. Xalq arasında 
deyirlər ki, Allah kimə cəza vermək istəsə, onun ağlını alır. Hə-
min adam da gedib cinayət edir. Bəs biz nə edək ki, Allah bizi 
o nemətdən – ağıldan məhrum etməsin, biz də cinayət edib zin-
dana düşməyək? Mən böyük mütəfəkkirimiz Füzulinin ağlı ilə 
sizi ağıllandırmaq istəyirəm. O deyir ki, insanda olan sevgi ağ-
lın ifadəsidir: “Ey Füzuli, əql tədbiridir ol, sanma ki bir bünya-
dı var?!” – yəni, insanın qəlbində sevgi, mərhəmət olarsa o ci-
nayət etməz. Siz də mərhəmətli olmalısınız. Mütəfəkkir sonra 
deyir ki, “Hər kimin zatında varsa şərarər küfrü; İxtilafati-ülum 
ilə, əhli müsəlman olmaz” – yəni, zatında şər olanı günahsız 
müsəlman etmək olmaz. Ona görə də mən sizin zatınızda olan 
o “şərarəti” təmizləyəcəyəm ki, siz bir daha pis emosiyalara qa-
pılıb cinayət törətməyəsiniz... 

Baş kəsən cinayətkar (ürəyində); - Nə kəsiləsi başı var. Tu-
tasan saqqalından, şəkəsən bıçağı, tökəsən qanın... Kəllə bir tə-
rəfə. Bədən bir tərəfə... 

Dələdüz (ürəyində): - Nə döyüləsi adamdır. Ağzının üstünə 
bir dənə vurasan, qışqıranda silləni çəkəsən... 

Cibgir (ürəyində): - Zalım oğlunun nə qədər dolu cibi var! 
Saqqalından dartıb, cibini boşaldasan. Müqavimət göstərsə, ağ-
zının üstünə də bir yumruq vurasan... 

Oğru (ürəyində): - Əynində bir paltarı yoxdur. Evində də yə-
qin bir həsir, bir Məmmədnəsirdir. Qolunda saatı da yoxdur. 
Bu bədbəxtdən nə oğurlayasan?... 

Narkotik satan (ürəyində): - Ala bunun cibində görəsən çək-
məyə bir şey olar? 

Zorakılıq üstündə yatan (ürəyində): - Ala bu nə çox danışdı. 
Yıxasan yerə, Məşdibad demişkən, ağzına-ağzına vurasan. 
Mazğımızı tamam xarab elədi... Paltarlarını çıxarasan, lüt bura-
xıb daşqalaq edəsən, belələrini. 

Rüşvətxor (ürəyində): - Xoşlamıram belələrini. Ancaq nəsi-
hət verməyi bacarırlar, əllərindən bir iş gəlmir. Beş min versəy-
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di mən bunu yaxşı yerə işə düzəldərdim... 
– Mən bunu da sizə deyim ki, Həzrət Əli buyurub ki, insanın 

pis əməlləri onun mühitindən gəlir. Siz gərək buradan çıxandan 
sonra mühitinizi dəyişib, yaxşı adamlarla oturub durasınız... 

– Günorta yeməyinin vaxtı çatdı, bəlkə yekunlaşdırasınız!... 
Lap zəhləmizi tökdünüz... 

-Yox, deyəsən mən düz düşünmürəm. Sizin kimilərə qarşı 
ən yaxşı metodu vaxtilə stalinlər həyata keçirib – “qozbeli qə-
bir düzəldər!” Mirzə Fətəli düz deyib, öyüd-nəsihətlə insanlar 
kamil olsaydı, onda Sədinin “Gülüstan” kitabını əsrlərdir oxu-
yan xalq, ən qabaqcıl xalq olardı...  

 
* * * 

– Alla Puqaçova da mənim kimidir? Onun kimi olmaq istə-
yirəm. 

– Bəs onun kimi niyə beş ildən bir ərini dəyişmirsən? Odur 
axırıncı nikahından ekiz uşaqları olub. Özü də neçə yaşında. 
Sən cavansan hələ uşağın da yoxdur, ərin də ki... 

– Mənim uşaqlardan xoşum gəlmir. Gündə bir ər dəyişmək 
də adətim deyil. Xoşlamıram.  

– Söhbət sənin nədən xoşun gəlib-gəlməməsindən getmir. 
Söhbət ondan gedir ki, kasıb bir ailə səkkiz uşaq dünyaya gəti-
rib, kasıbların sayını artırır. Amma siz... 

– Burada bir məntiq var... Gərək bu barədə vaxt tapıb fikir-
ləşəm. 

