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– Növbəyə durmağa heç səbrim çatmır. Heç vaxt da durmuram. Hətta maaşımı da 

çox vaxt ertəsi gün, hamıdan sonra alıram, təki növbəyə durmayım. Kino biletlərini 

də əvvəlcədən alıram. Növbəyə duranda ən adi, ən mənasız, hətta başqa vaxt özümün 

də həvəslə qoşulduğum, məsələn, idman və ya incəsənət barədə söhbətlər də məni 

cırnadır, hədsiz qıcıqlandırır. Bir də ki, gözləməkdən əsəblərim gərilir. Axıra qədər 

dözə bilmirəm. On-on beş dəqiqədən artıq dayanmaq lazım gələndə səbrim lap daralır 

və çıxıb gedirəm. Özü də bu, əvvəllər belə idi, yəni əsəb sistemim hələ tam 

qaydasında olan vaxtlarda. İndi isə məni heç zorla da növbəyə durmağa vadar edə 

bilməzsən. Yox, bu heç də mənim nevrotik və ya astenik olmağımdan irəli gəlmir, 

sadəcə olaraq əsəb sistemim hər şeyə hədsiz kəskin reaksiya verir. Həssaslığım son 

dərəcə artıb, buna isə bir çarə yoxdur. Yeganə çıxış yolum onu əlavə və yersiz 

yüklənmələrdən qorumaqdır ki, mən də gücüm və imkanım daxilində buna çalışıram.  

Odur ki, növbə olsa, dərhal çıxıb gedəcəyəm. Evə həkim çağıraram, əlbəttə, bu lap 

pisdir, daha betərdir, bütün axşamı hazır vəziyyətdə dayanıb gözləməli olaram, amma 

əlimdən də başqa heç nə gəlmir. Həyat öz hökmünü yeridir.   

Ötən dəfə, yəni üç ay qabaq, buraya gələndə koridordakı bu palma yox idi. Buraya 

palma qoymaları olduqca ağıllı işdir. İlk baxışda əhəmiyyətsiz görünsə də, bu 

gözoxşayan yaşıl rəng, heç şübhəsiz, xəstələrə müsbət təsir göstərir. Tərtəmiz 

pəncərələr, təzə silinmiş sarı parket və günəş şüaları ilə bir arada bu palma adamı 

xeyli sakitləşdirir, sanki bura heç poliklinika dəhlizi yox, Zverev üslubunda, yəni 

zümrüdü-qızılı çalarlara malik bir natürmortdur. Başqalarını bilmirəm, şəxsən mənə 

belə şeylər dərhal müsbət təsir göstərir. Sözsüz, ürəkaçandır. Qeydiyyat şöbəsində isə 

heç kəs gözə dəymir. Bax bu isə görünməmiş bir təsadüf və bəxtəvərlikdir. Adətən, 

bu dar pəncərənin qarşısında ən azı üç-dörd nəfər dayanmış olur. Bu gün isə heç kəs 

yoxdur. Hələlik bütün işlər özünün son dərəcə uğurlu həllini tapmaqdadır. İçəri 

boylandım – üz-gözlərindən qüssə yağan bir cüt cavan qız şəxsi vərəqlər yığılan 

rəflərin yanında dayanıb candərdi söhbətləşir. Onlara hansısa kübar və dalğın bir 
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təbəssümlə yox – heç bilmirəm, bunu dəqiq necə ifadə edim – sırf bu iki qıza, həm də 

ayrı-ayrılıqda hər birinə ünvanlanan təbəssümlə baxdım. Təbəssümümdə hər şey 

vardı: onlara duyduğum maraq da, içimdə indicə baş qaldıran rəğbət də, özünü daim 

nəzarətdə tutan təmkinli və abırlı bir kişinin qəlbində min bir cəhdlə gizlətməsinə 

rəğmən, necə deyərlər, bir göz qırpımında boy göstərən heyrət də. Hər şey ölçülüb-

biçilmiş, dozalar son dərəcə dəqiq seçilmişdi. Hətta onlar məsələnin nə yerdə 

olduğunu anlamayıb, bunun necə baş verdiyini hiss etmədilər də. Mən isə sırf bu 

təbəssüm sayəsində onların gözlərini yağır edən zəhlətökən, sıravi bir poliklinika 

pasiyentindən avtomatik şəkildə tamam fərqli bir səviyyəyə keçdim: insanların diqqət 

və marağına layiq olduğunu haqlı şəkildə iddia edən yüksək zümrənin təmsilçisinə 

çevrildim. Bir neçə dəqiqə sonra və heç də ciddi səy göstərmədən, mən artıq onların 

adlarını, növbətçi olduqları günlərdə zəng edib telefona çağırtdırmaq üçün 

nömrələrini öyrənmişdim, ancaq yaddaşımı boş yerə yükləməyim deyə, o nömrələri 

elə həmin dəqiqə unutdum, bunu etməsəydim, yəqin onları telefona çağırmağa da 

ərinməzdim. Onlarla şirin-şirin laqqırtı vurduq, o ara qızların üzündə elə bir ifadə 

vardı, sanki bir yay axşamında lal axan çayın sahilində qalanmış tonqalın qırağında 

oturublar, ürəyəyatan və yaraşıqlı saydıqları birisi də onlar üçün gitara çalıb 

Okucavanın, ya da Vısotskinin mahnılarından oxuyur.  

Həkim kabinetlərinin qarşısında, bir-birinə calaqlı uzun və sərt konstruksiyaları 

xatırladan stullarda əyləşmiş xəstələr bizi fərqli tərzdə – ya xısın-xısın gülərək, ya da 

həsədlə, ancaq bütün hallarda narazı və qınayıcı baxışlarla – süzürdülər. Qeydiyyat 

şöbəsi önündə etdiyim söhbət yalnız dayaz və məni poliklinikaya məcburən gətirən o 

səbəbdən xəbərsiz adama boş və mənasız görünə bilərdi. Mənim nəzərimdə isə bu 

söhbət bir uvertüra idi: şüurun fərqli bir reallığa köklənməsinə və ona keçməsinə 

hazırlıq, parlaq işıqlara qərq olan rinqə çıxmazdan öncə boksçuya edilən masaj və 

onun isinmə hərəkətləri, anşlaqla keçən bir konsertdə müşayiətçi ilk akkordu 

səsləndirənə qədər müğənninin ağzını yaxalaması və səs tellərini yoxlaması kimi! Bu, 

sizə heç də mübaliğəli gəlməsin, çünki öz çıxışlarını vacib və qeyri-vacib kimi iki 

qismə ayırmaq, mövcud hazırlığına biganə yanaşmaq, bircə dəfə, hətta lap kiçik bir 

“xoruz buraxmaq” da həqiqi və peşəkar sənətçi üçün yolverilməzdir... Əgər mənim 

də içimdə bütün varlığımı bürüyən bir ilham, həm də sirli və misilsiz ilham 

qaynayırsa, özümdə yaradıcı bir başlanğıc hiss edirəmsə, bu istedadı ana təbiət mənə 

hələ uşaq yaşlarımdan bəxş edibsə və bu vergi hansısa müğənninin, şahmatçının və 

ya riyaziyyatçının istedadından heç də kasad deyilsə, deməli, mən də özümü yaradı-

cılığa kökləməyə məcburam. Amma bu barədə sonra... 

Söhbətimizin bitməsinə bircə dəqiqə qalmış (əlbəttə, məndən başqa heç kəs bunun 

fərqinə varmadı) mən qızlardan öz vərəqəmi tapıb ayırmalarını və onu terapevtə 

göndərmələrini rica etdim. Bayaqdan bəri söhbətimiz hansı ruhda getmişdisə, bunu 

da mən eyni ruhda dilə gətirdiyim üçün onlar aradakı keçidi hiss etmədilər, sanki mən 
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nəvaziş dolu səslə, görüşdüyüm qızın royal arxasına keçib, bəm notlarla nə isə bir 

şey, deyək ki, “Nataşa üçün vals”ı ifa etməsini istədim, özümə yarım qədəh konyak 

süzdüm və yanan iki şamdan birini söndürdüm.   

Hər iki qız birdən vərəqəmin axtarışına girişdi və başqa cür ola da bilməzdi, çünki 

ikisi də əmin idi ki, mən öz xahişimi ona, məhz ona ünvanlamışam! Və onlar bu “val-

sın ifası”na – döşəmədən tavanacan, sonsuz cərgələr halında düzülən, saysız 

rəflərindəki dəftərçə və vərəqələrdə bir insan barədə, az qala ömrü boyu tutulduğu 

bütün xəstəliklərin təfərrüatlı təsvirindən savayı, hansısa bilgiyə rast gəlinməyən bu 

cansıxıcı şkaflar arasında vurnuxan cavan qızların qəlbində, canında yığılıb-qalan hər 

cür enerjini sərf etdilər. Elə insana fiziki ağrılar və ya xəcalət hissi verən də, onun 

ağlını əlindən alan da, başqalarında ona qarşı ikrah hissi oyadan da, gücünü və 

gözəlliyini alıb-aparan da məhz həmin xəstəliklərdir.    

İnsanın ağıllı, yoxsa ağılsız, şəxsiyyətli, yoxsa şəxsiyyətsiz, küt, yoxsa dahi olması 

barədə həmin vərəqlərdə bircə kəlmə də tapmazsan. Burada hazırcavabların baş sın-

dıracağı bir məqam yatır. Adam bu yaxınlarda mikroinfarkt keçirib, iki il öncə bir cüt 

dişinə qapaq taxdırıb, uşaq vaxtı difteritə və göyöskürəyə yoluxub. Üç suala cavab 

tapın görək: Onun peşəsi nədir? Xoşbəxtdirmi? Və ən nəhayət, istedadı varmı? Hər 

düzgün cavaba görə sizə üç bal veriləcək!   

Yastıpəncəlilik, yoxsa uzağı görməmə, kariyes, yoxsa appendisit, babasil, yoxsa 

böyrəklərdə daş... Hitler, yoxsa Çaplin, Fişer, yoxsa Qandi, Şalyapin, yoxsa Osvald? 

Hə, bu da mənim vərəqəm: dəqiq mənimkidir, çünki üstündə adım yazılıb.  

Onlar isə hələ də ifaya davam edirdilər. Qızların bu ifasında elə təzə-tər bir duyum və 

cavanlığın sərf olunmamış enerjisi sezilirdi ki, bunlara qarşı o vərəqələrdə sadalanan 

xəstəliklərin hamısı aciz görünürdü. Ən azından bu gün üçün o şərt keçərli idi. Buna 

mənmi səbəb olmuşdum? Bu barədə də sonra. Əsas odur ki, mətləbdən yayınmayaq! 

Hə, vərəqəm tapıldı! İndicə kuryer tibb bacısı gəlib, onu terapevtə çatdıracaq. 

Vərəqəmi çevirib gözdən keçirirəm, bunu saymazyana şəkildə edir, baxışlarımı eləcə 

səhifələrin üzərində ötəri gəzdirirəm, o ara diqqəti özümə çəkməmək üçün həm də 

söhbətdən qalmıram, çünki bu vərəqələrin pasiyentlərə verilməsi qadağandır. İçimdə 

elə hiss yaranır ki, sanki hansısa maşının texniki pasportunu əlimdə tutmuşam, indi 

də orada sadalanan zədələr və onların aradan qaldırılma üsullarına göz atıram. Nə 

qədər müddətsə xəstə yatıb, filan vaxt sağalıb... Xəstəliklərin isə ucdantutma hamısı 

ayıb sayılmayacaq bir tipə aiddir: üst tənəffüs yollarının katarı, qrip və gənziyin 

iltihabı. Başdan-ayağacan abırlı bir siyahıdır bu. Sanki pəhriz yeməkxanasının 

menüsüdür; nə yarıçiy bişən bifşteks var burada, nə xardallı dana əti, nə sirkə-

sarımsaqlı içalat qovurması, nə də məzəsi sadəcə zeytun olacaq araq. Hər şey yerli-

yerində ölçülüb-biçilib. Təhlükə saçan, bədnam sayılacaq heç nə yoxdur. İşlə bağlı 

hər hansı xüsusi ezamiyyət və ya, deyək ki, xaricə turist səyahəti üçün bu siyahı 

adamın əsla əl-ayağını bağlamaz. İctimai və ya başqa hansısa rəy baxımından da hər 



4 

yerim qaydasındadır; ürəyim tam sağlamdır, beynim də heç bir xəstəlikdən əziyyət 

çəkmir. Lap istəyirlər, günü sabah məni hansısa vəzifəyə qoysunlar! Əgər nə vaxtsa 

mənim işlərimdə bir əyilmə yaransa belə, bunun səbəbi əsla “səhhətimlə bağlı” 

olmayacaq. Bax, belə! Bu gün isə mən mütləq bülleten götürməliyəm. Heç olmasa bir 

həftəlik! İndi bu, hava-su qədər vacibdir. Əsəb sistemimin bu ara istirahətə hədsiz 

ehtiyacı var. Əgər indi onu qorumasam, günün birində o da, eynilə mənzilimdəki 

elektrik qoruyucusu kimi, sıradan çıxa bilər. 

Əsəbləri sağlam olan başqa birisinə ildə iki dəfə məzuniyyətə çıxmaq gen-bol bəs 

edir. Mən isə incə təbiətliyəm, istənilən qıcığa dərhal reaksiya verirəm, sonra isə 

yavaş-yavaş, birtəhər sakitləşirəm, bəzən də bu, bərpaolunmaz itkilər bahasına başa 

gəlir.  

Məni qıcıqlandıran yalnız növbələr deyil ki! Ayrıca mənzil alandan sonra ev şəraitim 

nisbətən rahatlaşdı. İşdə isə... Ancaq indi bu barədə heç söz salmayaq. Mətləbdən 

yayınmaq olmaz. Hə, budur, vərəqələri otaqlara çatdıran tibb bacısı bəri gəlir.  

Məlum olur ki, terapevt yalnız saat beşdə yerində olacaq. Qarşıdakı dörd saat boyu o, 

rayonumuzun evdə müalicə alan xəstələrinə baş çəkəcəkmiş. İndi neyləyim mən? Bu 

gün ikinci dəfə durub buraya gəlsəm, bütün günüm hədər olub-gedəcək. Oturub, 

burada gözləsəm, dəli olaram... Amma bir çıxış yolu mütləq olmalıdır. Çünki bütün 

yolların bağlı, keçilməz olması ağlasığan deyil. Belə şey olmur! 

İlahi! Axır ki, zehnim açıldı! Öz aramızdır, mən niyə məhz terapevtə görünməliyəm 

axı? Hə-ə... İnkişaf etmiş bir beyin üçün qazandığı təcrübə əsla faydasız olmur. Cəmi 

yarım gün işdə olmuşam, bununla belə, düşüncələrimdə bir ətalət sezilir. Axı mən 

istənilən, bəli, istənilən həkimin qəbuluna girə bilərəm, təki onun bülleten açmaq 

səlahiyyəti olsun. İndi kimə müraciət edim burada? Nevropatoloqun qapısının önündə 

ikicə nəfər var, ancaq ora mənlik deyil, çünki vərəqəmə düşəcək hansıza zay bir 

qeyd, məsələn, “əsəb zəifliyi” və ya “motorda çılğınlıq” qeydi, adama ömürlük 

zərbədir, hərçənd orada asanlıqla alınacaq bülleteni ta sonsuzluğa qədər uzatdırmaq 

olsa belə, mən bundan imtinanı üstün tuturam. Bu “Qulaq-burun-boğaz”ın qarşısında 

niyə bir belə adam toplaşıb? Azı saat yarım, iki saat gözləyəsən gərək. Elə bil həkim 

kabineti yox, qızıl mədənidir, bir də ona çatmaq məsələsi var hələ. Çox təəssüf ki, bu 

kütləni yarıb-keçmək imkansızdır. Görək sonra nə gəlir? Diş həkimi. Yox, bu həkim 

Nuh əyyamından qalmış dəmir alətlərilə adamın ağzını araşdırar. Buna şübhə ola 

bilməz. Tibbin ən bəsit sahəsidir stomatologiya. Hər şey orta əsrlər səviyyəsində 

qalıb. Müasirimiz olan insanın psixologiyası nədənsə burada heç nəzərə alınmır. 

Bülleten qopartmaq baxımından da bu kabinet heç işə yarayan deyil. Bəs sonra... 

Cərrahiyyə... Bircə nəfər də yoxdur burada... Niyə mən cərraha üz tutmayım axı?! 

Beləliklə, cərrahı seçirəm. Tanış olduğum o qızlar niyə elə baxışırlar, görəsən? Axı 

ən səthi inamsızlığa da dözümüm yoxdur mənim! Peşəkarlıq hissi içimdə üsyan 

qaldırır. Daha üç-dörd dəqiqəmi sərf etməyə məcburam – axı gərək arxa cəbhə 
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möhkəm və sarsılmaz ola. Hə, artıq hər şey yoluna düşdü. Tanış qızların gözlərindən 

oxunan rəhmqarışıq anlayış hissi lazımi həddə qədər yüksəldi. Qalxan üsyan həm 

işgəncəsiz, həm də rüşeym mərhələsində ikən yatırıldı. Cərrahın kabinetinə yolla-

nıram. Silinmiş sarı parketin üstüylə on iki addım atır və isti şüalar altındakı palma 

yarpaqlarının yanından keçirəm. Xəstələrin və divarların, hansısa qapıların arası ilə 

irəliləyirəm. Hər şey bir-birinə qarışıb qeyb olur. Fincanımdakı tünd qəhvəni bitirib, 

ya da sonuncu qullabı alıb, əlimi üzümə çəkirəm sanki: hə, hazıram, artıq, hazıram...     

Özlüyümdə hiss edirəm ki, o məqam yetişib. İndi mən dünyanın bütün cərrahları ilə 

söhbətə hazıram. Doktor Barnard, tezcə məni tapın, istənilən ürəyi mənim sinəmə 

nəql edə bilərsiniz və o, orada döyünməyə başlayar. İstəyirsinizsə, ağciyər, ya da 

böyrək köçürün bədənimə. O zülal əngəli mənim üçün saxta bir mifdir. İndicə öz 

bədənimə göstəriş verəcəyəm: beynim isə ovcumda tutduğum rezin bir kürədir... 

Yumşaq və xəfifdir o. Hər işi bacarmaq, hamıdan üstün olmaq əcəb qəribə duyğu 

imiş ha! Qapını açıb içəri keçir və salam verirəm. Bunu təmkin və ləyaqətlə edirəm. 

Həkim masa arxasında əyləşib, nə isə yazır.  

– Üzr istəyirəm, bir dəqiqə oturun, indicə bunu bitirirəm...  

Hər şey yerli-yerindədir, heç nəyə irad tuta bilməzsən. O yazır, kifayət qədər ziyalı və 

hərəkətli bir çöhrəsi var, üz cizgiləri zərif və ifadəlidir, alnı iridir, gözləri isə yorğun 

– intellektinin xeyli yüksək olduğunu təxmin edirəm. Yazır. Nəzərə almadığım bir 

pauzadır bu. Yersizdir. Ən əsası ritmdən çıxmamaqdır, içindəki o möcüzəyə inam 

hissini itirməməkdir. Diqqətimi cəmləməliyəm. Xəstəliyim nədir axı, nə? Dayan 

görüm! Heç bir hazırlığa lüzum yoxdur! İmprovizasiya vacibdir! O, yazısını bitirib 

məni süzür, sonra vərəqəmi gözdən keçirir.  

– Bu, ilk müraciətinizdir? Şikayətiniz nədəndir?  

Nədən şikayət edirəm mən? Nədən şikayətçiyəm axı? Nə vaxt olmuşdu o hadisə? Hə 

də, keçən yay, həm də nə fərqi var nə vaxt, onsuz da bu, bütün qalan ömrüm boyu 

yaddaşdan silinən deyil. Səhər işə getmək üçün evdən çıxmışdın və qəfildən səndən 

yarım addım aralıda asfaltdan qopan o küt tappıltını eşitdin. Sonradan məlum oldu ki, 

pilləkənlərdən üzüaşağı gələn o adam dördüncü mərtəbədən düşübmüş. Ancaq ilk 

anda sən dəhşətli qorxu hissi keçirdin və təşvişdən ürəyin sinəndə çırpınıb durdu. 

Asfalta sərilən suvaqçının əynində tozlu kombinezon var idi, gözləri yumulmuş, 

huşunu itirmişdi. Onun başının üstündə mat-mat vurnuxarkən sən ölümcül qüssə və 

kədər hissinə qapılmışdın – elə bilirdin ki, adam artıq can verir. O adam həmin 

dəqiqə sənin üçün ən doğma insan idi – ondan doğması ola bilməzdi, həyatın boyu ta-

nıdığın insanların hamısından doğma olmuşdu, çünki həm də sənin gözlərin 

qarşısında can verən ilk insan idi. Həmin anlarda sən o adam üçün həm atasının, həm 

qardaşının, həm himayədarının, həm müdafiəçisinin, həm də öz məsləkdaşının 

ölümünə görə yasa batan, sözün həqiqi mənasında, müdrik bir rəhbər idin. Bəlkə də,o 

an sən – bu sözün ilkin və həqiqi mənasında – İnsan idin sadəcə. Sonra o, gözlərini 
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açdı və qapıldığın hiss səni həmişəlik tərk etdi. Ayağa qalxmasına kömək etdin, çətin 

də olsa, qaldırıb, əllərin üstə kölgəli bir yerə apardın, “Təcili yardım” gələnədək də 

onun yanından ayrılmadın. Həmin müddətdə o, daha iki dəfə huşunu itirdi, 

kombinezonu isə tərdən yamyaş oldu. Sən isə düşünmüşdün ki, onun bədənində bir 

dənə də salamat sümük qalmaz. Yanına düşüb xəstəxanaya getdin, bir də onun yaşa-

yacağından tam əmin olandan sonra oradan çıxdın. Maşında ikən o sənin əlindən 

yapışıb qalmışdı və ağrıdan xırıldayırdı, səndə isə nə onun gözlərinə baxmağa bir hal 

vardı, nə də xırıltısını eşitməyə. Sanitar onun paltarını soyunduranda, əlini onun 

dizinin üstünə qoyduğun vaxt yaralının boğuq fəryadına ürəyin heç cür dözmürdü. 

Bütün bunlar indinin özündə də sənin gözlərin önündən getmir, sənin zehnində 

dipdiridir.  

Səsində təlaş duyulan həkim üzümə baxaraq soruşur: 

– Möhkəm ağrıyırsınız?  

Başımı tərpədirəm. Nə üz-gözümü turşuduram, nə də şikayət dolu bir söz deyirəm.  

– Haranız ağrıyır? 

– Dizim. 

– Hansı? 

“Hansı?” Nə fərqi varmış hansı?! Sol – sağ, sol – sağ... Dayan!”  

– Sol. 

– Zəhmət olmasa, pərdənin arxasına keçib soyunun... 

Xəstəyə soyunmaqda kömək edin, - bu sözləri isə o, tibb bacısına deyir.  

– Yox, yox, sağ olun, özüm soyunaram. 

Tibb işçilərinin heç birindən, xüsusilə də qadınlardan əsla kömək ummuram. Dəyanət 

həmişə hörmət doğurur. Buyurun, bu ləyaqətli insana baxın bir. Sol dizindəki güclü, 

kəskin və göynədici ağrılara baxmayaraq, o, bütün ədəb-ərkan qaydalarına qeyd-

şərtsiz riayət edir. Pərdəyə tərəf gedərkən o, axsamır, sadəcə yeriyərkən sol ayağını 

xüsusi ciddi-cəhdlə atır və bu məqam isə ancaq təcrübəli bir həkimin nəzərindən 

yayınmaz.  

Tələsmədən, ağır-ağır soyunuram. Bədənimə hər baxanda heyran qalıram. Bu, öz 

görkəminə məftun olan hansısa narsistin sevinci deyil, əslində bədənim heç də 

mükəmməl sayılmaz, amma hər bir insanoğlunun ixtiyarına bu cür əlverişli, yəni 

funksional baxımdan məqsədəuyğun bir dəzgah, yəni insan bədəni verildiyi üçün 

mən, özümdən daha artıq, bütün bəşəriyyətin yerinə sevinirəm. Ondakı hər detal necə 

də ağıllı və məntiqli qurulub! Ürəyin istəyən kimi faydalan! Ancaq ağıllı davran! 

Mənim bu sol dizim isə bugünkü proqramın əsas nömrəsidir. Barmaqlarımın 

altındakı diz qapağım oynağın üzərində sərbəst hərəkət edir. Heyrətamiz qurğudur 

bu! Bu diz qapağımı örtən dərinin altındakı səth, yəqin ki, hədsiz şümaldır, eynilə, 

qabığı soyulmuş baş soğana bənzəyir. Mən bu diz qapağını da, o oynağı da tam 

dəqiqliyi ilə artıq görmüşəm. Hələ bu diz qapağının ətrafında hər şeyin necə 
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şişdiyinə, əzələlərin xoşagəlməz, tünd qırmızı rəngli maye ilə necə dolduğuna, 

iltihablanmış damarların o nahiyəni nə cür örtdüyünə və oradakı sinirlərə məxsus hər 

telin ağrıdan qıvrılaraq, bir nəbz kimi necə atdığına da şahid olmuşam.      

Pərdənin arxasındayam, təsvir etdiyim o hərəkətli şəkil-sxem isə gözlərimin önündən 

getmək bilmir. Həkim gələnədək o görüntünü gözlərimdən yayınmağa qoymaram.. 

Onu, lap ovcumun içindəymiş kimi, hətta ən xırda detallarına qədər seyr edəcəyəm. 

Müayinəm nəzərdə tutulmuş plan üzrə gedir. “Buram ağrıyır, buram isə elə də yox”, 

revmatizmə tutulmamışam. Zöhrəvi xəstəliyə də. “Bu nə sözdür, doktor, olsaydı, 

səmimi etiraf edərdim də – mən bunda utanılacaq heç nə görmürəm, o da bir 

xəstəlikdir və hər kəs ona yoluxa bilər, ancaq şəxsən mən isə yoluxmamışam”. Onun 

görkəmi son dərəcə qayğılıdır, yardım əli uzatmaq vaxtıdır. “Xəsarətlərmi? Doktor, 

heç bilmirəm, bunun indi araşdırılan vəziyyətə bir dəxli var, ya yox. Hə, üç il əvvəl 

məşqdə olub – axı mən institutda basketbolla məşğul olmuşam. Onda dizim möhkəm 

zədələnmişdi”. İndi isə o vaxt baş verən böyük hadisənin təfərrüatlarını sadalayıram. 

Həkimimin eyni açılır, nə açılır! Deyir ki, bu, tamamilə ağlabatandır. Deyir ki, 

orqanizmdə heç nə izsiz-təsirsiz ötüşmür. Canım ay doktor! Bax, indi mən səni bütün 

qəlbimlə sevirəm! Mən başa düşürəm, doktor, başa düşürəm. Yox, heç nəyi sonraya 

saxlamaram, rentgenə də düşərəm, bütün analizləri də verərəm. Deməli, mütləq 

istirahət! Ancaq mən sabah, hər nə olursa olsun, işə gedəm gərək. Bircə günlüyə? Hər 

ehtimala qarşı, yəni özümü sığortalamaq üçün. “İşə çıxmaq söhbəti bitdi! Mütləq 

istirahət!” Nə deyirəm, susdum. Bir yolunu taparam. İşdəkilər mənsiz də keçinərlər. 

“Üç gün sonra, analizin nəticələrini də götürüb, qəbula gəlin”. Danışdıq. Ola bilsin, 

məndə artrit var? İlk dəfə eşidirəm. Özümə baxmasam, bəlkə, bu xəstəlik xroniki hal 

da alar? İlahi, belə getsə, adam ayaqlarını itirə də bilərmiş! 

– Doktor, dizlərimə masaj olarmı? Ağrısını götürmək üçün, – dediyim zaman səsim-

də dərin maraq notları sezilir.  

– Masaj bir işə yaramaz. Bu yolla siz xəstəliyin ümumi mənzərəsini 

qəlizləşdirərsiniz. Yazdığım dərmanları içsəniz, kifayətdir. Onların arasında ağrı-

kəsici də var.  

Əcəb xoşxasiyyət adamdır! Həm də ağıllıdır, əsl ziyalıdır. Əsl ziyalını mən 

başqalarından o dəqiqə seçə bilirəm. Bu həkimin şəcərəsində isə ən azı iki nəsil 

ziyalılar olub. O, rayon poliklinikamızın xeyirxah Aybolitidir. Çöhrəsindən, çəkdiyim 

bu məşəqqətlərə qarşı bir mərhəmət hissi və onlardan qurtulmağım üçün mənə kömək 

etmək istəyi oxunur. Və bu, doğrudur – deməli, adam əbəs yerə Hippokrat andı 

içməyibmiş. Yəqin anddakı təntənəli və təsirli sözləri dilinə gətirərkən o, 

neyrocərrahiyyə barədə, beyin əməliyyatları haqda, yaradacağı tibb cərəyanı və 

Nobel mükafatı barədə arzulara dalıbmış. Halbuki onda heç ağlına da gəlməzdi ki, bir 

rayon poliklinikasında mənə xidmət göstərəcək, bunu o vaxt eşitsəydi, bəlkə də, kina-

yə ilə gülərdi, həm də bəlkə, o vaxt mən hələ bu dünyaya heç gəlməmişdim də... 
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Arzulayıbmış. Bunu gözlərindən oxuyuram. Əsl xəyalpərəst gözləridir. Belə yerdə 

deyirlər, “sən saydığını say, gör fələk nə sayır”. Halın yamandır, doktor, arzuların çin 

olmayıb sənin, çünki taleyin yaxasından bərk əllə yapışa bilməmisən. Hamının bəxti 

gətirmir ki. Halbuki həyatda ən vacib məqam ələ düşən fürsəti qaçırmamaqdır. 

Fürsətin məhz bu olduğunu anlamaq və öz şansını dəyərləndirməyə hazır olmaqdır ən 

vacibi. Belədə insan hədəfdən əsla yayınmaz... Göstərdiyiniz mərhəmətə, diqqət və 

nəcibliyə görə isə – təşəkkür.  

O gözəl həyatın ilk üç günü bülletendə həm rəqəmlə, həm də sözlə qeyd olunub. 

