TELE PYES

BİRİNCİ FRAQMENT

Onlar elə rakursdan götürülüb ki, sanırsan – heykəldilər.
Amma hərəkət edirlər. Danışmırlar, yalnız hərəkət edirlər. Bu hərəkətlər,
jestlər deyir ki, onlar kimisə gözləyirlər. Bəlkə də ən əziz, ən doğma
adamlarını gözləyirlər.
Musiqi yalnız onların intizarını emosionallaşdırmır, n ə isə bir hadisənin,
xoşagəlməz hadisənin baş verəcəyini bildirir, həyəcanla bildirir.
Yaşlı bir qadın əlini alnına qoyub baxır.
Bir gənc ana uşaq arabasını yırğalayır, əlilə irəlini göstərərək körpəni
ovutmağa çalışır.
Iki qız: biri qollarını sinəsində çarpazlayıb baxır, digəri başını onun
çiyninə qoyub.
Eynəkli, əsalı bir kişi; elə bil xəstədir, öskürür.
Gitaralı, maqnitafonlu bir dəstə şən oğlan, qız...
Hamı gözləyir...
Gözləyənlər elə çox... Digərlərini ümumi planda görürük.

İKİNCİ FRAQMENT
Musiqi dəyişir. Daha həyəcanla, qorxu hissilə səslənir.
Ala-bulanlıq fonda əyri-üyrü xətlərlə tamaşanın adı yazılır:

ÇÖL

Ç İÇƏKLƏRİ
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ÜÇÜNCÜ FRAQMENT
Sonra dolayı, kənarları mənzərəli bir avtomobil yolu.

Musiqi olduqca şəndir.
Avtobus yaxınlaşır, dayanır, qapı açılır.
Kamera içəri girir. Maşın yola düşür. Gülümsər, zarafatcıl, deyibdanışan sərnişinlərlə tanış oluruq. Onlar üzlərini kameraya tutub nəsə
deyir, öz aralarında danışırlar. Bu adamlar el ə bil böyük bir qayğıdan
azad olublar, indi onları hardasa misilsiz bir xoşbəxtlik gözləyir.
Fikirli, qayğılı görkəmdə olanlar da var...
Daha sonra sürücü ilə tanış oluruq. Düşüncəli, qaraqabaq bir oğlandır.
Diqqətlə irəli baxır. Əsnəyir. Götürüb siqaret odlayır.
Avtobus dayanır, kamera yavaş-yavaş geri çəkilir. Sərnişinlər əl
edirlər. Qapı örtülür. Sərnişinlər indi də pəncərədən əl edirlər.
Avtobus uzaqlaşır, dolaydı gözd ən itir.

DÖRDÜNCÜ FRAQMENT
Dalğın musiqi sədaları ilə tamaşanın titrləri yazılır:
Pyesin müəllifi
- Füzuli YAVƏR.
Quruluşçu rejissor
Rəssam
Operatorlar
Musiqi tərtibatçısı
...
Sonra iştirakçılar:
BİRİNCİ LUNİYƏ
İKİNCİ LUNİYƏ
YAŞAR
Balıq satan QOCA
Daha bir
QOCA
Xəyalda canlanan məktəblilər
Ad günündəki qonaqlar

BEŞİNCİ FRAQMENT
Sakit bir musiqi...
Balıq satan QOCA. Kiçik kətil üstə oturub, qalyanını tüstülədir. Qabağında
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cürbəcür balıqlar düzülüb.
Qara eynəkli, sadə, lakin bir az qeyri-adi geyimdə bir gənc qadın
utancaqcasına yaxınlaşır. Gülümsəyərək salam verir. Qoca arxasında gizlətdiyi
zənbildən iri bir şüşə qab çıxardıb onun zənbilinə qoyur. Şüşə qabın içi su
ilə doludur və bu suda diri balıqlar üzməkdədir. Qadın qocaya pul verib gedir.
Qoca onun arxasınca baxa-baxa qalır.
Digər bir qoca yaxınlaşır:

-

Eh, ay Süleyman, çox baxmaginən, ürəyin xarab olar. Bizim dövranımız
keçdi daha. İndi belələrinin dalıyca qoy cavanlar baxsınlar. Amma batmış
yaman gözəldi ha, lap adamın ağlını alır başdan.

Balıq satan qoca xəyaldan ayılır:

-

-

(Fikirli.) Yox, mən onun gözəlliyinə baxmıram... Bilirsən, qəribə
qadındı bu. Hərdən gəlib balıx alır mənnən. Özü də diyir ki, hər dəfə
cürbəcüründən olsun, irisinnən, xırdasından. Nə qarta istəsən pul verəcəm
diyir. Bilmirəm neyniyir bunnarı. Düzü, qorxuram da. Diyirəm, Allah
iləməsin, bir xatası-zadı çıxar birdən...
Maraxlıdı...

Hər ikisi diqqətlə sirli qadın gedən istiqamətə baxır.

ALTINCI FRAQMENT
İkinci fraqment təkrarlanır, öz musiqisi, yazısı ilə.

YEDDİNCİ FRAQMENT
Ev. Axşamdır.
Ikinci Luniyə divanda oturub televizora baxır.
Görünür soyuqdur. Qıçları üstə qalın örtük salıb; soyuqdanmı, təklikdənmi
büzüşüb.
Televizorda polis leytenantı yol qəzaları haqqında danışır. Qəza hadisələri
göstərilir.
Telefon səslənir. Luniyə diksinərək telefona sarı dönür. Telefon yalnız bir
dəfə zəng çalıb susur.
Luniyə soyuqdanmı, təklikdənmi daha da büzüşərək divanın küncünə qısılır.
Televizorda maşınlar sürətlə şütüyür, hamı harasa tələsir, amma tezlikcə də
qəzaya uğrayır.
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Qapının zəngi məxsusi bir işarə ilə səslənir. Luniyə ağır-ağır yerindən
qalxanacan zəng bir də təkrarlanır.

LUNİYƏ - (Sevincək.) Gəldim, gəldim! (Qapıya gedir.)
YAŞAR

- (Səssizcə, lakin gülümsəyərək daxil olur. Əllərini
arxasında tutub, nəsə gizlədib.) Tap görüm sənin üçün nə
gətirmişəm?

LUNIYƏ - (Gülümsəməyə, onunla oynamağa çalışır.) Şa-ba-lıd.
Yaşar başını bulayır.

Kö-bə-lək.
Yaşar yenə başını bulayır.

Bilmədim...

YAŞAR - Bilə də bilməzsən. Yabanı çöl çiçəkləri. (Bir böyük çiçək

dəstəsini açıb evin hər tərəfinə səpələyir.) Payızdı daha.
Çiçəklər solub qurtarıb. Amma bu çöl çiçəklərinə bax... hələ də özündə bahar
yaşadır.

LUNIYƏ - Neyləyirsən bunları?
YAŞAR - Kişi səfərdən heç vaxt əliboş qayıtmalı deyil.
LUNIYƏ – Ee... (Otağa baxaraq.) Gör bir neylədin?
YAŞAR - Evin səliqəsi pozuldu?
LUNIYƏ - ...
YAŞAR - Qoy pozulsun. Xoşum gəlir ev səliqəsiz olanda, dağınıq olanda.
LUNIYƏ - Bizim ev onsuz da... (Barmağını pianonun üstə çəkir, tozu
göstərir.)

YAŞAR - Belə səliqəsizlik yox... Bəzi evlərdə nə isə belə bir cür dar-dağınıqlıq
olur, isti, ilıq...

Luniyə mənalı, bir az da kədərli bir tərzdə baxır, dinmir. Sonra divanın
üstündəki örtüyü dartıb açır, döşəməyə qəzet-jurnal səpələyir, pianonun üstünə
barmağı ilə müxtəlif xətlər cızır, üzünü Yaşara tutub gülümsəyir. Yaşar da
xəfifcə gülümsəyir, başını bulayaraq vanna otağına keçir. Su şırnağının səsi
eşidilir.
Luniyə stola yemək düzür.
Yaşar ağ məhrəba ilə əlini silərək qayıdır. Bir müddət televizorun qabağında
dayanır, hələ də davam etməkdə olan qəza hadisələrinə baxır. Televizoru
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söndürüb yorğun halda divana yıxır özünü.
Luniyə əlində padnos mətbəxdən qayıdır.