 
* * * 

– Sənin dinin, imanın varmı? 
– Əlbəttə, mən əsil müsəlmanam. 
– Hansı məzhəbin nümayəndəsisən. 
– Məzhəbi hələ təyin etməmişəm. 
– Bəlkə Allahını da təyin etməmişsən? Hansı Allaha sitayiş 

edirsən? 
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– O nə deməkdir?  
– Bütəmi, Allahamı, Tanrıyamı, Xudayamı, Pərvərdigaramı?... 

mı... mı...mı... 
– Hələ təyin etməmişəm. 
– Bəs sən nəyi təyin etmişsən? 
– Bax, dostum, dünya bir ani partlayışdan yaranıb. Əvvəl 

helium və hidrogen elementləri bütün qalaktikalara yayılıb, 
sonra atomun nüvəsi dəyişib. Atomun nüvəsindəki protonların 
və neyronların sayının artması ilə bərk metallar yaranıb: dəmir, 
qızıl və s. Protonların bir-birindən ayrılmasından ən güclü ener-
ji yaranır. Ən az proton hidrogendədir - cəmi bir, ən çox isə 
urandadır – 96 proton. Uranın protonlarını parçalamaqla atom 
bombasını yaradıblar... 

– Bura bax, mənə ağzına gələni danışma! Dünya partlayış-
dan yaranıb, proton belə gəldi, neytron belə getdi... A bədbəxt, 
sən hələ bilmirsən ki, dünyanı Allah yaradıb. Sən nə qədər na-
dansan. Demə neçə illərdir ateist qalmışsan. Təcili get molla 
Zülfəlinin yanına sənə başa salsın. Sənin düşmənin Yezid, dos-
tun imamlardır. Allahın göydədir. Öləndən sonra onun yanına 
gedib hesabat verəcəksən, bildin?! 

– Bu heç ağıla sığmır! Bu necə ola bilər, insanın bədəni 80 
faiz sudur - yəni hidrogen və oksigendir. Qalan hissələri isə də-
mir, qızıl və s. Biz atom partlayışının ən son tullantısıyıq! Bə-
dənimizdə bütün maddələrdən var. Elə maddələr var ki, təzə 
yaranıb... 

– Ə bu lap ateist olub gedib. Təcili Molla Zülfəlinin yanına 
get, sənə başa salsın. Lap bədbəxt olub, gedib ki... 

 
* * * 

‒ Müdriklik nədir? 
‒ Müdriklik insanın hansı missiya ilə dünyaya gəlməyini 

anlamasıdır. Müdrik insan başına gələnlərin səbəbini bilir.  
‒ Onda gərək falçının yanına gedib, öyrənəm. Yəqin mə-

nim başıma nə gələcəyini o bilir.  
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* * * 
– Bu kişi böyük Cəlaləddin Rumidir? 
– Eşitmişdim, ancaq şəklini görməmişdim. Nurani adam-

dır... 
– Rumi deyib ki, ölüm yeni həyatın başlanğıcıdır. 
– Aaa... mən də elə bilirəm ağıllı olub. Ölüm mükafat olsay-

dı daha Cinayət məcəlləsində ən ağır cəza olmazdı ki... 
 

* * * 
– Professor Balaş, müdriklik nədir? 
‒ Sənin peşən nədir? 
‒ Çobanam. 
‒ Başqa peşəni niyə seçmirsən? 
‒ Əlimdən gəlməz, mənimki bu qoyun-quzudur. 
‒ Bax, müdriklik nəyi yaxşı bacarmağı bilməkdir. Sən dün-

yanın ən müdrik, ən ağıllı insanısan. Bildin? 
‒ Bildim! 
 

* * * 
– Faydalı işlərlə məşğul olsan, əsil ağ adamlar kimi firavan 

yaşayarsan? Şər işlərlə məşğul olsan, bizim kimi yaşayacaqsan. 
– Ağ adamlar şər işlərlə məşğul olmur? 
– Düşüncəsi xəstə olanlar məşğul olur. Bizdə isə əksinə... 

Bu yerlərdə İsveçrə yaratmaq mümkün deyil: havası, suyu bol 
deyil. Təbiət kasıbdır, insanlar da bu kasıb təbiətin bir parçası-
dır. Krasnodarda dəli olan gedib meyvə oğurlayır. Çünki, yolla-
rın kənarları meyvəlikdir. Yerə tökülüb xarab olur, yığan yox-
dur. Burada isə imkansız oğurlamasa mövsüm keçər, dilinə on-
lardan biri də dəyməz. Ona görə də bizlərdə bostan oğruları, 
bağ oğruları var, bu maddə ilə yatanlar var, Krasnodarda isə 
yoxdur... 
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* * * 
– Şeytan deyir, bir biznes qur. Buralarda əhali çayxordur. 

Bir çayxana açmaq istəyirəm. Qoy çay içib oynasınlar domino-
dan, nərddən, kartdan... 

– Adam şeytanın sözünə qulaq asmaz. Şeytanın sözünə qu-
laq asanlar həmişə ziyan çəkib. Gəl sən bizim sözümüzə qulaq 
as. Biz namaz qılıb, oruc tutanlardanıq. Allahın yolu ilə gedi-
rik. Ol bizim kimi vahabi. Namazını qıl, orucunu tut, axirət 
üçün yaşa. Bu dünyanın şeytani işlərindən uzaq ol! Allah yo-
lunda əməllər törət... 

