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BUALO
(1636-1711)

POEZİYA SONƏTİ
BİRİNCİ NOĞMƏ
1. Nazımlor var ki, pocziya göylorino qalxıb, onun on yüksok zirvolorini foth ctmok, Pamasda özlorino ycr tutmaq xoyatı ilo yaşayırlar. Boli, bclolori aramızda çoxdur. Lakin bilmok lazımdır ki, o
olçatmaz zirvoyo qalxmaq soadoti yalnız dühası büllur dağ nurunun
aydın vo tomiz ziyası ilo şövqlonoıı, Pcqası özüno ram cdon, Apollonun ilham şofqotindon mohmm olmayan osil şairloro nosib olur.
2. Siz iso, ey içi şöhrot hissi ilo alışıb yanan, yüngül qolobo üçün
pocziyanııı çotin yollarına can atan koslor, birdofolik bilin ki, o
yüksok zirvoyo çatmaq sizin işiniz dcyildir: hor şcir quraşdıran qafiyopordazdan şair çıxmaz! Qum şöhrotin boş vo monasız sosino yox,
ağlın vo idrakın sosino qulaq asıb fikirloşin, onda görorsiniz ki, şcir
vo qafiyo quraşdırmaq hovosi lıolo şairlik istcdadı dcyildir.
3. Soxavotli vo qayğıkeş ana kimi tobiot horoyo bir qabiliyyot
boxş ctmişdir, biri hocv ustasıdır, cpiqram yazmaqda haıııını
kölgodo buraxır; o biri qarşılıqlı mohobbotdon yaranan cşq atoşinin
toronnümçüsüdür. Rakan mcşolorin vo çobanların noğmokan,
Malcrb yüksok om ollarin şairi idi, qohromanhğı vosf cdirdi.
4. Lakin özüno tolobkar olmayan şair bozon hoddini aşaraq,
yolunu azır. Farcnin bir dostu var, pcşosi kabarc divarlarına şcirlo
cofongiyat yazmaqdır; indi o, hcç doxli olmadan mahmnı doyişib,
özgo bir noğmo oxumaq cşqindodir: sohraya qaçan boni-İsrail tayfasının aqibotini toronnüm cdir. l'iron kimi Musanın dalınca qaçır ki,
batıb suyun dibino gctsin.
5. İstor faciodo, istorso do ballada vo ya ckloqda qafiyo ilo fikir
arasında ayrılıq olmamalıdır; onların arasında odavot yoxdur vo birbirilo mübarizo ctmirlor: fıkir qafiyonin hökmdan, qafıyo iso fikrin
müti quludur.

6. Qafiyo lapmaq bacarığını vnrdişo çcvirmok istoyon şair
gorok ağlın sosini dinlosin, çünki qafiyo idrakm sosino daha tez
cavab vcrir, momnuniyyotlo boynunu adot ctdiyi boyunduruğa salıb
ixtiyanndakı xozinoııi oz hökmdarına hodiyyo cdir.
7. I.akin qafiyo adlanan bu qula “ctinası/. yanaşıb, azacıq sorbostlik vcrsoniz, qul öz vozifosi olcyhino üsyan qaldırar, itaotdon
çıxar, ağlın iso onu tapıb olo kcçirmosi uzun çokor. Elo buna göro
do, qoy şcirdo fıkir vo mozmun sizin üçün hor şeydon qiymotli olsun,
şcro ciianı da, gözolliyi do o golirsin!
8. Bozilori clo şcirlor yazırlar ki, şcro yox, sorsomlomoyo bənzoyir; bu cür şairlor üçün qayda-qanun vo sağlam düşünco adlı şcy
yoxdur. Bclosi uydurmuş olduğu ocaib misraları ilo sübut etmoyo
çalışır ki, lıamının düşündüyü kimi düşünm ək onun ruhuna yaddır
vo o bundan çimçişir.
9. Bclosinin ardınca gctmoyin. Boş vo m onasız bozok, parılu
qoy italyanlara qalsın. Mona hor şcydon vacibdir, ona mcyil cdin,
lakin ona çatmaq üçün scçilon yol çotin vo m ancolidir, bu mancolori
d o f etmok, yoldan sapmamaq şortdir: çünki idrakın yolu çox zaman
cnsiz bir cığırdan ibarot olur, azacıq sürüşdünmü, cığırı itirorson.
10. Çox zaman şair qolomo aldığı ohvalata o qodor aludo olur ki,
onu bütün tofsilatı ilo tosvir cdib qurtarm ayınca adamın yaxasından
ol çokmir: budur, o, bir sarayın tosvirini vcrmok üçün o w o lc ə onun
fasadının gözolliyini torifloyir; birco-birco sono bağm bütün xiyabanlarını gozdirir; bir yanda qosrin qüllosi, tağın gözolliyi soni valeh
cdir; bir yanda zorli balkonlar nozorini colb cdir; tavanlann dörd
torofi girdo, yumru qabartmalarla haşiyolonmişdir: “No qodor işlomolor! Üstolik nolor, nolor!” Son iso sohifolori on-on, iyirmi-iyirmi
çcvirir vo birco şcyi düşünürson: kaş bu bağdan birco tcz çıxım ki,
canım qurtarsın.
11. Bclo lüzumsuz sadalamalardan, goroksiz toforrüatlardan,
sicillomo ricotlordon uzaq olun! Goroksiz, artıq şcylor şcirdo
hom işo sothi vo gülünc görünür, adamı çim çişdirir vo yorur. Ölçü
hissi olmayan, ondazoni bilm oyon, qolomi cilovlam ağı bacarmayan
şair yazıb yarada bilmoz.
12. Bozon müoyyon nöqsandan xilas olmağa çalışan şair başqa
nöqsana yol vcrir vo günahların sayını artınr. Birinin şcri əvvol
solğun vo süst olur, sonra iso o qodor şitloşir ki, qulaqlarda
cingildoyir, başqa birisi o qodor bozok-düzokdon qaçm ağa çalışır

ki, axırda şcri quruyub qaxa dönür; o biri uzunçuluqdan yaxa qurtarmağa çalışır, amma aydınlığını da itirir; ycrdo, xırdalıqlar içindo
sürünmokdon çokinirson, amma o qodor yüksoyo uçursan ki, bozon
bulud vo dumanlar arasmda görünmoz olursan.
13. Oxucuların mohobbotini qazanmaq istoyirsinizmi? Dilinizo
fıkir vcrin, ycknosoqlikdon taundan qaçan kimi qaçın. Bilin ki, hoddindon çox ölçüb-biçilmiş, sürtülüb hamarlanmış misralar oxucuları osnodir; cyni sözlorin tokrarmdan ibarot solğun şcirlor quraşdıran
şair oxuculann mohobbotini qazana bilmoz.
14. Şcri hom canlı, hom oynaq olan, hom göz yaşlarını, hom
tobossümü tocossüm ctdiro bilon şair no qodor xoşboxtdir! Belo
şairlor hörmot vo mohobbotlo ohato olunurlar: onlann şcirlorini
Barbcn o saat satıb qurtarır.
15. Şcirdo iyronc sözlordon vo ifrat çirkinliklorin tosvirindon
uzaq olun. Ən aşağı üslubun özündo do bir nociblik vo nozakot
olmalıdır. Burlcsk ycnico mcydana çıxanda ovvolco hamını hcyran
qoym uş, hamının nozor-diqqotini özüno colb ctm işdi; onun
dözülmoz, kobud çığırtılı ifadolori bir ycnilik hcsab olunurdu.
Dildon ötkom, hazırcavablıqda porgar olan hor kos şair sayılırdı.
Elo onlann ucbatından Parnas mcydan vo küço adamlarının dili ilo
danışmağa başlamışdı.
16. Hor ycrindon qalxan, ağına-bozuna baxmadan, istodiyini
yazır, ağzına golon sözü qafıyoloyirdi, Apollon Tabarcno tay
olmuşdu. Bu tohlükoli vo zororli üslub hamıya sirayot ctmiş, hamını
xostolondirmişdi: burjua da, saray ohli do cyni bir azara tutulmuşdu,
hor ycton bu qondamıa üslubda şcir yazırdı, vücudu hcç noyo doymoyon yalançı dil pohlovanları dahi ycrino qoyulur, hotta D.Asussi
bclo toriflonirdi.
17. Axır ki, bu axmaq cofongiyatdan doyub cana golmiş saray
ohli soyuq vo ctinasız bir nifrotlo onu bir konara tullayıb rodd ctdi,
çünki zarafatı tolxoklikdon ayırd ctmişdi. İndi bu üslub yalnız l'ifon
oyalotindo dobdodir.
18. Siz Maro şcrindon öyrənin, onun şcriyyotini nümuno kimi
qobul cdin, pocziyanı burlcsk üslubu ilo lokolomoyin, qoy bu
üslubla P on-N ef körpüsündo mürgüloyon avara tolxəklər yığını
öyünüb lovğalansm.
19. Lakin Brcbcf do gorok sizin üçün nümuno olmasın. Onun
Farsale döyüşünün tosvirindoki şişirtmolor, "mcyitlor dağ kimi
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qalanmışdı, yaralıların iniltisi orşo çıxırdı" kimi mübaliğolori ycrsizdir vo inandıncı dcyildir.
20. Qolomo aldığın ohvalatı homişo inco vo qoşong bir sadoliklo nağıl ctmoyo çalış. Elo ct ki, bozok-düzoksiz xoşa goloson.
21. Bunun üçün şcirdo ahongə diqqot yctir, vozni pozma; m isranı iki ycrə bölməli olsan, clo ct ki, sözlor arasındakı fasilo mənaya
xələl gotirmosin, onu daha da aydm nəzoro çatdırsın. Xüsusilə soy
ct və çalış ki, sözlordəki saitlər dalbadal golib qarışmasın, ahongi
pozmasın.
22. Ahongdar kolmələrin münasib uyğunluğunu yarat ki, şcir
bütünlükdo gözol soslonsin; unutma ki, samitlərin kobud soslənmosi
və nahamar düzülüşü ikrah hissino sobob olur. Şcirdo ki fikir oldu,
söz gözolliyi olmadı, sözlor vo soslor qulağı doldi, bclo şcri hcç kos
oxumaz vo dinlom ək istomoz.
23. Fransada osrlorin qaranlıqları içorisindon ilk dofo Parnas
yaranarkən orada amansız, vohşi bir özbaşınalıq hökm sürmokdə idi.
Toqtiyo omol elom oyon söz alomi başına götürm üşdü, axırı
qafıyolonmiş hor m israya pocziya dcyilirdi!
24. O, vohşilik zəm anosinin kobud vo kolə-kötür şcrini ilk dofo
şair Vilyon soliqoyo saldı, cilalayıb pardaqlandırdı. M aronun qoləmindon qoşong, gözol balladalar və trioletlor süzülmoyo başladı.
Rondoda o, tokrar misranm gözol vo düzgün işlodilmosinin parlaq
nümunosini vcrdi, şairloro qafıyodo ycni yol göstordi.
25. Ronsar iso başqa şcyin arzusunda idi, o, ycni qaydalar düzoltmoyo çalışdığı halda, hər şcyi ycnidon dolaşdırmışdı. Dilimizi latın
vo yunan sözlori ilo doldurub zibillom işdi, bununla bclo, ycno do
şcirdo torifo vo mükafatlara nail olmuşdu.
26. Lakin vaxt gəldi, onun "alim ano” şcir porisinin gülünc tə roflorini Iransızlar ayılıb başa düşdülor, o özü iso qalxmış olduğu yüksoklikdon ycro düşorok m ohv oldu, onun şcir pərisi yalnız Deport
vo Bcrto kimi şairlorə nüm uno qaldı.
27. Sonradan Malcrb golorək bütün şcir porilori üçün hor
cohotdon m ünasib olan sado, ondazoli, əsil şcrin no olduğunu fransızlara göstordi, ahongo ağlın ayaqları altına yıxılm ağı om r etdi,
sözlori nizam a düzorok onlarm hökmranlığını birə-iki artırdı; dilimizi kobud vo alçaq ifadolordon tomizloyorok, zövqümüzü tolobkarlıq vo düzgünlük osasında torbiyolondirdi, şcrin oynaqlığına

diqqot yctirdi, cümloni misradan misraya kcçirmoyi qoti qadağan ctdi.
28. O, bir şair kimi, hamı torofindon qobul olunmuş və indiyo
qodor do ustad sayılır; onun yığcam vo cilalanmış şcrini, lotif misralarındakı dupduru aydınlığı, doqiq vo ycrindo işlonmiş sözlorini,
nümunovi üslubunu scvin!
29. Şcrin fıkri bizo çatmırsa, monası qaranlıqdırsa, oxucu osnoyir, mürgü döyür vo bu da qotiyyon tooccüblü dcyildir, çünki boş vo
monasız osor bizi tcz yorur, bclo kitabları oxumur, qatlayıb bir
konara tullayırıq.
30. Bozilori şcrin idcyasını clo qaranlıq bir kölgo altında gizlodirlor ki, clo bil qatı duman onun üstüno pordo çokmişdir vo ağlın ziyası
da o qalın pordoni yarıb kcço bilmoz. Gorok ovvolco fikrin özü müoyyon vo aydın otsun, monanı götür-qoy cdoson, sonra yazasan!
31. Noyi dcmok istodiyiniz no qodor ki siziıı özünüzo aydm
deyildir, sado vo doqiq sözlor axtarmayın, obosdir; ogor fıkriniz ağlınızda com vo aydın, moatımz hazırdırsa, lazım olan bütün sözlor ilk
çağırışda özlori sizin yanımza goləcokdir.
32. Dilin qanunlarına itaotkarlıqla tabc olun və birdofotik möhkomco bilin ki, bu qanunlar sizin üçün müqoddosdir. Əgor cümlolorin qulağıma yad, ibaron qcyri-adi və qoribodirso, şcrin ahongi ilo
moni özüno colb cdo bilmozson.
33. Şcirdo özgo dillordon alınma yad sözlordən qaç, xostolikdoıı
qaçan kimi; çalış düzgün, aydın vo solis cümlolor qur. Dili gərok
yaxşı bilosiniz! Bilmoklo yox, fohmlo misra quraşdırıb qafıyo axtaran şair çox gülüncdür.
34. Sizo no qodor om r ctsolor do, yazanda tolosmoyin: hoddini
aşan süroti vo tolosikliyi idrak tosvib ctmir, tolosik yazılan şcir onu
yaradan şairin ağıl vo idrakınm da komliyini göstorir.
35. Bohroli tarlaların vo zomilorin yanı ilo azad vo ahosto axıb
gcdon dupduru bir arx, monim üçün, bulanıq dalğalarında sahillorin
tozunu-torpağım yuyub gotiron, köpürüb daşan başsız scldon daha
xoş, daha ozizdir.
36. Tolosin, amma asta tolosin, cəsaroti biro-üç artırıb şcri zorgor kimi işloyin, no qodor ki sobriniz çatır - işləyin, hor bir xotti
təm izloyin, arıdm, cilalayın, iki xott artıranda, altısım pozun.

37. Şeir ki saysız-hcsabsız sohvlo dolu oldu, onda ağıl vo zoka
nişanosini axtarmağa kimin hovosi golor? Şair gorok hor şcyi ağılla
ycrli-yerindo işlotsin, sözlori öz iradosino tabc cdorok, şcrin ayrıayrı hissolorini ustalıqla bir-birino bağlasın, ovvollo axtrt vahid bir
axında birloşdirsin.
38. Şcirdə, qoribo vo koskin bir Ckrin hokimano panltısı ilo bizi bir anlıq
heyroto salmaq xatirino, hcç bir zaman tosvir olunan hadisonin
ahosto hərokotini pozmayın, onu öz tobii yolundan çıxarmayın.
39. Əfkari-üm um iyyonin vcrocoyi hökmdon qorxursunuzmu?
Ə gor qorxursunuzsa, o halda, başqalarından daha çox özünüz öz
osorlorinizin osil tonqidçisi olun vo bilin ki, öz-özündon razıhq vo
özünü loriflomok yalnız axm aqlann işidir.
40. Şerinizin ciddi vo koskin mühakimosini vo tonqidini dostlarınızdan xahiş cdib istoyin, çünki üzo deyilon açıq tonqid, tutulan
iradlar vo cdilon hücumlar sizin gözünüzü açar, öz nöqsanlarmtzı
görorsiniz.
41. Lovğa tokobbür şairo yaraşmaz; dostu dinloyin, yaltaqlara
qulaq asmayın vo bilin ki, üzdə sizo yaltaqlanan dalda sizo qara
yaxır; torif yox, homişo ağıllı moslohot axtann!
42. Sizo qulluq göstorm oyo toloson dosl bozon hoddini aşır,
şcrin hor xəttini, hor kəlm əsini torifloyib göyloro qaldırır, hor şeyin
- hor sözün, hər kolmonin no qodor ycrli-ycrindo olduğuna hcyran
qaldığını bildirir, scvincindon gözlori dolur, osir, coşur, yaltaqhq
scllorini göz yaşı ycrino bol-bol axıdır, bu toriflorin köpüklü dalğaları iso sizi çaşdınb azdırır. Bunu bilin və unutmayın ki, hoqiqot
həmişo sakit vo tovazökardır.
43. Bilin ki, tam şlarmız arasında yalnız həqiqotdon qorxmadan
sohvlorinizi açıq göstoron, z ə if şcirlorinizə diqqotinizi colb cdon,
bir sözlo, bütün qüsurlarmızı göron vo qeyd edon adam sizin əsil
dostunuzdur.
44. Əsil dost dobdoboli ibarolərə görə sizi danlayar, şcrin bir
ycrindo m üoyyon sözo, başqa bir ycrindo qoliz ifadoyo diqqotinizi
colb cdor, anladar ki, şcrinizdoki fılan fikir qaranhqdır, fılan cüm lə
və ya ibaro iso oxucunu çaşbaş salar... Bəli, osil poeziya sorrafı belo
danışar.
45. Lakin ağzına su alıb danışmayan vo inad edon m üəllif bozon
bu sözlorin qabağında öz əsorini elo qoruyur vo m üdafio cdir ki,
guya qarşısında dayanan adam onun dostu dcyil, düşmonidir.
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46. Dost dcyondo ki “mono bu ifadon kobud görünür” , inadkar
m üollif o saat “sizo yalvarıram, ona toxunmayın” , - dcyo cavab vcror:
- Bu şcriniz uzundur, özü do soyuq tosir bağışlayır.
- Yox, o hamısından yaxşıdır!
- Bu cümloniz aydın dcyildir, onu doqiqloşdinnok lazımdır.
- Yox, mohz clo onu daha çox torifləyirlor! Sölıbot bcloco
davam cdir vo siz no dcsoniz, cavab hazırdır, m üollif inad cdib
sizinlo mübahisoyo girişocok, şcirdo iso hor şcy ow oldo olduğu
kimi qalacaqdır.
47. Bclo m üollif holo üstolik sizo cşitdirir vo tokidlə xalıiş cdir
ki, çokinmoyin, onu daha ciddi vo koskin tonqid cdin... Lakin bütün
bunlar sözdür, adotkordo hiylogorlikdir, öz şcirlorini sizo oxumaq
üçün bir bohanodir!
48. Bcloco, özündon razı halda, bu m üəllif sizdən ayrılıb gcdir vo
sadolövh bir calıil tapıb gözüno kül üfürmok xoyalı ilo dolaşır. Btr do
görürson ki, doğrudan da cahilin biri onun toruna düşmüşdür, döşoyir
bodonino... Ncyləm ək, osrimiz doğrudan da cahillorlo zongindir!
49. Bu utanmaz cahillər dostosi hor ycrdo qaynaşır vo hcç bir
tovazö gözlomirlor. Onlara knyazların cvindo süfro başında, hcrsoqların qobul otaqlannda - hor ycrdo tosadüf ctmok olar.
50. Əlbotto, miskin bir qafiyopordaz vo ya saraylarda şcir quraşdırmaqla moşğul olan lıor kos bu cahillor güruhunda özüno porostişkar tapa bilor. Mon iso bu noğmoni qurtarmaq üçün axırda dcyirom: su axar çuxuru tapar, axmaq axmağa hcyran olar!

İKİNCİ NƏĞM Ə
1. İdilliya öz gözolliyi ilo gah düzongah, gah mcşolor qoynunda
gozib dolaşan, qıvrım saçlarını kohrəba ilo dcyil, gül-çiçoklo bozoyən füsunkar çoban qızlanna bənzoyir, lovğa tokobbür ona yaddır.
Onda molahətli vo müti gözəlliyin toravoti vardır. başdan-başa
ürəyə yatan bir sadəlik vo tovazökarlıqla doludur, dobdoboli m israları qobul ctmir, yüksok vo tomtoraqlı ibarolərlo qulağımızı cingildotmir, ruhumuzu oxşayır, könlümüzü şad cdir.
2. Lakin çox vaxt görürson ki, bir qafiyopordaz hirslonib özündən çıxır. Kkloqun lap onasında flcytanı da, qaboyu da konara tullayıb, yapışır şcypurdan vo elo bir congi havası çalır ki, çomonlori

lorzoyo gotirir, mcşo şahı qorxusundan qamışlığa çokilib gizlonir,
su porilori iso hürküb çayın dorinliklorino çokilirlor.
3. Başqa birisi nocib Kkloqun hörmotini onunla lokoloyir ki,
qara camaatın sado danışıq dilini gotirib öz şcirlorino daxil cdir,
noticosi do bu olur ki, hor cür molahotdon mohrum olan küylü,
kobud misraların şcriyyoti göyloro uçmur, ayaqlar altında sürünür.
4. Bclo hallarda bozon adama clo golir ki, hiddotlo çoban tütoyindo bu mahnını çalan Ronsarın kölgosidir: çalır, bizo rohmi golmir, Filidanı Tuanona çcvirmoyo çalışır, amma bilmir ki, onun bu
mahnısı qulağımızı dcşir, z.ohlomizi tökür.
5. Yunan l'cokrit vo romalı Vcrgili şcirdo hor cür ifrat hallardan
asanlıqla yaxa qurtara bilirdilor. Elo buna göro do siz homişo - gcco
do, gündüz do onlann osorlorini öyronmolisiniz; unutmaq lazım
dcyildir ki, şairlik qabiliyyotini onlara ilham porisinin özü boxş
ctmişdir.
6. Onlardan öyronsoniz bilərsiniz ki, şcirdo ahosto axıcılığı vo
aydınhğı gözlomoklo, kobudluğa yol vcrmodon, Florant vo onun
tarlalarım, Pomonam vo onun bağlarını, çomonlordo avazı göyloro
ucalan ncyin sodalannı, mohobboti, onun fusunkar vo dadlı ozablannı,
xumarlanan Norgizi, min bir rongo boyanan Dofnonin doyişon ohvalını ncco qolomo almaq, ncco toronnüm ctmok gorokdir; bunu öyronsəniz, onda siz sübul cdorsiniz ki, “tarlaların, çölün, çomonin vo sıx
mcşolorin loyaqoti yüksok vo alidir” , onları toronnüm cdon Ekloqun sado vo tovazökar qüvvosi do buna göro böyük vo qüdrotlidir.
7. Matom libash qomli Elcgiya başını aşağı salaraq, kodorli nozorlorini tabuta dikib göz yaşlan tökür. Aşiqlorin gülüşünü vo göz yaşlarını, mohobbotin doğurduğu şadlığı vo kodori, qısqanclığm bolalannı toronnüm cdib bizo göstorm ok onun vozifasidir. Lakin bilin
vo unutmayın ki, cşq vo mohobboti yalnız cşq atoşino düşmüş,
mohobbot badosini nuş ctmiş olan şair düzgün tosvir cdo bilor.
8. Qolbi cşq atoşi ilo isinmomiş şairin cşqdon, mohobboldon dom
vurması, ctiraf cdirom, moni çim çişdirir; bclolori şcirdo yalançı göz
yaşları axıdır, mohobbot ozabının qorxusundan danışır, cünunluqdan
söhbot açırlar, halbuki özlori bütün bunların hamısına laqcyddirlor.
9. Boli, bu üzsüz ikiüzlülor vo naqqallar yalnız onu bacarırlar ki,
öz riyakar mohobbotlorinin osarotini, zoncir vo buxovlannı toronnüm cdir, göyloro qaldınb ilahiloşdirir vo bu süni, yalançı hisslori
toriflom oklo ağıl vo zokanı tohqir cdirlor.
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10. Xcyrl Bir zamanlar Amurun Tibulla söylodiyi o osil vo canlı
mohobbot pıçıltıları gülünc dcyildi. Ovidinin noğmolorindo do
Amurun toranolori süni soslonmirdi. Elcgiya qondarma yox, hoqiqi
hisslori toronnüm ctdikdo güclüdür.
11. Odanın yolu iso başqadır, o, şütüyüb yüksokloro, dalğalann
sıldırım zirvolorino ucalır vo orada allahlarla qarşılaşır, mordanolikdon qüvvot alıb onlarla cosarotlo danışır; qohromanlar üçün Olimpo
yol açır vo qalibloro alqış töhfolori boxş edir.
12. Oda gah Axillcsi cosarotlo çokib İlionun döyüş mcydanına
gotirir, gah da Lüdoviklo birlikdo Esko çayı sahillorindo şohorlor
foth cdir; bozon şırıltı ilo axıb gcdon bir çayın sahilindo, zohmotkcş
arı kimi, çiçoklor arasında gozib dolaşır; bayramları, şonliklori vo
ziyafotlori toronnüm cdir, mchriban İridanı vo axırda toslim olmazdan ovvol docollik cdib busodon qaçan, hiylogorcosino acıqlı görünmoyo çalışan nazoninlorin molahotli işvolorini tosvir cdir.
13. Atoşin bir dillo yazılan odalarda fikir tor/.i bozən qəribo do
görünər, qoy olsun, bu qəribəliyin özü do sonotin kamilliyinin
mohsuludur.
14. Yaradıcı toxəyyüldən m əhrum olan nöqtobazlardan, hisso
süstlük, ehtirasa quruluq gətiron vasvası qafıyəpərdazlardan uzaq
olun, bclosi şanlı döyüşlori vo igidliklori toronnüm cdondo do hoftolorin və illorin cansıxıcı hcsabım aparmaqla məşğul olur; tarixin
osiri olan bu yazıqlar Lill və Kurtrc alınmayınca, Dol şəhəri üzorino
qoşun göndormoyo cosarot etmirlər. Sözün qısası, bu qafıyəpərdazlar da Mczcreyə kimi quru v e cansıxıcıdırlar. Feb onlardan öz parlaq ziyasını osirgəmişdir.
15. Yeri gəlm işkon söyləyim ki, şcrin bu məkrli allahı Sonctin
ciddi qanunlarını da clo m əhz şcir quraşdıran qafiyobazlara acığı
tutduğu bir zamanda icad ctmişdir.
16. Fcb buyurm uşdur ki, sonctin əw o lin d o bir-birilo homqafıyo
olan iki katrcn golmoli, axınnda iso iki tcrsct olmalıdır, fikir bu hor
iki tcrsctdo comlonib tamamlanmalıdır.
17. Apollon da sonct üçün ciddi qaydalar müoyyon ctmişdir.
Bclo ki, o, vəzni göstormiş, hccalann sayını müoyyonləşdirmiş,
sözlori tokrar ctmoyi qadağan ctmiş, zoif vo solğun şcri pislomişdir.
Qoyduğu bu qaydalarla şcir allahı indi özü do haqlı olaraq fəxr cdir:
çünki gözol vo yığcam bir Sonct bozən yüz misralarla pocmanı
kölgodo qoya bilor.

18. Lakin sonct sahosindo do şairlor uzun illordon bori obos ycro
zohmot çokirlor: sonct çoxalmış, amma şcirdo bir ycnilik yoxdur.
Qombo, Mcnar vo Malvil no qodor sonct yazmış, lakin onların az
bir hissosi oxucuları osir cdo bilmişdir. Biz yaxşı bilirik ki, Sersi
bütün ilboyu kolbasaçılara Pcllctycnin sonctlorini çoki hcsabı ilo
kağız ycrino satır. Yüksok vo parlaq sonct indi şairloro ol vcrmir:
onlar gah hoddon ziyado qısa, gah da hoddon ziyado uzun olur.
19. Epiqramda şcir yığcam olur, lakin onun qaydaları asandır:
vcrilon inco vo kosorli fıkir bozon ikico misra ilo ifado olunur. Söz
güloşdirmok italyan rübabınm mohsuludur, fransızlar ondan bu
yaxınlarda xobor tutmuşlar.
20. Bu ycni, borbozokli söz oyunu çoxlarım toloyo salmış,
bckarçılıqdan darıxan çox vcyillorin ağlını başından çıxarmışdı.
Hor ycrdo nozakot vo hörmotlo qarşılanan bir cinas oyunu Pamasm
çıxıb lap başında oturmuşdu.
21. O, o w o l madriqalı könüllüco özüno tabc ctmiş, sonradan
toşoxxüslü Sonct onun loruna düşmüşdü; facio hovoslo qapılarım
onun üzüno açmış, Elcgiya momnuniyyotlo onu bağnna basmışdı;
qohromanlar öz monoloqlarını oynaq vo koskin sözlorlo bozoyirdilor.
22. İş o ycro golib çatmışdı ki, cinas vo koskin söz işlotmoyon
aşiqlor göz yaşı töko bilm irdilor; çomonlori dolaşan kodorli çoban,
yanındakı scvgilisini danlayanda da qoşong, hazırcavab sözlor
işlotmoyi unutmurdu.
23. Sözlor çox ontiqo bir ikiüzlülük xostoliyino tutulmuşdular,
ikibaşlı sözlorin zohori danışıq dilimizo do kcçmişdi, mohkomo
hakiminin vo ilahiyyatçıların olindo o, qorxunc bir silaha dönüb
oyrini do, düzü do, sağı da, solu da doğrayıb tökürdü.
24. Nohayot, ağıl yuxudan ayılıb gözlorini açdı vo hor şcyi dork
ctdi: cinasla söz güloşdirmoyin zövqsüz bir bayağılıq olduğunu bilib,
ciddi m övzulardan onu birdofolik qovmağı om r ctdi vo ona yalnız
Epiqramda ycr ayırıb bclo bir şon kosdi ki, orada hazırcavablıq vo
koskin sözlor arasında ycno do fıkrin dorinliyi görünmolidir.
25. Bu islahatlar hamının üroyinco idi, lakin no ctmok olar,
sarayda holo do köhno adotlorin torofdarları, zohlotökon tolxoklor,
pis vo m onasız cinasla söz güloşdirmoyin m üdafıoçilori - gülünc vo
axmaq adam lar qalmışlar.
26. Qoy müdrik şcir porisi bozon öz inco vo gözlənilmoz zarafatları ilo, ycri golondo lap söz oyunu vo noşoli laqqırtısı ilo bizi gül-

dürub oylondirsin, cyib ctmoz; lakin qoy heç bir zaman zövq gözolliyi vo incoliyi ona xoyanot clmosin: axı cpiqramdakı iyno vo tikanların mütloq cinaslı olmasına mcyil ctmok sizin noyinizo gorokdir?
27. Hor bir pocmanm öz sifoti, öz cizgilori var, bu cizgilor iso
onların hor birino ayrıca gözollik gotirir: “Balladanı qafıyolorindoki
qoriboliyo göro boyonirik. Rondo ahonginin bositliyi vo sadoliyi ilo
bizi moftun cdir, inco vo somimi mohobbot madriqalı iso toronnüm
ctdiyi hisslorin yüksokliyi ilo qolbimizi olo alır.
28. Dünyada yamanlığı vo şori dcyil, yaxşılığı vo xcyirxahlığı
yaymağa mcyil ctdiyino göro hoqiqotin saf vo aydın monası satirada oks cdir. Satiram mütokobbir Romaya ilk dofo Lutsili gotirmişdir. O öz votondaşlarına hoqiqoti söyloyirdi vo güclülorin qarşısında titromodon, lovğa varlılardan naıııuslu yoxsulların intiqamını almağı bacarırdı.
29. Horatsi şon gülüşlo qozobi azaldırdı, odabazlar vo axmaqlar
onun qarşısında titroyir, ağızlarını açıb danışa bilmirdilor, şair onların hor birini öz adı ilo göstomıokdon qorxmamış, onları obodilik
bodnam etmişdir. Lakin bununla bclo, şcrin qayda-qanunlarmı da
hcç bir zaman pozmamışdır.
30. Satirik Pcrsi Flakkın şcirlori çotin başa düşülso do, fıkirlori
zongin vo dorindir, hom do o, şcirdo artıq sözlor işlotmir. Yuvcnalın
qılınc qodor koskin satiralarında Hipcrbola qozoblo bütün hüdudları
vum b kcçir, onu cilovlam aq mümkün deyildir. Yuvcnalın şcri
tikanlıdır, qınr-tökür, yandınr; lakin bu yandıncı şcirdo no qodor
hoqiqət, no qodor osil gözollik var!
31. Müstobid Tibcrinin omrindon hiddotlonon şair öz şcirlorindo qoddar Scyanın hcykolini uçum b dağıdır, qorxudan dohşoto
golmiş yaltaqlarm hökmdarın çağırışı ilo dosto-dosto scnata ncco
axışdığını bizo nağıl cdir; Mcssalinanı qarmaqçıların ağuşuna
ataraq, rozil oxlaqsızlıq sohnolorini tosvir ctmokdon çokinmir... Elo
buna göro do onun şeri koskin, alovlu vo yandırıcıdır.
32. Bclo ustadlardan dors alan odobli vo çahşqan şagird Rcnyc do
gözol vo koskin satiralar yazmağa girişmişdi. Əlbotto, ogor şair gozib
dolandığı münbit ycrlordo gördüklorinin hamısını yaxşılıq timsalı
kimi vcrmosoydi, odobsiz vo nalayiq sözlərin cingiltisi ilo oxucuların
qulaqlarım tohqir ctmosoydi, bolko onun da şcri müasir soslonordi.
33. Ədob dairosindon konara çıxıb sorbostliyo yol vcmıok latın
şcrinin şakoridir, bizim dilimizdo o, nifrotlo rodd cdilmişdir. Odobsiz

sorbostlik fikrin özündon golirso, obrazlarınızda yüngüllük varsa, siz
onu obrazlı kolmolorin paltarına gcyindirmolisiniz. Şcir dili odobsiz
vo bayağı olan şair, oxlaqsızlığı vo pozğunluğu ifşa cdo bilmoz.
34. Salira lıomişo koskin sözlorlo dolu olur; bu sözlori masqaraçı inadkar bir fransız götürüb, kuplctlori dalıa cosarotlo, ycni qaydada işlodorok Vodcvili yaratmışdır. Azad toxoyyül oyuııundan
doğan bu qobil şcirlor dildon-dilo kcçorok asanlıqla ozbarlonir, bizi
güldürür vo coşdurur, lakin bizdo kin vo qoroz doğurmur.
35. Lakin üzsüz qafiyopordazlar bilmolidir ki, hcç bir zaman
böyük yaradanı hazırcavabltğın vo koskin sözlorin hodofıno
çcvirmok olmaz. Allahsızlıq fikrino düşon masqaraçıların hoyat
yolu Qrcv mcydanında çox kodorli bir şokildo başa çatır.
36. Hoqiqi noğmo uçun inco zövq vo ağıl tolob olunur. Sorxoş
olan şcir porisi iso hay-küylo şcrin monasını da. voznini do am ansızcasına tapdalayıb puça çtxardır, sonra da Linyor kimi şairloro
kuplct dikto cdir.
37. A z-çox babat kiçik bir şcir yazanda, müvoffoqiyyotdon
başınız gicollonm osin, hcç bir qabiliyyoti olmayan hoqqabaz
tolxoyin biri, bozon pcşman olur - bir kuplct quraşdırır, görürson ki,
dalıa ycro-göyo sığmır, özünü doğrudan da şair sayır. Bclosi sonct
yazmamış yatıb dincolo bilmir, oyananda iso bodahoton şcir quraşdırmaq hovosino düşür.
38. Biz iso yalnız onu dcyo bilorik ki, bclolori hoyocanlı çağlarında isti-isti öz osorlorini noşr ctm ok xoyalıııa düşorkon külliyyatlarını müollifın portrcti, lira vo çolonglo bozomoyi gcdib Nantcyldon xahiş ctmosolor, çox sağ olsunlar!

1. Əgor bir tabloda canh vo gözol ronglorlo nohong bir ojdaha vo
ya zohorli bir ofı tosvir cdilm işso, o tablo bizim do nozarimizi colb
cdor, ona tamaşa cdorik. Sonotin sirri bclodir: hoyatda bizo qorxunc
vo dohşotli görünon şcylor sonatkarın fırçastnda dəyişir, gözəlloşir.
2. Bizi hcyran ctm ək üçün facio qomli Orcstin ozablarım vo
kcçirdiyi qorxuları tosvir cdir, lidipi qom doryasımn coşqun dalğaları qoynuna alır, bcloliklo do bizim ruhuınuzu sakitloşdirir, hom də
ağlam ağa m əcbur cdir.

