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Təmiz adam 

 

(Və ya 12 yaşınız mübarək əziz kişilər) 

 

(hekayə) 

 

Əllərində yaxınlıqdakı tara sexinin yeşiklərindən qırdıqları talaşalardan tutub məni 

gözləyirdilər. Uzaqdan onları görüb qaçmadım. Nəyə görəsə Puşkin yadıma düşdü. Bəlkə 

də Dantesin gözünə baxan və namusunun pozulmasına cəhd edilən adamlar kimi baxdım 

onlara. Görəsən Puşkinin ürəyindən nələr keçib o anda? Yəqin ürəyində arzulayıb ki, 

“Tanrı, əgər məni qorusan və burdan sağ çıxsam Natalyanın yanına qayıdıb onun başını 

sinəmə sıxıb ətrini ciyərimə çəkərəm, saray qulbeçələrinə deyərəm ki, “gördünüzmü, 

namusu belə qoruyarlar”. Və ondan sonra gözəl Natalyama yaxın düşən olmaz”.  

Qılıncı özündən uzun Lermontov da olmaq istəmirəm. Çünki onlar özlərini yaşayıblar. 

Tanrının onlara verdiyi alicənab missyalarını sonacan yerinə yetirməsələr belə. Mənsə 

mənə ayrılan missiyanı sonacan yerinə yetirmək istəyirəm. 

Bu gün ad günümdür. 12 yaşım tamam olur.  Tin uşaqları qəlbimdən nələrin keçdiyini 

bilə bilməzdilər. Yesenin də cavan öldü. Bəs Müşfiq? Cavan ölməsəydi, yaşasaydı və 

qocalıb əldən düşüb Parkinsona çevrilsəydi, hörməti olardımı? Deyərdilər “Allah, onu 

öldür, bu qədər əziyyət çəkməsin”. O isə cavan öldü. Dedilər ki, “ölməsəydi, nələr 

yaradardı”. Həmişə belə olacaq, hər vaxt belə deyiləcək. Yuxarıdakının yeni ssenari 

qurmağa çətin ki, həvəsi qalsın. Çünki eyni ssenari ilə, təkrar-təkrar, dönə-dönə başa sala 

bilmir ki, bilmir. Bəlkə də hərdən istəyir əlini uzadıb dilimizi boynumuzun ardından 

çıxarıb desin ki, “ə peysərlər, adama nə qədər deyərlər, qəsdən edirsiz, yoxsa özünüzü 

tülkülüyə vurmusuz?”. Başa düşdüm ki, adam vaxtında öləndə urvatlı olur.  

http://www.kitabxana.net/
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Tin uşaqlarını təsir dairəsinə salıb qorxu altında saxlayan Böyük oğlan aramla, arxayın-

arxayın yaxınlaşmağıma səbri çatmayıb özü yavuğa gəldi: 

- Diz çök! 

Diz çökdüm. Sonra başıma vurmağa başladılar. Ağrıdıcı idi. Doğrudanmı bunda məntiq 

vardı? Vuracaqlar, əzişdirəcəklər, sonra yorulacaqlar. Qurtarandan sonra gedib 

başımdan, üzümdən üstlərinə sıçrayan qanımı yuyacaqlar. Sonra elədiklərini yadlarına 

salıb günlərlə yumadıqları bozumtul dişlərilə güləcəklər. Böyük oğlan soruşacaq: “Onun 

başından kim qan çıxardı?”. Bu uzundraz deyəcək ki, “mən”.  O biri deyəcək: “Ayə, 

gördüz necə qan çıxdı?”. 

Sonra evlərinə dağılışıb yatacaqlar. Yuxularında məni necə döydüklərini beşqatına 

görəcəklər. Uzaqbaşı üç gün. Bəs sonra? Sonra qərara alacaqlar ki, gəlin iki nəfəri döyək, 

sonra on nəfəri, sonra keçəcəklər qonşulara, o biri məhəllələrə, sonra kəndlərə, sonra 

şəhərlərə. Ta ki, qarşılarına fil çıxanacan. Mən bu kişik həyat fəlsəfəsini bu gün 12 

yaşımda başa düşdüm. 12 yaşda bunu başa düşməyə sevindim. Gör 30 yaşımda nə 

fikirləşəcəyəm. Başa düşdüm ki, müharibələrin bünövrəsi belə qoyulurmuş. Və hər şey 

qorxu altında.  

-İstəməzsən səndən qorxmayıb, əksinə hörmət edib ətrafına yığışsınlar bu oğraşlar? - 

deyə, Böyük oğlandan soruşdum.  

-Nə deyirsən dəyyus?, - o, dişlərini bir-birinə qıcadı. 

Bu sözümdən sonra dişimin biri əlimə gəldi, sonra ikincisi. Arxa dişlərim idi, qabaq 

dişlərim olsaydı, ilk məhəbbətimim “mənimlə evlənəndən sonra təpiyinin altına salıb 

inək balası kimi döyməyəcəksən” sualına gülə-gülə “Allah eləməsin” deyə bilməzdim.  

Başım gicəllənirdi. Gözlərim bayaqdan başıma-başıma çırpan, hətta dişlərimi qoparan 

Böyük oğlanın başına sataşdı. 

-Bilirsən Qall sistemi nə deməkdir? 

-Qall kimdir ə?, - deyə o, duruxdu. 

http://www.kitabxana.net/
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-Alman təbibi Frans Qallın nəzəriyyəsinə əsasən insanın xarakteri və zehni qabiliyyəti 

onun kəlləsinin quruluşundan asılıdır. Sənin başının quruluşu düz deyil, əyri-üyrüdür. 

Deməli, bu nəzəriyyədən çıxış etsək sən adamları diri-diri divara hörməyə hazırsan.  

-Hə, mən eləyəm, sonra? Bil ki, balıq çırpındıqca qarmaqlar dərinə işləyir.  

Gözəl cavab idi. Afərin. Əlindəki taxtanı başıma çırpsa da ona hörmətim artdı. O demək 

istədi ki, sən cəmiyyətin qanunları ilə hərəkət etməlisən, qarğalar arasında ala qarğa 

olmaq yaramaz. Bu qəbuledilməzdir, bu sənlik deyil, səndən əvvəl də kimlərsə bunu 

etmək istəyib, amma onlara hamı gülüb, deyiblər ki, “ə, bunun başı işləmir ki”. Nə var – 

nə var, o, cəmiyyətin qəbul etdiyini etmir, gülənlə gülmür, ağlayanla ağlamır, oğraşlıq 

edənlə oğraşlıq etmir. Qara qarğalar və ala qarğalar bir-birilərini rənglərinə görəmi 

sevmirlər? Rəngə öyrəşmək asandır. Özünü aparmasınamı? Qara qarğalar başa düşür ki, 

ala qarğanın düşünmə tərzi başqadır, onlar kimi eyni cür yerisə də, pendiri eyni cür udsa 

da, o hansısa cəhətinə görə üstündür. Deməli, bütün qanunvericilik təbiətdən, doğrusu 

torpaqdan gəlib. Mən 12 yaşımda bunu da başa düşdüm.  