– Vallah bilmirəm şeytana inanım, yoxsa sizə?!... 
 

* * * 
– Görmürsənmi: yetiməm, kimsəsizəm, yalnızam, kasıbam, 

zəlil olmuşam. Allah rizasına mənə kömək et.  
– Yetimxanada böyümüşsən? 
– Əlbəttə, beş nömrəli yetimxanada böyümüşəm. Heç kəsim 

yoxdur. Sənin atan olub? 
– Yox. 
– Anan olub? 
– Yox. 
– Yəqin qohumların kömək edib, varlı olmuşsan? 
– Yox, qohumum da olmayıb. Mən də həmin yetimxanada 

böyümüşəm, ancaq səni xatırlamıram.  
– Varlı olmaq üçün kiməsə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq 

qəpiyi qəpiyin üstünə qoymağı bacarmaq lazımdır. Pulun varsa, 
həmin pulu elə xərcləməlisən ki, sənə əlavə pul gətirsin. Başa 
düşdün? Yaxşı yaşamağın yolu budur. Dilənçiliyə aparan yol 
isə əksinə olan yoldur... Əlində olanı yeyirsən, sonrasını başqa-
larından umursan. Dilənşilik psixoloji prosesdir. Psixikası po-
zulanlar bu yola düşür.  
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* * * 
– Professor Balaş, ən ağıllı kimdir, ən ağılsız kimdir? 
– Ən ağılsız özünü çoxbilmiş göstərənlərdir. Ən ağıllı isə bil-

diklərindən min qat artıq bilmədiklərini dərk edib susanlardır. 
– Deyirəm Güloğlan niyə həmişə susur, demə çoxbilmişlər-

dəndir?! 
 

* * * 
‒ Bu iş şeytan əməlidir. Onu ancaq şeytan bacarar. Mən de-

mişəm də, onun işlərindən ancaq şeytan baş çıxarar. Şeytan bu 
işə qarışsa onda düzələr.  

‒ Deyirsən, şeytan güclüdür. İşləri bacarar. Mənim də bir 
müşkül işim var, heç cürə düzəlmir. Şeytanın dilin bilirsənsə... 
deyirəm bəlkə o düzəltsin... Ona daim sitayiş etməyə razıyam, 
təki işim düzəlsin. 

‒ Nədir ki, elə?... 
‒ Əşi, biri ölməlidir ki, mən qabağa keçim. O zalım da de-

yir sən mənim meyitimin üstündən keçib istəyinə nail ola bilər-
sən. Səncə bu işdə şeytan mənə kömək edər?!... 

‒ Yox, səninki Əzrayıllıqdır! O kömək edə bilər. Bu işlərə 
o baxır. 

 
* * * 

– Məni tanıdın? Mən səni tanıdım. Ağcabədi bazarında to-
yuq oğurlayırdın. Yox? Yadıma düşdün. Salyan bazarından 
qarpız qaçırmışdın. Tutmuşdular... Yox? Dayan, yadıma düşə-
cəksən, özün demə, bu saat... altıncı kalonda, polis sukası... 
Yox? Bu saat yadıma salım... Moskva bazarında “kartoşka Yu-
sif”. Yox? Bəs səni haradan tanıyıram. 

– Düz deyirsən, mənim tələbələrim ya bazarda olur, ya da 
zindanda. Mən sənin ədəb müəlliminəm - yəni ədəbiyyat müəl-
limin. Ədəbiyyat müəllimi mənim kimi olanın tələbələri də sə-
nin kimi olar... 
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* * * 
– Alo, kimdir? Hansı Davəli... yadıma düşmür... hə...yadıma 

düşdü... beş il əvvəl avtomobil qəzasında həlak olmuşdun. Ha-
mı səndən deyirdi... faciəli ölüm idi. Nə, borcum qalıb? Elə bir 
borc qalmayıb, sən mənə cəmisi beş toyuq vermişdin... bəli beş 
toyuq qutusu, hərəsi on toyuq... əlli... Borcum nə qədər qalıb? 
Beş yüz... nümayəndə yanında... borcumuzdan çıxırsınız... çı-
xın da! 

– Rəis, o Davəli haradan zəng edirdi? 
– Soruşmadım? 
– Əgər beş il əvvəl ölübsə, yəqin ki, qəbirdən zəng edib. O 

dünyada pul nəyinə lazım olub?!... 
– Aaa..... Mənə indi çatdı... Bu adam deyəsən dələduzdur... 
 

* * * 
– Cənab, bunlara muğam qrupu deyirlər? 
– Bəli 
– Bəs o, oxuyan əlində niyə tava götürüb? Kiminsə başına 

vurmaq istəyir?  
– Yox, o tava deyil, konspekt üçündür. Oxuduğu mahnı ya-

dından çıxanda ora baxır. Sizin aləminizdə notdur.  
– Bəs üzünə niyə söykəyir? 
– Gözü görmür... yaxından oxumalı olur. 
– Başa düşdüm. Eynək taxsaydı... yazıq... elə bil dişi ağrıyır... 
 