LUNIYƏ – Çox yorulmusan?
YAŞAR – Bəs necə? Zarafat deyil, bu gün bu şəhərdən başqa şəhərə iki reys edərək
yüzdən çox adamı, şairlər demiş, vüsala qovuşdurmuşa.

LUNIYƏ – Eyni zamanda yüzdən çox adama ayrılıq bəxş etmisən... Televizoru
niyə söndürdün?

YAŞAR - Eh, yollarda avariya, evdə, televizorda avariya... Bezmişəm daha.
Stol arxasına keçirlər.
Şam edirlər.

LUNIYƏ - Çıx işdən... Neçə dəfə demişəm... Axşamlar sən evə gəlib
yetənəcən, bilsən, nə hallar keçirdirəm. Bir başqa işə keç.

YAŞAR - Sənə desələr ki, bəsdi daha, uşaqlara “a-be” öyrətmə, get tikintidə

divarlara kağız yapışdır, yaxud get filan zavodda direktor ol. Gedərsən?

LUNIYƏ - ...
YAŞAR - Getməzsən axı... Tale çörəyi hərəyə bir işdən verir. Bir də ki... o

avtobusu mən sürmədim, bir başqası sürdü; avariyaya mən düşmədim,
başqası düşdü – fərqi nədir? Məndən ötsün, qardaşıma dəysin?

LUNIYƏ – Qorxuram... İndicə televizor deyirdi ki, qəza halları ilbəildən artır, çoxalır.
YAŞAR - Hər şey adamın özündən asılıdır. Avariyanı nə yaradır? Sərxoşluq,

yuxusuzluq, maşının nasazlığı, nə bilim, daha nə. Çalışmaq lazımdır ki, belə
səhvlərə yol verməyəsən.

Telefon yenə bir dəfə zəng çalır.
Luniyə yenə diksinərək baxır.
Yaşarın gözləri yol çəkir.

LUNIYƏ - Bu nədir belə? Bir qırıq zəng edib susurlar.
YAŞAR - Nə?
LUNIYƏ – Deyirəm, son zamanlar elə bil kimsə bizim telefonla oynayır. Bir dənə
zəng edib dəstəyi qoyurlar. Beş-on dəqiqə keçir, yenə... İndi fikir ver...

YAŞAR - Xətdə kontakt ola bilər, bəlkə də ATS-dən yoxlayırlar. (Pauza.) Mən...

bilirsən... (Nə isə demək istəyir, sanki cəsarəti çatmır.) Nə üçün
yenə şəklin arxa üzünü çevirmisən bu tərəfə? (Divardakı gənc qadın
portretini göstərir.)
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Hər ikisi uzun müddət şəklə baxır.
Sonra Yaşar qalxıb şəklin üzünü divara çevirir. Lövhənin digər üzü isə ikinci
Luniyənin portretidir.
Luniyə isə lövhənin öz şəkli olan üzünü divara çevirir. Ikinci Luniyəyə oxşar
gənc qadın portreti yenə öz əvvəlki bəziyyətini alır.

LUNIYƏ - Yaxşı deyil... Nahaq yerə çalışırsan ki, onu unudasan. Mən... hə,
mən bunu istəməzdim... O sənin, necə deyim, ən güclü məhəbbətin olub.
Sən onu yəqin ki, məndən də çox sevmisən. Bütün bunlar bir yana, axı siz
iki il bir yerdə yaşamısınız... bir yastığa baş qoymusunuz.

YAŞAR – Nə olsun?
LUNIYƏ – Heç... Deməli, sabah mənim də başıma elə bir iş gəlsə... yəqin o zaman
sən mənim heç şəklimi də saxlamazsan....

YAŞAR – Nə üçün belə xoşagəlməz sözlər danışırsan?
LUNIYƏ - Mən sənə ondan əziz deyiləm... Budur, mənim də səninlə iki ilim tamam
olur. Yenə hər şey köhnə qaydasındadır... Yenə evə gələrkən isti,
səliqəsizliyin ehtiyacını hiss edirsən.

ilıq bir

YAŞAR – Bizim şoferlərin arasında bir oğlan var, düz iyirmi ildən sonra doğulub.

Ata-anası onu düz iyirmi il gözləyib. Sonra qardaşları dünyaya gəlob. İndi bir
yığındılar.

LUNIYƏ – Mən lap ömrümün axırınacan gözləyərəm . Və yaxud biz də başqaları
kimi... bir oğlan götürüb böyüdə bilmərikmi?

YAŞAR – İnan, Luniyə, mən də razıyam sənin dediklərinə.
LUNIYƏ – Bəs anan?... (Uzun bir pauza.) O yenə gəlmişdi...
YAŞAR - (Çox incik, əsəbiliyini boğaraq.) Nə deyirdi?
LUNIYƏ - Belə getsə, deyir, səni də qovacam. Əvvəlki Luniyədən mənim üçün
nəyin artıqdır?.. Onun mənə qarşı soyuq münasibətini əvvəllər də hiss
edirdim. Lakin heç zaman mənimlə açıq danışmamıışdı, bu gün isə...

YAŞAR – (Əsəbi halda var-gəl edir, telefona yaxınlaşıb nömrə

yığır,
hirsini
boğaraq.) Ana! Neçə uşağın var? Beş oğul, iki qız.
Elədirmi? Elədir. Hamısı evlidirmi? Evlidir. Hamısının da öz uşaqları varmı?
Var. Bir məndən savayı. Nə olar, ana, ailədə övladların biri sonsuz çıxanda,
bəxtsiz çıxanda? Niyə bizim dincliyimizi pozursan? Birinci ailəmi dağıtdığın
bəs deyilmi? Yenə nə istəyirsən? Bəlkə o yazıqlarda heç bir günah yoxdur,
bəlkə səbəbkar mənəm, mən...

LUNIYƏ - (Onun əlindən dəstəyi götürüb yerinə qoyur.) Mənə görə
ananla üz-göz düşmə. Hamıdan sənə arvad ola bilər, amma... ana bir
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dənədir.

YAŞAR – (Çox əsəbi.) Yalandır, yalandır! Yalandır!... (Divardakı portretin
üzünü çevirir.)

LUNIYƏ - Sakit ol, mən səni heç də belə biməzdim. (Portreti yenə əvvəlki
vəziyyətinə qaytarır.)

YAŞAR – Başa düşürsənmi, bunu uşaqlıqda edərdik, gəlincik evimiz xoşumuza
gəlmirdi, söküb təzəsini düzəldirdik.

LUNIYƏ - Anan haqlıdır. Övlad böyütmək hər birimizin borcudur.
YAŞAR – Əyər tale bunu məsləhət bilmirsə... gündə bir ailə dağıtmaq, yenisini
qurmaq da bizim borcumuzdur?

LUNIYƏ - ...
YAŞAR – Unutmaq olmur... İnsan ürəyini neçə yerə paralamaq olar? Bunu başa
düşürsən? Eh, sən hardan başa düşəsən?.. (Əsəbi halda siqaret
odlayır, fikrə dalır.)

LUNİYƏNİN SƏSİ - Mən səni şəhərimizin küçələrində tez-tez görürdüm. Ciddi,
bir az da kədərli görkəmdə həmişə harasa tələsərdin. İki il əvvəl təsadüfən bir
ad günü məclisində tanış olduq. Bütün axşamı nə isə elə hey mənə baxırdın.
Sonra rəqsə dəvət etdin. Rəqs edə-edə adımı soruşdun. Adımı eşidincə elə bil
diksindin. Hardan gəldiyimi, sənətimi öyrəndin. Özünü lap itirdin. Sonra qüssəli,
ancaq işıqlı bir təbəssümlə mənə baxdın. Hər şey o sərxoş axşamdan
başland... Tezliklə evlənmək təklifi etdin. Evləndik. Öz sevimli Luniyəndən nə
üçün ayrıldığını öyrəndim. Mən sənin həyatındakı o çatışmamazlığı bərpa
etməliydim...