3. Qolbindo tcatra atoşin chtiras bosloyən şairlər, tamaşaçılann
roğbotini qazanıb, onların hisslorino hakim olmaq istəyirsinizmi?
Səhnəyə gözəl və yüksok bir osor vcrib bütün Paris ohlinin onu
alqışlamasını, uzun ıııüddot tamaşaya qoyulmasını vo ilboil camaatın nozorini dalıa artıq colb ctmosini arzu cdirsinizmi?
4. Ogor bclo bir arzunuz varsa, onda qoy chtirasların atəşi ilə
yanaıı odlu misralarmızın hor bir kolmosi ürəkləro yol tapsın, bizi coşdurub şadlandırsın, sarsıdıb ağlatsın! Lakin bilin ki, əgor sizin qəhrəmanın mord vo xcyirxah horokotlori bizim qolbimizdo şirin vo xoş bir
qorxu yaratmırsa, üroklordo morhomot vo şəfqot oyatmırsa, dcmoli,
sizin omoyiniz hodoro gctmiş vo bütün soyloriniz boşa çıxmışdır.
5. Bcyindon golon vo yalnız ağıl mohsulu olan şcir alqışlannıaz,
sizin soyuq mühakimolorinizə do hcç kim ol vurmaz. Bizim tamaşaçı boş ritorikanı qobul ctmir: bclo hallarda o, sizi ya tonqid cdor,
ya da laqcyd qahb mürgüloyər.
6. I'amaşaçının xoşuna gəlmok, onun roğbotini qazanmaq
istoyirsinizso, ürokloro yol tapın; müvoffoqiyyotin sim bundadır,
şcir gorok tamaşaçını hoyəcanlandırsın.
7. İlk misralardan başlanğıc bizi ahəsto vo usta yolla osorin
mozmunu ilo, baş vcrocok hadisolorlo tanış ctnıolidir. Əhvalatı
uzadan və bizi dolaşdırıb osas hadisodon yayındıran aklyor no qodor
maraqsız vo cansıxıcı olur! O, baş mövzunu axıara-axtara özünü do
yorur, tamaşaçım da yatmağa mocbur cdir!
8. U zun-uzadı m onasız danışıqla bizi yorub, fıkrimizi
çaşdınnaqdansa, on yaxşısı budur ki, sohnoyo ilk golişindo özü açıq
söylosin: “Mon Orcstom vo ya Atrcyom!”
9. Osərin süjctini açmaqda yubanmayın, bizi longitmodon no
qodor tcz süjctlo tanış ctsəniz, o qodor yaxşıdır. I.akin bu işdo
mütloq mokan vohdoti gözlonmolidir.
10. Pircncy dağlarının arxasında bir qafiyopordaz var ki, bu işdo
lıcç tonbollik clomir, sohnodo bir günlük qısa zaman orzindo otuz
iliıı ohvalatını göstorir. Osorin ovvolindo qıvrımsaçlı ycniyctmo
olan qohroman, görürson, axırda ağsaqqal bir qocaya çcvrilir.
11. Şairlor gorok ağtl vo idrakı unulmasınlar: osordo baş vcrən
lıadiso bir gün orzindo vo bir mokanda coroyan cdib başa çatmalıdır. Bclo olarsa, osor bizim do diqqotimizi colb cdor vo axıra qodor
ona tamaşa cdorik.
12. Ağlasığmaz və fovqolado şcylor bizi hoyəcanlandınb mütoossir cdo bilmoz. Qoy hoqiqot homişo doğru vo inandırıcı göriinsün. Biz
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nıonasız möcüzoloro inanmır vo soyuq yanaşırıq, yalnız mümkün
ola bilocok hoqiqot bizo inandırıcı görünür, xoşumuza golir.
13. Bilmok lazımdır ki, hor hadisoni sohnoyo çıxarıb göstormok
olmaz. Sohnodo gözlo görünon hadisolor nağıl cdilon hadisolordon
losirli olur. Lakin onu da yadda saxlayın ki, qulağın qobul ctdiyini
do bozon göz qobul cdo bilmoz.
14. Hadisolordoki gorginliyi son hoddo çatdırmaq vo sonra
cosarot vo asanlıqla lıoll ctmok gorokdir. Tam aşaçılar o zaman razı
qalır ki, hadisolorin sürotlo inkişaf cdib birdon doyişon sonluğu süjct
üzorino gözlonilmoz işıq salaraq onu aydmlaşdırır, işlodilon günahları, müommaları izah cdir, bizo anladır.
15. Qodim zamanlarda Facio incolikdon uzaq vo kobud idi, xalq
bayramlarında oyun vo şadlığa xidmot cdirdi: bayramda iştirak
cdoıılor Vakxın şorofino oxuyur vo oynayırdılar ki, bu şorab allahı
üzüm salxımlarını tcz yctişdirsin, mohsulu bol closin. Bu bayram larda on yaxşı müğonninin mükafatı iso dofno budağından lıörülmüş dobdoboli çolong dcyil, adi bir kcçi olardı.
16. Bu qodim xalq oyunlarını ilk dofo soyyar tamaşaya çcvirən,
aktyorları arabaya mindirib şohorboşohor vo kondbokond gozdirorok
camaata tamaşa göstorib xalqın hörmotini qazanan Fcspid olmuşdur.
17. Xora iki iştirakçını Esxil artırmış, aktyorlara cürbocür maskalar gcymoyi do o, dob salmışdır. Sohnoyo hündür dabanlı ayaqqabı ilo
golmoyi vo lazımi qaydada horlənib dolanmağı da onlara m ohz Esxil
öyrotmişdir ki, tamaşaçı hadisoləri yaxşı görüb lıorokoti izloyo bilsin.
18. Holo Esxil sağ ikon Sofoklun dühası tam aşaların dobdobosini daha da artırdı, qodim xor dostosinin horəkot vo hadisolorin
inkişafındakı yüksok mövqcyini borqərar ctdi. Sofokl facio osorlorindoki şcrin kobud vo nalıamar üslubunu cilaladı vo teatrı clo bir
zirvoyo qaldırdı ki, Romanın bu sahodoki bütün sonrakı ondişolori
obəs idi vo ona çata bilmozdi.
19. Fransızlar bir zaman tcatrı moqbul saym am ış vo onu tokdir
etmişlor, çünki ovvollor tcatr onlara günah bir iş kimi görünmüşdü.
Parisdo ilk tcatr tamaşasım, dcyildiyino göro Allahı, müqoddoslori
vo cin-şoyatini tosvir cdon adi vo sadolövh zovvarlar göstormişlor.
20. Lakin cohalot pordosini yırtıb bir kənara tullayan ağıl vo zoka
homin tamaşaları qadağan ctdi. Qodim zam anların qohromanları
yenidon sohnəyə goldi, lakin onlar üzlorino m aska gcym ədilor,
xorun oxuduğu noğmolori iso skripkanın axıcı melodiyası ovoz etdi.
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21. Soadotin, vicdan ozabının vo qolb çırpıntılarının monboyi
olan mohobbot hor şcyi - sohnoni do, romanı da özüno tabc ctmişdir.
Məhobbəti ağıl vo düşünco ilo qolomo alsanız, ürokloro do asanlıqla
yol taparsınız. Qoy sizin qohromanınız mohobbot oduna yansın,
lakin odabaz çobanlar kimi ozilib-büzülmosin! Axillcsin mohobboti Tirsis vo ya Filcnanın molıobbotino bonzomoz, Kir qotiyyon
Artamcna dcyildir! Vicdan ozabı ilo müşayiot olunan mohəbboti siz
qoçaqlıq yox, zoiflik olamoti kimi tamaşaçılara toqdim ctmolisiniz.
22. Dayaz vo sothi qəhromanlar yalnız roman üçün yararlıdır.
Sizin qohromanınız qoy cosur vo nocib olsun, lakin unutmayın ki, bu
cosur vo nəcib qohroınanın z ə if bir cohəti olmasa, xoşa golmoz.
Qızğın vo cold Axillcs tohqir olunarkon ağlayıb göz yaşı tökür, clo
buna göro do bizdo ona lıüsn-roğbot yaranır, bu toforrüat artıq dcyil,
qohromanı dalıa da inandırıcı göstormok üçündür; Aqamcmnon
mütokobbir vo lovğadır; Ency öz ocdadının əqidosino sadiq vo möhkomdir.
23. Öz qohromanınızın xaraktcrini hor bir şoraitdo gözloyib saxlamağa çalışın. Qohromanın monsub olduğu ölkoni vo z.omanoni
öyronin, homişo yadda saxlayın ki, bütün bunlar qohromanm xaraktcrino tosir cdir, onun tobiotino öz möhürünü basır.
24. “ Klcliya”da olduğu kimi hərokot etmoyin, o sizo nümuno
ola bilmoz: Paris qodim Roma dcyildir ki, bir-birino oxşasın, qodim
dövrün qohromanları qoy öz görkomindo vo libasında görünsün.
Brutu qadın düşkünü, Katonu iso odabaz vo yüngültohər göstormoyo chtiyac yoxdur.
25. Müoyyon ağlabatmazlıqlar vo uyğunsuzluqlar ronıanın yol
yoldaşıdır, biz iso bütün qüsurları bağışlayırıq; kaş ki oıılar darıxdırıcı olmayıb, bizi oylondirə bilsinlor. Bclo romanları ciddi mühakimo ctmok gülünc olardı. Tcatrda ciddi montiq gözloyirlor: bclo ki,
səhnodo hər şey möhkom vo ciddi qanunlara tabcdir.
26. Sohnoyo ycni qohroman gotirmokmi istoyirsiniz? Gotirin,
lakin onun horokotləri ilə xaraktcrini uyğun veriıı vo clo cdin ki, bu
qohroman axıra qodor öz tobiotino sadiq qalsın!
27. Şöhrotpərəst şairlor bozon sohnədo iştirak cdon surotlordo
onların sociyyosini dcyil, öz səciyyolorini vcrir, öz surotlorini yaradırlar. Qaskoniyalı clə tosvir olunur ki, bütün alom, Qaskoııiya kimi
görünür, Yuba iso bozon cynilo Qalprcned kimi danışır.

2 8 .1.akin qüdrolli tobiot daha müdrik lıorokot ctmiş vo hor chtirasın öz dilini yaratmışdır: qozob mütokobbirdir, sözünü saxlamaz;
moyusluq iniltili lııçqırıq kimidir, qırıq-qırıq soslonor.
29. İlion şohorinin yanğın bürümüş cvlori vo alovlanan qala
divarları qarşısında davanmış olomli Kcykubodon biz dobdoboli
sözlor gözloyo bilmorik, o yalnız ah çokmoli, kodorloıımolidir. Bclo
bir vaxtda coşqun Tanaisin hansı ölkodon keçib öz ycddi monsobi ilo
Evksin dalğalarına qarışdığım söylom ok onun noyino gorokdir?
30. Dobdoboli, boş vo m onasız sözlor yığını ilo bizi oylondirmok istoyonlor cofong ibarolorin osiridirlor. Kodor lıissini ifado
cdorkon somimi olmaq lazımdır; moni ağlatmaq istoyirsinizso özünüz foryad ctmolisiniz; hisslor dobdoboli sözlor vo ibarolor
içindo itib-batırsa, tamaşaçıya tosir ctmoz, hodoro gcdor.
31. Sohııo üçün yazıb-yaratm aq qodir-qiym oti bilinmoyon bir
işdir: orada solıno işini bilon yüzlorlo tamaşaçı dayanıb ov gözloyir.
Onların hamısınm xoşuna golmok çotin mosolodir; onlar bolıano
gozirlor, sortdirlor, miiollifi fıto basmağa homişo hazırdırlar. Tcatra
daxil olmaq üçün bilct alan hor kos iddia cdir ki, bilctlo borabor,
guya, müollifı söymok, onu tolxok, calıil vo cşşok adlandırıb tohqir
ctmok hüququnu da almışdır.
32. Tolobkar sorrafların xoşuna golmok üçün şair hom moğrur,
hom do tohommüllü olmalı, ali fıkirlorin tontonosini göstormoli,
mohobbot, ümid, qüsso vo ozabı tosvir ctmoli, osori, şcri ilhamla
işloyib cilalamalı vo inco duyğular ifado cdoıı dorin vo sado sözlordon cosarotlo istifado ctmolidir; şerin cilası clo parlaq olmalıdır ki,
homişo yadda qalsın, insanın zokasında noqş bağlasın, bir çox günlor
vo illor unudulmasın. I'acioniıı yüksok moııası bax, bundan ibarotdir.
33. Dastan iso daha ülvi vo daha gözoldir. Dastanm yolu tontonoli vo ahostodir, onun kökü osatirlo bağhdır, lakin osatirdon aldıqlarını uydurma və xoyalın gücü ilo dalıa da gözolloşdirib yaşadır. Bizi
moftun ctm ok üçün dastandakı xoyalın hiidudları tükonmozdir. Bu
xoyalın qanadlarında hor şcy ağla, cana golir: Vcncra obodi gözolliyin, Mincrva iso aydın zoka vo doruni fıkirlorin tocossümüdür,
lcysan yağışım n müjdoçisi olan göy gurultularını ildırımlı buludlar
deyil, Neptun yaradır; donizdo dalğaları göyo qaldırıb köpüklondiron külok dcyil, lıiddotlonorok coşan Ncptundur; dağlarda sizin
çağırışınıza cavab veron oks-soda dcyil, Norgizin dordindon göz
yaşı tökon su porisinin çokdiyi ahın sosidir.

34. Dastançı şair uydurma vo xoyalın olvaıı iplorini sonotkarlıqla toxuyaraq hor şcyo gözollik vcrib canlandıra bilor, hor şcyi
istodiyi olvan boyalarla boyaya bilor: onun otrafı solmayaıı güllorçiçoklorlo doludur.
35. Əgor biz cşitsoydik ki, Ency donizdo fırtınaya qorq olmuş,
külok onun gomisini Afrika sahillorino aparıb çıxartmışdır, bu bizo
tooccüblü görünmozdi vo dcyordik: “Burada bir qoribolik yoxdur,
taleyin bundan da qoribo oyunları molumdur!” Lakin biz cşidondo ki
Troyanın oğullanna Yunona doniz dalğalarmm qoynuııda da rohm
ctmir, ilahonin omrino boyun oyon Eol onları İtaliya salıillorindon
uzaqlara qovaraq qozobli burulğanların ağuşuna atır, Ncptun donizin dorinliklorindon baş qaldırır vo sular sakitloşib durulur, bu losvir
bizo tosir cdir, bizi hoyocanlandırır, toossüfloııdirir vo nohayot, son
m oqamda Eneydən ayrılmaq bizim üçün çotin olur.
36. Bu cür uydurma vo xoyal olmayan ycrdo pocziya ölüdür,
bunsuz şerin nofosi kosilir, sözlorin alovu sönür, şair öz.ü iso soyuq
ııatiqo, darıxdırıcı vo somorosiz olıvalatları nağıl cdon qtını tarixçiyo çcvrilir.
37. Şcirdon osatir qohromanlarmı vo allahları qovan, Allahtaalanı antik dövrün allahlarına bonzotmoyi düz, ağıllı vo odobli bir
horokot hesab cdon şairlor yanılırlar. Bclolori oxucuları homişo
çokib iblis vo şcytanlar qaynaşan cohonnomo aparırlar... Onlar,
görünür, anlamırlar ki, İsa dinindoki osrar hor cür bozok-düzoyo vo
boş uydurmalara yaddır, müqoddos kitabda xobor vcrilon dohşollı
sirlor yalnız bizim qolbimizi qorxu hissi ilo doldurmaq vo bcloliklo
do günahlardan tövbo ctmoyi bizo tolqin ctmok üçündür!
38. Bu cür horokot cdon şairloriıı soyi onunla noticolonir ki,
müqoddos kitab uydumıaya, lıoqiqot iso rovayoto çcvrilir! Daiııı
göylorin böyük vo qüdrotli yaradanı ilo vuruşan, Allalıa müqabil
durub, onunla boraborhüquqlu bir varlıq kimi mübahisoyo girişon
vo sizin qohromanı şorof vo loyaqot yolundan sapdımıağa colıd
cdon şeytanın tosvirino soy göstonnok axı noyo lazııııdır?
39. Bilirom, mono etiraz cdib Tassonu nümuno kiıııi misal
çokocoklor. Mon burada onu tonqid ctmok niyyotindo dcyilom, lakiıı
dcmoliyom ki, Tasso doğrudan torifolayiq olsa da, hor halda, ogor
onun qohromam yalnız şcytanı günah işlomokdoıı çokiııdinnoklo vo
onu düz yola dovot ctmoklo moşğul olub qalsaydı, ogor Riııaldo vo
Tankrcdin mohobbot macorasının scvinci vo ozabı bozon onun
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süjetlorindoki darıxdırıcı vo cansıxtcı lövholori bir qodor yum şaltmasaydı, çotin ki, şair öz ölkosi İtaliyanın şorof vo loyaqotini yüksoldo
biloydi.
40. Əlbotto, xristianları toronnüm cdon şair gorok bütporostlik
tosirino qapılmasın, lakin osatiri, zororli bir şcy kimi, her yerdən
qovub çıxarmağı tolob ctm ək, hökm darlan vo yoxsullan öz qayığına
mindirib donizin dalğalarından kcçirmoyi Haruna qadağan ctmək,
m cşə Şahını lusunkar neydon vo ya parkları iy, qayçı və lifdən
mohrum ctmok - bütün bunlar cahillikdir, pocziyaya yalnız zərər
gotirə bilon cofongiyat və sayıqlamadır!
4 1. Bu cür sorsomloro clo golir ki, mühariboni parlaq mis dəbilqodo, Fcmidanı əlindo torozi tutmuş olduğu halda, sürətli bir qaçışla
axan zamanı iso olində saat tosvir ctmok, bodii bir lövhədo vo ya
pocmada göstormok günahdır! Bclolorino ixtiyar vcrson, elan edorlor ki, allcqoriya yazm aq şairloro qadağandtr!
42. No olar, qoy dcsinlor, biz iso gəlin bütün bu cəfəngiyatı dinçilorin öhdəsinə buraxaraq, dönm odon öz yolumuzla gedok, osatir
vo xoyal liramıza yar olsun və hoqiqət tanrısını heç bir zaman bütə
çcvirmoyək.
43. Qədim oyyamın rovayotlorindo gözollik tükonməzdir; Eney,
Hcktor, Yclcna, Paris, Axill, Nestor, Orcst və Uliss kimi qohromanların adlarında da bir m olahət vo poeziya vardır. İstcdad sahibi olan
hoqiqi şair bu qohromanları qoyub, poemada heç bir zaman Hildebrantı toronnüm ctmoz! Bu adı düzoldən soslorin özündə bir kobudluq
vardır, bu iso şero hcyrotam iz bir sıxıntı gətirm ok üçün kifayətdir.
44. Ə gər istoyirsiniz ki, sizi tontonoli alqış çolongi ilo qarşılayaq, boyonok, onda clə qohroman axtarıb tapın ki, bizə tosir etsin,
bizi hoyocana gotirsin. Siz öz qohromanınızı loyaqotsiz hisslordən
tomizloyib azad cdin; clo cdin ki, onun zəifliklori do bizo nocib və
qüdrotli görünsiin! Qoy sizin qohromanınız böyük vo şorəfli işlorlo
moşğul olsun, Sezara vo Lüdoviko borabor görünsün, Polinikə vo
onun qardaşına bonzomosin, xoyanotdon uzaq olsun, çünki tolobkar
vo ciddi oxucu alçaqlığın təsvir vo toronnümünü sevmoz.
45. Əsorin süjctini lüzumsuz hadisolorlo doldurub ağtrlaşdırm ayın: H om cr Axillcsin qozobini scçmiş vo onu clo torənnüm ctm işdir
ki, bu qozob hissi o möhtoşom pocmanı başdan-başa doldurmuşdur.
Artıq vo lüzum suz hadisolori osoro yüklomok çox vaxt m övzunun
özünü yoxsullaşdırır vo soldurur.
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46. Hadisənin noqlindoki tohkiyo yığcam, tosvirloriniz isə dəbdəboli vo zongin olmalıdır, lakin şcirdo gözolliyo vo ülviliyo nail
olmağa səy göstorin, hcç bir zaman yüngül vo bayağı xırdaçılığa yol
verməyin.
47. Monim bu moslohotimi do dinloyin: yohudilorin xilas olmaq
üçün donizdoki dalğaların arasından kcçib gctmələrini pəneorodo
qoyulmuş balıqlara göstəron istcdadsız sarsaqları təqlid ctmok şairo
yaraşmaz. Anasını göron kimi, yanına qaçıb olindoki daşı ona vcron
uşağın ağılsız horəkətini tosvir ctmok nəyo lazımdır? Bclə xırda və
lüzumsuz şeylər tez unudulur.
48. Əsərdo gərək qırıqlıq olmasın, əsəri həddindon artıq
uzatmağa da chtiyac yoxdur. Əsor sado başlanmalıdır, hadisoni noql
ctm oyə başlayanda öyünüb lovğalanmaq ycrsizdir. Hcç bir zaman
Pcqası yəhərləyib çapmayın və bizi gurultuya basıb əsorin lap
ə w o lin d o clan ctmoyin ki, indi mon qohromanlar qohrəmamnı
tərənnüm ə başlaytram! Ağlasığmaz vodlor verib onu ncco doğrultmaq olar? “Moktublar” müollifl olan şair haqlı imiş, belə hallarda
deyorlər: gözümüz aydın, pişiyimiz oğlan doğub!
49. Öz əsorini sado sözlərlo başlayıb qabaqcadan heç no vod
etm əyən romalı şair daha güclü, daha tosirlidir. O, sadoco olaraq,
sözüno bclo başlaytr: “Burada mon döyüşləri vo öz doğma ölkosinin
allahlanna sadiq qalan loyaqətli bir qohromanı toronnüm ctmişom.
Frikiyam tərk cdon bu qohroman donizlori gozib-dolaşmış, sularda
azmış və Avzoniyaya gəlib çıxmış, homişolik orada qalmışdır” .
50. Onun şeri ahongdardtr, sadodir; göy gurultusu kimi gurlamır, vodi kiçik, boxşişi böyükdür. Burada sobir lazımdır, azacıq gözloyin, o sizə möcüzolor göstorocok, latınların golocok talcyindon
xobor verocok, Axcron vo Eliziumun qaranlıq kölgəlorindon söhbot
açacaq, Sczarların noslini Encyə göstorocəkdir.
51. Ahongdar, incə vo qəşəng osor obrazlarla zongin olmalı vo
zövq vcrmolidir. Şair gorok ozomətlo molahoti birloşdirsin, hayküylü bir dillo yazılan osori oxumaq mümkün dcyildir. Ariosto vo
onun gülüş doğuran dolisov vo inco zarafatları, şcirdo kiçicik bir
məzoli sözü və ya noşoli gülüşü on qorxunc günalı clan cdib pisloyon
qaşqabaqh, məyus və soyuq qafiyopordazdan məno daha ozizdir.
52. Yoqin, biz Homcri ona görə bclo çox scvirik ki, Vcncra özü
ona gözollik kom orini bağışlam ışdır. Onun yaratdığı osorlor
qiymotsiz bir xəzino, bütün osrloro zövq vcron tükotımoz bir

monbodir. O, bir cadugor kimi, ol vurduğu hor şcyi cavahiro çcvirir
vo onun parıltısı ilo bizi daim şadlandırır və moftun edir. Onun
şcrindo bir canlılıq vo oynaqlıq vardır, biz onun osorlorindo zohlotökon uzunçuluğa rast gəlo bilmorik.
53. Hom crin osorlorindo süjet cansıxıcı qaydalara tabc
edilmomişdir, tobii vo soyyal bir yolla inkişaf cdir, sakit vo duru bir
çay kimi ahəstə axıb gedir. Onun osərlərindo hor şey öz yerindodir,
söz də, misra da öz hədəfino dəyir. Homerin gözol və yüksok
əsərlorini ürəkdon sevin, o sizə gözol bir nümunodir.
54. Düzgün qurulmuş, bitkin və ahəngdar olan gözəl poema
yüngül bir həves və ya təsadüf nəticosindo dcyil, böyük bir hoyat
tocrübəsi və zəhm ət sayəsində yaranır: bunun üçün tocrübosiz
şagirdin z ə if sosi yox, güclü sənotkar nəfəsi Iazımdır.
55. Lakin bəzən belo do olur: görürsən ki, bir şair yetkinləşm əmiş və tocrübəsi olmayan şagird kimi horoket cdir, içində bir anlığa
parlayan ilham qığılcımtndan vəcdo golib qohromanlıq dastanının
qüdrətli şeypurunu çalır və lovğa xəyallara qapılaraq göyloro sos
salır; hürkmüş Peqas bu qəribə sosi cşidərok gah tələsir, gah asta
gcdir, haradan eşidildiyini bilm ədiyi üçün sosin qarasına qoşur.
56. Zəhm etin vo mühakimənin lazımi köməyi olmadan şair ilhamı
uzun müddot yaşaya bilməz. Zohmotsiz yaranan vo yalnız müvoqqəti
ilhamın m əhsulu olan osərlori oxucular pisləyir. Lakin bozən, belə
hallarda, şcir yazan öz-özündən razı qalır, lovğalıq və inad onun
gözlorini yumur, özü hcyranlıq buxurunu ycllotdikco most olur ve
dcyir: “Homcr ruhum uzu təhqir edir, Vcrgili köhnelm işdir, quru ve
soyuq şairdir” .
57. Beləlorino qarşı azacıq bir ctiraz səsi ucalan kimi cavabı
hazırdır: “G ələcok nəsillor özü bizim qiymotimizi vcrocokdir!”
Belo deyir, amm a xoyalından kcçir ki, bir imkan ola, müasirlorinin
hamısı ona şöhrot çolongi toxuyub hazırlayalar.
58. Beləlori unudurlar ki, satıcıda qalm ış osərlərinin üstünü toz
basm ışdır, alanı dcm irəm , heç üzüno baxan da yoxdur. No dcm ək
olar, indi ki üzüno baxan yoxdur, qoy clo tozun altında yatıb qalsın,
biz iso yarım çıq qalm ış söhbotimizo qayıdaq, onu davam ctdirok!
59. Özünün şən gülüşlori ilo bizi valeh cdən Komediya da
Facionin qazandığı müvoffoqiyyotin gücünə Afinada doğulmuşdur.
Komediyada m əzeli oyunlarla çıxış cdon yunan iynoli, tikanlı sözlori, zohərli atmacaları və kinayələri ilə öz düşm ənlorinə rişxend

cdir, onlan qırmanclayırdı. Moharotlo dcyilon koskin sözlor monliyo vo zokaya ağır yaralar vururdu. Gonc vo moşhur bir şair bütün
loyaqot vo xidmotloro acı-acı gülmoklo, lağa qoymaqla foxri hörmot
qazanmışdır; Buludlar” osərindo bu şair Sokratı gülünc voziyyətdo
tosvir ctmiş, camaatın qarşısında onu lağa qoymuş, olə salmışdır.
60. Lakin forman vcrilmiş, osorlordo adamların adlarını çokmoyin qarşısı alınmış, tohqir və böhtanlara son qoyulmuşdu, şairlor iso
daha hcç koso iftira dcyo bilmomişdilor.
61. O zamandan Afınada Menandrın ahosto və yumşaq gülüşü
soslonmoyo başladı. Bu gülüş tamaşaçılar üçün scvinc vo tosəlli
mənboyi oldu, ağıllanmış Ellada başa düşdü ki, lündmozaclıq göstərmodon vo zohorli iynolor batırmadan insanlara nəsihot ctmok vo
onları torbiyo ctmək lazımdır.
62. Mcnandr heç kosin xasiyyot vo olamotlərino isnad ctmodon
porlrct yaratmağın moharətli ustası idi. Onun yaratdığı odabazların
surotinə baxıb gülondo, hcç kəs bu odabazlardakı cybocorliyi özüno
Ç ix m ır vo özünün tohqir olunduğunu düşünmürdü. Mcnandr üçün
nümuno olan xosis özü tcatra golir vo tamaşada gördüyü xosis adam ı n surətino baxıb ucadan gülürdü.
63. Ə gor siz Komcdiyada şöhrot qazanmaq istoyirsinizsə,
tobioti özünüz üçün mosləhotçi scçin, onun dcdiklorino qulaq asın.
Yalmz insanların qolbino dorindon nüfuz ctmoyi, onların daxili alomindoki sirləri dərk ctmoyi bacaran, insanlardakı qoriboliklori
duyan, israfçını, tonboli, sarsaq odabazı vo qoca qısqancı ayırd cdon
şair onların surotlorini də sohnodo yaradıb, bütün hiylogor işlori vo
damşıqları ilo birlikdo bizo göstoro bilor.
64. Qoy bu obrazlar şair torofindon yenidon sohııodo bizim
gözümüzün qarşısında caıılandırılsın, qoy bu surollor öz sado vo parlaq boyaları ilo bizi moftun ctsin, oylondirsin. Təbiot öz tükonmoz
soxavəti ilə insanların hərosino bir xüsusiyyot, lıor birino başqa bir
sifət vo cizgi bəxş cdir, lakin çox iti vo ııüf'uzcdici şair nozorlorino
malik olıııaq lazımdır ki, homin cizgilori və xüsusiyyətləri adamların ycrişindon, duruşundan vo baxışından duyasan vo göstəroson.
65. Zomanənin oli ilo biz güııbogün doyişirik, hor yaşın öz xasiyyoti var, qocanın horoketləri cavanınkına boıızomoz. Cavan adatıı
ipə yatmaz, ağılsız işlər göror, chtirasa uyar, nəsihotə qulaq asmaz,
yanlış addımlar atar, hovavü həvəso qapılar, kcfo mcyil cdor,
hədsiz-hüdudsuz arzu və istoklər onu colb cdər, clo buna göro do
günaha batar.
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66. Yaşa dolmuş, ahıl vo tomkinli adanı iso başqa işlorin
qcydino qalır: cold vo hiylogor olur, oyanlara vo kübarlara
yaltaqlanmağı bacanr, golocoyin qayğılarından özünü gözlomok
üçün homişo iroliyo baxmağa çalışır. Görürson ki, zoifloyib oldon
düşmüş bir qoca xosislik chtirasında yamb qovrulur, bu gün olindon
lıcç no golmodiyi halda sabahkı günü üçün var-dövlot yığır, hor şcyin
lıaqq-hesabına gcdir, qonaot cdir, kcçon osri torifloyir, bu günü pisloyir, noşo vo Iozzotdon çoxdan ayrıldığı üçün hor cür oylonconi rodd
cdir və yamanlayır.
67. Yadda saxlayın: hor bir qohrom anın danışığına yaxşıca diqqot cdin ki, goncin dili və danışıq tərzi qocanınkm dan fərqlonsin.
68. Şohorlilərin, saray əhlinin həyatını öyronin; onların arasında
nümuno çoxdur, siz onların içindən xaraktcrlor axtanb tapın. Molycr
onların hoyatım diqqətlə m üşahidə cdirdi; əgor o, camaatın xoşuna
golsin deyo, bəzon surətləri tolırif ctmosoydi, hoqiqi şadlığı tolxokliklo ovəz cdib korlamasaydı, bizo yüksək sonot nümunosi olan osərlor vcro bilordi. Lakin ofsus! Bu m üollif öz osorlorində Tcrcnsi ilə
Tabarcni cyniloşdirmişdir! Koləkbaz Skapcnin gizlondiyi kisədə mən
yüksək şöhrot qazanmış “M izantrop” müollifini görmürəm.
69. Komcdiyada sızıltı vo göz yaşı ola bilmoz, bunlar gülünclüyün obodi düşm ənidir, facionin yüksək ohvali-ruhiyyəsi də bunlarla
uyuşa bilm əz; lakin ciddi Komediya şit və qəbahotli atmacalarla
kütloni güldürüb oyləndirm oyo çalışarsa, onun da soviyyəsi alçalar.
70. Kom ediyada özbaşınalıq cdib zarafatın cilovunu buraxmaq
olmaz, əsas hadisənin canlı inkişaf xottini dolaşdırmaq, əsas mövzu
vo moqsoddon yersiz konara çıxmaq, fıkri yayındırıb boş və
m ənasız söhbətlərə uym aq olmaz.
71. Komediyanın dili, ycrino göro, bozən sado, bəzən yüksok
və dobdoboli olm alıdır, qoy burada şcrin hor bir misrası hor an
zarafatyana atm acalarla parlasın, qoy osərin bütün hadisələri birbiri ilo bağlansın, qoy osərdə vcrilon bütün chtiraslar ustahqla
çarpazlaşıb bir kolofdə düyünlənsin!
72. Komcdiya müollifı gərok hor şeydə tobiəti nüm unə götürsün, tobioto sadiq qalsın, bizi monasız tolxokliklo yorub tohqir ctm osin. Tcrcnsiya bu işdo sizo yaxşıca kömok cdor; onun yaratdığı o m oşhur sohno yadınızdadırmı: ata öz oğlunu danlayır, çünki oğul atanın
fikrinco düşünm odon, ölçüb-biçm odon ağılsızlıq ctmiş, mohobboto
düşmüş, aşiq olmuşdur. O, atanm bütün sözlorini dinləyondon
sonra, ycno do öz m əşuqosinin yanına qaçıb gcdir. Bu sohnədə heç

kosin surəti yaradılmamışdır, hcç koso toqlid olunmamışdır, burada
osil ata və hoqiqi aşiq vcrilmişdir.
73.
Ağıl vo idrakın göstordiyi yolla gcdon şair Komcdiyada inco
zövqü, gülünc hadisolordo sağlam düşünco vo monanı qoruyub
saxlamağı bacanr. Bclo şairlor hörmot vo toqdiro layiqdirlor. Bayağı
zarafatlan bir-birinin dahnca düzmokdon yorulmayan, sothi vo odobsiz atmacalarda molıarot göstormok istoyon şairlor iso qoy Pon-Ncf
körpüsünün altında mürgüloyon sorxoşlann yanına gctsinlor: oradakı
nökor və xidmotçi güruhu ol vurub bclo şairloro layiqi mükafatı vcror.
DÖRDÜNCÜ NƏĞMƏ
1. Bir zamanlar Florcnsiyada bir lıokim yaşayırdı - hokim yox,
moşhur gopçu vo bütün xostolorin colladı idi. Həkimdən çox onun
taun xəstoliyino oxşarı vardı, hamını qırıb-tökürdü: kiçik yaşlı
uşaqları yctim qoyür, qardaşı qardaş conazosi üzorindo ağladırdı.
Onun ucbatmdan vaxtsız qurban gcdonlori sayıb qurtannaq olmaz.
Yüngülco soyuqdoymoyo baxıb dcyirdi ki, bu - plevritdir; başın bir
torofindo azacıq ağn oldumu, o saat dcyirdi ki. bu adanıın bcyni torpənib - dolidir, tutması var.
2. Nəhayot, bu hokirn, günlorin birindo homin şolıordoıı izalo
olub gctdi. Həkimi vaxtı ilo müalico cldiyi vo tosadüfon o biri
dünyaya göndərm odiyi bir nofər - sonot porilorino moftun.
mcmarlığı scvon bir ralıib öz sarayına qonaq dovot ctdi. I lokim bu
sarayda hor şcyin incoliklorino diqqot yctirdi, lap Mansar kımı
ölçüb-biçm oyo başladı: yox, bu fasad hcç xoşuma golmir, başqa cür
olsaydı yaxşı görünordi, lıom do fasadın yamnda bir aynabondli
cyvan tikilə bilərdi, pillokoni iso bir azacıq gcri çoknıok lazım idi.
Qonağın bu sözlori rahibin ağlıııa batır, bonnanı çağırtdırır vo
qonağm dcdiyi qaydada sarayın qüsurlarını düzoltdirir. Sözü
uzatm ıram, bu əhvalatı qurtarıb m ətlobo kcçmok vaxtıdır, motlob
iso budur ki, bizim bu tobib homin gündoıı olino xətkcş vo karandaş
götürdü, Qalcnin ağır zohmotini homişolik özgolorin öhdosino
buraxdı vo bcloliklo, lıokimliyo layiq olmayan bu adaııı çox gözol
bir m cm ar oldu.
3. Buradan siz do çox asanlıqla öziinüz üçün notico çıxara
bilorsiniz: əgor qabiliyyotiniz çörokçiliyodirso, on yaxşısı clo budur
ki, gedib çörok bişirosiniz; faydasız bir şair olub, pis şcirlor qtıraşdırmaqdansa, yaxşı çörokçilik daha foxri işdir! Hom do unutmayın ki.
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çörok bişirmoyi, cv tikməyi və ya tikiş tikmoyi bacaran adamın hor
ycrdə vo homişo birinci olması şort dcyildir, amma pocziyada iş
özgo cürdür və bizim m oqsədim iz do clo sizi başa salmaqdır ki,
pocziyada babatlıq həm işə istcdadsızlığın sinonim idir, soyuq
qafiyopərdaz - homişə pis şairdir.
4. Pcnşcniə Buayycnin şairliyi arasında fərq yoxdur. Rampal,
Mcnardycr, Manyon, Suc, Korbcn, Lamorlycr kimi şairiorin əsərlorini isə hcç oxumağına doyməz. Tolxok öz m onasız sözlori ilo, hcç
olmazsa, bəzən adamı güldürür, qafıyəpərdazhqla moşğul olanın
soyuq misraları iso adamı darıxdırıb təngo gətirir. Bcrjcrakın gülüşü
m ənim üçün Motcnin adama mürgü gətiron buz kimi soyuq cofongiyatından daha xoş vo ozizdir.
5. Y an-yöronizdə qaynaşan vo bir ağızdan qışqtrıb “Ncco də
moftun cdir! Lap anadangəlm o dahidir!” dcyən yaİançı porəstişkarların yaltaq toriflorino inanmayın. Bozən bclo olur ki, şcri
dinləyondo qulağım ıza xoş golir, am m a həm in şcri özüm üz
oxuyanda içindon yüzlorlə səhv tapırıq. Buna misal da göstəro
bilorəm : şair Q om bonu bizdo tərifloyirdilər, am m a onun
yazdıqlarım indi dükanda toz basmışdır.
6. Ö zgəlorin m ülahizəsini dinloyib fıkirlorini öyronm oyo
çalışın: çünki on yüngül adam da bozon ağıllı moslohot vcro bilər.
Yox, ogor gözləm odiyiniz halda, qofloton tobə gəlib şcir yazırsınızsa, onu hamıya oxumağa tolosmoyin. Özünün pis şcirlorini golib
kcçən camaata oxuyan axmaqları toqlid ctm əyin, bclə axmaqlar şeir
oxuyanda cam aat onun olindən qurtarmaq üçün m obədo qaçıb
gedir, lakin bu şairin şcir porisi cam aata orada da aman vcrmir.
Yadınızda saxlayın, təkrar cdirom: ağlı başında olan, dorrakoli
adam ların loyaqotli m oslohətlərinə vo dolillərino qulaq asın,
cahillərin söylodiyi m ülahizələr iso qətiyyon sizi qorxutmasın.
7. Bozon bclo olur ki, axmaq bir adam özünü alim kimi göstorir,
gözol yaradıcılıq m əhsulu olan osordoki obrazları və parlaq
ifadolori istədiyi kimi vurub dağıdır. Siz bclosino qotiyyon cavab
vcrib dcmoyin ki, onun gotirdiyi sübutlara nifrət cdirsiniz, siz ona
dcm əyin ki, onun sözlərino əhəm iyyət vcrmirsiz, dcmoyin ki, o
özünü yuxarı tutur, lovğalanır, sczici bir sorraf sayır. Siz ona bclə
dcsoniz, bütün bunların hamısı hodor gcdor. On yaxşısı budur ki,
bcləsinin m əsləhotlorino fikir vcrmoyin, laqcyd yanaşın, yox, əg ər
siz bclə adamın m osləhotlorino qulaq assanız, minmiş olduğunuz
gəm i dcşilor, su verər.