Pilləkəndə yüngülvarı axsayıram. Bu, ətalətin təsirindəndir. İyirmi dəqiqəlik qəbul 

sayəsində doqquz günlük azadlıq qazandım. Ən azı! Görünməmiş dərəcədə yüksək 

faydalı iş əmsalıdır bu! Lənət şeytana! Qeydiyyata baxan qızlarla sağollaşmağı unut-

dum. Belə etsəm, özümlə bağlı xoş təəssüratı korlaya bilərəm. Eybi yox. İndi geri 

dönməyə heç həvəsim yoxdur. Gələn dəfə əvəzini çıxaram.  

Bu nədir belə?! Bir rayon poliklinikası üçün bu, heç də pis səhnə sayılmaz... Həm 

gözlənilməzdir, həm də xeyli səviyyəli. Deməli, bir qız, eynən bir filmdə edam 

kötüyünə doğru gedən Mariya Stüart sayağı, pilləkənlə enir... Burada vacib olan film 

deyil e! Yox, siz bir bunun şəstinə baxın hələ! Belə şux bir qız o cür yöndəmsiz 

pilləkənlə enir, ətrafındakılar isə, özlərinin və özgələrin səhhətilə bağlı sarsaq işləri 

təcili qaydada bir tərəfə atmaq, qaçıb onun tamaşasına durmaq əvəzinə, özlərini 

tamam görməzliyə vururlar. Bəlkə, həqiqətən onu görmürlər? Görürsünüz də, 

xəstəliklər insanları nə günə qoyur? Tez qaçıb önə keçməli, küçə qapısını ondan ötrü 

mən açmalıyam... Yanımdan ötüb keçir. Hətta mən tərəfə dönüb baxmır da, xəfif 

təbəssümü də mənə çox görərək, eləcə başını tərpədir, sanki “buna haqqım var, - 

deyir, - elə bunu anladığınıza görə də sağ olun”... Kişilərin doxsan doqquz faizi 

mənim yerimdə olsaydı, bu baş hərəkətindən əlüstü yararlanar, onunla kəlmə kəsərdi 

və həmin o doxsan doqquz faiz kişinin bu cəhdindən heç nə də alınmazdı, əlbəttə! Bu 

yerdə o cəhd əbəsdir.  

Ətrinin iyi hədsiz tanış idi. Aha... “Ola bilər”... Əlbəttə, bu elə də yüksək səviyyə 

deyil. Heyif. Ümumi mənzərə ilə heç cür uzlaşmır bu. Eybi yox, qəti qənaət üçün 

tələsməyək.  

Axı özü duymuşdu ki, onun ardınca düşmüşəm. Bircə dəfə də dönüb geri baxmadı, 

halbuki küçələrin kəsişməsində iki-üç dəfə bunun üçün şərait yarandı, amma o, geri 

qanrılmadı. Ardınca düşdüyümdən isə xəbəri var idi, hətta bunu yerişindən də 

anlamaq olurdu. Binanın çıxışında rastlaşanda güclə sezilən, azacıq nəzərə çarpan bir 

gərginliyə qapılsa da, özünü o yerə qoymadı. Deməli, hər halda, nəsə xırdaca bir 

əlaqə teli nəzərə çarpır.  

Nə isə, bu əlaqə məsələsini çox da şişirtməyək, bunu beləcə, yəni “hazırkı situasiyada 

əlaqə yaratmağa imkan yeri görünməkdədir” şəklində ifadə etsək, daha dəqiq olar. 

Hələlik bu imkanın forma və miqyası naməlumdur. Küçədə rastına çıxan kişilərin 
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hamısının diqqətini çəkir o və bu baxımdan hər hansı laqeydlik də sərgiləmir... Hər 

kəsin reaksiyası fərqlidir, çünki bu, insanın tərbiyəsi və ya inkişaf səviyyəsi ilə bağlı 

məqamdır. Birisi onun yanından ötərkən üzünə biganə ifadə verir, üstəlik, özünü süd 

mağazasının vitrini ilə maraqlanırmış kimi aparır, digəri düppədüz qızın üstünə gedir, 

ətrafındakılardan heç kimə və heç nəyə məhəl qoymur, alnını qırışdıran, gözlərini 

bərəldən bu hərif isə adama pioner düşərgəsində film seansının olmadığı axşam 

saatlarında hipnoz seansına girən birini xatırladır. Məsələn, incəsənət institutunu 

bitirsə də, sir-sifətindən qəssaba bənzəyən bu sarsaq isə yerində mıx kimi qaxılıb 

qalır və donuq nəzərlərlə onun ardınca baxır. 

Həm də bütün bu kişilərin üzündə bir qayda olaraq, lotereyada bəxti gətirən, amma 

uduşdakı elektrikli ətçəkən maşını, yoxsa ona müvafiq məbləği götürməyə heç cür 

qərar verə bilməyən əlli yaşlı subaya xas bir ifadə donur. 

Eh, homo sapiens, homo sapiens! Canalıcı bir nazəninlə rastlaşmağa bəndsən ki, 

gözümüzün qabağındaca əsaslı şəkildə dəyişəsən, indiyədək qazandığın bütün o 

mövqeləri əldən verəsən! 

Necə olur ki, əziz sapiens, sən o məqamda bir alçalma hissinə yox, məhz sevinc, 

heyrət və ehtizaz duyğusuna, varlığını sarsıdan bir titrəyişə qapılırsan; beyninə 

yüklənən, ən yeni konstruksiyaya malik modern fikirlər, sayagəlməz əcdadlarının 

zərrə-zərrə yığıb sənə miras qoyduqları və sənin də öz şəxsi səylərinlə artırıb-

zənginləşdirdiyin elmi biliklərdən ibarət nəhəng baqaj, onunla birlikdə insan 

zəkasının balıqqulağılarda və distillə cihazlarında yetişdirdiyi o saysız-hesabsız təbii 

incilər, canlı təbiətin qorunması ilə bağlı planlar və problemlər, neft ehtiyatlarına 

qənaət, dəniz suyunu içməli suya çevirmə cəhdləri və yaxın qalaktikalardakı 

sivilizasiyalarla sıx dostluq əlaqələrinin qurulması barədə ideyalar, necə olur ki, 

tezbazar təpiklənib beynindən bayıra atılır?  

Ancaq onlar hamısı əbəs yerə bu qıza marıtlayırdılar! Gec ayılmışdılar! Hərçənd 

bunu onlara irad da tutmaq olmazdı, axı onların 18 nömrəli rayon poliklinikasının pil-

ləkənindəki rastlaşmadan nə xəbərləri vardı, onlar ki heç mənə, yəni üzündən 

laqeydlik, hətta bezginlik yağan və hazırda səki ilə yeriyən adama da zərrəcə diqqət 

yetirmirdilər.   

İndiki vəziyyətdə yeganə məntiqli fikir, necə deyərlər, oyunu artıq bitirmək fikridir, 

hərçənd bu, o həriflərin heç ağlına batmır, yoxsa onlar öz boş ümidlərinin çadır 

sirkinin sonuncu qastrol günündə pələnglərin, bəbirlərin təlimçisi olan xanıma ilk 

baxışdan vurulan səkkizinci sinif şagirdi bir oğlan uşağının şirin, amma baş 

tutmayacaq xülyalarından əsla seçilmədiyini mütləq anlayardılar.  

Qızın isə yerişi heyrətamiz idi! Bir xanımın yerişi onunla bağlı son dərəcə önəmli bir 

amildir. Ona göz qoymaqla, mən çox şeyi təyin edə bilərəm. Bu qızın yerişi cəsur və 

qürurludur, adətən, belə qadın öz gözəlliyinə güvənir, əmindir ki, corabında və 

ətəyinin arxa qismində bircə dənə də qırışıq, ya da büzüşmə yoxdur, ondan ətrafa 



10 

sadəcə yüksək səviyyəli qadınlara xas nəcib bir təravətin və təmizliyin yağdığına da 

əsla şübhə etmir. Kişilərin baxışlarına alışsa da və artıq buna heç məhəl qoymasa da, 

bu diqqətin özünün nadir bir nemət olduğunu, milyonlarla həmcinsinin həsəd 

apardığı bu dəyərə say-seçmə xanımların layiq görüldüyünü bilən qadının yerişi bir 

anda kişilərin diqqətini özünə çəkmək və onlarda şəhvət oyatmağa hesablanıb, həm 

də ana təbiətin bu misilsiz neməti ondan məhrum qadınları da çılğın həsədə 

sürükləyir, bu zaman onların həm ətrafdakıları, həm də özlərini aldadaraq, “qadında 

ən önəmli keyfiyyətin ruhi zəriflik və qəlbin yüksək duyğulara köklənməsi olduğunu 

iddia etmələri də bir işə yaramır. Bəzi insanlar özlərini buna inandırır və hətta ömrün 

sonuna qədər buna inanmaqla xoşbəxt yaşayırlar, bir çoxları isə, ən yaxşı halda, 

yalnız bircə dəfəlik özlərinə təlqin edirlər ki, bu dünyadakı heç nə digərini əvəz edə 

bilməz və məhz həmin gün, Buğa saatı adlanan sübh çağında onların balışının üzlüyü 

göz yaşlarından islanır, halbuki həmin vaxt insanlar öz iradə və təmkinini, qısa 

müddətə də olsa, yuxuya verə bilirlər, nəticədə onların qəlbinın və şüurunun 

dərinliyindəki, həm də insanın bütün qalan vaxtda ciddi nəzarət altında əsir kimi 

saxladığı fikir və duyğular bayıra sızır. Yer kürəsindəki insanların böyük əksəriyyəti 

də məhz elə o Buğa saatında doğulur və ölür.    

Onun yerişində dərhal gördüyüm, ilk baxışdan sezdiyim və hiss etdiyim digər 

keyfiyyətlər – təmkinlilik və ismət də vardı, bunlar o qızın daxilindən xəbər verən, 

üstəlik, təbii və sadə olduqları üçün gözəl cəhətlər idi.  

Yəqin ki, bunu təkcə mən hiss etməmişdim, axı heç bir insan ona guya təsadüfən 

çiyin vurmağa və ya onunla kəlmə kəsməyə də cürət etmirdi, çünki paklıq elə azsaylı 

və həqiqi dəyərlərdəndir ki, beyinlərinin həcmindən, oradakı qırışların sayından asılı 

olmadan, az qala bütün insanların şüurunda o, heç vaxt dəyərdən düşmür.  

O heyrətamiz dərəcədə gözəl və suyuşirin qızın ardınca gedirdim və nə qədər davamlı 

göz qoyurdumsa, onun istənilən tədbirə birgə gediləcək səviyyədə bir qadın olmasına 

bir elə çox inanırdım, onu yanına salıb, hətta ildə bir dəfə institutda keçirilən ənənəvi 

məzun gününə də getmək mümkün idi, belə görüşlərdə beş il bu binaya ayaq döyən 

və sonra buranı eyni nəticə ilə, yəni diplomla tərk edən şəxslər həmin axşam ali 

təhsildən sonra həyat uğrunda mübarizə əsnasında tutduqları mövqeləri unutmaqla, 

koridorda düzülən masalardakı içki və təamlardan dadır, şıdırğı tvist oynanan zala 

girir, həmin o görüş uzunu özlərini əyyaş, əhlikef və həyatı heçə sayan, həm böyük 

təcrübə sahibi, həm də qadın gözəlliyinin çox ciddi bilicisi sayılacaq insanlar kimi 

aparsalar da, əslində gülünc görünürlər: onlar hətta bizim direktorun görkəmcə 

d'Artanyana bənzəyən arvadının kefinə soğan doğramaq riskindən də çəkinmirlər, 

çünki bu qadın özünün şəkər xəstəsi olan tösmərək və gonbul ərini hər kəsə, özü də 

dəlicəsinə qısqanır, ona elə gəlir ki, az qala bütün qadınlar,  son dərəcə nadir 

rastlanan fövqəladə məqamları çıxmaq şərtilə, istənilən zaman və istənilən yerdə 

özlərini onun ərinə təslim etmək üçün əldən-ayaqdan gedirlər...    
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Ona tamaşa etmək son dərəcə xoşdur. Hətta mən Marks prospektinə nə vaxt 

çatdığımın da fərqinə varmadım və deyəsən, orayacan yolu kifayət qədər yeyin 

gəlmişdim. Kaş o poliklinikadakı doktor Aybolit görəydi ki, onun diz qapağı zədəli 

olan pasiyenti bütün şəhəri necə ayaqdan salır – yəqin, gözlərinə inanmazdı. Bəs 

inansaydı necə?  

Yəqin ki, məhz bu cür təsadüflər sayəsində insanlar öz ideallarından əl çəkir, 

deyingən və arsız-abırsız birinə çevrilirlər.  

Həkimin bura nə dəxli var? Adətən, hər dəqiqənin qiymətli sayıldığı, vacib bir tədbir 

görmək lazım gələndə cürbəcür sarsaq və lüzumsuz fikirlər gəlib başıma doluşur!  

Bu bəyənmə işini bitirməyin vaxtı çoxdan çatıb. Fəal tədbirlər görmək əvəzinə, mən 

hələ də boş-boşuna veyillənirəm. Bütün bunlar heç nəyə yarayan deyil. Görünür, 

həkimin kabinetində keçirdiyim gərginlik özünü yorğunluq şəklində göstərir. 

Özümdə bir halsızlıq hiss edirəm. Söz yox ki, bütün bu seanslar əsəb sistemi üçün 

təsirsiz ötüşmür. İstirahət vacibdir. Ancaq indi yox. Çünki bir daha belə fürsət əlimə 

düşməyə də bilər. Təcili hərəkət planı düşün, tap! Plan istəmək asandır, bir də ki, 

düzünə qalsa, bu işlə bağlı xüsusi bir plan-filan qurmağa ehtiyac yoxdur, mövcud 

şərait – yəni küçə və tanış olmağa can atdığım naməlum qadın – mənə o qədər çox 

üsuldan yalnız bircəciyini rəva bilir, bu bircə üsulu isə ömrünün iyirmi beş illik 

qayğısız dövrünü geridə qoyan bir insan heç özünə yaraşdırmır, hər şeyə rəğmən, 

mənliyini qorumağa çalışan, gülünc və axmaq hala düşmək istəməyən bir insan üçün 

isə bu, yolverilməz, amma həm də yeganə üsuldur. Hətta neandertallara da məlum 

olan bu çox bəsit üsul – heç bir səbəb uydurmadan seçilən qurbana yanaşmaq və 

onunla nə barədəsə danışmaqdır, həm də mövzunun xoş və könülaçan olması 

məsləhət görülür ki, qadın sizi axıra qədər dinləsin. Kənardan baxana isə bu üsul öz 

işi üçün şəhərin mərkəzi küçəsilə gedən abırlı bir qadına yöndəmsiz və sırtıq tərzdə 

girişmək kimi də görünə bilər.   

Bir uğursuzluq baş verərsə (ki, bunun olma ehtimalı xeyli yüksəkdir), onun 

baxışlarında nifrət çaları görməkdən əlavə, bu üsul həm yoldan keçən dürüst və ya 

bunu əvəzləyəcək digər keyfiyyətlərə sahib hər kəsdə vətəndaşlıq və cəngavərlik 

hisləri oyadar, həm də – ərgən yaşda sırf özünün utancaqlığı və hədsiz həyası ucba-

tından ərə getməyən qarımış qızdan ta sırf itlərlə amansız davranışına görə it sallaq-

xanasından qovulan işçiyədək – heç kəs üçün elə-belə ötüşməz.  

Küçədə hücuma məruz qalan birisi zahirən nə qədər gözəgəlimlidirsə, onun 

müdafiəsinə qalxanların fəallığı və hiddət dozası buna mütənasb səviyyədə, yəni bir o 

qədər yüksək olur. Bugünkü hadisə də məhz elə qəbildən idi ki, o yoldan keçənə 

ilişən kəsin cəsədi tam arxayınlıqla Karamzin küçəsi ilə Marks prospektinin kəsiş-

məsindəki kanalizasiya quyusuna atılmayınca bizim cəngavərlər və centlmenlər 

sakitləşən deyildilər. Dəli olub bu qadın? Ya daltonikdir, ya da dəli! Heç anlamaq 

olmur ki, nə baş verir, qadın təxminən Kolodeznı döngəsi ilə Şor dalanının 
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kəsişməsində, həm də qırmızı işıqda irəli cumdu, Marks prospektinin mərkəzi 

hissəsində isə həmin vaxt pik saatın ən qızğın dəqiqələri idi! 

Hamı haqlı olaraq hiddətləndi, elə şəxsən mən də gözümün qabağında həm öz 

həyatını, həm də başqasını təhlükəyə atan gözüdönmüş bir insan görəndə 

havalanıram. Əgər ixtiyarım çatsaydı, belələrini – təqsirlərindən asılı olaraq ən 

müxtəlif müddətlərə – iri şəhərlərdə yaşamaq hüququndan məhrum edərdim... Çünki 

bu işdə təkcə cərimələr fayda verməz...  

Sarsaq! Dizenteriyalı hindtoyuğu kimi davranan gicbəsər! Cərimələnməyə hazırmış 

bu. Çox şükür! Sevinin, ay insanlar, axır ki, bu ölkədə islahatlar aparacaq bir şəxs 

tapıldı. Budur, indi o, Marks prospektindəki keçiddə dayanıb, tələsin, onu qamarlayın 

və şəhər İcraiyyə Komitəsinin sədri, ya da daha yüksək bir vəzifəyə təyin edin, tez 

tərpənin, yetişin ona, hələ ki o yaramazın üzündə su xizəyi, yaxud royal kökləmək 

üçün kamerton aləti hədiyyə edilmiş dağkeçisinə xas bir ifadə donub. O təkə indi 

həmin qadının ardınca baxsa da, heç cür gedib ona çata bilmir və svetoforun qırmızı 

işığının yandığı bu saniyələrdə, maşın mühərriklərinin və siqnalların səs-küyü 

fonunda onun ən sonuncu Şansı da səssizcə can verir.   

Bircə saniyə sonra bu qadın soldan-sağa gedən bir trolleybusun altında qala bilərdi və 

bundan cəmi yarım saniyə əvvəl mən bütün təkərləri və əyləci ilə isterik bir hay-həşir 

qoparan “Volqa”nın altına düşə bilərdim, iki saniyə sonra isə hər ikimiz böyük 

sürətlə gələn, bu dəfə artıq sağdan-sola gedən trolleybusun təkərləri altda qalacaqdıq, 

məhz bunun ardınca biz mənə son dərəcə sakit və rahat, daha doğrusu, kimsəsiz 

görünən səkiyə sıçradıq və mənim o darmacalda səkinin necəliyini təyin etməyim 

xeyli təəccüblü oldu, sən demə, hələ ilk trolleybusla qarşılaşmadan sonra mən onun 

qolunun dirsəkdən azca yuxarı qismindən möhkəm, ancaq ağrıtmayacaq bir tərzdə 

yapışıbmışam.  

Xəfif bir istehza ilə, həm də yaranmış mövcud vəziyyətdə, yəni düşünmək üçün 

vaxtın darlığı da nəzərə alınarsa, məncə, xeyli mədəni şəkildə soruşdum: 

– Siz mütləq trolleybus altında qalmağa can atırsınız ki?  

Ən azından bu sual qarşı tərəfə məni mərd, hətta ən çətin məqamda da qorxuya 

qapılmayan, üstəlik, zarafat üçün özündə güc tapan bir insan kimi tanıtmalıydı.  

Qadın gülərək, başını buladı.  

Mən nəfəsimi dərdim və eyni zamanda ikinci cümləmi düşünməyə başladım: əgər 

birinci cümlə qarmon və elektrik gitarasının müşayiətilə təqaüdçülər xorunun ifasında 

“Göyərçinim” mahnısı idisə, sonrakı cümləm böyük simfonik-caz orkestrinin 

müşayiəti altında Müslüm Maqomayevin oxuduğu “Yarımçıq serenada” kimi bir şey 

olmalıydı.   

Bu dəmdə nəzərlərim özünün alüminium çərçivəli şüşə kapsulundan bayıra çıxan, 

yeganə olduğu qədər də bəsit sayılan musiqi aləti – fıştırığı vasitəsilə anlaşılmaz 

siqnallar verən milis nəfəri bizə tərəf gəlir: onun çıxardığı bu səslər, heç şübhəsiz, 
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yüksək sənət mövqeyindən yanaşanda, hansısa dəyər daşımasa da, ətrafdakılara (həm 

də baxır kimə və necə!) bircə anda emosional təsir göstərə bilir. 

Bu adam dünyanın ən nəcib milis nəfəri idi, hətta çox mümkündür ki, o, heç milis də 

deyildi, başqa planetdən gəlmişdi deyə, baş verəcək hadisələri öz fıştırığı və üzünün 

sərt ifadəsi sayəsində bir neçə dəfə tezləşdirməyi bacarırdı, çünki ikinci fıştırıq səsi 

qulağımıza dəydiyi an qadınla mən bir-birini yarım sözdən anlayanlar kimi baxışdıq 

və irəli atılıb yaxındakı tini burulduq.   

Məhəllənin ortasına qədər, həm də zərurətdən yox, sırf ətalət qüvvəsi ucbatından 

qaçdıq və dayandıqda bizi gülmək tutdu.  

Ən əsası da odur ki, bütün o müddətdə mən onun əlini buraxmadım və yalnız fıstıq 

meşəsindəki tala rəngində, parlaq parçadan olan ləçəyinin altından çıxmış saçlarını 

səliqəyə salmağa çalışarkən, yəni sırf özünə lazım olduğu üçün o, əlini əlimdən 

çəkdi: sanki fıstıq ağaclarının gövdələri və budaqları arasından düşən işıqda açıq 

yaşılı rəngdə otlar, onların içindən isə lalələr və müasir elmə hələlik məlum olmayan 

hansısa başqa gözoxşayan çiçəklər ordan-burdan boy göstərirdi. Həmin tala üzərində 

öz şən nəğmələrilə heyranlıq oyadan şanapipiklər, qaranquşlar və qeyri-adi sərçələr 

uçuşurdu, ağacların kölgəsində, al-əlvan çiçəklərin arasında alabəzək kəpənəklər və 

eşşəkarıları dolaşırdı, uzaqlarda yerləşən çayların və günəşli vadilərin ətrini buralara 

gətirən ilıq meh isə sakitcə əsir, açıq rəngli iri fıstıq salxımlarını və ağacın iri 

yarpaqlarını nəvazişlə oxşayırdı... 

Bu rəngarəng landşaftı dərin həzz içində süzürdüm və özümü əsl gicbəsər saymaq 

əvəzinə, nədənsə xoş bir hissə qapılmışdım, mənimlə müqayisədə nisbətən səbirsiz 

istənilən adam bunu, yəqin ki, vurğunluq, vəcd və sevinc adlandırardı. Hələ onda, 

qəribə adı olan və heç də göz-könül oxşamayan Karusel küçəsində, adını hələlik 

bilmədiyim o qadınla birlikdə təzəcə başlayan şıdırğı yağışın altında dayanarkən də 

mən bu hüdudsuz sevinci duymaqdaydım. İçimə haradan gəlib dolduğu bilinməyən 

sərməstlik dalğası elə gəldiyi kimi də yoxa çıxmağa başlayanda, onun yerində, yəni 

az əvvəl buzlu və dupduru suda bəmbəyaz zanbaq və lotosların əks olunduğu mühitdə 

isə ağır-ağır axan çayı örtmüş sıx kolluqlarda qonur bir qamış görəndə təəssüfləndim: 

həssas qəlbli biri isə yəqin deyərdi ki, həmin an onu qüssə və hüzn bürümüşdü.  

Bir yer var ki, mən onu, birlikdə götürəndə, Parfenondan və bütün Misir 

ehramlarından, Aya-Sofiya məscidindən və Müqəddəs Pyotr kilsəsindən, 

Venesiyadakı Dojlar sarayından və öz ətrafı ilə birgə Brazilia şəhərindən, Piza və 

Ostankino qüllələrindən üstün tuturam. Bu fikrimi mən heç vaxt uca səslə 

bildirmirəm, çünki o, xasiyyəti etibarilə hər şeyə şübhəli yanaşanlarda mütləq 

inamsızlıq, snoblarda etiraz, həyatda yüksək ideallara və prinsiplərə guya öz dərin 

sədaqətlərini göstərmək üçün hər imkandan yerli-yersiz faydalanan yaltaqlarda isə 

hiddət hissi oyandırar. Buna əsəb sərf etməyə də dəyməz! Semiramidanın asma 

bağlarını bütünlükdə və İsgəndəriyyə kitabxanasını hər bir inventarı ilə çox ucuz və 
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vahid qiymətə, eynilə özlərinin kooperativ mənzili kimi, əlavə təzminatsız və tam 

həcmdə bərpa etmək imkanının yarandığı xəbərini öyrəndikləri zaman onların sir-

sifətinin necə dəyişəcəyini görmək xatirinə mən çox şeyimdən keçərdim. Yəqin onlar 

deyərdilər: “Bu məsələ bizimlə bağlı deyil, sırf prinsip məsələsidir, memarlıq 

abidələrinin bərpası ilə biz yox, dövlət özü məşğul olmalıdır. Mən öz mənzilimi 

qurban verərəm, ancaq prinsiplər mənə daha əzizdir! Bir də ki, niyə məhz məni 

seçiblər axı?” Və bunun ardınca həmin o sehrbaz-idealist əliboş qayıdıb gedəcək, 

hətta qızışıb, eyni məbləğə öz mənzilini bütün bəşəriyyətin xeyrinə dənizin lap 

ortasında sulara gömməyə razılıq verəcək, amma bunun qarşılığında hansısa kasad 

floralı-faunalı, bəsit idarəetmə sisteminə malik Buyan adasını yox, dirilmiş atlant kişi 

və qadınları, yenidən qüvvəyə minən konstitusiyası, hərbi və ticarət donanması, 

məbədləri, qulları və qurğuşun mədənləri ilə birlikdə bütün Atlantidanı hamıdan tələb 

edəcək. Ya da tüpürüb gedəcək. Hər nə qədər kədərli olsa da, son demoqrafik 

partlayışlar və təbəddülatlar sayəsində dar düşüncəli və axmaq insanların sayı bir 

xeyli artıbdır, indi onlar böyük təbəqə təşkil edirlər və məhz onlarla söhbət zamanı öz 

fikirlərini açıqlamaq insan üçün təkcə mənasız deyil, hətta sağlamlığa zərərlidir də, 

çünki yuxarıda sözügedən kateqoriyanın insanları ilə təmaslar ali səviyyəli bir əsəb 

sisteminə mütləq ağır xəsarət yetirir.  

Yer üzündəki həmin o dediyim gözəl yerə mən bu gün son dərəcə gec qədəm 

qoydum. Elə kandardan girən kimi içimi, adət etdiyim, ancaq heç vaxt məni bezdir-

məyən sakitlik, rahatlıq, dinclik hisləri bürüdü. Girişdə yaş çəkmələrimi əskiyə 

siləndən sonra otaqda göz qamaşdırmayan, tutqun işığı yandırıb, əynimi dəyişdim və 

qısa müddətə kresloya əyləşdim. Gözüm ekrana sataşan kimi, televizoru açdım – 

mahnı və rəqs ansamblının çevik rəqsi, çılğın sürəti və başgicəlləndirən addımları elə 

füsunkar idi ki, insan bədəninin gizli imkanlarına barmaqarası və bədbinliklə baxan 

hər kəsi özünə heyran qoya bilərdi.     

Başqa vaxt olsaydı, bəlkə də, mən bir neçə rəqs nömrəsinə tamaşa edərdim, ancaq 

indi, gecənin bu vaxtı mahnı və rəqs ansamblının qancoşduran rəqsinə aludə olmaq 

ona bənzəyərdi ki, iki gün sonraya turistik yol vərəqəsi aldığın, bununla əlaqədar hər 

cür peyvəndlər vurdurduğun bir bölgədə vəba və ya göyöskürək epidemiyası 

ucbatından karantin elan edildiyi xəbərini radiodan öyrənirsən, özünün bütün mənəvi 

gücünü səfərbər etmək üçün təzəcə üyüdülmüş harrari və mokko qəhvələrini yarı-

yarıya qarışdırmaqla iki fincan tünd qəhvə içməyi lazım bilirsən. Televiziya 

rəhbərliyinin gecənin bu vaxtı ölkə əhalisinə bu cür güclü bir stimul verməsinin 

səbəbləri üzərində mən, əlbəttə ki, çox baş yormadım, durub, val oxutdurmağı daha 

münasib saydım. Qriqin musiqisi, xüsusilə də “Per Günt”dən Anitranın rəqsi və digər 

parçalar mənə son dərəcə sakitləşdirici təsir bağışlayır. Sanki bu musiqi sırf mənim 

üçün bəstələnib, onun sayəsində mən başa çatan günün sonunda dərin bir yuxuya 

gedəcəkdim.  
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Qəfildən bədənimə güclü bir halsızlıq hakim kəsildi, etiraf etməyə məcburam ki, 

əvvəllər mən bu seansları məzə üçün icra edirdimsə, indi bunlara xeyli çox enerjim 

gedir və bu da, görünür, yaşla bağlı bir haldır. Bu “Elm və həyat” xeyli maraqlı jurnal 

imiş. Ona dərin rəğbətim var. İndiyədək onun bircə maraqsız nömrəsinə rast 

gəlməmişəm. Bu jurnal dünyada baş verən bütün hadisələri öz daimi oxucusunun 

diqqətinə çatdırır. Məncə, onu vaxtaşırı oxuyan insan həm elmin bütün sahələri, həm 

də müasir həyat ilə bağlı geniş biliklər qazanır. Əgər bununla yanaşı, “Güc bilikdə-

dir”, “Gənclər üçün texnika” və “Sağlamlıq” jurnallarına da abunə yazılmısansa, 

onda dünyada baş verən heç nəyin sənin diqqətindən kənarda qalmayacağından əmin 

ola bilərsən. Elə hey oturub, onlara bir təşəkkür məktubu yazmaq istəyirəm, heç cür 

macalım olmur. Bugünlərdə o məktubu mütləq yazacağam.   

Jurnalın artıq köhnə sayılan bu nömrəsində də, istənilən zövqə, yaşa və səviyyəyə 

hesablanmış, gör nə qədər maraqlı şeylər var.  

Bütün subay kişiləri şəxsən mən, bax, bu məqaləni əzbərləməyə məcbur edərdim, 

çünki həm son dərəcə inandırıcı məqalədir, həm yaxşı yazılıb, həm də gəlinən bütün 

nəticələr statistik cədvəllərlə əsaslandırılıb. 