YAŞARIN SƏSİ - Deyirlər, dünyada hər bir insanın özünə oxşar bir tayı da olur.
İnanmırdım. Lakin səni ilk dəfə gördüyüm axşam... bu inamsızlığım alt-üst oldu.
Öz nadir adınla, dalğın görkəminlə sən mənə eynilə onu xatırlatdın. Qəribə idi,
sənətin də eynilə onun sənəti idi. O doğulduğu şəhərdə doğulmuşdun. O
oxuduğu yerdə oxumuşdun... Sən bir neçə il sonradan dünyaya gəlmiş ikinci
Luniyə idin. Sən mənim ikinci ilk məhəbbətim idin. Taleyin kədərli qəlbimi
ovutmaq üçün göndərdiyi bir məxluq idin. Yoxsa dünyada heç bir qüvvə məni o
qəmli çağımda yenidən ailə qurmağa vadar edə bilməzdi. Səni də itirə
bilərəmmi? Dünyada hər bir adamın üçüncü tayı olmur axı?..
Telefon yenə bir dəfə zəng çalır.

LUNİYƏ - Gördün?
YAŞAR – Mən... bilirsən... (Onunla üzbəüz dayanır, anlaşılmaz
baxışlarla baxır.)
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LUNIYƏ - Nə olub? Niyə belə baxırsan?
YAŞAR – Tilovum hardadır? Balıq tutmağa getmək istəyirəm...
LUNIYƏ - (Sirli bir həyəcanla qapını kəsərək.) Getməyəcəksən. Sənin
gecələr ova çıxmağın məni dəli edəcək. Adamın başına min fikit gəlir.
Yadındadır... bu yaxınlarda parkın zibilliyindən tapılmış meyit? O da gecələr
çayın qırağına gedirmiş, balıq tutmağa.

YAŞAR – (Gülümsəməyə çalışır.) Sən məni nə üçün başqalarına tay edirsən?
LUNIYƏ - Mən evdə tək qala bilmirəm... Yaşar... (Sirr açırmış kimi .)
Sən balıq
tutmağa gedən gecələr kimsə gəlir, qapının dalında
dayanır, qapıya açar
salır, mənim adımı çəkib çağırır, qapını açmağımı
istəyir.

YAŞAR – Adam tək olanda, özü də gecə, onun gözünə çox şey görünər, qulağına
çox səslər gələr.

LUNIYƏ - Məni tək qoyma...
YAŞAR - Başa düş, yoruluram, yollar dolu adam olur, kişi, arvad, uşaq... Min cür

xasiyyətlə rastlaşıram. Həyat qəribədir. Dözmək olmur. Çayın kimsəsiz, sakit
sahilində hər şeyi unuduram. Bütün ruhum dincəlir.

LUNIYƏ - Öz evində, ailə içində özünə gələ bilmirsən, deməli...
YAŞAR – Nahaq belə düşünürsən. Evin öz yeri var, çayın öz yeri...
LUNIYƏ -

Getmə... Sabah ayın iyirmi beşidir.

YAŞAR – Nə olsun ki?
LUNIYƏ - Yadından çıxıb?
YAŞAR – Aa... (Xatırlayır.) Sabah ayın iyirmi beşi... İyirmi beş yaşım tamam
olur...

LUNIYƏ - Mən səninlə bu barədə danışmaq istəyirdim... Nə hazırlıq görək? Axı
bu sənin bayramındır. Balaca bir yubiley. Bir maraqlı şey fikirləşmişdim...
Eh, görünür, çayın qırağı – o sakit və kimsəsiz sahil olan yerdə bunlar sənin
üçün maraqlı deyil.
Yaşar qayıdıb divanda oturur. Luniyə yaxınlaşıb onun yanından oturur.

YAŞAR - Nə fikirləşmişdin?
LUNIYƏ - Daim yağmurlu keçən, tutqun payız günlərində açıq səmaya, günəşə
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darıxdığın vaxtlarin olubmu?
Yaşar başını yıpğalayır.

Darıxmışam... Bir az sevinmək istəyirəm, uzaqlaşmaq istəyirəm son günlər
əhvalımı bürümüş bu tutqunluqlardan, qəm-qüssədən. Sənin bayramın yerinə
düşüb... Kimləri çağıraq?

YAŞAR – Hər şey sənin öhdəndə. Kimləri istəyirsən çağır. Nə qədər istəsən
şənlənərik.

LUNIYƏ - Anangilə də deyək?
YAŞAR – Demək nəyə lazım, özləri bilmirlər məgər? Gələrlər – gələrlər, gəlməzlər
– neyləyə bilərik...

LUNİYƏ -

Qonşunun qızı var e, Jasmin, deyir ki, məktəbdə maskarad
keçirdiblər, çoxlu maskalar qalıb, onları da gətirəcək.

YAŞAR - Maskaları

neyləyirik?

LUNİYƏ – Maskarad düzəldək, deyir. Məktəbdə çox xoşuna gəlib.
YAŞAR – Eh, biz də məktəbliyik?
LUNİYƏ -

Gətirir gətirsin də. Biz də bir axşam uşaqlaşaq da.
Adam maska taxanda özü-özündən uzaqlaşır, özünü unudur, daha sərbəst
hiss edir özünü. Məclislərdə nə üçün spirtli içki içirlər. Məncə, elə buna görə.
Düz deyil?

Yaşar başını yırğalayaraq gülümsəyir.
Elə bu an telefon yenə bir dəfə dəfə zəng çalır.
Anlaşılmaz tərzdə bir-birinə baxırlar.

YAŞAR - (Ayağa qalxır.) Yox, hər halda ova getmək lazım olacaq. Bəlkə

sabahkı məclisə bir yaxşı balıq tutdum. Bir də... havalar soyuyur, daha gecələr
çayın qırağında səhərəcən dayanıb balıq gözləmək olmayacaq.
(Yan
otağa keçir.)

LUNİYƏ – Sənin keçən dəfə gətirdiyin balıqlar hələ də soyuducuda qalır.
Qapınıən açılıb-örtüldüyü eşidilir.
Tək qalmış Luniyə başını aşağı əyib əlləri arasına alır.
Bilmək olmur, ağlayır, gülür.

SƏKKİZİNCİ FRAQMENT
Kiçik, darısqal bir otaq.
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Birinci Luniyə əynində uzun ev xalatı, saçları çiyninə dağılmış halda
telefonda nömrə yığır. Bir dəfə uzun qudok eşidilən kimi dəstəyi yerinə qoyur.
Sonra maqnitafonu açır.
Dalğın bir musiqi.
Musiqinin ritminə uyğun olaraq ağır-ağır var-gəl edir.
Yaşar əlində tilov daxil olur.
Luniyə bir müddət onun qarşısında dayanıb lal-dinməz baxır, sonra qollarını
onun boynuna dolayır.
Yaşar da güclü bir məhəbbətlə, şəfqətlə qollarını onun boynuna aşırır. O,
hətta tilovu bir kənara qoymağı da unudub.
Bu aylarla bir-birini görməyən sevgililərin görüşməsinə bənzəyir.
Hər şey öz reallığını itirib... Qeyri-adi bir hərəkət edirlər. Bu hərəkət
necəsə bir rəqsi xatırladır.

DOQQUZUNCU FRAQMENT
Ikinci Luniyənin otağında stolun üstə kiçik bir lampa yanır.
Luniyə stol arxasında oturub dəftər yoxlayır.
Soyuqdur. Çiyninə jaket salıb.