8. Sizi tonqid cdon adam gərək ağılh vo nəcib, hor cür paxıllıq
hissindən azad, dorin və hor şcydon baş çıxardan adam olsun: bclo
olarsa, tonqidçi sizin əsərinizdə elo qüsurlar tapıb göstorə bilər ki,
hotta siz özünüz də o qüsurları öz-özünüzdon bolkə do gizlotməyə
çalışardımz. Tənqidçi o saat osordəki gülməli dolaşıqlığı holl cdər,
sizdo ümid hissi omolo gotirər, bütün şübholorinizi dağıdar vo sizo
izah edər ki, yaradıcılıq təbi goləndo ilham insanın qəlbinə hakim
olur, insanın ağlını da qanadlandırır, yazmaq qaydalarınm
buxovlarını cəsarə tlə və qoti surotdo sındırıb konara atır,
poeziyanın üfüqlərini gcnişlondirmoyi bacarır.
9. Lakin toossüf ki, bu cür tonqidçilor bizdo, dcmok olar ki, hcç
yoxdur; bəzon ən moşhur şair, görürsən ki, cofongiyat yazır, tonqidçi
isə beləsini qızğın tənqid cdir, lakin oslindo, o, bu şcri lıcç forqləndiro
bilmir, çünki bclo tənqidçi Vcrgilini Lukandan ayırmağı da bacarmır.
10. İstəyirsinizmi ki, yüksok cəmiyyotdo sizi bütünlüklo toqdir
etsinlər? Əgor istoyirsinizso, mon sizə dostcasına bir moslohot vcro
bilərəm : çalışın elə cdin ki, canlı vo oynaq şcirlo müdrikliyi öyrədin, çalışın ki, faydalı əlanla xoşagoloni bir-birino qovuşdura bilosiniz. Yadda saxlayın ki, oxucular boş vo mənasız quraşdırmalardan
homişo qaçıb yaxa qurtarmağa, əylondirici şcydən do həmişo ağıl
vo zoka üçün qida almağa çalışırlar.
11. Qoy sizin yazdığınız osərdə gözəl bir qolbin döyünlüsü
duyulsun, osərinizdo pis fıkirlorə vo nalayiq sözlorə ycr vcrilmosin:
hor kos öz osorindo oxlaq və namusa utanmadan xoyanot cdirsə, lıor
kəs bizə pozğunluğu colbcdici vo xoşagolon oziz bir şcy kimi tosvir cdirsə, bclə adamlar kəskin vo sərt mühakimoyə layiqdir.
12. Lakin mon bu sözləri deyorkon qotiyyon əlimi o cahillorə
torof uzatmaram ki, onlar öz axmaqlıqları üzündon bir ağızdan qışqırır və dcyirior ki, şeirdon və nəsrdon hor cür məhobboti qovub
çıxarmaq, səhnodə iso yalnız darıxdırıcı və insana miirgü gotiron
ohvalatları göstormok lazımdır. Bclo adamlar Rodriqo ilo Ximcnanı
naqabil duyğular oyatdıqlanna görə söyür və danlayırlar, lakin hissi
azışm alar haqqında yüksək vo nocib bir dillo aparılan poctik söhbot
adamda pis fikirlor oyada bilməz! Mon insanı moftıın cdon Didonanın günahlarını tokdir cdirom, horçond ki, onun çokdiyi ahlar,
kcçirdiyi ozablar moni hoyocanlandırır və göz yaşı tökməyo m ocbur edir.
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13. Məhobbot haqqında yüksok vo tomiz bir üslubda yazan şairin
osori hcç bir zaman bizim qanımızı cuşa gotirib, bizdo loyaqotsiz hisslor doğurmur, hcç bir zaman bizdo cinayoto apanb çıxara bilocok, bizi
mohv cdo bilocok duyğular oyatmır. Elo buna göro də qoy xcyirxahlıq
sizin üçün hor şcydon qiymotli vo oziz olsun. Çünki ağıl aydın vo
dorin olanda belo ruhun vo qolbin pozğunluğu sətirlor arasında m ütloq görünmolidir!
14. İnsanın qolbini didib dağıdan paxıllıq hissindon homişo
uzağa qaçın. İstcdadı olan şair hcç bir zaman başqasına hosod aparmaz, heç bir zaman paxıliıq hissini öz astanasına yaxın buraxa bilmoz. Yalnız ortabab istcdada malik olan adamlar paxıllıq hissino tutulurlar, yalnız bclo adamlar dünyada istedadlı olan hor şeyi özlorinə
düşmon hesab edirlər, belo adam lar saray əhli içorisində qeybət qırmaqla moşğul olurlar, çalışırlar ki, camaatın arasında hamıdan uca
görünsünlər; onlar dahi adamlara böhtan dcyib ləkoləyirlər ki, özlərini həmin dahilərlo b ircə rg əd ə tutub m üqayisə etsinlər. Biz heç bir
zaman namusu və ləyaqoti unudub, torifləro vo mükafatlara uyaraq
özümüzü belo alçaq hisslərlo lokoləmərik.
15. Siz hcç bir zaman clo etmoyin ki, hor şcyi unudub, yalnız
şcrin misralan arasmda qurdalanasınız: unutmayın ki, şair kitabqurdu
dcyildir, şair - canlı insandır. Siz öz istcdadlı şerinizlə bizi m əftun
ctmoyo çalışın, çalışın ki, cəm iyyət içində gülünc vəziyyoto düşüb
bum unun ucundan irəlini görm oyon adamlara oxşamayasmız.
16. Ey şeir pərisinin gözəl şagirdləri! Qoy sizi heç bir zam an pul
vo qızıl dcyil, əksino, şöhrot vo foxri hörm ət özünə colb ctsin.
Əlbotto, siz uzun müddot zohmot çokib şcir yazandan sonra onun
gəlirindən mükafat aia bilorsiniz, bu sizin üçün ayıb dcyildir, lakin
monim nifrot etdiyim o şairlordir ki, onlar həqiqi şair şöhrotino vo
fəxri hörm otə soyuq yanaşır, şcirdən yalnız golir gözloyir! Belo
şairlor özlorini naşirlorə xidmot ctm oyo m əcbur cdir vo tamaha
uyub hoqiqi ilhamı şərəfsiz bir voziyyətə salırlar.
17. Bir zam anlar bizim ağlım ız holo yatmışdı, hafızəm iz dil bilmirdi, o zaman holo insanlar birgə yaşamaq üçün hcç bir qaydaqanun çıxartm amışdılar, hamı m cşəlordə təkbaşına gozib dolanırdı,
qobilolər güc vo zorakılığı qanun sayır, başqa adamları öldürmoyi
haqlı iş hcsab edirdilor. Lakin budur, başqa bir zam an gəlib çıxdı.
Söz vo kolam lar ucadan soslondi, bütün gözol qanunların osası

qoyuldu, mcşolordo tokbaşma gozib dolananlar bu qanunların
gücünə bir ycro yığışıb birloşdi, comiyyot yarandı, insanlar çiçokli
vo güllü vaholordo gözol şohorlor tikdilor, çayların üzorindon
m əharətlo gözəl körpülor saldılar, sahilloro bondlor çokdilor, o
zamandan başlayaraq cinayot qanunla cozalandı. Dcyirlor ki, insan
hoyatının bu cür doyişmosindo şcir mühüm amil olmuş vo biz bu
doyişiklik üçün şero borcluyuq! Görünür ki, belodir. Elo buna göro
do, köhnə bir rovayotdo deyildiyi kimi, Frakiyanın polonglori
sakitloşmiş vo qorxa-qorxa gcdib malını oxuyan Orfcyin ayaqları
altında sorilib yatmışlar; clo buna görodir ki, Fiv şohorinin divarları
yalnız Am fıonun çaldığı liranın sodaları altında tikilib
yüksolmişdir. Boli, bclodir, şcrin üzorino çox qoribo vo gözol
vozifəlor düşmüşdür! Dünyadakı insanlara golocoyi xobor vcron
allahlar hom işə şeirlo danışmışlar, hoyocaıılı kütloyo Fcb allahının
sərt və qəzobli hökmlərini çatdıran kahinlor do homişo şcirlo
danışmışlar. Qodim zomanonin böyük vo moşhur qohromanlarını
Homcr şcirlo toronnüm ctmiş və onların qolbi do igidlik vo
qorxmazlıq hissini şcirlo alovlandırmışdır; şair l lcsiod iso zomilori
becormoyi, tonbol torpaqdan taxıl almağın qaydalarını insanlara
şcirlo öyrotmişdir. Bcloliklo, şairlorin sözündo homişo müdrik ağlııı
səsi eşidilmiş, insanlar iso lıəmişə şairlorin nocib vo xcyirxah
m osləhətlorino qulaq asmış, pocziyanın şirin vo axıcı lozzəti
ürokləri fəth ctmişdir.
18. Elə buna görodir ki, qodim Elladada yunanlar şeir vo sonot
porilorini ilahiloşdirmiş, onlann sonəto göstordiyi qayğıya hörmol
olamoti olaraq gözol m əbodlor tikmişlər, bu mobodlorin moqsodi
iso o idi ki, şcir vo sonot çiçoklonsin vo bütün insanlar üçiin faydalı
olsun.
19. Lakin zomanə doyişdi, kodorli vo acı bir dövr goldi, Pamas
öz gözol vo nocib simasını itirdi. Bütüıı iyronc qüsurların anası olan
qudurğan tamah hissi insanlann qolbino vo şcro do öz möhıirünü
vurdu, şairlər öz xcyirlori üçün yalan sözlor qoşmağa başladılar,
hamı utanmadan sözlo, şeirlo alvcr ctmoyo başladı.
20. Siz bu cür alçaq vo rozil chtiraslara nifrot ctmolisiniz. Yox,
ogor qızıl əldə etm ək hissi sizo qalib golmişdirso, siz hcç bir zanıan
bu hiss ümmanının dalğalarına uyub şimikloşmoyin. yadda saxlayın
ki, var-dövlot özüno başqa sahillordo cv tikir. Noğmokar olan şairloro
və qohromanlara iso Apollon şöhrot vo obodiyyot çolongi boxş edir.
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21. Mono ctiraz cdib dcyocoklor ki, sohv cdirsiniz, şcir ilahosinin
özüno do sohor ycmoyi, nahar, hotta axşam ycmoyi lazımdır, ogər
şair acqarına qolom götürüb yazmağa başlarsa, qamı onu çaşdırar,
Pamas hcç onun yadına da düşmoz, molahot vo zoriflik ilaholorini do
unudar. Horatsi Mcnad haqqında yazanda qamı da tox, özü do sorxoş
idi, aclıqdan rahat olan vo yazmazdan o w ə l homişo nahar etmoyi
üstün tutan şair Koltcdon forqli olaraq, Horatsi hcç bir zaman ac
olmam ış vo sonctlorini yazanda da aclıq üzündon tolosmamişdir...
Razıyam; lakin bununla birlikdo, dcmoliyom ki, bclo yoxsulluğun
yolu bizim üçün bağlıdır; bir halda ki bizdo şairo kralın özü hörmot
cdir, onun soxavoti vo diqqoti sayosindo şair ozizlonir vo özünü isti
bir yuvada hiss cdir, hor şcylo tomin olunur vo bütün qayğıları özündon konara qovur, bir halda ki bclodir, no üçün şair qorxmalıdır?
Qoy şcir ilahosinin yctişdirmolori ona modhnamo oxusunlar! Şairi
somorəli zohmoto ilhamlandıran odur, qoy qolbi bu ilhamla alovlanan Komcl bütün varlığı, bütün rulıu ilo ayağa qalxsm vo q ü w o toplayaraq “Sidin” müollifi kimi tanınsın! Qoy onun cizgilorini ilahi
qüvvoyo m alik olan Rasin bir çox sohnolordo bizo ycnidon
canlandırıb göstorsin! Qoy cpiqramlar dosto-dosto axışıb golsin!
Qoy Scqrc öz ckloqlan ilo bizi moftun ctsin! Qoy Bcnscradın yazdığı inco vo molahotli noğmolordo yalnız onun adı çokilsin, onun adı
toronnüm olunsun!
22. Lakin bizdo ikinci bir “ Encida” yaza bilocok adam vamıı,
Ycni Alkidanm ardınca Rcyn çayının sahillorino toloson, şcirdo
möcüzolor göstoron, m cşolori, qayaları, dağları titrodo bilocok m isralar yarada bilon şair tapılarm ı? Kim bizo qorxu vo hoyocan içindo
çırpınan Bataviyanın daşqın zamanı kömoyo çağıran sosini tosvir
cdocokdir? Kim M aastrixt döyüşündo ycro sərilon dostələrin qohrəmanlığını vo folakotini toronnüm cdocəkdir? Lakin mon burada
başında tac gozdiron padşahı torifiodiyim halda, o öz sürətli addım ları ilə irolilomiş vo artıq AIp dağlarına gcdib çatmışdır. İndi Salcn
ona tabc olmuş, Dol artıq m ohv cdilm işdir, partlayıb dağılan daşların vo qayaların arasından Bczanson şohorinin tüstüsü göyləro ucalır... Onun on uzaq m oqsodo doğru gcdon yolunun ağzını kosməyi
bacaran qorxm az vo cosarotli qohrom anlar indi haradadırlar? O nlann dəstəlori vo qoşunları qorxudan hürküb qaçır vo bu vəziyyoti də
özlori üçün foxr sayır, lovğalanıb dcyirlor ki, guya üz-üzo golib
vuruşmaqdan yaxalarını m oharotlo qurtarmışlar. Gör no qodor part34

ladılmış vo dağılmış bondlər vardır! Gör modh vo toronnüm üçün
no qədor loyaqətli igidliklər vardır! Şairlor bütün bunların hamısını
layiqi ilo nozmo çokib toronnüm ctmok üçün gorok diqqətlo şcrin
misralarını cilalayıb parlatsınlar!
23. Mon iso - indiyo qodor yalnız satira haqqında danışan vo
qohromanlıq şcypuruna, inco soslo çalınan liraya yaxın düşmoyo
cosarət ctmoyən mən iso, o vaxt orada, sizin yanınızda olacağam,
monim səsim vo nozorlorim o qohromanlıq mcydanında sizo ilham
vcrəcokdir. Mon holo kiçik yaşlarımda Iloratsidon öyrondiyim
m osləhətlori ycnidon sizo danışacaq vo sizin hor birinizin qolbindo
şeir alovunu yandıracağam, sizi golocəkdo gözloyon şöhrot çolongini göstərocəyəm .
24. Lakin əgor mon sizo ürokdon kömok etmok arzusu ilo soy
göstorib hoqiqi qızılı vo cavahiratı qum vo torpaqdan ayırmağa
çalışsam, ogor monim tonqidim amansız, ciddi vo sort olsa, moni
danlamayın: çünki irad tutmağı, tonqid cdib danlamağı scvirəm,
mon bunu gizlədə bilmərom, horçond ki, özüm do şcir yazanda çox
günahlara yol verirom!
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O N O R E DÖ B A L Z A K
(1799-1850)

QOBSEK
Raron Bartu dö Pengənə!
Mənə elə gəlir ki, Vandom kollccinin' nutdavinılərindən yalnız ikimiz yenə ədəbiyyal yolunda birbirimizə ləsadüf eldik. Biz o zaman K.Nepotun1 əsərlərini oxumaq əvəzinə. sevə-sevə fəlsəfə ilə məşğul
olurduq. Biz yenidən görüşdiiyümüz zaman yaratdığım hekayə budur; sən o zaman alman fəlsəfəsinə aid
gözəl əsərlərini yazmaqla məşğul idin. Biz ikimiz də öz
məsləkimizə sadiq qaldıq. lieç şiibhəsiz, öz adını
burada gördükdə. mən bu adı yazarkən mənınun olduğum kimi, sən də məmnun qalacaqsan.
Sənin köhnə nıəktəb yoldaşm dö Balzak

1829-1830-cu ilin qışında, gcco saat birdo, vikontcssa
Qranlycnin salonunda ailoyo m onsub olmayan iki nofor var idi. Saat
zongi vurar-vurm az gözol gonc oğlan gctdi. Goncin kolyaskası
hoyotdo soslondikdon sonra ycnico pikct3 oyununu bitirmiş qardaşı
vo ailo doslu ilo birlikdo qalm ış vikontcssa buxarının qarşısında
dayanm ış olan qızına yaxınlaşdı. Qızı kolyaskanın gurultusuna
qulaq asdığı halda özünü clo göstorirdi ki, guya o diqqotlo
ckrandakı şoffaf rosmlori nozordon kcçirmoklo moşğuldur. Anası,
üroyino daman şübhonin doğru olduğunu hiss ctdi.
' K o l l c c - Fransada o rta m a k to b a dcyirlor.
2

K o r n c 1i N c p o t - R om a şairi vo a d ib id ir (bizirn tarix d o n 1 0 0 -2 7 il qabaq).

N cpot bir sıra aşiq a n o şcirlordon başqa. m aşh u r y u n an lı vo ro m alılara aid (so rk o rd alo r,
filo so flar vo sairo) 1 6-ya qo d o r çox d a ctibarlı o lm ay an b io q rafiy alar yazm ışdır.
1 P i k e t - kart oyunudur.
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Vikontcssa qızına müraciotlo:
- Kamilla, - dcdi, - ogor son golocokdə do, gonc qraf Rcsto ilo bu
axşamkı kimi roftar cdocoksənsə, mon onu bir daha cvimdo qəbul
clmomoyo məcbur olacağam. Monə bax, ozizim, ogor monim sono
qarşı olan mohobbotimo ctimad cdirsonso, hoyatına rohborlik ctmoyimo icazo vcrmolison.
On ycddi yaşında olanlar no golocoyi anlarlar, no kcçmişi, no do
chtiyatlı olmaq lazım golon bozi ictimai münasibotlori başa düşorlor.
Mən yalnız bir şcyi sonin nozorino yctirmək istoyirəm. Rcstonun anası
bodxorc bir qadındır, o on böyük bir sorvoti bclo puç cdo bilor. Bu
qadınm kcçmişi şübholidir. Familiyası qızlığında Qorio imiş, vaxtilo
onun barəsindo çox söhbotlor olmuşdur. O, atası ilə yaxşı roftar
ctmomişdir, odur ki, bclo yaxşı bir oğul sahibi olmağa layiq dcyildir.
Gonc qraf onu son dəroco scvir vo bir oğul sodaqotilo ona yardım
cdir. Əlbəlto, onun bu horokoti on yüksok bir toqdiro layiqdir. Bundan başqa o daima bacısı və qardaşına dorin bir qayğı göstərir.
Bu sözlordon sonra vikontcssa inco bir mona ilo olavo ctdi:
- Onun bu horokoti no qodor gözol olsa da, - hololik anası sağ
ikən - hər bir ailo öz gonc qızının golocoyini vo varidatını gonc Rcstoya ctimad cdə bilmoz.
Ailonin dostu:
- M ən bir ncço kolmə cşitdim, - dcdi, - odur ki, söhbotdə iştirak
ctm ək istərdim. - Sonra o üzünü oyun yoldaşına doğru çevirərok:
- Mon uddum, qraf, - dedi, - indi do bacıqızınıza yardım ctmok
üçün sizi tork etmoyə məcburam.
Vikontcssa:
- İşlər vokilinin qulağı no qodor hossas olurmuş, - dedi. - Monim
ozizim Dcrvil, Kamillaya lap yavaşcadan söylədiyim sözlori siz ncco
cşido bildiniz?
Dervil buxarının yaxınlığındakı yasdıtlı krcsloya oyloşorok:
- Mon sizi baxışlannızdan anladım, - dcyo cavab verdi.
Dayısı, bacıqızının yanında, madam dö Qranlyc iso qızı ilo
Dcrvil arasındakı yumşaq krcsloda oyloşdi.
- Vikontcssa, mohz bu saat sizin üçün bir olıvalat nağıl ctmoyi
lap münasib görürom. Z.ənn cdirom ki, bunu cşitdikdon sonra qraf
1-rnst dö Rcstonun varidatı haqqındakı fikrinizi doyişorsiniz.
Kamilla:
- Əhvalatmı? - dcyo səslondi. - Tcz söyloyin, tcz söyloyin!
37

Dcrvil madam Qranlycyo bir nozor saldı vo bu baxışla hckayonin onun üçün maraqlı ola bilocoyini anlatdı. Vikontcssa dö Qranlyc
öz sorvoti vo familiyasının qodimliyi ctibarilo Scn-Jcrm cn qosobosinin on moşhur qadınlanndan biri idi; Paris vokilinin onunla bu
qodor açıq-saçıq danışması vo özünü onun cvindo bu qodor sorbost
aparması yaxşı anlaşılmasa da, bunu izah ctmok asandır. Madam dö
Qranlyc kral ailosilo birlikdo Fransaya qayıdaraq Parisdo ycrloşmiş
idi. Əvvol vaxtlar, o, XVIII Lüdovik' torəfindon, kralın şoxson ixtiyarında olan vosaitdon toyin cdilmiş maaşla yaşayırdı. Madam dö
Qranlycnin voziyyoti ağır idi. Vokil, vaxtilo rcspublika torofındon
Qranlycnin malikanosi satıldığı vaxt bozi formal yanhşlıqlara yol
vcrilmiş olduğunu tosadüfon koşf ctmiş vo bu malikanonin ona qaytarılmasını tolob ctmiş idi. O, işdo cinayot olduğunu tokid cdorək
mosoloni mohkomoyo vcrmiş vo qalibiyyot qazanmışdı. M üvoffoqiyyotdon daha da cosarotlonorok o, bir şofaxana ilo do davalı bir iş
başladı vo Linscy mcşosinin vikontcssaya qaytarılm asına nail oldu.
Bundan sonra o, Orlcan kanalının bir neço sohmini vo impcratorun2
ictimai m üossisoloro bağışladığı bozi mülklori do geri qaytardı. Bu
surotlo, gonc vokilin moharoti sayosindo madam Qranlyenin oldo
cdilmiş olan sorvoti ildo altmış min frank modaxilo qodor artmış oldu.
Ödoniş qanunundan asılı olmayaraq, ona xeyli pul qaytarmışdılar.
Bu vokil son doroeo sodaqotli, hor şcyi bilon, tovazökar vo namuslu
bir adam idi. Bu hadisodon sonra hom in vokil madam Qranlycnin
ailə dostu olm uş idi. M adam Q ranlycnin işindo göstordiyi
fodakarhq Scn-Jcrm cn qosobosinin on yaxşı cvlorindo onun üçün
chtiram vo müştori qazandırm tş olduğuna baxmayaraq, o, bu
müvoffoqiyyotdon istifado ctmodi, halbuki başqa şöhrotporost bir
adam bundan mütloq istifado cdordi. Vikontcssa onu öz idarosini
satıb mohkomoyo kcçmoyo m ocbur etmok istoyirdi. Gonc vokil
onun himayosi sayosindo m ohkomodo böyük vozifolor tuta bilordi.
Lakin o, vikontcssanm tokliflorini qobul ctmirdi. O, bozon axşam 1

X V III I . ü d o v i k ( 1 8 1 4 -1 8 2 4 ) - X V I L ü d o v ik in q a rd a şıd ır. Bflyük Fransa in q i-

labı osnasında F ransadan qaçm ış, N ap o lco n tax td an d ü şü rü ld ü k d o n so n ra ( 1 8 14 -cü il)
ç a r I A lcksandrın köm oyilo Pransa kralı tax tm a q o y u lm u ş idi. O n u n m ü rto cc siyasoti,

larını madam Qranlycnin cvindo kcçirordi. Başqa moclislordo iso
yalnız əlaqo saxlamaq üçün görünordi. Madam Qranlycyo qarşı
göstordiyi sodaqot sayosindo, istcdadının gözo çarpdığından son
doroco momnun idi. Bunun sayosindo o öz işini lohlükodon qurtara
bilmiş idi. Dervil tobioti etibarilo vokil dcyildi. Q raf F.mst Rcsto
vikontcssanın cvino golib-gctdiyi vo Kamillanın bu goncdon
xoşlanması Dcrvilin nozorino çarpdığı zamandan bori, o, aristokrat
qosobosi moclisindo ycnico qobul cdilmiş Şossc d'anten dcndi1
kimi, madam Qranlycnin cvino tcz.-tcz qonaq golmoyo başlamışdı.
Bu axşamdan bir neço gün ow o l, bir baloda Kamillaya yaxınlaşmış,
gonc qrafı qıza göstorib dcmişdi:
- Bu uşağın iki-üç milyonu olsaydı, hcç bod olmazdı, dcyilmi?
Kamilla:
- Mogər bu bodboxtlikdirmi? - dcyo cavab vcrmişdi. - Mon başqa
fikirdəyom. - Conab Rcsto olduqca istcdadlı vo təhsilli bir goncdir.
Conab Rcstonun hamisi olan nazir onun haqqında yaxşı fikirdədir.
Mon onun olduqca görkomli bir adam olacağına ominom. “Bu uşaq”
hakimiyyotə keçdiyi zaman istodiyi sorvoto sahib ola bilocokdir.
- Razıyam, lakin o clo indidon varh olsaydı, pis olmazdı...
Kamilla qızararaq:
- Varlı olsaydı? - dcyo sonışmuşdu. - No olar, o zaman burada
oturan bütün bu gonc xanımlar onu bir-birinin olindon qapmağa başlardılar.
Kamilla bu sözlori söylorkon cüt-cüt roqs cdonlori göstormişdi.
Vəkil do öz növbotindo:
- O zaman, - dcmişdi, madmazcl dö Qranlyc onun diqqot yctirdiyi ycgano qız olmazdı. Siz bunun üçün qızardınız.
Siz onu boyonirsiniz, dcyilmi? Htiraf cdin!
Kamilla dorhal ayağa qalxmışdı.
Dcrvil iso: “Qız onu scvir" - dcyo düşünmüşdü.
0 gündon sonra Kamilla vəkilo qarşı qcyri-adi bir diqqot göstormoyo başlamışdı. Gonc qrafa olan mcylinin onun torəfındon tosvib
olunduğunu anlayırdı. Kamilla ailosinin Dcrvilo borclu oldunu bilso
do, o güno qodor ona qarşı həqiqi dostluqdan artıq hörmot hissi bosləyirdi. Mchribanlıqdan artıq nozakot göstorirdi; istor odaları, istorso

inqilabm son q alıqlartnın qoti suro td o m ohv c d ilm o sin o yö n o ld ilm işd i.
2 l m p c r a t o r - burada "bütün fra n sı/Ja n n im p c rato n ı" adm ı qobul ctm iş I N a p o -

1 D c n d i - ho rfi m onası: zorif, kübar adam dır. D c n d i z n ı
m ünasib o td o incolik m onasındadır.

lcondan b ə h s olunur.
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gcyim do, odalarda,

sosinin ahongi odob ctibarilo aralannda olan mosafoni hor /aınan
Dcrvilo hiss ctdirirdi. Toşokkür vo minnotdarlıq clo bir borcdur ki,
uşaqlar bunu özlori üçün hor zaman vozifo bümozlor.
Dcrvil bir az sükut ctdikdon sonra davam cdorok:
Bu sorgüzoşt, - dcdi, - mono hoyatımın ycgano romantik hadisolorini xatırladır. Siz vokilin öz romamndan bohs cdocoyini gözloyorok, indidon gülürsünüz. O zaman monim, hor kosin vaxtında
olduğu kimi, iyirmi bcş yaşım var idi, lakin artıq bu yaşda bclo mon
çox qoribo şcylor görmüşdüm. Mon öz hckayomi sizin tanım adığınız bir şoxsiyyotdon başlamağa mocburam. Əhvalat bir nofor solom çiyo aiddir. Tosovvürünüzo rongi qaçmış, solğun bir sima gotirmoyo
çalışınız. Mon Akadcm iyanın' icazosilo buna aysimalı adam adını
vcrmok istordim. Bu sima üzünün qızılı tökülmüş gümüşo bonzoyirdi. Solomçinin saçları dümdüz, diqqotlo daranmış boz kül rongindo
idi. Üzünün xotlori Talcyranm2 üzü kimi tuncdan tökülmüş kimi hissiz görünürdü. Balaca gözlori sam ur gözlori kimi sapsarı idi, işıqdan
qorxardı, kirpiklori yox kimi idi, köhno kartuzunun günoşliyi gözlorini işıqdan qoruyardı. Şiş bum unun ucu o qodor çopur idi ki, burğuya bonzoyirdi. Rcmbrandt, yaxud M ctsunun3 tosvir ctdiyi qocalar
vo kimyagorlor kimi inco dodaqlan vardı. Yavaş, şirin bir soslo danışır vo hcç bir zaman özündon çıxmırdı. Onun yaşı müommalı bir şey
idi: vaxtından ovvol qocaldığını vo yaxud hor zaman cavanlıqdan
istifado ctmok üçün goncliyini m ühafizo ctdiyini anlamaq mümkün
dcyildi. Otağında lıor bir şcy soliqo ilo yığılmış vo tor-tom iz silinmiş
olardı. Yaşıl mahudlu yazı masasından başlayaraq, çarpayınm önündoki xalçaya qodor, otağındakı hor bir şcy, sohordon axşama qodor
mcbclin tozunu silon qarımış qızların soyuq havalı hücrosini xatırladırdı. Qış günlorindo, buxarıda kül yığını altında qalan kösövlor
'A k a d c m i y a - fra n sı/ clm s o n o li,o d o b iy y a l akadcm iyası dcm okdir. D ildo işlod ilon sözlorin d ü /lü y ü n ü loyin cdordi.
3 T a l c y r a n Ş a r l M o r i s (1 7 4 5 -1 8 3 8 ) - fransız dövlot xadim i vo diplom atdır.
O vvolco N apolconun yanında N apolconun siiqutundan sonra iso X V III Lüdovikin yan ın -

yanmadan tüstülordi. Sohorlor ayağa durduğu doqiqodon, axşamlar
onu öskürok tutana qodor no cdirdiso, hor bir şey saat oqrobi kimi
doqiq olurdu. Müoyyon dorocodo o, yuxu ilo qurulan avtomat bir
adama bonzoyirdi. Kağızın üslü ilo sürünon moryom qurduna toxunarsınız, o dayanar vo horokot ctmoz; bu adam da cyni surotlo, yoldan
kcçon bir kolyaska gurullu saldıqda, sosino güc vcrmomok üçün söhbotin arasınt kosor vo susardı. Fontcnclo' toqlid cdorok o, qonaotlo
horokot cdor vo bütün insan duyğularını öz monliyindo toplardı.
Hoyatı qodim qum saatlarımn qumu kimi sossiz axırdı. Bozon onun
tolosino düşonlor bar-bar bağırar, özlorindon çtxardılar, sonra iso
hor bir şcy ycno dorin bir sükuta dalardı, sanki motboxdo çığıran
ördoyin başı kosilordi. Axşamüstü, assiqnasiyaya bonzoyon bu insan
adi bir insana dönor, onun gümüş vo qızılı iso insan qolbino çevrilordi. Əgor o başa vurduğu gündon momnun qalmışsa, ollorini ovuşdurar vo üzündoki qırışıqlar arasından şon bir işıltı parlardı: “ Dori
Corabın”2 hissiz gülüşü kimi bir duyğu oks cdon ozololorinin dilsiz
horokotini başqa bir sözlo torif ctmok mümkün dcyil. Nohayot, on
şiddotli sevinc duyduğu doqiqolordo bclo onun söhboti qısa vo qırıq
olar, zahiri görünüşü iso hcç bir şcy ifado ctmozdi. Mon holo balaca
bir kargüzar olduğum vo hüquq fakültosinin üçüncü kursuııu ycnico
bitirdiyim vaxt, Qrc küçəsindo monimlo bir cvdo yaşayan qonşum
belo bir adam idi. Bu, hoyotsiz, rütubotli vo moşum görünüşlü bir cv
idi. Poncoroyo işıq yalmz küçodon düşürdü. Kv monastıra bonzoyirdi.
Otaqların hamısı bir boyda idi, hamısının qapısı uzun bir koridora
açılırdı. Otaq qapılarının üstündo kiçik poncorolor vardı. Koridor bu
poncorolor vasitosilo işıqlamrdı. Bütün bunlar hamısı bu cvin vaxtilo
monastınn bir hissosi olduğunu göstorirdi. Ailodo yaşayan bir goncin
bütün şonliyi, qonşunun otağına holo girmodon, bu olomli monzoroni
göror-görm oz yox olub gcdordi, istor onun cvi vo istorso özü cynilo
bir-birino bonzoyirdi. Siz dcyo bilorsiniz ki, o öz qabığımn içino girmiş bir ilbizdir. Boli, onun ülfot göstordiyi ycgano bir adam vardısa,
o da mon idim; o, od almaq üçün monim yanıma golor, kitab, qozct
istor vo axşamüstü, kcfi durıı olduğu zamanlar moni öz hücrosino

da. xarici işlor naziri v ozifbsindo idi. T alcy ran ın a d ı. siyasi k o lo k b a /lıg ı, hiylogorliyi
' F o n t c n e l (1 6 5 7 -1 7 5 7 )

v o prinsipsizliyi ilo m oşlıur olm uşdur.
3

R c m b r a n d t vo M c t s u - R cm brandt (1 6 0 6 -1 6 6 9 )

m o şh u r holland rossam ı

vo qravyonıdur. M ctsu Q abricl (toqribon 1 6 2 9 -1 6 6 7 ) - hollan d rossam ıdır. Intim ja n r la n n ustadıdır. R cm brandt onun so n o tin o böyiik to sir g ö sto rm işd ir.
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fransı/. odibi vo alim idir. D ünyagöriişiı clibarilo

X V III o srin "m aarifçi fo lso fo sin in " soloflorindondir (bu folsofo Böyiik fransız inqilabı
id cy alan ü z o rin d o böyük to sir göstorm işdi).
2 “D o r i C o r a b ’’ - Fcnim or K upcrin cyni sorlövholi rom anının qohrom anıdır.

dovot cdor, monimlo söhbot cdordi. Bu ctimad olamotlori, dördillik
qonşuluğun vo pul qohotliyi sayosindo ağıllı bir hoyat sürmoyimin
noticosi idi. Monim do hoyatım bir çox cohotdon onun hoyatının cyni
idi. Onun qohum lan, dostlan vardımı? O zongin, yoxsa yoxsul idi?
Hcç kos bu suallara cavab vcro bilmozdi. Hcç bir zaman mon onda
pul görmomişdim. Ehtimal ki, onun sorvoti Dövlot bankının zirzomilorindo mühafizo olunurdu. O, maral ayağı kimi qupquru ayaqları ilo
Parisi dolaşaraq, vckscllori üzro öz borclannı özü toplardı. Zaton o öz
chtiyatkarlığının folokzodosi idi. Bir dofo tosadüfi olaraq onun üstündo qızıl varmış; ncco olmuşdusa, cibindon bir qızıl düşmüşdü; onun
dalınca pillokondon düşon qonşu qızıl pulu qaldınb ona qaytarmışdı.
O lıcyrotlo:
- Bu monim dcyildir, - dcyo - cavab vcrmişdi. - M ondo qızıll
Mon varlı olsaydım, hcç bclo güzoran kcçirordim?
Sohorlor o özü üçün dom ir qabın içindo qohvo bişirirdi. Bu qab
homişo buxanm n qaranhq bir küncündo saxlamlardı; aşpaz iso ona
nahar gotirordi. Bizim qoca qapıçı qadın müoyyon saatda yuxanya
çıxıb, onun otağını yığışdırardı. S tcm in' qozavü-qədor dcyo
bilocoyi qoribo bir tosadüf ilo, bu adama Qobsck2 adı vcrmişdilor.
Sonralar, mon onun işlorini idaro ctmoyo başladığım zaman, birbirimizlo tanış olan vaxt onun toxminon yctmiş altı yaşı olduğunu
öyronmişdim. O, 1740-cı ildo, Antvcrpcn qosobolorindon birindo
doğulmuşdu; anası yohudi, atası iso hollandiyalı idi. Adı Jan-E ster
van Qobsck idi. Xatınm zdadırmı, bir zaman Paris “Gözol holland
qızı” adilo moşhur olan bir qadınm öldürülmosilo m araqlanırdı? Bir
dofo mon tosadüfon bu barodo sabiq qonşumla söhbot ctdikdo, o,
hcç bir maraq vo hcç bir hcyrot bclo göstormodon:
- O monim bacım ın novosi idi, - dedi.
Bacısının novosi vo ycgano varisinin ölümü onun dilindon yalmz
bu sözlori qopara bilmişdi. Mon qozctlordon öyrondim ki, bu “Gözəl
holland qızı” doğrudan da Sarra van Qobsck imiş. No cür olmuş ki,
bacısınm novosi onun adım daşımışdır, deyo sual ctdikdo, o gülüm soyorok cavab vcrmişdi:

- Bizim ailoyo monsub olan qadınlar hcç bir zaman oro gctmozdi.
Bu xariqülado insan dörd qadın noslindon olan bir nofor qohumunu bclo, bir dofo do olsun görmok ar/usunda olmamışdı. O öz
varislorindon nifrot cdir vo ölümündon sonra bclo, sorvotinin başqa
birisinin olino keçocoyi fıkrilo hcç bir vochlo razılaşa bilmirdi. On
yaşı tamam olduqda, anası onu Şorqi Hindistanın llolland hissosino
gcdon bir gomido işo qoymuş; bu surotlo, o iyirmi il cürbocür ycrlori dolaşmışdı. Onun sarı alnındakı qırışıqlar müdhiş hadisolorin,
gözlonilm oyon tosadüflorin, nagohani dohşotlorin, romantik
hadisolorin, saysız-hcsabsız noşolorin sirlorini mühafızo ctmiş idi.
Burada hor bir şcy vardı: kcçirilmiş aclıq, tapdalanmış scvgi, qazamlmış, itirilmiş vo ycno oldo cdilmiş sorvot, dofolorlo tohlükoyo
düşmüş vo bolko do, zülmo boraot qazandıran koskin bir zorurot vo
qotiyyotlo xilas cdilmiş olan bir hoyat... O admiral Simczi, dö
Lallini, dö Karğaru d ’Estcni, Süfrcni-Portandücri, lord Komuclsi,
lord Q astinğsi', Tippo-Saibin atasını vo Tippo-Saibin özünü tanıyardı. Dchli2 hökmdarı Mohocci-Sindiolanın xidmotindo olan vo
maxarrat hakimiyyotini qurmağa yardım cdon homin savoyar5 onunla
birlikdo bir çox işlor görmüşdü. O, uzun bir müddot Scn-Tomada
yaşamış olduğundan, Viktor Xuq vo bir çox başqa moşhur doniz
quldurları ilo olaqo bağlamış idi. Varlanmaq üçün o bir çox vasitoloro ol atmışdı. Ilotta Bucnos-Ayrcs4 covarındakı moşhur vohşilor
tayfasınm qızıhnı bclo koşf ctmok üçün toşobbiis ctmişdi. Nohayot,
onun, istiqlal uğrunda aparılaıı Amcrika müharibosinin bütün hadisolorilo olaqosi var idi. Lakin o heç bir koslo Hindistan, yaxud
Amerika haqqında danışmazdı. Monimlo do bu barodo çox az-az
danışardı. Danışdıqda da clo bir tovazö göstorirdi ki, onun pcşman
1 D ö l . a l I i (1 7 0 2 -1 7 6 6 ) - Hindistandakı fransız m ilstom lokosinin valisidır. Ingilislorlo m iiharibodo m oğlub olduğundan. dövloı xoyanotindo ittiham ilo cdam cdilm iş idi.
D ’E s t c n (1729-1794) - Sakit donizdo fransız donanm asının kom andanıdır. Am crika
istiqlaliyyoti ufcrunda m ü barizodo ingilislorlo vuruşurdu. S ü f r c n
- fransız adm iralıdır. K o r n u c l s

Ş a r l (1 7 3 8 -1 8 0 5 )

P c r (1 726-1788)

Hindistanda son m üstoqil

M isor sultanı T ip p o -S aib in üzorindo q o lobo çalan bir ingilis gcncralı. Q a s t ı n g s
' S ı c r n (1 7 1 3 -1 7 6 8 ) - A vropa o d o b iy y atm d a g örkom li b ir m ö v q c tuıan ın o şh u r

F r c n s i s (1 7 5 4 -1 8 2 6 )

in g ilisg cn cralıd ır.

ingilis y azıçısıdır. Ə n oha m iy y o tli o so rlo ri: "T ristram Ş cn d in in ho y at vo m o slo k i" ilo

3 D c h l i - H indislanda y c r adı v o sultanlıqdır.

"S cn tim cn tal s o y a h o l"d ir.

J S a v o y a r - Fransada Savoyya o yalotindon o lan adam
' B u c n o s - A y r c s - A rgcntina R cspublikasının paytaxlı (Conubi A m crikadadır)

2 Q o b s c k - ingilisco " Q u ru b o ğ a z " d cm o k d ir.
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olduğıınu zonn ctmok olardı. Əgor boşoriyyol vo comiyyot bir din
kimi götürülorso, ona bir atcist kimi baxmaq mümkün idi. Mon onun
sirrini açmaq fikrindo idim, lakin ctiraf ctmoliyom ki, onun hisslori
son doqiqoyo qodor monirn üçün anlaşılmamış qaldı. Bozon mon
özümo bclo bir sual vcrordim: ocoba o hansı cinsdondir? Əgor bütün
solom çilor ona bonzoyirso, mon ominom ki, onlar no kişidir, no
qadın. Əcoba o, anasınm mozhobino sadiq qalmış idimi? Xristianlara öz şikarı kimi baxmırdı ki? O, katolikmi, müsolmanmı, birohmonmi, yoxsa protcstantmı idi? Mon hcç bir zaman onun dini ctiqadlarını öyrono bilmodim. Onun dinsiz olmaqdan artıq, qcydsiz bir
adam olduğu görünürdü. O bütün ömrünü qızıla hosr clmişdi. M üştori adlanan qurbanları kinayo ilo, yaxud bir istchza olaraq, ona
Qobsck baba dcyirdilor. Bir axşam mon bu adamın yanına gctdim.
O krcslosunun üzorindo, hcykol kimi horokotsiz oturmuş, gözlorini buxarının qapağına dikmişdi. Sanki o, bu qapağın üzorindo
vckscllorin siyahısını oxuyurdu. Yaşıl dayaqlı hisli lampadan düşon
işıq onun üzünü canlandırmaq ovozino, solğunluğunu daha da artırırdı. O dinm oz-söylom oz m ono baxdı vo oturmaq üçün kürsü
göstordi.
Öz-özüm o: “Göroson o, nolor düşünür? - dcyo soruşdum. G öroson o, tanrı, hiss, qadın, soadot varlığını bilirm i?”
İnsanın xostoyo ncco yazığı golorso, monim do ona clo yazığım
goldi. Lakin cyni zamanda mon yaxşı başa düşürdüm ki, bankda m ilyonları olduğu halda, o, dolaşdığı, ölçüb-biçdiyi, qiymot vcrdiyi,
istismar ctdiyi bütün ycr üzüno xoyalon malik olmağa horisdir.
Mon:
- Xoş gördük, Qobsck baba, - dcdim.
O, başını mono torof çcvirdi, sıx qara qaşlannı xofıfco çatdı. Bu
xaraktcr horokot onda bir conub adamının on şon gülüşü kimi bir
şcy idi.
- O gün, sizo çox ziyan vcrso bclo, moharoti qarşısında hcyran
qaldığınız noşriyyatçının ifiasını cşitdikdo qaşqabaqlı olduğunuz
kimi, bu gün do sizi moyus görürom.
- Mono ziyan vurub? - dcyo o tooccüblo soruşdu.
- Müqaviloni oldo ctmok üçün o sizo iflas qanunu osasında im zalannıış vckscllor vcrib, canını qurtardıqdan sonra da, bu m üqavilonamoyo osason sizdon tonzil tolob ctmomişdimi?
- O fırıldaqçı idi, bununla bclo ycno do mon onu aldatdım.
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- Yoxsa sizdo protcst cdilocok vckscllor vardır? Yanılmıramsa,
bu gün ayın otuzudur.
Mon onunla ilk dofo idi ki, pul haqqında danışırdım. O, istchzalı
bir nozorlo mono baxdı, sonra bir tolobonin ambuşuru1 olmayan bir
ficytadan çıxardığı sos kimi dadlı bir soslo:
- Bu monim oyloncomdir, - dcdi.
- Dcmok, siz bozon oylonirsiniz?
O, çiyinlorini oynadaraq:
- Yoxsa siz clo zonn cdirsiniz ki, şair yalnız şcir çap ctdirondir? dcyo soruşdu vo acıyırmış kimi bir nozorlo ıııono baxdı.
Mon onun hoyatı haqqında lıcç bir şcy bilmodiyim üçün: “Bclo
adamda şcriyyot!" - dcyo düşündüm.
- Kimin hoyatı monim hoyatım qodor parlaq ola bilor? - dcyo o
sözüno davam ctdi vo gözlori sanki cana goldi. Siz goncsiniz, sizin
qanınız holo istidir; siz buxarmın içindoki kösövlori qadın vücudu
zonn cdirsiniz, halbuki monim üçün o yalnız kömür parçasıdır. Siz hor
bir şcyo inanırsınız, mon iso hcç bir şcyo inanmıram. İmkanınız varsa
şirin xoyallarınızdan ayrılmayın! Mon sizo hoyatın lıoqiqi hcsabını
çokmok istoyirom. Siz istor soyahot cdiniz, istorso öz cvinizdo buxarının vo arvadınızın yanmda oturunuz, no cdirsiniz, cdiniz, ancaq bir
zaman golocok; sizin bu hoyatınız scvdiyiniz bir şoraito vordişdon
başqa bir şcy olmayacaqdır. O zaman soadotiniz, istcdadınızı rcal şcyloro totbiq ctmok tocrübolorindon ibarot olacaqdır. Bu iki qanundan
başqa no varsa, hamısı yalandır. Monim prinsiplorim başqalarının
prinsiplorindon asıh olaraq, hor zaman m üxtolif olmuşdur; mon bu
prinsiplori hor bir iqlimdo doyişmoyo mocbur olmuşam: Avropanın
hcyrot ctdiyi şcyo Asiya coza vcrir. Parisdo cyib sayılan şcy Azor adalarını2 kcçdikdon sonra zoruri hcsab olunur. Bu ycr üzorindo müoyyon vo qoti hcç bir şcy yoxdur, yalnız moşrut şcylor mövcuddur ki,
bunlar da iqlimo göro doyişmoyo mocburdur. Öz arzu vo iradosindon asılı olmayaraq hoyatın bütüıı girdablanna atılmağa mocbur
olanlar üçün oqido vo oxlaq boş sözdon başqa bir şcy dcyildir.
Bizdo ycgano doğru bir hiss qalır ki, bunu da bizo tobiot vcrmişdir:
o hiss - insanın özünü mühafızo sövq-tobiisidir. Bizim Avropada bu
hisso şoxsi monafc dcyirlor. Siz monim qodor yaşamış olsaydınız,
' A m b u ş u r - ncy tan ın y u x an ucuna dcyilir.
2 A z o r a d a l a r « - A tlantik okcam nda d o q q u / adadan ibarot bir q rup adalardır.
P rotcgizin ixtiyarındadır.
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yalnız ycgano bir soadot oldıığunu bilordiniz ki, o da maddi soadotdir. Bu soadotin qiymoti o dorocodo düriisldür ki, insan onunla moşğul ola bilor. O... o, qızıldır. Bütün insan qüvvosi qtzılda morkozloşmişdir. Mon çox soyahol ctmişom, çox ycrlor görmüşom; hor ycrdo
vadilor, dağlar var; lakin insan vadilordon yorulur, dağlardan canı
stxılmağa başlaytr; dcmok, ycrin hcç bir monası yoxdur. Adotloro
golinco, insan hor ycrdo cynidir, hcç bir islisna yoxdur: yoxsullar vo
varlılar arastnda mübarizo gcdir. Bu mübarizo hor ycrdo labüd bir
şcydir. Odur ki, istismar olunmaqdansa, islismar ctmok yaxşıdtr; hor
ycrdo qüvvotli vo zoif adamlar var, - q ü w otlilor çalışır, zoiflor iso
ozab içindo çırpınır; insan üçün bütün noşolor birdir, duyğu vo hisslorin do sonu var, yalnız bir hiss hor şcydon daha çox yaşar ki, o da şöhrot düşkünlüyüdür. Şöhrot düşkünlüyü hor zaman cyni şcydir ki, o da
mon özümom. Şöhrol düşkünlüyü yalnız qızıl scllorilo tomin cdilir.
Bizim arzu vo hovoslorimiz zaman, cismani vasitolor vo yaxud qayğılar tolob cdir. Qızıl iso hor bir şcyi mümkün cdir, hor bir şcyi hoqiqoto çcvirir. Yalnız xostolor, yaxud dolilor axşamlarını kart oyunu ilo
çürütmokdo, bir ncço quruş udub-udm am aq iztirabı ilo çırpınmaqda
soadət göro bilorlor. Yalnız axmaqlar, fılan xanımın taxt üzorino
tok, yaxud birisi ilo xoşhal olaraq uzanacağım, bu qadında qan, yaxud
lim fanın', horarot, yaxud ismotin çox olduğunu düşünmoyo vaxt
so rf cdirlor. Yalnız gicbosorlor, hcç bir zaman irolicodon toyin
cdilo bilmoyocok hadisolori idaro ctmok üçün vaxtlarım siyasi
moqsodloro hosr ctmoklo, özlorini insanlıq üçün faydalı hcsab cdo
bilorlor. Yalnız boşboğazlar, aktyorlar haqqtnda gcdon söhbotlori
scvo bilər vo onların sözlərini tokrar cdor; yalmz boş vo sarsaq
adamlar, hcyvanlar öz töylosindo gozindiyi kimi, bir az daha gcniş
mosafədo hor gün gozib dolaşar; başqalarına göstərm ok üçün libas
gcyinor; başqaları üçün ycyor, içor; başqa birisinin yalm z üç gün
sonra ala bilocoyi bir at, yaxud kolyaska ilo qürurlanar. Ə cəba bizim
parislilorin hoyatı bir ncço cümlo ilo torif cdilocok olursa, yalmz
bundan ibarət dcyilmidir! Hoyat vo varlığa onların baxa bilm oyocoyi daha yüksok bir görüşlo yanaşaq. Soadot, ya bütün həyatı qapayan qüvvətli hisslordon, yaxud hoyatı m üəyyən fasilolorlə işloyon
bir ingilis mcxanizmino çcviron düzgün moşğololordon ibarotdir. Bu
soadotdon başqa, ondan daha yüksok bir nöqtədo duran vo nəcib bir
1
m aycdir.