* * * 
– Həşim niyə işdə yoxdur? 
– Su içməyə getdi. 
– Stolun üstündə su var... 
– O isti su içməyə getdi... 
– İsti su... haradadır? 
– Kəlbəcərdə... 
– Eh, Gülya Almazovna, mən bu Coğrafiya İnstitutunda alt-
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mış ildir, məzuniyyətsiz-filansız işləyirəm. Can qoymuşam bu 
elm üçün. Can qoymuşam ki, millətlər coğrafiyamızı bilsin... 
vətənimizi tanısın... (telefon) Alo... həə... Həşim indi gələcək... 
bayıra çıxıb... Kəlbəcərə isti su içməyə gedib...(telefon: 
dud..dud..dud..). Eh... Gülya Almazovna, 60 il istirahətsiz....  

– (nəvəsi) Baba, Həşim Kəlbəcərə necə gedib? Onu erməni-
lər girov götürə bilər. Kəlbəcər işğal altındadır... artıq 20 ildir... 

– Eh... bu balacalar... yeddi yaşı var, siyasətdən danışır. Sən 
hələ nə bilirsən... 

– Bəlkə uşaq düz deyir? 
– Get xəritəyə bax gör bu Kəlbəcər şimaldadır, yoxsa cənub-

da. Eh Gülya Almazovna, 60 il bu elmə can qoymuşam... 
 

* * * 
– Hacı Kamyab çox vətənpərvər adamdır. Həccə gedib, mil-

lətin məsələsini Allah qarşısında qaldırıb, onların həllində kö-
mək etməsini xahiş edib. Hacı Kamyab çox hörmətli adamdır. 
Onun sözünü yerə salmaq olmaz. Deyib filankəsə güzəşt edin, 
deməli güzəşt etməliyik  

– Eynşteyn E=ms2 disturunu kəşf edib, sübut etdi ki, Allah 
dünyanı necə idarə edir. O Allahın idarəetmə metodunu kəşf et-
di. Həmin qanunla Allah dünyanı idarə edir. Dünyanı onun ya-
ratdığı qanunlar idarə edir.  

– Sözün nədir? 
– Mənə elə gəlir ki, biz həmin qanunları bildikcə, onun qay-

dalarına riayət etdikcə güclü ola bilərik. Düşmənlərimiz də biz-
dən qorxar. Deyirlər Allaha yaxın olmaqla ondan güc almaq 
olar. Bunun üçün onun qoyduğu qaydaları bilik, onları rəsmi 
qaydada icra etməliyik. Güclü elmin əsası əlifbanı öyrənmək-
dən başladığı kimi, güclü dövlətin də əsası insan haqlarından 
başlayır. Ölkə vətəndaşının xırda haqları pozulursa, əhalinin 
böyük haqlarını təmin etmək mümkün deyil. Əlifbanı bilməyən 
Kantın fəlsəfəsini necə bilər? 
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* * * 
‒ Ən korafəhm kimdir? 
‒ Bilmirəm, gəl professorlardan soruşaq. 
‒ Professor Balaş, ən korafəhm kimdir? 
‒ Dayan... dayan... deməli sən soruşursan ən ... sən nə so-

ruşdun... 
‒ Korafəhm adam... 
‒ Deməli sən dedin, korafəhm... mən səni düzmü başa düş-

düm?  
‒ Bəli 
‒ Korafəhm nə deməkdir? 
 

* * * 
‒ Müəllim, mənə icazə verin. Vəziyyətim çox ağırdır... qar-

daşım maşın altına düşüb, əzilib... təcili getməliyəm. Görürsü-
nüzmü, göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Getməsəm ürəyim 
partlayar. Xahiş edirəm mənim qiymətimi yazın... 

‒ Can bala, sənin başın bəlada... tez ol özünü qardaşına çat-
dır. Gəl zaçotunu yazım... adın nədir.... 

‒ Professor, sizi dekan çağırır... təcili.... 
‒ Bu saat... 
‒ Bəs zaçot.... 
‒ (başqası) Bura bax, sənin qardaşın yoxdur axı?! 
‒ Əşi, bir şey fikirləşmək lazımdır da... Sən olmayan bacını 

öldürüb, zaçot aldın... qoy biz də öz işimizi görək.... çəkil, gəlir... 
‒ Buyur. Sən kimsən, zaçora hazırsanmı? 
‒ (öz özünə) Vay, vay... təzədən ağlamalıyam... hazırlaş-

maq bundan asan olardı... artıq beşinci dəfədir təkrar edirəm... 
Professor mənim əmim ölüb, təcili getməliyəm... göz yaşımı 
saxlaya bilmirəm...  