Elə də oldu, onlar məni səbəbsiz yerə, növbəti dəfə döyəndən sonra fısıltılarını kəsə 

bilmədilər və gülə-gülə, anqıra-anqıra, sanki bir hindu sevincini yaşaya-yaşaya 

uzaqlaşdılar. Deməli, həyat mətiqə söykənməyən ağrıdıcı hisslər üzərində qurulub. 

“Adam döyülə-döyülə bərkiyər” deyiblərsə, bəs niyə hər yerim ağrıyır.   

Məhəllənin cadugərinin dəsmalla üz-gözümün qanını silməyini bədənimdən keçən 

üşüntüdən bildim. Bu inkvizisiyadan canını qurtaranlardan birinin yeddi arxa dönəninin 

bəlkə də sağ qalan yeganə nümayəndəsinin əlinin hərarəti idi. Bəlkə “Ariadanın 

sapı”ndan lazımdır mənə? Cadugər isə qulağıma “Krişna”dan pıçıldayırdı: 

-“İnsan maddi planetlərdə veyil həyat sürdüyünə görə kainatın ən qaranlıq yerində qalır. 

Kokos qozu qabıqla örtülü olduğu kimi bütün kainat da nəhəng maddi ünsürlərlə 

örtülüdür. Bu örtük hermetik olduğundan onun içərisi tamamilə qaranlıqdır. Ona görə də 

buranın işıqlandırılması üçün Günəş və Ay lazımdır”.  

-Əgər Günəş və Ayın qarşısını qara buludlar alarsa, onda necə... 

http://www.kitabxana.net/
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-Deməli o əsl Günəş və Ay olmayıb. Sünilik olub ki, qarşısı tez alınıb.  

-Günəş olmaq istəyərdim.  

-Deməli Tanrının bir yaratdığı. Ola bilməyəcəksən. Çünki bizlər, elə sən özün də ağacın 

yarpaqlarının qeydinə qalırıq. Kök isə yaddan şıxır. Nəticədə ağac quruyur. Ona görə ki, 

ağacın kökünün olmasını bilməmisən.  

-Əgər 12 yaşımda ağacın yarpaqlarının qeydinə qalmağın nə olduğunu bilirəmsə, 

həyatımın o biri illərində kökün nə olduğunu mütləq biləcəyəm.  

-Bilməyəcəksən. Çünki hər şey kökdən yaranır. Həyatının o biri illərində axar çaya 

qoşulan kötüklərdən biri kimi sən də üzəcək və üzəcək, elə kütbeyin kötük olacaqsan. 

Bədbəxtçilik onda olacaq ki, sən kötük olmağını hiss etməyib özünü ağac kimi 

aparacaqsan. Elə biləcəksən hər şeyə vaxt vaxt var, vaxt sənindir, onu istədiyin zaman 

istədiyin səmtə yönəldə bilərsən. Amma beyninin neyron yuvaları açılmamış yata-yata 

sönəcək.  

-Əgər açılsa Tanrı bərabərində olaram, hə? 

-Tanrı da məhz bunu istəmir. 

Tanrı məhz bunu istəmir. Yalandır. Tanrı istəyər ki, yaratdığına Yerin istinad nöqtəsini 

göstərsin ki, bəndə onu məhvərindən tərpədə bilsin. Bu ona sərfəli olar. Deyərlər, 

görürsüz, onun nə bilim...qabırğadan, torpaqdan, meymundan əmələ gətirdiyi bəndə 

Yerin istinad nöqtəsini tərpədirsə, deməli Tanrının özü nələrə qadirdir. Bu xarüqədir.  

Üzüm tüklənir, səsim getdikcə yeniyetmə səsinə bənzəyir, hiss edirəm ki, beynimdə 

dərin qırışlar aşılır. Deməli, 12 yaş budur. Deməli, o biri illərdə nələrisə aça bilərəm, kəşf 

edərəm, buna görə Tanrı məni mükafatlandırar. Deyər “çox sağ ol adam balası”.  

...Düz bir dəqiqədən sonra 12 yaşım olacaq. Kişiliyimin, zehnimin və qabiliyyətimin tacı. 

Bu məsuliyyətli anda söz verirəm ki, mən təmiz adam olacağam.  

Məhəllənin cadugəri isə qışqırırdı:  

http://www.kitabxana.net/
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-Təmiz adam olsan tez öləcəksən. Çünki Tanrı pak insanları dərgahına tez aparırı ki, 

çirkinliyə bulaşmasınlar. Onda sən onun bədəninə qovuşub pak ruhunla onu daha da 

qüvvətləndirəcəksən. Sənin əməyin yalnız bunda olacaq.  

Mən başa düşdüm. Başa düşdüm ki, niyə Yesenin heç nə demədən özünü öldürüb. Mən 

başa düşdüm. Başa düşdüm ki, Puşkin dueldən sağ çıxa bilərdi. Hələ Müşfiqi demirəm... 

Deməli ancaq ağacın yarpaqlarının qeydinə qalmaq lazım imiş. Kökü isə unutmaq 

lazımdır. Deməli, kökün varlığından xəbərdar olanlar özlərini görməməzliyə vurublar. Və 

deməli kimin nə cür yaşamasından, kimlərin nə deməsindən asılı olmayaraq yaşamaq 

lazım imiş. Əclaflıqla da olsa.  

-Sən düz başa düşdün – cadugər dedi: - Tanrı onları tez öldürmür, çünki nə deyəcəyinin 

xeyri yoxdur.  

Deməli, əclaflıq və əclaflıq. Budur həyat şüarım, budur fəlsəfəm, budur 12 yaşımda 

gəldiyim qənaət.  

-Tanrı 1 dəqiqə əvvəl təmiz adam olmaq barədə nə düşündüyünü bilməmiş başla işinə. 

Əgər çox yaşamaq istəyirsənsə. 

Başa düşdüm ki, hələ ölmək olmaz. 

Yarım saat sonra tin uşaqlarını qorxu və dəhşət altında saxlayan Böyük oğlanın başına 

çəkiclə zərbələr endirib qanını üst-başıma sıçradanda bunu tam səmimiliklə anladım. İlk 

məhəbbətimin saçından tutub məhəllə boyu sürüyəndə isə qanım qaynadı, hiss etdim ki, 

burun pərələrim genişlənib, başa düşdüm ki, ömrüm artır, qarğalar kimi 300 il yaşaya 

bilərəm. Ağbirçək qadını təpiyimin altına salanda isə göylərə baxdım. Dedim “mənə 

ömür ver, yaşamaq budursa yaşat məni”.  