Məsələn, bu cədvəldən görünür ki, dahi və istedadlı insanların əksəriyyəti otuz səkkiz 

yaşındakı ataların və yaşı on səkkiz ilə iyirmi beş arasında dəyişən anaların övladları 

olublar. Özü də bu əvəzolunmaz otuz səkkiz yaşdan daha cavan və daha yaşlı 

şəxslərin istedadlı övlad atası olmaq şansı getdikcə azalır. Əcəb maraqlı cədvəldir! 

İndi də, baxım görüm, orada mənə dair nə yazıblar. İyirmi altı yaşlılara ümid azdır və 

onların istedadlı övlad sahibi olmaq imkanları çox aşağıdır. Əgər istedadlı oğul sahibi 

olmaq imkanı insanın sırf özündən asılıdırsa, bəs onda istedadsız övlad mənim 

nəyimə gərəkdir ki?! Yaxşı və faydalı məqalədir bu. Maraqlıdır, bütün bu rəqəm və 

faktları kim toplayıb belə? Bax, bu adam – həqiqi alimdir, çünki xəyalı buludlarda 

dolaşmır və öz əməyi ilə insanlara praktik fayda verə bilir. Gör bəşəriyyət nə vaxtdan 

bəri mövcuddur, ancaq bir dahinin ortaya çıxması üçün hansı şərtlərin vacib 

olduğunu təyin etmək təkcə onun ağlına gəlib. Halbuki bu, dövlət əhəmiyyətli bir 

işdir. Hətta ərinməyən hər kəsin bu məqaləni oxuya bilməsi bir az adama toxunur da. 

Mənim üçünsə əsəs ürəkaçan cəhət odur ki, evlənmək yaşı ilə bağlı sırf öz 

intuisiyam, ağlım sayəsində buna bənzər bir nəticəyə gəlmişəm! Axı insan övladı 

gərək nə qədər məsuliyyətsiz ola ki, öz əl-ayağına lap gənc yaşlarında buxov 

vurulmasına razılıq verə. Otuz səkkiz yaşda isə, buyurun, artıq oyun bitib – haqqın 

çatan hər şeyə sən artıq nail olmusan, istədiyin kimi ömür sürmüsən və heç kəs sənə 

mane olmayıb. Yaxın gələcəkdə isə sən hələ istedadlı övlad sahibi də olacaqsan. Əsas 

məsələ – yaşı on səkkiz ilə iyirmi beş arasında dəyişən bir gəlin tapmaqdır. Qadın bu 

əsas tələbə cavab verirsə, digər şərtləri daha ətraflı götür-qoy etmək olar, yəni az-çox 

yaraşıqlı olsun, normal ailədən çıxsın, irsiyyətində bir qüsur-filan görünməsin... 
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Bəsdir daha! O vaxta hələ 12 il var, ağlı-başı yerində olan adam üçün gözəl dövrdür 

yəni! Val da sona çatıb, düzdür, o biri üzünü çevirə bilərəm, amma buna dəyməz, 

çünki yuxudan öncə təravət və sərinlik vəd edən yastıqlı-mələfəli yataq artıq mənə 

“gəl-gəl” deyir, şüuruma zəriflik və nəvaziş dolu bir duman çökür ki, bəlkə, onun 

sayəsində beynim və bədənim öz gücünü, təpərini bərpa edə bilə.  

Amma qızın qəşəngliyinə söz ola bilməzdi. Belə fürsətdə gərək əlindən gələni 

əsirgəməyəsən, bir də ki, mövcud vəziyyət sən deyən qəliz sayılmaz. Əsas mərhələ 

keçilib, indi qalır sınanmış təcrübəyə əsasən sadəcə İlk Gəlişi təşkil etmək. Artıq ona 

xoş təəssürat bağışlamışam – buna heç şübhə yeri yoxdur, hə, indi gərək tempi 

azaltmayım, odur ki, günü sabah ən bəsit sayılan 1-ci sxemə əsasən, onu axşam 

kinoseansına dəvət etməli, filmdən sonra isə eşitdirməliyəm ki, “axşam saatlarında 

şəhərdə gediləcək bir məkan tapmırsan, düzdür, restorana getmək olar, amma bu da 

dilxorçudur”, sonra söhbəti musiqiyə və lent yazılarına yönəltməli, bu ümidlə ki, 

bəlkə, bunun ardınca elə bir məqam gəlib yetişə, guya ağızucu “daha yaxşı bir variant 

olmadığını” bəhanə gətirməklə, onu “bir fincan çay içmək üçün” evə dəvət edə 

biləsən. Əgər ilk görüşdən buna razılaşmasa, çox da israr etməyə dəyməz. Ən azı bir 

sutka gözləmək lazım gələcək. Yoxsa hürküdərsən... Əgər dəvəti qəbul etsə, deməli, 

yeni sevgi romanının ilk gözəl səhifəsini artıq yazmısan, bir dəfə ərdə olan və heç 

şübhəsiz, sağlam düşüncəyə malik bu qadın mənim mənzilimdə “bir fincan çayın və 

bir az musiqi dinləməyin”, proqramda nəzərdə tutulmasa da, ortaya gələn konyakın 

ona daha sonra nələr vəd etdiyini, sözsüz ki, əla anlayır...      

Onda nə isə bir şuxluq olduğu şəksizdir – həm davranışlarında, həm də danışıq 

tərzində. Hətta mənasız bir şey danışanda da, bu, xeyli məzəli alınır: “Mənim üçün 

fərq etməzdi, yaşıl işıq yanır, yoxsa qırmızı – sadəcə kimsə dalımca düşəndə 

özümdən çıxıram, sırf o təqibçimdən aralanmaq xatirinə qırmızı işıqda keçməyə 

başladım”. Yəqin onun da ömründə yaxşı vaxtlar olub, məsələn, atasının sağlığında. 

İflicli anasını və onu atıb qaçan ərini diqqətə alsaq, bu qadının itkilərdən, ən azından 

gözlə görünən itkilərdən, demək olar ki, yayınması bir möcüzədir. Deyir ki, ərini heç 

də qınamır: hər gün iflicli qaynanasını və onun qulluğunda duran arvadını seyr etməli 

olan bu adamı qınamağa kimsənin insafı yol verməz. Həm də bütün bunlar... onun 

ömrünün ən yaxşı illərinə təsadüf edibsə.     

Onların hələ bəxti gətirib, ya da ağılları yerində imiş ki, o qısa evlilikdən övladları 

olmayıb. İflicli ana, üstəgəl əl boyda uşaq: bu körpənin isə vunderkind olma ehtimalı 

həm bəri başdan, həm də ən son araşdırmalara görə, mənim Aya ilk reys üçün 

yollanacaq kosmik gəmiyə israrlı dəvətlər almaq şansım qədərdir, hər halda. Belə 

olsaydı, onun, anası üçün resept yazdırmaqdan ötrü, həm də xoşbəxt bir təsadüf 

nəticəsində getdiyi rayon poliklinikasından çıxdığı gündə və saatda hansısa sirli, 

hazırcavab, həm də yad kişilərlə kəlmə kəsmək həvəsi həmişəlik qeybə çəkilərdi.     
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Elə həmin məqamda da biz onun varlığını sezdik və onunla bağlı yekun qərarımızı 

verdik. Tamamilə ayıq düşündüyüm üçün mən bunda pis heç nə görmürəm. 

Sentimentallığa və melodramlara düşkün olmayan biri kimi buna görə ağzımın 

sulanacağını da qəti zənn etmirəm. Düşünürəm ki, dərd-sərdən uzaqlaşmaq mənim 

qədər elə ona da lazımdır. Bu, bizə xoş yaşantılardan başqa bir şey gətirməz. Qızının 

öz dünyagörüşünü daha da genişləndirmək imkanı və istənilən evlilk həyatının 

(xüsusən də onun başlanğıc mərhələsində) ən önəmli və xoş qismini təşkil edən bəzi 

xatirələri canlandırmaq iflic olmuş anaya heç bir zərər toxundura bilməz, çünki qızı 

buna, ən azı geriyə qalan iki milyard kişinin içində (əlbəttə, əgər hamısını bir yerə 

toplamaq mümkün olsaydı və onlar mənimlə bağlı rəylərini sərbəst və gizli səsvermə 

yoluyla versəydilər, heç şübhəsiz, öz fiziki və əqli göstəricilərinə görə bəşəriyyətin ən 

sağlam təbəqəsini təşkil edən, digərlərindən fərqli olaraq, yaratmaq iqtidarına malik 

olduğu və dünyanın mövcud alabəzək simasında əlavə üç-dörd rəngi seçə bildiyi 

üçün daha üstün cəhətlərin daşıyıcısı sayılan ilk iyirmi milyonluq kontingentə məni 

də daxil edərdilər), həqiqətən, ziyalı və yaraşıqlı biri kimi başqalarından seçildiyim 

üçün məhz mənimlə birlikdə nail olub... Zarafat öz yerində, heç cür yuxuya gedə 

bilmirəm. Görünür, bu gün cərrahın qəbulunda olmağım əsəb sistemimdə necə dərin 

oyanma yaradıbsa, onun təsiri hələ də keçməyib və indi özünü göstərir... Bəlkə, mən 

sırf çiçəklərə görə, onları sulaya bilmədiyim üçün belə narahatam? Bəlkə, qalxıb 

sulayım? Yaxşısı budur, indi durum, yoxsa səhərə qədər bu fikir başımdan 

çıxmayacaq. Hər halda, çox əsəbi adamam!   

Heç şübhəsiz ki, bu, ağla-xəyala gələ biləcək və arzulanacaq İlk Gəlişlərin ən 

möhtəşəmi olardı. Məndə özünə qarşı etimad hissi aşılayan və özünün İlk Gəlişi ilə 

məni niyə bu qədər sevindirdiyini anlayan insana nələr danışmazdım, nələr: ancaq 

bunun üçün o insan ruhən mənə doğma biri olmalı, uyğun bir şəraitdə rastıma çıxmalı 

idi, son dərəcə bənzərsiz və hələlik heç kəs tərəfindən müəyyən nizama salınmayan, 

tam həcmdə tərtib olunmamış yol hərəkəti qaydalarına malik Həyat Yolunda 

üzləşdiyi bütün vaqeələri yaddaşına həkk edən və onlara cəld reaksiya verməyi 

bacaran, bu yolu qət edərkən aldığı, başqaları tərəfindən sezilməyən, adama uzun 

müddət ağrı yaşatmayan və ona özünənifrət hissi aşılayan (məsələn, boynunun ardına 

ilişdirilən qapazlar və burunun ucuna vurulan çırtmalar, qapının ardından təsadüfən 

və ya texnikanın zaylığı ucbatından eşidilən laqeyd, yekəxana, yaxud da aşağılayıcı 

hırıldamaların, xısın-xısın gülüşmələrin – saxtakarlıqda ustalaşmış üz dərisinin və 

əzələlərinin güclü müqavimətinə baxmayaraq – sifətə təəccüb və qüssə ifadəsi 

vermək ehtimalı da buraya daxildir) xəsarətləri və ya sadəcə bunların nisbətən 

mühümlərini deyil, istənilən birini öz bədənindəki hüceyrələrin yaddaşına bircə-bircə 

yazan və xatırlayan, həqiqətən, yaxşı və nəcib sayılan, ilahi dərəcədə və sadə olduğu 

qədər də gözəl şeylərə, ağlasığmaz bir xoşbəxtliyə, həyatın irili-xırdalı bütün 

sevinclərinin adama aşıladığı primitiv bir həzzə, ya anadangəlmə, ya da sonradan 
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qazanılmış səciyyəli dəyər vermə və onları yadda saxlama qabiliyyətinə malik, tək-

tük hallarda Həyat Yolunun kənarlarındakı lövhələrdə (həmin lövhələrin altında 

bürkülü istidən gözlərinə qaranlıq çökən, ciyərləri yanan yolçuların öz yanğılarını 

sərin su ilə yatırmaları üçün ağac kölgəliyi və qanı donduran, ürəyi daraldan amansız 

şaxtalarda isə isinmələri üçün guşələr yaradılıb) yazılan öyüdləri quru nəsihət kimi 

yox, məhz dərin minnətdarlıq və ehtiram hissilə dəyərləndirən bir şəxs olmalıdır.  

Əgər bügünkü Gəlişi qəribə və başqalarına nisbətdə bənzərsiz adlandırsaydım, o, 

bircə dəfə də gülümsəməzdi, çünki forma etibarilə bu Gəliş mükəmməl idi (əgər belə 

bir səviyyə mövcuddursa) və bu mükəmməllik mən – heç özüm də gözləmədiyim 

halda – seansın başlanmasına cəmi iyirmi dəqiqə qalmış, kinoteatrın foyesində onun 

qarşısına keçib, buradan bir an əvvəl getməyimizi istədikdə, onun mənimlə gəlməsini 

rica etdikdə, misilsiz bir sadəliklə təzahür tapdı. Razılıq verməzdən öncə, təxminən 

bir dəqiqə boyu, heyrət və çaşqınlığa qapıldığını onun baxışlarından oxumuşdum, 

həm də bu sayədə mənim həqiqi dəyəri onsuz da bəlli olan alışılmış ifadələri dilə 

gətirməyimə heç bir zərurət qalmamışdı, çünki bu standart ifadələrin sadəcə müəyyən 

bir dona girməyə yaradığı, bunların nə vaxtsa, kiminsə tərəfindən uydurulmuş hazır 

nəzakət qaydaları olması mənim qədər elə ona da məlum idi artıq, odur ki, mənim 

mənzilimə xüsusi bir niyyətlə, mütləq xəlvətə çəkilmək üçün yox, çay içməyə, 

televizora baxmağa və ya musiqi dinləməyə getdiyindən əmin idi... Əgər o məni 

dinləməyə davam etsəydi, mən isə bunun məhz belə olacağına hədsiz inanırdım, onda 

deyəcəkdim ki, bu Gəliş özünün gizli məzmunu baxımından da gözəl idi, çünki qadın 

xislətinə dərindən bələdliyimi isbatlayan hiyləgər bir üsula (adətən, mən bundan İlk 

Gəlişə qədər yararlanırdım) əl atmağa məcbur etmədi, onun baş hərəkətindən son 

dərəcə dəqiq bir şəkildə anladım ki, bu, heç də yüngülxasiyyət bir qadının 

düşünülməmiş razılığı-filan deyil, üstəlik, hansısa kişini bəyənən bir qadının içində 

qəfil baş qaldıran hissdən adətən xoşlanmasam belə, yenə də içimdə ona rəğbət 

yarandı. Qarşımda duran bu insan özünün düzgün başa düşüləcəyindən arxayın idi və 

mən, səbəbini heç özüm də bilmədən, fəxarətə bənzər bir hissə qapıldım. 

Kinoteatrdan çıxıb, mənim mənzilimə yollandıq.    

Hə, yeri gəlmişkən, bir şeyi də etiraf etmək istərdim: onun, danılmaz dərəcədə gözəl 

bir qadın olduğunu bilə-bilə, özünün hələlik çox arzulanan, əlçatmaz bir qadın olmaq 

imtiyazından həmin axşam bu cür qətiyyətlə imtinası mənə qaranlıq qaldı – bəlkə, 

bununla o, göstərdiyi lütfün nə qədər yüksək olduğuna diqqətimi çəkmək, ya da 

demək olar ki, ilk dəfə yol verdiyi, həm də təkrarsız sayılacaq bir hərəkətlə bu axşam 

mənim xətrimə getdiyi fədakarlığın görünməmiş dəyərini bildirmək istəmişdi, 

sonradan mənim bu faktı üzüyola bir şəkildə və dönə-dönə vurğulamağıma şahid 

olanda isə təkrar, həm də ləngimədən sıxma-əzmə işləminə keçmiş, çəkilə biləcək şi-

rənin artıq tükəndiyini, novun artıq qupquru olduğunu görənə və beyindeşən 

qıcırtıları eşidənə qədər bu işi davam etdirmişdi...  
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Vəziyyət yaxşı deyildi: böyrümlə yeriyən bu insan nədənsə özünə aşılamışdı ki, heç 

kim onu düzgün başa düşməyəcək. O ara birdən fərqinə vardım ki, içim fəxarət 

hissinə bənzəyən bir duyğu ilə dolmağa başlayır, hərçənd mən onun özünü niyə haqlı 

saymasının və özünə niyə bu qədər güvənməsinin səbəbindən hələlik tamam xəbərsiz 

idim. 

Səbəbini bilməsəm də, plaşını soyunmasına kömək etdiyim anlarda onu qucaqlamağa 

hər hansı bir cəhd göstərmədim, hərçənd bəzi məqamlarda belə fürsəti əsla əldən 

verməzdim, bu, kifayət qədər ehtiyatla, ədəb qaydalarına uyğun şəkildə edilən bir 

cəhd sayıldığından incikliyə səbəb olmazdı, hər halda; əgər bu cəhd uğursuzluğa 

düçar olsaydı, hə, bax, onda bu, bir lakmus kağızı kimi yaxın perspektivdəki imkan 

və reallıqların dəqiq mənzərəsindən xəbər verəcəkdi, digər halda isə, bir katalizatora 

xas bütün təsirlərini göstərməklə, işə təkan verəcək və ürəkaçan hadisələrin həyata 

keçməsini xeyli sürətləndirəcəkdi. Mən bu məqamla bağlı artıq otaqda ikən ötəri bir 

peşmanlıq hissinə qapıldım, çünki balaca bir uşağın hovuza atdığı daşlar suyun şümal 

səthilə sıçrayaraq hərəkət edərkən heç bir iz buraxmadığı kimi, hədəfdən bu cür cüzi 

yayınmalar barədə nələrsə bilirdim, ancaq həmişə yox, məhz bəzən –  göstəriciləri 

sırf qram və santimetrlərlə ölçülən – cansız və yüngül mineral cisimlərin kiçik 

dığırlanması ağırlığı minlərlə tona çatan, hətta ən güclü insan iradəsinin də fövqündə 

olan, vurduğu zərərin həcmi ölçüyə gəlməyən qaya və qar uçqunlarına da yol aça 

bilər.  

Yeri gəlmişkən, mən çox tezliklə, yəni biz birlikdə otağa daxil olduğumuz vaxt, 

hovuzlar və bütün digər təbiət hadisələri barədə düşünməyimə ara vermişdim artıq.  

O, oturması üçün göstərdiyim kreslodan qalxaraq otaqda gəzişməyə və ətrafa maraqla 

göz gəzdirməyə başladı: bir ara kitab şkafının, divardan asılmış iki-üç rəsmin, bizim 

elmi tədqiqat institutunun dizaynerlərinin hazırladıqları – özündə kompakt bir şəkildə 

maqnitofonu, radioları və televizoru birləşdirən – radiotexnika dəstinin, üstünün örtü-

yü də həmin dizaynerlərin işi olan taxtın, onun baş tərəfində qoyulan masa-tumbanın 

(onun qapısını mən özüm əvvəlcədən bəzəmişdim), kiçik bar-soyuducu 

“Morozko”nun, stəkan və qədəhlər yığmaq üçün şüşə rəfin, siqaret və alışqanlar üçün 

qutunun qarşısında ayaq saxladı.  

Qəfil və təəccüb içində fərqinə vardım ki, bu müşahidə məndə heç adət etmədiyim 

müəyyən hislər oyadır, həm də hələlik bunlar mənə o dərəcədə anlaşılmaz görünür ki, 

bu duyğuların öz olimpiya medalını qohum-qonşuya göstərən bir insanın keçirdiyi 

hislərdən aşkar şəkildə fərqləndiyini də anlayıram.  

Bunun niyə məhz belə olduğunu heç özüm də dəqiq bilmirdim, həm də mənzilimdəki 

hər şeyin – vanna otağımdan (oradakı vannanı mən sırf ona görə söküb atmışdım ki, 

içində uzandığım zaman xəyalən özümü standart akvariuma salınmış, qüssəli bir qızıl 

balığın yerində hiss edirdim və vannanın yerində öz əllərimlə xudmani bir hovuz 

hörmüş, onu rəngli kafellərlə üzləmişdim), ucuz mebellərlə yox, özündə funksional 
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və estetik cəhətləri əks etdirən əşyalarla, həm də qənaətlə döşənmiş otağa qədər – 

kinoya gedən, ara-sıra təyyarə ilə uçan, qəzetlərə və televizora göz atan, bütün ömrü 

boyu iki və ya üç dəfə operada, ya da Tarix muzeyini çıxmaq şərtilə, hansısa 

muzeydə olan, mənzilində eyni vaxtda ikidən artıq pişik saxlamayan şəhər sakininin 

yaxşı zövqə dair təsəvvürlərinə az-çox uyğun gəldiyini istənilən adam təsdiqləyərdi.  

Çay, yoxsa qəhvə istədiyini soruşub, mətbəxə yollandım ki, çaydanı ocağın üstə 

qoyum. Geri dönəndə onun kresloda oturub qayğılı bir tərzdə gülümsədiyini gördüm: 

bu zaman onun düz qarşısındakı, masanın üstündəki radiotexnika dəstinin pultunu – 

kiçicik plastik əşyanı süzdüyünə şahid oldum və bugünkü axşama qədər o pultla bağlı 

mən, heç şübhəsiz, hər şeyi bilirdim, bircə onun “qəfil gələn epiqramlara ilham 

vermək” bacarığından başqa: pultun bu cəhəti isə, görünür, mən qısa müddətə 

mətbəxə baş çəkdiyim anlarda ilk dəfə və möcüzəvi bir şəkildə özünü göstərmişdi.   

Mən bunu dedikdə o, qəhqəhə çəkdi, bu gülüş necə zərif və həyəcanverici idisə, 

otaqdakı onsuz da parlaq olmayan işığı bircə anda xeyli dərəcədə yumşaltdı, 

kreslodakı qırışıqlıqları öz boynu və dirsəklərilə hamarladı (onunla üzbəüz 

oturduğum vaxtdan bəri bunlar diqqətimi çəkməkdə idi), bu sayədə həm də səslənən 

musiqiyə əlavə etdiyi yeni notlar qəfildən onun bütün gözəlliyini və qeyri-adiliyini 

nəzərə çarpdırdı.   

Dəmlədiyim qəhvənin köpüklü qisminin dövrəsinə bir neçə damcı soyuq su 

damladıb, onu fincanlara süzdüm və otağa apardım. Soruşdum ki, taxtın düz 

qarşısında duran gecə lampasının işığı gözlərinə vurmurmu, o da gülümsünərək 

cavab verdi ki, hə, vurur. Qəhvəsini bir qədəh konyakla içmək istəyib-istəmədiyi 

barədə sualı da bir az köntöy şəkildə verdiyim üçün o, təkrar gülümsədi və dedi ki, 

hə, istəyir.  

Yarıqaranlıq otaqda üzbəüz oturub rahatca söhbət edir, qəhvə ilə konyak içərək 

musiqi dinləyirdik. Onunla söhbət, onu öz qarşımda görmək, hər şeyin 

peşmançılıqdan uzaq bir xətlə getdiyini bilmək, hadisələrə yön verərək, hər növbəti 

addım üçün uyğun zamanı gözləmək – nadir bir həzz imiş. Yaranmış səssizliyin 

fərqinə varıb, qəfildən: 

– Hə, vaxtdır, – dedi və mənə baxarkən üzündə dolaşan təbəssümdə aşkar istehza, 

hətta xəfif bir rişxənd çaları sezdim.   

Hansı cavabı alacağım barədə heç bir təsəvvürüm olmasa da, nə isə gözlənilməz və 

naxoş bir münasibət görəcəyimi nədənsə artıq dəqiq bildiyim üçün soruşdum: 

– Nəyin vaxtıdır? 

– Yəqin ki, rəqs etməyin, – dedi. – Axı maqnitofondakı səs yazılarından belə nəticəyə 

gəldim. Əvvəlcə sakitləşdirici, hətta deyərdim ki, rahatlıq gətirən, insanları ünsiyyətə 

kökləyən musiqi parçaları səslənmişdi, indi isə növbə ağır templi rəqsin ahəngdar 

ritmlərinə gəlib çatdı... Musiqi nömrələrini yüksək ustalıqla sıralamısan. Bunları 
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yaxşıca götür-qoy edib seçmisən, yox? Maraqlıdır, bəs bunun ardınca nə gələcək? 

Məncə, hər şey çox dəqiq ölçülüb-biçilib.    

Həyatda ən sevmədiyim hal açıq-aşkar həyasızlıqdır. Axı belə bir şeyi mənə deməyə 

onun hələlik heç bir əsası yoxdur. Mənim musiqi janrlarını hansı ardıcıllıqla lentə 

yazdırmağımın ona nə dəxli var axı?! Necə istəmişəmsə, elə də yazdırmışam. 

İxtiyarsız pörtdüyümü hiss etməyim isə mənə lap yer elədi, çünki bu, ən azından 

yersiz və məntiqsiz idi. Özümü bacardıqca laqeyd göstərməyə çalışaraq dedim:  

– Mənə isə elə gəlirdi ki, bu lent yazılarında müəyyən bir sistemlilik var. Səninlə rəqs 

etmək üçün indi əldən-ayaqdan gedirəm və məncə, bunda təəccüblü heç nə yoxdur. 

– Rəqs edəcəyik, ancaq az sonra, – deyə söz verdi o. Yenə gülümsəyirdi. – Heç 

bilirsən mənzilində məni ən çox heyrətləndirən nə oldu? Həm də içəri girdiyim ilk 

andan...  

Mənim mənzilimdə insanı nəyin heyrətləndirəcəyi heç ağlıma gəlməz. Nə qədər 

düşünsəm də. Axı ona qədər də buraya xeyli adam gəlib, heç kimi heç vaxt heç nə 

heyrətləndirməyib. Sırf, insanın rahatlığına hesablanmış bir mənzildir bu. Yeri 

gəlmişkən, onu nəyin heyrətləndirdiyini bilmək də maraqlı olardı, əlbəttə; hərçənd 

könülaçan bir şey eşitməyəcəyimi artıq dəqiq bilirdim. Sadəcə, nə isə demək xatirinə 

dilləndim:  

– Əgər özündənrazı biri olsaydım, məhz məni nəzərdə tutduğunu düşünərdim. 

– Onun oxşarlığı... – deyib təkrar gülümsədi və bu dəfə onun təbəssümündəki istehza 

faizi bayaqkından xeyli yüksək idi, hətta elə bir həddə yaxınlaşmışdı ki, bundan 

inciməmək və ya təhqir mənası çıxarmamaq da olmazdı artıq. 

– Nə ilə oxşarlığı? 

– Ancaq incimə, – dedi ürkək səslə. – Çünki məsələni özün də çox yaxşı başa 

düşürsən. Sənin mənzilin tələyə – elmin bütün nailiyyətlərinə uyğun şəkildə təchiz 

olunmuş, xeyli ustalıqla qurulmuş möcüzəvi bir tələyə oxşayır. Hətta əvvəl-əvvəl 

burada məni nəyin heyrətləndirdiyini anlamadım da. Sonra qəfil ağlıma batdı – 

tələdir ki bu! Həm də əsl tələ! Rahat, isti, yumşaq, adamı yuxuya verən tələ. Gözəl 

bir tələ. Hər qadını məhvə sürükləməyə hesablanmış xüsusi tələ. Yəqin ki, burada, 

həzz duyğusu və əsl rahatlığın hökm sürdüyü bu mühitdə qadınlar sənin çox da 

vaxtını almadan məhv olurlar, elə deyilmi?  

Yox, bu axşam mən bunu heç cür deyə bilməzdim. Məhvə sürüklənən biri üçün sən 

hədsiz dərəcədə fəalsan axı, ay qız. Amma, lənət şeytana, mən niyə bütün bunları 

dinləməliyəm ki?! Ən əsası isə, onun mənimlə bu cür danışmağa nə haqqı var axı?! 

Axı mən buna hər hansı əsas da verməmişəm! Yox, yox, artıq inciməyə tam haqqım 

var. Ancaq çox dərindən inciməməliyəm, yoxsa gülünc görünərəm.  

– Məncə, sənin fantaziyan xeyli inkişaf edib, – dedim. Görünür, bunun səbəbi 

ixtisasca modelyer-rəssam olmağındır. 
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– Bu da mümkündür, – o razılaşdı. – Sən incimədin ki? İncimə, yaxşı? Axı mən az 

qala əfsunlanmışdım, sənin bu kreslon yaman qəribədir, sanki nəvazişli əllərlə 

adamın çiyinlərini qucaqlayır, üstəlik də musiqi. Sən bütün bunları ustalıqla 

seçmisən, onların təsir gücü hər dəqiqə daha da artır, sanki xoş bir duman bürüyür 

insanın şüurunu. Konyak da eyni şəkildə...    

İlahi, barı utanaydı bir az. Həyatımda ilk dəfə mən bu qədər aşkar həyasızlıqla 

qarşılaşıram. Amma yenə də maraqlıdır: görəsən bu mənzildəki, onun düzüb-qoşduğu 

tovlayıcı ünsürlər şkalasında mən özüm hansı yeri tuturam. Əgər desəydi ki, yerim 

haradasa qəhvə ilə konyak arasındakı layiqli bir rəfdədir, bu, nəfsimi oxşayardı, 

halbuki mən çəkələklər və diş fırçası ilə eyni dəstəyə də düşə bilərdim.    

– Mənzilimin bu cür sehirli cəhətlərə sahib olduğu heç ağlıma gəlməzdi. Artıq 

bunları nəzərə alar və ən çirkin məqsədlərimə çatmaq istəyəndə onlardan fay-

dalanaram, – deyib qəhqəhə çəkdim və bu arada özüm də anladım ki, həyatım boyu 

hələ heç kəsdən bu qədər iyrənc bir qəhqəhə eşitməmişəm.  

O, məyus halda soruşdu: 

– Deyəsən, incidin axı. Heyif. Mən ki bunu istəmirdim. Başa düş, axı, mən qətiyyən 

səni qınamıram. Sənin hər hərəkətin düzgündür. Sadəcə, səninlə mən fərqli oyunlar 

oynayırıq. Bütün bunları da sənə ona görə açıb-dedim ki, vaxtında dayanıb-dura 

biləsən və axmaq vəziyyətlərə düşməyəsən. Əgər bunu kobud tərzdə çatdırdımsa, 

bağışla məni.  