‒ Deyirdin xalam ölüb? 
‒ Xalam keçən semestr ölmüşdü.... 
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* * * 
‒ Professor Balaş, deyirlər “qa deyəndə qa, qu deyəndə qu” 

– ver. Bunun mənası nədir? 
‒ Bunun mənası onu deyənlərin ürəyindədir. Necə ki, şairin 

sözünün mənası onun bətnindədir. Eləcə də adi insanların de-
diklərini özləri bilir. Yaxud da deyərlər “lalın dilin anası bilər” 
– onunla ünsiyyət saxlayanlar bilər.  

‒ Professor Balaş, onda “çörək deyir, hun təpir” – sözünün 
də mənası onu söyləyənin bətnindədir.  

‒ Elədir ki var. 
 

* * * 
İki gün qar yağdı:  
Müəllif naşirdən soruşdu:  
‒ Kitabın çapı bitdi? 
‒ Tələsmə, qoy qar kəssin! 
Xəstə həkimindən soruşdu:  
– Həkim, müayinə niyə olmadı? 
– Qoy qar kəssin!  
İcraçı sponsorla görüşdü: 
‒ Bəs pulu köçürmədiniz, işimiz dayanıb. 
‒ Qar yağır.  
Müəllim şagirddən: 
‒ Dərsini oxudunmu?  
‒ Qar yağır. 
Valideyn uşağına:  
– Dərsə niyə getmədin?  
– Qar yağır... 
Beləliklə, Bakıda iki gün yağan qar bütün iş rejimini pozdu. 

Yaxşı ki, Avropada olduğu kimi hər gün qar yağmır... 
 

* * * 
– Professor Balaş, qiymət yazdığınız tələbə sizə pay göndə-

rib. Bu gözəl quzunu. Sifariş edib ki, qurbanda kəsəsiniz.  
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– Yaxşı, biz indi o gözəl quzunu hansı qəfəsdə saxlayaq? 
– Saxlamağa ehtiyac yoxdur. Quzunu bu gün kəsmək lazımdır.  
– Niyə məhz bu gün?  
– Bəs xəbəriniz yoxdur, rejim dəyişdi. Sosializmin yerinə tə-

zədən kapitalizm gəldi. Artıq qurban bayramı xurafat əlaməti 
deyil, əksinə islam sivilizasiyasının bir mərasimidir. Prezidenti-
mizin fərmanı ilə iki gün də qurban bayramı günü kimi istirahət 
günü hesab edilir.  

– Elə isə biz də gərək partiyamızın və dövlətimizin siyasəti-
ni dəstəkləyək.  

– Deməli quzunu kəsib bayramı qeyd etməliyik. 
– Belə çıxır. Onda quzunu kəs.  
– Professor o çox gözəl varlıqdır. Nə qəşəng gözləri, tükləri, 

mələməsi var. Mən belə incə varlığa qıya bilmərəm.  
– Onda qoy Cəbrayıl kəssin. 
– Professor, mən heyvan haqlarının müdafiə şurasının üzvü-

yəm. Bunu edə bilmərəm. Bu mənim siyasi əqidəmə ziddir. 
Gözəl bir varlığı həyatdan məhrum etmək əlimdən gəlməz.  

– Onda qoy Mikayıl kəssin. 
– Professor, mən vegeteryanam. Ət yemirəm. Hesab edirəm 

ki, ət yeyənlər yaşamaq istəyən canlı varlıqların qənimidir.  
– Onda qoy İsrail kəssin. 
– Professor, mənim də qan təzyiqim var. Bu gözəl, yaraşıqlı 

canlı varlığı kəsib, onun ətini yesəm qan təzyiqüim qalxar, mən 
də ölərəm.  

– Onda bəs nə edək. İbrahim, bəlkə sən bu quzunu kəsəsən. 
Hər halda sənin adaşın olan peyğəmbər bizim üçün bu proble-
mi yaradıb. Adını da onun şərəfinə qoyublar.  

– Professor, mən bu quzuya qıya bilmərəm. O böyüyəcək, 
balaları olacaq. yağlı süd verəcək. südündən yağlı pendir, qay-
maq düzəldəcəklər. Balalarını əzizləyib böyüdəcək. bu quzu 
hələ bunların sevincini yaşamayıb. Biz onun arzularını niyə 
ürəyində qoyaq. 

– Marks bəlkə sən. 
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– Xeyir, profesor, mən hələ də kommunist partiyasının üz-
vüyəm. Partbiletimi saxlayıram. Belə şeyləri mövhumat hesab 
edirəm. 

– Yaxşı deyirsən! Bəs biz onu harada saxlayaq. Necə böyü-
dək? Bir də ki, dövlətimizin siyasətini dəstəkləməliyik. Quzunu 
kəsib, ətini qızardıb yeməliyik. Yoxsa elə bilərlər, keçmiş reji-
mi dəstəkləyirik. Acığa düşüb şöbəmizi bağlayarlar, özümüzü 
də bu “qurbanlıq quzu” kimi bayıra atarlar. – deyə, Cəbrayıl 
fikrini bildirdi.  