Amma... 

Amma... 

Amma...  
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Qonşunun gəlincik oynadan 4 yaşlı qızını zorlamaq istəyəndə dayandım. Əllərim sustaldı. 

Hələ də gəlincik oynadan və heç nə anlamayan qızcığazın gözündə səni gördüm ey Tanrı. 

Başa düşdüm ki, bunun səbəbi ağacın kökündədir. Mənim kökümdədir. Sonacan əclaf 

ola bilmədim. Bacarmadım. Yaşamaq istəyirdim. Yenədəmi doğulacağam? 

Bəs, hamı hara getdi? 

-Tanrı, mürəkkəbim qurtardı, sizdə olmaz? 

-Düz üç gündür ki, səni dərgahıma gətirmişəm. Elə hey yazırsan. Qismətin belə imiş. 

Daha bəsdir, vidalaşmaq vaxtıdır. Qovuş bədənimə.  

 

Əlvida. 

 

Son 

 

Bakı, 2002-ci il 
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Şam ağacı 

 

(hekayə) 

 

Hekayə real hadisə əsasında qələmə alınıb,  

surətlərin adları dəyişdirilib... 

 

...Aeroportda İsveçrə pasportunu göstərəndən və həmin ölkənin vətəndaşı olması tam 

yəqinləşdiriləndən sonra yoxlama keçid məntəqəsindən irəli addımlamasına işarə 

etdilər. 

- Yükünüz yoxdur? 

Keçid məntəqəsinin qadın əməkdaşı bu sözü elə dedi ki, elə bil İsveçrə vətəndaşı olan 

azərbaycanlı xanıma yazığı gəldi: 

- Sima xanım, - xarici pasporta baxa-baxa: -Sima oldu da adınız? 

- Bəli. 

- Sima xanım, deyirəm yükünüz yoxdur? 

- Yox, yoxdur. Yeni ili rayonumda keçirməyə gəlmişəm. Nə varsa əynimdədir, paltarı da 

bacımdan alıb geyinərəm. Üç günlüyə nə paltar, nə yük.  

- Buyurun, bütün sənədlər qaydasındadır. Zəhmət olmasa bura keçin, üst-başınızı 

yoxlayım.  

Qadın əməkdaş onun üst-başını detektorla təmiz yoxlayandan sonra gülümsədi: 

- Yeni iliniz mübarək. 
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- Sizinlə bir yerdə. Kakoindən-heroindən...bir şey çıxmadı? 

Gömrükçü qadın gülümsədi: 

- Kakoin-heroin daşıyanı gözündən oxuyuruq. Bura baxın, ay həmyerli, camaat Yeni ili 

qarşılamağa o tərəflərə neçə ay əvvəldən bilet sifariş edir, sizsə rayonunuza gəlmisiz. O 

Şaxta Baba çıxan yer var e, adı nə idi onun? 

- Laplandiyanı deyirsiz? 

- Hə... hə... ora sizə yaxındır? 

- Belə də bir az aralı olar. Ordan çıxıb gəlib bizə salam verir, sonra uçur evlərə.  

- Ən axırda bizə gəlir. Əvvəl Finlandiya, Kamçatka, Çukotka tərəflərə uçur, neynir birinci 

bizə gəlib yolunu uzaq eləsin.   

- Yox niyə ki, hələ bizdən uzaqları da var...Şimali Amerika, Cənubi Amerika. Bizə kim 

gəlmək istəsə əl uzatsa çatar, heç marallara əziyyət verməyinə dəyməz.  

- Şaxta Baba da üzünə kim yaxşı baxdı ora tez yollanır. Yoxsa o biri ölkələrə hamı 

yatandan sonra gedir, özü də sobalardan asılan corablara hədiyyələr qoyub tez uzaqlaşır.  

- Bəlkə də haqlısız. Bir daha Yeni İliniz mübarək. Bay, qar yağmağa başladı ki...Yeni ilinki 

qardır, qar olmayanda ürəyimə yatmır.  

- Sizə yaxşı yol.  

- Sağ olun.  

 

*** 

 

Aeroportdan çıxanda bir neçə saatlıq havasızlığın yerini pak hava doldurdu, “oxay, ləzzət 

eləyir” deyəndə taksi sürücüləri qurcalanıb qabağa gəldilər.  
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- Şəhərə 40 manat.  

- Mən Sabirabada getməliyəm.  

- Məsləhət görmürəm, - deyə yaşlı sürücülərdən biri dilləndi: – Birbaşa aeroport taksisi 

ilə rayona getməyin, baha başa gələr. Sizi “20 Yanvar” metrosunun yaxınlığında 

düşürərəm, ordan Sabirabada maşınlar çıxır, minib gedərsiz.  

- Yaxşı.  

Əyləşdi. Doğma rayonuna gedir. Neçə ildir görmür, darıxıb, indi evdəkilər sevinəcəklər, 

sinif yoldaşlarına bir-bir zəng edəcək. Deyəcək “nətərsiz, mənəm də Sima”. Onlar da 

deyəcəklər ki, “hansı Sima, sinifkom Sima?”. O da deyəcək “aaz, başqa Simanız var ki?”. 

Güləcəklər, sonra deyəcəklər ki, “gəl bizə Yeni ilə stoliçni hazırlayaq”. O da deyəcək ki, 

“stoliçni hazırlayaq? Xeyir ola, mən sizə qonaq gəlmişəm, yoxsa siz bizə? Qonağı 

işlətmək də sizdən çıxdı?”. Qayıdıb deyəcəklər ki, “Sima sən bizim evimizin içisən, 

bacımızsan, canımızsan”. Beləcə, güləcəklər, sonra kiminsə evində toplaşmaq qərarına 

gələcəklər. Toplaşacaqlar, hi-hi-hi...ha-ha-ha... Ay Allah, bircə çatsaydım, bircə hamını 

görsəydim.  

Belə desə də özünü aldadırdı. Hamıdan əvvəl oxuduğu 5 saylı məktəbə gedəcəkdi. 1-ci 

sinifdə əkdiyi şam ağacını görməyə. 5 il əvvəl də Yeni il bayramında həmin şam ağacına 

sığal çəkib qucaqlamışdı. Ondan sonra gedəcəkdi sevdiklərinin yanına.  

Taksi ilə metronun “20 Yanvar stansiyası” yaxınlığında düşdü.Ordan da Sabirabada 

gedən maşınlardan birinə əyləşdi. Sürücünün 3 müştərisi vardı, o da oldu 4-cü, indi 

rayona getmək olar.  