– Hər şey normaldır, – dedim. – Səndən də inciməyimə bir səbəb yoxdur. Məncə, 

anlatdığın o məqamlar yalnız sənə elə görünüb. Ya da, ən azından, sən hər şeyi çox 

şişirdirsən. Ancaq bununla bağlı səninlə mübahisə edən deyiləm, istədiyin kimi 

düşünə bilərsən. 

Həqiqətən də, qoy hər barədə necə istəyir, elə də düşünsün. Onu fikrindən 

daşındırmaq mənə qalmayıb ki! Çox mənə lazım imiş. Sadəcə bu axşamım hədər 

olur, sərbəstlikdəki bu ilk axşam, necə deyərlər, nəcib Bülletenin misilsiz axşamı, 

bax, beləcə gözgörəsi hədər olub, gedər-gəlməzə qarışır. İndi əsas məsələ – ondan 

geriyə qalan qismi dəyərləndirməkdir, heysiyyət və ləyaqətə daha ciddi zərbələr 

dəyməsin deyə, üzüsulu geri çəkilməkdir. 

– Etiraz etmirsənsə, mən bir az da oturum, yaxşımı? Qorxma, bir azdan gedəcəyəm. 

Yaxşı şəraitin varmış. Elə özün də olduqca xoşxasiyyətsən. Düz sözümdür. Hesab 

edək ki, bu gün səninki gətirmədi. Burada gördüklərimin heç birinə mənim ehtiyacım 

yoxdur. Bunlara qətiyyən can atmıram. 

Saxta utancaqlıqdan əziyyət çəkən bir pasiyentin qapıldığı depressiyanın həqiqi 

səbəblərini öyrənməyə çalışan nevropatoloqun roluna girməyim qalmışdı elə bu gün. 

Halbuki bu məqamda utancaqlıqdan ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz, sadəcə 

çoxdandır ki, kobudluğa qədər gedib-çıxacaq dərəcədə ifrat açıq söhbətə qoşulma-

mışam. Yox, insan övladı aradakı pərdəni bütün hallarda və mütləq qorumalıdır. Əgər 
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hər kəs bütün ağlından keçənləri utanıb-çəkinmədən bir-birinə desə, bunun axırı əsla 

yaxşı qurtarmaz. Bax, buna da bir deyən gərəkdir: bəs belə nüfuzetmə bacarığın var 

idisə, axı əvvəldən bilməliydin ki, səni heç də kitabxanaya dəvət etmirlər. Elə qaxılıb 

qalardıq kinoteatrda və hər şey daha abırlı bitərdi...  

Çaşqınlıq içində çiyinlərimi çəkərək dedim: 

– Sən mənimlə bağlı müəyyən bir rəy formalaşdırmısan və indi ona uyğun da 

danışırsan. Sənin sonrakı fikirlərini təxmin etdiyim üçün bildirməliyəm ki, nə sənə 

cummaq, nə də qəhvənə yuxu dərmanı qarışdırmaq kimi bir niyyətim var. Heç 

getməyə hazırlaşacağın təqdirdə də səni zor gücünə burada saxlamaram, üstəlik, 

taksiyə qədər ötürərəm. Doğrudan ha, “yuxu dərmanı” demişkən, bir fincan da qəhvə 

istəməzsən ki? 

– Sən, həqiqətən də, xoşxasiyyət adamsan, – dedi. – Mən bir fincan da qəhvə içər, 

səninlə bir az da söhbətləşərdim, ikimizə də hər şey məlum olduğu üçün indi hətta 

səninlə rəqsə də hazıram.   

Yenə qəhvə ilə azca konyak içəndən sonra rəqsə durduq. Dodaqlarımla onun alnına 

toxunduğum an, güclə seziləcək bir tərzdə gülümsədi, xəfif, amma qəti hərəkətlə 

məni özündən araladı.   

Biz rəqs edirdik və bütün bunlar, yəni onunla birgə gözəl musiqi sədaları altında 

yırğalanmaq, onun üzünü beləcə yaxından görmək, əlimin altında bədənindən gələn 

hərarəti duymaq, saçlarının xoş rayihəsini içimə çəkmək, bu təmaslardan həyəcana və 

ehtirasa qapılmaq xoş idi, bunlarla yanaşı, zooparkdakı qəfəsin qarşısında ayaq 

saxlayan ziyarətçinin verdiyi, içində dilimlənmiş, şirnikləndirici və ləziz qoxulu 

kolbasa olan ağzıaçıq paketi əldə tutmuş zavallı bir yenotun yerində hiss edirdim 

özümü, çünki boyatlaşan kökənin yeganə faydası da ancaq o ola bilər ki, qəfəsin 

döşəməsində ora-bura sürütlədiyin zaman onun məhz arzuladığın, o üstü bəyaz yağ 

tikələrilə dolu, pənbə rəngli, ağlı başdan çıxaran ətrə malik bir kolbasa dilimi olduğu 

fikrini əbəs yerə özünə aşılayasan, ya da sırf çənəni məşq etdirmək və dişlərini 

itiləmək məqsədilə, həm də hər hansı həzz-filan duymadan, onu sənə hədiyyə edən 

şəxsə də səmimi nifrət və hiddət hissindən başqa heç nə bəsləmədən bunu gəvələyib-

bitirəsən.  

Adını bilmədiyim bir müğənninin ifa etdiyi mahnının sədaları altında biz adama daha 

bir fincan qəhvə və bir qədəh də konyak içdik. Həmin mahnını mən bu yaxınlarda bir 

lentdən digərinə köçürmüşdüm, bunun məhz ayın neçəsində olduğunu isə, demək olar 

ki, bütün mərtəbə və blok qonşularım əzbər bilirdilər, çünki onu dönə-dönə 

səsləndirdiyim ilk gün ərzində qonşular təcili qaydada gəlib, qapımın zəngini basma-

ğı, təlaşla mənzildə nə baş verdiyini soruşmağı, onların təcili köməyinə və ya 

müdafiəsinə bir ehtiyac duyub-duymadığımı öyrənməyi özlərinin vətəndaşlıq borcu 

saymışdılar.  
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Bu, əsrarəngiz, amma bədbin ruha və dərin təsirə malik, səs tembrinin ifadəliliyi 

baxımından insanın bütün varlığını titrədən bir melodiya idi, bu mahnı insana aşı-

ladığı emosionallıq baxımından heç nə ilə müqayisəyə gəlməzdi. Sanki bu səsdə İma 

Sumak ilə Vasili Alekseyevin bütün gücü, bir skripka kvarteti ilə iki zərb alətinin səsi 

bir araya gəlməklə, misilsiz harmoniya yaratmışdı. Bu mahnının digər bölümləri ilə 

müqayisədə nisbətən sakit, hətta həyat eşqi sezilən hissələrində, heç bir mübaliğəyə 

yol vermədən demək olardı ki, müğənni qəflətən, həm də hər kəsə qəmli görünən, 

bəşəriyyətin keçmişinə və bu gününə dair çox da dəhşətli sayılmayacaq hadisələrə 

yas tuturdu: həmin dəqiqələrdə onun bir qədim yunan gəmisində ölənlərlə “Titanik” 

sərnişinləri arasında fərq qoymadığı, bütün gəmi qəzalarının qurbanlarına eyni 

dərəcədə, yəni sonsuz matəm tutduğu aşkar hiss olunurdu; ya da bu hiddət çaları 

qarışan kədərin Afrika florasının və Avrupa faunasının bir daha bərpa olunmayacaq 

şəkildə məhvinə də aid olduğunu duyurdun; orkestr və vokal ifasının xüsusilə 

gücləndiyi yerlərdə dinləyicinin qəlbinə artıq çarəsizlik və taqətsizlik hissi hakim 

kəsilirdi, sanki zalım kimsələr istedadlı bir insanın dalağını və öd kisəsini diri-diri 

çıxarmaqla qalmır, üstəlik, ondan Himmlerin dul arvadıyla təcili şəkildə həm rəsmi, 

həm də faktiki nikaha girməyi tələb edirdilər, hə, bax bu məsələdə ona nə cürsə 

yardım etmək heç mümkün görünmürdü.    

Mahnının son akkordlarını biz dərin sükut içində dinlədik, sonra o, saatına göz atıb 

dedi ki, ayrılmaq vaxtı çatıb və qonaq getdiyi yerdə son dəfə belə gec saata qədər 

ləngiməsi elə uzaq bir vaxtda olub ki, indi heç istəsə də, bunu yadına sala bilməz. Bu 

gün isə bunun üçün uyğun bir şərait yaranıbmış: bir neçə günlüyə onlara baş çəkməyə 

gələn xalası qızı indi xəstə ananın yanında imiş. Onu da dedi ki, bir həftədən sonra 

məzuniyyətə çıxacaq, iflicdən əlavə, qaraciyəri də xəstə olan anası ilə birgə o, hər il 

olduğu kimi, yenə Truskavetsə yollanacaq.  

Mən iflicə mübtəla ananın xasiyyətinin xəstə qaraciyərinin və yataqdan qalxa 

bilməməsinin də müsbət təsirilə günbəgün yeni mühüm çalarlar qazandığını, bunların 

onu hardasa kamilləşməyə doğru apardığını, dərman və xəstəlik qoxusu çökmüş bir 

mənzildə onunla baş-başa keçirilən uzun axşamları təsəvvürümdə canlandırdım və 

özlüyümdə etiraf etdim ki, tale bu qonağımın üzünə heç gülməyibmiş.   

Aşkarda isə mən incə şəkildə, xətrinə dəyməyəcək, bezdirməyəcək bir tərzdə 

heyranlığımı bildirərək dedim ki, ona bir “afərin” düşür, çünki gündəlik işini xəstə 

anasına qulluqla bir araya sığdırması, heç şübhəsiz, xeyli çətin işdir və bu cür yüksək, 

insani bir məqsəd üçün onun, çox şeylə yanaşı, şəxsi ailə həyatından belə, imtina 

yolunu seçdiyi də təxminən məlumdur. Bacardıqca təmkinlə danışmağa çalışsam da, 

bu fikirlərimdəki hansısa çalarlardan o alındı, pörtdü və bildirdi ki, istənilən halda, 

boşandığına görə zərrəcə peşmanlıq çəkmir, çünki keçmiş əri həyatın ən bəsit 

sınağından da üzüağ çıxa bilməyib, odur ki, ona nifrətdən savayı, şəxsən özünə isə 

belə birisini məhz sevə bildiyinə görə heyrətdən başqa heç bir duyğu bəsləmir.     
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Özlüyümdə bu qadının da, gələcək övladlarının da canını yataq xəstəsi olan 

qaynanası ilə yaydan-yaya Truskavetsə şux səfərlər əsnasında, ya təbiətin qoynunda, 

ya da hansısa hospitalda, hərgünkü bezdirici söhbətlərdən qurtaran, sırf buna görə də 

“həyatın adi sınağı”ndan keçə bilməmiş sayılan o cavanın halına acıdım; bu ara, təbii 

ki, özüm barədə də düşünməli oldum: maraqlıdır, bəs görəsən bənzər şərtlərdə, sa-

dəcə kiçik bir dəyişikliklə, yəni qaynanamın yerini qaynatamın tutacağı şərtlərdə, 

mənim bu indiki yüksək fədakarlığım necə dəyərləndirilərdi? 

Bir də onu vurğuladı ki, adət etmədiyi üçün sadəcə ilk vaxtlar bir az çətinlik çəkib, 

indi isə öyrəşib, üstəlik, özünün işdə olduğu saatlarda həm evə, həm də xəstəyə baxan 

bir nəfər tutmasına qazancı artıq imkan verir. Dünyada sonsuz dərəcədə sevdiyi 

anasından başqa bir kimsəsinin olmadığını, onun labüd şəkildə ağır keçəcək bu qalan 

ömrünə qismən rəng qatmaq üçün əlindən gələni edəcəyini deyərkən, ifadə tərzində 

mənə meydan oxumaq çaları sezdim.  

O mənə baxırdı, mən isə həmin an, görünür, üzümə səmimi canıyananlıq və 

rəhmdillik ifadəsi verərkən lap ağını çıxartmışdım, çünki belə ifadə ancaq öz evində 

oturub, gözəl bir xanımın ev sahibinə danışdığı qəmli hekayəni dinləmək üçün, bəlkə, 

uyğun sayılardı, daha sonra dedi ki, bunda qorxulacaq bir şey yoxdur, həm də öz 

qayğılarını mənə yükləməsi heç yaxşı şey deyil və gülümsəyərək, onun bu 

danışdıqlarına elə də fikir verməməyimi rica etdi.   

Buna rəğmən, kiminsə mənim ovqatımın qeydinə qalması nəfsimi oxşadı, həmişə 

özünü tox, hətta qapalı tutmasına baxmayaraq, onun mənə bağlanmasına səbəbiyyət 

verən nəyinsə olduğunu səmimi şəkildə etiraf etməsi isə daha çox könlümə yatdı, 

hərçənd təmiz danışmağa qalsa, bütün bu əhvalat məndə, təxminən, içkiyə aludə 

ziyalının təsadüfən alkoqol əleyhinə mühazirə dinləməsinə bənzər bir təəssürat 

oyatdı: ilk baxışda hər şey məntiqlidir, ictimai normalara uyğundur və bütün bu 

sadalananlarla yanaşı, eyni dərəcədə absurd və praktiki cəhətdən qəbulolunmazdır.  

Televizorda bir neçə dəqiqədən sonra başlayacaq rumın mültfilmlərinə baxmağı təklif 

etsəm də, o, tam qətiyyətlə bundan imtina edib, ayağa qalxdı. Onu saxlamağın 

mənasızlığı və belə maraqlı başlanan bir axşamın puç olacağı düşüncəsilə məyusluğa 

qapıldım. Onun ardınca qapıya tərəf gedərkən İkinci Gəlişə sadəcə ümid bəsləyə 

bilərdim. O, plaşını geyinib qarşımda dayanaraq, xoş keçirdiyi bu axşam saatlarına 

görə minnətdarlığını və vida sözlərini dilə gətirdi. Həmin anlarda mən onun qeyri-

adi, yumşaq üz və bədən cizgiləri sayəsində, ilk baxışda çox da nəzərə çarpmayan, 

heyrətamiz qadın gözəlliyinə sahib olduğunu düşünürdüm: o, özünün hər sözü və 

hərəkəti ilə məni həyəcanlandırırdı. Düşünürdüm ki, onun yola çıxacağı tarixə 

qədərki yeddi-səkkiz gündə göstərəcəyim cəhdlər buna dəyər, üstəlik, yeri gəlmişkən, 

Səhiyyə Nazirliyinin məmnuniyyətlə mənə bəxş etdiyi qarşıdakı on günü son dərəcə 

mənalı, üstəlik həm hədsiz yaraşıqlı, həm də son dərəcə canayaxın bu qadınla 

ələdüşməz bir macəra kimi keçirməyə dəyərdi, çünki bu cür macəralar insanın əsəb 
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sisteminə son dərəcə xoş təsir göstərir, uğurlu və vaxtında bitəcəkləri təqdirdə, onlar 

insana öz imkanlarına və gücünə inam hissi aşılaya bilər.   

Sabahkı görüşümüzün vaxtı ilə bağlı onun fikrini soruşdum, bununla bildirmək 

istəyirdim ki, onun deyəcəyi vaxt üçün əvvəlcədən təyin etdiyim hansısa işlərim və 

planlarım olsa belə, onları qurban verməyə hazıram.  

O isə dedi ki, sabah görüşməyəcəyik.  

Nə gizlədim, hansısa başqa bir cavab eşitməyi arzulayardım, ancaq o da var ki, 

istənilən cavab saysız-hesabsız mümkün cavabdan cəmi-cümlətanı biridir, sualların 

məğzindən asılı olaraq, onlar da, onların variantları da durmadan və xaotik bir tərzdə 

dəyişə bilir, yalnız ən sonda bunların hamısının yekunu “insan münasibətləri” 

adlanan, amma heç cür açıqlanmayan bir düsturda əks olunur. 

Dedim ki, günü sabah, həm də mütləq görüşməyimizi ondan heç bir halda israrla 

tələb etməyəcəyəm, həmin görüş bir və ya bir neçə günlüyə ertələnsə belə, mənim 

nəzərimdəki dəyəri zərrəcə azalan deyil, ancaq onun Truskavetsə getməsinə vur-tut 

bircə həftə qalmışkən, bizim öz ixtiyarımızda olan zamana bunca laqeyd 

yanaşmağımız da heç doğru olmazdı.  

“Bizim” sözünü eşidəndə, məncə, o, hiss olunmadan gülümsədi, bəlkə də, mənə elə 

gəldi, çünki sözümü tamamladığım vaxt onun üzü ən azından tam ciddi bir ifadə 

almışdı. 

– Elə məsələ də ondadır ki, – dedi o, – biz daha heç vaxt görüşməyəcəyik.  

O mənə baxdı, mən isə hələ sözünün ardını gətirəcəyini düşündüyüm üçün susurdum.  

– Hə, biz heç vaxt görüşməyəcəyik. Buna ehtiyac yoxdur, sözün qısası, bunu heç 

istəmirəm də. İnan ki, burada məsələ səninlə də bağlı deyil... Sadəcə olaraq bu cür 

şeylər mənə maraqlı gəlmir, başa düşürsən? Mənim aləmimdə, bu janrın artıq bütün 

imkanları tükənib... 

Hər şey məlum oldu, indi bunun ardınca o, lap zilə qalxıb deyəcək ki, ruhun cari tələ-

batı vacibdir, necə deyərlər, yaxşıca işlənmiş və ilk baxışda bəsit görünən təbii kürk 

istənilən al-əlvan sintetika ilə müqayisədə, daha həqiqi və qalıcı bir dəyərə malikdir... 

– Sən heç incimə, yaxşımı? Hər halda, mən özümü sənin qarşında bir qədər günahkar 

hiss edirəm, halbuki bu əhvalatla qəti bağlılığın yoxdur. Yəqin özlüyündə düşünürsən 

ki, əgər bir daha görüşməyəcəkdiksə, niyə onda səninlə küçədə üz-üzə dayandım və 

niyə evinə gəlməyə razılıq verdim? 

Tamamilə ritorik səciyyəli bu sualın cavabını eşitmək, həqiqətən də, çox maraqlı 

olardı. 

– Sənə minnətdarlıq hissi duyduğum və bir də artıq vidalaşacağımız üçün belə 

davrandım. Dünən mənimlə poliklinikadan çıxarkən rastlaşdığın vaxt halımın necə 

pis olduğunu sən heç təsəvvürünə də gətirə bilməzsən. Hə, əslinə qalanda, bunu heç 

kəs təsəvvür edə bilməz. Heç o cür pis olmamışdım. Var səsimlə hönkürüb ağlamaq, 

fəryad etmək istəyirdim. Halbuki iradəcə güclüyəm, özümü ələ almağı da bacarıram. 
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Dünən anamın həkimi ilə görüşmüş və ilk dəfə eşitmişdim ki, onun sağalmasına artıq 

heç bir ümid yoxdur, həmişəlik yataqda qalmağa məhkumdur. Əvvəllər də belə bir 

fikir ağlıma gəlmişdi, ancaq onu özümdən uzaqlaşdırmışdım, buna inanmaqdan 

qorxur, hələ də nəyəsə ümid bağlamağa çalışırdım. Düşünürdüm ki, nə vaxtsa sağalar 

və bu məşəqqətlər də bitər. Baş götürüb gedirdim, evin yolunu necə tapdığımı hələ də 

anlaya bilmirəm, çünki gözlərimin qarşısını çəhrayı bir sis kəsmişdi, heç nə görə 

bilmirdim. Sadəcə düşünürdüm ki, bütün bunlar, yəni anamın xəstəliyi də, atamın 

ölümü də, o vecsiz ər də axı niyə mənim taleyimə yazılıb? Bir də prospektin düz orta-

sına çatanda, yəni sən dirsəyimdən yapışanda özümə gəldim... Allaha şükür, hər şey 

ötüşdü. O ki qaldı bugünkü axşama, ona görə sənə, həqiqətən də, çox minnətdaram!   

Hər şey məlum idi, “zənci öz işini görüb-bitirmişdi”, indi ona sularda və yanğından 

xilasetmə üçün medal düşürdü... Ancaq “zənci” nədənsə narazıdır, o medal əvəzinə, 

ya da ki, ən yaxşısı, elə medalla birlikdə gözəl bir xanımın öz zərif əllərilə toxuduğu 

şərfi də hədiyyə olaraq almaq arzusundadır. Hə, deməli, bütün məsələ bunda imiş.  

– Bax, budur məsələnin məğzi. Əvvəlcə tərəddüd edirdim, bunu danışım, ya yox, indi 

isə şadam, nə yaxşı, hər şeyi açıb sənə dedim, yoxsa sonradan vicdan əzabı 

çəkəcəkdim ki, səninlə xoş davranmadım. Axı sənin ağlına hər cür fikir gələ bilərdi, 

düşünərdin ki, nədəsə xətrimə dəymisən, ya da, bəlkə, görkəmində – küçədə asanlıqla 

tanışlıq qurulan – boşanmış qadınları hürküdəcək nəsə var. Heç bilmirəm, sənə necə 

deyim, belə hallar mənim üçün sadəcə maraq kəsb etmir və üzr istəyirəm, bu, 

gülüncdür. Bütün bunlar mənə qətiyyən lazım deyil. Başa düş, bununla əsla özümü 

qiymətə mindirmək, yaxud səni daha çox dil tökməyə sövq etmək niyyətim yoxdur. 

Nəyimə lazım bütün bunlar?! Odur ki, sən gəl, mənim həqiqəti dediyimə inan və 

məni qınama. Bugünkü itkilərinin əvəzini günü sabah çıxmağını arzulayıram. Heç 

bilirsən, indi nə qədər qız nəvaziş sorağıyla küçələrə tökülüb? Təki onları bu 

qurduğun tələnin ucuna qədər gətirəsən, bax, onda görərsən, səndən necə məmnun 

qalırlar. Yaxşı, bağışla məni, bağışla, bu bir zarafat idi. Gedim mən. Hər şeyin ən 

yaxşısını arzulayıram sənə! 

...Mən də inandım. Çünki həqiqət həmişə öz həqiqiliyini büruzə verir. Onun hər bir 

kəlməsinə inandım, həm də o ara həyatın əsl məğzini durmadan həqiqət axtarmaqda 

görən, bu yolda hər cür üsula əl atan və prinsipial bir həqiqətpərəstə xas minnətdarlıq 

hissilə inandım ona: uzun illərin evliliyindən sonra əri kimi həqiqətlərlə baş-başa 

yaşamağı öyrənən arvad bir gün tamamilə təsadüfən, həm də bundan əsl zövq 

duyaraq ona bir həqiqəti belə səmimi şəkildə etiraf edibmiş: “Nəfəsliyin təmiri ilə 

bağlı bu günorta bizə gələn evlər idarəsi müdirini mən hələ yatağıma da buraxdım”. 

Mən isə ona deyəcəyimi, onu saxlamaq üçün nə söyləyəcəyimi bilmirdim, çünki 

içimi o an bürüyən bu çarəsizlik və labüdlük hissinə, önünü kəsməyə qadir olmadı-

ğım bir şeylə barışmaq hissinə nifrət bəsləyirdim. Yaxamı bu hissdən qurtaracaq 
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vasitə mənə bəlli idi, ancaq mən onu da aşkar sezirdim ki, bu qadın çıxıb gedəndən 

sonra həmin hiss məni əsla tərk etməyəcək. 

Qapının ağzındaca dayanmışdıq və o, vida məzmunlu nələrsə deyir, bəlkə də, 

mənimlə məzələnirdi, çünki üzündə daim təbəssüm dolaşırdı və o təbəssüm mənim 

baxışlarım altında tədricən öz dəqiq cizgilərini itirirdi, deyilənlərin mənasını nə cürsə 

anlamaq üçün mən onlara dərindən köklənirdim, hərçənd bunlara da, içimdə baş 

verənlərə də bir elə inanmırdım. Daha sonra içimi yeni, təravət dolu bir dalğa bürüdü, 

bunun ardınca mən onun dediyi sözlərdəki səsləri və mənaları eşitmək 

qabiliyyətindən məhrum oldum, kəlləmin içindəki beynimi sıx əhatələyən, o, izn 

verilən sərhədləri aşmasın, ta doğulandan ölənə qədər onun qavradığı dünya mövcud 

məngənələrdən çıxmasın, sadəcə ixtiyarına verilən beş duyğu qabiliyyətinin 

nəzarətində qalsın deyə, həmin dalğa beynimin üzərinə tarım çəkilən bütün torları və 

buxovları bircə zərbə ilə cırdı, qırıb tulladı. İkinci dalğa isə zamanı, guya pambıqdan-

mış kimi, əzib, kənara atdı və asanca, bir oyun oynayan sayaq, fəzanın təşkil 

olunduğu al-əlvan kubların yerlərini dəyiş-düyüş etməyə başladı. 

...Onunla birlikdə, gözlə görünməyən dənizin üzərində yüksələn, qeyri-adi mavi 

rəngə çaldığına görə “Göyümtül” adlanan qayanın üstündə dayanmışıq. Hava qara-

lmışdı, dənizdən əsən, mavi sonsuzluğun və yosunların ətrini bizə sarı gətirən külək 

xəfif və ilıq idi. Sadəcə ulduzlar görünürdü, dənizin boğuq gurultusu ilə yanaşı, 

adətən şam yeməyini bitirib rəqs gecəsinə başlamağa hazırlaşan uşaqların dincəldiyi, 

düşərgədən isə musiqi sədaları yüksəlirdi.  

Bir-birimizə qısılıb dayanmışdıq və kəlmə kəsmirdik, çünki bu, mən Moskvaya yola 

düşməzdən öncə keçirdiyimiz sonuncu axşam idi. Onu öpdüm və sabahdan etibarən 

ondan ayrı düşəcəyimi xatırlayıb, qüssələndim, çünki mən ali təhsil ocağımızın ən 

gözəl qızı sayılan Elyanı sevirdim, bəxt necə ağlasığmaz və təkrarsız şəkildə üzümə 

gülmüşdüsə, qız da oradakı ən say-seçmə insanların – bunların sırasına şahmat və 

boks üzrə institut çempionları, bir Lenin təqaüdçüsü və bizim fakültə dekanımızın 

müavini də daxil idi – yazılı və şifahi şəkildə gələn çoxsaylı sevgi təklif və bə-

yanlarını rədd edərək, məhz məni seçmişdi. O vaxt mən özümü xoşbəxtliyi ən saf 

şəklilə dadan bir insan zənn edirdim. Həqiqətən də, onda mənə hər bəşər övladının 

bəxtinə hələm-hələm düşməyən sonsuz bir xoşbəxtlik nəsib olmuşdu, bu sonsuz və 

izaholunmaz xoşbəxtlik ilıq bir yaz axşamında bəyaz qızılgüllər əkilmiş bağın 

üstündəki ulduzlu səma kimi bir nemət idi.   

Əgər onda bilsəydim ki... 

O, bizim son axşamımız idi, ilk dəfə məhz həmin axşam o, qalmaq, heç yerə 

getməmək barədə məni dilə tutmadı, çünki mənim Moskva Dövlət Universitetinə 

köçürülməyimlə bağlı məsələ qəti şəkildə həll olunmuşdu. Bəlkə də, gedişimin 

başlıca səbəbinin anamdan və ögey atamdan irəli gəldiyini məhz bu gün ona 

açmağım da buna şərait yaratmışdı.   
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“Əzizim, vur-tut altı ay sürəcək bu... Sən yanıma, Moskvaya gələrsən, mən isə səni 

aeroportda qarşılayaram”. “Dildə deməyə nə var ki: altı ay...” 

“Daha ilyarım da keçəcək və biz səninlə həmişəlik qovuşacağıq. Təsəvvür edirsən – 

hər gün ikilikdə! Dəli olar e adam!” 

Biz bir qayanın üstündə dayanmışdıq, bura bizim üçün bütün Yer kürəsinin ən rahat 

guşəsi, ağ pərdəli pəncərələri göyərçinlərin qonduğu günəşli bir eyvana açılan, rahat 

yataq otağı olan mənzilimiz idi, burada döşəməyə sərilən yumşaq xalının üstündə biz 

övladımızla kublardan fiqurlar qururduq, ta Elya gəlib, məni qucaqlayana, başını 

çiynimə qoyub, sadəcə özünün bildiyi məzəli sözləri qulağıma pıçıldamaqla məni 

işdən tamam ayırana qədər, axşamlar arxasından qalxmadığım yazı masam vardı 

orda.   

Əgər onda bilsəydim... 

O deyirdi ki, məni çox sevir, mən isə onun çiyinlərini sığallayır, küləyin təsirindən 

qurumuş dodaqlarından və gözlərindən öpürdüm, hətta az qalırdım, mən də ağlayım, 

axı indiyədək heç zaman heç kimi onu sevdiyim qədər sevməmişdim. Ona öz 

sevgimdən söz açır, təkrar görüşəcəyimiz günə qədər intizarla günləri sayacağımı, 

ona hər gün məktub yazacağımı, zəng edəcəyimi deyirdim... 

“Mən də sabah səninlə birgə gedəcəyəm, burada sənsiz yaşamaq istəmirəm”. “Bəs 

institut?” 

“Cəhənnəmə ki! Yoxsa sən arvadının mütləq ali savadlı olmasını istəyirsən?” 

Mən ona məntiqli, nəvaziş dolu hansısa sözlər deyir, təsəlli verməyə çalışırdım, çünki 

özüm sevgimizdən və gələcəyimizdən arxayın idim, bu cür arxayın bir ürəyə sahib 

olmaq üçün isə gərək insanın qəlbi zəriflik və sevgi ilə dolub-daşa.  

“Sən məni,həqiqətənmi, çox sevirsən?” “Başqa kimi sevə bilərəm ki?!” “Bəs birdən 

Moskvada məni unutsan necə?” “Hətta çox istəsəm də, bil, bunu bacarmaram. Bu 

dünyada mənim üçün təkcə sən varsan. Mən isə sənsiz yaşaya bilmərəm”. 

“Mən sənin yolunu hər gün gözləyəcək və hər gecə səni yuxuda görəcəyəm. Sən 

bunu hiss edəcəksənmi?” “Hə, əzizim”. 