LUNİYƏ - (Dəftərə baxaraq.) Doqquzuncu be sinfi. Kərimova Payihə.
(Dəftəri açır.) Ana haqqında düşüncələr. Müzakirəli-inşa. (Pauza.)
Hal-hazırda planetimizdə milyardlarla insan yaşayır. İlbəildən onların sayı
artır, çoxalır. (Luniyə susur, sonra sözlər Rayihənin öz dililə
səslənir.) Bu qədər insanı dünyaya analar bəxş edib. Millətindən,
irqindən, yaşından asılı olmayan analar... (Luniyənin gözü önündə sinif
otağı canlanır. Rayihə yazı lövhəsi önündə dayanıb danışır.)
Qəribə də olsa, gəlin bir anlığına belə bir şey təsəvvür edək:
daha dünyada
ana yoxdur... O zaman nələr baş verərdi? Həyat necə dəyişərdi?..
Anaların böyüklüyünü, müqəddəsliyini ifadə etməyə söz tapmaq mümkün deyil.
Əgər yer üzündə Allah deyilən bir qüvvə varsa – bəlkə də bu elə ana deməkdir.
Təbiətə insanları bəxş edən də anadır, təbiəti, həyatı gözəlləşdirən də ana
övladlarıdır.
Bəşəriyyətin gələcəyi analardan asılıdır.

BAŞQA BİR QIZ - Ana haqqında düşünərkən ilk əvvəl yadıma böyük şairimiz

Sənəd Vurğunun sözləri düşür:
Adın şərəflidir sənin, ey qadın,
Dahilər anası çağrılır adın
Mən Rayihənin sözlərinə şərikəm. Yalnız onu əlavə etmək istərdim ki, analar
dünyaya yalnız adicə insan deyil, dahilər bəxş edir. O dahilərin ağlı, kamalı,
qəhrəmanlığı nəticəsində yer üzü gündən-günə gözəlləşir, həyat viravanlaşır.
Bu geniş, işıqlı sinif otaqlarını da, azadə oxuyub işləməyi, yaşamağı da bizə
həmin dahilərin şücaiəti bəxş edib. Biz bu xoşbəxt həyatımız üçün hər şeydən
əvvəl onlara minnətdar olmalıyıq.

BİR OĞLAN - Analar dünyaya insan gətirirlər, bu inkar olunmaz faktdır. Bəs necə
insan gətirirlər – bax bu barədə düşünmək lazımdır. Hitleri də ana doğub,
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Xirosimaya atom bombası atan təyyarəçini də, gündə onlarla insanın ölmünə
fərman verən cəlladları da, içib küçəyə yıxılan sərxoşları da, ana-bacı
tanımayan pozgunları da... Analar belə övladlar doğub dünyaya
gətirməkdənsə... (Həyəcanlanır, sözünün ardını gətirə bilmir.)

RAİHƏ – (Yerindən qalxaraq.) Taqorun bir sözü var: bütün insanlar anadan
doğulanda eyni olur, ertəsi gün isə hərə bir cür... Bu bəlkə də alimlərin,
filosofların hələ axtarıb tapa bilmədikləri bir sirdir – niyə insanların biri yaxşı
olur, digəri – pis.

HƏMİN OĞLAN - Burda da mənə elə gəlir ki, anaların günahı var. Uşaq doğmaq
hələ əsas şərt deyil, onu böyütmək, əsil insan kimi tərbiyə etmək ən vacib
məsələdir. Görünür həmin ananın öz tərbiyəsi düzgün deyil, görünür həmin
ananın anası öz övladını əsil insan kimi böyüdə bilməyib.

BAŞQA BİR OĞLAN - Bəzən isə belə olur: bir ananın iki övladı – biri namuslu,

istedadlı, bacarıqlı, bir sözlə, əsil insan. Digərisə insan adına ləkə gətirən bir
yaramaz. Elə götürək Cabbarlının “Od gəlini” pyesini. Aqşinlə Elxan
qardaşdılar. Şillerin “Qaçaqlar”ındakı Fransla Karl qardaşlarını götürək. Hər biri
bir yolun yolçusu... Ana övladlarının arasında heç zaman ögey -doğmalıq
salmaz, onların tərbiyəsilə eyni məşgul olar. Mənə elə gəlir ki, övladların ayrıayrı təbiətdə böyüməsində anaların günahı yoxdur.

RAYİHƏ – Deməli, analar dünyaya övlad gətirməlidilər. Onların böyüyüb nə yuvanın
quşu olacaqları əvvəlcədən məlum olmur anaya. Doğrudur, uşaq doğmaq
həqiqətən də əsas deyil, ən vacibi onun tərbiyəsidir.Gəlin bütün dünyanın
analarına arzulayaq ki, övladlarının hamısını əsil insan kimi tərbiyə etməyə,
böyütməyə çalışsınlar. Qoy onlar “birdən mənim balam həyatda nankorun biri
olar” fikrindən qorxaraq öz analıq borclarından qaçmasınlar. Axı bəşəriyyətin
gələcəyi onların əlindədir...
Sinif otağı yoxa çıxır.
Luniyə başını əlləri arasına alıb dəftərlər önündə fikrə gedib. Haçandanhaçana başını dikəldib uzun müddət anlaşılmaz baxışlarla divardakı birinci
Luniyənin porteretini süzür.

ONUNCU FRAQMENT
Birinci Luniyənin otağı.
Yaşarla Luniyə yataqda yan-yana uzanıb bir-birinə baxırlar, xəfifcə
gülümsəyirlər.
Hardansa yzaqardan ötüb keçən bir qatarın əngin səsi eşidilir.

LUNİYƏ - Hər dəfə qatar səsi eşidəndə...
YAŞAR - bilirsən yadıma nə düşür?
LUNİYƏ – Səhər erkən, hava hələ qaranlıqikən elektrik qatarına oturub...
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YAŞAR - şəhər kənarındakı o kiçik qəsəbəyə gedərdim.
LUNİYƏ – Dayanacaqda səni bir qız gözləyərdi.
YAŞAR - Həmin qızla geri qayıdan qatara oturub dərsə gələrdim...
LUNİYƏ – Vaqonda sakitlik olardı.
YAŞAR - Bir də tək-tük mürgülü sərnişinlər.
LUNİYƏ – Soyuq oturacaqda oturub bir-birinizə qısılardınız.
YAŞAR - Qatarın radiosu sübh konserti verərdi.
LUNİYƏ – Nədənsə çox vaxt “Yanıq kərəmi”ni səsləndirərdilər.
“Yanıq kərəmi”ni eşidirlər, sanki uzaqlardan.
Qatar fit verərək gedir.
Bu səslər güclənir, güclənir, sonra tədricən yavaşıyır və nəhayət eşidilməz
olur.
Xatirədən kövrəlirlər. Baxışları divarda bir nöqtədə donub qalır.

YAŞARIN SƏSİ - Qrupumuzda səndən qəşəng qız yox idi.
LUNİYƏNİN SƏSİ - Qrupumuzda səndən yaxşı oğlan yox idi.
YAŞARIN SƏSİ - Ah, o tələbəlik günləri... çılğın, coşqun...
LUNİYƏNİN SƏSİ – Ah, o çılğın günlərin coşqun məhəbbəti...
YAŞARIN SƏSİ – Çox çəkmədi, bir il sonra məni əsgər apardılar.
Onların səsini ekranda canlanan dialoqların məzmunu ilə əlaqədar foto şəkillər
müşaiyət edir.

LUNİYƏNİN SƏSİ - Hər gün məktubunu aldım.
YAŞARIN SƏSİ – Hər gün məktubun gəldi...
LUNİYƏNİN SƏSİ – Beləcə keçdi ömrümüzün iki ili.
YAŞARIN SƏSİ – Xidməti qurtarıb evə dönəndə səni şəhərimizdə gördüm
LUNİYƏNİN SƏSİ – Texnikumu bitirib işləməyə sizin şəhərə gəlmişdim.
YAŞARIN SƏSİ – Yenə səndən ayrı düşməyim deyə oxumağa getmədim bir
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daha.