...Qar hələ də yağırdı. Pəncərə içəridəki 5 nəfərin nəfəsindən çıxan buğdan nazik təbəqə 

ilə örtülmüşdü. Heç kimin nə deyəcəyini, necə düşünəcəyini fikirləşmədən çeçələ 

barmağı ilə pəncərədə şam ağacı çəkdi. Bunu görən sürücü gülümsədi. Sonra 

yorğunluqdan bir balaca mürgülədi. Şirvan körpüsünü keçəndə ayıldı. Uşaqlıqda da belə 

idi. Bakıdan çıxanda nə qədər yuxu tutsa belə bu körpünü keçəndə ayılırdı. Kürə baxır, 

onun artıb-azalmasını müşahidə edərdi. Sonra böyüklərin səsi gələrdi: 
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- Bu il Kürün suyu azalıb. Əkin yanıb tələf olacaq. Zinə pis günə qoyacaq hər yanı.  

O da qulaq asar və bəzən söhbətə qarışardı, yəni mən də varam. Yəni mənim də fikrimi 

dinləyin, bəlkə vacib nəsə deyirəm. Onlar ya “hə, düz deyirsən” deyib yola verər, ya da 

gülə-gülə “sən Allah, yalan demirsən?” – deyə məzələnərdilər. İstəyir gülsünlər, istəyir 

məzələnsinlər, hər halda şirin xatirələr İsveçrədə də yuxusuna girərdi.  

 

 

*** 

 

Rayona çatdılar. Sürücü bircə-bircə soruşmağa başladı ki, kim harada düşəcək. Üç nəfər 

rayon mərkəzinə gedən istiqamətdəki kəndlərdə düşdü. Təkcə bir nəfər, o, rayon 

mərkəzində düşəcəkdi.  

- Zəhmət olmasa, rayonda 5 nömrəlinin qarşısında saxlayarsız. Məktəbi deyirəm.  

- Baş üstə. Nə əcəb hələ evə getmirsiz? 

- Adətimdir, birinci oxuduğum məktəbə gedirəm, sonra evə qaçıram.  

- Yəqin məktəb əsil evin olub. Əvvəllər müəllimlər elə şərait yaradardı ki, məktəbdən evə 

getmək istəməzdin. Əlimizdən tutub hərfləri yazmağı öyrədərdilər. İndiki müəllimlərin 

çoxusu deyir ki, məktəbə qədər halvanı bişir hazır yeyim. Nə əziyyət, nə əldən tutma, nə 

yuxusuz gecələr? O müəllimlərdən çox az qaldı. Müəlliminə dəyəcəksən qızım, ya sinif 

yoldaşlarınla burda görüşəssən? 

- Xeyr. Bir balaca işim var.  

- Çox mədəni adama oxşayırsız. Xoşum gəlir belə adamlardan. Deyir özünü necə 

apararsan, elə də hörmət görərsən. Yəqin valideynlərinizdən keçib, ya da müəllimləriniz 

dünyagörüşlü olublar.  

- Belə də. Elə burda saxlasaz pis olmaz.  
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- Saxlayaram da, gözləyərəm də.  

- Siz gedin, əziyyət çəkməyin.  

- İşinizi görün qurtarın, gözləyərəm. Qar yeri örtür, bir azdan evə getməyə maşın 

tapmayassız.  

Qadın maşından düşdü, gödəkçəsinin boynunu qaldırdı ki, sinəsinə, ya boynuna qar 

düşüb dama-dama göl etməsin. Məktəbin çöl qapıları açıq idi. Çöl darvazadan içəri keçib 

ağaclığa üz tutdu. Ən mübhəm xatirələri ağaclar. Arxasında gizlənpaç oynadıqları 

ağaclar, onu istəyən oğlanın hansı qızlarla danışmasını izlədiyi ağaclar. O ağaclar ki, 

birinci sinfə gedəndə kiçik bellə yeri oyub əkmişdilər. Bapbalaca şam ağaclarının boyu 

indi 3 mərtəbəli məktəb binasını da keçmişdi. Yeri oyub əkmiş, torpaq qalağını əllərilə 

çalaya doldurmuş, heç dırnaqlarına palçığın dolmasının fərqinə varmadan sevinmiş və 

“birinci mən əkdim” deyə qışqırmışdı. Müəllimə demişdi ki, “Sima, dibinə su tök ki, sənə 

sağ ol desinlər”. Külək ağacı tərpədəndə Bikə müəllimə qayıtmışdı ki, “bax görürsüz ağac 

tərpənir, sizə ağac dilində sağ olun deyir”. Balaca Sima da inanmışdı.  

Ağaclığın arasındaykən məktəbin akt zalının çölə açılan pəncərəsindən “V lesu rodilas 

yoloçka” mahnısının xorla ifası eşidilirdi. “Yəqin bir azdan “Şaxta baba Şaxta can” 

mahnısını da oxuyarlar”.  

Bilirdi harda əkib o ağacı, körpə əllərilə əkdiyi şam ağacının ətrini içinə çəkmək istəyirdi. 

Bilirdi ki, şam ağacının ətri olmur, amma qəlbində o ətri yaratmışdı. Bax, bu üç ağacın 

arxasında olmalıdır. Başını əyə-əyə addımlayırdı ki, sağa-sola çıxan budaqlar gözünə 

girməsin, başını əzməsin. Çatdı. Amma... 

Ağacı kökündən çıxarmışdılar. Barmaqlarını torpaqda gəzdirdi, 22 illik ağac yenicə 

çıxarılmışdı, təxminən 5-6 saat bundan əvvəl. Gözləri böyüdü. Sağa-sola baxdı. Ümüdü 

ona oldu ki, bəlkə çıxarıb başqa tərəfdə əkiblər. Yeyin-yeyin addımlayıb sol tərəfdən 

məktəbin arxa tərəfinə keçdi. Tapmadı. Sonra sağ tərəfdən məktəbin arxa tərəfinə keçdi. 

Tapmadı. Yeni əkilən köhnə ağac gözə dəymədi. Yenidən kökündən çıxarılan çuxura 

yaxınlaşdı, dizini atıb başını dizləri arasında sıxdı. Ağacı çıxarmışdılar, özü də kökündən 
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çıxarmışdılar. Bəlkə rayon mədəniyyət evinə yolka bəzəmək üçün aparıblar. Ya kiminsə 

bağına aparıblar ki, qəşəng görünsün. Canlı ağacı yolkaya çevirib bəzəməyi İçvecrədə çox 

görmüşdü, elə Sankt-Peterburqda bacısıgildə də canlı ağacı bəzəyirdilər. Yeni ildən 12 

gün sonra tullayırdılar. Amma o ağaclar daha 20-30 ilin ağacları olmurdu. Uzaqbaşı 1-2 

ilin şamları.  