Bu qadın bütün varlığıyla mənim ovcuma sığırdı – bu sevgi dolu kiçicik insan 

övladını mən son damla qanım qalana qədər müdafiə etməyə hazır idim, çünki o, həm 

onda, həm də bütün qalan ömrüm boyu ehtiyac duyacağım yeganə insan idi və mən 

onu öpərkən içimi qəfildən qəribə, sancılı bir qüssənin bürüdüyünü hiss etdim, 

halbuki sonradan başıma gələcəklərdən onda hələ tamamilə xəbərsizdim. 

“Sən məni həmişə sevməlisən, əgər məndən üz döndərsən, ölərəm”.  

“Mən səni sevirəm, Elya! Və mənə başqa heç kəs lazım deyil!” 

Onu bir də, vədələşdiyimiz kimi, altı ay sonra gördüm və həmin an dünyam yerlə-

yeksan oldu. O, qarşımda lal-dinməz dayanmışdı, sifəti qəhvəyi rəngli ləkələrlə 

örtülmüşdü, gözlərinin ağı isə sarıya çalırdı: belə sifət, əsasən, hamiləliyin altıncı 

ayındakı qadınlarda olur. Baxışlarımı onun qarnından və bizim qrupda oxuyan bir 
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oğlanın sevgilimin barmağına taxdığı üzükdən yayındırmağa çalışırdım, həmin oğlan 

adətən inandırmağa çalışırdı ki, guya mən zövqlə yaşamağı bacarmıram və bunu 

öyrənməyəcəm də – necə ki öyrənmədim. O oğlanın evində təşkil olunan qonaqlıqda 

baş verənlər barədə Elyaya sual vermədim, çünki həmin gecə o, elə çox içibmiş ki, 

qalan ömrü boyu da o qədər içməyə tələbat duyacaqmış. Və mən ölmək istədiyim 

barədə də ona heç nə demədim...    

Həmin gün məndən heç eşitmədiyi çox sözlər dedim ona, qəlbimin dərinliyindən 

süzülüb gələn o sözlər sanki bir-birilə yarışırdı, həm də onlarda hansısa qınaq və ya 

inciklik yox idi, sadəcə nəvazişdən yoğrulmuşdular. Mənə gecə-gündüz rahatlıq 

verməyən sevgimdən söz açdım. Sevdiyim bir insanla yanaşı yaşamağın və xoş-

bəxtlik naminə ona hər şeyi bağışlamağa hazır olmağın necə misilsiz bir səadət 

olmasından bəhs etdim ona.  Həyatda tayı-bənzəri olmayan iztirablardan, əbədilik 

itirilən və başqalarının əllərində tanınmaz bir hala salınan sevginin verdiyi əzabdan, 

xatirələrin bəxş etdiyi dözülməz ağrılardan danışdım. Dedim ki, onsuz yaşamaq 

istəmirəm, çünki elə yaşaya bilmərəm və dediyim sözlərin hamısı qəlbimdən gəldiyi 

üçün doğru idi... Nələr demədim ona, nələr... 

O, mənzilin girişində durmuşdu, kürəyini qapıya söykəmiş, başını isə geriyə əymişdi. 

Gözlərində heyrət işartıları, görünməmiş məşəqqət və intizar sezirdim, öz çiyinlərini 

qucan solğun əllərini və bir də onun dodaqlarını görürdüm.  

Sadəcə yatağımda uzanıb, düşünürdüm. Ona görə “düşünürdüm” deyirəm ki, daha 

uyğun bir söz tapa bilmirəm. Hətta mənə elə gəlir ki, səhər-səhər xoş bir ovqatla 

oyanan, çarpayısında uzanaraq, sırf kefi kök, ruhu sakit olduğu üçün heç nə barədə 

düşünməyi arzulamayan, nə ən yüksək ideyalara, nə də mənfəəti ilə bağlı hansısa 

qayğılara ehtiyac duyan bir insanın düşüncələrə dalmış halını ifadə edəcək söz 

yoxdur. Təəssüf, bu hal çox davam etmədi, səkkizinci sinifdə oxuyan utancaq bir qızı 

– inşa yazılarkən sonuncu partada oturub, qaşlarını almaqla məşğul olan və məktəbə 

təzə təyinat alan, cavan və dəli-dolu bir müəllim tərəfindən iş başındaca yaxalanarkən 

bir anlığa karıxsa da, hədsiz dərəcədə aludə olduğu bu məşğuliyyətə adi vaxtdakından 

daha böyük şövqlə davam edən ürkək qızı xatırladırdı beynim və bu üzdən tamamilə 

aydın idi ki, bu gün ora-bura vurnuxmağıma heç ehtiyac qalmayacaq. Yeri gəlmişkən 

və insaf xatirinə etiraf etməliyəm ki, mən ondan razıyam. Beynimdən, yəni. Çünki 

indiyədək heç vaxt məni məyus etməyib. Düzdür, bəzi gərgin məqamlarda onun 

lazımınca çevik reaksiyalar vermədiyini də sezmişəm, ancaq sonra, aradan bir 

müddət keçdikdə bunu götür-qoy edərək belə nəticəyə gəlmişəm ki, həmin 

məsələlərin ən yüksək səviyyədə həlli baxımından onun sürəti məhz maksimum 

yüksəkmiş. Buna görə də, əlbəttə ki, ondan xeyli razıyam. Axı ona çox şey 

borcluyam. Öz yaxınlarımın əksəriyyəti ilə müqayisədə, həyatda hər şeyə mən məhz 

onun sayəsində daha asan nail oluram. Onun bir çox cəhətlərinə heyranam. Bir də, bu 

barədə düşünərkən həmişə özünəinam və sevinc hisləri keçirdiyimdən də əminəm: 
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dəqiq bilirəm ki, mən hələlik onun heç də bütün keyfiyyətlərini özüm üçün açmamı-

şam, bunlar, eynilə intensiv şəkildə çıxarılan qurğuşun mədəni və ya qızıl yataqları 

altında müəyyən bir vaxta, məqama qədər səssizcə yatan, uyuyan uran təbəqəsi kimi 

bir şeydir. Bilirəm ki, o məqam nə vaxtsa, bəlkə, bu gün, bəlkə də, on il sonra gəlib 

yetişəcək, ancaq məni harada – yazı masası arxasında, yoxsa yataqda, laboratoriyada, 

çimərlikdə, yoxsa təyyarədə yaxalayacaq, bax, burasını bilmirəm, ancaq onunla 

görüşü, gələcəyi o vaxtı daima gözləyirəm ki, bir vaxt o “Açıl, Sezam” çağırışı səslə-

nəcək və hələlik adını heç kəsin dəqiq bilmədiyi, ancaq buna rəğmən, özünün, eynən 

“Hərb və sülh”lə, Nisbilik nəzəriyyəsi və ya “Qəhrəmanlıq simfoniyası” ilə 

yarışmağa qadir möhtəşəmliyi sayəsində hamının şüurunu dumanlandırmağa qadir 

olan həmin körpə gec-tez doğulacaq... Dayan görüm! Yaxşı, yaxşı! Deməyə söz 

tapmıram. Keyfim, görünür, həqiqətən də, kəlləçarxa vurur. Neyləyək, biz də əl 

saxlayıb, o “Kənar şəxslərə...” tipli bir lövhə asaq onda, bundan daha yaxşısı isə 

hədsiz sərt təsir bağışlamasın deyə, “Kənar şəxslərə T.” yazaq, getsin və o ara bu 

deyimin nə mənaya gəldiyini yaxşı anlayan bir çoşqanın onu öz qapısına vurduğunu 

görən “hər kəs-hər kəs-hər kəs” kimi, biz də gülümsəyək...  

Bəlkə də, o gün heç gəlməyəcək. Onsuz da keçinərik və gəlin, heç ağlayıb-

sıtqamayaq.  

O gün gəlsə də, gəlməsə də, biz özümüzü daima hazır vəziyyətdə saxlamalıyıq. Ən 

əsas şərt də odur ki, özümüzü heç kəsə alışdırmayaq və deməli, kimsədən də asılılıq 

duymayaq. Çünki hislər – müstəqilliyin ən qorxunc düşmənidir. Biz bir dəfə, həm də 

böyük itkilər hesabına “hislərinin köləsi” təbəqəsinin buxovlarından qurtularaq, 

“sərbəst vətəndaş” səviyyəsinə yüksəlməyə nail olmuşuq, ikinci belə fürsət isə 

olmayacaq.  

Bəs həmin gün gəlib yetişəndə... Maraqlıdır, kim olar belə erkən saatda zəng edən? 

– Eşidirəm. 

Hər şey aydındır. Niyə bunu dərhal anlamadım axı? Hər şeyə rəğmən, qanacaq – 

möhtəşəm keyfiyyətmiş. Əminəm ki, müəyyən qədər vaxt və enerji sərf edən 

istənilən insanı küçədə, zooparkın yaxınlığındakı bağda yerə tüpürməkdən 

daşındırmaq, hətta ona bıçağın köməyi ilə kotlet və balıq yeməyi də öyrətmək 

mümkündür... Mümkündür. İstənilən nəzakət qaydalarını insana aşılamaq olar, 

halbuki qanacaq məsələsində buna can atmaq – tamamilə əbəs cəhddir: bu keyfiyyət 

insanda varsa, var, əgər yoxdursa, onda heç vaxt olmayacaq. Misal kimi bizim 

laboratoriyanın əməkdaşlarını götürək: həm bu indi danışdığım adamı, həm də onun 

yanını kəsdirərək mənə salam göndərən digər ikisini nəzərdə tuturam. İlk baxışda 

guya ziyalı insanlardır, niyə “guya” axı, hə, doğrudan ziyalıdırlar, təhsil səviyyələrinə 

isə söz ola bilməz, halbuki qanacaqları bir heçdir, heç... Xəstə adama belə erkən saat-

da zəng etmək olmaz – bunu qanmağa nə var axı?! Axı onlar da bilirlər ki, xəstəyəm, 

bəs onda hansı ağılla belə tezdən durub mənə zəng edirlər? 
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– Salam, canım! İndi xeyli yaxşıyam. Məncə, iki-üç günə işə çıxa bilərəm. – İlahi, 

bircə elə bu çatmırdı! Mənə baş çəkməyə gəlmək istəyirlər. Elə olsa, bütün 

istirahətim puç olar ki. – Sağ olun, sağ olun, lap kövrəldim... Yox, hər şeyim var, siz 

heç narahat olmayın. Gəlişinizdən böyük məmnunluq duyardım, ancaq, düzünü 

desəm... – Bu sonuncu sözləri deyərkən səsimi bir qədər qısmalı və çəkingən birisinə 

xas şəkildə hələ pauza da verməliyəm. 

Sabit düşüncəyə malik birisi ilə həmsöhbət olmaq qəribə şeydir, belədə daim ona 

arxayın ola bilirsən, o, bir anda işə düşür və məhz sənin ondan umduğun sözləri 

dilinə gətirir, bu ciddi cavablar mənə gizlədəcək bir sözü olan bir kişi xeylağı kimi 

hələ bic-bic pıqqıldayıb gülmək fürsəti də verir.  

– Öz aramızda qalsın, heç sən də bu məsələdə fürsəti əldən qaçırmazsan. Heç baş 

yorma, çünki onsuz da tapa bilməyəcəksən. Siz onu heç tanımırsınız. – Hə, mövzunu 

dəyişməyin məqamı çatdı. Yoxsa belə getsə, iraq olsun, lap kövrələrəm. – Son ölçüdə 

vəziyyət nə yerdədir? Qrafikə uyğun gedir?.. Nə?! O əyri xətt ən azı iki bənd 

aşağıdan keçməliydi axı! – Hə, indi məlum oldu, niyə belə tezdən, yəni işə gələn kimi 

mənə zəng ediblər. Bircə onu anlamıram ki, bəs onda bu səhhətimlə, dərmanlarla və 

meyvə şirələri ilə bağlı sicilləmələr nəyə lazım idi?! Axı o lənətə gəlmiş xətt durduğu 

yerdəcə niyə yüksəlməyə başlayıb? 

– Yaxşı, çox da əsəbiləşmə, elə bir şey olmayıb... Nəsə fikirləşərik, hələlik vaxtımız 

var. Sən mənə dünənki əməliyyat barədə məlumat verə bilərsən? Çox gözəl, onda aç, 

jurnaldan oxu... – Oxuyur, amma həyəcandan səsi aşkar şəkildə titrəyir. Onu başa dü-

şürəm: əgər bu lənətəgəlmiş əyri öz yüksəlişinə ara verməsə, onda hər şeyi təzədən 

başlamaq lazım gələcək, bir aylıq işimiz hədər olacaq, ancaq onu başa düşsəm də, 

şəxsən mən eyni həyəcana qapılmıram. Axı insan bu cür boş şeylərə görə qanını 

qaraltmasın gərək, onda nisbətən böyük işlərə girişməyə onun təpəri yetməz, xəttin o 

biri ucundakı isə qeydləri elə səslə oxuyur ki, guya əlində tutduğu laboratoriya 

gündəliyi-jurnalı yox, bölümləri “İncil”, “Quran” və “Talmud” adlanan bir romandır. 

Bax, bax, bax! Ya mənə elə gəldi, ya da o həqiqətən də “sıfır tam onda bir” dedi, 

halbuki göstərici səviyyəsi uzaqbaşı yüzdə bir ola bilər... İstənilən halda tələsməyə 

lüzum yoxdur. Tələsməyək. Suallar da qoy gözləsin. Bir sonrakı səhifədə həmin 

rəqəm yenə səslənəcək... Budur! Doğru imiş – “onda bir”. Çox gözəl. Kiçik mücrü 

asanlıqla açıldı, amma gəlin hər birimiz onu bir ara əlimizdə tutaq. Ən əvvəl qoy o üç 

nəfər indiki halda “onda bir” adlandırdığımız minanın üstündən keçsin ki, qalan o iki 

nəfər sonradan: “Əgər jurnalı şəxsən özüm oxusaydım, mən o səhvi mütləq görərdim. 

Sən ki bilirsən, rəqəmlər sözlə oxunanda həmişə yaxşı qavranmır” və ya buna bənzər 

nələrsə deyə bilməsin. İndi vacib məqam – bütün həmsöhbətlərimin nəzərinə 

çatdırmaqdır ki, içi mən qarışıq, işdə olmayanları çıxmaq şərtilə, bu səhvdə 

əməkdaşların hamısının günahı var. İndi isə keçək qeydlər götürməyə.    
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– Sağ ol. Zəhmət olmasa, məni bağışla ki, bəzi qeydləri götürməyə macal tapmadım. 

Ona görə də sən bütün mətni təzədən oxumalı olacaqsan... – Bacardıqca saymazyana 

tərzdə deyirəm. – Gündəliyi Alikə ötür, qoy o da oxusun və orada veyillənməsin. 

Mən də bilirəm ki, sənin üçün bu, əziyyət deyil, ancaq qoy Alik də bir az zəhmət 

çəksin, həm də bu gün onun səsini heç eşitməmişəm. Bir də, Allah xətrinə, heç 

təlaşlanma, bütün kollektivi yığıb bu işə bir əncam çəkərik... – Alikin də əcəb səsi 

varmış, telefonda bu, xüsusilə nəzərə çarpır, membran o dəqiqə və heyrətamiz 

dərəcədə dolğun bir səslə dolur, sanki heç bu dəstək Polşa istehsalı standart aparatın 

dəstəyi deyil, “Estoniya”, ya da “Grundig”in stereofonik səsucaldanıdır, çünki 

Mərkəzi radio diktoru da Perudakı zəlzələ və ya Pakistanda baş verən tayfun barədə, 

ölənlər və yaralananlar, aclıqdan və soyuqdan əziyyət çəkənlər, yayılmağa başlayan 

epidemiyalar haqqında xəbərlər qismini oxuyanda, səsindəki zahiri soyuqluğa 

rəğmən, daxili dramatizm məhz bu səsucaldanlar sayəsində diqqəti çəkir. O, 

oxumasına elə bir yerdə ara verdi ki, bunun ardınca Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin 

bənzər təbii fəlakətlər zamanı təmənnasız şəkildə bölgəyə göndərdiyi dərman, ərzaq 

və digər ilkin tələbat yüklərinin artıq yolda, yəni yüksək sürətli təyyarələrin 

göyərtəsində olması barədə yığcam abzas başlayacaqdı. Göyərtəsində insanların 

xilası üçün yüklərlə dolu təyyarələr də gələcək, hə, gələcək və mənzilə də vaxtında 

yetişəcək – Qırmızı Xaç artıq bu barədə qərar qəbul edib. Elan isə bir qədər gec 

veriləcək.  

– Belə, belə... Mən bütün lazımi qeydləri götürdüm, indi bunları gözdən keçirib, 

fikirləşərəm. Siz də orada fikirləşin. Birlikdə nəsə qurub-qoşarıq. Bir saat sonra sizə 

zəng edəcəyəm. Əlbəttə ki, həlli daha tez tapsam, ləngimədən zəng edərəm. Düzünü 

desəm, bunun ardında çox da ciddi bir şeyin yatdığını düşünmürəm, daha çox 

konstruktiv xarakter daşımayan bir səhvə yol verildiyi qənaətindəyəm... Heç nədən 

əmin deyiləm, bunu sırf intuisiyam mənə deyir... Hə, bir də, zəhmət olmasa, Timoya 

de, hər ehtimala qarşı, vanadium reaksiyası ilə bağlı o iki səhifəni mənə oxusun. 

Salam, Timo... Arxayınam ki, bu işin də altından çıxacağıq. Sən oxu, mən isə qeydlər 

aparım...  

Çalışqandır bizim bu Timo. Həm də vicdanlıdır. Təmkinlə oxuyur, hər hecanı ayrıca 

tələffüz edir, o başıbəlalı vanadiumla bağlı “onda biri” də hecalarla oxuyur ki, mən 

yazmağa imkan tapım. İndi əlimdə, qələmlə bloknot əvəzinə, soyuducudan 

götürdüyüm alma şirəsi ilə dolu bir stəkan tutduğumu o xeyirxah və işıqlı gözləri 

olan Timonun nə vaxtsa öyrənməsini mən, düzü, heç arzulamazdım.   

– Hə, uşaqlar, uğur olsun. Başlayın fikirləşməyə. Nə isə bir şey tapsaq, bir-birimizlə 

təcili əlaqə saxlayaq. Heç gör, utanırsınız? Mən ki siz düşünən qədər də xəstəhal 

deyiləm. Aramızda nə borc-xərc söhbəti ola bilər? Qırx dəqiqə sonra zəng edəcəyəm.  

Bəlkə, daha tez də alındı, ancaq gərək tələsməyim, qoy intizar bəlli bir həddə çatsın 

ki, ardınca gələcək sevinci də insan övladı gen-bol dada bilsin. İntizarın ağır olaca-
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ğını isə mən sizə söz verirəm. İndi onların gözləri önündə hər cür dəhşət canlanır, 

görülən işin doğruluğunu bütövlükdə şübhə altına alıblar. Halbuki iş artıq sona doğru 

gedir. Bəli də, buyurun – son mərhələlərdən birində, bəlkə də, elə ən sonuncuda başı-

mıza bir həngamə gəlib. Həqiqətən də, adam dəli ola bilər. Yaxşısı budur, onlara qırx 

yox, iyirmi dəqiqədən sonra zəng edim, yazıqdırlar, əslinə qalanda, onlar canlara 

dəyən yoldaşlardır və heç piş işçi də sayılmazlar, amma səviyyələri bir az 

məhduddur, orta səviyyəli alimdirlər, vəssalam. Düzünə qalsa, bunda – yəni ortabab 

alim olub, öhdəsinə düşən xeyirli bir işi vicdanla yerinə yetirməkdə – pis bir şey 

yoxdur, odur ki, onları çox üzməyim, iyirmi dəqiqə, daha dəqiqi, artıq on beş dəqiqə 

sonra sevindirim. Hələlik isə meyvə şirəsi içə və yarımürgülü halda özüm üçün 

şellənə də bilərəm. Buna haqqım çatır. Özümü çox dartmadan deyirəm, haqqım çatır. 

Çünki bayaq onların üçünü də eyni səhvi uca səslə təkrarlamağa məcbur etdim. Ən 

vacibi də odur ki, bunu kimsəyə hiss etdirmədim, elə bir incə tərz, nəzakətli üsul 

seçdim ki, insanların əksəriyyətində biz belə davranışa rast gəlmirik. Bir də, axı mən 

bunu öz şıltaqlığım xatirinə və ya sırf əyləncə üçün etmirəm ki; bundan məqsədim – 

hələlik gözlə görünməyən, amma gec-tez öz bəhrəsini verəcək bir fəaliyyətdir, həm 

də bunlar, mahiyyət etibarilə, alçaq məqsədlər deyil, faydalı, hətta humanist məqsəd-

lərdir. Budur, zəng edib, onlara bildirirəm ki, səhvi tapmışam, qatlaşdıqları onca 

sıxıntıdan sonra yoldaşlar hədsiz dərəcədə sevinirlər, onları bu qədər sevindirə bildi-

yimə görə isə özümdən xeyli razı qalıram. Ancaq bütün bu danışdıqlarım sırf üzdə 

olan, gözlə görünən hallardan yalnız bircəciyidir. Halbuki üç nəfərin dilindən həmin 

“onda bir” sözünü eşitməyə çalışdığım zaman mən sırf başqa məqsədə can atırdım. 

Bu yolla sağlam kollektivdə hamı üçün alçaldıcı görünən, hansısa günahkarın 

axtarılmasına və deməli, sonradan gözümçıxdıya və yazıq günə salınacaq bir günah 

keçisinin mütləq tapılmasına əngəl törətməyə cəhd göstərdim, öz kobud səhvilə o 

adamı ümumi işi pozmaqda qınanmaqdan qorudum, çünki şişirtmədən deyə bilərəm, 

o işin nəticəsindən, qalan hər kəsin rifahı və gələcək planlarındakı uğurlar da asılı idi. 

Günah keçisi tapılmasa da, o üç nəfər yol verdiyi təqsiri sırf ədalət naminə anlayacaq 

və biləcəklər ki, çiyin-çiyinə işlədikləri bənzərsiz bir insan var, özünü nə qədər tox 

tutsa da, heç nədə birinciliyə can atmasa da, o, nəinki bütün bunlara, hələ hər cür 

hörmət-izzətə də, ilıq və həssas münasibətə də layiqdir. Burası dəqiqdir ki, hər dəfə 

əldə olunan uğurlar sən deyən nəzərə çarpmır, ancaq bunların hər biri ətrafımız-

dakıların yaddaşına həkk olunur və zaman ötdükcə, ictimai rəydə əsaslı, xoş təəssürat 

buraxır: bu, içi xırda pullarla dolu olan gildən düzəldilmə, alma şəklindəki, ala-bula 

rənglənmiş daxılın ağıllı və ədəbli bir oğlan uşağının ovcuna yüklədiyi ləzzət dolu 

ağırlığı xatırladır, çünki oraya yığdığı pulların hər biri hesabına o, “Şaquli divar” 

attraksionu və ya sirk kimi yerlərə gedə bilərdi, bunların isə insana dərin, amma, 

təəssüf, maddi baxımdan heç bir iz buraxmayan zövq bağışlamağa qüdrəti var, 

halbuki indi, yəni ağzınacan dolu olan bir daxıl şəklində o xırda pullar ilk dəfə onu 
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keyfiyyətcə tamamilə fərqli bir pilləyə qaldırıb – artıq o, heç kimdən asılı deyil və 

digər tay-tuşlarından fərqli olaraq, onun bir velosiped və ya roller sahibi olmağın 

sonsuz sevincini yaşamağa haqqı çatır.  

Elə nömrəni yığmağımı gördüm, dərhal xəttin o biri başından Timonun səsi gəldi, 

görünür, heç telefondan aralanmayıbmış. İşlərin necə getdiyi, yaxşıya doğru bir 

dəyişikliyin olub-olmaması ilə maraqlandım. Bir az da onu dinlədim, sonra isə dəfn 

mərasimindəkinə bənzər aramsız hüdüləməsini kəsərək dedim ki, telefonoqramı 

araşdırmaqla mən, deyəsən, səhvi tapmışam. Onlara çatdırdım (bilirdim, üçü də 

qulaqlarını dəstəyə dirəyib, söhbətimizi dinləyirlər) ki, bütün məsələ doza ilə bağlı 

imiş: düzgün rəqəmi söylədim və bunun ardınca dəstəkdə qopan gurultulu alqışlar 

arasında səsim eşidilməz oldu. İndi mən projektorların gur işığına qərq olmuş 

səhnədə dayanıb baş əyir, çılğına dönən tamaşaçılara jest və mimikalarla başa 

salmağa çalışırdım ki, orkestri əsla unutmaq olmaz, mənim qədər elə onlar da bu 

alqışlara layiqdirlər, ancaq kütlə mənim bu saxta davranışıma heç bir məhəl 

qoymurdu, hər dəfə əl hərəkətimlə yerlərindən duran musiqiçiləri heçə sayaraq, 

sadəcə mənim adımı bağırmağa davam edirdi, hərçənd ifaçılar arasında iki-üç nəfər 

(deyəsən, kontrabasçı, birinci skripka və saksofon-bariton ifaçısı) vardı ki, bunlar 

səhnədə qazanılan istənilən uğurda bütün ifaçıların bərabər rolu olduğuna hələ də 

inanırdılar. Sözümü tamamlayarkən yoldaşlara dedim ki, iki gündən sonra işə 

çıxıram, bir də təcrübənin gedişatı ilə bağlı hər gün zəng vurub mənə məlumat 

vermələrini xahiş etdim. Məni tərifləməyə başladıqlarını görəndə buna qəti şəkildə 

etirazımı bildirdim, alicənab tərzdə vurğuladım ki, o mənasız səhvi onların hər biri ilk 

baxışdan sezərdi, sadəcə bunun üçün əldəki qeydləri istirahətdən sonra, nisbətən dinc 

gözlərlə nəzərdən keçirmək bəs edərdi, bu barədə mənim sadəcə bəxtimin gətirdiyini 

deyərək, sağollaşıb dəstəyi asdım. Bilirdim ki, indi onlar mənim necə canlara dəyən 

bir insan və yoldaş olmağımdan danışırlar: nə gizlədim, bu, ürəyimə yağ kimi 

yayılırdı. Hətta o an mən bir anlığa laboratoriyamızda zühur etmək fikrinə də 

düşdüm, ancaq bu sarsaq fikir tezliklə qeybə qarışdı, onu başımdan vurub-çıxaran 

düşüncə isə bu oldu ki, hər halda, ikicə gündən sonra mən hər gün sonsuz yeddi saat 

boyunca yenə işdə qaxılıb oturacağam, indiki halımdan fərqli olaraq, iş günü ərzində 

kefim istəyən zamanda və şəkildə harasa çıxmaq, vaxtımı sərbəst keçirmək 

hüququndan isə, necə deyərlər, yerli-dibli məhrum olacağam. 

Hər şeyə rəğmən, bu səhər mənə xeyli xoş təəssürat bağışlayırdı. İşləri yolunda gedən 

adama layiq bir səhər idi bu. Belə səhərlərdə insanın könlündən cəld yataqdan 

sıçramaq, musiqi dinləyərək, onsuz da təmiz görünən parketi təmizləmək, ya da 

qəzetdə yubileyi barədə yazı gedən öz keçmiş dekanına təbrik açıqçası yazmaq, 

gənclərin tərbiyəsi sahəsində ta təqaüdə çıxana qədər göstərdiyi xidmətlərə görə ona 

ən xoş sözlərlə təşəkkür etmək keçir. Təcili heç bir işin olmasa da, o Gözəl Qadının 
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saçlarından yayılan hərarət, zərif və həyəcanverici ətir yastığına hopubsa belə, yenə 

sən yerindən qalxmaq istəyirsən... Nə isə, durmaq lazımdırsa, duraq da. 

Qantellərlə yüngülvarı səhər idmanı lazımdır ki, zərif və yumşaq dərimin altındakı 

əzələlər cüzi qabarıqlıq qazansın, əvvəlcə isti, ardınca isə sərin duş alım, sonra isə 

yüksəkoktanlı qanım yumşalmış damarlarda cövlan etsin deyə, buz kimi duşa keçim. 

Yəni daim yaxşı formada olaq, vaxtlı-vaxtında otuzca qəpiyini ödəməyi 

unutmayanların həyat lotereyasında bəxtinə hərdənbir düşən hər hansı, hətta ən cüzi 

bir fürsəti də qaçırmayaq deyə, özümüzdən asılı olan və ilk baxışda minimal sayılan 

hər şeyi edək, daim hazır vəziyyətdə qalaq.  

Bu isə həqiqi qəhvə ilə dolu fincandır, o, əczaçılıq məqsədləri üçün əldə olunan və ən 

yaxşı kafe-restoranlarda süfrəyə verilən kofeinin vecsiz qarışığı deyil, bunun parlaq-

qəhvəyi bir rəngi var, maçete və asseqayların qoxusu hopan ərinmiş şokolad qədər 

qatıdır, bu qəhvə fincanı mənim bu səhərki ovqatımı yəqin daşma həddinə çatdıran və 

məni telefonda şirin söhbətə hazırlayan bir damladır, bu cür ünsiyyət isə insan 

münasibətlərinin ən böyük səylər tələb edən janrıdır, əslində oyun baş tutubsa, ilk 

baxışda bu ünsiyyət adama mənasız və məqsədsiz bir şey kimi görünə də bilər, ancaq 

yaxşı tərbiyə görən, nəzakətli və zövqlü bir insan üçün isə Salahovun pastel ton-

larında işlənən rəsmlərindəki boyasız, tünd qızılı rəngə çalan çərçivə kimi bir şeydir, 

ya da rəndələnmiş qoz ləpəsi, Çin razyanası və zirincdən hazırlanıb sousla bişirilmiş 

nərə balığı yanında süfrəyə verilən hədsiz turş bəyaz şərab kimidir. Bu, elə bir təsir 

dairəsidir ki, sənin oradan məhz özün üçün əxz etdiyin önəmli şeylər qəlbində mütləq 

nəciblik və səxavət duyğuları oyadır...  