LUNİYƏNİN SƏSİ – Tezliklə toyumuz oldu.
YAŞARIN SƏSİ – Tezliklə balaca bir evimiz də oldu.
LUNİYƏNİN SƏSİ – Kiçik bir otağa sığdı dünyaya sığışmayan səadətimiz.
YAŞARIN SƏSİ – Ömrümüzün iki ili də belə keçdi.
LUNİYƏNİN SƏSİ – Sonra... sonra ananın tənələri...
YAŞARIN SƏSİ - Kiçicik bir övlad həsrəti...
LUNİYƏNİN SƏSİ – Bağışla, əzizim, bağışla... mən dözə bilmədim o
nəhayətsiz tənələrə. Bir də, istəmirdim ki, bütün ömrün boyu övladsız
qalasan.

YAŞARIN SƏSİ – Bağışla, əzizim, bağışla... mən anamın üzünə qayıda
bilmədim. Bir də, o ağrıdan mən də qorxdum, çox qorxdum.

LUNİYƏNİN SƏSİ – Ayrıldıq.
YAŞARIN SƏSİ – Bir-birimizi sevə-sevə.
LUNİYƏNİN SƏSİ – Bütün evi, əşyaları mənə bağışlayıb ata evinə qayıtdın,
mən qayıtmadım.

YAŞARIN SƏSİ – Həyatda hər şeylə vidalaşmış bir qocaya dönmüşdüm, elə bil
ömrümün son gününü gözləyirdim.

LUNİYƏNİN SƏSİ – Mən isə səni gözləyirdim; düşünürdüm, qayıdarsan yəqin
bir gün ayrılığa dözməyərək.

YAŞARIN SƏSİ – Qayıtmaq istəyirdim. Anam qoymurdu. Yenə onun üzündən
keçə bilmirdim. Bir də, nə adla qayıdaydım?

LUNİYƏNİN SƏSİ – Anan səni yenidən evləndirmək istəyirdi. Evləndirdi də.
YAŞARIN SƏSİ – Bu barədə danışma. Bu möcüzəli bir təsadüf idi.
LUNİYƏNİN SƏSİ – Hirsimdən dəli olacaqdım. Mən də acıqla... amma yox,
bacarmadım. Bir gün mən də çıxıb getdim öz doğma şəhərimizə, anamın
yanına.
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YAŞARIN SƏSİ – Evi, əşyaları bu dəfə sən bağışladın mənə...

ON BİRİNCİ FRAQMENT
Ikinci Luniyə hələ də dəftər yoxlamaqdadır.
Sakitlikdir.
Birdən bu sakitlikdə qapıya salınan açar səsi eşidilir. Luniyə diksinərək
qapıya baxır. Deyəsən, açar qapıya düşmür.
Sonra qapı astaca döyülür.
Luniyə qapıya tərəf bir neçə addım atır, lakin tərəddüd içində donub qalır.
Qapı arxasından pıçıltılı kişi səsi eşidilir:

-

Luniyə... Luniyə... aç, mənəm... Aç, Luniyə... Aç, xahiş edirəm. Bilirəm,
evdəsən. Luniyə, Luniyə...

Luniyə həyəcanla geri çəkilir, divana yıxılır. Gözləri bir nöqtəyə dikilib
qalır. Əlləri titrəyir.
Sonra uzaqlaşan addım səsləri...
Sonra küçədə maşın səsi. Qapı əsəbiliklə çırpılır. Maşın sürətlə dövrə vurub
uzaqlaşır.
Luniyə pəncərədən baxır.
Maşının boğuq səsi gecənin sakitliyi içində tədricən eşidilməz olur.

ON İKİNCİ FRAQMENT
Yaşar stulda oturub siqaret çəkir.
Birinci Luniyə yataqda uzanıb. Əllərini başı altına yığıb. Tez-tez kirpik
çalır. Gözünə dolmuş yaşı gizlətməyə çalışır.

YAŞAR

- Çıx get, Luniyə... Güc-bəla ilə özümü evə yetirirəm, bir təhər onunla
ünsiyyət yaradıram. Elə bu zaman sənin zəngin. Bir anda yoxa çıxır yenə hər
şey. Evdə qala bilmirəm daha. Əlimi tilova atanda qapını kəsir. Elə bil ürəyinə
nə isə damıb. Baxışlarını üzümə dikir, baxışlar yalvarır: getmə, getmə... Mən
isə... mən isə ayaqlarım altında əzilən bu yalvarışları görməyim deyə
gözlərimi yumub çıxıram otaqdan. Yazıqdır... İnan, gecələr tək qalmaqdan dəli
olacaq... Qulaqlarına cürbəcür səslər gəlir, gözünə cürbəcür şeylər görünür.
Mən isə... mən isə burda... bu ki, bu ki... ən azı, əxlaqsızlıq deməkdir,
pozğunluq deməkdir. Bacarmıram. Onu aldada bilmirəm daha. Iki ər rolunu
oynaya bilmirəm. Bunun axırı hara gedəcək?

LUNİYƏ - Səni başa düşürəm... Onu müdafiə etmək, onun taleyi üstə əsmək sənin
haqqındır. Bəs mən nə edim?.. Heç olmasa, köhnənin tanışı kimi, dostu kimi,
heç olmasa bir insan kimi dərdimə şərik ol, mənə bir məsləhət ver... Burda,
şəhərin bu tənha guşəsində, bu darısqal otağı nə üçün kirayələmişəm? Nə
üçün atamı, anamı atıb yenidən bu şəhərə qayıtmışam? Mən ki burdan baş
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götürüb qaçmışdım... Tanış-biliş gözünə görünməyim deyə küçəyə çıxmıram,
bütün günü yarasa kimi burda gizlənirəm. Nə üçün? Nə üçün?.. Unudulmuş,
atılmış bir əşyaya dönmüşəm. Yalnız sənin bəzən insaf edib bura gəldiyin
gecələr yenidən canlanıram, hiss esdirəm ki, mən insanam, mən hələ
yaşayıram. Həftədə bir-iki gecəlik ömrü də mənə çox görürsən? De, nə edim?
De.. Məsləhət ver...

YAŞAR - (Darısqal şüşə qabda suyun içində çırpınan balıqlara
baxaraq.) Belə yaşamaq olmaz...

LUNİYƏ - Mən buna da şükür edərdim. Bütün ömrüm boyu beləcə yaşayardım.
YAŞAR - Mən buna razı olmazdım.
LUNİYƏ - Qorxma. Heç zaman sənin ailəni dağıtmaq barədə düşünmərəm.
YAŞAR - Mən başqa mənada deyirəm. Axı nə üçün sənin öz ailən, öz evin
olmasın?

LUNİYƏ – (Bir müddət susur.) Sən yenidən evləndiyin vaxtlar mən də acıqla
biriylə tanış olmuşdum. Gecələr, qonşular yatandan sonra evə gəlməyə
başladı. Açar da vermişdim, sakit-səmirsiz gəlirdi. Pis də oğlan deyildi... Amma
bacarmadım. Onunla keçirdiyim gecələr mənə elə gəlirdi ki, mən sənin
arvadınam, sən harasa çıxıb getmisən, mən isə... sənə xəyanət edirəm və
indicə sən gəlib çıxacaqsan...
Bəlkə də elə buna görə köçüb getdim burdan ki heç kəsin gözünə görünməyim,
heç kəs mənimlə maraqlanmasın... Ardımca bizim şəhərə gəlib çıxdı. Bütün bu
iki il müddətində qaçdım ondan, o isə yorulmaq, dönmək bilmədi. Bura
qayıtdım. Yenidən bura gəldi. Yəqin ki, indi elə hey məni axtarır... Mənim isə
heç kimi, heç kimi görməyə gözüm yoxdur.

YAŞAR – Nə üçün sən onunla gecələr xəlvəti görüşürdün? Açıqca, hamı kimi adi
qaydada görüşə bilmirdin?

LUNİYƏ - Belə bir şeyi heç ağlıma da gətirə bilməzdim... İnanmırdım, ayrıldığımıza
hələ də inanmırdım. Sən artıq evlənmişdin, mən yenə də inanmırdım. Mənə elə
gəlirdi ki... mənə elə gəlirdi ki, doğrudan da sən harasa getmisən. Və doğrudan
da haçansa bir gün qayıdıb gələcəksən... Ah, sənin anan, anan... nə etmədi?