– Əcəb işə düşmüşük. Biz quzulara qənim kəsilməyən keç-
miş rejimin nümayəndələriyik. İndi keçib yeni rejimdə yaşama-
lı olmuşuq. Bu rejim də bu məsum quzunun kəsilməsini bay-
ram hesab edir... Vəziyyət çox ağırdır. Bu vəziyyətdən necə çı-
xaq. – deyə, Mikayıl fikrini bildirdi.  

Onlar bütün günü quzunun ətrafında oturub onun gözəlliyi-
nə tamaşa etdilər, yenə də quzunun gözəlliyindən doya bilmə-
dilər. Qərara gəldilər ki, quzunu bağbana tapşırsınlar və sabah 
da quzunun gözəlliyindən zövq almaq üçün gəlsinlər... 

 
01.09.2017 

Qurban bayramı 
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• Varlandıqca insan ağıla ehtiyac duyur... 

• Fikirlər varlığa hakim kəsilir. Ondan insanın marağı və 
stimulu yaranır.  

• Allahın səni sevməsini istəyirsənsə ona yaxın ol. Qəlbin-
də ilahi keyfiyyətləri artır.  

• Allah cahillərdən bizi qorusun düşmənlərlə bacararıq... 

• Dəyərlər Allahın istəyi kimi olmalı, yoxsa millət zəlil 
olar.  

• Ölkənin birinci şəxsinin əxlaqı bütün dövlətin və cəmiy-
yətin idarəsinə sirayət edir.  

• Adam var yaxşılığı tez unudub, pisliyi unutmur. Adam da 
var əksinə... 

• Buradan güclü alim çıxmaz ekologiya xarabdır. Beyin 
yaxşı işləmir, oksigen azdır... 

• Bəzi hisslər özünüməhv hissləridir: xudbinlik, nifrət, əda-
vət, paxıllıq və s. bunlar insanı gözdən salıb məhv edir.  

• Adamın taleyindəki uğurları və məhrumiyyətləri yediyi 
çörəyin haram və ya halal olması təyin edir. Şair demişkən: 
çoxları dünyada atan oldular, axırda zindanda yatan oldular.  

• Adam həyata xeyir işlər üçün gəlir. Kim onu çox etsə o 
qədər də cəmiyyətin gözündə qalxır. Xeyirxahlıq əlindən gəl-
məyənlər zəlil oldular: Şair demişkən: xeyrin də, şərin də taxtı-
tacı var; xeyir başın tacı, şər çarıq bağı.  
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• Başına gələn bütün bəlaların səbəbini özündə axtar. Baş-
qalarını qınasan, onlar daha da artacaq.  

• Həyatın özü daim hərəkət və fəallıqdır. Süstlük ölümdür. 

• Duyğularımız enerji kanallarımızdır. Həmin kanallarla 
arzular, istəklər daxil olub bizim daxili enerjimizi istiqamətlən-
dirir. Bəzən də özünüməhv duyğular yaranıb, insanı zəlil edir. 
Bu duyğu saxtakarlıqdan, haramdan irəli gəlir.  

• Adamın özünün özünə etdiyini kənardan heç kəs edə bil-
məz.  

• Hər şey qarşılıqlıdır: kədər sevincin, fərəh xəcalətin və s. 
qarşılığıdır. Cövr səfanı dərk etmək üçündür. Səfa cövrün məh-
suludur (Füzuli)  

• Başa gələn bəla cinayətin cəzasıdır. 

• Qismətə üsyan, dünyanın arxitektoruna üsyandır, küfrdür 
və onun cəzası var.  

• Adam maddi və mənəvi varlıqla bağlıdır: insanın ağlına 
fikirlər Allah dərgahından gəlir! 

• Dövlət siyasətində əsas məsələ insanların daxili enerjisini 
lazımi istiqamətə yönəltməkdir: siyasətçilər, şərhçilər bu işlə 
məşğuldur.  

• Adamların istəyi Allahın iradəsinə məxsusdur.  

• Adam dünyada xoşbəxt olmur, anadan xoşbəxt doğulur. 
Hindistanda buna “karma” deyirlər.  
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• Allah dünya elementlərindən insan və canlı varlıq yara-
dır. Alimlər isə cihazlar yaradır. Ona görə də alimin adı ucadır. 
Yaratmaq ilahi keyfiyyətdir.  

• Səbr – arzu və imkanlar arasındakı mütənasibliyi bilmək-
dir. Arzu imkandan irəli gedəndə stress yaradır. Bu da səbirsiz-
likdir.  

• Bizi kənar – ilahi qüvvələr idarə edir. Ona görə də onla-
rın iradəsini bilmək lazımdır. Həmin iradə və onun qaydaları 
isə dindədir. 

• Adamın qəlbini sındırmaq özünü lənətləməkdir. 

• Məhrumiyyətlərimizin səbəbini başqalarında və ya alla-
hın iradəsində axtarmaq və buna görə onları günahkar bilmək 
insanı daha da alçaldır. İnsan bütün məhrumiyyətlərinin səbəbi-
ni özündə axtarmalı və başqalarının uğurlarını onların fərdi ba-
carıqlarında tapmalıdır.  