Amma onun buna haqqı çatır. Həm də tam mənada, hamıdan çox haqqı çatır, çünki o 

yeddi xoş gün bir göz qırpımında ötüb keçdi, heç birimiz onun sehrini pozmadıq, 

xırda incikliklərə və bununla bağlı küsüşmələrə əsla imkan vermədik, bəsit iddialara 

və məcburi vədlərə lüzum duymadıq. Onunla ünsiyyətdə keçən günlər dərin və şirin 

həzlərlə yadda qaldı, varlığımın görünməmiş təşnəliyi də məhz o ehtiras dolu günlər-

də ortaya çıxdı, inanılmaz heyrət və sevinc hisləri, həyat eşqi gün işığında müxtəlif 

rənglərə çalan, adamın gözlərini kor, ağlını isə sərməst edən dirilik suyunun zərif bir 

şırnağı kimi idi, onda laqeydliyin və bezmişliyin bircə zərrəsinə də rast gəlməzdin. 

Onda sakit və dalğın nəvazişə bürünən, başgicəlləndirən, sonsuz həzlə dolu dəqiqələr 

var idi. Ayıqlıq və kamillik dolu həmin dəqiqələr insanın şüuruna arxayınlıq hissi və 

güc aşılayırdı, hətta onlar ötüb-keçəndən sonra da insan özündə zərrə qədər, hətta ən 

cüzi miqdarda belə həqarət və xəcalət hissi duymurdu.  

Bu, bir cüt layiqli rəqib arasındakı misilsiz partiya idi deyə, onun qrossmeysterlərə, 

yəni nəcib və gözəl oyun ustalarınn yüksək oyun səviyyəsinə uyğun bir tərzdə də 

bitirilməsi lazım gələcəkdi.  

Bu günlərə mən öz aləmimdə “Gözəl Sevgi Həftəsi” fəxri adını vermişdim, çünki 

həmin günlər istirahətimə xeyli rəng qatmışdı, ona elə nadir, heç vaxt dəyərdən düş-
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məyəcək, mənim Hadisə və Macəra adlandırdığım qiymətli çalarlar əlavə olunmuşdu 

ki, mən bu həftəni özümün xüsusi ciddi-cəhdlə və xəsisliklə seçib-ayırdığım, eyni 

şəkildə də qoruduğum Xoş Xatirələr silsiləsinə əlavə etdim.   

Mənim işə çıxmağıma, onun isə Truskavetsə yola düşməsinə ikicə gün qalır, təbii 

finişə qədər qalan o iki günü bütöv Həftənin xatirinə, həm də imkanımız çatan qədər 

ehtiyatda tutaq; birinci, ikinci və üçüncü fitlər veriləndən və artıq svetofordakı yaşıl 

işıq yanandan xeyli sonra perronda keçən son dəqiqələrdə adam gərginlikdən nəyi və 

necə edəcəyini bilmir, qatar isə yerindən tərpənmir: bilmirsən, küçədəki tıxacda ilişib 

qalan poçt konteynerini gözləyirik, yoxsa yüksək vəzifəli xarici qonaq üçün verilən 

qəbulda oxunan nitq uzandığı üçün qatara gecikən generalı; sərnişinləri yola salan 

kütlə isə pəncərələrin önünü kəsdirib, uzanan hər dəqiqə ərzində durmadan ora-bura 

zillənən baxışlar həddindən artıq bayağılaşır, hava öpüşləri şit görünür, gedənlərə yel-

lənən əllərdə artıq qan işləmir və hər kəs yaranmış bu vəziyyətin bütün axmaqlığını 

və çıxılmazlığını qüssə içində anlayır.    

Ancaq yenə də o Bülletendə qoyulan müddət necə də tez ötüb keçdi, düzdür, əlləşib-

vuruşub bir həftə də almaq olardı və əminəm ki, mənim yerimdə kim olsa, bundan 

mütləq yararlanardı, əlində on yeddi xallıq karta məhəl qoymadan hələ bir də krallı 

karta göz dikərdi. Halbuki risk də yalnız özünü doğrultduğu hallarda faydalıdır. Əgər 

xəsislik etmişdimsə, onda gərək həkim nəzarəti komissiyasına  şikayət ərizəsi 

verəydim, çünki on gündən uzun bülletenləri ancaq bu komissiya uzada bilər! Bu 

məsələdə də, hər halda, müsbət nəticələr əldə edə bilərdim, amma riskə dəyərdimi? 

Həm də məsələ sadəcə riskdə deyil ki, son dövrdə o seanslar mənə hədsiz dərəcədə 

bezdirici görünürdü. Problemli səhhətimlə bağlı keçirdiyi narahatlığa görə 

minnətdarlığa bənzər bir hiss bəsləməyə başladığım mənim əziz Aybolitimin 

keçirdiyi sonuncu, yəni üçüncü qəbul isə xüsusilə çətin oldu. Dizimdə başlanan 

prosesin son mərhələsini – sol budumda, qarnımın alt qismində yaranan kəskin və 

sancılı ağrıları ona təsvir edəndə, hətta ağrılı böhranın necə keçdiyini nümayiş 

etdirəndə mənə necə yazığı gəldisə, ehtiyatla dizimi yoxlayıb, bir-iki həftəliyə 

xəstəxanada müalicə almamı israrla tövsiyə etdi. Amma təxirəsalınmaz işlərim 

ucbatından bunu heç cür edə bilməyəcəyimi eşidəndə, peşəsinə qarşı biganəlik görən 

istənilən həkim kimi, o da incidi, yəqin.  

– İşin öz yeri var, səhhətin isə öz yeri, – qaş-qabaq töküb dilləndi. – Bunu sonraya 

saxlamaq olmaz. Xəstəlik getdikcə ağırlaşır, əgər məhəl qoymasan, bir də görəcəksən 

ki, çoxda-a-n xroniki mərhələyə keçib. Özünüz bilən məsləhətdir, amma yerinizdə 

olsaydım, bir müddət stasionarda müalicə alardım. Tam sağalana qədər. Axı bu 

ayaqlar sizə hələ çox lazım olacaq.  

Söz verdim ki, halım bir azca xarablaşsa, gedib xəstəxanada yatacağam, ancaq o, 

bununla sakitləşmədi, narazı halda başını bulayaraq, dizimi təkrar müayinə etdi, gen-

bol on resept və cürbəcür prosedurlarla bağlı göndərişlər yazandan sonra əlini 
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dizimin üstündən götürdü, üstəlik, məndən dizimi sərt hərəkətlərdən, Allah qorusun, 

təkan və zərbələrdən bacardıqca gözləyəcəyimə dair söz aldı.  

Ah, mənim rayon poliklinikasında çalışan nəcib və xeyirxah həkimim! Məişətdə və iş 

həyatında “İnsan insanın delfinidir!” kimi hədsiz humanist prinsipə uyğun yaşayan 

həssas və vicdanlı adam! Göstərdiyiniz nəcibliyə və tam səmimiyyətinizlə faydalı 

olmaq cəhdlərinizə görə sağ olun! Dərin minnətdarlıq əlaməti olaraq, indi mən 

əlimdən gələn hər şeyi etməliyəm ki, sizə niyə üç dəfə baş çəkməyimin əsl səbəbini 

həyatınız boyu bilməyəsiniz. Yəqin bu, həm qoyduğunuz diaqnoza, həm apardığınız 

müalicə kursuna, həm də ayrılarkən verdiyiniz bütün o tövsiyələrə görə mənim sizə 

ödədiyim insaflı və səxavətli bir zəhməthaqqı olar. 

Telefon yenə zəng çalır. Yəqin ya işdəndir, ya da təkrar o zəng vurur. Yox, çətin o 

ola... Götürək, görək.  

– Eşidirəm... – deyirəm və ən ağlagəlməz variant kimi, dəstəkdə atamın səsini 

eşidirəm. Heç gözləmədiyim bir zəngdir bu, necə deyərlər, iş qrafikində və 

protokolda nəzərdə tutulmayan zəng.  

– ...işdə dedilər ki, xəstələnibsən. Nəsə ciddi bir şeydir ki?  

Atam da öz yeganə oğlunun səhhəti ilə maraqlanarmış? O da öz dəyərli vaxtını 

övladının xəstəliyi barədə suallara sərf edərmiş? Bu, həmişə adamı kövrəldir və 

ətrafdakı insanlara son dərəcə xoş duyğular aşılayır. Çarpayının kənarında oturan 

kişinin sərt üzüylə aşağı dığırlanan göz yaşlarına, onun kədərli gözlərinə, yeganə 

övladının artıq tamamilə avazımış və artıq solub getməkdə olan çöhrəsindəki 

baxışlarına göz qoyan və otağın uzaq küncünə yığışan qadınlar öz aralarında 

pıçıldaşırlar: “Xasiyyətcə hədsiz sərt və təmkinli sayılan bu kişi, görünür, oğlunu 

həmişə çox istəyib”.   

– Yox, canım. Boş şey idi. Keçdi, getdi. 

– Bəs indi özünü necə hiss edirsən? 

– Normal. 

Nədənsə atamın səsi bu dəfə həmişəki kimi çıxmır. Onun özündən arxayın 

baritonunda nə isə yad çalarlar səslənir. Yoxsa bu mənə belə gəlir? 

– Bu axşam neyləmək fikrindəsən? 

İşə bax ha! Ata oğlunun öz asudə vaxtını necə keçirəcəyi ilə maraqlanır? “İndi hər 

kəs cumub teletayplar ilə telefonların başına! Cənubi Koreya komandası Britaniya 

yığmasının qapısından altıncı qolu keçirdiyi üçün kraliça əyləşdiyi lojanı tərk edir 

artıq!” 

– Bir görüşüm var. 

– Onu ləğv edə bilməzsən? Ya da heç olmasa üç saat sonraya keçirəsən... 

Belə olmaz! Biz axı tamaşaya köklənmişdik! Ev heyvanlarının vətəndaşlardan qeyri-

şəffaf qutularda təhvil alınmasına da axı son qoyulub.  

– Çalışaram, amma yenə də söz vermirəm... Çünki təkcə məndən asılı deyil. 
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Hə, növbəti gediş sizindir, atası. Gözləyirəm.  

– Bu gün Dəniz Limanının təzə binasının açılışı olacaq. Sənin də o mərasimdə 

iştirakını istərdim. 

– Səni təbrik edirəm. Bu barədə oxumuşdum. Ancaq açılışın bu günə salındığından 

xəbərim yox idi. Əlbəttə, çalışaram, gəlim.  

– Gəl. Saat altı üçün.  

– Əgər elədirsə, onda görüşümü ləğv etmək lazım olmayacaq. Özümü çatdıraram, 

tədbir çox da uzun çəkməz, hə? 

– Nahar da veriləcək. Rəsmi. Görüşərik.  

– Uğurlar! 

Gərək gedim də. Əlimdən nə gəlir ki. Mənə ən çox toxunan, Gözəl Sevgi Həftəmin 

sonuncu axşamının məhz belə yekunlaşmasıdır. Yaxşı, olsun. Hələ hər şey 

itirilməyib. Kişi dedi ki, şam yeməyi yox, məhz nahar veriləcək. Bəlkə də, 

çatdıraram. O xanıma da zəng vurub deyərəm. Vəziyyəti bildirib üzrxahlıq edərəm. 

Çarəsizliyə qədər gedib çıxan təəssüfümü catdıraram. Qırıq siqnallar. Diqqət! Start! 

Qarşılıqlı salamlaşma. Vaxtdır. Əvvəlcə, qarşıda duran hadisələrlə bağlı hər cür 

emosiyadan uzaq, qısa bir mətn təqdim edirəm... 

Heyrət! Nə bir qınaq var, nə də şübhə-filan! Nə sözlərdə inamsızlıq, nə də səsin 

ahəngində inciklik var! Ləyaqət və mehribanlıq! Anlayış və qayğı! 

– Gözləyəcəm! – Dəstəyi asdı.  

Sizə, həqiqətən, valeh olduğuma inanın! Tankaların qısalığı və ahəngi, ölümsüz 

aforizmin yığcamlığı şərəfinə!.. Yolumuzu gözləyən bir qadının ümidlərini biz əsla 

puça çıxarmarıq! 

İndi isə gərək pencəyimizin arxa ətəyini ütüləyək. Yox, əlbəttə, mən o uzun ətəkli və 

qoşayaxalı, yarığı altıncı bel fəqərəsinə qədər uzanan, geniş zolaqları bir saat əvvəl 

cavan meymunu udaraq, dayaz sularda yuxulayan anakondanı xatırladan pencəkdən 

danışmıram! Yoxsa unutmusunuz ki, atanızın növbəti əsərinin açılışına həsr olunmuş 

nahar yeməyinə dəvət almısınız, buraya qastrol səfərinə gələn və şam yeməyini 

Xarici Dillərdə oxuyan tələbə qızlarla keçirən bit-qrupun konsertinə yox? Onu 

yerindən asın görüm. 

Və ütülədiyiniz başqa bir kostyumu geyinirsiniz. Baxın, seçdiyiniz bu geyim sizin üst 

geyimlərdən (əlbəttə, dəbə uyğun sayılsa da, ciddi tərzli, heç kimin incə zövqü ilə 

ziddiyyət təşkil etməyən palto, plaş və kostyumları çıxmaqla) ibarət şəxsi qarderobu-

nuzdan bir nümunədir, rəngi də universal xarakterlidir, yəni açıq qaradır: ətriyyat 

mağazasında satılan malları – büllur şüşədəki zərif rayihəli ətir flakonlarını da, ayaq-

ların tərləməsini önləyən rəng tübiki də, saçlara biçim vermək üçün püskürdücülü və 

xoş qoxulu laklar da, ağızdan yayılan naxoş qoxunu götürən ətirləri də, aralarında hər 

hansı fərq qoymadan, məhz bu rəngdəki məxsusi kağıza bükürlər. 
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Dəqiqlik - oğullara xas nəzakət göstəricisi! Diqqətlərdən də yayınmadım ha. Atam 

belə məsələlərdə son dərəcə həssasdır. Məni görən kimi gözü-könlü açıldı. Yəqin 

hələ də içini şübhələr didirmiş ki, gələcəyəmmi... Ancaq yenə də oğrun-oğrun saatına 

göz atır. Bax, bax, mən o dediyin vaxtdan hələ on dəqiqə də erkən gəlmişəm. Ona 

yaxınlaşmaq vaxtıdır. 

– Salam. Təbrik edirəm səni. 

– Sağ ol. Ancaq təbrik üçün çox da tələsmə. Çünki binanı görəndən sonra bu 

fikrindən daşına da bilərsən.  

Atam zarafat etsə də, həyəcanlıdır. Niyə də həyəcanlanmasın?! Bir dəfə ağlıma 

gəlmişdi ki, əgər indiyədək atamın layihələri əsasında tikilən bütün binaları bir araya 

yığmaq olsa, yaşayış binalarına və ən müxtəlif təyinatlı binalara – teatra, qapalı 

bazara, aeroporta, poçt idarəsinə və idman sarayına – malik babat və müasir bir şəhər 

alınar. Orada sadəcə hamam və həbsxana binaları çatışmaz. 

Oho! Böyük Şəxsiyyət də “digər rəsmi şəxslərin” müşayiətilə bura gəlir. Həm də 

dəqiqəsi dəqiqəsinə! İndiyədək onu sadəcə ekranlarda görmüşdüm mən. 

Şəhər Sovetinin sədri qısa nitqdən sonra giriş qapılarındakı lenti kəsir. Orkestr tuş 

çalır – açılış baş tutmuş sayılır artıq. 

Binaya söz ola bilməz. Göz oxşayır. Vallah, halal olsun atama. Hər şeyi ölçüb-biçib. 

Həm də binada əzəmət hiss olunur. Mərmər, qranit və şüşə divarlar. Yox, bu 

qohumluq-doğmalıq bağlarını bir yana qoysam, yaxud onlara heç fikir verməsəm 

belə, yenə burada hər şey könlümcədir – əsas zal da, restoran da, yanalma buxtası da. 

Hamısında həm əzəmət duyulur, həm də dərin zövq. Bu indi üzüaşağı endiyimiz 

şeyin adı isə “pandus”dur – bunu dəqiq bilirəm və birdəfəlik yaddaşıma yazmışam. 

Bir də, friz ilə kapitelin nə demək olduğundan xəbərdaram. Bəli. Hətta dorik sütunu 

bir baxmaqla digərlərindən ayıra bilirəm. Hərçənd bu sütunsuz binada o, nədənsə heç 

gözümə dəymir. Bu binada hər halda müəyyən adları olan hansısa başqa cizgi və 

formalardan istifadə olunub, ancaq onlardan xəbərsizliyimə görə də indi məni 

qınamaq olmaz. Axı peşəkar memarlıq mövzuları barədə mən sonuncu dəfə cəmi altı 

yaşım olanda fikir yürütmüşəm. Həm də o söhbəti həmişəlik yadımda saxlamışam, 

necə deyərlər, məndən asılı olan hər şeyi etmişəm. Daha sonra isə bu mövzuda 

danışmağa fürsət tapmamışam. İş belə gətirib. 

Binanın içində verilən ziyafət isə bu obyektin adına-şanına layiq idi. Vaxtaşırı 

fasilələr elan olunurdu. Xidmət personalı ədəbli və xoşsifət idi. Əsla düşünməzdin ki, 

gizli bir göz xəlvətcə konyak və ya şampan şüşələrini nəzarətdə saxlayır, sayır. Hə, 

atası, sən hər şeyə qadirsən. Həm də elə əvvəlki kimi yaraşıqlısan, hətta bığına və 

saçlarına düşən dən də bu cazibəni artırıb. Məğrur bir duruşun var, laureat nişanı 

taxdığın kostyumun da əyninə qutu kimi oturur. Mən səni həmişə belə görüb-

tanımışam. Hə, atası, hələ orta məktəb illərindən mən məhz sənin sayəndə SSRİ 

tarixinə, əlinə qılınc alıb, doğma yurdunu ərəb və fars işğalçılarından qoruyan dədə-
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babalarımıza sevgi və hörmət bəsləmişəm, onları təsəvvürümdə zahirən daim sənə 

bənzətmişəm. Bəs bu nə səssizlikdir çökdü ortaya? Hər şey anlaşıldı. Böyük 

Şəxsiyyət yerindən qalxıbmış – görünür, tost deməyə hazırlaşır.  

İnşaatçıları, tikintiyə əmək qoyan hər kəsi təbrik edir, sonra isə sənin barəndə layiq 

olduğun xoş və həyəcan dolu sözlər səsləndirir, mindiyin zəfər arabası bunların 

təsirilə sanki qanad taxıb uçur, çoxsəsli xorun ifası bir az da gurlaşır, tunik və xiton 

geymiş cavan qızlar öz arfa və klavikordlarının (qədim yunan mədəniyyətinə aid 

elementlərdir – Tərc.) simlərinə daha böyük çılğınlıqla sarılırlar.  

Hə, atası, sən axı bizim fatehimizsən. Səninlə, atası, mən həmişə fəxr etsəm də, zəfər 

arabanın böyrüylə qaçaraq, şüarlar səsləndirməyəcəyəm, ezamiyyə vərəqəsi olmadığı 

üçün “Rusiya” otelində nömrə almağa çalışarkən inzibatçıya dil tökən birisinin 

tərzində səninlə heç vaxt danışmayacağam. Bax, bunu məndən əsla gözləmə. Bunu 

mənə aşılaya da bilməzsən. Məsələn, bu gün sənin tədbirinə gəlməyə niyyətim vardı 

deyə, durub gəldim, yox, əgər bunu istəməsəydim, onda... Sən ki mənə bələdsən. Hər 

şeyi də bilirsən. Hətta hər ay mənə göndərdiyin o yüz manatı bircə qəpiyinə də toxun-

madan Gəncəyə (orijinalda, o dövrün reallığına əsasən, Kirovabad işlənib – Tərc.) 

yolladığımı da, beş il əvvəl, ad günümdə açarlarını zorla ovcuma basdığın o maşını 

bircə yol sürmədiyimi də yaxşı bilirsən... Elə hər şeyi bilib susduğuna görə də sənə 

təşəkkür düşür. Bu gün bir oğul kimi mən öz borcumdan çıxdım. Ona görə də 

səssizcə və hiss olunmadan aradan sivişə bilərəm, yaxşı ki, bundan ötrü özümə 

əvvəlcədən əlverişli bir yer seçmişəm.   

Musiqi səslənir. İndicə hamı yandakı rəngbərəng parketli və büllur çilçıraqlı zala 

keçəcək ki, həm rəqs etsin, həm də sənət əsərlərindən zövq alsın, mən isə, borcunu 

verdiyinə görə qəlbi xoş hislərlə dolan biri kimi bu dəbdəbəli sarayı tərk edəcəyəm 

ki, bu axşamkı başqa bir borcumu da ödəməli olduğum o rahat guşəyə yollanım. 

Diqqət! Kod adı “Zoluşka” olan əməliyyatın içrasına başlayırıq. Ətrafdakı insanların 

diqqətini çəkməmək üçün buradan uzaqlaşırıq. Bunu xeyli sərbəst şəkildə və diqqət 

çəkmədən edirik, gah geri-geri gedir, gah çömbəlir, gah da yelpiyimizi yelləyirik.  

Dayan! Obyektiv səbəblər ucbatından, gedişimizi bəlli bir müddət üçün təxirə salırıq. 

Atamız bizə hansısa əl-qol hərəkətlərilə işarələr verir? Elədir ki var – bizi yanına ça-

ğırır o. Görünür, məni kimləsə tanış etmək niyyətinə düşüb.  

Ola bilməz! Axı harada? Bütün bunlara öz gözlərinizlə şahid olmaq əvəzinə, indi siz 

haralarda dolaşırsınız? Mənim az qala dahiliyə qədər gedəcəyinə inandığınız 

istedadımla bağlı rayon və şəhər Təhsil şöbələrinin iclaslarında qayğı və heyranlıq 

dolu məruzələr edən, bəzən xasiyyətimdəki anlaşılmaz cəhətlərlə bağlı parlaq 

gələcəyimin təminində ciddi şübhələrə qapılan məktəb direktorum, sinif rəhbərim, 

haradasınız indi siz? Orta təhsil sahəsində çalışan məsləkdaşlarının telepatiyanın 

hələlik sirli qalan, araşdırılmamış qanunlarına əsasən eyni baxış bucağını öz 

tabeliyindəki insanlara ötürən rektorum, dekanım və iki dekan müavinim, haradasınız 
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axı? Bizim elmi tədqiqat institutumuzun şübhələr içində çaş-baş qalan, Böyük Elmi 

Şurada oxunmaq və hamıya öz akademik erudisiyasını göstərmək üçün nitq 

hazırlamaq vaxtının yetişib-yetişmədiyini bilməklə mənim alimlik dərəcəsi 

almağımla bağlı təbriklər, ya da məhkəmə prosesində mənə həvalə olunan 

laboratoriyada məsuliyyətsiz hərəkətlərim nəticəsində baş verən partlayışa nə onun, 

nə də institut kollektivinin bir dəxli olmadığına dair qısa və peşmanlıq dolu hesabat 

vermək arasında seçim edə bilməyən o direktorum bəs hanı? Axı siz, ey evlər idarəsi 

müdirləri, ey köhnə və yeni qonşularımız, haradasınız?! 

– Sənə oğlumu təqdim etmək istəyirdim!  

Ay səni atası! Sən bu Böyük Şəxsiyyətə “sən” deyə müraciət edirmişsən. Yox, 

həqiqətən də, mənim atam heyrətamiz bir insandır, vallah.  

– Məncə, biz tanışıq. Hələ onun beş yaşı olanda sizə qonaq gəlmişdim, o günü 

xatırlayıram, – deyib, məni diqqətlə süzür, sanki bu yolla o, yaddaşında köhnədən 

qalan təəssüratları indikilərlə müqayisə edir: hə, onda, yəni mənzilimizin kandarında 

onunla rastlaşdığım vaxtlarda qapımıza atamın adı-soyadı olan bir lövhəcik 

vurulmuşdu. 

– Hə, o vaxtdan bəri oğlum xeyli dəyişib, – deyən atamın üzündə təmkinli bir 

təbəssüm dolaşır: bu təbəssümə yetkin yaşdakı oğlunu özünün davamçısı və həmfikiri 

kimi yetişdirən, onunla bu Ömür yollarında birlikdə uzun bir yol qət edəcəyindən tam 

əmin olan atanın özündənrazılıq hissi də qarışıb.  

Gərək atam belə gülümsəməyəydi. Bu təbəssüm ona yaraşmır çünki. Xahiş edirəm. 

Etmə, eləmə bunu. 

– Müstəqil bir insandır. Polimerlər kimyası sahəsində maraqlı araşdırmalar aparır, – 

atamın mənim çalışdığım sahənin adını bildiyi heç ağlıma gəlməzdi. – Məncə, bu 

barədə özünün danışması daha uyğun olardı. 

“Hə, dayı və xalalar üçün bir şeir desənə. Bu gün, günorta dediyini. Hə, de gəlsin, heç 

utanıb-sıxılma...” Şeir-zad olmayacaq, atası. Həm də ona görə yox ki, övladın sıxılır. 

Sənin balan yaşına görə xeyli gözüaçıqdır. Artıq o, çox şey bacarır. Həm dayı və 

xalalara bir şeiri iki xarici dildə oxuya bilər, həm də məktəbəqədər yaşda olmasına 

rəğmən, vurma cədvəlini heyrətamiz dərəcədə dəqiq bilməsi bir yana, hətta on səkki-

zin dördə hasilinin nə etdiyini də sizə fikirləşmədən deyər. Özünün təsirli səsilə o sizə 

elə bilgilər çatdırar ki, bütün dayılar və xalalar bu heyrətamiz vunderkindin bir an 

belə ləngimədən xüsusi istedada malik uşaqlar üçün məktəbə verilməsini birağızdan 

tələb edərlər. Uşağın indiki ovqatı isə sizin dediyinizə heç uyğun gəlmir. Problem də 

bununla bağlıdır. Dayıların və xalaların könlünü o, gələn səfər mütləq oxşayar. Özü 

də bunu şeirlərsiz, həm də atasının köməyi olmadan edər. Bununla bağlı uşağın 

özünün gəldiyi danılmaz qənaətlər var çünki.   

Bacardıqca təbii görünməyə çalışaraq dilləndim: 
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– Danışılası elə bir şey yoxdur. O ixtisasın sahibi olmayan birisinə həmin 

eksperimentlər hədsiz darıxdırıcı görünür. Kimyaçının işi elədir ki, ancaq bitdiyi 

zaman adama maraqlı gəlməyə başlayır. Həm də, təbii ki, nəticədə maraqlı bir şey 

alınarsa.  

Məni süzdüyü anlarda Böyük Şəxsiyyətin üzündə xoş bir təbəssüm dolaşır. 

Baxışlarında isə nəsə yeni ifadə zühur edir. İndi onun baxışları təcrübəli bir sürücüyə 

xas baxışları xatırladır: sanki sürətlə döngəni burulduğu an svetoforda sarı işıq görüb, 

ancaq bunun ardınca qırmızı, yoxsa yaşıl işığın yanacağını kəsdirə bilmədiyi üçün 

hiss olunmadan əyləci basıb.  

– Təzə liman necə, xoşunuza gəldimi? 

– Çox bəyəndim. Mənə qalsa, gərək o, çoxdan tikiləydi.  

– Fikirlərimizin tamamilə üst-üstə düşməsinə son dərəcə şadam. – Bunu eşidən də 

düşünərdi ki, o, bundan, həqiqətən, hədsiz məmnundur. – İndi isə qonşu zala keçib, 

konserti dinləyək. – O, mənim və atamın qoluna girməklə, bizi girişə tərəf apardı. – 

Söz veriblər ki, maraqlı olacaq. 

Biz qondarma parterin ilk sırasında oturub, incəsənət ustalarının yeni limanı inşa 

edənlərin şərəfinə verdikləri konserti dinlədik. Ən qabaqcıl fəhlələrin, briqadirlərin 

və mühəndislərin adları sadalandı, tanınmış artistlər onların ruhunu oxşamaq üçün 

çalıb-oxudular. Sonra isə növbə sənə çatdı, atası, bütün zal səni gurultulu alqışlarla 

salamladı... Sən ayağa durub, dönə-dönə baş əydin və təkrar mənimlə Böyük 

Şəxsiyyət arasındakı yerində əyləşdin. O ara mən də səni alqışladım, atası, axı sənə 

qarşı qəlbimdə hər hansı mənfi bir hiss yoxdur, sənə hörmətim var, hətta sənə 

heyranam da, ancaq gərək bağışlayasan ki, səni layiqli bir oğulun öz atasını sevə 

biləcəyindən xeyli az sevirəm. Atası, mən sənin hakimin-filan deyiləm və sənin 

mühakimə olunacaq bir cəhətin də yoxdur. Bir dəfə bizim azsaylı görüşlərimizin 

birində sən, bəlkə də, heç istəmədən belə demişdin: “Mən səndən yox, anandan 

ayrılmışam və heç kəs sənə bizim münasibətlərimizə qarışmaq haqqı verməyib”. 

Odur ki, bu məsələyə qarışmıram. Sadəcə bu sözləri xatırlayıram və bundan sonra 

artıq özümlə bacara bilmirəm. Hər dəfə səninlə görüşəndən sonra yadıma düşür ki, 

anam ikinci dəfə ərə gedəndən sonra evimizdə bir Heyvan peyda oldu və süfrə 

arxasında keçib, bir vaxt sənin oturduğun yerdə əyləşdi. O Heyvan daim burnunu 

çəkib xortuldadı, ağzını marçıldatmaqla, sonrakı uzun illər boyu özünün o 

müzakirəolunmaz hökmlərini dilə gətirdi. Daha sonra o Heyvan bir insana əl də 

qaldırdı hələ. Məhz o an mən həmin otağa girdiyim üçün anamın üzünü gördüm. Hə, 

atası, hər şeyi xatırladığımı deyərkən mən, əlbəttə ki, məsələni bir az şişirdirəm. Təbii 

ki, hər şeyi xatırlamıram – xatırladığım bircə odur ki, anam səsini başına ataraq məni 

ondan aralayırdı. O vaxt səni televiziyanın “Gözəllik aləmində” verilişinə vaxtaşırı 

qonaq çağırardılar və sən o verilişin adına tamamilə uyğun olaraq, yüksək 

dəyərlərdən inandırıcı bir şəkildə danışardın – bax, indi heç cür yadıma sala bilmirəm 
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ki, həmin gün də sən o verilişə çağırılmışdınmı? Bunun ardınca onlar – ögey atam və 

ondan ayrılmağa heç cür qıymayan anam – Gəncəyə köçdülər, deyəsən, orada o 

Heyvana yeni, daha rahat bir axur və daha bol aylıq yem vəd etmişdilər, mən isə 

təhsilimi Moskvada davam etdirməyə yollandım... Mənə məktub yazardın onda...  