YAŞAR - Təqsir yalnız anamda olmadı, hər ikimizdə oldu... Sonradan daha xoşbəxt
olacağımızı düşündük. Kim bilir, bu... belə olsaydı, bəlkə də... heç bu qədər
əzab çəkməzdik.

LUNİYƏ – (Birdən.) Mən dünən anangilə getmişdim.
Yaşar təəccüblə baxır.

Elə-belə, qonaq getmişdim. Evdə tək özü idi. Əvvəlcə mehriban qarşıladı.
Sonra.. sonra isə söhbətimiz tutmadı. Hirsləndim. Ürəyimdə qübar edən,
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amma bu vaxtacan dilimə gətirə bilmədiyim sözlərn hamısıniı dedim ona.
Yaşar maraqla baxır.

(Gözləri dolub.) Bağışla, əlbəttə bunları ona heç bir məqsəd güdmədən
elə-belə dedim... Dedim, sonra da peşiman oldum.

YAŞAR – Axı nə dedin?
LUNİYƏ – (Yaşara.) Necədi, indi sən onunla xoşbəxt yaşayırsan? Axı yenə də
hər şey əvvəlki kimidir. Bəs nə üçün anan onu qovmur? Əgər övladsız
qalacaqdınsa bəs məni nə üçün qovdu? Əgər sən yenə də övladsız
yaşayacaqsansa sənin üçün kim daha əzizdir? Sənin arvadın olmağa kimin
haqqı daha çoxdur?
Yaşar tutulur. Yenidən siqaret odlayıb pəncərə önünə gedir.

Əlbəttə, mən səndən bunu tələb etmirəm, amma dözmədim, anan üçün dedim
bunları. Bağışla... belə düşüncələrə qapılmaq özü yaxşı deyil.

YAŞAR – (Pəncərədən baxaraq susur, haçandan-haçana dillənir.)

Göylərin rəngi maviləşir. Gecənin qaranlığı çəkilir, səhər yaxınlaşır.
Gözlərim acışır... Getmək lazımdır. Sabah bütün günü gərək yatam. Yoxsa...
ölü kimi olaram. Hara qoydum tilovu?

LUNİYƏ – (Ayağa qalxır.) Dayan. Qoy bir doyunca baxım sənə.. Kim bilir, bir
də haçan görəcəyəm səni... Sabah ad günündür. Sabah qonaqlarınız
olacaq.
Gecədən keçənəcən şənlənəcəksiniz yəqin. Heç olmasa bir anlıq
yad
edərsən məni. Yaxşımı? Əgər yadına düşsəm... (İpdən sallanan
kiçik bir oyuncaq meymun verir.) Götür bunu, balkona açılan
pəncərədən, tül pərdənin arxasından asarsan. Gözün önündə olacaq. Axı
sən həmişə stol arxasında üzü pəncərəyə oturursan. Ah, o evimiz... bir dəfə,
kaş heç olmasa bir dəfə də olsa yenidən oranı görə biləydim... (Kövrələrək
özünü Yaşarın sinəsinə sıxır.)

YAÇAR - (Onu ovudaraq.) Unut olub keçənləri. Unut məni də. Görünür,

taleyimiz belə yazılıb. Yadındadır, oxuyardıq: Tale göylər kimidir, çıxa
bilməzsən altından, hara qaçsan da, hara uçsan da... Sənin bu halın, bilsən
necə əzab verir mənə. Heç olmasa mənə yazığın gəlsin. Səni xoşbəxt
görməyincə dinclik tapa bilməyəcəyəm həyatda. Unut hər şeyi. Bir halda ki,
səni belə sevən var. Nə üçün ona laqeyd qalırsan? Ona da əzab vermə.
Qovuşun. Kim bilir, bəlkə də sənin əsil xoşbəxtliyin onunladır. Bəlkə də
oğlunuz, qızınız da olacaq. Qonaq gələrsiniz bizə. Sənin xatirin bizim evdə
həmişə yaşayacaq, ən əziz, doğma bir insan xatiri kimi. Baçqa yol yoxdur,
əzizim. Həyat davam etməlidir. Zaman bütün yaraları sağaldır, deyiblər. Unut
keçmişləri, unut məni də. Yeni bir həyata başla. Əsil xoşbəxtlik irəlidədir yəqin
ki. Bu sənin haqqındır axı...

LUNİYƏ - (Göz yaşlarını boğaraq.) Unuda bilsəm əgər...
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ON ÜÇÜNCÜ FRAQMENT
Ikinci Luniyə divanda büzüşmüş halda yuxuya gedib.
Yaşar əlində tilov və tor zənbildə balıqlar daxil olur.

YAŞAR -

Lu-niyə! Lu-niyə, bax gör nə qədər balıq tutmuşam.

Luniyə ayılmır.
Hardansa yenə uzaqlardan qatar səsi eşidilir.
Yaşar əlində tilov, balıqlar donmuş halda divardakı qadın portretin ə baxır.
Qatar səsi tədricən uzaqlaşır.
Tilovu, balıqları mətbəxə aparıb qayıdır.
Divana yastıq qoyur, odeyal açır, Luniyənin yanından uzanır. Onu oyatmağa
çalışır.

YAŞAR - Balıq işi düzəldi. Sabaha daha nə alaq? Nə düzüb qoşaq?
LUNİYƏ - (Yuxulu.) Iı... yuxum gəlir, sonra. (Yana çevrilir.)
Yaşar əllərini başı altına alıb düşünür, sonra onun da gözl əri yumulur.
Divar saatı quq-qu çalır. Səhərdir.

LUNİYƏ - (Geyinmiş halda Yaşara yaxınlaşır.) Bəsdir yatdığın. Mən
işə gedirəm. Gör nə deyirəm?

YAŞAR - İi... yuxum gəlir, sonra, sonra... (Çevrilir.)
Divar saatı yenə quq-qu çalır.
Telefon zəngi.
Yaşar hövlanak ayılır, bir müddət zəngi dinləyir, ancaq qalxıb telefona gedə
bilmir, gözləri yumulur. Telefon zəngi aramsızcasına davam edir.

(Nəhayət qalxıb dəstəyi götürür.) Bəli... dinləyirəm. Xəstələnib? Yoxyox, başqa adam tapın, mən bu gün işə çıxa bilmərəm. Gecəni yatmamışam,
yuxusuzam. Həm də bu gün qonaqlarım gələcək. (Bir az əsəbi.) Axı bu
gün mənim qanuni istirahət günümdür. Mən də dincəlməliyəm, ya yox?..
(Yumşalır.) Ee... di yaxşı, yaxşı. Gəlirəm.
(Dəstəyi yerinə qoyub
geri dönərkən stolun üstündəki vərəqi görür.Oxuyur.) Yaşar,
mən işə qaçdım, gecikirəm. Sən bazara get, bir neçə dəstə göy al, bir az
meyvə al, içki də götürməyi unutma. Luniyə. ( O
da vərəqin arxa
üzünə yazır.) Luniyə, növbətçi sürücü xəstələndiyinə
görə məni işə
çağırdılar. Yazdıqlarını özün al. Əgər geciksəm, eyibi yox,
məclisi
başlayın, mən də gəlib çıxacağam. Yaşar. (Qələmi cibinə
qoyarkən əli
oyuncaq meymuna toxunur, onu çıxardıb birinci
Luniyə
dediyi yerdən asır.)
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ON DÖRDÜNCÜ FRAQMENT
Üçüncü fraqmentdən parça.
Avtobus gedir.
Sərnişinlər pəncərədən əl edirlər.

ON BEŞİNCİ FRAQMENT
Birinci fraqmentin ötəri təkrarı.

ON ALTINCI FRAQMENT
Birinci Luniyə beşinci fraqmentdəki paltarında küçədə dayanıb qarşıdakı binaya
baxır.
Onun gözlərində xəfif bir kədər var, dalğınlıq var, hecəsə bir tərəddüd var.