I. i m f a

o rqanizm in b ü tü n ünsü rlo rin i d o ld u ran rongsiz. yax u d sarım tıraq bir

şcy sayılan maraq vardır. Bu maraq - tobiotin sirlorini öyronmok,
yaxud tobiət qüvvolorini işo salmağa çalışmaqdır. İki kolmo ilo dcyocok olursaq, bu maraq - sonot, yaxud clm, chtiras, yaxud sakitlik
dcyilmidir? Odur ki, sizin ictimai monfootlorinizin oyunu ilo şiddotlondirilmiş olan bütün insan chtirasları monim saİcit moskonimin
qarşıstndan tontono ilə golib kcçirlor. Buııdan başqa, sizin mübarizo
kimi bir şcy olan və hor zaman insanın moğlub olduğu clm marağınızı, mon boşəriyyoti idaro cdon bütün sövqcdici soboblori anlamaq
vo qavramaqla əvoz cdirom. Qısa dcyəcok olursaq, mon yorulmadan bütün dünyaya sahibom, dünya iso monim üzorimdo hcç bir
hökm ə malik dcyildir. İndi iso qulaq asın, - dcyo davam cıdi, - mon
sizo bu sohorki bir hadisoni nağıl cdocoyom, o zaman monim nodən
noşəlondiyimi anlarsınız.
Ayağa durub qapının sürmosini çokdi, halqalarım cınqıldadaraq,
köhno xalça pordəni saldı vo ycno öz ycrində oyloşdi.
Bu səhor, - dcdi, - mon yalnız iki borcu gcri almah idim, qalan
vcksclləri iso hcsablaşmaq üçün daha dünondon müştorilorimo vcrmişdim. llə r halda bir qazancdır! Xorclori hcsabladıqda, pul dalınca
gcdorkon tutduğum minik arabaçısına vcrilon qırx suyu çıxıram. Çox
qəribə şcydir! Mon hcç kosə tabc olmadığım, yalnız ycddi fraıık vcrgi
vcrdiyim halda, altı franklıq hcsab faizlori üçün bütün Paris küçolorini dolaşmağa mocburam! Birinci vckscl min franklıq idi. Bunu
monə qəşəng jilctli, lomctli, tülbcrisi vo ingilis atı olan gözol bir gonc
gotirmiş və bu vckscli Parisin on gözol qadınlarından biri imza ctmiş
idi. Bu qadın varlı bir mülk sahibinin, bir qraftn arvadıdır. Hüquq
cohotdon ctibarlı olması da, iş cohotindon ola bir şcy olan bu borc
kağızını qrafmyanm no üçün imzaladtğım bilirmisiniz? Bu bodboxt
qadınlar, vcksel araya çıxarılarsa omolo golo biləcək ailə biabırçılığından o dəroco qorxurlar ki, bu borcu ödomomokdonso, özlorini borc
ovozinə təslim etmoyo hazırdırlar. Mon bu vcksclin gizli qiymotini
öyrənm ok istodim. Bilirsiniz, o nə idi? Axmaqlıq, chtiyatsızlıq,
chtiras, yaxud morhomot? Ycnə min franklıq olan ikiııci vckscl “Fanni
Malvo” dcyo imzalanmışdt. Bunu mono vcrən iflas ctmoyo başlamış
bir bəzzaz idi. Bankda krcditi olan hcç bir kimso monim dükamma
golməz. Qapımdan kürsüyo doğnı atılan birinci addım artıq bankirlorin pul vcrmokdon çəkinməlorini bildirir. Odur ki, mən yalnız krcditorlar sürüsü ilə ohatə olunmuş, tohlükodon qaçan marallara tosadüf
cdirom. Qrafinya Gcldcr küçosindo, monim Fannim iso - Monmartrda
yaşayırdı. Sohər buradan çıxarkən, ağlıma qoribo-qoribo fıkirlor

golirdi! Ö z-özünıo düşünürdüm ki, ogor bu iki qadının pulu yoxsa,
moni öz atalarına göstorocoklori hörmotdon daha böyük hörmotlo
qobul cdocoklor. Bu min frankın xatiri üçün qrafinyamn bir çox
oyloncoli sohnolor yaradacağına omin idim! O özünü somimi göstorocok, mono vckscli vcrmiş olan gonc ilo damşdığı o, zorif vo inco
soslo sözo başlayacaq, novazişli sözlori osirgomoyocok, kim bilir,
bolko, mono yalvannağa başlayacaq, mon iso (qoca burada dumanlı
birnozorlo mono baxdı), mon iso güzoşto gcdon dcyilom. Mon oraya
bir intiqamçı kimi golocoyom, bir vicdan ozabı kimi onun qarşısında
yüksolocoyom. Lakin xoyalatı bir konara qoyaq. No iso golib çatdım.
Xidmotçi qız:
- Qrafinya yatır, - dcdi.
- Onu no zaman görmok olar?
- Saat on ikido.
- Bolko qrafinya xostodir?
- Yox conab, ancaq o balodan sohor saat üçdo qayıtmışdır.
- Monim adım Qobsckdir, ona söylorsiniz, mon saat on ikido
burada olacağam.
Bunu dcyib, pillolorin üzorino döşonmiş xalçada iz buraxaburaxa çıxıb gctdim. Mon varlıların xalçalarını zibillomoyi scvirom,
lakin bu monim xırdaçılığımdan dcyildir. Mon onlara chtiyacın
caynaqlı poncosini hiss ctdirmok istoyirom. Sonra Monmartrdakı
görkomsiz cvo golib çatdım... Evin köhno vo düşük hasannı itolodim.
Bu hcç bir vaxt gün görmoyon qaranlıq bir hoyot idi. Qapıçımn otağı
qapqaranlıq, poncorosi köhno yırtıq pambıqlı paltonun qoluna
bonzoyirdi. Şüşolori kirli, qapqara, çatlamış bir halda idi.
- Madam Fanni Malvo cvdomidir?
- O gctmişdir; lakin siz vckscl üçün golmisinizsə, pul buradadır.
- Sonra golorom, - dcdim.
Madam ki, pul qapıçıdadır, mon xanımm özüno baxmaq istordim; mon onun qoşong bir qız olacağını tosovvür cdirdim. Bulvarda
sorgiyo qoyulmuş qravürloro tamaşa ctmoklo sohori kcçirdim; sonra
saat on iki olar-olm az, mon artıq qrafinyanın yataq otağımn yanındakı salonda idim.
Xidmotçi qız:
- Xamm bu saat zong ctdi, - dcdi, - zonnim co o sizi holo qobul
cdo bilmoyocok.
Mon krcsloya oyloşorok:
- Zorər yoxdur, gözloyorom, - dcdim.
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forlu poncoro qapaqları açıldı. Xidmotçi qız sürotlo içori girorok:
- Buyurun, müsyö, - dcdi.
Sosinin mchriban olmasmdan, xanımın pulu olmadığını anlamış
idim. Qarşımdakı no qodor gözol bir qadın idi! Cold, kişmir şalını çılpaq çiyinlorino saldı. Şalın altında vücudunun formaları o qodor
qabarmışdı ki, onu çıl-çılpaq bclo tosovvür ctmok olardı. Oynindo qar
kimi ağappaq rüşlü bir pcııuar var idi. Bu pcnuardan onun ildo iki min
frank paltaryuyana xorc vcrdiyini anlamaq olardı. Krcol' qadınları
kimi, xofifco başına sarıdığı gözol bir ipok yaylıq altından dalğalı qara
vo sıx hörüklori tökülürdü. Yatağı chtimal ki, narahat bir yuxu kcçirdiyiııdon dağınıq bir halda idi. Rossam burada yalnız bir ncço doqiqo
olmaq üçün nolor vcrmozdi! İşvo ilo bağlanmış pordolorin altında,
lacivordi fon üzorindo krujcvası qabaran göy ipok döşoyin üstündoki
yastıqda holo do xoyalı cozb cdon qcyri-müoyyon bır iz qalmış idi.
Yatağın şir poncolori şoklindo qınnızı ağacdan qayrılmış ayaqlarının
yanında sorilmiş ayı dorisi üzorindo, böyük yorğunluqdan sonra tolosik atılmış olan ağ sotin ayaqqabılar parlayırdı. Masanın dalından asılmış ozinik paltannın qolları döşomoyo doyirdi. Xofıfco bir külok
osmosilo uça bilocok qodor inco corablar qırış-qırış olaraq, krcslonun yanına atılmışdı. Ağ corab bağları balaca divanın üstündon sallanırdı. Y anya qodor açıq, qiymotli bir yclpiç buxarının üstündo parlayırdı. Kamodun sürmolori açılmış idi. Çiçoklor, brilyantlar, olcoklor, domot, komor ~ horosi bir torofo sopolonmiş idi. Otrafa inco bir
otir qoxusu yayılırdı. Hor bir şcydo dobdobo, intizaınsızhq vo gözollik
vardı. Bununla bclo, hor bir şcy ahongsiz idi. Bütün bu ziynotin arxasında gizlonmiş olan yoxsulluq artıq başını qaldırır, oııa vo yaxud
onun porostişkanna dişlorini göstorirdi. Qrafinyanın yorğun üzü ziyafot qırıntıları ilo dolu olan otağa bonzoyirdi. Olağın lıor bir torofino
dağıdılmış oyuncaqlar mondo morhomot hissi oyadırdı: axı bülün bu
şeylor yoqin dünon öz yerindo idi vo gözolliyilo insanı sormost cdirdi.
Vicdan ozablarilo külo çcvrilmiş olan bu cşq izlori, oyloncolor,
dobdobo vo gurultu ilo dolu olan bu hoyat sohnosi, ani noşolori
oldon buraxmamaq üçün çırpınan Tantal2 ozablarını hiss ctdirirdi.
gcniş m onada
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Gonc qadınııı üzündo göhinon qırmızı lokalor onun inco bir vücudu
olduğunu bildirirdi; lakin üzünün cizgilori vo gözünün allındakı
dairolor bir qodor qabarmış idi. Bununla bclo tobiot holo onun
varhğında qüw otli idi vo bu çılğın chtiras işarolori onun gözolliyini
pozmurdu. Gözlori parlayırdı. I.conardo da Vinçinin İrodiadaİarından' birino bonzomoklo borabor, o öz canlı tobioti vo qüvvotilo
qoşong bir m onzoro toşkil cdirdi; sim asım n xotlorindo vo
cizgilorindo bir lovqoladolik var idi. Onun bütün vücudundan
molıobbot saçılırdı vo insana clo golirdi ki, o mohobbotdon do
qüvvotlidir. Doğrusu, o monim xoşuma goldi. Qolbim çoxdan bori
döyünm om işdi. Dcmok, mon lıaqqımı alm ışdım . Goncliyim i
xatirimo sala bilocok bir duyğuya mon min frank vcrmokdon
çokinmozdim.
O mono oyloşmoyi toklif cdorok:
- Müsyö, - dcdi, - lütfon bir az gözloyo bilorsinizmi?
Mon ona loqdim ctdiyim vckscli bükorok:
Sabah saat on ikiyo qodor; madam, - dcyo cavab vcrdim. Mon
onu sonra protcsto göndoro bilorom.
Öz-özüm o düşündüm ki: “Bütün bu dobdobonin haqqını vcr,
nam vo şöhrotinin, soadotinin haqqını vcr, sahib olduğım bu müstosna
ixtiyarın haqqını vcr. Varlılar öz sorvotlorini müdafio ctmok üçün
tribunallar, hakimlor vo dar ağacları icad ctmişlor, bu dar ağacı clo
bir şamdır ki, cahillor bunun oduna yanmağa mocburdurlar. Lakin
siz, cy ipoklordo yatanlar, siz vicdan ozablarilo vo tobəssümlorinizin
altında gizlonmiş olan diş qıcırtılarilo tanış olunuz. Dişlorilo qolbinizi gomiron ofsanovi şirlor böyük ağızlarını sizo torof açm ışlar” .
Xanım mono baxaraq:
- Protcsto göndormok? - dcyo soruşdu. - Mogor bclo bir m əqsodiniz var? Mogor sizin mono hörmotiniz bu qodor azdır?
- Kral bclo monim borclum olsaydı vo borcumu vaxtında qaytarmasaydı, mon onun cvini hor kosdon tcz yazdırardım.
Bu halda kimso olağın qapısını xofifco döydü.
Gonc qadın amirano bir soslo qışqırdı:
- Mon cvdo yoxam!
- Anastasi, mon ycno do sizi görmok istordim.
O ycno ciddi, lakin bir qodor yumşaq bir səslo:

- Lakin ozizim, indi yox, bir az sonra, - dcyo cavab vcrdi.
Içoriyo bir kişi girdi:
- Bu no zarafatdır, - dcdi, - siz burada kiminlo söhbot cdirsiniz?
Bu golon yalnız qraf ola bilordi. Qraftnya monim üzümo baxdı;
mon onun no dcmok istodiyini anladım: o artıq monim koııizim idi.
Gonc dostum, bir zaman vardı, mon o dorocodo axmaq idim ki,
vckscllori protcsto göndormozdim. 1763-cü ildo Pondişcrido’ mon
bir qadına morhomot ctdim, o iso moni yaxşıca aldatdı. Mon buna
layiq idim - no üçün ctimad cdirdim?
Q raf mondon soruşdu:
- Conab, no buyurursunuz?
Mon bu qadının başdan-ayağa qodor titrodiyini, boynunun ağ
atlas dorisinin kobudlaşdığını gördüm; qaba bir tobirlo dcyocok
olursaq, o lap qaza dönmüşdü. Mon iso gülürdüm, lakin üzüm büsbütün horokotsizdi.
Qrafınya:
- Bu conab, —dcdi, —monim todarükçülorimdon biridir.
Q raf qapıya doğru gctdi, mon vckscli cibimdon yarıya qodor
çıxardım. Gonc qadın monim bu amansız horokotimi görüb mono
yaxınlaşdı vo brilyantı vcrdi.
- Alın, - dcdi, - vo buradan rodd olun.
O, brilyantı mono vcrdi, mon do vckscli ona qaytardım. Sonra
baş oyib çıxdım.
Brilyantın, zonnimco, düz on iki min frank qiymoti olardı. lloyotdo dosto-dosto lakcylor livrcylorin tomizloyir, çokmoloro vaksa sürtür, qoşong ckipajlart yuyurdular.
- Budur, - dcyo düşündüm, - bu insanları monim yanıma gotiron budur. Milyonları oğurlamağa, votono xoyanot ctmoyo mocbur
cdon budur. Aristokrat, yaxud özünü mcymun kimi ona bonzotmok
istoyon adam, küçodon piyada kcçorkon palçığa bulaşmamaq üçün
özünü başdan-ayağa qodor çirkab içorisino atır.
Bu lıalda darvaza açıldı vo içoriyo mono vckscl gotiron goncin
kabriolcti girdi.
Ekipajdan düşdükdon sonra mon ona dcdim:
- Conab, rica cdirom bu iki yüz frankı qrafinyaya vcrosiniz vo
ona dcyosiniz ki, bu gün sohor mono vcrdiyi omanol bir hoIto onun
ixtiyarında qalacaqdır.

' ftaliya so n o tk a n L conardo da V inçinin şokillo rin d o n biri o lan “ lro d ia d ay a " işarodir. Irodiada yohudi padşahı B öyük Irodun q ı/ıd ır.
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O, iki yüz frankı aldı; üzündon istchzalı bir tobossüm parladı; sanki
öz-özüno düşünürdü: - “ Dcmok, borcu vcrmişdir? Namusuma and
olsun, işlor çox yaxşıdır” .
Mon onun simasında qrafınyanm golocoyini oxudum. Bu gözol
sanşın qoçaq oğlan, bu soyuq, vicdansız qumarbaz özünü, onu, onun
orini, uşaqlarım itlasa sürükloyocok, yctimlorin var-yoxunu ycyib
puça çıxaracaq, bu salonlan, bir top batarcyası atoşinin bütün bir alaya
vcra bilocoyi tolofatdan dalıa çox xoraboyo döndoracokdir.
Mon Monmartra Fanninin yanına gctdim. Olduqca dik, balaca bir
pillokoni yuxanya çıxdım. Bcşinci mortoboyo çatdıqda, moni iki balaca otaqdan ibarot bir monzilo apardılar. Burada hor bir şcy tozo bir pul
kimi parlayırdı. Birinci otaqda şcylorin üstündo bir zorro toz bclo
görmodim, burada hor şcy tor-tom iz idi. Fanni moni bu otaqda qobul
ctdi. O, sado gcyimli gonc parisli bir qız idi: toravotli inco bir siması,
gülor üzü var idi; soliqo ilo daranmış şabahd rongli saçları iki yuvarlaq
hörük şoklindo gicgahının üzorino düşürdü; göy gözlori kristal kimi
tomiz vo açıq idi. Günoş şüaları poncorolorin kiçicik pordolori arasından süzülorok, onun miitonasib vücuduna yumşaq bir nur saçırdı.
Otrafına dağıdılmış olan biçilmiş kotan parçaları mono onun
sonotini başa saldı. Qız dor/iliklo moşğul idi. O, burada yalmzlıq
dühası kimi yaşayırdı.
Vckscli ona toqdim cdorok, sohor onu cvdo tapmadığımı söylodim.
O:
- Pullar ki qapıçıda idi, - dcdi.
Mon özümü clo göstordim ki, guya onun sözlorini cşitmodim.
- Siz sohorlor iş üçün cvdon tczmi çıxırsmız?
- Mon cvdon çox nadiron çıxıram. Lakin gccolor işləmoyo m ocbur olduqda, gündüz bozon tomiz havaya çıxmaq lazım golir.
Mon onun üzüno baxdım. Bir baxışla mon hor bir şcyi başa düşdüm. Bu, - yoxsulluqdan çalışmağa mohkum cdilmiş bir qız idi; o hor
halda chtiramlı bir fcrmcr ailosindon çıxmış olacaqdır; üzündo adoton
kondli arvadlarmda olduğu kimi, bir ncço çil var idi. Üzünün xotlorindo ismotli bir şcy hiss olunurdu. Mon özümü som imiyyot vo
tomizlik moskonindo hiss ctdim, sorbost vo asan nofos alırdım. Yazıq
vo sadodil qız! O, noyo iso ctiqad cdirdi: ronglonmiş taxtadan qayrılmış
sadoco çarpayısının baş torofmdon, iki şimşad budağilo İsamn Ç armıxdakı suroti asılmışdı. Mən xcyli m ütoossir oldum. Golirli bir
müəssisoni satın almağı onun üçün asanlaşdırmaq moqsodilo, yalmz
yüzo on iki faizlo ona borc vcrmoyo hazır olduğumu hiss ctdim.

“ Lakin, —dcyo düşündüm, - bolko do, onun gonc bir omi oğlusu
var. Bu zavallı qızın imzasından istifado cdorok pul olo kcçirmoyo
başlayacaq vo nohayot, onu molıv cdocokdir” .
Mon dofolorlo, xcyirxahlığın, bunu cdon üçün zororli olmasa da,
borc alan adamı mohv ctdiyini görmüşdüm. Odur ki, özaliconab niyyotlorimdon qorxaraq, buradan gctmoyo qorar vcrdim. Siz buraya
daxil olduğunuz vaxt, ağhma bclo bir fıkir goldi ki, Fanni Malvo
yaxşı bir zövco ola bilordi. Mon onun pak, yalnız hoyatını, vcksclloro qodor yuvarlanan vo daha uzaqlara, qobahot uçurumunun dibino
qodor yuvarlanacaq olan, qrafınyanın hoyatilo müqayiso ctdim.
O, bir doqiqo dorin bir sükuta daldı. Bu zaman mon diqqotlo
onun üzünü nozordon kcçirirdim. Sonra ycno sözo başlayaraq:
— Indi, - dcdi, - siz no fıkirdosiniz, insan qolbinin on gizli bucaqlarına nüfuz etmok, insanların hoyatmı yaxından scyr ctmok vo onu
boyasız-bozoksiz bir şokildo görmok o qodor do boş bir moşğolo
deyil, elomi? Daima doyişon bir tamaşa: iyronc vo zohorli yaralar,
müdhiş bir olom, scvgi, axırı Scna sulannda intihara golib çıxan bir
yoxsulluq, bir gonci dar ağacına sürükloyon oyloncolor, yos vo ümidsizlik qohqohosi, chtişamlı ziyafotlor... Dünon bir facio: mchriban bir
ata öz uşaqlarını artıq dolandıra bilmodiyi üçün özünü asır. Sabah
bir komcdiya: bir gonc monimlo Dimanş' sohnosi oynamağa çalışaraq, bunu zomanomizo göro doyişir.
Ycni vaizlorin natiqlik moharotinin ncco toriflondiyini cşitmişsinizmi? Bozon onlara mon do qulaq asaraq vaxtımı itirirdim, bozon
onlar moni royimi doyişmoyo mocbur cdirdilor, lakin ncco dcyirlor,
onlar heç bir zaman monim horokot vo roftarımı doyişo bilmozdilor.
Bilirsinizmi, sizin bütün bu sevimli vaizloriniz, bu Mirabo, Vcmyo2
vo başqalan - monim natiqlorimin yamnda poltokdon başqa bir şey
deyildirlor. Scvgi atoşino tutulmuş gonc birqız, iflas orofosindo olan
qoca bir tacir, oğlunun cinayotini gizlotmok istoyon bir ana, işsiz bir
aktyor, hörmotini itirmiş vo pulu olmadığından omoklorinin mohsulundan mohrum qalmış olan yüksok rütboli bir adam - dofolorlo
moni öz qüdrotli sözlorilo sarsıtmışlar. Bu yüksok ruhlu aktyorlar
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yalnı/. nıonim üçün oynayırdılar, lakin moni aldada bilmirdilor.
Monim baxışım tanrının baxışı kimi bir şcydir. Mon insanların
qolblorindokini oxuyuram. Monim üçün hcç bir şcy gizli dcyildir.
Pul kisosini açan vo bağlayan adam üçün hcç bir şcydo “yox”
cavabı ola bilm o/. Nazirlori idaro cdon doftorxana xidmotçilorindon başlayaraq, moşuqolorino qodor hökm cdonlorin vicdanım satın
almaq üçün mon kafi dorocodo varlıyam. Əcoba bu, hakimiyyot
dcyilmidir? Mon on gözol qadınlara hakim olmaq vo onların nazlı
novazişlorini duymaq iqtidarındayam. Əcoba noşo bu dcyilmidir?
Ilakim iyyot vo noşo - bütün ictimai quruluşumuzun zirvosi bu
dcyilmi? Bizim kimilori Parisdo olsa-olsa on nofordir. Lakin dilsiz,
susqun vo tanınmayan bizlor sizin müqoddoratımzın amirloriyik. Bos
hoyat? Əcoba hoyat, horokoti pulla idaro olunan bir maşın dcyilm idir? Biliniz ki, sobob hor zaman noticoyo çcvrilir: siz hcç bir zaman
can vo vücud, ruh vo maddo arasında hüdud cıza bilmoyocoksiniz.
Qızıl - sizin hoyatı idaro cdon siniflorinizin monovi folsofosidir.
Biz cyni maraqlarla bir-birimizo bağlıyıq. Biz hoftonin müoyyon günlorindo ycni körpü yaxınlığındakı “ Fcm ida” kafcsino toplaşırıq. Biz
orada bir-birim izo maliyyo alom inin sirlorini açırıq. Hcç bir sorvot
bizi aldada bilmoz. Bütün ailolorin sirri bizim olimizdodir. Bizim olimizdo bir növ qara bir kitab vardır ki, ictimai krcdit, bank ticarot haqqındakt on mühüm molumatı buraya qcyd cdirik. Birja fınldaqçılan
olan bizlor clo bir müqoddos ittifaq toşkil ctmişik ki, orada az-çox
sorvoti olanların on ohom iyyotsiz horokotlori bclo müzakiro vo
miiqayiso cdilir. Hom do biz hor zaman hor bir şeyi düzgün tohlil
cdirik. Biri mohkomo proscsino, digori maliyyo işlərino, o birisi inzibati idaroloro, dördüncü iso ticarolo nozarotcdir. Oğullar, rossamlar, yüksok comiyyot adamları, Parisin on nadinc sakinlori olan
qum arbazlar da monim nozarolim altındadır. Hor birimiz qonşum uzun sirrini xobor vcririk. Aldanmış chtiraslar, aldanmış şöhrotporostlik - çoronçi olur. Qobahotlor, narazılıqlar, intiqam hisslori - polis
idarosinin on yaxşı agcntloridir. Monim pcşo yoldaşlarım da mənim
kimi, hor şcyin lozzotini çokmiş, hor şcydon doymuş vo noticodo
hakimiyyot vo pul xatirino hakimiyyot vo pulu scvmoyo başlamışlar.
Sonra boş vo soyuq otağım göstororok:
Burada, - dcdi, - başqalannın yanında bir sözlo özündon çıxan,
boş bir şcy üçün qılıncım siyiron on çılğın bir moşuq, qollarını büküb
doli kimi mono yalvarmağa başlar. On vüqarlı bir kommcrsant, gözol54

liyindon moğrur bir qadın, toşoxxüslü bir zabit - lıor kos burada ozab,
yaxud acı göz yaşlarilo ağlayaraq yalvarırlar. Adlan golocok nosillorin dilindo ozbor olacaq bir rossam vo odib burada yalvarmağa
başlar. Nohayot, burada, - dcdi vo olilo alnına toxundu, - burada bir
torozi var ki, bununla bütün Parisin irs vo mülk işlori çokilir.
Sonra gümüşo çalan göyümsov, solğun üzünü mono doğru uzadaraq olavo ctdi:
- Siz ycno do bu fıkirdosiniz ki, horokoLsizliyi ilo sizi hor zaman
heyroto salan bu ağ vo solğun m askanın altında scvinc yoxdur?

Mon öz otağıma qayıdanda lap sorxoş kimi idim. Bu balaca boylu,
quru vücudlu qoca gözlorimin qarşısında böyümüş idi. O, monim gözlorimin qarşısında, qızılın hökmünü tocossüm ctdiron fantastik bir
xoyala çcvrilmişdi. Iloyat vo insanlar mondo dohşot oyadırdılar.
Ö z-özüm o soruşurdum: “Doğrudanmı, hor bir şcyi holl cdon
puldur!”
Xatirimdodir, o gcco mon çox gcc yatdım.
Ətrafımda qızıl yığınlan görürdüm. Gözol qrafınya mondo maraq
oyatmışdı. Utana-utana ctiraf ctmoliyom ki, qrafınyanın fıkri, zohmot vo mochuliyyoto mohkum cdilmiş sado vo ismotli qızın xoyalını
büsbütün mono unutdurmuş idi. Lakin sohor tczdon oyaııar-oyanmaz
mchriban vo nazlı Fanninin xoyalı gözlorimin qarşısında bütiin gözolliyilo canlandı. Artıq yalnız. onu düşünmoyo başladım...
Vikontcssa Dcrvilin sözünü kosorok:
- Şorbot içmok istoyirsinizmi? - dcyo soruşdu.
- Momnuniyyotlo, - dcyo o cavab vcrdi.
Madam Qranlyc z.ongi çalaraq:
- Lakin, - dcdi, - zonnimco bütün bunların bizo doxli yoxdur.
Dcrvil:
- Lonot şcytana! - dcyo bağırdı. - Mon Kamillanı oyatmaq vo
soadotinin bir az ovvol Qobsck babadan asılı olduğunu ona söylomok istoyirdim; lakin bu möhtorom qoca sokson doqquz yaşında
ikon öldüyü üçün dö Rcsıo yaxm zamanda böyük bir sorvot sahibi
olacaqdır. Bu, izah tolob cdir. Fanni Malvoya golinco, siz onu tanıyırsıntz: o monim arvadımdır.
Qrafınya:
- Biçaro, - dcdi, - adoton üroyi açıq olduğundan, böyük moclislordo bclo bunu ctiraf ctmoyo hazırdır.
Vokil:
- Mon bu barodo bütün dünyaya car çoko bilorom, - dcdi.
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- İçiniz, içiniz, moniın yazıq Dcrvilim. Siz hor zaman on xoşboxt vo on yaxşı adam olacaqsınız.
Bir az mürgülomiş olan dayı başını qaldıraraq:
- Mon sizi Gcldcr küçosindo bir qrafinyanın yanında buraxdım, dcdi, - siz orada no cdirdiniz?
Dcrvil ycno sözo başlayaraq:
- Qoca hollandiyalı ilo olan söhbotimizdon bir ncço gün sonra
mon diplom osorimi müdafio ctdim, - dcdi. - Mon Iiscnsiat' dorocosini, sonra iso vokil adım aldım. Qoca xosisin mono olan ctimadı
daha da artdı. O, dolaşıq işlorindo pulsuz olaraq monimlo m oslohotloşordi; bu işlor hansı bir hüquqşünasa olduqca şübholi görüno bilso
do, şoksiz sonodlor osasında idi. Kimsonin zorro qodor tosir cdo bilmodiyi bu adam, monim moslohotlorimo müoyyon bir chtiramla
qulaq asardı. Doğrudur, o bu moslohotlordon hor zaman çox ustalıqla
istifado cdordi. Nohayot, üç il xidmot ctdiyim bir idaronin müdiri təyin
oluııduğum gün, mon Qrc küçosindoki cvi tork cdorok, mono m onzil, ycmok vo yüz olli frank maaş vcron sahibkarımm cvino köçdüm.
Bu, mosud bir gün idi. Qoca solomçi ilo vidalaşdığım zaman, o mono
qarşı no şofqot, no narazılıq göstormodi, o moni onu ziyarot ctmoyo
mocbur ctmirdi, lakin ıııonim iizümo qcybdon xobor vcron bir adam
nozorilo baxmışdı. Bir hofto sonra qoca qonşum yanıma goldi vo
mono xcyli ağır bir mülk işi gotirdi; o ycno do haqqını vcron bir adam
kimi sıxılmadan, ow o lk i kimi mondon pulsuz m osləhotlor alırdı.
İkinci ilin sonunda, yoni min sokkiz yüz on doqquzuncu ildo, monim
sahibkarım kcf çokmoyi scvon vo yaman israfçıl bir adam olduğundan, çotin voziyyoto düşorok, idarosini satmağa mocbur oldu. O zaman
vokillik haqqı indiki kimi lıoddindon artıq bahalı olmasa da, o ycno
do öz idarosini yüz olli min franka satırdı. Foal, oxumuş, bilikli bir
adam yalnız ctimad vo ctibar qazana bilsoydi, yaxşıca dolanar, bu
mobloğin faizlorini vcror vo on il orzindo borcundan qurtula bilordi.
Lakin mon xırda Noyon burjuasının ycddinci uşağı idim, bir quruşluq mayam bclo yox idi, tanıdığım bir kapitalist vardısa, o da Qobsck
baba idi. Şan-şövkot arzusu vo bir ümid işığı mono onun yanına gctmok üçün cosarot vcrdi. Nohayot, bir axşam yavaş addımlarla mon
Qrc küçosino çatdım. Qaranhq cvin qapısını döydüyüm zaman qolbim
bork-ıbork çırpınırdı. Vaxtilo bu qoca xosisin mono söylodiklorini
bir-bir xatırıma gotirdim. O zaman bu qapının astanasından başlayan
' L i s c n s i a ı - fra n s ı/ darülfıinunlarında on aşağı clm i dorocodir.

müdhiş iztirabları tosovvürümo gotiro bilmozdim. İndi iso bir çox
başqa adamlar kimi, mon özüm do yalvarmağa golmişdim.
Oz -özümo dcdim ki, ycno do bclo dcyil. Hoqiqi adam hcç bir
ycrdo öz loyaqotini itirmomolidir. Pul xatirino alçaqlıq ctmoyo chtiyac yoxdur; biz do onun kimi ağlımızı başımızda saxlamahyıq.
Qobsck baba mon köçdükdon sonra qonşusu olmasını istomoyorok, monim otağımı da kirayo tutmuşdu: bundan başqa qapının ortasından balaca torlu bir poncoro açdırmışdı. Qapını o, yalnız moni
tanıdıqdan sonra açdı.
Zorif, ahongdar bir soslo:
- Çox gözol, - dcdi. - Sizin sahibkarınız öz idarosini satır.
- Bunu haradan bilirsiniz? O, bunu mondon başqa kimsoyo söylomomişdir.
Qocanın dodaqları ağzının bucaqlarında porda kimi yığışdı vo
dilsiz bir tobossümla gülümsoyorok, soyuq bir nozorlo monim üzümo
baxdı.
Bir az sükut ctdi. Mon özümü büsbütün itirmişdim. Sonra sözo
başlayaraq, quru bir soslo:
- Ə gor bclo olmasaydı, - dcdi, - mon sizi cvimdo görmozdim.
Qoca, kabus panltısı ilo işıldayan soyuq bir nozorlo mono baxırdı.
Bu qocanın qarşısında müqtodir ola bildiyim bir sakitliklo sözo başlayaraq:
- Mono qulaq asın, - dcdim.
O horəkət etdi. Bu hərəkot “danışın” dcmək idi.
- Sizi m ütəəssir etməyin çotin bir şcy olduğunu bilirom. Odur ki,
yalnız sizo ümid bəsləyon vo öz golocoyini yalnız sizin anlaya bilocoyiniz, cibindo bir qopiyi olmayan, xırda bir momurun halını təsvir
etmok üçün çox da uzun danışmayacağam. Lakin morhoməti bir
konara qoyaq. İş cürbəcür scntimcntal cofongiyatla dolu romanlar
kimi dcyil, bir iş kimi həll olunur. Mosələ bu ycrdodir. Mənim sahibimin idarəsi ona ildo iyirmi min frank modaxil gotirir. Lakin zonnimco, bu idaro mənim əlimo kcçorso, qırx min mədaxil veror. O öz idarəsini olli min eküyə satmaq istoyir!
Əlimi ainıma vuraraq olavo etdim:
- Mon burada bclo hiss cdirəm ki, əgor siz bu idaroni almaq
üçün mono borc pul versoydiniz, mən on il içində bu borcdan xilas
ola bilordim.
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Q obsck baba olim i sıxaraq:
- Bax, dam şm aq buna dcyorom , - dcdi. - M on bu işlo m oşğul
olduğum gündon bori, kim so hcç bir zam an no üçün buraya goldiyini
m o n ə bu cü r doqiq olaraq izah ctm om işdir.
M oni b aşd an -a y ağ a q ə d o r ciddi b ir baxtşla ölçdü vo soruşdu:
- Z om anot ncco? - S onra b ir az. sükut cdib o lavo ctdi, - zom anot
lazını dcyil. Sizin ncço yaşın ız var?
- O n gündon sonra iyirm i bcş yaşım tam am olacaq, - dcyo cavab
vcrdim . - A yrı cü r olsaydı, m on siz in lə bu barodo dam şıq apara b ilm ozdim .
- D oğrudur.
- Y axşı, indi n cco olsun?
- Bu m üm kün b ir şcydir.
- N am usum a and olsun ki, bir az tolosm olidir, yoxsa m onim
roqiblorim ola bilor.
- Sabah so h o r m ono m ctrik kağızınızı gotirorsiniz. S onra sizin
işiniz h aqqında d anışarıq; m on b unu fıkirloşorom .
O biri gün, saat sokkizdo, m on ycno qocanın yanında idim. O rosm i
sonodi aldı, cynoyini taxdı, ösk ü rdü, hayxırdı, qara xolotino büründü
vo m ülki voziy y o t ak tlarım n to liqosini başdan ayağa q o d o r diqqotlo
oxudu. Sonra sonodi çcvirib dalına baxdı, b ird o m onim üzüm o baxdı,
y cno ösk ü rd ü , stulun ü stü n d o qurdalandı vo dcdi:
- B iz bu işi dü zo ltm o y o çalışarıq.
M on tir-tir titrodim .
O ycno:
- M on adoton yüzo olli, bozon yüzo yüz, iki yüz, bcş yüz alıram , dcdi.
B unu cşitdikdo, m on sapsarı oldum .
Lakiıı lam şlığım ız xatirino on iki yarım la da kifayotlono bilorom...
O h o lo toroddüd cdirdi.
- Y axşı, - dcdi, - sizin üçün ildo yüzo on üç faiz edorom . Bu sizin
üçün m ü n asib m id ir?
- B o li, - d cy o cav ab vcrdim .
- Ə g o r b u lap ço x sa, Q ro tsi', ö zünüzü m ü d afıo edin! (O m əni
zarafatla Q rotsi dcyo çağınrdı). Sizdon y ü zə on üç faiz tolob ctm oklo,
'Q r o ls i Quqo (1583-1645) hüquq folsofosino aid osorlorilo moşhur olan bir
holiand hüquqşünasıdır.
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mon öz sonotimlo moşğulam; bunu vcrib vcro bilmoyocoyinizi düşünün. Mon hor bir şcyo razı olan adamları scvmorom. Bəlko bu çoxdur?
- Yox, —dcyo cavab vcrdim, - bir az çox işlosom, biz hcsabımızı
çoko bilorik.
Mono yanaki hiylogər bir nozorlo baxaraq:
- No olacaq, - dcdi, - muştoriloriniz vcror.
Mon bağırdım:
- Yox, and olsun, yox! Mon özüm vcrocoyom! Mon qolumu kosmoyo razı olaram, amma müştorilorin dorisini soymağa razı olmaram.
Qobsck baba:
- Xoş goldiniz, - dcdi.
- Foqot qonorar taksaya göro vcrilmirmi? - dcyo ctiraz ctdim.
- Mülki sazişlor, müqavilolor, borcu qaytarmaq toxirlori üçün
bclo şcylor mövcud dcyil. Bclə hadisolor olduqda, siz işin ohomiyyotino göro öz moslohotiniz, gcdiş-golişiniz, omoli tosovvürloriniz,
moruzoloriniz vo boşboğazlığmız üçün min frank, hotta altı min frank
bclo toyin cdo bilorsiniz. Bu cür işlori tapa bilmok lazımdır. Mon sizi
on mahir vo bilikli bir vokil kimi tövsiyo cdocoyom, sizin üstünüzo
o qodor iş yığacağam ki, kollcqalarınız paxıllıqlarından çorroyocoklor. Vcrbrust, Palma, Jiğonnc, monim yoldaşlarım, sizo mocburi
mülk davalarına aid işlorini tapşıracaqlar. Qobsck iso onlarda bu cür
işlorin olub-olmadığını yaxşıca bilir. Bu surotlo sizin iki doroco müştoriloriniz olacaq: bir qismini siz satın alacaqsınız, o biri qismini iso
özünüz yaradacaqsınız. Əslini axtarsanız, siz monim bu olli minim
üçün yüzo on bcş faiz vcrmoli idiniz.
Artıq hcç bir şcydo güzoşto gctmok istomoyon bir adam qotiyyotilə:
- Qoy bclo olsun, - dcdim, - lakin bundan artıq mümkün dcyil.
Qobsck baba ycno yumşaldı. Mondon razı qaldığı görünürdü.
- Pulu idaronizin sahibino mon özüm vcrocoyom ki, olimdo
girov vo doyor ctibarilo müoyyon imtiyazlar olsun.
- Ah, zomanot mosolosino golinco, - no arzu cdorsiniz.
- Bundan başqa siz bütün mobloği on min frank miqdanndan on
bcş vckscllo mono vcrocoksiniz.
- Bu iki qat qiymotin tosdiq olunmasını nozoro alaraq...
Qobsck sözümü kosorok:
- Yox, - dcdi. - No üçün siz istoyirsiniz ki, mon sizo qarşı sizin
mono ctdiyiniz ctimaddan daha çox ctimad göstorim?