Ayağa qalxıb dizlərinin palçığını silməyə çalışdı. Məktəbə sarı üz tutdu. Qapıçı dəmir 

çaydanda çay dəmləyirdi, Simanın keçməsini görmədi. Qadın akt zalına doğru irəlilədi, 

bütün dəhlizin, bütün otaqların yerini əzbər bilirdi. Elə bil neçə illər əvvəlki  əllərilə 

yerinə qoyub getmişdi. Necı vardı, elə də qalmışdılar.  

Mahnının, uşaqların sevincli çığırtılarının, müəllim və valideynlərin səsinə yaxınlaşırdı.  

Zalın qapısını taybatay açdı. Gördü. Öz şam ağacını gördü. Ona al, qırmızı, yaşıl zərlər 

dolayıb elektrik lampalarla bəzəmişdilər. Yuxarı sinfin gombul şagirdi Şaxta Baba olub 

ağacın yanında qotazlı çomağı ilə dayanıb “di şer deyin, di mahnı oxuyun” hayqırırdı. 

Sümüyünə mahnı düşənlər əl-ələ verib dövrə vurur, o birilər əl çalmaqla kifayətlənirdilər. 

Sinif rəhbərləri fəal idilər, istəyirdilər heç olmasa ildə bir dəfə öz uşaqlarının istedadını 

nümayiş etdirə bilsinlər. Rayon mədəniyyət evinin ansamblına ehtiyac qalmamışdı, 

məktəbin gitara, nağara, klarnet ifa edən uşaqları vardı, ona görə də direktor hər il daha 

xərc çəkib mədəniyyət evinin müdirinə yalvarmırdı və buna görə manıs şagirdləri 

dərslərdən azad etmişdi.  

O, bəzədilən və 22 il əvvəl əkilib onun 10 ilini qulluq etdiyi və 5-6 saat bundan əvvəl 

çıxarılsa da, hələ də soluxmayan ağacına yaxınlaşdı. Onu sığalladı, onun boyuna-

buxununa baxdı, onun üzünə üzünü sürtdü, gözlərini yumdu. Və birdən qeyri-iradi 

qışqırdı: 

- Bəsdirin.  

Məktəbli musiqiçilər Yeni il mahnısını yarıda kəsdilər. Şaxta Baba və Qar qız gödəkçəli bu 

qadının qışqırmasını təəccüb qarışıq gözlərlə seyr etdilər. Uşaqlardan biri qorxub ağladı. 

Kişi direktor yaxına gəldi.  
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- Başa düşmədim, siz kimsiz belə qışqırırsız, tədbirə mane olursuz? 

- Bəsdirin, qaniçənlər, yırtıcılar.  

- Xanım, bu nə hərəkətdir, bu nə danışıqdır? 

- Konkret olaraq siz yırtıcısız. Şəxsən sizin göstərişinizlə bütün bunlar olub.  

- Nə olub axı? 

- Bu ağacı 22 il əvvəl əkmişdim, onunla təsəlli tapırdım. Bir neçə ildən bir dekabrın 31-də 

öz doğmalarımı görmədən əvvəlcə onun yanına tələsirdim, onu sığallayırdım, üzümü ona 

sürtürdüm. Amma siz onu kökündən çıxarmısız ki, nə var nə var yolka bəzəyəcəyik. 

Məgər illərlə, qətrə-qətrə böyüyən bir canlını da heç nə fikirləşmədən, heş bir uf 

demədən məhv etmək olar? 

- Axı, bayramdır, şam ağacını da hər yerdə yolka olaraq bəzəyirlər.  

- Hər yerdə? Hər yerdə Yeni İl bayramı üçün xüsusi şam ağacları bağları salınır. Özü də o 

ağacların ömrü 1-2 illikdir, daha 20-30 il ömürlü yox. Mən xahiş edirəm, mən tələb 

edirəm, ağacı necə kökündən çıxarmısız, eləcə də yerinə basdırın. Bəlkə ümüd var ki, 

yenidən yaşaya bilə.  

Direktor ağır-ağır yaxına gəldi:  

- Qızım, axı bu gün bayramdır. Bu bayram, bu şənlik, bu zarafatlar, şarlar, zərlər, Şaxta 

Baba, musiqi uşaqların yaddaşında həmişəlik qalacaq. 

- Deməli, siz bir nəfərin ömürlük yaddaşında qalan bir xatirəni silməyi rəva görürsüz, 

amma başqalarının yaddaşında əbədi qalacaq yeni hadisə yaradırsız? Nə qədər 

məntiqlidir? Başa düşün, öz xatirəmi yaşatmaq istəyirəm. İstəyirəm ağacı yerinə 

əkəsiniz, öz torpağı ilə birgə. O torpaqla ki, onu böyüdüb ərsəyə çatdırıb. Qoy bu Yeni il 

onların yaddaşında bax belə də qalsın. Bir xala gəlib bayramımızı yasa döndərdi, tələb 

etdi ki, birinci sinifdə əkdiyi ağac yerinə qaytarılsın. Hansı yaxşıdır? Şarlar, zərlər, Şaxta 

Baba və Qar qızın yaddaşlarda qalması, yoxsa bir qadının ağacı yerinə qaytarmaq tələbi. 

Özü də elə bir tələb ki, uşaqların gələcəkdə torpağı sevməsinə gətirib çıxaracaq, 
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çıxarmasa belə heç olmasa zəmin yaradacaq. Üstəlik ağacın kökündən ayrılıb 5-6 saatlıq 

bayram üçün müqəvva kimi istifadə olunması, təzə gəlin kimi bəzədilməsi hansı xoş 

xatirəni yaddaşlarda saxlayacaq. Ölən canlının üstündə xoşbəxtlik qurmağa razı ola 

bilmərəm. O necə xoş xatirədir ki, bir ağacın ömrünə son qoyulur və sizlər onun 

bədbəxtliyi üstündə şirin xatirələr yaradırsız. Bu xatirəni itirim, sabah birini, birigün 

başqasını, bəs sonra necə olacaq? Reallıqla yaşamaq istəmirəm, o həyatla ki, heç olmasa 

şirin xatirələrlə ört-basdır edirdim. O da olmayandan sonra nə edəcəm. Qürbətdə 

yaşayan adam üçün lazımdır o xatirələr. Öldürə-öldürə təzə şirin xatirə yaratmaq istəyi. 

Ağacı isə aparın basdırın yerinə. Öz torpağında ölsə vicdan əzabı çəkmərəm. Bilərəm ki, 

sona qədər qorumaq istədim, yaşaması üçün axıra qədər həyasızlıq etdim.  