Bəs bu nədir? Niyə hər kəs ayağa qalxdı ki? Hə-ə... Konsert bitibmiş. Hamı dağılışır. 

Böyük Şəxsiyyət ayrılarkən dedi ki, atamla məni qonaq çağırır. Sonra təkcə ikimiz 

qaldıq orada. Parlaq işıqlandırılan o əzəmətli binanın qarşısındakı kimsəsiz meydanda 

dayanmışdıq.  

– Axşamlar bina daha gözəl görünür, – dedim. – Təbrik edirəm. 

O, gülümsədi: 

– Sağ ol. Səmimi desəm, bu bina özümün də könlümcədir. Hə, gedəkmi? Piyada 

gəzməyimiz daha xoş olar deyə, mən də sürücümü evə göndərdim. Dənizdən sərin 

meh əsir, üşüməzsən ki? 

– Yox. 

– Gəl, mənim evimə gedək, oturub, çay içək. Bəlkə, meylin şərab çəkər? Mənə bir 

neçə şüşə həqiqi “Sagiani” şərabı göndəriblər. Hələ o qədər də gec deyil.  

Yox, atası, sırf könlümün istəmədiyini üzrlü səbəb kimi əsas götürməklə, nə sənin 

evinə gedəcək, nə də çay və ya şərab içəcəyəm. 

“Dovşan qardaş Midous xalaya və onun qızlarına baş çəkmək üçün onlara qonaq 

getdi”.  

– Təəssüf ki, bir azdan evdə olmalıyam. Bir zəng gözləyirəm.  

O mənə yaxşı tanış olan bir hərəkətlə əlini saçında gəzdirdi, bu ara hətta meydana 

çökən alaqaranlıqda da onun saçlarının necə çallaşdığı sezilirdi. “Dovşan qardaş atına 

minib yola düzəldi...” 

– Mən isə düşünürdüm ki, bəlkə, bu gün üz-üzə oturub dərdləşərik, heyif, yenə 

alınmadı. – O, lap büzüşmüşdü, görünür, dənizdən əsən külək, həqiqətən, xeyli sərin 

idi. 

“Amma Dovşan qardaşın hardan ağlına gələydi ki, həmin vaxt Tülkü qardaş Midous 

xala və onun qızlarıyla yanaşı oturub qəlyanını tüstülədir artıq...” 

– Nə isə. Açılışa gəldiyinə görə sağ ol. Salamat qal. Əlaqəni kəsmə.  

Bunu deyib döndü və çıxıb getdi.  

Mətbəxdən vanil ətri vurur, anam yenə bizim üçün nə isə ləziz bir xörək bişirib. 

Atamın dizi üstə oturmaq da, onun əlini çiyinlərində hiss etmək də, Rimus dayının 

hekayətlərini sənin üçün aramla, nəvaziş dolu bir səslə necə oxuduğunu dinləmək də 

xoş idi. Yaşıl abajurdan süzülən ilıq işıqda otaq adama elə rahat gəlirdi ki. 

Sən haradan çıxdın, ey o bir daha geri dönməyəcək ötən bəxtəvər günlərin şirin 

xatirələrini perikdirən ətirli və sirli xəyal? Yaddaşımın hansı bilinməz qatlarından, 

saxlanclarından sıyrılıb çıxdın və sənin növbəti gəlişini mən bir də nə qədər 

gözləyim?  
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O, nə barədəsə düşüncələrə dalmışdı deyə, tələsmir, yan-yörəsinə də baxmırdı.  

– Ata! 

Birdən öz səsim çatdı qulaqlarıma və düşündüm ki, deyəsən, onu çox ucadan 

səslədim. 

Sonuncu dəfə onu nə vaxt bu cür, yəni “ata” deyə çağırmağım necə uzaq keçmişdə 

olmuşdusa, bunu hətta dəqiq xatırlamırdım da.  

O, ayaq saxlayıb, ağır-ağır mənə tərəf qanrıldı.  

– İstəyirsənsə, mən sənə sabah baş çəkim, hə? Axşamüstü.  

Deyəsən, o, nə isə demək istədi, amma sonra fikrindən daşınıb, səssizcə başını 

tərpətdi.  

Bir də bunu gördüm ki, son dərəcə ağır və ahəngdar bir tərzdə o qadının telefon 

nömrəsini yığıram, həm də bu səssizlikdə cırıltıyla tez geri dönməsin deyə, barmağı-

mı diskdən tez çəkmirəm, sanki bu yolla xəttin o biri ucundakı şəxsin gələn zəngin 

bacardıqca sakit və yumşaq səsindən qorxuya qapılmasına mane oluram, bu zəng 

hardasa gecənin bir aləmi gələn qonağın dostunun qapısını xüsusi nəzakətlə 

döyməsini xatırlatmalıydı: sanki ev yiyəsi öz ailəsilə oturub, bu qonağın axşam 

yeməyinə təşrif buyurmasını ta gecəyarıya qədər gözləyibmiş, o isə təsadüfən rastına 

çıxan sərxoş sinif yoldaşları ilə mənasız və yorucu bir axşam keçirməyə məcbur qalsa 

da, belə gec saatda, ən nəhayət, bu mənzilə gələ bilib, həm də bunu uzun və sonu 

görünməyən bir ayrılıqdan öncə vidalaşmaq xətrinə etdiyi üçün özünü heç cür 

bağışlamır.    

O, dəstəyi tez qaldırdı, səsində heç yuxululuq duyulmurdu.  

– Sən canın, bağışla, – dedim. – Bilirsən, elə vəziyyətə düşdüm ki... 

Gülərək dedi: 

– Görürəm. Hətta fikirləşirdim, zəng də vurmazsan.  

Dedim ki, yola düşməzdən əvvəlki gün belə yoxa çıxmağım tamamilə bağışlanmazdır 

və bu səbəbdən artıq onu sadəcə vağzalda görə biləcəyəm.  

Güldü.  

– Nəyə gülürsən belə? 

– Sənin, kimisə yuxudan oyatmaqdan qorxurmuş kimi, belə pıçıltıyla danışmağın 

mənə hədsiz məzəli gəldi. Mən də belə alınmasına heyifsilənirəm. Neyləyək, olan 

oldu, keçən keçdi artıq. Ancaq sən hələ də məni görmək istəyirsənmi? 

Bu elə bir sual idi ki, ona yalnız bircə cavab vermək olardı və mən ləngimədən 

dedim:  

– Həm də çox.   

– Onda sağ əlini yuxarı qaldırıb, təntənəli şəkildə de: “Sağlam məntiq və möhkəm 

yaddaş sahibi kimi mən indi səni görmək istəyirəm. Həm də çox, çox, çox!” De 

görüm. Çünki bu məni sakitləşdirəcək. 

– ... Çox, çox, çox! 
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O, qüssəli ahənglə dedi: 

– Bax, görürsən, mən əmin idim ki, sən əlini qaldırmayacaqsan... Qaldırmadın da, 

eləmi? 

Mən də uyğun söz tapa və məzəli bir yalan uydura bilmədiyim üçün qüssəli halda 

etiraf etdim: 

– Hə, qaldırmadım.  

Sanki əlimi yuxarı qaldırıb-qaldırmadığımı o həqiqətən də, təyin edə biləcəkdi!  

– Bax, görürsən, – dedi. – Deməli, məni görməyi çox da istəmirsən. 

– Əgər mən inansaydım ki, bundan, həqiqətən, nə isə asılıdır, onda hər iki əlimi 

qaldırar və ta səni görəcəyim ana qədər eləcə quruyub qalardım, – bu sözləri 

tamamilə ciddi tərzdə və aramla dedim, sanki bununla səsimdəki yüksək inandırıcılıq 

və həqiqət çalarlarının miqdarını dərin həzz ilə sezməyə çalışırdım, hətta bu çalarlar o 

dərəcə çox idi ki, onun hesabına bəxti gətirən üç pay sahibini təcili qaydada Suren 

Koçaryanın ifasında “İliada” və “Odisseya”dan seçilən parçalarla şifahi hekayə 

axşamına tam arxayınlıqla göndərmək olardı, həm də bunu o məqamda etmək olardı 

ki, artıq mərcə qoyulan vəsaitlər yığılıb, bir cüt çapma stəkan və içiboş mayonez 

qabları süfrəyə düzülüb – bundan belə yarışanlar ilə qələbə anı arasında bir həmlədə 

qət ediləcək növbəsiz kassalar və piştaxtalar qalır sadəcə.    

– Lazım deyil, – dedi. – Əlbəttə, əgər sən çox istəyirsənsə, onda əllərini yuxarı qaldır, 

ancaq onları bu vəziyyətdə çox da saxlama. Oldu? 

– Niyə ki? 

– Çünki bundan sonra əllərinin keyləşməsini və öz çevikliyini itirməsini heç 

istəməzdim, axı yanına gələcəyim vaxt əllərinin soyuq olmasını istəmirəm. Bu gecə 

onların xeylı isti və nəvazişli olması mənim üçün çox vacibdir... 

Bu, son dərəcə gözlənilməz oldu və mən az qaldım, xəlvətcə necə aradan çıxıb 

gedəcəyini də ondan soruşum, üstəlik, xəbər alım ki, bu onun anasının səhhətinə 

mənfi təsir göstərməzmi və ya onlara qonaq gələn xalan sənin kimi ədəbli-ərkanlı bir 

qız övladın və bacıqızının gecənin bir aləmi evdən qəflətən, həm də səbəbsiz bir 

şəkildə çıxıb getməsinə necə baxar, – yaxşı ki, dilimi dinc qoydum.  

– Təşəkkür edirəm, – dedim. – Düzü, heç ağlıma da gəlməzdi ki... 

Ancaq o, sözümü ağzımda qoydu: 

– Gəlməyimi istəyirsən ki? – Qəfildən onun səsində əsəb və gərginlik çaları sezildi. – 

De də? 

– Buna necə şübhə edə bilərsən axı?! Əmin ol ki, indiyədək mən həyatımda hələ heç 

nəyi bu qədər arzulamamışam! 

– Buna şübhəm yoxdur. 

– Yaman darıxmışam sənin üçün. 
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– Əgər sən bunu istəyirsənsə və mən də buna can atıramsa, onda daha bu dünyada 

heç nə bizə mane ola bilməz, – dediyi zaman səsində yenə bu söhbətin lap 

əvvəlindəki rahatlıq duyuldu. – Mən ora gəlirəm. 

– Mən də indicə evdən çıxıram ki, gəlib səni qarşılayım. 

– Lazım deyil. Çünki bir-birimizlə rastlaşmaya da bilərik, bu isə onsuz da dar olan 

vaxtımızda itkiyə yol açar. Evində oturub, gözlə. 

Sonuncu Gəlişə qədərki o iyirmi beş dəqiqədən mən son dərəcə dəqiq və dolğun bir 

şəkildə yararlandım: otağa yüngülvarı əl gəzdirdim, başqa vaxtlar məcbur qalmayınca 

üzümü qırxmasam da, indi vaxtından əvvəl üzümü qırxıb, təzə köynək geyməklə 

özümü abıra saldım, sanki bu görkəmdə mən Antarktidaya uzunmüddətli və 

təhlükələrlə dolu ezamiyyətə gedən bir meteoroloq sayağı, ayrılacağı doğmalarına, 

yaxın dostlarına və sevdiyi qıza qoyub gedəcəyim bir fotoşəkildə öz çöhrəmi 

əbədiləşdirməyə hazırlaşırdım.  

Qapını səssizcə açıb, ayaq barmaqlarımın ucunda yeridim ki, qonşularımın şirin və 

həssas yuxularına haram qatmayım – çünki günün bu saatında xəyal gücü artıq qeybə 

çəkilir, gündəlik məişətin üstü açılmamış minlərlə maraqlı sirrini özündə cəmləşdirən 

“Böyür-başımızdakı heyrətamiz şeylər” bölümü xüsusilə zərərli impulslar yaymağa 

başlayır – və beləcə, küçəyə çıxdım..  

Küçə kimsəsiz və sakit idi, bəlkə də, adi vaxtlarla müqayisədə normal iş həftəsinin 

tən ortası və gecə saat üç üçün hədsiz dərəcədə kimsəsiz və sakit idi küçə. Bir qədər 

giriş qapısında hərəkətsiz durdum, sonra nəyə görəsə məhz bizim blokda vacib işi 

olan bir it haradansa qaçıb yanıma gəldi. Onun ehtiyacını ilk dəqiqədən anlamasam 

da, heyvancığaz dərdini mənə başa salmaq üçün, həqiqətən, dəridən-qabıqdan çıxdı. 

Bəlkə də, mən bir azca diqqətli və ya itlərin davranış tərzindən agah olsaydım, 

küçənin tən ortasında onun ləng yerişlə niyə dövrələr vurmasının, ara-sıra niyə məni 

oğrun-oğrun süzməsinin səbəbini, hər halda, anlayardım. Mən isə bunlardan bir şey 

başa düşmürdüm və ən nəhayət, itin səbri tükənəndə bir nəticəyə gələ bildim. O, qəfil 

ayaq saxladı və üz-üzə dərdləşə bilsin deyə, mənə xeyli yaxın məsafədə yerə sindi – 

amma bu məsafə həm də tamamilə təhlükəsiz bir məsafə sayılırdı – dodağını ya-

layaraq, baxışlarını üzümə dikdi: bu baxışlarda həm heyrət, həm xəfif əsəbilik, həm 

də elmlər doktorları və akademiklər üçün nəzərdə tutulan kiçik və qapalı oxu zalının 

daimi müştərisinə xas güclə seziləcək bir yekəxanalıq son dərəcə mütənasib şəkildə 

cəmləşmişdi: mən sırf ona aid olan, pəncərə qabağındakı bir guşədə oturub detektiv 

kitabı vərəqləyən biri idim, həm də davranışlarıma göz qoyan adam o dəqiqə əmin 

olardı ki, bu zala girmək üçün hər hansı sənədim yoxdur və yaxın əlli ildə də 

olmayacaq. Pərt halda və mızıldayaraq üzrxahlıq etdim, detektiv kitabını örtüb, 

ümumi zala üz tutduğum zaman onun mənə zillənən, ancaq üzrxahlığım sayəsində 

nisbətən yumşalan baxışlarını kürəyimdə hiss etdim, it isə o ara əlüstü kandardan 

içəri keçdi və az sonra oradan gələn ahəngdar şırıltıya əsasən dəqiq demək olardı ki, 
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məskəni saydığı bu ərazidə özünün gündəlik işinin icrasına, yəni binanın ab-havasına 

çöküb-qalan və əsla dağılıb getməyən, el arasında “pişik qoxusu” adlanan (halbuki 

özünün qoxu tərkibinə, unudulmaz dərəcədə sərt və dolğun iy buketi baxımından bu 

yaxın məhəllələrdə heç bir şübhəyə yer qalmadan, həm də ən azından fəxrlə “pələng 

sidiyi” adlana biləcək) o qoxunu yaratmağa girişdi.  

Mən gözlədiyim qadını uzaqdan, yəni hələ küçəmizin o biri tinindən çıxanda görüb-

sezmişdim. Ancaq nədənsə ona tərəf getməyə can atmadım, neon lampalarının soyuq 

və solğun işığında, həm də küçənin o bitib-tükənməz müstəvisi boyunca mənə doğru 

xəfif, amma aramsız yerişlə gəldiyi o anlarda yerimdəcə quruyub qalmışdım. O mənə 

yanaşdı və bircə kəlmə də kəsmədən başını köksümə qoydu.  

Bəlkə də, gecə fənərlərinin işığı onu mənə qeyri-real varlıq kimi göstərmişdi, ancaq 

qəfildən mənə elə gəldi ki, bütün gördüklərim vaxtilə kinoteatrda retro silsiləsindən 

tamaşa etdiyim köhnə bir filmin çox da gözəl sayılmayacaq səhnəsinin birəbir ey-

nisidir və mən ötəri də olsa, düşündüm ki, ətrafımızdakı binaların qaralan 

pəncərələrinin də mənim iştirakçı olduğum, çox da gözoxşayan sayılmayacaq bu 

səhnəyə şahid olması bir elə vacib deyil. Dilimin ucunda dolaşsa da, mən həmin o 

filmin dəqiq adını heç cür xatırlaya bilmirdim ki bilmirdim. Ya “Zorronun işarəti” 

olmalıydı, ya da “Kardinalın cübbəsi”... Daha sonra özüm də hiss etmədən bu məsələ 

üzərində baş yormaqdan daşındım və məncə, bunun səbəbi hər halda o adı 

xatırlamağa cəhdin əhəmiyyətsizliyi ilə artıq barışmağım idi – vaxtaşırı və sırf kino 

həvəskarları üçün nümayiş etdirilən, hansısa sentimental və dayaz bir filmin adını 

tam dəqiqliyi ilə xatırlasaydım, guya nə dəyişəcəkdi ki?!   

O, bircə kəlmə də demədi, tərpənmədən, sadəcə bütün bədənilə mənə qısılaraq, 

küçənin ortasında dayanıb-durdu və mən ondan, onun paltarının və köynəyimin 

parçasından bədənimə nüfuz edən hərarəti, saçlarının rayihəsini, çiyinlərimi qucan 

əllərinin sığalını duydum. 

Birgə keçirdiyimiz o sonuncu gecəni, daha doğrusu, ondan geriyə qalan qismi, dan 

yeri ağarana qədərki saatları biz söhbət edərək keçirdik, bu onun söylədiyi uzun, 

çılğın və qırıq-qırıq bir monoloq idi, adətən tamaşaçı hər şeyi deyil, sırf ona izn 

verilən qədərini görsün və eşitsin deyə, rejissor ədəb və məntiq çərçivəsini nəzərə 

alaraq, pərdəni yalnız müəyyən həddə qədər aralamağı rəva bilir axı: öz monoloqunu 

söylədiyi zaman o da heç özünə bənzəmirdi, çünki bunda onun hər zaman yüksək də-

yər verdiyi kinayədən və sarkazmdan heç bir əsər-əlamət yox idi...   

Heyrətlə dinləsəm də, ona qarşı bir canıyananlıq da duyur və özümdən soruşurdum 

ki, hələ ilk məqamda, yəni zülmətdə qığılcım görəndə, burnuma yanan ağacın və 

əriyən metalın qoxusu dəyəndə, bəlkə də, mən dayanıb düşünməliydim, bəlkə, sırf 

biganəliyim və ya xudbinliyim ucbatından ikinci məqamda, həm də bu dəfə o 

dayanıqsız binaya artıq ciddi, az qala ölümcül xəsarətlər vəd edən vəziyyətdə, 

divardan asılan yanğınsöndürmə balonunu ləngimədən alıb, artıq acgözlüklə 
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artırmanı və divarları yalayan narıncı rəngli alov dilimlərilə mübarizəyə 

girişməliydim?..   

Özümü sorğu-suala tutmağıma ara verdim, çünki onların cavablarını onun sözlərində 

tapır, gözlərindən oxuyurdum. Pəncərələrdən qorxunc uğultuyla küçəyə şığıyan alov 

dillərini gördüm, yanıb-yıxılan dirək və örtüklərin çıxardığı küt səsləri eşitdim, 

öhdəsindən artıq heç bir yanğınsöndürmə dəstəsinin gələ bilməyəcəyi o alovun üzü-

mü necə qarsayıb-yaladığını birbaşa hiss etdim...  

Hə, bir də, dedi ki, görüşlərimizin hər dəqiqəsi onun yaddaşında hifz olunacaq. 

Bunun bir həqiqət olduğunu, bütün bunlara görə mənə minnətdarlıq duyduğunu, bu 

duyğuları onun öz qəlbində həmişəlik yaşadacağını mən artıq bilirdim...   

Hava işıqlaşanda o, yuxuya getdi və günəşin şüaları onun gözoxşayan, kamil biçimli 

əndamının dərisini zərif pənbə rəngə boyadı, sonra isə bu misilsiz tablonu şəffaf, 

amma qızılı rəngə çalan lak təbəqəsilə örtdü: bu tablo bəşəriyyətin tarixi qədər qədim 

idi və bu mənzərə gözlərim yumulmazdan əvvəl şüurumda əks olunan sonuncu 

görüntü oldu.   

Bu, bütün bədənimi bürüyən sarsıdıcı qorxu, röyasız yuxu və nəfəskəsən dəhşət idi, 

o, dözülməz bir ağrı fonunda üstümə necə çökdüsə, bircə anda bunun təsirilə əllərim 

və çənəm qıc olmağa başladı. O ağrı sol dizimdə gözqamaşdırıcı cınqılar çıxarmaqla, 

sinirlərimin uclarını və əzələlərimi külə çevirməklə, onurğa sütunumun və 

sümüklərimin üzərindəki dərimi qan qarışıq dartıb soymaqla, fərqli radiuslara malik 

dövrələr vurmağa başladı. Sanki bu, əbədi davam etdi və əgər qəfil yuxudan oyanıb 

onun təlaş dolu çöhrəsini qarşımda görməsəydim, bəlkə, hələ bir o qədər də davam 

edəcəkdi: 

– Nə olub sənə? Nə olub sənə, hə, qadası? Qorxulu yuxu görürdün? Dəhşət dolu bir 

səslə bağırırdın e yuxuda! 

Hələ sözün tam mənasında özümə gəlmədiyim üçün sadəcə başımı tərpətdim, öz 

yuvasına sağ-salamat gəlib-çıxmış, doğma mağarasına çökən alaqaranlığın bütün 

gözəlliyini və onun divarlarının dərin arxayınlıq aşılayan qalınlığını indiyədək belə 

bariz şəkildə sezməyən sağlam bir məxluqa xas, ibtidai sevinc hissinin bütün 

varlığımı bürüdüyünü duyurdum. Amma bununla yanaşı, zehnimin ən dərin qatlarına 

bir qorxu hissi çöküb qalmışdı, mənə elə gəlirdi ki, narahat yuxumla birlikdə qeybə 

çıxan o ağrı hissi hələlik pusqudadır, uyğun bir zamanı səbirsizlik və acgözlüklə 

gözlədiyi o anlarda bir nəbz kimi hələ də atır. Ancaq tezliklə bu da keçib getdi.   

Başımı çəkib köksünə sıxdı o, anaların öz körpələrini oxşayıb sakitləşdirərkən 

söylədikləri sözlərə son dərəcə bənzəyən hansısa məzəli kəlmələr dedi.   

O, vanna otağında olduğu müddətdə mən səhər yeməyi hazırlayıb süfrəyə düzdüm. 

Masa arxasında oturub, ordan-burdan – qarşıdan gələn qış mövsümündə dəbdə olacaq 

geyimlərdən tutmuş, bugünkü havaya və Niksonun Çinə səfərinin əsl səbəblərinə aid 

təxminlər barədə – söhbət etdiyimiz dəqiqələrdə mən belə qənaətə gəldim ki, onun 
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özünəinam hissi tamamən bərpa olunub. Bu, bir-birinə hədsiz dərin rəğbət bəsləyən 

iki insanın sərbəst və yüngülvarı səhər yeməyi idi, adətən belə cütlər asudə 

vaxtlarının böyük qismini azsaylı məşğuliyyətlərlə – məsələn, çimərlikdə, menüsü 

sırf Şərq təamlarından ibarət restoranda, nadir hallarda isə ziyalı müştərilərin sifarişi 

ilə dəvət olunan və o məkanın həftəbecər rəqs proqramına bir qədər rəng qatmaq 

üçün Listin “2-ci rapsodiya”sını ifa edən trio ilə, ya da böyük seçimdən məhrum, an-

caq daimi filmotekaya malik bir yay kinoteatrında – keçirirlər.  

İkinci fincanı bitirənə yaxın o, qəhvəni tərifləsə də, yeməyə əl vurmadı və dedi ki, 

vaxtdır artıq, getməlidir. Truskavetsdən mənə mütləq məktub yazmasını xahiş 

edərkən əslində demək istəyirdim ki, ondan alacağım hər xəbər üçün ürəyim gedir. 

Onun təbəssümündə nədənsə dərin qüssə sezildi və dedi ki, oradan yazacağı 

məktubun məzmununu elə indi də mənə danışa bilər, çünki Truskavetsdə onu sən 

deyən böyük yeniliklər-filan gözləmir, onlarla birgə bu səfərə çıxacağını umduğu 

xalası bundan imtina edibmiş (nə o bunun səbəblərindən söz açdı, nə də mən bu 

barədə soruşdum, amma təxmin etdim ki, həyat yollarının əldən saldığı o xala hər 

halda bir müddət bacısı qızıyla birgə vaxt keçirəndən sonra başqalarıyla, bəlkə, daha 

yaxın olmasalar belə, nisbətən hərəkətli və həyat eşqi aşıb-daşan qohumlarıyla 

qalmağa dərin zərurət duyubmuş), evə baxan, anasına qulluq edən qadın da bir aylığa 

onlarla harayasa gedə bilməyəcəyini deyib (mənə elə gəldi ki, bu imtina daha çox 

pulla bağlı sıxıntılardan ortaya çıxıb) və buna görə də Truskavetsdə onu, özünə çox-

dan və yaxşıca məlum olan, yeknəsəq həyat tərzi gözləyir. Dedim ki, mənim üçün 

vacib olan onun məktubunun məzmunu deyil, həmin məktubu almağın bağışlayacağı 

xoş təəssüratdır. Məncə, bu ifadə həm tamamilə yerinə düşmüşdü, həm də elə dərin 

maraqla, elə canıyananlıqla deyilmişdi ki, özünə dəyər verən heç bir insan onda 

hansısa incidici mərhəmət çaları duymazdı. İflic olmuş ahıl qadını əlil kreslosunda – 

bir aylıq müddət üçün tərtib edilmiş və tibbi prosedur kabinetləri önündə dayanmaq 

şərtilə, daimi marşrut üzrə – uzun və zəhlətökən axşamlarda parkın səkiləri boyu necə 

gəzdirdiyini təsəvvürümdə canlandırdım və ona, həqiqətən də, yazığım gəldi. O isə 

laqeydliklə başını tərpədərək gülümsədi və: 

– Yazaram, – dedi. – Neyləmək olar, bayramlardan sonra adi iş günləri gəlir həmişə. 

Gəl, gedək. Mən hələ şəhər kassasına baş çəkməliyəm, çünki biletlərimiz oradadır, 

həm də yola götürmək üçün bəzi şeylər almalı və əşyalarımızı yığmalıyam.  

Biz, taksini gözlədib, əlüstü şəhər kassasına baş çəkərək biletləri götürdük, mən 

onların vaqonunun və ikinəfərlik kupesinin nömrəsini yadımda saxlayıb, onu evlərinə 

ötürdüm.  

Binanın girişində taksidən düşəndə o dedi:  

– Elə burada vidalaşmağımız məsləhətdir. 

Öpüşdük. Bu, həm sürücünün, həm də yoldan ötənlərin gözü qarşısında baş tutan 

tələsik bir öpüşmə oldu.  
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– Səni heç vaxt unutmayacağam, – dedi mənə.  

– Mən də səni heç vaxt unutmaram. Vidalaşmıram hələ. Axşam vağzalda 

görüşəcəyik.  

– Ehtiyac yoxdur, – dedi. – Yola salmağa gəlmə. İstəmirəm.  

Buna əvvəl təəccüblənsəm də, sonradan ağlıma gəldi ki, bəlkə də o, anasının kreslo 

ilə birlikdə vaqona necə qaldırılmasını və içəri aparılmasını görəcəyimdən narahatdır. 

Odur ki, daha təkid etmədim.  

– Bəlkə, nə isə bir köməklik lazım oldu? 

– Yox, olmaz. Olsaydı, deyərdim. İndi məni öp və get. 

– Qayıtmağını səbirsizliklə gözləyəcəyəm, – dedim ona. – Ora çatan kimi zəng vur.  

– Yaxşı, – dediyi zaman üzündə donan ifadə mənə qəribə göründü və bu, rahatlığıma 

haram qatdı. Qəribə və anlaşılmaz ifadə idi. Maşınla instituta gedərkən yol boyu bu 

barədə düşünsəm də, dəqiq qənaətə gələ bilmədim, çünki imkansız bir şeylə 

hesablaşmağı özümə sığışdırmırdım, həm də o son sözləri dediyim zaman onun üz-

gözündəki ifadədə aşkar bir maraq sezilirdi və hər şey, həqiqətən, mənim təsəvvür 

etdiyim kimi, yəni gülünc inamsızlıq və təəssüf çalarına bürünsəydi, tamamilə 

dözülməz bir şəkil alardı.   

Dəhlizdə ilk qarşıma çıxan Seda oldu – direktorumuzun katibəsi. Bu uzunayaq, 

gülərüz və cazibədar məxluq institutumuzda işə təxminən mənimlə eyni vaxtda 

girmişdi. İnstitutdaxili statistika göstərirdi ki, işə yeni alınan gənc mütəxəssislər 

arasında hər hansı səbəb olmadan şefin qəbul otağında az və ya çox oturub 

gözləyənlər içərisində bu xanımla nisbətən məhrəm münasibətlər qurmağa can atan 

bircə nəfər də tapılmaz. Hər il qəbul imtahanlarına girmək üçün bir aylıq məzuniyyət 

götürsə də, imtahanlardan kəsildiyinə görə vaxtından əvvəl işə çıxmağa məcbur 

olurdu. Daha sonra, yəni nisbətən israrlı gənc mütəxəssisə ərə gedəndən sonra isə bu 

xanım artıq altı ay müddətinə analıq məzuniyyəti götürməli olmuşdu. 

– Oy-y! – dedi o. – Bir görün, kim təşrif buyurub! Çox sevindim, vallah!   

Onunla salamlaşıb, son xəbərlərdən hali olandan sonra dedim:  

– Bax nəzərə alarsan, bülleten müddətimin hələ sabah bitməsinə baxmayaraq, mən 

günün sonunda olsa da, məhz bu gün işə çıxmışam. Xahiş edirəm, bu faktı, hər cür 

vacib izahatlar da əlavə etməklə, şefin diqqətinə çatdırasan, bəlkə, bu sayədə onun 

nəzərində mənim bir insan kimi nüfuzum xeyli möhkəmlənə.  

Seda dedi: 

– Nahaq yerə gəlmisən. Üz-gözündən o dəqiqə görünür ki, hələ tam sağalmamısan. 

Digər tərəfdən isə bu cür avazımış və halsız sifət sənə yamanca yaraşır.  