• Ovladın eşqin məhsulu deyil, ehtirasın məhsuludur. Mə-
nim ona yazığım gəlir. Onun xoşbəxt həyatı olmayacaqdır. 
Çünki mənfi emosiyalarla yaşayır.  

• İstəklərinin Allahın istəkləri ilə üst-üstə düşməsini istə-
yirsənsə, onda ilahi hikmətləri dərindən bil. 

• Bədbəxtlik və xoşbəxtlik arzu və istəklərdən irəli gəlir. 
Mənəvi paklıq obyektiv istəklər yaradır. İrfan elmi bunları öy-
rənir. Onlar deyir: paltar su ilə yuyulur, günahlar bəla ilə. Çox 
suda çirk tez təmizlənir, çox bəlada da günah. Şair Füzuli de-
yir: ya Rəbb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni! 

• Batini gözlə baxmağı öyrən, bu elm irfan elmidir. Sufizm 
bizə batini gözlərlə baxmağı öyrədir.  
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• Üzdüyün axar başqadır, özün seç, hansı axar sənə lazım-
dır. 

• Mürtəzadan soruş, o bilir. O axı ölüb? Bəs keçən dəfə öl-
müşdü? Yenə də ölüb?! 

• Kəndimizin adı nədir? Adını əzbərləmişdim, yadımdan 
çıxıb... Hər gün bir ad qoyurlar... 

• Dünya sən çaldığınla deyil, onun çaldığı ilədir. Ona görə 
də onun hansı hava çaldığını bilib həmin ritmlə oyna.  

• Təbiət belədir: əşyalar rəng spektrlərini əks etdirir və biz 
də həmin rəngi görürük. Mənəviyyat da belədir: zatı xarab olan 
pisi özündə ehtiva edir, niyyəti pis olur. Füzuli deyirdi: Hər ki-
min var isə zatında şərarət küfrü; İxtilafi-ülum ilə, əhli-müsəl-
man olmaz! 

• Onların işi yaxşı getmir. Bir ömür sərf edib partiya yarat-
dılar, hakim partiya da oldular, indi heç kəsə lazım deyillər. 
Beynəlxalq təşkilatlar da haylarına çatmır, çünki iqtidar parti-
yanın üzvləridir. İndi bilmirlər, siyasi əqidələrini dəyişib bey-
nəlxalq təşkilatlardan yardım alsınlar, yoxsa... 

• Buradakılar kommunistlərdir, gərək onların dilində danı-
şasan: salam yoldaş, sağ ol yoldaş, hər şey yaxşıdır yoldaş, min 
şükür yoldaş...  

• Müharibələr riyakarlığın, əsəbilik zəhmətsiz gəlirin, vaxt-
sız ölüm başqasının mirasına sahib olmağın cəzasıdır.  

• Əsil elm Allahın iradəsini öyrənməkdir. İnsan başına gə-
lənlərdə Allahın iradəsini görməlidir. Bəlaların, cəza və uğurla-
rın savab müqabilində olduğunu anlamalıdır.  
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• İnsan mənalı həyat yolu keçəndən sonra arxasına baxır və 
törətdiyi pis əməllərə görə xəcalət çəkir. Fikirləşir ki, kaş 40 
yaşımdakı ağlım, 17 yaşımda olardı. Həmin səhvləri etməzdim 
və indi də onlara görə vicdan əzabı çəkməzdim.  

• İnsanın istəkləri haradan qaynaqlanır? Sanki bir şişirdil-
miş şarın çoxlu barmaqcıqları var. Həmin barmaqcıqlar insanın 
hissləri və duyğularıdır. Eyni zamanda həmin duyğulardan qay-
naqlanan arzu və istəklərdir. Hansı barmaqcığın şişirdilməsi 
isə, sanki Allahın iradəsinə məxsusdur. Adi bir hadisədən kim-
sə əsəbiləşir, kiminsə heç vecinə də deyil. Vətən torpağı işğal 
olur, vətənpərvərlər özlərinə yer tapmır, daim narahatdır, milli 
təəssübkeşlikdən kənarların isə vecinə deyil. Deməli, əhalidə 
dövlət üçün faydalı duyğuları formalaşdırmalıyıq ki, onlarda 
faydalı arzu və istəklər olsun.  

• Alimlər əslində Allahın iradəsini öyrənməyə çalışır, ca-
hillər isə əksinə, onun iradəsini kənara qoyub, öz istəklərini hə-
yata keçirməyə çalışır.  

• Düşüncənin orqanizmdən kənarda olması faktı təsdiqlən-
sə, onda gərək dünyada yeni din yaradılsın... 

• İnsanı Allah belə imtahana çəkir. Onun qarşısında iki yol 
olur: almaq (ələbaxımlılıq), vermək (daim çalışıb əl tutmaq). 
Birinci yola düşənlər daim tənəzzül və zəlillik içində olur. İkin-
ci yolda olanlar isə daim inkişaf edir. Allah da onlara ağllarına 
belə gəlməyən qapıları açır. 