Lal süküt yaranmışdı. Direktor – qadının onun gözlərinə diqqətlə baxması və belə 

görünməsi ki, inadından əl çəkməyəcək, dərs hissə müdirinə işarə etdi ki, ağacı yenidən 

əkmək lazımdır. Dərs hissə müdiri məktəbin 2 fəhləsi ilə ağaca yaxınlaşdı və zərləri, işıq 

lampalarını sökməyə başladılar. Pıçıltılar akt zalı boyunca yayıldı, kiçik yaşlı uşaqların 

bəziləri lal sükütun ağır nəfəsini hiss edib onu faciə bilib ağladılar, bəziləri dodaqlarını 

büzdülər. Ansamblın uşaqları yer-yığış etməyə başladılar, gitara çalan gitarasını üzlüyə 

saldı, nağara və klarnet çalan isə hadisənin sonunu gözlədilər, bəlkə ümüd ola.    

Dərs hissə müdiri direktora pıçıldadı ki, 2 fəhlə az olacaq. Çünki 22 illik ağacı kökündən 

çıxaranda 5 fəhlə də içəri sürümüşdü. Direktor inad edən qadının gözlərinə baxdı ki, 

bəlkə ümüd ola. İnadkar qadının inadlı gözlərini görüb dərs hissə müdirinə fəhlələrin 

çağırılması barədə şifahi göstəriş verdi. Akt zalında valideynlərin pıçıltıları sonradan 

ucalmağa başladı, hətta söz atanlar da tapıldı: “Bayramın qara gəlsin sənin”, “Bir ağac 

nədir ki, bu uşaqların bayramını yasa çevirdin”. Sima sözlərdən yayınmaq üçün gah 

tavana, gah döşəməyə baxır, hərdən gözlərini sağa-sola çevirirdi:  

- Söz atmayın. Mənim bu inadım sizin uşaqlarınıza ömürlük dərs oldu. Onlar gələcəkdə 

inadkar olanda, ram olmaya gec razılaşanda, haqq yoldan dönməyəndə məni 

axtaracaqsız ki, çox sağ ol deyəsiz. Uşaqların başlarını tumarlayıb bufetə getmək üçün 

ciblərinə pul qoymaq, dırnaqlarını tutmayanda, qulaqlarını təmizləməyəndə acıqlanmaq, 

öyüd-nəsihət vermək hələ valideyn qayğısı, gənc nəsil yetişdirmək demək deyil. Qoy 
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mənə qarğış etsinlər, qoy yuxularında kabus kimi görünüm gözlərinə, qoy bu Yeni il 

bayramları yasa dönsün, amma uzaqbaşı özlərini dərk edənə qədər bütün bunlar olacaq. 

Başa düşəndə ki, artıq yekəliblər, adama dönüblər, hiss ediblər ki, heyvandan 

fərqlənirlər, bax onda mən yada düşəcəm. Deyəcəklər ki, belə bir qadın vardı, inadından 

əl çəkməyən qadın, özü də haqlı inadından. Deməli, adam belə olurmuş. Özünün yolu, 

qarşısına qoyduğu məqsədi olmalıdır adamın, daha ləbbeyk deyib başını qarnına qədər 

əyib təzim etməməlidir.  “Körpəlikdə gördüyümüz o qadın da öz adamlığını belə 

göstərdi.  Biz də elə olmaq istəyirik” deyənlərin sayının çoxalmasına əminəm. Mən neçə 

illərdən sonra bunun baş verəcəyini görürəm.  

- İnanmıram ki, gördüyün bu körpələr böyüyəndə bayramı yasa çevirən adam olsunlar. 

Siz çox pis adamsız, - deyə yaşlı direktor eynəyini çıxarıb cib dəsmalı ilə sildi.  

Sima bu sözlərdən çox pörtdü: 

- Bilirsiz pis adam kimdir? İctimai qınaqdan qorxan adam. Mən heç bir ictimai qınaqdan 

qorxmadan öz dediyimi etdim. Mən yaxşıyam, yoxsa nə ət, nə balıqlar?  

Direktor daha dillənmədi. Bu qoca kişinin baxışları toplaşanların baxışları ilə toqquşdu. 

Bu toqquşma dəqiqələrlə çəkdi. Gözlərini ağır-ağır açıb-yumdu, demək istədi ki, “daha 

neyləmək olar, gedək evimizə, isti ocağımıza, ailəmizi toplayaq masa başına, təamlardan 

dadaq, tortumuzu kəsək, limonlu çayımızı içək, hərdənbir uşaqlara paxlavadan da 

yedirdək, saatlar 12-ni vuran kimi körpələri yolka ətrafında fırladaq, benqal odumuzu 

yandıraq, şirin nağıllarla uşaqları çarpayılarına uzadaq, üstlərini yorğanla örtək, bu günün 

qanqaraçılığını unudaq”. Direktorun gözlərində bir nəsnə də vardı: “Daha heç nə 

deməyin, bu qadına söz atmayın, gülə-gülə ayrılaq burdan. Elə bilək ki, heç belə hadisə 

olmayıb”. Toplaşanların əksəriyyəti direktoru gözlərilə anladıqlarından uşaqlarının, 

nəvələrinin, qonşularının paltarlarını geyindirməyə başladılar. Söz atanlar, tikanlı sözlər 

tullayanlar olmasa da, başlarını bulayanlar çox oldu, hətta bəziləri hirslərindən səs salan 

uşaqlarına yavaşca çımxırdılar da.  

Dərs hissə müdirinin, ardınca 4 fəhlənin və yuxarı sinif şagirdlərindən 6 nəfərin içəri 

girməsi ilə lal gərginlik daha da artdı. Artıq əksəriyyət Simaya nifrətlə baxırdı. O isə 
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əllərini qoynuna qoyub gözlərini döşəməyə zilləmişdi. Baxışların həddi-hüdudu yox idi. 

Baxışların sərhədi çox uzun idi.  

Xışıltı səsi eşidildi. Bu sürünən ağacın – 22 il əvvəl əkilən şam ağacının xışıltısı idi. 

Üstündəki zərlər, oyuncaqlar açılıb bir kənara qoyulmuşdu. Üstündə təkəm-seyrək qarın 

bənzəri olan pambıq topaları qalmışdı.  

Akt zalının qapıları taybatay açıldı, şam ağacı isti nəfəsləri tərk etdi. Qadın ağacın 

yenidən əkilib-əkilməməsinə əmin olmaqdan ötəri fəhlə və şagirdlərin arxasınca getdi. 

Onun qapıdan çölə çıxmasından saniyələr sonra valideynlərin tikanlı sözləri, deyinmələri 

eşidildi. Yaşlı direktor isə elə hey başını bulayırdı.  