Mon sükut ctdim.
O xcyirxah bir soslo sözüno davam cdorok:
- Bundan başqa, - dcdi, - no qodor ki, mon sağam, mükafat tolob
ctmodon, siz monim bütün işlorimi idaro ctmolisiniz. Elo dcyilmi?
- Razıyam, ancaq bu şort ilo ki, xorci olmasm.
- Doğrudur, - dcdi. - IIo, bir do yadıma düşdü, sizin evinizo golmoyo icazo vcrorsinizmi? - dcyo davam ctdi. Qocanın üzü çotinliklo
mülayim bir görünüş aldı.
- Hor zaman sizi görmoyo momnunam.
- Boli, ancaq sohorlor golmok çotin olacaq. Sizin öz işloriniz,
monim do öz işlorim var.
- Axşamlar goliniz.
- Yox, yox, - dcdi, - siz comiyyot moclislorindo olmalı, m üştorilorinizlo görüşmolisiniz. Mon iso axşamlar kafcdo dostlanm la
görüşürom.
“D ostlanm la!" - deyo düşündüm.
- Yaxşı, bos no üçün biz nahar cdorkon görüşmoyok?
Qobsck dcdi:
- Bu mümkündür. Birjadan sonra saat bcşdo. Siz monimlo hor
sah vo şonbo günləri görüşocoksiniz. Biz iki dost kimi işlorimiz haqqında söhbot cdocoyik. Xo-xo! Bozon monim kcfım çox duru olur.
Siz mono koklik qanadt, bir stokan şampan şorabt toklif edorsiniz, biz
doyunca söhbot cdorik. Mon söylonmoli olan çox şcylor bilirom. Bu
söhbotlor sizo insanlan vo xüsusilo qadınları yaxşı tanıtdırar.
- Razıyam! Koklik, bir stokan da şampan şorabı!
- Axmaqlıq ctmomolisiniz, yoxsa monim ctibanm ı itirorsiniz.
Çox da dobdoboli hoyat sürmomolisiniz. Qoca bir tosorrüfatçı qadın
tutarsımz, vossalam. Mon sizin yanmıza golocoyom, sohhotinizi
xobor alacağam. Mon sizin başımza böyük bir sormayo qoymuşam.
X e-xc, mon hor halda sizin işlorinizo bolod olmalıyam. Bu axşam
sahibkarım zla birlikdo yanıma golorsiniz.
Qısaboylu qoca ilo birlikdo qapıya qodor gcdorok:
- Monim bir sualıma, cyib olmasa, cavab vcro bilorsinizmi? dcyo soruşdum. - Monim mctrik kağızım sizin noyinizo gorokdir?
Jan-E ster van Qobsck çiyinlorini atdı, hiylogor bir tobossümlo
m ono baxdı vo cavab vcrdi:
- Gənclik no qədor axmaqmış! Conab vokil, siz aldanmamaq
üçün bunu bilm olisiniz ki, otuz yaşına qodər sədaqət ve istedad

holo bir növ zomanot ola bilor. İnsan bu yaşı kcçdikdon sonra artıq
ctibarı itirir.
Bu sözlorlo qapını bağladı. Üç ay sonra mon vokil oldum. Bir az
sonra da, xanım, mon sizin mülkünüzü qaytarmaq işilo moşğul oldum.
Bu işlərin müvoffoqiyyotlo qurtarması mono şöhrot yaratdı. Qobseko
vermoyo mocbur olduğum faizlorin çoxluğuna baxmayaraq bcş ildon
az bir müddətdo borcumu ona qaytardım vo somimi bir mohobbotlo
sevdiyim Fanni Malvonu aldım. Talcyimizin bir-birino bonzomosi,
İŞ v0 müvoffoqiyyotlor bir-birimizo qarşı ülfotimizi daha da artırdı.
Onun omilərindon birisi varlanmış bir fcrmcr imiş. Bu fcrmcr vofat
ctdikdə ona yctmiş min frank miras buraxmışdı. Borcunu taınamilo
qaytarmaq üçün bu pulun böyük kömoyi oldu. O gündon sonra monim
hoyatım scvinc vo seadətlo doldu. Artıq monim baromdo danışmayaq, xoşbəxt adamdan da artıq zohlə tökon bir şcy tapılamıı... Hckayomizin digor iştirakçıları üzorino qayıdaq. İdaroni aldıqdan bir il
sonra mon öz arzumun xilafıno, subaylar məclisinə düşmüşdüm.
Mənim gonc bir dostum vardı. Yüksok moclislordo böyük müvoffoqiyyot qazanmışdı. O, monim dostlarımdan birindən morc udmuş vo
bunun nəticosindo homin subaylar ziyafoti toşkil cdilmişdi. Bu gonc,
conab dö Trayldır. O zamankı “dcndilorin” zinoti idi, böyük müvoffoqiyyotlor oldə cdordi.
Q raf dö Bom vəkilin sözünü kosorok:
- Onun indi do böyük müvoffoqiyyoti var, - dcdi.
- Hcç kəs onun kimi frak gcyino bilmoz, hcç kos onun kimi at
sürə bilmoz. Maksimin oynamaqda, içmokdo, ycmokdo böyük bir
incolik vo qabiliyyəti var. Bu işdo kimso ona tay ola bilmoz. At tanımaqda, şlyapa scçmokdo, şokil boyonmokdon onun borabori yoxdur.
Qadınlar ona doli kimi aşiq olurlar. O ycno do əvvolki kimi ildo yüz
min franka qodor pul sorf cdir. Onun omlakı, qiymotli kağızları olubolmadığını kimso bilmir. Qraf Maksim dö Trayl bizim salonlarımızın,
buduarlarımızın, bulvarlarımızın soyyarcongavoridir. O, hom crkok,
həm dişi cinsindon olan bir amfıbiyadır'. Q raf tamamilo başqa cür
adamdır; o hər cohotdon hom yaxşıdır, lıom do bir tohor adamdır;
ondan həm qorxurlar, hom nifrot cdirlor; o hor bir şcyi hom bilir,
hom do cahil bir adamdır; hom aliconab, hom do rozildir; qandan artıq,
1

A ın f i b i y a - a dulon su d a yaşayan. lakin quruda da y aşaya bilon hcyvan növxi-

d ü r (q u rb ağ a kim i).

çirkaba bulaşınışdır; vicdan ozabından çox qayğısı var; düşüncodon
arlıq modosini doldurmaqla moşğuldur, hiylogorlik cdorok chtiraslara malik bir adam olduğunu göstorir, halbuki hoqiqotdo hcç bir
hissi yoxdur. O clo parlaq bir halqadır ki, katorqanı yüksok comiyyotlo birloşdiro bilir. Maksim dö Trayl son doroco arif olan bir
toboqoyo monsubdur ki, oradan bozon Mirabolar, Pittlor Rişclyclor,
lakin daha çox qraf dö Q ronlar', Fukyc-Tcnvillor3 vo Kuanyarlar3
mcydana çıxır.
Dcrvil vikontcssanın qardaşını dinlodikdon sonra ycno sözo başlayaraq:
Yaxşı, - dcdi, mon bu şoxsin barosindo müştorilorimdon, zavallı
Qorio atadan4 çox şcylor cşitmişom. Lakin moclisdo bir ncço dofo
ona tosadüf ctdiyimo baxmayaraq, hor zaman onunla tanış olmaq
kimi qorxulu bir şorofdon çokinmoyo çahşardım. Bununla bclo, dostum moni o qodor israrla nahara çağırırdı ki, mon monasız bir lovğabazlıq göstormomok üçün onun bu ricasını rodd cdo bilmodim.
Bu subay naharını tosovvür ctmok sizin üçün çotin olar, xanım. Bu
nahar şöhrotporostlik moqsodilo bir dofo parlamaq istoyon xosis bir
adamın chtişamh vo son doroco inco vo zongin bir naharı idi. Adam
içori giror-girm oz, süfronin üstündoki soliqoyo, gümüş qabların
panltısına, büllurlara vo bozokli süfroloro hcyrot cdirdi. Hoyat burada
bütün parlaqlığı ilo açılmışdı. Z orif gonclor gülümsoyorok yavaşyavaş danışır vo ycni adaxlanm ış adamlara bonzoyirdilor. Hor şcydon mosumiyyot yağırdı. İki saatdan sonra bu süfroyo baxmış olsaydınız, vuruşmadan sonra dava mcydanı xatirinizo golordi; hor torof
sınmış stokanlar, ozilmiş, bükülmüş salfctkalar, adamda dəhşot oyadan alt-üst cdilmiş qablar ilo dolmuşdu; hor torofdo sos-küy vo
gurultu, oyloncoli tostlar, alovlu cpiqramlar5, kinli vo zohorli zarafatlar cşidilirdi, qıpqırmızı qızarmış üzlər, od kimi parlayan və artıq hcç
' Q o r i A n t u a n f l 6 9 8 -1 7 2 0 )
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B öyük Fransa inqilabı d ö v rü n d o inqilab m oh k o m o sin in

bir şcy ifado ctmoyon gözlor, uzun vo müxtolif nitqlər, danışıqlar...
Bu cohonnom gurullusunun arasından şüşo sındıranların sosi, oxuyanlann noğmosi cşidilirdi. I lamı öpüşür, savaşır, qızışırdı; otağı
minlorco qoxulardan ibarot iyronc bir iy tutmuşdu; soslor bir-birino
qartşmışdı; hcç kosin no ycdiyindon, no içdiyiııdon, no danışdığından
xobori yox idi. Kimisi moyus oturmuş, kimisi do boşboğazlıq cdirdi.
Budur bu monoman1 yırğalanan bir zong kimi cyni sözü tokrar cdocdo qalmışdır; o biri bu qarğaşahq arasında omr ctmok istoyirdi, ağlı
on çox başında olanlar orgiya2 düzoltmoyi toklif cdirdi. Soyuqqanh
bir adam buraya girmiş olsaydı, vakxanaliya5 moclisino düşdüyünü
zonn cdordi. Homin bu qarışıqlıq arasında, dö Trayl monim hüsnroğbotimi qazanmaq istomişdi. Mon dcmok olar ki, düşünmok
qabiliyyotini büsbütün mühafızo ctdiyimdon, özümü chtiyath saxlayırdım. Ona golinco özünü sorxoşluğa vursa da, ycno do özünü
büsbütün idaro cdo bilir vo öz işlorini düşünürdü. I loqiqoton, ncco
olduğunu bilmirom, lakin axşam saat doqquzda Qrinyonun qonaq
otağından çıxdığım zaman, mon artıq büsbütün ona moftun olmuşdum vo sabahı gün onu Qobsck baba ilo görüşdürmoyi vod cımişdim. Danışığmın zorifliyi sayosindo “namus, sodaqot. qrafinya,
ismətli qadm, bodboxtlik” sözlori söhbotindo bir schrkarhq kimi
görünürdü. O biri gün sohor yuxudan oyanıb dünon ctdiklorimı
yada salmaq istodikdo, böyük bir çotinliklo fıkirlorimi bir-bırilo
bağlaya bilmişdim. Nohayot, ağlıma bclo bir fıkir goldi: günortaya
kimi on bcş min frank tapılmazsa, müştorilorimdon birinin qızının
namusu, orinin ona qarşt boslodiyi hörmot vo mohobboti tohlüko
altındadır. Qumar borcları, karcta qayıranın toqdim ctdiyi hcsablar,
kimin iso sa rf ctdiyi molum olmayaıı pullar, bu mobloği toşkil
cdirdi. Monim bu qoribo tamşım o qadımn kafı dorocodo zongin
olduğuna vo bir ncço illik qonaot sayosindo ycno öz sorvotini borpa
cdo bilocoyino moni inandırmışdı. Yalnız o zaman dostumun bu
qodər tokid ctmosinin sobobini anlamağa başladım. Utanaraq ctiraf
ctmoliyom ki, bu “dcndi” ilo sazişin Qobsck baba üçün no kimi bir

ictim ai m üddoisi olm uşdur; 1795-ci ildo cdam cdilm işdir.
’ K u a n y a r P y c r f l 7 7 9 - 18 3 1 ) - o ğ n ı v o q u ld u rd o s tə s in in başçısı o lm u şd u r; bir
sıra saxta k a rlıq la r sayosindo a rislokral c o m iy y o lin d o g örkom li b ir vo ziy y o t sahibi
olm u şdur; sarayda bclo qobul cd ilo r v o voziy y o tin d o n istifado cd o ro k o ğ n ı dostosino
ro h b orlik cdirdi.
* Q o r io a ta

' M o n o m a n - m onom aniyaya dü çar olm uş şoxso, b ir oşyaya, bir fikro vo i.a..
d olico sin o v u rulm uş adam a dcyilir.
1 O r g i y a - pozğun. qızğın b ir k c f vo ziyafot. Q odim yu n an tar şorab vo oylonco
allahı v ak x ın şo ro fin o düzoltdiklori tontonoli bayram lara "o rg iy a " dcyordilor.

B alzakm “ Q orio a ta " a d h rom anınm baş qohrom anıdır.

! E p i q r a m - kiçik gülm oli şcir, yax u d iti sa tirik ifadodir.

3 V a k x a n a l i y a - burada m ocazi m onada işlonm işdir. orgiya, haldan çıxm aq,
q ızğın n o şo m oclisi dcm okdir.

ohomiyyoti olduğunu ağlıma bclo gotirmozdim. Mon ycnico qalxmaq istoyirdim ki, bu halda dö Trayl içori girdi.
Bir-birim izlo salamlaşdıqdan sonra:
- Qraf, - dcdim, - mənco sizin van Qobscko toqdim olunmağınız
üçün mono hcç bir chtiyacmız yoxdur. Qobsck bütün kapitalistlor
arasmda on nozakotli bir şokildo dordo çaro tapan adamdır. Əgor
onun pulu varsa, yaxud daha doğrusu, siz ona kafı dorocodo girov
vcro bilorsinizso, o sizo pul vcrmokdon çokinmoz.
- Conab, - dcdi, - mon qotiyyon sizi mono xidmot göstormoyo
m ocbur ctmok niyyotindo dcyilom. Horçond siz bunu m ənə vod
ctmişsiniz...
Öz-özümo: “ l.onol şcytana!” - dcyo düşündüm. “Əcoba, mon bu
adama vodimi pozduğunu düşünm əyo yol vcro bilorom m i?”
- Mon holo dünon, Qobsck baba ilo savaşdığım üçün pis voziyyoto düşdüyümü sizo söylomişdim, - dcyo o sözüno davam ctdi.
Lakin bütün Parisdo yüz min frankı çıxanb vcrmoyo yalmz onun
imkanı olduğunu nozoro alaraq, moni onunla barışdırmağımzı rica
cdirəm. Ancaq bu barodo bir daha danışmayaq...
Dö Trayl tohqircdici nozakotli bir görünüşlo mono baxdı vo
gctmoyo hazırlaşdı.
- Mən sizi müşayiot ctmoyo hazıram, - dcdim.
Qrc küçosino çatdıqda dcndi o qodor diqqot vo toşvişlə otrafina
boylanmağa başladı ki, mon hcyrotə düşdüm. Üzü ölü kimi gah
sapsarı saralır, gah da qızarırdı. Qobsckin cvino çatdıqda, alnmda
bir ncço tor damcısı göründü. Biz kabriolctdən çıxdığımız zaman,
Qrc küçosindən bir fıakr kcçdi. Gəncin qırğı gözlori karctanın içindoki qadını dorhal scçə bilmişdi. Üzündo sanki hcyvani bir scvinc
parladı; yaxmdan kcçən bir uşağı çağıraraq, atı saxiamağı tapşırdı.
Biz içəri daxil olduq.
- Conab Qobsck, - dcdim. - Mon sizin yanımza on yaxın dostlarımdan birini gotirmişom (qocanın qulağına doğru oyilərək, - “mən
ona şeytana inandığım kimi inam ram ” dcyo pıçıldadım). M əni tanıdığım z üçün ona (adi taksa üzro) himayot göstorm okdən çokinm oyocoyinizo vo (münasib görorsiniz) düşdüyü boladan çıxmağa yardım cdocoyinizo ominəm.
Conab dö Trayl solomçi ilo salamlaşdı vo onu dinlomoyo hazır
bir halda oyləşdi. Onun oturuşundakı ədalı nəzakot sizi bclə məftun

cdo bilordi; lakin monim Qobsckim horokotsiz vo qcydsiz bir halda
buxarımn yanmdakı stulun üstündo oturmuşdu. O, fransız komcdiyasmın pcrislili1 üzorindoki Voltcr hcykolinə2 bonzoyirdi. O, salam
vcron bir adam kimi, başındakı yıpranmış karluzunu bir qodor qaldırdı. Açılmış sarı kolləsi onu mormər hcykolo daha çox oxşadırdı.
- Monim pulum yalnız monim müştorilorim üçündür, —dcdi.
Q raf gülorok:
- Dcmok, siz monim, sizdə dcyil, başqa ycrlordo iflasa uğradığım
üçün mono bərk hislonmişsiniz? - dcyo soruşdu.
Qobsck kinayə ilo:
- İflas! - dcyo təkrar ctdi. - Hcç bir şcyi olmayan bir şoxsin iflas
cdo bilmoyocoyinimi söylomok istoyirsiniz?
Sonra lovğa gonc ayağa durub, dabanlan üstündo dönorok:
- Mon sizdon, Parisdə bundan daha qiymotli bir sormayo tapmağımzı rica cdordim! - dcdi.
Bu zarafatda ciddi bir ahong var idi. Bununla bclo, Qobscko
tosir ctmədi.
- Mon Ronkrolun, Marscnin, Frankşcssinin, Vandncssin, Axud
Pintonun, nəhayət, Parisdo modada olan bütün gonclorin yaxın dostu
dcyilmiyəm? Mon sizin tanıdığımz bir prins vo sofır ilo kart oynamışam. Monim Londonda, Karlsbadda1, Badcndə'', Bascdo5 modaxilim var. Bundan da parlaq bir maya ola bilormi?
- Doğrudur.
- Siz moni süngər halına salırsınız! Ağır zamanda moni ozib
sıxışdırmaq üçün bu comiyyotin pullarım içorimə doldurmağa m əcbur cdirsiniz. Lakin siz do bir süngoro bonzəyirsiniz, bir gün ölüm
sizi do ozib sıxışdıracaqdır.
- Ola bilor.

1 P c r i s l i l - b ır təro fd o n sü tu n lar sırast, o biri torofdon iso divarla ohato cdilon
qapalı bir q alcrcy ay a dcyilir.
! F r a n s ız k o m c d iy a s ın tn p c r i s ti l i ü z o rin d o k i V o ltc r h c y k o li
V o ltcr (1 6 9 4 -1 7 7 8 ) istor kilso vo istorso kral dcspotizm i ilo m übarizo aparan m oşhur
fransız yaztçtsıdır. Fransız buıjuaziyasının idcoloqudur.
J K a r l s b a d - Ç cx şohorlorindondir. A vropantn m oşhur kurortudur.
4 B a d c n - B adcn oyalotindo b ir alm an kıırortudur.
5 B a s c - Fransada b ir kurortdur.

-- Əgor pul israf cdonlor olmasaydı, siz no cdordiniz? Biz bir ycrdo
ruhla bodon kimi bir şcyik.
- Doğrudur.
- Ela iso monim qoca Qobsck babam, olinizi vcriniz. Əgor monim
bu dcdiklorim doğru, düz vo mümkünso, aliconab olunuz!
Solomçi soyuq bir soslo cavab vcrdi:
- Sizin monim yanıma golmoyinizo sobob odur ki, Jirar, Palma,
Vcrbrusl vo Jiqonnc1 qannlarm ı sizin vckscllorinizlo doldumıuşlar
vo hor ycrdo bu vckscllori yan qiymoto toklif cdirlor, lakin hoqiqotdo onlar sizo bu vckscllorin yalnız yan mobloğini borc vcrmiş
olduqları üçün vcksclloriniz dörddo bir qiymoto do doymoz. Hcç
ola bilormi ki, mon üç yüz min frank borcu olan vo cibindo bir
sanlimi bclo olmayan bir adama bir quruş bclo pul borc vcrim?
Dünon baron Nüsinjcnin2 balosunda on min frank uduzm uşsunuz, dcyilmi?
Q raf qocanı başdan-ayağa qodor süzorok nadir tosadüf cdilan
bir arsızhqla:
- Conab, - dcdi. - Monim işlərimin sizo doxli yoxdur. Ə gər bir
şoxsin borcunun müddoti holo kcçib qunarmayıbsa, dcmok, o hcç bir
şcy borclu dcyildir.
- Doğrudur.
- Monim vckscllorim ödəniləcokdir.
- Ola bilər.
- Burada m əsəlo yalnız bir şcyin üzərindodir: sizdən borc almaq
istədiyim mobloği tomin cdəcok bir girov vcrə bilərəmmi, yoxsa yox!
- Düzdür.
Kşik qapısımn yanında dayanan fiaknn gurultusu otaqda cşidildi.
Gonc dcdi:
- Mon bu saat gcdib bir şcy axtarım, bolko sizi razı sala bildim.
Q raf otaqdan çıxar-çıxmaz, Qobsck ayağa durdu vo ollərini mono
tə rə f uzadaraq:
- Ah, monim oğlum, - dcdi, - əg ər onun yaxşı bir girovu varsa,
son m ənim hoyatımı xilas ctmiş olacaqsan. Mon bu ohvalatdan çorroyib ölərdim . Vcrbrust və Jiqənnc m ənim lə eyləncoli bir oyun
' J i r a r , P a l m a . V c r b r u s l v o J i q o n n c - b a n k irv o s o lo m ç ilo rd ir.
; B a r o n N ü s i n j c n - B a lz a k ın d ig o ro s o rlo rin d o iş lira k c d o n ş o x s lo rd o n b irid ir.

oynamaq istomişdilor. İndi sonin sayəndo bu axşam mən doyunca
onlara gülocoyom.
Qocanın scvincindo no iso qorxunc bir şcy vardı. Bu onun,
monim yanımda ruhi hoyocana goldiyi ycgano bir hadiso idi.
Scvincin ani olmasına baxmayaraq, o hcç bir zaman monim xatirimdən silinmoyocokdir.
- Lütfan, — dcdi, — burada qalınız. Doğrudur, vaxtilo polong
ovunda olan və gominin göyortosindo qalib golmok, yaxud ölmok
lazım gəldiyini bilorak işə girişan bir adamın əlinin indi do titrəmoyocoyino ominəm, hom do silahım vardır, lakin ycno do bu zorif doloduza çox da ctimad ctmirom.
O ycno do yazı masasımn qarşısındakı krcsloya oyloşdi. Üzü
ycnə solğun vo sakit idi.
Üzünü monə terof çcvirorok ycno sözo başladı vo dcdı:
- Oho... Ehtimal ki, indi siz vaxtilo sizo danışdığım homin gözol
murdar moxluqu görocəksiniz. Koridorda aristokrat ayaqlannın soslarini cşidiram.
Doğrudan da, gonc qraf bir qadınla qol-qola qayıtdı. Bu qadın,
vaxtilo Qobsckin mono təsvir ctdiyi qrafinya idi; o hörmotli Qorionun qızlanndan biri idi.
M an üzümü pəncoroyə doğru çcvirib dayandığımdan, qrafinya
m əni ovvolcə görmodi. Soləmçinin rütubotli, qaranlıq otağına girdikdon sonra, Maksimo ctimadsız bir nozor saldı. Qrafınya o qodor
gözol idi ki, bir çox günahları olmasına baxmayaraq, ana yazığım
gəldi. Qəlbini müdhiş bir qorxu bürümüşdü; üzünün nəcib, məğrur
xotlorində gizlədilo bilmoyon osəbi bir ifadə vardı. Bu ganc onun
dordi vo fəlakoti idi. Mən, holə dörd il ovvel birinci vcksclo göro bu
iki adamın talcyini anlayan Qobscko hcyrət ctdim.
Düşündüm ki, chtimal ki, bu moləküzlü əjdəha, m üxtəlif vasitəlorlə bu qadını idarə cdir; burada hor bir şcy var: şöhrot düşkünlüyü,
qısqanclıq, noşə, yüksok comiyyət həyatına alışqanlıq...
Vikontcssa çtğıraraq:
- Lakin, - dedi, - bu qadmın ismoti bclə onun alindo bir silah
olmuşdu; o, zavallı qadını fodakar göz yaşlanyla ağlamağa mocbur
cdir, onda bizo məxsus olan alicənablıq hissi oyadır, cinayotkar
noşələri ona daha baha qiymotlo satmaq üçün onun mohobbotindon
sui-istifada cdirdi.
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Dcrvil madam Qranlycnin ctdiyi işarolori anlamayaraq:
- Btiraf cdirom, - dcdi, - mon bu bodboxt qadımn yüksok comiyyotin nozori ilo parlaq, onun qolbindokini oxuya bilonlor üçün iso
müdlıiş olan talcyino çox da acımadım; yox, mon onun qatilino, bu
gonco baxdıqca dohşotdon titroyirdim; onun alm tomiz vo şoffaf,
dodaqları xoş vo toravotli, tobossümü cazibodar, dişlori göz qamaşdıracaq dorocodo parlaq idi: o, hoqiqoton, moloyo oxşayırdı... Bu
doqiqo onlar hakimlori qarşısında dayanmışdılar. Qobsck iso müqoddos inkvizisiyanın z.irzomilorindo iki orobin ozablanna tamaşa cdon
XVI osrin qoca bir dominikçisi' kimi onlan scyr cdirdi.
Qrafınya cavahirat mücrüsünü Qobscko uzadaraq, titrok bir soslo:
- Conab, - dcdi, - bu brilyantların, bahasım, sonra gcriyo qaytarmaq şortilo, almaq olarmı?
Mon burada olduğumu göstormoklo söhboto qanşaraq:
- Boli, xamm. - dcdim, - olar.
Qrafınya mono baxdı, tanıdı, ixtiyarsız olaraq diksindi vo cold
mono bir nozor atdı. Bu baxışın hor ycrdo yalnız bir monası var:
“ Susunuz” .
Sözümo davam cdorok:
- Buna, - dcdim, - gcriyo qaytarmaq şortilo bch qoymaq dcyorlor.
Bunun şorti bclodir ki, monqul, yaxud qcyri-m onqul omlakın ixtiyarım m üəyyon bir müddoto başqasına vcrirlor. Bu müddot kcçdikdon
sonra borcu qaytararaq bch qoyulmuş şcyi gcri almaq olar.
Qrafinya sorbost bir nofos aldı. Q raf Maksim qaşlannı çatdı. Brilyantın qiymoti sonra düşo bilordi. Odur ki, qraf solomçinin brilyant
üçün az pul vcrocoyini qot ctmişdi.
Qobsck zorrobini götürüb dinm oz-söylom oz qutunu tamaşa
ctmoyo başladı. Yüz il daha yaşasam bclo, mon onun üzündoki
ifadoni unutmaram. Solğun yanaqları qızarmış vo qana golmişdi,
qiymotli daşlann parıltısım oks edon gözlori xariqülado bir alovla
yanırdı. Ayağa durub brilyantlan bu saat ycyocak kimi ağzına
yaxınlaşdırdı vo poncoroyo doğru yönoldi. Ö z-özüno anlaşılmaz
sözlor söylonir, qolbaqlart, çarqatları, boyunbağıları, baş bozoklorini bir-bir çıxarır, xalisliyini, şoffaflığını, cilasım toyin ctm ok üçün
1

D o m i n i k ç i l o r - katolik rahib ordcnidir. O n u n toşkilalçısı Dom inikB ( 1 170-

işıqda lamaşa cdirdi. Qutudan bir-bir onları çıxarır, ycno gcri qoyur,
ycno çıxarır, bu daşlardakı gizli işıqları parıldadırdı. İndi sanki o,
qoca dcyildi, o bir uşaq idi, daha doğrusu, cyni zamanda, hom uşaq,
hom do qoca idi.
- Çox gözol brilyantlardır. İnqilabdan ovvol bunlann qiymoti üç
yüz min frank olardı. Suyuna diqqot cdiniz! Bax bu Qolkondadan',
yaxud Vizapurdan gotirilmiş osil Asiya brilyantlarıdır. Bunların
qiymotini bilirsinizmi? Yox, yox, bunların hoqiqi qiymotini bütün
Parisdo yainız Qobsck bilir. Ilolo İmpcriya dövründo2 bu cür
cavahiratı almaq üçün iki yüz min frank lazım golordi.
Sonra hoqarotli bir oda ilo olavo ctdi:
- İndi brilyantların qiymoti gün-gündon düşür: sülh illori başlanandan bori buııların da qiymoti düşmüşdür. Braziliya brilyantları
yağtş kimi üzorimizo sopolonir. Hom do bu brilyantlar 1Iindistan daşlarından daha az şoffafdır. Qadınlar onları yalnız sarayda taxırlar.
Qrafinya sarayda olurmu?
O, bu dohşotli sözlori saçarkon, ifado cdilmoyocok bir scvinclo
daşları bir-bir nozordon kcçirirdi.
- Hcç bir lokosi yoxdur, - dcdi, - burası bir az zodolonmişdir...
Budur, cızılmış ycri var. Gözol brilyantdır...
Qobsckin ölü kimi sapsarı üzü bu qiymotli daşlann parıltısından
rong almışdı. Mon onu oyalot mchmanxanalannda işıq parıltısını
inikas ctdirmoyon köhno, yaşıla çalan aynalarla müqayiso cdirdim.
Bu cür aynaya baxmağa cürot cdon soyyahlar güzgüdo iflic vurmuş
adam a bonzorlor.
Q raf Qobsckin çiynino vuraraq:
- Dcmok, razısınız? - dcdi.
Qoca uşaq soksondi. Oyuncaqlan olindon buraxdı, yazı m asasının üstüno qoydu, oturdu vo ycno mormor bir sütun kimi möhkom vo
soyuq solomçiyo çcvrildi.
- Sizo nə qədor lazımdır?
Üç il m üddotinə yüz min frank, - dcyə qraf cavab vcrdi.
Qobsck qırmızı qutudan olduqca doqiq bir çoki çıxararaq:
1 Q o l k o n d a - $orqi llin d istan d a M uza çayının sahilindo Ilay d ab asar nizam ına
d ax il olan b ir şo h o rin x arabalan vo q alasıdır; Q olkonda alm azlan bütün dünyada m oşhurdur.
2 Im pcriya dövrii. yoni “bütün fransızlann im pcraioru" N apolconun hökm sürdüyü
dövr dcm okdir.

1221) g öro adlan dırılm ışdır.
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- Olar, - dcdi.
Bu çoki onun qiymotli bir aloti idi. Yalmz baxmaqla cavahirin
ağırlığını toyin cdorok çokdi. Birja işgüzarının üzündo bu osnada
sevinclo sortliyin mübarizosi görünürdü. Qrafinya düşdüyü uçurumun dorinliyini ölçürmüş kimi donub qalmışdı. Onun qadın ruhunu
holo do vicdan ozabı sıxırdı. Kim bilir, bolko do, onu xilas ctmok
üçün yalnız bir kolmo, morhomotlo uzanmış bir ol kafi idi. Mon
toşobbüs ctdim.
Ucadan ondan soruşdum:
- Brilyantlar sizinmidir?
Mono moğrur bir nozorlo baxaraq:
- Boli, - dcyo cavab vcrdi.
Qobsck ayağa durdu vo yazı masasımn yanındakı ycri mono tokIif cdorok:
- Girov kağızım yazınız, boşboğaz, - dcdi.
Mon ycno qrafinyaya müraciotlo:
- Sizin oriniz var, dcyilm i? - soruşdum.
O cold başı ılo tosdiq cavabını verdi.
- Mon müqaviloni yazmayacağam! - dcdim.
Qobsck:
- Lakin no üçün? - deyo soruşdu.
- No üçünmü? - dcdim vo izah ctmok üçün qocanı poncoronin
yanına çokdim. - Bu qadın orindon asılıdır; müqavilodo bclo göstorilocok olan bu amildon, xoborsiz olduğunuzu iddia cdo bilm əyocoyiniz üçün girov kağızının hcç bir ohomiyyoti olmayacaqdır. Odur ki,
sizdo girov qoyulmuş olan vo çokisino, yaxud cilasına göro hcsaba
alınmış brilyantları üzo çıxarmağa mocbur olacaqsımz.
Qobsek başı ilo losdiq ctdi vo monim sözümü kosorok üzünü
canilorə doğru çcvirdi:
- I laqlıdır, mon şortlori doyişirom. Noqd olaraq sokson min frank
vcrirom, - dcdi vo sonra boğuq şirin bir soslo olavə etdi:
- Siz iso brilyantları qoyub gedorsiniz. Mənqul omlaka hoqiqotdo
sahib olmaq, hüquqca sahib olmaq dcmokdir.
Gonc qraf dili dolaşa-dolaşa:
- Foqət... - demok istodi.
Qobsck qutunu qrafinyaya qaytararaq:
- Götürün, yaxud qoyun qalsın, - dedi, - mon son dorocə böyük
bir riskə gcdirom.
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Mon qrafinyanın qulağına doğru oyilorok:
- Orinizin ayaqlarına düşərok yalvarsaydınız, daha yaxşı olardı,
deyo pıçıldadım.
Səlomçi, şübhosiz, dodaqlarımın horokotindon no dcdiyimi anlamış idi. Soyuq bir nozorlo mono baxdı.
Goncin üzü ölü üzü kimi sapsarı saraldı. Qrafınyanm toroddüd
ctdiyi aydınca görünürdü. Qraf ona yaxınlaşdı vo çox yavaş bir soslo
olsa da, bu sözlori söylodiyini cşitdim:
- Olvida, əziz Anastasiya, mosud qalınız, moııim üçün artıq sabah
hcç bir çotinlik olmayacaqdır.
Gonc qadın Qobscko müraciotlo:
- Conab, - dcyo bağırdı, - mon sizin loklifinizo razıyam.
- Çox gözol, - dcyo qoca cavab vcrdi. Sizin razılığınızı almaq no
qodor çotin bir iş imiş.
O, olli min franklıq bank çckino qol çokorok qrafinyaya vcrdi.
Sonra Volter tobossümünü xatırladan bir tobossümlo:
- İndi isə, - dcdi, - mon sizin bu mobləğinizi tamamilo ctibarlı
olan otuz min franklıq vckscllorlo tamamlamaq isıəyirom. Bu vckscllor qızıl külçosi boraborindodir. Conab qraf mono: “Vckscllor gcri
qaytarılacaqdır” , - dcmişdi.
Bu sözlorlo Qobsck qrafın imzalamış olduğu vekscllori qrafınyaya uzatdı. Bu vckscllor daha diinon Qobsckin bir yoldaşı torofindon
protcsto göndorilmiş vo chtimal ki, ucuz. bir qiymoto buna satılmışdı.
Gonc qrafın yağdırdığı lonotlor arasından aydınca “Qoca fınldaqçı!” sözlori cşidilirdi. Qobsck baba hcç do mütoossir olmadı, futlyardan bir cüt tapanca çıxararaq, sakitco dcdi:
- Tohqir cdilən mon olduğum üçün birinci mon atoş açacağam.
Ayaq üstündo titroyən qrafinya yalvanş dolu bir soslo:
- Maksim, - dcyo bağırdı, - siz üzr istomolisiniz!
Gonc qraf:
- Mən sizi tohqir ctmok niyyotindo dcyildim. dcyo nıırıldandı.
Qobsck sakitco cavab vcrdi:
- Mən bunu çox yaxşı bilirom. Sizin ycgano niyyotiniz. yalnız öz
vcksclloriniz üzro olan borcu vcrmomok idi.
Qrafinya ayağa durdu, xudahafizloşdi vo otaqdan, chtimal ki, dohşot içindo bayıra çıxdı. Dö Trayl onun daiınca gctmoyo mocbur idi.
Bununla bclo, holo otaqdan çıxmamışdan:
- Möhtərom ağalar, —dcdi, —ogər siz nəzakotdon konar bir horokət göstərsoniz, ya sizin qanınız axmalı olacaq, ya monim.