• Arzu və istəklər haradan qaynaqlanır? Niyə onlar həyata 
keçməyəndə bizdə stesslər yaranır? Məgər yaşamaq eşqi - arzu-
ların həyata keçməsi və insanın bundan nəşələnməsi deyilmi? 
Dünyada bizi yaşadan – arzu və istəklərimiz deyilmi? ... Bütün 
bunların fəlsəfi yozumu müxtəlifdir. Bir qismi deyir ki, insan 
istəklərini həyata keçirmək istədikdə əvvəl ekstrasensin və ya 
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falçının yanına getməli və onunla məsləhətləşməlidir ki, arzula-
rı həyata keçməyəndə stresslər yaşamasın... Başqa bir qrup psi-
xoloqlar bu fikirdədir ki, hər hansı bir arzu və istəyin qarşılığı 
var. Həmin qarşılıq ödənərsə onda istəklər həyata keçər və in-
san da qazandığı nailiyyətin nəşəsini yaşayar... Klassiklər isə 
belə fikirləşir ki, arzuların həyata keçməsi üçün qarşıda yeddi 
maneə qət olunmalıdır. Kimi səbir edib onları təmkinlə qət et-
sə, onda arzu və istəklərinə çatar... Hər halda arzu və istəklər 
insanın tarixi missiyası ilə əlaqədardır. Hər kəs özünü dərk etsə 
və bu dünyada missiyasını anlasa onda istəklərin də həyata keç-
məsi tədricən baş verəcək... 

• İlahi hikmətləri öyrənməklə insan heç də həyatda uğurlu 
olmur. Bunlar sadəcə olaraq insanın düzgün qərarlar qəbul et-
məsinə yardım edə bilər. Uğurlu həyat – uğurlu planların aktiv 
icraçısı olmaq deməkdir... 

• Firavan həyatın nəzəriyyəsi Şərqdə yaranır, ancaq onu 
Qərb həyata keçirib firavan olur. Şərqdə isə nəzəriyyə olaraq 
həmişə qalır. Min ildən çoxdur Şərq Nizaminin, Sədinin, Rumi-
nin hikmətlərini oxuyur ancaq hələ də Avropadakı firavanlığa 
həsəd aparır.  

• Hipokrat deyirdi: hər kəs öz səhhətinə və taleyinə layiq-
dir. Bəzən biz yazığımız gələn insanın şəxsi keyfiyyətlərini öy-
rənməli oluruq və onda həmin adamın düşdüyü vəziyyətdə özü-
nün günahkar olduğunu anlayırıq. Ona görə də atalar deyib: qu-
yuya su tökməklə quyu olmaz, gərək onun özündə olsun!... 

• Dilənçilərə ianə vermək kiminsə xoşuna gəlir və kiminsə 
acığına... Ancaq çoxları bilmir ki, onlar başqalarından ianə al-
maqla başqalarının xata-bəlalarını üstlərinə çəkir. Çox vaxt rüş-
vətxor, əliəyri, xain bir məmurun və idarə rəhbərinin vəzifə pil-
lələrində yüksəlməsini görüb əsəbiləşirik... Ancaq bilmirik, on-
lar günahlarını asanlıqla nəzir-niyaz və ianə verməklə yuyurlar. 
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Beləliklə, asanlıqla vəzifə pillələrini keçirlər... Təmiz yaşayan 
adamlarsa nəzir-niyaza o qədər də meylli olmur, hətta ianə istə-
yən qaraçılara və dilənçilərə pis baxırlar. Bu da onların mənsəb 
pilləsində maneə yaradır. İanə alanların taleyi isə hamıya mə-
lumdur. Günü-gündən zəlil olurlar və bu zəlillik onlara fərəh 
gətirir. Fikirləşirlər ki, şir-şikəstliklərini görüb onlara daha çox 
nəzir verəcəklər. Faktiki olaraq, dilənçi və qaraçılar xata-bəla-
ları üstlərinə çəkməklə, cəmiyyətdə aktiv insanların günahlarını 
təmizləməklə məşğuldurlar. Dünyada heç nə – heç yerdən ya-
ranmır. Hər şey idarə olunur. Cəmiyyətdə müvafiq balans üçün 
“vampir” xarakterli dilənçi və qaraçılara da ehtiyac var.  

• Ən güclü insan əsəblərini cilovlayandır.  

• Səbr insanın ən yaxşı keyfiyyətlərindəndir.  

• Əsəbiləşmək və əsəbi halda qərar qəbul etmək ağılsızlı-
ğın ən aşağı fazasıdır.  

• Müdriklər demişkən: insan yaxşılığı da, pisliyi də özü 
üçün edir. Etdiyi mərdimazarlıq sonra özünə qayıdıb onu 
gözdən salır.  

• İnsanın etdiyi adi bir günahın cəzası çox keçmir ki, 
qarşısına çıxır.  
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