Həyətdə isə qadının – o qadının ki, 22 il əvvəl totuq əllərilə ağac əkən Simanın 

göstərişləri eşidilirdi:  

-Bu tərəfə...bu tərəfə...ay yoldaş budağı sındırma...axı o budağı çiyninlə sıxmısan...bax, 

bu tərəfə...burda əkilmişdi, hara sürüyürsən? Dedim ki, burda əkilmişdi.  

Ağacı çıxarılan çalaya yaxınlaşdırdılar və torpaqla üstünü örtdükləri çalaya yenə bel salıb 

qazdılar. “Bir, iki, üç” deyib ağacı dikəltdilər və əvvəlki doğma yerinə - çalaya saldılar, 

sonra dibini doldurdular. Hündür ağacın aşmaması üçün kənardan iri taxtalar gətirib üç 

yerdən gövdəsinə dirədilər. Və ordan uzaqlaşdılar. 

 Qadın əllərilə ağacı sığalladı, gövdəsinə başını qoyub fikrə getdi. Cib dəsmalını cırıb 

sınan iki budağı sarıdı.  

Akt zalını tərk edənlər – uşaqlı-qocalı, atalı-analı, müəllimli-şagirdli hamı məktəbin çöl 

qapısından çıxanda qadının hərəkətlərinə baxdılar. Və fikrə getdilər.  

Son 

 

Bakı, dekabr 2011-ci il 
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Otaq söhbəti 

(hekayə) 

Şikəst ər:  

- Hardaydın? 

Qadın:  

- Çörək qazanmağa getmişdim.  

Şikəst ər:  

- Axı dedin çörək alıb gəlirəm? 

Qadın:  

- Özün yaxşı bilirsən hansı çörəkdən danışıram.  

O, çarpayısında qurcalanıb gözlərini tavana dikdi. Heç nə demədi. Acı-acı gülümsündü. 

Gözlərindən kədər yağa-yağa “deməli, özümdən asılı olmadan tale məni oğraşa çevirdi” 

pıçıldadı.  

Şikəst ər:  

- Yadıma salmağa çalışıram ki, harada dəyyusluq etmişəm ki, tale qarşıma çıxarır.  

Arvadı çıxardığı paltarını şkafa yerləşdirə-yerləşdirə: 

- Çox istəyirəm ki, sağalıb ayağa durasan. Bir tərəfdənsə istəmirəm. Çünki sağalıb ayağa 

duranda saçımdan sürüyüb çölə atacaqsan. Buynuzlu olmağa dözməyəcəksən.  

Şikəst ər:  

- Elə düşünmə. Sənin cəzanı göylər verəcək. Əzabla öləcəksən.  

Qadın:  

- Sən o günü görməyəcəksən. Dünyanın yarısı fahişədir, əzabla ölsünlər də hamısı.  
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Şikəst ər:  

- Guya ki, hamısının taleyi sənə məlumdur.  

Qadın:  

- Görürsən, çox arxayınlıqla danışıram. Çünki bilirəm ki, sənin şikəst ayağın heç vaxt 

yeriməyəcək.  

Şikəst ər daha dinmədi. Gözlərini saatın yellənən kəfkirinə dikdi. Sonra başını aşağı saldı.  

 

******  

 

Xalaoğlu:  

- Bəh-bəh-bəh... Ə, sən uzanıb yenə dəm alırsan? 

İçəri girən xalası oğlu pencəyini çıxarıb stulun başından asdı.  

Şikəst ər:  

- Xalaoğlu xoş gəlmisən. Gəl səni qucaqlayım. İşdən necə vaxt tapdın? 

Xalaoğlu:  

- Sənə mənə canım qurban. Deyirsən yəni doğmaca xalamoğluma bircə saat  vaxt 

tapmayacağam? – sonra arxaya çöndü:   

- Gəlunbacı, sizi görmədim, necəsiz? 

Gəlinbacı “sağ ol” deyib mətbəxə keçdi. 

Xalaoğlu başını şikəst xalaoğluna daha da yaxınlaşdırdı:  

Xalaoğlu: 

- Necəsən qardaş? Yanağın qızarıb, deyəsən gəlinbacı sənə yaxşı baxır.  
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Şikəst ər:  

- Hə, gəlinbacın mənə yaxşı baxır, başımın üstündən çəkilmir. Elə hey ağlayıb özünü 

öldürür ki, sənin dərdin mənə gəlsin.  

Xalaoğlu:  

- Özünü niyə öldürür? O boyda Nikolay Ostrovski kor ola-ola bütün günü kitab yazırdı. Hə 

polad, hələ bərkiməmisən? Gəlinbacı bizim bacımızdır, sənə bir şey olsa heç onu 

qoyarıqmı pis yollara düşsün? 

... Arvadı qızardı. Şikəst xalaoğlu isə “artıq pis yollara düşüb sənin gəlinbacın, qeyrətinizə 

itin ayağı” deyib qışqırmaq istədi. Qışqırmadı. Çünki nə vaxtsa üzə çıxacaqdı bunlar. Nə 

vaxtsa. Onda gəlinbacı daha qırmızı xələt, qırmızı səndəlli təzə gəlin kimi 

görünməyəcəkdi onların gözünə. Divara işini görən fahişə qismində görünəcəkdi.  

Şikəst ər: 

- “Pis yol” deyirsən. Pis yol nədir axı? 

Şikəst ər istəyirdi ki, xalaoğlu danışsın, arvadı mətbəxdən eşitsin, heç olmasa gec də olsa 

düz yola qayıtsın.  

Xalaoğlu: 

- Pis yol də...Yəni pula görə Allahın əta etdiyi bədəni pula satmaq, ya da 

qudurmuşluqdan əmlak payını icarəyə vermək. Hə, indi gəlinbacı burda yoxdur, 

danışmaq olar.  

....Xalaoğlu danışırdı. Şikəst ərin göz qapaqlarının ağırlığı bütün bədənini boşaltdı. 

Hərdənbir yarıqapalı gözünü açır, “bədəni satmaq günahdır” sözlərini eşidirdi. Tez-tez 

eşidirdi. O uzaq, sakit, həm də yaxın yuxudaykən uçurdu. Yeriyə bilmirdi, amma uçurdu. 

Qulaqları bir vücudun içindən püskürən qadın ahlarını eşidirdi.  

Gözlərini açdı. Xalaoğlu onun arvadını çarpayıya uzatmışdı və ətxallı bədənindən tər 

tökülürdü. “Deməli bu günü də gördüm”. Sonra pıçıldaşdılar. Sonra xalaoğlu tez-tələsik 
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geyinib çıxdı. Çıxmazdan əvvəl kağız pulların xışıltısı və təngnəfəs xalaoğlunun pıçıltısı 

eşidildi: 

- Ona yaxşı bax. İtdi-qurddu xalaoğludu.  