Qobsck lapançaları olindo sıxaraq: - A m cn', - dcyo cavab vcrdi.
Monim ozizim, öz qanını axıtmaq üçün adamın qanı olmalıdır.
Halbuki sonin damarlarında axan qan dcyil, ancaq çirkabdır.
Qapı taqqıltı ilo örtüldükdon vo hor iki kolyaska uzaqlaşdıqdan
sonra Qobsck cvin ortasında oynamağa başladı:
- Brilyantlar monimdir, brilyantlar monimdir, gör no qodor gözol
brilyantlardır! Ucuz olo kcçirdim. O -ho-ho, Vcrbrust vo Jiqonnc,
Qobsck babaya kolok gəlm ok istoyirdilor. Amma baş tutmadı. İndi
siz hor ikiniz monim olimdosiniz. Sizinlo haqq-hcsabımı çürüdocoyom. Bu axşam domino oynadığımz zaman mosoloni açıb onlara
dcdikdo lıor ikisi cşşok kimi qulaqlarını sallayacaqlar.
Bu müzlim scvinc, bu vohşiyo moxsus qızğınlıq vo lıorislik, bir
ncço qiymotli daşı olo kcçirdiyino göro omolo golmişdi. Mon hcyrot
içindo hcç bir söz dcmodon ona baxırdım.
- H a-ha, son buradasan ozizim? - dcyo Qobsck sözüno davam
cdirdi: - Biz bir ycrdo nahar cdorik. Sonin cvindo oturub bir qador
oylonorik. Rcstoranlann zohorli ycmoklorindon zohlom gcdir.
Monim üzümün ifadosi dorhal onu əw olki soyuq chtirassız vəziyyotino qaytardı.
O, dom ir qabdakı südü manqal üstüno qoyaraq buxarımn qarşısında oturdu vo dcdi:
- Siz bunu başa düşmürsünüz. Monimlo borabor sohor ycmoyi
mcyil cdorsinizm i? M ono clo golir ki, hor ikimizo çatar.
- Sağ olun, mon clo indico, günorla vaxtı çörok ycmişəm.
Bu zaman koridorda sürotli ayaq soslori cşidildi.
Gözlonilmodon golon bu adam Qobsckin qapısı qabağında dayandı vo osobi bir lıalda qapını döydü. Solomçi kiçik poncorodon baxıb
qapını açdı; içoriyo otuz bcş yaşlı bir adam girdi; bu adamm hiddotli
olm asına baxmayaraq, chtimal ki, Qobsckə qorxulu görünməmişdi.
İçoriyo giron sado gcyimli, morhum hcrsoq Rişclycye2 bənzoyan
bir adam idi: bu, chtimal ki, sizin tanıdığınız qraf idi; moni mozur
tutun, onda sizin mohollonizin dövlot xadim lərinə məxsus aristokrat
görünüşü vardı.
O susub durmuş Qobsckə m üraciətlə:
1 A m c n (/»(.) - “ a m in " m anasındadır.
! H c rso q

R i ş c l y c (1 7 6 6 -1 8 2 2 ) - X V III L üdovikin z a m an ın d a n a z ir olm uş
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- Cənab, —dcdi, - moninı arvadım bir az bundan ovvol burada idi.
- Mümkündür.
- Bu nədir, siz moni başa düşmürsünüz?
Solomçi cavab vcrdi:
- Mən sizin zövcənizi tanımaq şorofıno nail olmamışam. Bu gün
monim yanıma bir çox müştorilor golmişdi: qadınlar, kişilor, gonc
oğlanlara bonzoyon gonc qızlar, gonc qızlara bonzoyon gonc oğlanlar... Monim üçün çox çotin bir iş olardı ki...
- Zarafat yctor, conab, mon bir az ovvol buradan çıxan qadından
bohs cdirom.
Sələmçi soruşdu:
- Mon no bilim ki, bu qadın doğrudan da sizin arvadınızdır? Mon
indiyə qodor sizi görmok şorofıno nail olmamışam, dcyilmi?
Q raf dorin bir kinayo ilo:
- Siz sohv cdirsiniz, conab Qobsck, - dcdi. Bir dofo sohor monim
arvadımın yataq otağında bir-birimizi görmüşük. Siz onun imzalamış
olduğu vckscli toqdim ctmok üçün golmişdiniz. O, bu vckscl üzro sizo
borclu dcyildi.
Qobsck lıiylogor bir baxışla qrafa baxaraq:
- Onun vckscli no vasito ilo işo kcçirdiyini toyin ctmok monim
vəzifom dcyildir, - dcyo cavab vcrdi. - Mon bir nofor tanışımın
ricasına göro bu vckscli vaxtında loqdim ctmişdim.
Kapitalisl süd kasasına bir qodər qohvo tökorok, sosini ucaltmadan sözünə davam ctdi:
- Bundan başqa, conab, müsaidonizlo xatırınıza salmalıyam ki, öz
evim də moni tohdid ctmoyo sizin no haqqınız olduğunu mon qotiyyon anlamıram; mon kcçon osrin altmış birinci ilindo hoddi-büluğa
çatmışam.
- Conab, siz bir az ovvol monim arvadıma moxsus olmayan ailo
brilyantlarım vicdansızcasına ucuz bir qiymotlo satm almısınrz.
- Canab qraf, mon sizi öz işlorimlo tanış ctməyə borclu dcyiləm,
bununla bclə, sizə bildirmoliyəm ki, ogər sizin brilyantlarmız zövcəniz torofindon oğurlanmışdırsa, siz bilatoxir bütün zorgorloro moktub
yazaraq bildirmoli idiniz ki, onlar bunu satın almasınlar. Zövconiz
brilyantları hissə-hisso do sata bilordi.
Q raf dcdi:
- Lakin siz monim arvadımı tanıyırdınız.
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- Doğrudur.
- O, orino tabcdir, dcyilmi?
- Ola bilor.
- Onun bu brilyanıları salmağa haqqı yox idi.
- Düzdür.
- Dcmək?
- Dcmok, mon sizin arvadınızı lanıyıram, onun orino tabc olduğunu bilirom, mon buna tamamilo razıyam, o, bir çoxlarına tabcdir,
lakin brilyantlarınıza golinco, mon bunlan tanımıram. Ogor madam
qrafinya vckscli imza cdirso, dcmok, o ticarotlo moşğul olmaq haqqına malikdir; o, brilyantları ala da bilor, satmaq üçün götüro do bilor.
Bclo şcylor çox olur.
Q rafhirsindon sapsarı saralaraq:
- Əlvida! - dcyo bağırdı, - biliniz ki, mohkomo do var.
- Doğrudur.
Sonra qraf moni göstororok olavo ctdi:
- Bu conab brilyantlann satıldığına şahiddir.
- Mümkündür.
Qraf qapıya torof addım atdı. İşin ciddi bir şoklo düşdüyünü görüb,
mon dorhal iki düşmon arasında vasitoçi oldum.
- Qraf, - dedim. - Siz do haqlısmız, Qobsckin do hcç bir toqsiri
yoxdur. Siz arvadınızı mohkomoyo colb clmodon, brilyantları alan
adamı mohkomoyo vero bilmoyocoksiniz, bu surotlo, mohkomonin
bütün biabırçılığı tokco arvadmızm üzorino düşocokdir. Mon vokilom,
rosmi bir şoxs olmaqdan artıq, öz vicdamma göro etiraf cdirom ki,
sizin bohs ctdiyiniz brilyantlar monim hüzurumda Qobsek torofindon satın alınmışdır; lakin zonnimco, siz bu satışın qanuni olmadığını
iddia ctmoklo sohv cdirsiniz. Xüsusilo bunu nozoro alınız ki, satış
obycktini cynilo toyin ctmok çotin bir şcydir. Ədalotco siz haqlısınız, qanuna golinco, siz müvoffoqiyyot qazana bilmoyocoksiniz.
Conab Qobsck çox namuslu adamdır, odur ki, o bu satışın onun üçün
monfootli olduğunu danmayacaq, xüsusilo monim vicdamm vo vozifom bunu tosdiq ctmoyi lazım bilir. Lakin siz m ohkomo prosesi başlayacaq olursanız. çox chtimal ki, bunun noticosi şübholi olacaqdır.
Mon Qobscklo düzolişmoyinizi moslohot görürom. O hor halda əmoli
düz adamdır. Lakin siz hcç şübhosiz onun brilyant üçün vcrdiyi mobloği gcri qaytarmalısınız. O nlan ycddi-sokkiz ay, hətta bir il müddotindo gcri almaq şortilo girov qoymağa razı olunuz. O zamana qodor,

qrafinyanın borc götiirdüyü pulu qaytara bilorsiniz. Yaxud istosoniz,
brilyantları, pulunu vcrmok şortilo bu gün bclo götüro bilorsiniz.
Solomçi qolıvo kasasına çörok balırıb, qcydsiz bir görünüşlo
ycyirdi; lakin saziş haqqında dcdiklorimi cşidib diqqotlo monim üzümo baxdı; sanki o bu sözlori söylomok istoyirdi: “Qoçaq oğlan,
görünür monim nosihollorim sonin üçün faydalı olmuşdur". Mon do
onun üzüno baxdım. O monim bu baxtşla no dcmok istodiyimi gözolcosino anladı. İş şübholi, murdar bir iş idi, odur ki, no olursa olsun,
mosoloni sülh yolu ilo qurtarmalı idi. Qobsck monim doğru damşdığımı inkar cdo bilmozdi. Qraf xcyirxah bir tobossümlo mono toşokkür
ctdi. İşo başladıqda mübahiso vo müzakirodo Qobsckin göstordiyi
horislik vo moharot bir çox konqrcslorin bütün diplomatlannı ycro
vura bilordi, lakin nohayot, mon akt düzoltdim. Bu akta göro qral'
solomçidon faizlori daxil cımok şortilo sokson bcş min frank aldığını
tosdiq cdirdi; Qobsck iso bu mobloği aldıqdan sonra brilyantlan qrafa
qaytarmalı idi.
Q raf aktı imza cdorok:
- Bclo do israfçılıq olar? - dedi. - Bu uçurumdan neeo körpü salmaq mümkündür?
Qobsek monalı bir ifado ilo soruşdu:
- Qraf, sizin uşağımz çoxmudur?
Bu sual qrafı diksinmoyo mocbur ctdi. Sanki solomçi tocrüboli
bir hokim kimi onun ağrıyan ycrino loxunmuş idi. O cavab vcrmodi.
Qobsck qrafin ağır sükulunu anlayaraq sözüno davam ctdi:
- Mosolo burasındadır ki, - dcdi, - mon sizin macoranızı qabaqcadan bilirom. Bu qadın bir iblisdir; bolko, siz onu holo do scvirsiniz;
bu tamamilo mümkün bir şeydir, o moni do mütəossir ctmişdi. Ola
bilsin ki, siz öz var-yoxunuzu xilas ctmok, onu bir vo ya iki uşağınız üçün m ühafizə ctmək istordiniz. Odur ki, mosiohətim budur,
özünüzü yüksok comiyyotin fırtınasına toslim cdin, qumar oynayın,
sorvətinizi göyo sovurun, israf cdin, lakin tcz-tez Qobsckin yanına da
golin. Başqaları monim cuhud, orob, sələmçi, doniz quiduru olduğumu vo sizi soyub talan ctdiyimi söyloyocoklər. Cohənnomo söyləsinlər. Ə gər moni tohqir ctsolor, nıon bunun ovozini özüm çıxara
bilərəm , - bondoniz kimi hcç kos tapança atmağı, qılınc oynatmağı
bacarmaz. Bunu hamı bilir. Sonra mümkünso, bir dost adam tapıb,
mülkünüzü saxta surotdo ona satın.
Mono müraciotlo soruşdu:
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- Si/. buna saxta satış dcyirsiniz, dcyilmi?
Q raf tamamilo öz fikirlorino dalmış kimi görünürdü. Gcdorkon
bizo dcdi ki:
- Urilyantları hazırlaym, sabah pulları alacaqsınız.
Qobsck, qraf gctdikdon sonra soyuq bir soslo:
- Mono clo golir ki, - dcdi, - bu, namuslu bir adam kimi axmaqdır.
l-htirasa qapılmış bir adam kimi axmaqdır, dcsoni/. daha yaxşı
olardı, - dcdim.
Qobsck monim gctmoyo hazırlaşdığımı görüb:
- Q raf aktı düzoltmoyinizin haqqını sizo vcrmolidir, - dcdi.
Aristokrat bir qadının müdhiş sirlorini monim gözlorim qarşısında
açan bu hadisodon bir ncço gün sonra q raf bir solıor monim kabinomo
daxil oldu.
- Conab, - dcdi, - mon siz.in yanınıza ciddi bir iş üçün moslohotloşmoyo golmişom. Buııu da ctiraf ctmoliyom ki, sizo qarşı böyük bir
ctimadım var vo bunu işdo sizo isbat cdo bilocoyimo ümidvaram.
Sizin madam Qranlycyo qarşı münasibotiniz böyük toqdirloro
layiqdir (vokil vikonlcssaya müraciotlo: “Görürsünüzmü, - dcdi, monim çox adi bir xidmotimiıı ovozini siz dofolorlo vcrmişsiniz”).
Mon hömıotlo başmıı oyorok, yalnız namuslu bir adam kimi voz.ifomi ifa ctdiyimi söylodim.
Q raf dcdi ki:
- Mon sizin bugünkü voziyyotinizi oldo ctmok üçün borclu olduğunuz lıomin qoribo adaııı haqqında otraflı molumat toplamışam.
Monim öyrondiyimo göro, Qobsck sinizm vo mosloki filosofudur'.
Onun sodaqoti haqqında no fikirdosiniz?
- Qraf, - dcyo cavab vcrdim, - Qobsck monim hamimdir... - Sonra
gülorok olavo ctdim:
- Ancaq yüzo on bcş faiz şortilo. Lakin onun horisliyi yad bir
adama onu düzgün xaraktcriz.o ctmoyimo imkan vcrmir.
- Damşm, - dcdi. - Siz.in açıq danışmağınız no Qobscko zoror
vcro bilor, no sizo. Mon girov götüron bir adamın molok olacağına
hcç bir ümid boslomirdim.
- Qobsck baba, - dcyo, - cavab vcrdim, - horokotlorini idaro cdon
ycgano bir prinsipo tabcdir. Onun fikrino göro pul clo bir omtoodir ki,
'Siııizm müsloki-bizimlarixdon IVosr owo! tosis cdilmişqodimyunan folsolb moslokidir; ycgano idrak monboi olaraq hissi inlibaı qobul cdir vo hoyatın bötiin
xarici toşkilini lü/umsuz sayırdı, dini sitayiş olcyhino do çıxırdı.

onu voziyyoto göro, hcç bir vicdan ozabi çokmodon ucuz, ya balıa
qiymoto satmaq olar. Onuıı nozorindo kapitalist clo bir adamdır ki,
yaxşı qazanc üçün golirli işlordo vo möhtokirlikdo iştirak cdir. Onun
maliyyo prinsiplori vo insan tobioti üzoriııdo ctdiyi folsofı müşahidolor solomçi olmasına yol vcrir. Ogor bu prinsiplori bir torofo qoyacaq olursaq, pul mosolosindon xaricdo olan hor bir şcydo onun Parisdo
on nozakotli vo namuslu bir adaın olduğuna dorin bir ctimadım vardır.
Onun tobiotindo iki insan yaşayır: o hoııı xosisdir, lıom do filosofdur,
hom bir hcç, hom do qcyri-adi bir adamdır. Ogor mon ölondoıı sonra
yctimlorim qalsaydı, Qobsck oııların qoyyutııu olardı; tocrübomo
göro, mon Qobscki bu cür tosovvür cdironı. Mon onun kcçmiş lıoyatına bolod dcyilom. O bolko doniz qulduru olmuş, bolko do brilyant.
yaxud insan, qadın, yaxud dövlot sirri ilo alvcr cdorok bütün dünyanı
dolaşmışdır. Bununla bclo and iço bilorom ki, hcç bir insan qolbi
onunki qodor müsibotlordo borkimomiş vo böyük imtahanlardan
kcçmomişdir. Mon ondan aldığım borcu qaytardığım gün, natiqlik
chtiyatkarlığı ilo boz.i sözlor söyloyorok, ondan xobor aldım ki, no
moqsodlo mondon bu qodor böyük faiz tolob ctdi vo no niyyotlo
mono, öz dostuna tam bir yaxşılıq göstormodi. O dcdi ki: “Oğlum,
monim sono hcç bir şcy ctmodiyimi düşünmok haqqını sono vcrmoklo, mon soni borc hissi vo toşokkürdon xilas ctdim” . Bu surotlo
biz onunla on yaxşı dost olduq. Bu tocrübo sizo insanın tobiotini bir
çox mülahizolordon daha yaxşı izah cdo bilor.
Q raf mono dcdi ki:
- Monim qorarım möhkomdir. Mülkümün ixtiyarını Qobscko
vcrmok üçün lazım olan aktları lıazırlayın. Gcriyo qaytarmaq qobzini yazmağı mon yalnız sizo lapşırıram. Qobzdo satışın saxta olduğu göstorilmolidir. O monim mülkümü istodiyi kimi idaro cdo
bilor, ancaq böyük oğlum hoddi-büluğa çatdıqdan sonra mülki ona
qaytarmaq haqqında iltizam vcrocokdir. Bundan başqa siz.o bir şcyi
do bildirmok istoyirom: mon bu qiymotli sonodi öz yanımda saxlamağa qorxuram. Oğlumun anasına olaıı mohobboti mülkü gcri
qaytarmaq qobzini ona ctibar ctmoyimo yol vcrmir. Cosarot cdib,
bu qobzi saxlamağınızı sizdon rica cdo bilormiyom? Ogor Qobsck
ölorso, sizi monim mülkü-mün varisi toyin ctmolidir. Bu surotlo hor
bir şcy nozoro alınmış olar.
Q raf bir doqiqo susdu; o çox hoyocanlı görünürdü. Bir az sonra:
- Rica cdirom, moni ofv cdin, - dcdi. - Mon böyük iztirab içindoyom vo sohholimin qorxulu olduğundan chtiyat cdirom. Son dord
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monim hoyatımı şiddotlo sarsıtmışdır. Mon mühüm bir qorara golmoli idim. Artıq monim qorarım budur.
- Qraf, - dcyo cavab vcrdim, - hor şcydon ovvol müsaido cdin,
mono göstordiyiniz ctimad üçün sizo toşokkür cdim. Lakin bu ctiban
doğrultmaq üçün sizo bildirmoliyom ki, bu todbirlorlo siz başqa uşaqlannızı irsdon tamamilo mohnım cdirsiniz... Ilalbuki onlar da sizin
adınızı daşıyırlar. Qoy bu uşaqlar, sizin vaxtilo scvdiyiniz vo bu gün
tork ctdiyiniz bir qadının uşaqları olsun, lakin onların da müoyyon
dorocodo yaşamağa haqqı vardır. Mon sizo bildirmoliyom ki, o uşaqların da talcyi aydın toyin cdilmozso, bir şorof olaraq öhdomo götürmoli olduğum vozifoni mon qobul cdo bilmoyocoyom.
Bu sözlor qrafı titrotmiş idi. Kirpiklorindo gözyaşı göründü vo
olimi sıxaraq:
- Mon sizi holo axıra qodor tanıya bilmomişom, - dcdi. - Siz moni
hom scvindirdiniz, hom do qolbimo toxundunuz. Biz gcriyo qaytanş
qobzindo bu uşaqların payını xüsusi maddolordo göstərorik.
Mon onu lap idarəmin qapısına qədər ötürdüm. Onun üzü bu
odalotli işdon doğmuş bir scvinc vo razılıq hissilo ruhlanmış görünürdü.
- Görürsünüzmü Kamilla, gonc qadmlar nə cür uçurum konanna
golib çıxırlar. Bozon müdhiş bir müsibotiıı doğması üçün yalnız bir
rəqs, royal yanında oxunan bir romans, şəhor civarında bir gozinti
kafidir. Şöhrot düşkünlüyü vo qürurun vüqarlı sosi, birisinin təbəssümüno qarşı ctimad, çılğınlıq, yaxud dolilik insanı cozb cdir. Bütün
qadınlar müoyyon hüdudu kcçorlərso, zoruri əlaraq üç fiıriyanın' pəncosino düşəcəklər ki, bunlar da - həya, vicdan əzabı vo sofalotdir...
Vikontcssa Dcrvilin sözünü kosorok:
- Mənim zavalh Kamillam yatmaq arzusu ilə çırpınır, - dcdi, gct qızım yat, pak vo ismotli qalmaq üçün sonin bütün bu dohşotlori
bilmoyin lazım dcyildir.
Kamilla dö Qränlyc anasmı başa düşorok getdi. Qrafinya dcdi ki:
- Ozizim Dcrvil, siz bir az hoddindon artıq coşmusunuz. Vokillor
no ana ola bilir, nə də vaiz...
- Lakin qozctlər min dofo bundan artıq...
Vikontcssa vokilin sözünü kəsorok:
1

F u r i y a - qudim R om a osatirin d o intiqam ilahosi, m ocazi m onada - kinli qadın

dcm okdir.
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- Yazıq D c rv il,-d c d i,-m o n sızi hcç tanıya bilmirom. Sizmoninı
qızımın qozct oxuduğunu zonn cdirsiniz? - Sonra bir az sükut cdib
olavo ctdi:
- Davam cdin.
- Qraf öz mülkünü Qobscko rosmi surətdo saldıqdan üç ay sonra...
Vikontcssa:
- Madam ki, qızım gctmişdir, qraf Rcstonun adını açıq söyloyo
bilərsiniz.
- Çox gözol. Bu hadisodən uzun bir müddot sonra mon holo do
mondo qalmalı olan qaytarış qobzini almamışdım. Parısdo vokillorin başı o qodor qarışır ki, ayrı-ayrı müstosna hallar nozoro alınmazsa, dcmok olar ki, onlar müştorilorinin işi üçün onların özlorindən çox çalışmağa imkanları olmur. Bununla bclo, bir dofo solomçı
bizim cvdo nahar ctdiyi zaman, süfrodon durarkon, no sobobo göro
dö Rcstodan hcç bir xobor olmadığını ondan soruşdum.
O cavab vcrdi ki:
- Bunun çox ciddi soboblori var. Q raf ölüm yatağındadır. Onun
qəlbi çox yumşaq olduğundan dordo tab gotiro bilmir vo dordin onu
məhv ctmosino yol vcrir. Hoyat clo bir iş, clo bir pcşodir ki, bunu çox
çotinliklo öyronmok mümkündür. İnsan bir çox müsibotlərdon
sonra hoyatı dork cımişso, onun sinir sistcmi möhkomloşir vo öz
hissiyyatını idaro clmək üçün onda müoyyon bir qıvraqlıq yaradır.
O zaman onun sinirləri polad bir yay kimi sınmadan oyilir. Əgor
onun mədosi yaxşıdırsa, bu surotlo bişmiş olan adam, l.ivanın moşhur
sidr ağacları kimi uzun müddot yaşamalıdır.
- Q raf can vcrir? - dcyo soruşdum.
Qobsck cavab vcrdi:
- Bəlkə do. Onun mirası sizin üçün yağlı bir ışdir.
Mon bu adamın üzünə baxdım vo onu sona qədor anlamaq arzusu
ilo soruşdum ki:
- Rica cdirəm söyloyin görüm, no üçün sizin novazişinizi oyadan
yalnız qrafla mon oldum.
- Çünki, - dcdi, - yalnız siz ikiniz monə hiylosiz olaraq ctimad
ctdiniz.
Bu cavab, mülki gcri qaytamıaq qobzi itorso, Qobsckin öz oliııdoki imkanlardan sui-istifado ctmoyocoyino inanmağa mono imkan
versə do, lakin buna baxmayaraq, mon qrafı görmoyi qot ctdim. İşim
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olduğunu söylodim, ikimi/. do cvdon borabor çıxdıq. Tc/. Gcldcr
küçosino çaldım. Moni qonaq olağına apardılar. Qrafinya burada
uşaqları ilo oynayırdı. Monim goldiyimi cşildikdo, cold ycrindon sıçradı, monim qabağıma goldi vo hcç bir sö/. dcmodon, buxannın yanındakı boş krcslonu olilo mono göstororok, ycno oyloşdi. Üzü nüfuz cdilmoyon bir maska allında gizlonmişdi. Bu maska sayosindo aristokrat
qadınlar öz chtiraslarını gözolco gizlodo bilirlor. Onun üzü dord vo
müsibotdon solmuş idi; yalnı/. üzünün vaxtilo onu başqalanndan forqlondiron qoşong xotlori ycno do qalmış vo gözolliyini xatırladırdı.
- Çox mühüm bir mosolo üçün qrafia görüşo bilsoydim...
Sözümü kosorok:
- Hlo olsaydı, si/.in boxtiniz monimkino nisboton daha çox gotirmiş olardı, - dcyo cavab vcrdi. - Conab dö Rcsto hcç bir kosi görmok
istomir, o doktorun bclo yanında qalmasına dözmür. Hcç kosin qayğısını, monim bclo yardımımı qobul ctmir. Xostolorin qoribo fantaziyaları olur. Onlar uşaq kimi no isıodiklorini ö/.lori bclo bilmirlor.
- Bolko, - dcdim, - onlar istodiklorini uşaq kimi çox yaxşı bilirlor.
Qrafinya qızardı. Bu sö/.ü Qobscksayağı söylodiyim üçün pcşman
oldum.
Söhboti doyişmok üçün ycno sözo başlayaraq:
- I.akin, - dcdim, - ola bilmoz ki, dö Rcsto otaqda homişo yalmz
qalsın.
- Böyük oğlu yanındadır, - dcyo cavab vcrdi.
Mon qrafinyaya no qodor diqqotlo baxdımsa, o bu dofo qızarmadı.
Mono clo goldi ki, o, möhkom niyyotlo ö/. sirrini mondon gizlomok
arzusundadır.
Qrafinya, siz başa düşmolisiniz ki, mon buraya boş bir maraq
üçün golmomişom. Monim ziyarotim olduqca mühüm maraqlarla
olaqodardır...
Yanlış bir yola düşdüyüm ü hiss cdorok, dodağım ı dişlodim .
Doğrudan da, qrafinya o saat monim bu başısoyuqluğum dan istifado ctdi:
- Monim maraqlarım orimin maraqlarından ayrı dcyildir, - dcyo
cavab vcrdi. - Siz mono də müraciot cdo bilorsiniz.
Mon qoti bir surotdo ctiraz cdorək:
- Monim buraya golmoyimo sobob olan iş, yalnız qrafa aiddir, dcdim.

—Mon tapşıraram, görüşmok istodiyinizi ona söylosinlor.
Bu cümloni söylorkon onun göstordiyi ııozakot moni qotiyyon
aldada bilmo/.di; onun hcç bir zaman moni orino yaxın qoymayacağını anladım. Bir müddot qrafınyanı scyr cdorok mosoloyo doxli
olmayan söhbotlor ctdim. Lakin o, ö/.ü üçün müoyyon bir horokot
planı toyin ctmiş olan bütün qadııılar kimi, bu gözol cinsin
tobiotindo xoyanotin son dorocosi olan bu lıalı mükommol surotdo
pordoloyo bilirdi. Cosarot cdirom, ancaq mon oııdan hor bir şcy,
cinayot bclo gözloyo bilordim. Horokotlorindo, baxışlarında,
odalarında, hotta sosiniıı alıongindo bclo onun golocokdoki
moqsodi hiss olunurdu. Mon onu tork cdorok, çıxdım...
İndi mon sizo bu sorgüzoşli tamamlayan lıadisolori söylomok
istoyirom. Bunların tofsilatı, Qobsckin vo moninı ovvolcodon lııss
ctdiyimiz kimi olmuş idi. Qraf dö Rcsto sanki ö/. sorvotini tolof
ctmok moqsodilo guya noşo vo kcfo qaptldığı gündoıı, orlo arvad
arasında sirri molum olmayan sohnolor olmuşdu. Bu sohnolor qrafın
öz arvadı haqqında bu vaxta qodor olan monfi fikrini daha da
dorinloşdirm işdi. Q raf xostolonorok yatmağa mocbur olduğu
gündon, onun qrafinyaya vo qrafinyanın iki son uşağına qarşı nifroti
aydın olmuşdu; onlara otağına girmoyi qadağan ctmişdi; lakin onlar
itaotsizlik göstordikdo xostonin vo/.iyyoti o qodor ağırlaşırdı ki,
doktor qrafinyaya, orinin omrini pozmaması üçün yalvarmağa
mocbur olmuşdu. Madam dö Rcsto mülklorin, lıotta içindo yaşadığı
cvin bclo yavaş-yavaş Qobsckin olino kcçdiyini görürdü. Qobsck
onun nozorindo fantastik bir vampir mücossomosi idi. Qrafinya,
olbotto, orinin niyyotini duymuş idi. Borclu olduğu adamlar
torofindon şiddotlo toqib olunan conab dö Trayl İngiltorodo soyahot
cdirdi. Qobsckin tosiri altında qrafın qrafınya olcyhino göstordiyi sirli
chtiyatkarlığın monasını yalnız o xobor vcro bilordi. Qanunlanmı/.
üzro mülk satışınm kağızını möhkomlotmok üçüıı qrafinyanın da
imzası lazım golirdi. Dcyirlor ki, qrafinya uzun müddot sonodi imza
ctmokdon çokinmişdi, bununla bclo, qraf arzusuna nail ola bilmişdi.
Qrafinya orinin öz mülkünü pula kcçirdiyini vo omlakı tocossüm
ctdiron kiçik pul yığınının notariusunun dolabında, yaxud bankda
saxlandığım zonn cdirdi. Onun mülahizosino göro. dö Rcstoda
mütloq bir sonod olmalı idi ki, böyük oğlu buna osason onun üçün
toyin cdilmiş mülko olan haqqım asanca borpa cdo bilordi. Buna göro
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qral'ınya orinin olağını ciddi bir nozarol altmda saxlamağa qorar
vcrmişdi. O, qadtn casusluğuna tabc cdilmiş öz cvindo tam bir
hakimiyyol sürürdü. Bütün gününü orinin otağınm yanmdakı
salonda kcçirordi, buradan orinin hor bir sözünü cşitmok, hor bir
horokotini duymaq mümkün idi. Cıcco yatmaq üçün ycno lıomin
otaqda onun üçün ycr salardtlar. Gcconin çox vaxtı oyaq olardı.
Doktor büsbütün qrafinyanm torofindo idi. Bclo bir fodakarhq insanda
hcyrot oyada bilordi. O, xain tobiotloro moxsus olan bir hiylogorliklo,
dö Rcstonun ona qarşt boslodiyi nifroti başqa cür yozur vo özünü
mükommol bir surotdo moyusluğa vururdu. İşi o dorocoyo gotirmişdi
ki, arttq ondan bohs ctmoyo başlamışdılar. Bozi riyakarlar onun öz
günahlannı artıq yuduğunu bclo iddia cdirdilor. Lakin qarfinyanı,
lazımi todbir görmozso, qraf öldükdon sonra düşocoyi yoxsulluq fikri
hor zaman toqib cdirdi. Bu surotlo, orinin inlodiyi otağa, ölüm yatağma buraxılmayan bu qadın, qrafin olrafında tilsimli bir dairo cızmış
idi. O qrafdan lıom uzaq, hom do yaxın idi; hcç bir hüququ yox idi vo
cyni zamanda hor bir şcyin hakimi idi; vofalı bir zövco rolunu oynayır
vo cyni zamanda, spiral şoklindo dcşmiş olduğu torpağa girorok, sopolonon hor bir qum donosinin sosino qulaq asa-asa, öz mohkum cdilmiş
şikannın gomiron bir hoşorat kimi, ölüm vo pulu güdürdü. On ciddi
bir müddoi bclo qrafınyada dorin bir ana hissi olduğunu ctirafctmoyo
mocburdu. Dcyirlor ki, atasının ölümü onun üçün bir dors olmuşdu.
Uşaqlanm dorindon scvdiyindon, sürdüyü sofahot hoyatını onlardan
gizlodirdi; uşaqlann yaşlannın az olması da bunu asanlaşdırırdı; qrafinya iso özünü onlara scvdiro bilmişdi; o uşaqlarına on gözol, on
parlaq bir tohsil vcrmişdi. lilıraf ctmoliyom ki. mon özümü bu qadına
qarşı hcyrol vo morhomot hissindon xilas cdo bilmomişdim, holo bir
az bundan o w o l Qobsck bclo monim bu hissimo istchza ilo gülürdü.
Maksimin bütün alçaqlığını anlamış qrafinya, qanlı göz yaşlan ilo
kcçmiş xotalannın günahtm yuyurdu. Mon buna inanıram. Ərinin
mülkünü olo kcçirmok üçün gördüyü todbirlər no qodor iyronc olsa
da, onu buna mocbur cdon mogor ana mohobboti vo uşaqları qarşısında öz günahlannm ovozini çıxarmaq arzusu dcyildimi? Bundan
başqa, bolko do, o, chtiras fırtınası kcçirmiş bir çox qadınlar kimi,
ycno ismotli olmaq chtiyacım hiss cdirdi. Bolko do o, yalrnz sohvlor
üzorindo yctişdirilmiş kodorli mohsulu topladıqdan sonra ismotin qiymotini anlamışdı. Ilor dofo Bmst atasınm otağından çıxdtqda.
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qrafınya inkvizitorcasına onu istintaqa çokir, qrafın no danışdığınt,
no ctdiyini soruşurdu. Uşaq anasımn bu arzularını atasına qarşı bir
mchribançılıq zonn cdorok onun bütün suallarma cavab vcrirdi.
Monim ziyarotim qrafinyam qorxuya salmışdı; o bu noticoyo
golmişdi ki, mon —qrafın intiqam alotiyom. Buna göro moni can
üsto olan qrafin yanına buraxmamağı qot clmişdi. Moşum bir
qoblolvüqu hissi ilo, no olursa olsun, mon qrafla danışmaq
istoyirdim, çünki gcri qaytarmaq qobzlorinin talcyino hcç do omin
dcyildim. Bu qobizlor qrafınyanm olino kcçorso, o bunların
monasmı anlayar vo onunla Qobsck arasında ağır bir çokişıııo
başlaya bilərdi. Mon solomçinin xasiyyotini yaxşıca öyronmişdim,
odur ki, onun hcç bir zaman mülkü qrafinyaya vcrmoyocoyini yaxşı
bilirdim; yalmz monim icra ctmoyo haqqım olduğu bu sonodlorin
motnindo iso mohkomo çəkişmolori üçün bir çox osaslar var idi.
Mon bütün bu müsibotlorin önünü almaq moqsodilo, ikinci dofo
qrafinyanın yanına gctdim.
Dervil xüsusi bir ctimad ilo vikonlcssaya müraciot cdorok:
Bozi monovi mosololor var ki, yüksok comiyyot mühitindo adoton onlara biz kafi dorocodo ohomiyyot vcrmirik, - dcdi. - Tobiot ctibarilo müşahidoçi adam olduğumdan, moşğul olduğum mülk davalanm qcyri-ixtiyari bir surotdo tohlil cdirdim. Bu cür davalarda iso chtiraslann oyunu daha parlaq bir şokil alır. Odur ki, hor dofo iki düşmən torofin qarşılıqlı olaraq bir-birinin niyyotlorini vo fikirlorini
anladtqlan zaman, mon buna ycnidon tooccüb cdirdim. Bozon birbirinin qolbini oxuyan iki moşuq kimi, iki düşmondo do cyni fikir
aydınlığı, cyni monovi bir bosirot qüvvosi özünü büruzo vcrir. Odur
ki, biz, yəni qrafinya ilo mon, üz-üzo goldikdo, onun mono qarşı olan
odavotinin sobobini, o öz hisslorini on füsunkar bir nozakot vo dostluq pordosi altında gizlotmosino baxmayaraq, dorhal anladım. Mon
ona vokil cdilmiş bir adam sifotilo calanmış idım, qadın iso qarşısında qızarmağa m ocbur olduğu bir adama nifrot ctmoyo bilmoz. O,
orinin moni vəkil ctso do, holo bülün sorvoti mono toslim ctmomiş
olduğunu hiss cdirdi. Söhbotimiz (mon bunu dinlomokdon siz.i xilas
cdirom) iştirak ctdiyim on qorxulu vuruşmalardan biri kimi xatirimdo
qalmışdır. Tobiot ctibarilo, müqavimot göstorilo bilmoyocok bir
cazibodarlığa malik olan qrafinya gah güzoşto gcdir, gah yola golmok
istomir, gah novazişkar, gah da somimi olurdu. Moni özüno toslim
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üçün o mondo maraq doğurmaq, mohobbol oyatmaq bclo islodi, —
iakin bu baş tutmadı.
Aynlarkon, mon onun gözlorindo nifrot vo çılğın bir kin ifadosi
oxudum. Bu moıızoro moni titrotdi. Biz bir-birimizdon düşmon kimi
ayrıldıq. O moni mohv clmok istordi, monim iso ona yazığım golirdi.
Uozi insanlar üçünso bu, on ağır tohqir kimi bir şcydir. Bu acı, ona
müraciot cdorok söylodiyim son sözlorimdo hiss olunurdu. Zonnimco,
moniııı ona no cdirso ctsin, ycno do mütloq iflasa uğrayacağım söylomoyim, onun qolbino dorin bir dohşot saçmışdı.
- Əgor mon qralla görüşo bilsoydim, hcç olmasa uşaqlarımzın
voziyyoti...
Qrafinya sözümü nifrot ilo kosorok:
- O zaman, - dcdi, - mon büsbütün sizdon asılı olardım.
Mosolo lamamilo açıq qoyulduğundan, mon bu ailoni düşocoyi
yoxsulluqdan xilas ctmoyo qorar vcrdim. Qcyri-qanuni bir horokoto
bclo yol vcrmoyo hazır olduğumdan, mon aşağıdakı hazırlıq todbirlorini tökdüm. Mon qraf Rcstonun saxta olaraq Qobsckdon borc aldığı
bir mobloğ münasibotilo mohkomodo onun olcyhino iş başlayıb, bu
barodo qorar çıxartdıra bildim.
Qrafinya, olbotto, bu mohkomo proscsini ondan gizlomişdi, lakin
mon qraf öldüyü zaman şcylorini möhürlomok haqqını qazandım.
O zaman mon lakcylordon birini rüşvotlo yola gotirdim. O, qraf can
vcrorkon, gcco vaxtı olsa bclo, mono xobor vcrocoyini vod ctmişdi.
Bu suroldo mon dorhal işo qanşaraq, şcylori möhürləmok tohdidilə
qrafinyanı qorxudar vo gcriyo qaytarma qobzini xilas cdə bilordim.
Sonralar, bu qadımn. can vcron orinin iniltilorino qulaq asa-asa qanun
mocəllosini öyrondiyini bilmiş idim. Doğrudan da ogoröiüm yatağını
ohato cdon insanların ruhlanm oxumaq mümkün olsaydı, bu insanların ruhunda no qodor dohşotli şcylor görünordi... Vo hor zaman
hazırlanan fıtnəlorin, düzoldilon planlann, qəsd cdilən xəyanotlorin
mühorriki puldur.
İndi bu tofsilatı bir torofo qoyaq. Bunlar öz-özlüyündə cyib işlor
olsa da. bu qadınla orinin çokdiyi ozablan aniamağa imkan vcrir.
Bununla sizin qarşınızda bu ailoyə bonzər başqa ailolorin də sirri
açılmış olur. Q raf Rcsto öz qismotino tabc olaraq, iki ay müddotindo
otağında tok yatdı. Öldüriicü xostolik yavaş-yavaş onun ruhunu vo
vücudunu gomirirdi. Əcayibliyi izah cdilo bilmoyocok xəsto fanta-

ziyaların birino uyaraq, otağını yığışdırmağa icazo vcrmir, lıor bir
kömokdon çokinir, yatağını bclo düzoltmoyo qoymurdu. Bu cür ifrat
bir qcydsizlik onun otrafındakı hor bir şcydo oks ctmiş idi: mcbcl intizamsız bir halda idi; loz, hörümçok hor bir şcyin üslünü basmışdı.
Vaxtilo zəngin vo vasvası bir adam olduğu halda, indi o, bu otağm
hüznlü monzorosindon sanki hozz alırdı; buxarı, yazı masası vo stul—
ların üstü xəstoyo lazım olan şcylorlo doimuş idi: burada boş, yaxud
dolu bulaşıq şüşolor, dağıdıimış çirkli alt paltarı, sınıq qablar, buxannın qarşısında ağzı açıq bir qızdıncı, içi modon suyu ilo dolu ioyon
var idi. Bu pintilik xaosunun on xırda bir şcyi bclo tar-mar tosiri bağışlayırdı. ölüm insanı olo kcçirmozdon ovvol şcylori işğal ctmişdi.
Q raf işıqdan qorxurdu, poncorolorin pordolori salınmışdı. Qaranlıq
bu qomgin binanın müzlim görünüşünü daha da artırmışdı. Xosıo çox
anqlamışdı. Yalnız gözlori parlayırdı. Sanki hoyat orada gizlonmiş idi
Üzünün ölü sanhğında müdhiş bir şcy hiss olunurdu. Son doroco
uzanmış saçiarını qırxdırmağa qoymurdu. Uzun birçoklori yanaqlarının üzorino düşmüş, bu hal onun porişan voziyyotini daha da şiddotləndirirdi. O, fanatik bir zahido bənzoyirdi. Bütün Parisin bu qodor
parlaq vo mosud bildiyi, olli yaşına bclo çatmamış olan bu adamın
bütün insani duyğularım dord vo olom yuyub aparmışdı. 1824-cü il
dckabr ayının əw olindo sohor vaxtı, qraf oğlu Hmstin üzüno baxdı.
Emst yatağın ayaq torofində oturmuş vo hüzn ilo atasına baxırdı.
Gonc qraf atasından:
- Siz əzab çokirsinizmi? - dcyo soruşdu.
O müdhiş bir tobossümlo:
- Yox, - dcyo cavab vcrdi, - "hər şey bıırada. qəlbinyanındadır".
- Bu sözlərlo qraf başım qaldırdı vo qurumuş ollorini köksüno o
qodor bork sıxdı ki, Emst ağladı.
Qraf olduqca vofalı zonn ctdiyi, hoqiqotdo iso büsbütün qrafinyanın torofindo olan kamcrdincro müraciotlo:
- No üçün Dcrvil görünmür? - dcyo soruşdu. Xosto bir az yatağmdan qalxıb ycno ağlı başına golmiş kimi: - Ncco ola bilor. Moris! dcdi. - Bu iki həfto orzindo altı, yaxud bcş dəfodir ki, mon vokilimin
yanına adam göndorirom, o iso golmir. Siz no zonn cdirsiniz, monimlo
bu qədor oylonmok olar? Gcdin, bu saat onu axtanb tapın və yanıma
gotirin. Monim omrimi ycrino yctirmosoniz özüm ayağa durub
gctməyo mocbur olacağam...
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Kaıııcrdincr salona kcçorok:
- Qrafınya, - dcdi, - qrafın omrini cşitdinizmi? No buyurursunuz.
- Özünüzü clo gösıorin ki, guya vokilin yanına gctmisiniz, qayıldıqdan sonra Dcrvilin mühüm bir iş üçün Parisin qırx l’yo uzaqlığmda bir ycro gctdiyini söylorsiniz. Bundan başqa ona söyloyin ki,
vokilin hoftonın axırında golocoyini gözloyirlor.
“Xostolor hor zaman öz voziyyotlorinin no ycrdo olduğunu başa
düşmozlor”, - dcyo qrafınya düşündü vo xidmotçinin qayılmasını
gözlomoyo başladı.
Qabaqkı gün doktor qrafın bu gündon artıq yaşamayacağını söylomişdi. Kamcrdincr iki saatdan sonra qrafa ümidsiz bir cavab gotirdikdo, ölmokdo olan qraf böyük bir hoyocana goldi.
O bir ncço dofo tokrar cdorok:
- Aman ya robb, aman ya robb! - dcdi, - mon yalnız sizo inantrdım.
O uzun bir müddot oğlunun üzüno baxdı vo nohayol, zoiflomiş
bir soslo dcdi ki:
- Hmst, övladım, son çox goncson, lakin sonin rohmli qolbin
var, odur ki, can üsto olan atana verdiyin vodin müqoddos olduğunu
anlarsan. Bir sirri gizlomoyo özündo qüvvo lıiss edirsonmi? Elo
gizlomolison ki, anan bclo bir şcy başa düşmosin. Oğlum, bu gün,
bu cvdo monim ctimad cdo bilocoyim yalnız sonson. Monim ctim adımı puça çıxarmazsan ki?
- Yox, ata.
- Yaxşı, limst, bir az sonra mon sono möhürlü bir zorf vercoyocom: bu zorf Dcrvilo çatmalıdır; bunu clo gizlotmolison ki, sondo
olduğunu hcç kos bilmosin, xolvotco cvdon çıxaraq, küçonin küncündoki poçt qutusuna salarsan.
- Yaxşı, ata.
- Mon sono omin ola bilorommi?
- Boli, ata.
- Yaxın gol. oğlum, öp moni. İndi mon artıq asudo vo arxayın ölo
bilorom, monim oziz oğlum... Altı, yaxud ycddi ildon sonra son bu
sirrin monasını anlarsan, o zaman son öz moharotinin vo sodaqotinin
hodiyyosini alarsan vo monim soni no qodor scvdiyimi başa düşorson.
Moni bir doqiqoliyo yalnız burax vo buraya kimsoni qoyma.
limsl çıxdı vo anasının salonda durduğunu gördü.
Qrafınya:

- bm st, —dcdi, —buraya gol!
Oturub uşağı özüno torof çokdi, sinosino sıxdı vo öpdü.
- Emst, atan soninlo danışırdı?
- Boli, ana.
- O sono no dcdi:
- Mon bunu söyloyo bilmorom.
Qrafinya horarotlo onun üzündon öporok:
- Ah, monim əziz balam, —dcdi, - sonin bu qodor tovazö gösıormoyino çox scvinirom. İnsan yalan danışmamah vo vcrdiyi sözo əmol
ctmolidir. Bu iki qaydant lıeç bir zaman unutmamalısan.
- Ah, anacan, son no yaxşı adamsan! Mon ominom ki, son hcç bir
zaman yalan danışmamışsan.
- Bəz.on, oğlum danışmışam. Bozi hadisolor olur ki, adam vodini
pozmağa mocbur əlur. Bu hadisolor hor bir qanunun fovqündodir.
Qulaq as, Emst, son artıq böyük vo ağıllı oğlansan. Özün görürson ki,
atan məni rodd ctmişdir, monim qayğılarımdan çokinmişdir. Uunu
mon özüm do başa düşmürom. Monim onu no qodor scvdiyimi son
özün yaxşı bilirson.
- Boli, ana.
Qrafinya ağlayaraq:
- Biçaro oğlum, - dcdi, - bu bodboxtliyo sobob xainano söhbotlordir. Pis adatıılar öz acgözlüklorini doyuzdurmaq üçün moni atandan ayırmaq istoyirdilor. Onlar bizim var-yoxumuzu alıb monimsomok istoyirlor. Atanın canı sağ olsaydt, bizim bu ayrıhğımıza tcz son
vcrilərdi, o monim sözümo qulaq asardı; o rohmli, mchriban bir
insandır; öz solıvini dorhal başa düşordi; lakin indi o ağlını itirmişdir,
m əndon çəkinmosi tamamilə xəslo, doli halt almışdır; bu onun xostoliyinin nəticosidir. Atanın indi sono bu qodor ohomiyyot vcrmosi
do ağlını itirmoyino bir sübutdur. Hcç son o xostolonmodon əvvol,
Polinanı vo Jorju sondon artıq scvdiyini görmüşdünmü? Onun bütün
hah dəyişmişdir. Soninlo mchriban olması, onda səno bir tapşırıq
vcrmok fıkrini oyada bilor. Monim molok balam ogor son öz ailonin
cvini yıxmaq və ananın bir parça çörok üçün dilonmoyini istomirsonso, hor şcyi monə söyləmolison.
Bu halda qraf qapını açaraq:
- A-a! - dcyo bağırdı.
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O qapının qabağıııda skclct kimi qupquru, cansız bir halda, yarı
çılpaq dayanmış idi.
Bu boğuq bağırtı qrafinyanı dohşoto saldı. Daş kimi donub mat
qalmış idi. Ori o qodor zoif vo solğun idi ki, qobirdon xortlamtş bir
ölüyo bonzoyirdi.
Q raf xırıltılı bir soslo:
- Siz monim hoyatmıı dord vo müsibotlo zohorlodiniz, - dcyo
bağırdı, - indi iso moni sakit ölmoyo qoymursunuz, oğluma yanlış
fıkirlor öyrodirsiniz, siz. onu alçaq bir adam ctmok istoyirsiniz.
Qrafinya can vcron xəstonin ayaqları altma düşdü. Son hoyat
hoyocanlarından onun üzü dohşotli bir rong almışdı. Qrafinya ağlamağa başladı.
- Mono yaz.ığın golsin! - dcyo bağırdı.
Q raf soruşdu:
- Bos sizin mono yazığmız goldimi? Siz öz sorvotinizi tolof ctdiniz, indi do moııiın sorvotimi tolofctm ok, oğlumu sofil vo avara qoymaq istoyirsiniz?
- No olar, - dcyo qrafinya sözo başladı, - mono yazığınız golmosin, mono qarşı amansız olun, lakin uşaqlar? Dul arvadımza omr
cdin monastıra gctsin. mon tabc olmağa hazıram, günahlanmı yumaq
üçün monastıra gcdorom; mono no omr cdorsiniz, omol ctmoyo lıazıram, lakin uşaqlar mosud olmalıdır. Ah, uşaqlar, uşaqlar!
Q raf iimidsiz bir halda qupquru qurumuş ollorini oğluna doğru
uzadaraq:
- Monim yalnız bir uşağım var, - dcdi.
Qrafinya orinin ayaqlarım qucaqlayaraq:
- Bağışlayın... - dcyo bağırdı. - Tövbo cdirom, tövbo cdirom.
I
lıçqınqlar onu danışmağa qoymurdu. Qurumuş boğazından dolaşıq, anlaşılmaz sözlor çıxırdı.
Xosto ayaqlarını azad cdib qrafinyam itoloyorok:
- lim sto söylodiyiniz sözlordon sonra siz holo tövbo ctmoyo do
cosarot cdirsiniz, - dcdi.
Sonra dohşotli bir qcydsizliklo olavo ctdi:
- Sizdon soyuq bir ruzgar osir. Siz pis bir qız, pis bir arvad idiniz,
pis do ana olacaqsınız.
Zavallı qadın huşsuz ycro yıxıldı. Xosto zorla yatağına qodər
süründü, uzandı vo bir ncço saat sonra özündon gctdi. Dini mərasim

icrası üçün kcşişlor goldilor. Xosto öldüyü zaman gcco yarı idi. Sohorki
sohno onu son qüvvodon mohrum ctmiş idi.
Mon gcco yarıst Qobsck baba ilo birlikdo golib çıxdım. Ev qarmaqanşıq olduğundan ölünün otağının yanındakı kiçik salona kcçdik. Burada üç uşaq ağlayırdı. Yanlarında iso iki kcşiş dayanmışdı.
Kcşişlor gcconi conazonin yanında kcçirmoli idilor. l-.mst mono yaxınlaşdı vo anasının qrafın otağında tok qalmaq istodiyini söylodi.
Qoribo bir baxış vo soslo:
- Oraya girmoyiniz, - dcdi, - anam orada ibadot cdir.
Qobsck, özüno moxsus olan səssiz bir qohqoho ilo güldü Mon bu
xosis adamın istchzası ilo razı ola bilmoz.dim: Ernstin gonc üz.ündo
aydınca görünon bir hiss moni hoyocana gotimıişdi. Uşaq bizim qapıya
doğru yönoldiyimizi görüb, özünü qapıya vcrdi vo bağırdı:
- Ana, burada iki qara gcyinıli kişi var, soni axtarırlar!
Qobsck uşağı tük kimi qaldırdı vo qapını açdı. Qarşımızdakı monzoroni göroydiniz! Otaq dohşotli bir qanşıqlıq içindo idi. Qrafınya
saçlan dağınıq bir halda, alovlu gözlorilo otağın ortasmda, cürbocür
şcylor, kağızlar, porakondo osgilor, paltarlar arasında dayanmışdı.
ölünün hüzurunda bclo birqarışıqlığı görmok dohşotli birşcy idi. Qraf
ölor-ölmoz, arvadı bütün qutulan vo yazı masasını sındırmışdı. Masanın qırıqlan xahnın üslüno sopolonmişdi. Ponfcllor, bozi başqa şcylor
do darmadağın cdilmişdi. Mor ycrdo onun yırtıcı ollorinin izini görmok olardı. İlk axtarışlan bihudo olsa da, onun indiki görünüşündon
və həyocantndan, nohayot, sirli kağızları tapmış olduğunu anlamaq
olardı. Mon yatağın üstüno baxdım vo pcşodon, ciddi moşğolodon
doğan şüursuz. bir fohm ilo burada no oiduğunu dorhal başa düşdüm.
Qrafın conazosi yatağın pordosi yaxınlığıııda, döşoyin cnino, başıaşağı.
ehmalsız bir şokildo atılmışdı. Sanki o da döşomonin üzorino sopolonmiş kağız zorflori kimi bir şcy idi. Doğrudan da, indi o, quru bir qabıqdan başqa bir şcy dcyildi. Onun oyilib bükülmüş, qurumuş ozalan ona
gülünc vo dohşotli bir görüniiş vcrirdi. Şübhosiz, ölü, gcriyo qaytanş
qobzini ölono qodor hor cür sui-qosddon mühalızo cdo bilmok üçün
balıncının altmda saxlayırdı. Qrafmya orinin fikrini anlamışdı. Zira bu
fikir ölünün son horokotindo, osobi bir şokildo bükülmüş barmaqlannda oks olunmuş idi. Balınc döşomonin üzorino atılmışdı. Qrafınyamn ayağımn izi holə do balıncın üstündo görünürdü. Qrafınyamn
ayaqlanmn altında iso bir kağız gördüm, bir ncço ycrino qral ın möhür-

lori basılmış idi. Mon dorhal kağızı gölürüb üstündoki yazını oxudum.
Moklub mono çatmalı idi. Müqossiri danışdıran ciddi bir lıakim nozorilə qrafınyanın üzüno diqqotlo baxdım... Buxarıda, odun içindo kağız
yanırdı. Qrafınya bizim goldiyimizi eşidib kağızı oda atmışdı.
Sonoddo birinci maddolori mon onun uşaqlannın xcyrinə yazdırmışdım. O iso bu maddolon oxuyarkon, uşaqlanmn irs haqqından mohrum
cdildiyini zonn cdorok kağızı puç clmişdi. Natomiz vicdanı vo clodiyi
cinayot qarşısında ixtiyarsız dohşoto golmosindon ağlını itirmişdi.
Bolko do, o bizim torofımizdon tutulmuş olduğunu görorik, artıq dar
ağacım vo colladın odda qızmış damğasını tosowürüno gotirirdi.
Bu qadııı bizim danışmağımızı gözloyirdi: o boğulurdu, gözlori
sorsom kimi o yan-bu yana dolaşırdı.
Odun içindon holo tamamilo yanmamış bir kağız parçasını çıxararaq:
- Ah, xanım, - dcdim, - siz uşaqlarınızı sofaloto saldımz. Bu
sonod onların sorvotini tomin cdirdi.
Qrafinya bıı saat huşsuz yıxılacaqmış kimi ağzı ayrıla qaldı.
Qobsck cırıldayan bir soslo:
- O -xo-xo! - dcdi.
Mis bir şamdan mormor daşın üstündon çokilorkon ncco bir sos
çıxarırsa, bu sos do cyni tosiri bağışlayırdı.
Qoca, bir az sükut ctdikdon sonra sakit bir soslo mono dcdi ki,
qrafın mono satdığı mülkünün qanuni sahibi olmadığımı qrafınyaya
isbatmı ctmok istoyirsiniz? Bu doqiqodon ctibaron bu cvin sahibi
monom.
Başıma gözlonilmodon doyonok vurulsaydı bu mono daha az ozab
vcror vo monim üçün daha az gözlonilmoz olardı. Qrafinya monim
solomçiyo tooccüblü bir nozorlo baxdığımı görmüşdü.
O damşınağa söz belo tapmayaraq, yalnız:
- Conab! Conab! - dcdi.
- Saxta satışın sonodi sizdomidir? - dcyo mon Qobsckdon soruşdum.
- Mümkündür.
- Siz qrafinyanm clodiyi cinayotdon istifado cdocoksiniz?
- Boli.
Qrafinyam orinin yatağı yanında ağlar bir halda qoyub gctdim.
O hıçqıra-hıçqıra ağlayırdı. Qobsck do monimlo gctdi. Küçoyo çıx-

dıqdan sonra mon ondan ayrılıııaq istodim, lakin o mono yaxınlaşdı
vo qolbin içino sancılan dorin bir baxışla mono baxdı, bu dofo daha
koskin çıxan şirin bir sosilo:
- Son moni mühakimo cdirson? - dcdi.
O gündon sonra biz gcc-gcc görüşordik. Qobsck qrafın cvini kirayoyo verdi, yayı malikanodo kcçirdi, ağa kimi dolanır, fcrma tikdirir, doyirmanları tomir ctdirir, yol çokdirir, ağac okdirirdi. Bir güıı
mon ona Tüilri xiyabanlarında rost goldim.
- Qrafınya özünü qohromancasına aparır, dcdim. - O özünü
uşaqların torbiyosino hosr ctmişdir, hom do yaxşı torbiyo vcrir.
Böyüyü - çox yaxşı uşaqdır.
- Mümkündür.
Sözümo davam cdorok:
- Siz Emslo kömok ctmoyo borclu dcyilsinizmi? dcdim.
- Emsto kömok ctmok? - dcyo Qobsck bağırdı. - Yox, bodboxtlik - yaxşı bir müollimdir, bodboxtlik ona dors vcror, pulun, kişilorin vo qadınların qiymotini ona öyrodor. Qoy o Paris donizindo
bir qodor üzsün. O yaxşı üzücü olduqdan sonra biz ona yaxşı bir gomi
vcrorik.
Mon onun sözlorinin monasını aıılamağa çalışmayaraq ayrıldım.
Qrafinya gonc dö Rcstoda mono qarşı nifrot oyatdığından, o monimlo moslohotloşmoyi lazım bilmoso do, mon ycno do kcçon hofto
Emstin Kamillanı scvdiyini vo öhdosiııdoki vozifoni ycrino yctirmok
üçün tolosmok lazım goldiyini xobor vcrmok moqsodilo, Qobsckin
yanına gctdim. Bclo ki, gonc qraf artıq hoddi-büluğa çatmışdı. Qoca
dollal onu bu dünyadan aparacaq olaıı bir xostoliklo çoxdan xostolonorok yatağa düşmüşdü. O, cavabı yataqdan durub işlorlo moşğul
olana qodor toxiro saldı. Şübhosiz, özündo bir qotro bclo hoyat hiss
cdincoyo qodor, lıcç bir şeyi oliııdon çıxarmaq istomirdi. Onun ikibaşlı cavabının başqa monası ola bilmozdi. Zonıı ctdiyindon daha
artıq xosto olduğunu görüb, qocalığı ilo dolilik dorocosino golmiş
olan xostoliyinin dorocosini bilmok moqsodilo xcyli zaman onun
yanında oturdum. Yaşadığı cvdo özündon başqa kimso olmasın dcyo,
bütün cvi icaroyo götümıüş vo otaqlarııı hamısını boş qoymuş idi.
Tutduğu otaqda iso hor bir şcy ow olki ycrindo idi. On allı ildon bori
yaxşıca tamdığım şcylor o dorocodo cyni voziyyotdo qalmışdı ki,
onların şüşo altında saxlandığını zonn ctmok olardı. Onun sadiq qapı-
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çısı olan qadın olil bir kişiyo oro gctmişdi. Arvad yuxan mortoboyo
Qobsckin yanına gctdikdo, bu olil kişi qapım qoruyardı. Homin bu
arvad ycno do onun cvini idaro cdir, golonlori xobor verir, onunla
söhbot cdir, xostonin yanında otururdu.
Qobsck zoif olduğuna baxmayaraq, müştorilorin bozilərini özü
qobul cdir, faiz alırdı. Öz işlorini o dorəcodo sadoloşdirmişdi ki,
bayırda bir işi düzoltmok lazım golorso, yalnız olil kişiyo tapşınq
vcrmok kifayot cdirdi.
Fransa I iaiti Rcspublikasınt tosdiq ctdikdon sonra' Qobsck, SanDominğodaki əski mülk işlorini bildiyi, oradaki kolonistlori, yaxud
mükafat almah olan şoxslori tamdığı üçün mülk iddialarını loğv etmək
və Haitidən çatacaq olan pulları toqsim üçün toşkil edilmiş kom isyonun üzvü təyin cdilmişdir. Qobsekin dühası kolonistlərin, yaxud
varislərinin iddialarını hcsaba götürm ək üçün “ Vcrbrust və Jiqənnc
firması” adilo bir agcntlik düzəltmişdi. Qobsekin bu agentliyo qəyduğu maya yalnız tocriibosindon ibarət olduğu üçün o, ancaq öz şəriklorilo gəliri bölüşürdü. Bu agcntlik təcrübosiz, etimad ctməyən, yaxud
haqları şübho altında əlan adam lann iddiaları üçün fıltr kimi bir şcy
idi. Qobsck bir tosviyoçi kimi iri mülk sahiblorilə danışıq aparırdı.
Bu mülk sahiblori öz haqlannı artırmaq, yaxud tcz tosdiq clətdirmok
üçün sorvətlərinin böyüklüyünə uyğun bir miqdarda ona peşkcş gətirirdilor. Bu surətlo bu hodiyyəlor əlinə keçirə bilm ədiyi m əbləğlordon aldığı hcsab faizi kimi bir şcy idi; bundan başqa, agentlik pulun
hamısmı birdon almağı, rcspublikanın şübhəli pul vcrişlorino tərcih
cdon adamların xırda, yaxud davamlı m ülklərini ucuz qiym ətlə ona
vcrirdi. Qobsck bu böyük işin qamı doymayan bir ojdahası idi. O hər
gün sohorlor öz hodiyyəsini alar və asılmağa mohkum edilmiş bir
adamı bağışlamaq mosolosini holl edən bir nabob2 naziri kimi, bu
hodiyyoni naz ilo nozordən keçirordi. Qobsck h ər şcyi: bir yoxsulun
toqdim ctdiyi içi ov quşu ilo dolu səbətləri, qonaətkar adamların
göndordiyi şamları, varlılann qab-qacağını, m öhtokirlərin qızıl tütün
qablarım qobul cdirdi. Bu şeylori qoca səlomçinin no ctdiyini kimso
' F ra n sa
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bilmozdi. Hor şcy onun cvindo gözdon itor vo hcç bir şcy oradan
bayıra çıxmazdı.
Monim köhno tanışım qapıçı qadın mono dcyordi ki, namuslu bir
qadın kimi and içirəm ki, mon onun bu şcylori boğazından kcçirib
udduğuna inanıram, ancaq bu onun hcç do xcyrinə dcyil, - görmürsünüzmü, monim divar saatımm quşu kimi qupquru qurumuşdur.
Nohayət, kcçon bazar crtəsi günü Qobsck olil kişini monim
dalımca göndormiş idi. Əlil kabinomo girorok:
- Tez olun, conab Dcrvil, - dcdi. - Sahibkar öz son haqq-hcsabını
çəkir, lumu kimi saralmışdır, sizinlo yaman danışmaq istəyir; ölüm
onun canmı alha-aldadır, boğazında son xırıltı soslonir.
Mən Qobsckin otağına girdikdo, o buxarı qarşısında dizi üsto
dayanmışdı. Buxarıda ocaq yanmasa da, bir yığın kül var idi. Qobsck
çarpayıdan düşorok oraya qodor sürünmuş, lakin ycnə gcriyo qayıdıb yatağına uzanmaq üçün gücü çatmamış, sosi do çatmamışdı ki,
köm əyo çağırsın.
Onu qaldınb ycno yatağına uzanmağa kömək etdikdən sonra:
- Mənim köhno dəstum, - dcdim, - siz üşüyiirsünüz. Bos no üçün
buxarını qalatmamışsınız?
0 son, sönon bir baxışla məni scyr cdorok:
- M ən üşümürəm, - dcdi, - ocaq yandırmaq lazım dcyil. Mən
gedirəm, ozizim, haraya gctdiyimi özüm do bilmirom. Lakin mon
buradan gedirom. Budur bu monim karfologiyamdır'. Bu istilahı
işlətm əsi ağlının aydın olduğunu vo düz işlodiyini göstorirdı. - Mon
otağın içino qızıl yağdığını zonn ctdim, onu yığmaq üçün ayağa durdum. M ənim bütün bu sərvotim kimo çatacaqdır? Mon onu xozinoyə vcrməyəcoyom. Monim vəsiyyotim var... Qrosi, axtar, ənu tap.
“Gözol hollandiyalı qadmın” bir qızı vardı, onu mon bir axşam Bivcn
küçəsindo görmüşdüm. Yanılmıramsa. onun adı Skaı idi. O, scvgi
ilahəsi qodər gözol bir qızdır. Onu taparsan, Qrəsi. Son monim vosimsən, nə istoyirsənso götür: burada qaz böyroyindon haztrlanmış paştctlər, qəhvə qutulan, şokər, qızıl qaşıqlar var. Odionun- qayırdığı
scrvizi arvadına vcrərson. Lakin brilyantları kimo vcrim? Sən onlara
qiym ət qoyarsanmı, ozizim? Monim bir çox çcşidli lütünüm var,

s o n r a - sabiqdo

koloniya olan Q ailinin (B öyük okcanda bir q rup adalardır) istiqlaliyyoti 18 2 5 -ci ildo
1 K a r f o l o g i y a - can üsto olan bir adam ın ollorinin son horokotidir

Fransa torofindon tosdiq olunm uşdu.
2 N a b o b - H indistanda varlı k n y a /la ra d cyirlor.
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1 O d i o - saray zorgorinin adıdır.

onları llamburqda satarsan, orada qiymoti iki dofo artıqdır. Monim
hor bir şcyim var vo hor şcydon mon ayrılmalıyam.
Sonra özüno müraciotlo:
- Gcdok, Qobsck baba, - dcdi, - motanotli ol, toxta; itirmo
özünü...
Yatağına uzandı, üzü bürüncdon qayrılmış kimi bahncın üzorindo
aydınca görünürdü; sümük barmaqlı qurumuş olini yorğanm altındaıı çıxarıb sanki yubanıb burada qalmaq üçün nodonso bork-bork
yapışdı, ö/. mctal baxışı kimi soyuq olan buxanya baxdı, Lctycrin'
“Brutun uşaqlannın ölümü” adlı şoklindoki konsulların dalında durmuş ciddi üzlü qoca romahlar kimi, qapıçının, olil kişinin vo monim
gözlorimizin qarşısında, ağlını bclo itirmodon öldü.
Qoca olil osgor şivəsi ilo mono müraciot cdorok:
- Qoca Lazar kimi, ozomotlo öldü, - dcdi.
Can vcron qocanın cavahiratı fantastikcosino sayması holo do
qulağında cingildoyirdi. Onun baxışım toqib cdon gözlorim, hocmi
ctibarilo moni hcyroto salan kül yığınmın üzorindo dayandı. Maşam
götürüb kül içino soxdum, orada bir yığın qızıl vo gümüş var idi. Ehtimal, bu qızıllar xoslo olduğu vaxt yığdığı hodiyyolor idi; zoifliyindon
bunlan gizlodo bilmomiş, hcç koso inanmadığından banka göndormomişdi.
Qoca olilo:
- Tcz hakim çağınn, - dcdim, - tcz hor şcyi möhürlomok lazımdır.
Qobsckin son sözlorindon vo qapıçı qadının söylodiyindon hcyran
qalaraq, birinci vo ikinci mortəbodoki otaqlarm açarlarım götürüb,
cvi gozmoyo gctdim. Elo birinci otaqda, bir az ovvol mono monasız
görünon sözlorin monasmı anladım; oyalot xosislorino moxsus olan
ağılsız bir hiss ilo omolo golon xosisliyin somorosini gördüm. Qobsekin öldüyü otağın qonşuluğunda çürümüş paştctlor, bir çox yemoli
şcylor, balıq qulaqları, zohorli iylorilo moni az qala boğmuş olan
saqqallı bahqlar var idi. Hor ycrdo qurd vo hoşorat qaynaşırdı. Bir az
ovvol almış olduğu bu hodiyyolor arasında m üxtolif hocmli çay,
qohvo tayları yığılmışdı. Buxarmın üstündoki gümüş sup qabında
Qavrdan onun adına göndorilmiş pambıq taylan, şokor qutuları, rom
1 L c t y c r (1 7 5 0 -1 8 3 2 ) - D avid m oktobino m onsub fransız rossam ıdır. B urada
adl çokilon şokil I.uvrdadlr.

boçkaları, qolıvo, indiqo, tütün, bir çox xırdavat malların sonodlori
var idi. Bu otağın içi mcbcl, gümüş şcylər, lampalar, şəkillər, vazalar,
kitablar, çərçivəsiz bükülmüş gözol qravürlor, nadir şcylorlo dolu idi.
Kim bilir, bolko do bütün bu qiymətli şcylorin hamısı yalmz hodiyyələrdon ibarol dcyildi. Bolko do bunun bir qismi girov qoyulub da,
sonra gcri götürülmomiş şcylordon ibarot idi. Burada sikkoli və şifrəli cavahir qutuları, gözol bir kotana bükülmüş scrvizlor, qiymətli
silahlar, yarlıqsız bir çox şcylor var idi. Nodonsə olo götürüldüyünü
zonn ctdiyim bir kilabı voroqlodikdo, içindo min franklıq assiqnasiyalar gördüm. Mon hor şcyi osaslı nozordon kcçirmoyo qorar vcrərək
hor şcyi alt-üst clədim: Rcmbrandtm fırçasına layiq olan bu hollandiyalının bu qodor horiscəsino scvdiyi qızılları tapmaq üçün döşomoni,
tavanı, kamizlori, divarları araşdırdım. Bütün hüquqşünasltq təcrübomdo bu dorocodə xəsislik vo orijinallıq somorosi görməmişdim.
Onun öz otağma qayıtdıqdan sonra gctdikco artan bu xırdaçılığının
vo sorvətinin çoxalmasınm sobobini yazı masasında tapdım. Kağız
presi altında Qobsck ilə, onun bu hodiyyolorini alan alvcrçilərin moktublan var idi. Ya bu adamlar Qobsckin moharotınin qurbanı olmuşdular, ya da o öz malı vo şcylori üçün çox ptıl istodiyindon, sazişlor
natamam qalmışdı. Şcvo ycmoli şcylori otuz faiz tonzillo almaq istodiyi üçün, Qobsek mallarım ona satmağa razı olmamışdı. Qobsck bir
ncço frank üçün mübahiso cdir vo bu mübahiso zamanı mallar tələf
olub gcdirdi. Gümüş şcylorin satılmamasına sobob, onun noqliyyal
xərcini vcrmok istomomosi idi. Mosolo qohvəyo gəlondo, o qohvonin sopoləno biləcəyini nozəro almaq istomirdi. Bir sözlə, hor şcy
mübahisoyo, çokişmoyo sobob olurdu. Bu çokişməlordo ağlının zəiflədiyi və qüw otli chtirasları ağıllarından çox ömür sürən bütün qocalann düşdüyü anlaşılmaz torsliyin ilk olamotlori görünürdü. Özümü
onun ycrino qoyub öz-özümdon soruşdum: “ Bütün bu sorvotlər kimo
çatacaqdır?” Ycgano varisi haqqında mono vcrdiyi bu qoribo göstorişi mülahizo ctdikdo, bir fahişonin qabağına böyük bir sorvoti atmaq
üçün Parisin bütün şübhəli cvlorini araşdırmağa mocbur olacağımı
düşündüm. Lakin hor şeydon əvvol, bunu bilmolisiniz ki, şoksiz
sənodləro osason qraf Emst dö Rcsto yaxında öz mülküno sahib olacaq, bunun sayosindo Kamilla ilo cvlono bilocokdir. Bundan başqa,
o öz anası qrafınya Rcstonu, bacısmı və qardaşını kafı dorocodo
cchizlo vo sormayə ilo tomin cdo bilocəkdir.
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Madam Qranlyc:
- Yaxşı, azizim Dcrvil, - dcdi, - biz bu barədə fikirloşarik.
- Bizim ailəmiz kimi bir aiiənin Emstin anasım qabul ctməsi üçün
o çox zəngin olmalıdır. Sizo məlum olsun ki, mənim oğlum bir neçə
gündən sonra Qranlyc ailəsinin iki budağım birləşdirərək hersoq
Qranlyc olacağından mon onun m ünasib bir qayım olmasını
istərdim.
Q raf dö Bom:
- Lakin, - dcdi, - Rcstonun gcrbi - gümüş haşiyəli və dörd ədəd
üstü qara xaçlı qızıl qalxandan ibarotdir, bu iso gözəl bir gcrbdir.
Vikontcssa:
- Doğrudur, - dcdi, - bir də ki, Kamilla öz qayınanasilə görüşm oyə də bilər.
Qoca dayı ycnə dcdi:
- Madam dö Boscan madam dö Rcstonu öz cvində qəbul edirdi.
- Ah, yalnız raut' axşamlarında, - dcyo vikontcssa cavab vcrdi.
Paris, yanvar 1830-cu il
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Kaniqu dağının axırıncı aşırımmı cnirdim. Günoş artıq batsa da,
qarşıda uzamb gcdən düzənlikdə İ1 qosobəsinin cvlori aydın görünürdü; m ən do clə homin cvloro torof irəliloyirdim.
Dünəndon bəri mono bolodçilik cdon katalanlıya dcdim:
- Siz yoqin ki, müsyö dö Pcroradm hansı evdo yaşadığını bilirsiniz, cləmi?
- Əlbotto, bilirom! - o ucadan cavab vcrdi. - Onun cvini öz cvim
kimi tanıyıram, hava bclo qaranlıq olmasaydı, həmin cvi clo buradan sizə göstərərdim. Bu, İ1 qosobosindo on gözol cvdir. Bos ncco,
müsyö dö Pcroradın pulu var, boli, özü do oğlunu özündon do varlı
birisinin qızı ilə cvlondirir.
Ondan soruşdum:
- Bu toy ziyafoti yaxın günlərdə olacaqmı?
- Lap bu yaxınlarda! Çox güman ki, çalğıçılar artıq toyin olunmuşdur, bolko, sabah, no bilim, bolko də, birisi gün başlanacaq. Ziyafət Püiqariqdə olacaq, çünki oğlanın scvdiyi qız Püiqariqdondir. Eh,
bir dom -dəsgah olacaq ki!
Moni müsyö dö Pcroradın yanına püiqariqli dostum M. dö P.
göndormişdi. Dostumuıı dcdiyino göro, bu, qodim mədoniyyəti dorindən bilən, savadlı, hor bir işdo adamın harayına çatan, qcyri-adi,
misli-borabori olmayan bir şoxs idi. O, qosobodən on lyölük mosafodo ycrloşon xarabalıqları mono yəqin ki, məmnuniyyətlo göstorəcəkdi. Çünki qədim vo orta dövrlorə aid tarixi abidəlorlo zongin
olaş İ1 qəsəbəsinin otrafını gozmok və molumat toplamaqda bütün
ümıdimi ona bağlamışdım. Ancaq haqqında ilk dofo bələdçimin
mono danışdığı bu toy ziyafoti bütün planlarınu alt-üst cdirdi.

“ Mon çağınlmamış qonaq olacağam" — öz-özümo düşündüm.
Ancaq burası vardı ki, orada moni gözloyon olacaqdı. Monim golişimi
müsyö dö Püiqariq xobor vcrmişdi vo mon nıülloq toya gctmoli idim.
- Morc golok, müsyö, - biz holo düzonlikdo yolumuzla iroliloyondo bolodçim mono dcdi, - bir siqardan morc golok, mon sizin
müsyö dö Pcroradgildo no iş görocoyinizi indidon dcyim, razısınızmı?
- Bunu bilmok bir o qodor do çotin dcyil, - dcdim vo ona siqar
uzatdım. - Kaniqudan bori altı lyö yol gctdikdon sonra, gcconin bu
vaxtında on böyük işimiz, yoqin ki, şam ctmok olacaqdır.
- Burası bclodir, bos sabah?.. Bax, morc golirom ki, siz İla öz
bütünüzo baxmağa gcdirsiniz, yoxsa düz dcmirom? Mon bu fikri siz
Scrrabona müqoddoslorinin şoklini çokəndə duydum.
- Büt? No büt? Ilansı büt?- Bu söz moni daha da maraqlandırdı.
- Ncco? Sizo Pcrtinanda danışmadılar ki, müsyö dö Pcrorad ycrin
altmdan ncco büt tapıb?
Bəlkə siz bişmiş gildon hazırlanmış hcykol dcmok istoyirsiniz?
- Hor halda clə dcmək istəmirom. Xcyr. Boli, xalis misdon vo
holo dcmoson, ondan böyük sular' kəsib qayırmaq olar. Kilsə zongi
ağırlığında olar. Biz bunu zcytun ağacının altından qazıb çıxartmışıq.
- Onu qazıb çıxaranda siz orada idiniz?
- Boli, müsyö. M. dö Pcrorad on bcş gün bundan qabaq bizo,
yoni Jan Kol ilo m əno dcdi ki, qoca bir zcytun ağacını kökündon
çıxaraq, çünki homin ağacı kcçon il soyuq almışdı. Bildiyiniz kimi,
havalar çox pis kcçdi. Hə, işə başladıq, Jan Kol şıdırğı işloyirdi ki,
birdon qulağına sos doydi: zaranq!.. Elo bil zong çalırdılar. “Bu nodir
bclo?” - özüm-özümdən soruşdum. Biz qazdıq, qazdıq vo birdon bir
qara ol çıxdı, ölü olino oxşayırdı. Qorxumdan m atım-qutum qurudu.
Oradan düz müsyö dö Pcroradın yanına qaçdım vo dcdim: - Müsyö,
zcytun ağacının altında ölü basdınblar. Kcşiş çağırmaq lazımdır! - No,
ölü? -o n u looccüb bürüdü. M. dö Pcrorad goldi vo torpaqdan bayıra
çıxan oli göron kimi: - Əntiqə! Əla! - dcyo qışqırdı. Görsoydiniz,
dcyərdiniz ki, o, xəzino tapıbdır. Ho, M. dö Pcrorad ol-ayağa düşdü;
gah bcllo, gah da əllori ilə torpağı qazıb atdı, olloşdi, qurdalandı, düz
bizim ikimiz qodor işlodi.
- Sonra no tapdınız?
1 S u (so u ) - Fransada pul vahidi
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Yckə bir qara qadın... Bodoninin yarısından çoxu çılpaq, özü do
xalis misdon... M. dö Pcrorad bizo dcdi ki, bu, bütdür, bütporəstlik
dövründon... Böyük Karlın dövründon, sokkizinci osrdon, no bilim,
no vaxtdan qalır.
- Başa düşürəm no dcmokdir. Yoqin, vaxtilo no vaxtsa uçulub
dağılmış kilsonin ycrindon tapılmış bürünc madonnadır.
-• Elə özüdür ki var! Bürünc madonna!.. Madonna olsaydı, mon
tanıyardım! Ağzımda dcyirom ki, bütdür. Bu, onun sifotinin ıladosindon bilinir. Böyük, iri ağ gözlorini sanki adanıın gözlorino zilloyib.
Baxsan, dcyorson ki, clo o da sono baxır. Ona baxanda istor-istomoz
baxışlarını onun baxışlarından ayırıb gözlorini ycro dikirson.
- Dcmoli, ağ gözlori var? Yoqin o gözlori bürünclo naxışlayıb
işlomişlor. Bu, şübhosiz, Roma hcykollorindondir.
- Roma hcykolidir, clodir ki, var! Müsyö dö Pcrorad da onun
Roma hcykoli olduğunu dcdi. Ah! Mon indi görürom ki, siz do onun
kimi alimsiniz.
- Bütövdürmü? Yaxşı qalıbdırmı?
- Oh! Müsyö, salamatdır, əyər-oskiyi yoxdur. Bu tapdığımız,
bolədiyyo idarosindo saxlanılan Lui-I-ilippin naxışlı, gipsdon tökülmüş büstündon daha gözol vo daha yaxşı qalıbdır. Bütün bunlara
baxmayaraq, bu bütün sifəli nəso monim xoşuma golmir. Pis, sərt
sifəti var... Özü do clo pis adama əxşayır.
- Pis! O, sizo nə pislik cdibdir ki?
- Düzünü axtarsan, mono hcç bir şcy. Eşidin görün, bir no oldu!
Biz dördümüz do homin bütü ayaq üsto qaldırmaq üçün işo başladıq. Bir toyuq qədor gücü olmasına baxmayaraq, müsyö dö Pcrorad
da ipdon yapışmışdı və o da çokirdi. Çox çotinliklo onu dikoldib
ayaq üsto qoyduq. Əlimi atıb ycrdon bir saxsı parçası götürmüşdüm
vo istoyirdim onun ayağınm altma qoyam ki, düz dursun, birdon:
taraqq! Bir do gördüm ki, hcykol tirtap uzandı. “Özünü gözlo!"- mon
qışqırdtm, ancaq monim qışqırmağım noso gcc oldu, çünki Jan Kol
macal tapıb ayağım çoko bilməmişdi...
- O yaralandı?
- Yazığın ayağını tamam üzüb saldı! Vay-vay! Yazıq! Onu bclo
görondo cin vurdu başıma. Əlimdoki toxa ilo bir isıodim bütü vurub
sındıram, ancaq M. dö Pcrorad moni tutub saxladı. O, Jan Kola pul
vcrdi, əhvalatm ikt hoftə bundan ovvol olmasına baxnıayaraq Jan
Kol həlo də yorğan-döşəkdodir, clo indi də yatır və həkim dcyir ki,
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dalıa bundan ona ayaq olnıaz, bu ayaqla o birisi ayağı kimi ycriyo
bilmoz. Çox toossüil O, yoldaşlar içorisindo on yaxşı qaçan idi, fulbol
oyununda da müsyö dö Pcroradın oğlundan sonra on mahir, fondgir
oyunçu idi. Mosolo burasındadır ki, M.AIfons dö Pcrorad - M. dö
Pcroradın oğlunu dcyirom, çox moyus olmuşdu, çünki o, Jan Kol ilo
birlikdo oyııamağı scvirdi. Onların oyununa baxanda adama lozzot
vcrirdi; ikisi birlikdo oynadı cy, top ycro düşmozdi: tap-tap!
liclo söhbotlorlo yolumuza nordivan atıb İ1 qosobosino daxil
olduq vo çox çokmodi ki, mon M. dö Pcroradm hüzurunda hazır
oldum. Bu, alçaqboy, holo do canısulu, cold, sir-sifotino kirşan çokilmiş gümrah, sağlam vo chtiraslı bir kişi idi. M. dö N.-in moktubunu
açmamışdan ovvol o, moni hor cür ycmok düzülmüş stolun başında
oturtdu vo indiyo kimi alimlorimizin laqcydliyi üzündon tarix boyu
unudulub ycrin altında qalan Rüsiyon qraflığını çokib üzo çıxaracaq
bir arxcoloq kiıııi moni oğluna vo arvadına toqdim ctdi.
Böyük lozzotlo ycyo-ycyo, - çünki hcç bir şcy tomiz dağ havası
kimi adamı iştaha gotirmoz - düşdüyüm cvin adamlarına diqqot
yctirirdim. Mon M. dö Perorad haqqında artıq damşmışam. Bunu da
olavo ctmoliyom ki, o, son doroco cold idi. O danışır, yeyir, oturduğu ycrdon dik qalxıb qonşu otaqdakı kitabxanasına qaçır, kitab
gotirib, sohifolorindoki yağlı boya ilo çokilmiş qravüraları mono
göstorir vo şorab süzürdü. İki doqiqo ycrindo rahat oturmurdu. Katalan camaatının oksoriyyoti kimi qodorindon artıq kök olan, artıq
qırx yaşını kcçmiş arvadı mono bütün horokotlorilo əsil oyalot, kond
arvadı tosiri bağışlayırdı. Arvad yalmz cv işlori ilo moşğul olmasına
baxmayaraq, o ycno motboxo qaçdı, çoxlu göyorçin kosdirdi, yağda
qızartdı, no bilim ncço qab mürobbo açdı. Stolun üstü bir anda
lozzotli ycmoklorlo, içki ilo doldu. Ə gor süfroyo qoyulmuş toamIardan doyunca ycmoyim bir yana dursun, hamısının yalmz dadına
baxsaydım, yoqin ki, qarnım partlardı. Bununla bclo, qarştma tutulan xörok dolu boşqabdan imtina ctdikdo evin adamlarından üzr
istomoli olurdum. Qorxurdular ki, İldo mon özümü yaxşı hiss etm ərom. Əyalotdo oylonco o qodor azdır ki... parislilor do ki, bilirsiniz
do, orköyündürlor!
Validcynlorinin narahat olduqları,’ tez-tcz içori girib-çıxdıqları
bir vaxtda M.Alfons dö Pcrorad ycrindo mıxlamb qalmış nozarotçini xatırladırdı. Bu, iyirmi altı yaşında hündürboy, qodd-qamotli,
sifotdon yaraşıqlı cavan bir oğlan idi. Boyu vo bədon quruluşu onun
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bu ycrlordo adlı-sanlı lapta' oynayan olduğunu sübut cdirdi. Momin
gcco o, qoşong gcyinmişdi... Lap clo “ Modalar jurnah” nın son
nömrosindoki şokillordoki kimi... Ancaq mono clo golirdi ki, oynindoki paltarları onu sıxır. Qamoti dümdüz idi, clo bil şiş udmuşdu, o
torof-bu torofo dönondo bütün bodonini döndorirdi. Onun iri, görünür, açıq lıavada çox olduğundan mis rongino çalan ollori vo qısa
dırnaqları oynindoki gcyimi ilo qoribo ziddiyyol toşkil cdirdi. Bu
ollor, oslindo, bir modabaz köynoyiııin qollarından çıxmış zohmotkcş ollori idi. Bununla bclo, o, moni Parisdon golon bir adam kimi
başdan-ayağa çox maraqla süzdü. Bütün gcco orzindo tok birco dofo
monimlo kolmo kosdi, dcdiyi do bu oldu ki, mon saatımın qayışım
haradan almışam.
Şam qurtarhaqurtarda M. dö Pcrorad mono dcdi:
- Ho, dcmoli, bclo! Monim hörmolli qonağıııı, indi ki, monim
qonağımsınız, dcmoli, ıııonim ixtiyarımdasınız. No qodor ki, bizinı
dağlarda olan görmoli ycrlorin hamısını görmomişsiniz, sizi hcç bir
ycro buraxdı yoxdur. Gorok bizim Rusiyyonu yaxşı-yaxşı gozib tanıyasınız vo onun osil qiymotini, noyo layiq vo qadir olduğunu özünüz
söyloyosiniz. Ancaq sizo göstorocoyimiz şcyloro şübho ctmoyosiniz.
Finikiyalılann, oroblorin, vizantiyahların abidolorinin hamısını, böyüyündon kiçiyino qodor, öz gözlorinizlo görocoksiniz. Mon sizi hor
ycro aparacağam, kiçik bir korpici do sizdon osirgomoyocoyom.
Aramsız öskürok onun sözünü yarımçıq kosdi. Mon bu fıirsotdon istifado cdib ona dcdim ki, ailosi üçtin xoş bir moqamda qiymotli
vaxtını almaqla onu narahat cdocoyom. Ogor dostum monim gozintilorim barosindo qiymotli moslohotlorini ovvolcodon mono dcyordiso, onu moni müşayiot ctmokdon azad cdordim.
- Ho, siz dcyoson axı, bu oğlanın toy moclisindon danışmaq istoyirdiniz? - dcyo o monim sözümü kosdi. Boş şcydir! Bu işi birisi
güno do saxlamaq olar. Siz do bizim ailo ilo birlikdo toyu yola salarsınız. Toy sado olacaqdır, çünki qız ona miras qoyub gcdon xalasına
holo do yas saxlayır. Buna göro do no bal, no do tontonoli ziyafot...
hcç no olmayacaq. Toossüf. IIcç olmazsa, bizim katalanlı qızların
toylarda ncco oynadıqlarını görordiniz. Onlar gözoldirlor vo monim
Alfonsumun toyu bclo kcçirmok üsulu bolko sizin do xoşunuza
goldi! Mosol var, dcyorlor: toy toyu gotiror... Hoftonin şonbo giinü
1 Iki d osıoyo bölünm üş oyunçular orasında ağacla oynanılan lop oyunu