Bir filosof tövrüylə dedim: 

– Bu, həyatın qanunudur. Birində uduzanda, digərində mütləq udursan.  

O mənə qoşulub bizim laboratoriya tərəfə gedir, nəfəs dərmədən son ongünlükdə 

burada baş verənlərdən bəhs edirdi, mən isə xeyli diqqətlə onu dinləyir, qar uçqunu 
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kimi gurultuyla üstümə gələn bu qarmaqarışıq məlumatlar arasından işgüzar insan 

üçün maraq kəsb edəcək heç bir detalı qaçırmaq istəmirdim. Qəfildən onun saçına 

dən düşdüyünü sezdim: bəyaz tellərin sayı elə də çox olmazdı, vur-tut bir neçə tel. 

Əslinə qalanda, saçları gur və açıq rəngli olduğundan bu bəyaz tellər sən deyən 

diqqət çəkmirdilər də.           

– Nə vaxtdan səninlə bir yerdə işləyirik biz? 

O, ani düşünərək dedi: 

– Bununla yeddi il olacaq. Niyə soruşdun ki? 

– Elə-belə. Evdə işlər nə yerdədir? 

– Yaxşıdır, – dedi. – Hər şey qaydasındadır. 

– Yay evinizdəki işlər bitdi? 

– Hə. Hər həftənin şənbə və bаzar günlərini orada keçiririk deyə, lap bezmişik. 

– Vaxt tapıb, qonaq gələcəm sizə. 

– Sənə heç inanmıram. Çünki hər yaz bunu vəd edirsən də. 

– Gələcəm dedimsə, gələcəm. 

– Sən lap nahaq vaxtından tez işə çıxdın. Sənin yerinə olsam, gedib evdə dincələrəm 

bir az. Çünki görkəmində nəsə xəstəhallıq var.  

– Məsələ aydındır, – dedim. – Deyəsən, axı sən tibb institutuna qəbul olunmusan. 

– Donuzun biri, – hirs-hikkəsiz cavab verdi o. – Mənim də buna canım yanır. Hə, 

gəlib sənin iyrənc laboratoriyana çatdıq, bundan belə bura ayağımı da qoymaram.  

– Elə günü sabah gələcəksən, – əminliklə dilləndim. – Bütün kollektivimiz durub, 

ayağına gələrək, illər uzunu aparılan araşdırmalar nəticəsində, ali təhsili olmayan 

qadınlar arasında sənin ölkəmizin ən gözəl qadını seçildiyini bildirəndə gələcəksən 

bura. Necə deyərlər – “Miss ali savadsız”, üzr istəyirəm, daha dəqiq desək – “Miss 

orta təhsilli”.  

İndi başa düşürsən ki, əgər sən institutu bitirib, sıravi həkim işləsəydin, necə məyus 

olardın? Çünki bircə anda hər şeyi itirərdin! 

O, qayğılı halda:  

– Xeyli maraqlı faktdır bu, – dedi və gülümsədi. – Hamılıqla yığılıb gəlin və bunu 

mənə bir daha, həm də ətraflı izah edin. Bəlkə, buna görə mən də sizi bir fincan çaya 

qonaq etdim.  

Hər şey qaydasında idi. Cihazların göstəriciləri və reaksiyaların stabil gedişatı qrafikə 

dəqiq uyğun gəlirdi və heç bir xoşagəlməz hal yaranmamışdı. 

Mənim təxminlərimə görə, ilk nübarlarının yeddi-səkkiz ay sonra yetişəcəyi gözəl 

meyvələr – Nəticə, Uğur və Nüfuz artıq yetkinlik şirəsi ilə dolurdu. Yoldaşların da 

hamısı öz işinin başında idi və hər kəs mənim geri dönməmdən, həqiqətən, məmnun 

görünürdü, bu isə şəxsən mənə o laboratoriya jurnalımızın son səhifələrinin oxunma-

sından heç də az ləzzət vermirdi.   
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Ancaq hər şeyə rəğmən, bu otağın ab-havasında nə isə heç alışmadığım bir şey hiss 

edirəm. Günəş göz qamaşdırır, qaranquşlar nədənsə lap aşağıdan, otların üstüylə 

uçuşurlar, xeyli uzaqlardan isə zəif olmasına rəğmən, dəqiq eşidilən göy gurultuları 

gəlir qulaqlarıma. Üçlükdə laboratoriya masasının ətrafında əyləşib, dostyana 

söhbətləşirik, bu söhbətdə işimizlə birbaşa bağlı olan sözlər və məfhumlar o dərəcədə 

cüzidir ki, onun stenoqram mətninin hansısa dar ixtisaslı elmi jurnal üçün maraq 

doğura biləcəyini heç zənn etmirəm.  

Özüm susur, təşəbbüslərinə görə ürəklərini boşaltmaq üçün yoldaşlara fürsət 

verirdim. Köks ötürüb dilləndim:  

– Yaxşı, danışın görək, problem nə ilə bağlıdır? 

Hər üçü bir-birini süzsə də, sanki ağızlarına su alıb durmuşdular.  

Təəssüflə düşündüm ki, gərək bayaq təsərrüfat müdirimizə zəng edib deyəydim, artıq 

yaz həmişəki kimi, yəni təyin olunmuş vaxtda ölkəyə qədəm qoyub və bu səbəbdən 

institutun binasını hədsiz isitməyə elə bir ehtiyac duyulmur. İçəri çox isti idi və mən 

alnımın tərlədiyini hiss edirdim artıq.    

– Timo, zəhmət deyilsə, o nəfəsliyi aç. Bu cür bürküyə siz necə davam gətirirsiniz?! 

Bir də, Allah xatirinə, bir mənə deyin görüm, burada nə baş verir axı? Alik, sən danış, 

həm də yığcam elə, bura yolüstü dəydim, görüləcək başqa işlərim də var.   

– Timo bizdən ayrılır, – dedi Alik.  

– Belə-ə... Xoş xəbər oldu. Ay səni Timo! Doğru deyir? 

Ayağını kətilə qoymuş Timo başıyla bunu təsdiqlədi.  

– Bəs niyə gedir ki? 

Alik cavab verdi: 

– Deyir, ona kimya kombinatının krekinq qurğularının rəisi vəzifəsini təklif ediblər 

və maaşı da da buradakından qırx manat çoxdur.  

– Düz deyir? 

Timo köks ötürüb aşağı oturdu.  

– Hamısı düzdür, – dedim. – Bircə məbləğdən başqa. O qırx manat söhbəti otuz 

gümüş sikkəni xatırladır adama... Elə deyil, Timo?  

Timo əzgin halda dilləndi: 

– Nahaq belə deyirsən. Bunda qeyri-adi nə var axı?! Başqa işə keçirəm də.  

Bunu söyləyərkən baxışlarını hər vəchlə məndən qaçırmağa çalışdı.  

– Eh, Timo, Timo! Əynini geyin, birlikdə çıxaq. Məni ötür bir az. Yoxsa mənimlə 

söhbətdən də qaçırsan artıq? 

– Niyə qaçım ki? – dedi Timo. – Qeyri-adi heç nə yoxdur bunda. Kimya kombinatına 

gedirəm. Sənin işə dönüşünü gözləyirdim...  

– Dözmüsən, demək. Gəl, gedək! Uşaqlar, siz isə məni bağışlayın, tələsirəm. Bu 

karyera düşkünü ilə də gərək yolüstü söhbət aparım. 

Küçəyə çıxıb, bazara tərəf getməyə başladıq.   
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– Danış görüm. 

– Danışılası heç nə yoxdur, – dedi Timo. – Kimya kombinatına keçirəm. Əlverişli 

şərtlər təklif edirlər.  

– Bax, o köşkə çatana qədər... 

Timo şübhə ilə məni süzdü: 

– O köşkə çatana qədər nə? 

– Bu dediyin “danışılası heç nə yoxdur” ilə “kimya kombinatı” sözlərinə orayacan 

dözəcəyəm. 

Biz o köşkə hələ çatmamış Timo dilləndi: 

– Mən bu işin öhdəsindən gələ bilmirəm. Çoxdan bu barədə düşünürdüm.  

– Elə bu? 

Timo başını tərpətdi.  

İçimi bir yüngüllük hissi bürüdü:  

– Hinduşka! Mən də deyirdim... Mərdi-mərdanə deyəydin ki, o dünənki sarsaq səhv 

ucbatından qanın belə qaralıbmış da! 

Timo yerində mıxlanıb qaldı: 

– Xeyr, heç də elə deyil. O səhvin mənə heç dəxli yoxdur. Çoxdan bu qərara 

gəlmişəm. Bir neçə gün əvvəl isə qərarımı qətiləşdirdim. Kimya kombinatına gedib, 

orada baş-qulağı dinc işləyəcəm. Krekinq qurğusuna da yaxşı bələdəm. İnstitut isə 

mənim yerim deyil. Nəzəriyyədə zəifəm. Mən hara, alimlik hara! Bunu sən də 

bilirsən.   

– Nəyi bilirəm? 

– Sən özün neçə dəfə demisən ki, institutumuzda hər on nəfərdən ancaq ikisi elm 

sahəsində, həqiqətən, uğur qazana bilər. Qalanları müftəxordur. Yoxsa elə bilirsən, 

unutmuşam? Bu sözün heç yadımdan çıxmır. 

– Timo, bax, bunu düz eləmirsən də! Niyə məhz səni nəzərdə tutduğumu düşünürsən 

axı? 

– Sənlik deyil, özüm bu qərara gəlmişəm. 

– Bəs səhv edə biləcəyini necə, heç düşünmüsən? 

– Düşünmüşəm... 

– Bəs sonra? 

– Götür-qoy etdiyim üçün hələlik ərizə yazmamışdım, qərarımı qətiləşdirən kimi 

yazdım. 

– Vəziyyət heç də o cür deyil. Sən normal işləyirsən. 

Timo dedi:  

– Arifmometr kimi. Loqarifm xətkeşi kimi. Halbuki mən bir alim kimi çalışmalıyam. 

Özün də bilirsən ki, mən haqlıyam.  

Hirsli cavab verdim: 
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– Yox, bilmirəm. Həm də heç nə bilmirəm. Hər şeyi mənim üstümə yıxmağa nə var 

axı?! Bu şəraitdə sən işi atıb gedə bilməzsən. Əlindəki işi bitir, sonra hara istəyirsən, 

get.  

– Yox. 

– Nə yox? 

Timo izah etdi:  

– Bu, uzun çəkər. Bir də ki, mənim bu işə nə aidiyyətim var axı?! Yoxdur. 

Düz qarşımda dayanan Timo gözlərimin içinə baxırdı. 

– At bu fikirləri başından. Hər kəsdə nəyəsə şübhə ola bilər, ancaq kimsənin ixtiyarı 

yoxdur ki, bax bu cür - sənin kimi - birtərəfli qərar versin.  

– Mən buna birdən-birə qərar verməmişəm.  

– Bu fikirlər hardan girib axı sənin beyninə? 

– Bilirsən, əvvəllər bu barədə heç düşünməzdim. Evlənəndən, əsasən də övladım 

dünyaya gələndən sonra həm özüm, həm də ümumilikdə həyat barədə düşünməyə 

başladım. Bu zaman səni də tez-tez xatırlayırdım, axı sən mənim ən yaxın dostumsan. 

Sonra qəfildən qət etdim ki, elə mən də o sən dediyin müftəxorlardanam. Mən isə o 

cür olmaq istəmirəm. Alimlik dərəcəmi də bir başqasının hesabına almaq fikrində 

deyiləm. Bunu heç kəs başıma qaxmaz, bilirəm. Bəlkə, kimsə də bundan xəbər 

tutmaz. Ancaq mən özlüyümdə bir müftəxor olduğumu biləcəyəm. Bütün ömrüm 

belə keçəcək. Bax, bunu istəmirəm... 

Fikrimi heç cür toplaya bilmədiyim üçün ona nə deyəcəyimi də bilmirdim bu 

məqamda. 

– Timo, bəs niyə sən mənim yanıma gəlmədin, niyə mənə heç nə demədin? 

Danışardıq, nəyin necə olduğunu aydınlaşdırardıq...  

Timo yenə əzgin halda dilləndi: 

– Gərək gələydim. Elə hey özümü hazırlayırdım. Bilirsən, Xam torpaqda olmağımız 

tez-tez yadıma düşür. Orada səninlə necə xoş günlərimiz olub. Çadırımız yadındadır? 

Mən onu yaxşı xatırlayıram. O vaxtdan bəri hər şey yamanca dəyişib nədənsə.  

– İndi sözündən belə çıxır ki, sən mənimlə ancaq Aktyubinskdə dostluq edə bilərsən, 

eləmi? 

– Yox, canım, – dedi Timo. – Məsələ Aktyubinskdə deyil ki. Bizim özümüzdə 

nələrsə dəyişilib. Məncə, ən çox da sənə aiddir bu. Qulaq as, biz niyə gəlib bazara 

girdik? 

– Çiçək almaq üçün, – dedim. – Yaxşı bir buket almalıyam. Qızılgül tapsam, lap 

yaxşı olar. 

Tapıb aldıq. Təzə, qıpqırmızı qızılgüllərdən bir buket bağlatdırdım. 

– Hara hazırlaşırsan ki? 
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– Vağzala, – dedim. – Tanış bir xanımı yola salmalıyam. Timo, səndən xahiş edirəm, 

fikirləşməyim üçün mənə bir az vaxt ver. Həm də məndən xəbərsiz qərar verməyə 

tələsmə. Mən tam səmimiyyətlə sənə deyəcəyəm – get, yoxsa qal. İnanırsan mənə? 

– İnanıram, – dedi Timo. – Ancaq özümə də inanıram. 

– Doğrudur, – dedim. – Ancaq mən daha ağıllıyam. Elə deyil, Timo? 

– Cəhənnəm ol e! – deyən Timo bayaqdan bəri ilk dəfə gülümsədi. 

– Söz verirsən də? 

– Danışdıq. Bir az gözləyərəm. 

– Amma möhlət-filan qoyma. Özüm deyəcəyəm. Dürüst şəkildə. Gərək fikirləşim. 

Sağollaşdıq. Yol gedə-gedə fikiləşirdim, bununla sanki indicə Timoya verdiyim vədi 

yerinə yetirirdim. İnsan qəribə xəlq olunub, həm qəribə, həm də kövrək. Axı 

“elmdəki müftəxorlar”dan danışarkən mən Timonu nəzərdə tutmurdum. Səmimi 

sözümdür, onu demirdim. O isə hər şeyi öz üstünə götürüb... Bəlkə, elə haqlıdır? 

Yaxşı, haqlıdır, ya yox? Buna sən necə qərar verəcəksən ki?.. İşə bax ha! Ona nə 

vaxtsa artıq-əskik nələrsə dediyimi heç xatırlamıram. Sözdür də. Sözlərdir, sadəcə... 

Halbuki nə vaxtsa dilindən çıxan sözlər səndən ayrı da varlığını davam etdirə, ətraf 

aləmdə nələrisə dəyişdirə bilirmiş. Sadəcə sözlər. Nə vaxtsa dediyin və çoxdan 

unutduğun sözlər. Danışarıq hələ, Timo. Söz verirəm!  

Truskavetsə yola düşəcək qatarın harada dayandığını stansiya növbətçisindən 

soruşdum. Dedi ki, qatar indi depodadır və perrona saat yarımdan tez gəlməz.  

Birinci vaqonun bələdçisi olan ortayaşlı, kök qadın döşəməni yuyurdu.  

Üçüncü kupenin qapısını üzümə açarkən o, heyrətini gizlətmədi: 

– Hə-ə, çiçəklərə söz ola bilməz. Bura idi də, eləmi?  

– Hə.   

Bu, iki yataqlı, rahat bir kupe idi, adətən beləsində təzə evlənənlər toy səyahətinə 

çıxmağı sevirlər. İçəri sərin idi – divan adamı özünə çəkirdi, istəyirdin, elə indicə 

uzanıb gözlərini yumasan. Hədsiz dolaşıq bir kart oyunundakı kimi, gülləri qarşıma 

düzdüm və yeriməkdən yorulduğumu yalnız indi hiss etdiyim üçün bir neçə 

dəqiqəliyə oturmalı oldum. Bir qədər sonra bələdçi qadın kupeyə baş çəkdi: 

– Hələ getməmisiniz? 

– Hə, düşündüm ki, bəlkə, qısaca bir məktub yazım... – deyə mən bu boş kupedə 

ləngimə səbəbimi izah etməyə çalışdım. Hətta düşündüm ki, ona qısa bir məktub 

yazsam, heç də pis olmazdı, ancaq məzmunu üzərində baş sındırmaq qayğısı mənə 

dözülməz gəlirdi. Bir də ki, hansısa işin yekunü üçün çiçəklər – olduqca dolğun və 

ahəngdar akkordlar sayıla bilər, üstəlik, onların heç bir əlavə effektə də ehtiyacı 

yoxdur.  

Çıxışa yönəldim. Bələdçi qadına bir gül uzatdım. 

– Sağ olun, – dedi. – Bu da mənim üçün bayram oldu. Məktub yazdınız? 
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– Yox, – dedim. – Nəyə lazım? Bütün sözlər saxtadır. – O an bələdçi qadın məni 

təəccüblə süzdüyü üçün, görünür, həmin məqamda gülümsəməli idim.  

Alatoranlığın çökdüyü küçə ilə atamın evinə üz tutdum. Zəngi basdım və o, qapını 

açdı. Bu axşam, qəribə olduğu qədər də, xoş keçdi. Belə götürəndə, onunla heç nə 

barədə danışmadıq, arada ötəri kəlmə kəsdik. Mən getmək üçün qalxanda artıq xeyli 

gec idi. O qalıb gecələməyi təklif etdi və mən əslində bədənimə hakim kəsilən 

əzginliyi, halsızlığı nəzərə alıb, bəlkə də, buna razılıq verə bilərdim, ancaq yenə də 

imtina etdim, çünki öz evimə getmək istəyi qəfildən güc gəldi. Vidalaşarkən sabah 

zəng vuracağımı vəd edib, qapıdan çıxdım. O isə pilləkən aralığında dayanıb arxamca 

baxırdı.  

Taksi gözləməyin mənasızlığı aydın idi. Dayanacaqda gözlədiyim yarım saat ərzində 

şəhər nəqliyyatının bu ən əlverişli növündən yararlanmaq istəyənlərdən ibarət sıra o 

qədər ləng qısalırdı ki, məni aparacaq taksinin, hər halda, dan yeri ağaranda 

gələcəyini hesablamaq elə də çətin deyildi. Ən məntiqli qərar piyada yola düzəlmək 

olardı, ancaq yerimək, hətta trolleybus dayanacağına qədər getmək də mənə əziyyətli 

görünürdü. Hər dəfə bizə yaxınlaşan növbəti yaşıl işığı görəndə sıradakı qoçaqlar tez 

taksiyə yanaşırdılar, amma iş növbəsini başa vurmağa hazırlaşan sürücülərdən 

uyğunsuz istiqamətlər eşidəndə məyus halda növbədəki yerlərinə çəkilirdilər. Bütün 

müddət ərzində cəmisi üç maşın yanaşdı ki, onların sürücüləri, hansısa səbəbdən 

küçədəki yad adamları maşına götürdüklərinə görə, nəcibliyi ehtiyatsızlıq həddinə 

çatan qəribə insan təəssüratı yaratdılar.  

Yaxınlaşan daha bir taksinin sürücüsü başını pəncərədən bayıra uzadıb, Altıncı parka 

tərəf gedəcəyini dedi. Növbədəkilər bu təklifə heç bir reaksiya vermədilər, sürücünün 

də danışıq tərzindən hiss olunurdu ki, sırf vicdan naminə bu növbəyə yanaşıb, yoxsa 

gecənin bu vaxtı burda dayananlar arasından kiminsə Altıncı park adlı – normal 

yaşayış məskənlərindən xeyli uzaqda yerləşən – səmtə gedəcəyinə özünün də ümidi 

yox idi. 

Dünyanın bütün taksi sürücülərinə qarşı içimdə baş qaldıran nifrət dalğasının təsirilə 

heç özüm də gözləmədiyim halda dedim: 

– Çox gözəl, elə mən də Altıncı parka gedəcəkdim. Gedək! 

İdman forması geyinmiş, iricüssəli və gülərüz cavan heyrət dolu baxışlarla məni 

süzdü: deyəsən, bəxtinin belə gətirdiyinə qətiyyən inana bilmirdi.   

Hər ehtimala qarşı dəqiqləşdirmək istədi: 

– Hara gedəcəkdiniz? 

– Dedim axı, Altıncı parka, əlbəttə, əgər yolunuz oradan keçəcəksə...  

– Bəs necə! Maşınımın məhz Altıncı parka gedəcəyi qeydə alınıb, odur e, şüşədə də 

rəqəm göstərilib, – deyə o, hər ehtimala qarşı içəridən kilidlədiyi qabaq qapını açdı 

və mən növbə yoldaşlarımın həsəd dolu baxışları altında onun böyründə əyləşdim. 

Sayğacı işə saldı və maşın götürüldü.  
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– Getməyinə Altıncı parka gedəcəyik, amma yolüstü bir yerə də baş çəkməli 

olacağıq, – deyə mən ünvanı söylədim.  

O, karıxmış halda dedi:  

– Bu ünvan şəhərin o biri başındadır axı. 

– Aydın məsələdir ki, o biri başındadır, – bişkin tərzdə dilləndim. – Nə dəxli var?! 

Yoxsa oraya taksi ilə getməyi qadağan ediblər?  

Cavan oğlan donquldandı: 

– Mənim növbəm bitib. Onsuz da gecikirəm, oraya getsək, ən azı yarım saatım 

itəcək.  

Mən oturacağa yayxanıb, gözlərimi yumdum. Başım elə ağırlaşmışdı, sanki 

sümüklərim sınacaqdı. Tərpənməyə halım qalmamışdı. Maşın evimə yaxınlaşıb sürəti 

azalanda qeyri-ixtiyari köks ötürdüm. 

– Pulun qalığı lazım deyil. – O, mat-məəttəl mənə baxanda, bayaq məcburən yalan 

danışdığım üçün xəcalət çəkdim. – Gələn dəfə, – dedim, – hə, gələn dəfə səninlə 

mütləq o Altıncı parka gedəcəyik, dostum, bu gün isə bağışla, alınmır. 

Xəstələnmişəm, deyəsən.  

Kreslomda hərəkətsiz oturmuşdum, yerimdən qalxmağa, işığı yandırmağa və ya 

başqa nə isə etməyə heç halım yox idi, halbuki öz evinə gələn birisi mütləq bu işləri 

görür. Yadıma düşdü ki, bu mənim yaxşıca istirahət edəcəyim axşamların lap 

sonuncusudur, hərçənd bu fikir elə-belə, yox yerdən ağlıma gəldi, mən də olan-qalan 

taqətimi cəmləyərək, dəvətsiz-filansız beynimə girmiş o xoşagəlməz, yersiz fikri ora-

dan qovub çıxartdım.  

Hətta bu ovqatımın adətən evə döndüyüm zaman məni bürüyən məmnuniyyət və 

rahatlıq hissindən tamamilə fərqləndiyini sezərkən hələ heyrətləndim də. İndi mən, 

həmişəkinin əksinə, nəsə səbəbsiz bir qüssə, narahatlıq və təşviş duyurdum, bu isə 

hər dəqiqə daha dərin qatlarına gömüldüyüm, mənim iradəmi və Düşüncə gücümü 

sıradan çıxaran bir axını saxlamaqda göstərdiyim acizlikdən irəli gəlirdi. 

Yerimdən qalxıb işığı yandırdım, bu axşam mənə əvvəlkinə nisbətən daha geniş və 

bezdirici dərəcədə narahat görünən otağımda var-gəl etməyə başladım: səbəbini və 

mənşəyini dəqiq bilmədiyim o qüssəni indi fiziki cəhətdən bütün varlığımla hiss 

edirdim artıq. Bu əhval mənim üçün o qədər anlaşılmaz və alışılmamış bir şey idi ki, 

hətta qorxuya da qapıldım. Ora-bura baş alıb gedən fikirlərimi bir yerə cəmləməyə 

cəhd göstərdim, bir anlığa hətta buna nail oldum da, ancaq həndəvərimdə elə bir 

boşluq görürdüm ki, orada öz suallarıma cavab axtarmağım da mənasız idi. Bu hal 

uzun sürdü. Otaqda və dəhlizdə məqsədsiz şəkildə var-gəl etdim, sonra vanna otağına 

girdim və həmin axşam hər şeyi sırf avtomatik tərzdə etdiyim kimi, indi də işığı 

yandırdım. Güzgüdən mənə baxan adamın xeyli solğun və məşəqqətli çöhrəsindəki 

cizgilər o dərəcədə tanınmaz idi ki, bu üzdə mənə aid cizgilərin olduğunu tanışları-

mdan heç biri iddia etməzdi yəqin. 
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Sonra dəhlizə çıxdım, ancaq gözümə sataşan bir detal məni təkrar geri qayıtmağa və 

yenidən güzgünün qarşısına keçməyə vadar etdi. Şüşə rəfin üstündə təraş dəsti və diş 

məcununun yanında bir daraq vardı. Götürüb baxdım. Adi, plastmas daraq idi: səhər 

duşdan çıxanda O burada unudub getmişdi.   

Daraq əlimdə dayanmışdım və bu səhər yaşadıqlarımı bütün detallarına qədər 

yaddaşımda canlandıra bilirdim, bunun sayəsində, hər şeyi kənara itələyən, ətirli, ilıq 

bir dalğanın vücudumu necə bürüdüyünü də duyurdum. Mən dayanıb xatırlayırdım, 

yaddaşımın lütfkarlıqla qarşımda açdığı o rəngarəng lentdəki hər bir kadrın həqiqi 

dəyərini isə, deyəsən, məhz indi anlamağa başlamışdım... 

İndiyədək şüurumu örtən, onu dünyadan ayıran o anlaşılmaz və yapışqanlı pərdənin 

necə yırtıldığını hiss etdim, yalnız indi şüurum dünya ilə bağlantı qura bildiyi üçün 

bu vaxta qədər məhrum qaldığı şeylərə qovuşmaq fürsəti qazandı, cəld və acgözlüklə 

onları – çox da adətkar olmadığı əlvan rəngləri, qoxuları və səsləri çəkib özünə 

hopdurmağa başladı... 

Bu, daha çox bir möcüzəyə, yaxud ağlasığmaz qüdrətə malik tilsimi xatırladırdı, buna 

rəğmən, həyatın – varlığından həmişə agah olduğum, ancaq ilk dəfə məhz indi 

gördüyüm –fərqli bir yönü heyrətamiz aşkarlıqla qarşımda zühur etmişdi, odur ki, 

mən hər vəchlə onu müşahidə etməyə, yadımda saxlamağa çalışırdım, çünki bu 

gördüklərimin tezliklə qeyb aləminə – bəlkə də həmişəlik – qarışacağından da əmin 

idim.  

Əmin idim ki, həmin an mənim gerçək kamilləşmə anımdır, mənə həm onu, həm də 

özümü bir kənardan görmək imkanı verir, bu dəm hər ikimiz adi məişət qaydalarına 

və məntiqinə bundan belə əsla tabe olmayacaq qədər təmiz və ali bir odun-alovun 

əhatəsindəyik... 

Bütün sözləri, ona dediyim bütün kəlmələri mən dönə-dönə təkrarladım, onların 

ardında yatan gücü və gizli mənanı, o sözlərin həqiqi mənalarını məhz indi anlaya 

bildim. 

İçimə dolan xoşbəxtliyi hiss etdim, özünü, sözün əsl mənasında, xoşbəxt adam 

saymağın həyatda başqa heç bir həzz ilə müqayisəyə gəlmədiyini də ilk dəfə onda 

anladım mən. 

...Bunun ardınca itki, iztirab, qüüsə və heyrət hissinə qapıldım. İçimdə nələrin baş 

verdiyini anlaya və təsəvvür edə bilmirdim: axı necə oldu ki, mən hətta bircə günlüyə 

də olsa, ondan ayrılmağa xoşluqla razılıq verdim, günlər uzunu onu öz yanımda 

görmədən, mən indi necə yaşayacaqdım axı?!  

Birdən mənə elə gəldi ki, hərəkətlərim hansısa kənar bir iradə tərəfindən diqtə olunur, 

həm də onun mərhəməti və gücü məndən qat-qat artıqdır. Ona görə belə düşündüm 

ki, özümdən xəbərsiz, durub telefona tərəf getdiyim o an mənə nəsə əlçatmaz 

göründü və ötüb getdi, həm də gəldiyim o ötəri və ağlasığmaz qənaət mən dəstəyi 

qaldırdığım an beynimdən həmişəlik silinib itdi. 
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“Aeroflot”un məlumat bürosuna zəng etdim, dəstəkdən növbətçi xanımın xoş və 

nəcib səsi gəldi. Dedi ki, Truskavetsə təyyarələr günaşırı - həftənin cüt günləri uçur, 

sabah saat on iki reysinə kassada bilet var və uçuşa münasib hava şəraitinin ən azı bu 

həftə boyu dəyişməz qalacağından da əmin ola bilərəm. Ona təşəkkür edib dəstəyi 

asdım.    

Sabaha planlaşdıırdığım bütün işləri fikrimdə götür-qoy etdikdə dəqiqləşdirdim ki, 

uçuşa qədər onların hamısının öhdəsindən gəlmək mümkündür. Yay istirahəti üçün 

yığdığım məbləğı əmanət kassasından almağa da, növbəti bir aylıq əmək 

məzuniyyətimlə bağlı ərizəmi instituta verməyə də, atamla sağollaşmağa da vaxtım 

çatar. Sevgilimin, Truskavetsdə vaqondan çıxıb məni perronda görərkən, üzünə 

yayılacaq ifadəni təsəvvürümə gətirib gülümsədim.   

Soyunub yatağa uzandım. Heyrətamiz dərəcədə fərəhli və şux ovqatda idim; hətta 

dizimin, üstəlik, qəribə bir təsadüf nəticəsində, məhz sol dizimin tamamilə 

namünasib vaxtda şişib-qızarması, xeyli şiddətli, amma dözüləsi həddə, hərdənbir 

sancı kimi qarnımın altındakı əzələlərimə və sol buduma sıçrayan ağrılar verməsi də 

bu ovqatımı qətiyyən korlaya bilməzdi.  

 