Bu onun taleyi idi. Şikəst ayaqları hərəkətsiz idi. Ata-anası öləndən sonra 43 yaşında 

ayaqları qıc oldu. İndi fahişə arvadından başqa bir kimsəsi yox idi ki, ona baxsın.  

Qonşusu gəldi. Ona ürək-dirək verməyə. O da arvadı ilə yatmağa gəlmişdi. Bilirdi bu nə 

ürək-dirəkdir. Elə də oldu. Onu yuxuya verib sarmaşdılar, bədənlərini ilan kimi 

qıvrıltdılar. Sonra pıçıldaşma, tələsik geyinmə, yüngülvari öpüş və kağız pulların xışıltısı.  

Şikəst ər: 

- Yola verdin? 

Qadın: 

- Yola verdim.  

Şikəst ər:  

- Fahişəsən.  

Qadın:  

- Bilirəm.  

Vəssalam. Hər günün eyni sözləri. Tarix bu günü də bu ailəyə qara mürəkkəblə yazdı. Bir 

tərəfdə keyləşməkdən çətinliklə çırpınan ürək, o biri tərəfdə həzz alan bədən.  

Qadın:  

- Qonşu pis deyildi. Pulu da yaxşı verdi.  

Şikəst ər:  

- Məni yandırırsan?  

Qadın:  
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- Sən onsuz da yanmısan.  

Şikəst ər:  

- Yadına gəlir, toy günümüzdə güzgümüz qızcığazın əindən düşüb sındı?!  

Qadın:  

- Yadımdadır.  

Şikəst ər:  

- Onda hiss etdim ki, bizim qoşalı taleyimiz alınmayacaq. Yadına gəlir sənə verdiyim 

qızılgüllərdən biri sındı.  

Qadın:  

- O da yadımdadır.  

Şikəst ər: 

- Bildim ki, ömrüm də sınacaq. O qız arxamca baxıb ağlayırdı.  

Qadın:  

- Hansı qız? Aha, deyəsən macaraların haqda dingildəməyə başlayırsan.  

Şikəst ər:  

- Papanində qalırdı. Vurulmuşdu mənə. Mənsə onunla evlənmədim. Hər gün kirayə 

qaldığım evə günəbaxan tumu gətirirdi. Çırtlayıb yeyirdik. Dedi “səni xoşbəxt edərəm”. 

Dedim “istəmirəm səni”. Sonra onu görmədim. Dedilər evə girib çıxmır. O evdən 

köçəndəsə arxamca baxıb ağladı. Mənsə 18 yaşlı gicbəsər onun ağlamasına güldüm. 

Görəsən indi o qız haradadır?  

Qadın:  

- İndi yəqin kiminləsə mazaqlaşır.  

Şikəst ər:  
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- O sənin tayın deyildi.  

Qadın:  

- İstəyirsən gətirim yanına?! Ancaq gətirməzdən əvvəl gərək gedəsən bəy hamamına. İt 

iyi verirsən. Yengəliyi də özüm edərəm.  

Şikəst ər:  

- Həəəə... bu mənim taleyimdir.  

 

********  

 

...Sonra uşaqlıq dostu gəldi. Söhbət yenə də qadın əxlaqından düşdü. Göz qapaqları 

ağırlıq edirdi. Yuxudaykən uçurdu, amma yeriyə bilmirdi. Qulaqları heç nə eşitmirdi. Bu 

belə davam edə bilməzdi, qadın ahları, qadın iniltiləri eşitməli idi?! O bunların heç birini 

eşitmirdi. Bəlkə elə doğrudan da yuxuya getmişəm?!  

Gözlərini açdı. Uşaqlıq dostu çarpayısının ucunda oturub ona baxırdı. Ürəyi çırpındı. 

Dostu arvadı ilə bir yataqdaa deyildi. Arvadı da inildəmirdi.  

Şikəst ər: 

- Sənə hörmətim artdı.  

Uşaqlıq dostu:  

Niyə? – deyə təəccübləndi.  

Şikəst ər:  

- Sən arvadımı çarpayıya uzandırmadın.  

Uşaqlıq dostu:  

- Başa düşmədim.  
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Şikəst ər: 

- Hər gün biri gəlib onu çarpayıya uzandırır.  

Uşaqlıq dostu:  

- Ola bilməz, - deyə dostunun gözlərinə qan doldu.  

Şikəst ər:  

- Hə... bu mənim taleyimdir.  

Uşaqlıq dostu:  

- Deməli hər gün biri gəlib sənin arvadını çarpayıya uzandırır? Bu nə deməkdir?  

Uşaqlıq dostu üzünü onun arvadına çevirib hirslə ayağa durdu və saçından tutub sifətinə 

yumruqlar, böyrünə təpiklər ilişdirməyə başladı.  

Uşaqlıq dostu:  

- Sən özünü nə hesab edirsən, vağzal pozğunu? Satılmış fahişə.  

Şikəst ər rahatlandı. Arvadının qanlı sifətinə baxıb gülümsündü. Əslində bunu o etməli 

idi. Uşaqlıq dostu yeganə məxluq idi ki, onu beləcə müdafiə etmişdi. Ən əsası o idi ki, o, 

arvadını çarpayıya uzandırmamışdı. Bu gün ən xoş gün idi. Bundan sonra onun 

müdafiəçisi vardı: uşaqlıq dostu. İndi arvadı bilər ki, ərin qulağı eşidə-eşidə bədən 

satmaq nə deməkdir.  

Şikəst ər: 

- Dostum, gəl uşaqlıqdakı təki qucaqlayım səni.  

Onun gözləri şadlığından yaşarmışdı. Elə bilirdi ki, Tanrı ona güc verəcək, ayaqları 

yeriyəcək, o da dostunu qucaqlayacaq. Ayaqlar isə yerimirdi. Çarpayısına dirsəklənib 

sevincli göz yaşları içində az qala qışqırırdı. 

Şikəst ər:  
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- Dostum, sirdaşım, ürəyim, xatirələrim. Yaxın gəl, sənin namuslu ürəyindən öpüm, onun 

çırpıntısını eşidim.  

Uşaqlıq dostu onun arvadını təpikləməyə davam edir, yumruqlayır, sillələyir, tüpürürdü.  

Uşaqlıq dostu:  

- Fahişə... deməli, sənin aşnan mən ola-ola, sən gizlincə başqaları ilə yatırsan? 

Şikəst ər:  

- Həəəə... Bu mənim taleyimdir.  

Son 

Baki, yanvar, 2006-cı il 
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