ON YEDDİNCİ FRAQMENT
Ikinci Luniyə stol bəzəməklə məşğuldur.
Yaşarın gətirdiyi çöl çiçəkləri də stolun üstədir.
Qapı zəngi.
Birinci Luniyə daxil olur.

BIRINCI LUNİYƏ - Bağışlayın... Mən jurnalistəm. Şəhərin gənc ailələri
haqqında oçerklər yazıram. Bu münasibətlə bir çox evlərdə olmuşam.
İndisə...

İKİNCİ LUNİYƏ - Buyurun, buyurun. Nə üçün qapı ağzında dayanırsınız?
Gəlin içəri, əyləşin.
Birinci Luniyə divanda oturur. Qəribə baxışlarla otağı nəzərdən keçirdir.
Divarda öz şəklini görüncə tez gözünə eynək taxır, çantasından bloknot, qələm
çıxardır.
Ikinci Luniyə əlini xalatına silərək onun yanından oturur.

BIRINCI LUNİYƏ – Hə... Necə yaşayırsınız?..
İKİNCİ LUNİYƏ - (Söz tapmır.) Be... belə də... görürsünüz...
BIRINCI LUNİYƏ – (Stola baxaraq.) Deyəsən qonaq qarşılamağa
hazırlaşırsınız.
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İKİNCİ LUNİYƏ – Hə, bu gün yoldaşımın ad günüdür.
BIRINCI LUNİYƏ – Yoldaşınızın, sizin adınız necədir? Zəhmət olmasa,
deyin, qeyd edim.

İKİNCİ LUNİYƏ - Yaşar, Luniyə. Məmmədovlar.
BIRINCI LUNİYƏ – Yaşar harda işləyir?
İKİNCİ LUNİYƏ - O sürücüdür. Şəhərlərarası avtobusda işləyir. Bir gün
evdə olur, bir gün işdə.

BIRINCI LUNİYƏ - Bəs siz?
İKİNCİ LUNİYƏ - Mən? Mən...məktəbdə dərs deyirəm, ədəbiyyatdan.
BIRINCI LUNİYƏ - Bağışlayın, bir sual: Yəqin ki, əriniz təhsilsizdir, siz isə
ədəbiyyat müəllimisiniz. Bu fərq aranızdakı münasibətə təsir göstərmir ki?

İKİNCİ LUNİYƏ - Nə danışırsınız? Ortada, necə deyim, haçan ki, ortada
məhəbbət olur, sevgi olur, adamın gözünə belə şeylər görünərmi?

BIRINCI LUNİYƏ - Xoşbəxtsinizmi?
İKİNCİ LUNİYƏ -

(Tutulur.) Bilmirəm... Ah, tamam unutmuşam, sizi
heç çaya da qonaq etmədim.

BIRINCI LUNİYƏ - Yox, yox. əziyyət çəkməyin, mən indicə gedəcəyəm.
İKİNCİ LUNİYƏ - Hər halda bir fincan çay içməyə vaxt tapılar. Stol
arxasına buyurun. Mən bu dəqiqə. (Mətbəxə keçir.)

BIRINCI LUNİYƏNIN SƏSI - İlahi... Mən neyləmişəm?.. Mən hara gəlib
çıxmışam?.. Bu oyunun axırı nə olacaq? Bəsdir daha, onu da gördüm, səni
də gördüm bir daha xoşbəxt günlərimin yuvası, a doğma otaq. Di əlvida...
(Qapıya yaxınlaşmaq istəyir.)

İKİNCİ LUNİYƏ - (İki fincan çayla qayıdır.) Siz getmək
istəyirsiniz? Xahiş edirəm, qalın. Axı... axı mən sizinlə hələ danışmaq
istəyirdim. Çox yaxşı ki, gəlmisiniz. Əyləşin, xahiş edirəm.

BIRINCI LUNİYƏ - (Gülümsəyərək əyləşir.) Aha, deyəsən nəhayət ki,
bir nəfərlə söhbətim tutacaq. Heç kim öz dərdini açıb danışmaq istəmir. Biz
jurnalistlərisə... məhz o gizli dərdər maraqlandırır.
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İKİNCİ LUNİYƏ - Elə dərd var ki, heç kəs ona əlac qıla bilmir. Buna görə də
açıb ağartmırlar... Mən sizinlə bir qadın kimi danışmaq istəyirəm... Siz
evlisiniz?

BIRINCI LUNİYƏ - (Tutulur.) Bəli...
İKİNCİ LUNİYƏ - Bağışlayın, uşağınız necə, var?
BIRINCI LUNİYƏ - (Bilmir nə desin.) Biz hələ... təzə toy etmişik.
İKİNCİ LUNİYƏ - Necə bilirsiniz, ortada övlad olmasa, ər-arvad axıracan bir
yerdə yaşaya bilərmi?

BIRINCI LUNİYƏ - Nə deyim?.. Bu məsələyə hərə bir cür baxır. Kimi ailəni
dağıtmaq istəmir, kimisə övladdan ötrü hər şey etməyə hazırdır.

İKİNCİ LUNİYƏ - Siz hansına haqq qazandırırsınız?
BIRINCI LUNİYƏ - Deyə bilməyəcəyəm... Siz çoxdan evlisiniz?
İKİNCİ LUNİYƏ - İki il var.
BIRINCI LUNİYƏ - İki il nədir ki? On illərlə gözləyənlər olur.
İKİNCİ LUNİYƏ - Eh... (Köks ötürür.) Mən də gözləyərdim. Amma... axı
vəziyyət elədir ki... axı mən bunu sizə necə başa salım? Bu qadını
görürsünüz? (Divardakı portreti göstərir.) Yaşarın birinci arvadı
olub. Bir-birilərini hədsiz dərəcədə seviblər...

BIRINCI LUNİYƏ - Deməli, siz ikincisiniz.
İKİNCİ LUNİYƏ - (Başını yırğalayır, portretin arxa üzünü
çevirir.)

Mənə oxşayır?

BIRINCI LUNİYƏ - Oxşayır. Nə olsun ki?
İKİNCİ LUNİYƏ - Yaman oxşayırıq, deyirlər. Hətta adımız da eynidir. Ah,
qadın üçün bundan da ağır hal təsəvvür etmək olarmı? Mənə elə gəlir ki,
Yaşar məni sevmir, mənim timsalımda onu sevir. Mən Yaşar üçün onunla
bağlı xatirələri, duyğuları oyadan bir qadınam.

BIRINCI LUNİYƏ - Adam adama oxşaya bilər. Lakin hər bir kəs eyni
zamanda öz-özlüyündə təkrar olunmaz məxluqdur. Siz gərək çalışasınız ki,
əriniz üçün tamamilə təzə bir adam olasınız, ona birinci qadınını
unutdurasınız.
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İKİNCİ LUNİYƏ - Bax, bunu bacarmıram. (Portreti çevirir.) Onu
ailəmizin bir üzvi hesab edirəm. Axı ərim onu sevib. Axı onlar dünyada bir-biri
üçün ən əziz adamlar olublar...
Hərçəndi mən onu görməmişəm, onu tanımıram, amma o qadına sonsuz
hörmətim var. Mənə elə gəlir ki, Yaşar bayaq sizin dediyiniz kimi ovlad üçün hər
şey edənlərdəndir. O qadın Yaşarın bu arzusunu duyub, ona azadlıq
bağışlayıb, bu ev-eşiyi ona bağışlatıb, özü çıxıb gedib.
Bunların hamısı Yaşara bəslədiyi məhəbbətdən doğur, elə deyilmi? O, Yaşarı
daha xoşbəxt görmək istəyib. Ondakı bu ürəyə, igidliyə təəccüb qalmışam...
İnanmıram ki, hər qadın bunu bacarsın. Həyatda belə insanlara çox seyrək
təsadüf etmək olar. Onların bu nəcibliyini qiymətləndirməmək, onları unutmaq
elə cinayət kimi bir işdir...
Bir də axı biz eyni taleli adamlarıq. Onun verə bilmədiyini mən verməliydim
Yaşara. Mən də verə bilmədim. Görünür, tale istəmir bunu. Həkimlər də bir söz
deyə bilmirlər.
Yaşar isə, deyəsən, artıq taleyin bu hökmülə razılaşıb. Mən isə öz-özlüyümdə
təskinlik tapa bilmirəm. Əgər o, doğrudan da, övladsız yaşayacaqdısa, yaxud
bir başqa uşaq götürüb böyüdəcəkdisə, nə üçün bunu onunla – öz birinci
Luniyəsilə etməsin? Axı Yaşar üçün məndənsə o daha sevimli olub. Mən isə
olsa-olsa onun üçün ilk sevgilisilə bağlı xatirələri, duyğuları oyadan, yaşadan bir
qadınam...
Hər iki qadın qəribə, təəccüblü baxışlarla bir-birinə baxır.
Birinci Luniyə özünü itirmiş halda ayağa qalxır, getmək istəyir.
Bu an qapının zəngi səslənir. Birinci Luniyə özünü daha da itirir.
Ikinci Luniyə qapıya gedir, bir neçə nəfər səs-küylü qonaqla qayıdır.
Birinci Luniyə bip az rahat nəfəs alıb qapıya yaxınlaşır.

İKİNCİ LUNİYƏ -

Bəlkə getməyəsiniz? Daha qonaqlar da gəlirlər. Bir azdan
Yaşar da gələcək. Sizi onunla da tanış edərəm. Qalın. Bizim şənliyimizdə
iştirak edin. Mən bundan çox məmnun olardım. Axı səni başa düşəcək adamla
həmişə görüşmək olmur. Siz mənim çox xoşuma gəldiniz. Getməyin. Yaxşıca
şənlənərik. Hələ maskalarımız da var. Çox maraqlı oıacaq.

BIRINCI LUNİYƏ – Qonaqlar maska da taxacaqlar?
İKİNCİ LUNİYƏ – Hə, qonşunun qızı məktəbdən bir xeyli maska da gətirib ki,
əyləncəli keçsin şənliyimiz.
Birinci Luniyə gülümsəyərək razılaşır.

ON SƏKKİZİNCİ FRAQMENT

Maqnitafonda şən musiqi.
Stolun üstə şamlar yanır. Otaq alaqaranlıqdır.
Qonaqların bəziləri iri, gülməli maska taxıb divanın üstə, kiçik stolun
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ətrafında iki-bir, üç-bir toplaçıb danışırlar, gülürlər.
Birinci Luniyə mətbəxdə pəncərədən baxır.
Ikinci Luniyə narahat halda ona yaxınlaşır.

İKİNCİ LUNİYƏ - Yaşar gəlib çıxmadı. Adətən bu vaxtlar evdə olardı. Əslində
bu gün onun istirahət günü idi. Dünən işləmişdi, gecə də balıq tutmağa
getmişdi. Yorgun, dalğın halda nahaq çıxdı işə. Sürücü yoldaşı da
xəstələnməyə vaxt tapdı da... Təkliyə niyə çəkilmisiniz? Qonaqların yanına niyə
keçmirsiniz?

BIRINCI LUNİYƏ - Kimi tanıyıram ki orda? Luniyə... mənə də bir maska
verin, qoy məni də tanımasınlar heç.

İKİNCİ LUNİYƏ - Bu dəqiqə... (Maska verir, təbəssümlə.) Hə, siz də
özünüzü gizlətmək, başqalaşmaq istıyirsiniz?

BIRINCI LUNİYƏ -

(Gülümsəyərək.) Hə... (Maskanı taxır.)

İKİNCİ LUNİYƏ – Oh, sizə lap şir düşüb, heyvanların nəhəngi... (Gülür.)
BIRINCI LUNİYƏ – (Zarafatla.) İnsanların nəhəngi ola bilmədimsə də
heyvanların nəhəngi olum da ... Qonşunun qızına yekə bir əhsən düşür.
Yaxşı fikirləşib. Maska altında insan özünü tam sərbəst hiss edir.

İKİNCİ LUNİYƏ – Nəsə darıxırsınız, deyəsən. Keçək qonaqların yanına. Yaşar
da harda olsa gəlib çıxacaq indilər. Gedəndə tapşırmışdı ki, qonaqları
darıxmağa qoymayım, onsuz başlayaq.
Otağa keçirlər.

Uşaqlar, stol arxasına keçin, Yaşar da hər halda gəlib çıxar bir azdan.
Gedəndə demişdi ki, qonaqları çox gözlətməyim, bəlkə bir az gecikdi.
Buyurun, stol arxasına buyurun.

YERDƏN SƏSLƏR

- Hara tələsirik ki? Gözləyək də bir az da.

İKİNCİ LUNİYƏ – Heç olmasa boş dayanmayın, için, rəqs edin.
BİR OĞLAN - Bax, bu əla fikirdir. Əgər icazə verirsinizsə... (Stola
yaxınlaşır, qədəhlərə içki süzür, sonra onları maskalı,
maskasız qonaqlara paylayır.) Buyurun, madam... Buyurun, buyurun...
Boğazınızı yaşlayın bir balaca.
Içirlər.

BAŞQA BİR OĞLAN - Diqqət! Çox gözəl bir musiqi. Hamı rəqsə!
Coşqun bir musiqi. Qonaqlar rəqs edirlər.
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İki maska yaxınlaşıb biri ikinci Luniyəni rəqsə dartır, digəri birinci
Luniyəni.
Musiqinin ritmi, rəqsin ritmi getdikcə yüksəlir.
Telefon zəng çalır.
Bu səsə məhəl qoyan yoxdur.
Nəhayət kimsə dəstəyi götürür, qulaq asır, sonra çağırır: “Luniyə, telefona!”
Hər iki Luniyə telefona tərəf gəlir. Ikinci Luniyə dəstəyi götürür.
Birinci Luniyə öz səhvini düzəltməyə çalışır, telefona məhəl qoymadan rəqs
etməyə çalışır, lakin telefondan da uzaqlaşmır.

TELEFON DƏSTƏYİNDƏ SƏS - Luniyə sizsinizmi?.. Özünüzü ələ alın. Əriniz
içi sərnişin dolu avtobusu körpüdən çaya aşırıb. Sərnişinlərin bir
suda boğulub. Bəzi sərnişinləri, eləcə də sürücünü xilas edə biliblər.
ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatır. Təcili olaraq yanına gəlin.

hissəsi
Əriniz

Dəstək Luniyənin əlindən düşür.
Luniyə səndirləyir, yıxılmamaq üçün sanki havadan yapışır.
Birinci Luniyə yerində donmuş halda baxa-baxa qalıb, bilmir nə etsin.

ON DOQQUZUNCU FRAQMENT
YAVAŞADILMIŞ

ÇƏKİLİŞ

Birinc fraqmentdəki canlı heykəllərə elə bil atəş açılır. Onlar güllə dəymiş
əsgərlər kimi bir-bir yıxılırlar. Lakin əllər göyə uzanır, əllər saç yonur...

İYİMİNCİ FRAQMENT
YAVAŞADILMIŞ ÇƏKİLİŞ
Dəstək ikinci Luniyənin əlindən düşür.
Birinci Luniyə heyrətlə, təəccüblə onun üstünə qaçır.
Ikinci Luniyə suda boğulurmuş kimi hər tərəfə əl-qol atır.
Maskalar onun başına dolanır, lakin elə bil onu görmür, öz əhvallarından
ayrılmayaraq əcaib rəqslərinə davam edir.

İYİRMİ BİRİNCİ FRAQMENT
Xəstəxana.
Yaşar başı, gözü tənzifə sarınmış halda uzanıb. Bilinmir, ölüdür, diridir.
Hər tərəfində bir qadın oturub başını onun üstünə əyib.
Yaşar bir balaca qımıldanır.
Qadınlar başlarını qaldırıb donmuş halda bir -birinə baxırlar...
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