cavanların toyu qurtanr. Mon do azadam vo bundan sonra yola düşorik. Əyalot toyunda sizi darıxdıracağıma göro - ogor doğrudan da
bclo olarsa, - indidon ü/.r istoyirom. Çünki tontonoli ziyafotlordon
bczmiş bir parisli üçün oyalot toyu nodir ki axı... Özü də no toy,
roqsi yox... Buna baxmayaraq, siz tozo golini görocoksiniz tozo
golini... bu haqda fikrinizi sonra dcyorsiniz. Burası da var ki, siz ağır
vo ciddi adamsımz, qadınlara gözünüzün ucu ilo do baxmırsımz.
Mon sizo daha yaxşı şcylor göstorocoyom. Noso yaxşı bir şcy görocoksiniz! Sabah üçün sizo hcç gözlomodiyiniz bir möcüzo hazırlamışarn.
- İlahi! - üzümü ona tutub dcdim, - cvdo xozinon olsun, amma
lıcç kiıııin ondan xobori olmasın?! Çotin mosolodir. Dcyoson, monim
üçün hazırladığımz “möcüzoni” tosovvür cdirom axı!.. Əgor söhbot
tapdığınız hcykoldon gcdirso, bolodçimin dilindon cşitdiyim tosviro
göro, sizdon monim gözlodiyim möcüzoyo doymoz; o olsa-olsa,
homin şcyo hcyrotlo baxmaq üçün mondo yalnız maraq oyada bilor.
- Ah! Dcmoli, o nıonim bütüm barodo sizo danışıb, monim Tür
İlahom... başqa cür adlandırırlar... Ho, indi ki bclo oldu, sizo bu
barodo hcç no dcmirom. Sabah gündüz onu özünüz görorsiniz vo
özünüz dcyorsiniz ki, homin büto şah osor dcmokdo mon haqlıyam,
yoxsa yox. Lonot şcytana! Siz moqamında golo bilmodiniz! Onun
üstündo yazılar var ki, Allahın savadsız, cahil bondosi oian mon do
onu öz bildiyim kimi izah cdo bilirom. Siz iso Parisdon golmiş alimsiniz!.. Bolko do, monim şorhim sizo gülünc göründü... Mosolo burasındadır ki, bütün bunları sizo dantşan mon, oyalotdo qodim, antik
şcylorin bilicisi kimi bir yazı da yazmışam. Motbuatda dorc clotdirmok
istoyirom. Onu siz özünüz monim yammda oxusaydımz vo sohvlorimi düzoltsoydiniz, ümid cdirom ki... Mosolon, mon bilmok istordim,
görüm siz büslün kürsülük, dayaq dcyilon hissosindo yazılmış
“C A Y E ” sözünü ncco tərcümo cdordiniz?.. Burası da var ki, sizdon
lıololik hcç no soruşmaq istomirom, sualları sonraya saxlaytram.
Sabaha qodor! Bu gün Mohobbot İlahosi haqqmda daha kolmo do
kosmoyok!
Arvadı dillondi:
- Bütü öz ycrindo rahat qoysan, Pcrorad, çox yaxşt iş görmüş
olarsan. Başa düşmolison ki, son müsyönün ycmoyino manc olursan.
İnan ki, müsyö Parisdo sonin tapdığın hcykoldon daha gözollorini

- Bax, bu cohalotdir, oyalotin böyük cohaloti! - M. dö Pcrorad
arvadınm sözünü yarımçıq kosdi. Çox gözol, lusunkar, anlik bir
hcykoli Nikola Küstünün bayağı hcykollori ilo müqayiso ctmok?!
Monim cvdar qadınım allahlardan hörmotsizliklo danışır. 'l'osovvür cdirsinizmi, monim arvadım istoyir ki, mon tapdığım hcykoli
oridib ondan bizim kilso üçün zong düzolıdirim. Bu, iso onun xaç anastna çcvrilsin! Klassik yunan hcykoltoraşı Mironun şah osori kimi!
- Şah osor! Şah osor! O özü gözol şalı osor yaradıb. Zarafat deyil,
kişi holo ayağım sındırıb.
- Arvad, görürsonmi? - M. dö Pcrorad ötkom soslo dillondi vo
bozokli, güllü corab çokilmiş sağ ayağını arvadma uzatdı. - Ogor
monim gözoilik ilahom, bax, btı ayağımı sındırsaydı, ufdcmozdim..
- İlahi! Pcrorad, dilin ncco golir bu sözlori dcyirson? Allaha
şükür ki, kişi sağ-salamatdır!.. Ilolo bunu da dcyim ki, bodboxtlik
gotiron bclo bir hcykolo baxmağa mon ürok cloyo bilmirom. Yazıq
Jan Kol!
- Mohobbot İlahosi onu yaralayıb, -- M. dö Pcrorad şaqqanaq
çokdi, - cşqo mübtola olan bir sofch öz-özündon şikayotlonir.
Yoni: mohobbot scvdasına düçar olmayan varmı?
Latm dilini fransız dilindon yaxşı bilon müsyö Alfons monah
baxışla gözünü qıydı vo diqqotlo mono baxdı, sanki mondon soruşurdu: - Bos siz ncco, a parisli, siz mohobbot scvdasınm no dcmok
olduğunu başa düşürsünüzmü?
Şam ycmoyi qurtardı. Bir saat olardı ki, süfronin başında oturub
xöroyin üzüno baxırdım, ycmirdim, yorulmuşdum vo moni tez-tcz
tutan osnomoyi gizlodo bilmirdim. Bunu ovvəlco ınadam dö Pcrorad
gördü və artıq yatmaq vaxtı olduğunu xatırlatdı. Ev sahiblorinin
mondon tcz-tcz üzr istomolorindon gcconi narahat yataqda kcçirocoyimi hiss cdirdim. Axı bura Paris dcyildi. Oyalot ycrlorindo hor
şcy üroyincə olmur. Rusiyyonluqlara güzoşto gctmok lazımdır. Dağ
yolları iio bir bu qodor yoi gctdikdon sonra bir dosıo küloşin moninı
üçün çox rahat ycr olacağım ağlıma gətirmozdim; moni kasıb kom alarında ürəklori istodiklori kimi qobul cdə bilmodiklori üçün mondon
üzr istoyirdilor ki, onları bağışlayım. Nohayot, M. dö Pcroradın müşayiotilo monim üçün ayrılmış otağa qalxdım. Yuxarı pillolori taxtadan
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görmüşdür, 1 üilri sarayında onlarca closi vardır, özlori do bürüncdon,
sonin tapdığın kimi.

düzoldilmiş pillakan dohlizin ortasına çıxırdı. Olaqlardan bir neçosinin qapısı honıin dohlizo açılırdı.
Ev sahibi mono dcdi:
Sağ torofdoki otağı golocok golinimiz madam Alfons üçün ayırmışam. Sizin indi yatacağınız otaq iso homin otaqla üzboüz, dohlizin
qurtaracağındakı otaqdır. Siz bilirsinizmi ki, - o, sosino inco ahong
vcrmok istoyirmiş kimi olavo ctdi, - tozo boylo golini ayırmaq lazımdır?! Evin bir başında siz olacaqsınız, o biri başında iso onlar.
Biz içorisindo hor ciir avadanlığı olan bir otağa girdik. Orada
gözümo ilk doyon uzunluğu ycddi, cni altı futluq' çarpayı oldu, clo
uca idi ki, üstüno qalxmaq üçün ayağının altına gorok dolabça qoyaydın. Qonddanın qondlo dolu, odckolon şüşolorinin bozok stolunun
üstündo ycrli-ycrindo olduğunu görüb arxayınlaşdıqdan sonra cv
salıibi zongiıı lıavada ycrloşdiyini göslordi, sonra “Gcconiz xcyro
qalsın!” dcyib, moni tok buraxdı.
Poncorolor bağlı idi. Soyunmamışdan qabaq gözol gcconin tomiz
havasını uzun-uzadı şam ycmoyindon sonra ciyorlorimo çokmok üçün
poncorolordon birini açdım. Günün hor vaxtında füsunkar görkomi
ilo adamı valch cdon, mono dünyanın on gözol dağı kimi görünon
Kaniqu dağı bu gcco xüsusilo gözəldi. Dağın valehcdici siluctino diqqotlo tamaşa ctmok üçün bir ncço doqiqo ycrimdoco donub qaldım;
poncoroni örtmoyo hazırlaşırdım ki, gözlorim istor-istom oz aşağı
zillondi vo on bcş-iyirm i addımlıq mosafodo pycdcstal üzərində bir
hcykol gözlorimo sataşdı. Ilcykol kiçik bağçanı gcniş dördkünc
mcydançadan ayıran, yaşıllıqla ohato olunmuş guşəyo qoyulmuşdu;
lıomin mcydançanın uşaqların top-top oynadıqları mcydança olduğunu sonralar öyroııdim. Bu bir tikə ycr M. dö Pcroradın oğlunun
tokidilo top oyunu üçün uşaqlann istifadosino vcrilmişdi. Dayandığım
mosafodon hcykolin duruşunu toyin etmokdo çotinlik çokirdim. Mon
yalnız oııun lıündürlüyünü özlüyümdo gözəyarı götür-qəy etdim.
Mono clo goldi ki, boyu toxminon altı fut olardı. Elə bu anda topla
oynayan uşaqlardan iki docoli oyun mcydançasını kcçib gcdirdi, onlardan hansısa Rusiyyon malınısı “Yanar dağlar” ı fıştırıqda çalırdı. Onlar
hcykolo baxmaq üçün dayandılar. Biri lap ucadan katalanca danışırdı.
Mon ovvollor Rusiyyonda xcyli yaşadığımdan, indi onun no dcdiyini toxminon başa düşürdüm.
1 F u t - 30,5 s m - o h o rab o r u /u n lu q olçüsü
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- IIo, sən buradasan, pozğun! (Onun katalanca dcdiyi ifado daha
da pis soslonirdi.) Ycno buradasan! - dcdi. - Jan Kolun ayağını son
sndırmısan! İxtiyarım çatsa ha, vallah, sonin boynunu sındıraram!
- Bah! No ilo? —o birisi cavab vcrdi. - O, misdondir, clo borkdir
ki, Etyenin bıçağının ağzını sındırdı; Etyen bıçaqla onu kosmok
istoyirdi. Bu, bütpərostlik dövründon qalma mislordondir, dünyada
on möhkəm misdir, onun möhkomliyini hcç özüm do bilmirom nə
ilo müqayisə cdim.
- İskonom yanımda olsaydı (görünür, o, çilingor şagirdi imiş),
onun iri ağ gözlərini oyub tökordim, badam donosindon loponi çıxartdığım kimi! Bunun gözlorindoki gümüş yüz suya doyor.
Onlar heykoldon aralanaraq bir xcyli gctmişdilor.
“Çilingorlor”don yaşca böyüyü birdon ayaq saxlayaraq dcdi:
- Gorok büto gecon xeyro qalsın, dcyim.
O aşağı oyildi vo ycrdən daş götürdü, qolunu ycllodib... atdığım
gördüm. Bürünc hcykoldon cingiltili sos qalxdı. Elo homin anda
“çilingorin” əlini aparıb başını tutduğunu gördüm. O ağndan qışqırdı:
- Hcykol həmin daşı tutub gcri, özümo atdı.
Vo monim dəcollərim götürüldülor. Yəqin ki, atılan daş mctal
hcykəlo dəyib gcri sıçramış vo gözollik ilahosini tohqir cımoyo cürot
edən bu əcaib uşağı cozalandırmışdı.
Mon ürokdən gülorək poncəroni örtdüm.
- M ohəbbot İlahosi bir vohşinin do cəzasını verdi!
Kaş qodim abidolorimizi korlayanların hamısının başı bu uşağın
başı kimi yarılaydı! Bclo bir xcyirxalı arzudan sonra yuxuya getdim.
Y uxudan oyananda hava tamam iştqlaşmışdı. Çarpayımın
yanında bir torəfdo M. dö Pcrorad, o biri torofdo iso onun arx'adının
göndordiyi, olindo bir fıncan şokoladlı qohvo tutan xidmotçi dayanmışdı.
- Ho, qalxmaq vaxtıdır, parisli qonaq! Ay paytaxtda yaşayan
tənbəllor! Mon tez-tcz gcyinondo cv yiyosi bclo dcyirdi. - Saat sokkizdir, siz holo do yatırsınız. Mon saat altıdan durmuşam, üç dofo
yanınıza qalxmışam. Ayaqlarımın ucunda qapıya yaxmlaşmışam ki,
görüm, yuxudan durmuşsunuz, yoxsa yox. Sakitlikdir, hoyat əlaməti
yoxdur. Hcç səs-somiriniz do golmir. Sizin bu yaşınızda çox yatmaq
ziyandır. Siz mənim Mohobbot İlahomi do holo görmomişsiniz! Ho.
bu bir fincan şokoladlı, əsil Barsclona qüvvosini götürün, bir için
görüm! Xalis qaçaq malıdır!.. Bu şokoladdan Parisdo yoxdur! Özü-

nüzo güc toplayın, menim Mohobbot İlahomlo üzboüz dayananda,
bilirom, sizi ondan ayırmaq mümkün olmayacaq.
Bcş doqiqodon sonra hazır oldum: yoni üzümü lolom-tolosik
qırxmışdım, pcncoyimdəki düymolorin bozisini düymolomomişdim.
Şokoladlı qohvoni buğlu-buğlu, isti-isti içdiyimdon ağzımı yandırdım.
Bağçaya cndim vo özümü füsunkar, gözol bir heykolin qarşısında
gördüm.
Bu, hoqiqoıon, osil Mohobbot İlahosi idi vo özü do hoddindon artıq
gözol idi. Bədoninin yuxarı hissosi çılpaq idi, sanki ulu babalarımız
- ocdadlarımız, sadoco olaraq, öz müqoddos socdogahlarını tosvir
ctmişdilor. Sağ oli sinosi boraborindo yuxarı qalxmışdı, olinin içi
döşüno torof çcvrilmişdi. Baş, şohadot, orta barmaqlan açıq, adsız
barmaqla çcçolo barmağı azacıq qatlanmışdı. O biri oli ombasına
yaxınlaşdırılmış, bodoninin aşağı hissosini örton parçanı tutmuşdu.
Bu hcykolin pozası italyanların “ Morra” oyunundakı oyunçunu xatırladırdı ki, bunu hcç mon do bilmirəm no üçün “Gcrm anikus” adlandırmışlar. Bolko, sonətkar “ M orra” oynayan İlahoni təsvir etmok
istomişdir, no bilosən?! Hor halda bu M ohobbət İlahosinin bodoni
kimi göz.ol, nöqsansız bir vücud tosovvür ctmok mümkün dcyildir.
Onun sifotinin cizgilorindon zorif, inco, tül gcyimli qırçınlarından
qoşong, cazibodar hcç no ola bilmozdi. Mən Roma impcriyasından
daha sonrakı osro aid bir osor görmok arzusundaydım, indi iso budur,
hcykoltoraşlıq dövrünün on yctkin vaxtında yaradılmış bir şah osor
monim qarşımda dayamışdı. Moni xüsusilo valeh cdon onun son
doroco gözol bedon quruluşu idi, clo bil naturadan işlonmişdi. D oğrusu, tobiotin belo varlığı yaratmağa qadir olduğu da şübholidir.
Alnında yuxarıya qatlanmış saçları chtimal ki, nə vaxtsa qızılla
zərlonibm iş. Balaca başı, bütün yunan hcykollorində olduğu kimi,
azacıq qabağa əyilmişdi. Sifolinə goldikdo iso onun qoribo, ccazkar
ifadosini mon hcç vaxt təsvir edə bilm əyəcəyom , çünki elo işlənmişdi ki, xatırladığım antik hcykollordon hcç birisino bonzomirdi.
Bu heç də yunan heykoltəraşlannın sifətin bütün cizgilərinin tamam
hərəkətsiz fonunda vcrdikləri sakit və ozəmotli baxış deyildi. Burada,
oksino, mən tooccüblə mokrin kino çcvrilmosinə, sonətkann belo bir
hissi özünomoxsus cizgilorlo vo hom do böyük ustalıqla işlodiyino
diqqotlo tamaşa cdirdim. Bütün bu cizgilor bir qədər ziddiyyotle
vcrilmişdi: Gözlor azca qıyılmış, ağız cəvcoloro qodor yuxan goril-

- Buna no sözünüz var, ay alim kişi?! - dcyo M. dö Pcrorad
ollorini ovuşduraraq mondon soruşdu. - Baxaq görok, bu CAYIİ
AMANTEM sözlorinin monası haqda cyni fıkro golo bilorikmi?
- Onun iki monası var, - dcyo cavab vcrdim. - Birinci monasını
belo torcümo clmok olar: “Soni scvonlordən özünü gözlo, aşiqlordon chtiyatlı ol!” Ancaq bu monanı bilmirəm. CAYE AMANTEM
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miş, burun porlori azacıq şişmişdi. Son doroco gözə! olan bu üzdə
kinayo, nifrot vo qəddarhq oxunurdu. Doğrudan da, mon bu fusunkar
heykolo no qodor çox baxırdımsa, bclo ilahi gözolliyin rohmsizliklo
bir ycro sığa bilocoyini bir o qodor dorindon hiss cdirdim.
M. dö Perorada dcdim:
-G ö y lo rin bclo bir qadını yarada bilməsi üçün ogor bu hcykolin
qolbi no vaxtsa mövcud olmuşdursa, - buna iso şübho cdirom, - onda
onu scvonloro mon ürokdon acıyıram. O, aşiqlorin nakam öldüyünü
görorkon yoqin ki, scvinmişdir. Onun sifətinin ifadosindo noso bir
amansızhq da vardır, bununla bclo, mon bu qodor gözol bir vücud
görməmişom.
- Bu M əhobbət İlahosi xoyalon öz aşiqino bağlanmışdır! - M. dö
Pcrorad monim scvincimo şorik olaraq dillondi.
İllor keçdikco ruzigarın oli ilo tünd yaşıl rongo boyanmış bu
heykellə gümüşdən tökülmüş bu parlaq gözlor arasındakı ziddiyyot
daha qabarıq nozoro çarpırdı. Bu parlaq gözlor hoqiqəti. hoyatın
özünü xatırladan bir xülyaya bənzoyirdi. Bolodçimin dcdiyi sözlor
yadıma düşdü: Doğrudan da, bu hcykol ona baxanlann gözlorini aşağı
dikmoyo mocbur cdir. Doğrudan da, bu, toqribon düz idi vo mon bu
bürünc heykol qarşısında özümü narahat hiss ctdiyimdon, özümo qarşı
daxilimdo qozəb baş qaldırırdı.
- İndi isə hcykolin bütün incoliklorino, hissolorino hcyran olan
cy monim antik şcylor bilicim vo homkarım, zohmot olmazsa, icazonizlo bir elmi konfrans açaq. I Io, indiyə kimi diqqot yetirmodiyimiz
bu kitabo haqqında nə dcyo bilorsiniz?
O, hcykəlin kürsülüyünü monə göstordi, mon orada bu sözləri
oxudum:
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osil latın dilidirmi? Bunu dcyon qadının üzünün iblisano ifadosino
diqqət cdərkən mon o saat bclo qonaoto golirom ki, sonotkar mohz
tamaşaçınt, yoni buna baxan adamı sifotdoki dohşotli gözollikdon
qorumaq istəmişdir. Mon bunu bclo tərcümə cdərdim: “Əgor qadm
səni scvirso, özünü ondan gözlo!"
- Hım!.. Boli, bu mona dalıa çox ağlabatandır. Ancaq bu sizin
də ürəyinizco otmaz, m ən birinci torcüməni üstün tuturam, bunu
m ən clə belo do şorh cdocoyom. Siz Mohobbot İlahosinin aşiqinin
kim olduğunu bilirsinizmi?
- Çoxları onu scvib.
- Boli. Ancaq birincisi Vulkan olub. Od Allahı! Bolkə, sonotkar
bclo dcmək istoyib: “ Bütün gözolliyino vo moğrurluğuna baxmayaraq, soni heç olmasa bir domirçi, topal bodhcybətin birisi scvəcokmi?!”
Nazlı-qomzoli qızlar üçün bu böyük ibrot dərsidir, müsyö!
Bu izahat mono o qodor süni göründü ki, tooccübümü gizlodə bilmodim, dodaqlarım qaçdı.
- Bu latın dili çox yığcamdır, - mon ontiqə şcylor maraqlıst olan
bu dostumun mübahisosindon yaxa qurtarmaq moqsodilo cyham
vurdum vo hcykolo daha diqqotlo baxmaq üçün bir neçə addım gcri
çokildim.
- Bir doqiqoliyo, homkar! M. dö Pcrorad əlimdon tutub moni
saxladı, - siz holo bir şcy görmomişsiniz! Başqa bir kitabo də var.
Hcykolin altlığının üstüno çıxın və sağ olino baxın. Bu sözlori dcyərok o, m əno qalxmaqda kömok etdi.
Mon hcç bir şcydon çokinmodon Mohobbot İlahosinin boynuna
sarıldım vo bununla hor şcyə adot etmoyo başladım. Bir anlığa onun
sifotino baxdım və o mono daha kinli, dalıa gözol göründü. Azacıq
sonra iso hcykolin qolunun yuxarı hissosindo yazılmış sözlor gözümo
doydi. Mono clo goldi ki, bu sözlor noso qodim bir olyazmasıdır. Orada
no yazıldığını güc-bola ilo höccolodim, horf-horf oxudum; bununla
bclo, horflori ncco oxuyurdumsa, müsyö dö Pcrorad da hor bir horokotimi, hotta sosimi bclo tokrarlayır, moni toqlid edirdi.

VF.NF.RI TURBUL...
F.UTUCHES MURO
IMPEIO FECIT
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Birinci misranın turbıtl sözündon sonra mono clo gəldi ki, noso
ycno bir ncço hərf varmış vo homin hərflor sonralar pozulub, ancaq
turbul çox aydın oxunurdu.
- Bu da bir mona kəsb edir? - Ev sahibi şon halda ancaq bic-bic
gülümsəyərək mondon soruşdu, çünki düşünürdü, hom do omin idi ki,
mən bu turbul ifadosinin öhdosindon asanlıqla golo bilməyocoyom.
Ona dedim:
- Burada bir söz var ki, mən lıolo do başa düşo bilmirom, qalanı
iso asandır: Evtikcs Miron bunu Mohobbot İlalıosino oııun omrino
göro hodiyyə ctmişdir.
- Çox gözol. Bos bu turbul sözünü no cdok? Bu tıırbul no olan
şcydir, axt bunu ncco qanaq?
- Turbul moni çox çotinliyo salır. Mohobbot İlahosino uyğun
golən əlam ətlər düşünüb tapmağa çalışıram ki, homin olamotlor sirri
açmaqda mono kömək ctmiş olsun. Bura baxın görüm, bos siz özünüz
bu turbulenta haqqında no dcyordiniz? İztirab çokon, içindon yanıbyaxılan, qozobli Mohobbot İlahosi... Görürsünüz ki, onun sifotinin
belo kinli, acıqlı ifadosi moni həmişo düşündürür, lurbuleııla Mohobbot İlahəsi üçün o qədor do pis epilct dcyildir, - dcyo tovazökarlıqla
əlavo etdim, çünki öz izahatım özümü do bir o qodor qanc ctmirdi.
- Mohobbot İlahəsi bir yerdo qorar tutmur! Mohobbot İlahosi
haray-hoşir qopanr! Ah! Dcmoli, bclo düşünürsünüz ki, monim
Mohobbot İlahom moclis gözoldir? Bu hcç clo bclo dcyildir, müsyö!
Bu mohobbot İlahosi modoni İlahodir! Ancaq mon sizo bu ttırbul
sözünü elo indi, lap clo bu saat izah cdocoyom... Onda hcç olmazsa
monə söz vcrin ki, toəssüratım ncco ki, çap olunmayıb, monim bu
kəşfım barodo hcç ycrdo car çokib danışmayacaqsınız. Mosolo burasındadtr ki, görürsünüz, mon ycni tapıntının özümo şöhrot sayıram.
Siz do bizim kimi kasıb oyalot adamları üçün bu boyda xımıandan
hcç olmasa bir başaq gərok qoyasımz qalsın, hamısını apamıayasınız.
Siz onsuz da varlı-karlısınız, conab parisli alimlər!
Hcykolin bünövrosinin yuxarısından əyilib gözlorimi zilloyorək
baxdığım ycrdon qımıldanmadan mon ona tontonəli surotdo söz vcrdim ki, onun koşfıni oğurlamaq üçün ömrümdo bclo loyaqotsizlik
ctmorom.
- Turbul... müsyö, - məndən başqa kimso cşitmosin dcyo o mono
daha da yaxınlaşdı vo sosini qısaraq dcdi:
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- Bunu bir Turbulnerae oxuyun görüm!
- Mən bunu o qodər do yaxşı başa düşmürom.
- Yaxşı fıkir vcrin. görün, no dcyirom. Buradan dörd-bcş kilomctr aralı dağın otoyindo liullerner adında bir kond var. Bu söz,
yoni “ Bultcmcr" latın dilindo olan Tulbuhıerae-dan töromo sözdür.
Bu iso homin sözün doyişilmiş variantlarından başqa bir şcy dcyil.
Bultcmcr, müsyö, qaraçı şohori olub. Bu ftkro mon homişo şübho
ilo yanaşmışam, çünki olimdo osaslı dolil-sübut olmayıb. Dolil, bax,
indi clo bu özüdür. Bu Mohobbol İlahosi Bullcmcr qosobosinin ycrli
socdogahı olub. Elo indico sübut ctdiyim qodim monşoli “Bultemcr”
sözü iso çox vacib bir mosoloni sübut cdir; iş burasındadır ki, Bultcmcr qaraçı şohori olmamışdan ovvol ftnikiyalılartn şohori olub.
Monim tooccübümdon istifado cdib nofosini dormok üçün o bir
anltğa söhbotini kosdi. Gülmoyimi güclo saxladım.
Sonra o, sözüno davam ctdi:
- Turbulnera xalis finikiya sözüdür, Tur-ü Sur kimi oxuyun, Tur vo
Sur cyni sözlordir, clo deyilmi? Finikiyadakı Tir şohorinin adtdır.
Bunun mona kosb ctdiyini sizo dcmoyo chtiyac duymuram, onsuz
da bilirsiniz. Sur iso Bal dcmokdir; Bal, Bel, Bül iso toloffüzdo olan
cüzi forqlordir. N era-ya goldikdo, bu moni bir az çotinliyo salır. Bu
anlayışa münasib fınikiya sözü tapa bilmodiyimdon, inamla deyo
bilorom ki, bu ncros yunan sözü olub, nomişlik, bataqlıq monasım vcrir.
Dcmoli, N cra iki sözün birloşmosindon omolo golmişdir. Bunu sübul
ctmok, yoni n e ro s , sözüno haqq qazandırmaq üçün mon Bultemcrdo dağlardan axıb golon çaylann ncco üfunotli bataqlıqlar oməlo gotirdiyini sizo göstorocoyom. Başqa torofdon iso, nera yoqin ki, Türbül
qosəbosindo noso xcyirxah bir iş görmüş, Akvitaniyanın qaraçı oyaləti
Tctrikin arvadt Ncra Pivczüvyanın şorofino çox-çox sonralar artırılmışdtr. Ancaq bataqlıqlara göro mən neros monşoyini üslün tuturam.
Özündon razı halda o, bir çimdik tütün götürdü vo bumuna çokdi.
- İndi gol fınikiyahları bir konara qoyaq və kitaboyo qayıdaq.
Demoli, mən belo torcümo edirom: bu heykəli öz işi kimi Miron,
bultemcrli M ohəbbət İlahəsinə onun om rilə ithaf cdir.
Bunun ctimologiyasınm tonqidindon imtina ctdim, ancaq mən
də öz növbom də bu sözün haradan kcçib goldiyini sübut etm ək
istədim vo ona dedim:
- Buradaca dayan, müsyö. Miron kiməso əsər hosr ctmişdir, ancaq
hcç ağlım kəsm ir ki, bu heykol onun işi olsun.
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- Ncco yəni? - O qışqırdı. - Miron moşhur yunatı hcykoltoraşt
dcyildi? İstcdad o nosildo ola bilor ki, obodi qalsın. Bu hcykoli isə
yəqin onun töroməlorindon biri işləmişdir. Başqa cür ola bilməz,
daha bundan aydtn no ola bilor?!
- Ancaq, —deyo ctirazımı büdirdim, —mon onun qolunun üstündo
bir deşik görürəm; mono belə golir ki, bu qola no vaxtsa no iso bağlayıblar. Mosolon, bodboxt Miron günaht yüngülloşdirmək xatirinə
iano kimi qolbaq bağlayıb. Miron bodboxt bir aşiq idi. Mohobbot
İlahosi onaqozoblənir, Miron isəona bir qızıl qolbaq hodiyyo ctməklo
onu sakitloşdirir. Diqqot yctirin ki,fecit sözü tcz-tcz consecravit sözünün ovəzino işlənib. Bunlar sinonim sözlordir. Əgor Qrütcrin', yaxud Orcllinin2 osorlori olimin altında olsaydt, sono başqa bir misal
da göstorordim. Scvon bir aşiqin Mohobbot İlahosini yuxuda görmosi tobiidir. Aşiq yuxuda görür ki, scvdiyi İlaho ona qızıl qolbaq
bağışlamağı ondan xahiş cdir. Mirən da ona qolbaq bağışlayır...
Sonradan isə yadcllilor, yaxud lamozhobin birisi...
- Ah! Doğrudan, indi bildim ki, siz roman yazmısınız! - cv yiyosi
aşağı cnmok üçün olini monə vcrorok, ucadan dcdi. - Xcyr, müsyö,
bu, Miron m əktobinə aid osərdir. İşo diqqotlə tamaşa cdin. Mon
deyəndə gəlib çıxarstnız.
Əntiqo şcylor maraqlılarmın ftkirlorinin ziddino danışmamağt
bir qayda kimi qobul ctdiyimdon başımı moğlub adamlar kimi aşağt
dikdim vo dcdim:
- Sən doroco gözol osordir!
M. dö Pcrorad ucadan:
- Ah! İlahi, - dcdi, - vandalizmin yeni bir təzahürü! Monim bu
tapdığım hcykolo kimso daş atıb!
O, M əhəbbot İlahosinin sinəsində ağ bir ləko gördü. Ona bonzər
bir lokə do hcykəlin sağ olindoki barmaqların üstüno monim gözümo
doydi. M ən onda bu lokolori, hcykolo uzaqdan atılan daşın stçraytb
əlin üstüno düşmosi kimi cv sahibino izah ctdim. O çəx güldü vo
“çilingəri” yunan xalqtnın ofsanəvi qohromant Diomcdlə müqayisə
1 Y a n Q r i i l c r (1560-1627) - hollandiyalı antik scylor todqiqatçısı, "Bütün Roma
dövrünün qodim o ly azm alan ’* (1603) m oşhur todqiqat osorinin müollifı
3 l o h h a n - K a s p a r O r c l l i (1787-1849) isvcçroli filoloq. 1828-ci ild o ''L a tm
scçm o kitabolorinin daha gcniş şorhi” osorinin noşr ctdinnişdir.

ctdi, dcdi ki, inşallah homin “çilingor” yunan qohromammn gününo
düşor, onun yoldaşları iso ağ quşlara çcvrilorlər.
Bizi nahara sosloyon zong bu klassik söhboti kosdi vo mon bir
gün ow ol olduğu kimi, dörd noforin xöroyini ycmoyo mocbur oldum.
Sonra iso M. dö Pcroradın fcrmcrlori goldilor. M. dö Pcrorad onlarla
moşğul olduğu müddoldo onun oğlu moni aparıb Tuluzdan öz nişanlısı üçün aldığı uşaq arabasını göstordi. Bunu da dcyim ki, mon
uşaq arabasına hcyran oldum. Daha sonra birlikdo tövloyo gctdik.
O mono orada yarım saata qodor atları toriflodi, onlann hansı
cinsdon, ncco at olduğunu, qiymətlorindon, oyalotdo kcçirilon cıdır
yarışlarında aldıqları mükafatlardan xcyli damşdı. Nohayot, monə,
golocok həyat yoldaşından, ona hodiyyə vcrdiyi boz madyandan
söhbət açdı.
- Biz bu gün onu görocoyik, - dcdi. - Bilmirəm, o sizin gözünüzdo ncco, gözəl görünocokmi?! Axı siz parisliloro hər şcyi bəyəndirmok olmur, ancaq burada - Pcrpinanda o, hammın xoşuna golib.
Dcyirlər ki, çox gözəldir. Yaxşı cəhət də burasındadır ki, o, çox
varhdır; pradlı xalası bütün varidatını ona vosiyyət ctmişdir. Oh!
Mon çox xoşbəxt olacağam.
Scvgilsinin gözol gözlorindon daha çox, onun cchizinə görə
scvindiyindən ycro-göyə sığmayan bclo bir cavan oğlanı gördükdo
xcyli tooccübləndim.
- Daş-qaşdan başımz çıxırmı, müsyö? - Alfons söhbətini davam
ctdirdi. - Ho, bu nccədir, xoşunuz golirmi? Bax bu üzüyü sabah ona
vcrocoyəm.
Bclə dam şa-dam şa o, çoçəlo barmağınm birinci bondindən
brilyant qaşlı bir üzük dartıb çıxartdı. Üzüyün qaşı bir-birilə daraqlanmış iki əlin barmaqlarımn ortasında idi. Bu formada işlənib
hazırlanan üzük mono son dərəcə şairano göründü. Qodim üzükdür,
ancaq, m əncə, qaşındakı brilyant parçalarım yerinə salmaq üçün
onu ycnidon işlomiş, üstündo ol gozdirmişdilor. Üzüyün içori torəfmdə qotik üslubda yazılmış bu sözlor oxunurdu: semp ’abli, yəni
homişo səninloyom.
- Q əşəng üzükdür, ancaq bu əlavə olunmuş brilyantlar onun
lotafotini itirir.
O gülümsoyorək:
- Oh! Siz no danışırsınız, o, bclə daha gözəldir, - dcdi.
112

Burada min iki yüz franklıq brilyant vardır. Bunu anam məno
verib. Bu bizdo nosildən nəslo kcçmodir. Çox qədimdoıı, congavərlik dövründən qalma üzükdür. Allah bilir, nə vaxt düzoldilib.
Ona bildirdim:
- Parisdə adot bclodir ki, sadə üzük bəxş edərlər, adico iki
metalın, m əsələn, qızılla platinin qanşığından hazırlanmış olsun.
Bax, sizin barmağınızdakı tamam başqa üzükdür, hazırkı vaxtda
daha müvafıqdir. Bu birisi iso brilyantları ilə bərabər qabarıq olduğundan, üstündən əlcək taxmaq mümkün olmur.
- Bh! Burası madam Alfonsun öz işidir, nccə istəyər, clo do
cdər. Belə düşünürəm ki, üzükdən razı qalacaqdır. Barmağmda min
iki yüz franklıq üzük gəzdirməyin özü xoşdur. Bu balaca üzük iso,
- barmağındakı qiymotli üzüyə özündən razı halda nozor salaraq
olavə etdi - bunu m əno Parisdo bir qadın vcrib. Kamaval günü idi,
gərək ki, çərşənbo axşamı. ...Ah! İki il qabaq Parisdə olarkən ay kcf
etdim ha!.. Orada vaxtını, doğrudan da, mənalı keçirirsən!..
- O, dərindən təəssüflə köks ötürdü.
Biz həmin gün Piiiqariqdo, tozə golinin ata-anasıgildo nahar ctməliydik. Karctaya oyləşdik və İldən ycddi-səkkiz kilometr arahda ycrləşən malikanəyə yola düşdük. Mən ailənin yaxın adamı, dostu kimi
təqdim edildim. Nahardan, oradakı vo monim özümün çox az, tək-tük
hallarda qoşulduğum söhbətdən danışmayacağam. Nişanhsı ilə
yanaşı oturan M.Alfons hər on bcş dəqiqodən bir pıçıltı ilə onun qulağına nosə deyirdi. Qıza gəldikdə iso, insafən demok lazımdır ki, heç
gözlərini qaldırıb adama baxmırdı, ancaq hər dəfə onun sevgilisi
onunla danışanda utandığından sifətino qızartı çökür, o, rəng veribrəng alırdı, ancaq ona özünü itirmədon, sıxılmadan cavab verirdi.
Madmuazcl dö Püiqariqin on səkkiz yaşı vardı: onun incə vo
çevik görünon vücudu kürəkli, boy-buxunlu scvgilisinə tamam əks
idi. Qız təkcə gözol dcyildi, hom do füsunkardı, adamı valch cdirdi.
Onun suallara ycrli-ycrində vcrdiyi cavab, hər cür hiylə vo məkrdon
uzaq mehriban üzü çox xoşuma gəlirdi. Qız m ənə özündən asıh
olmayaraq dostum M. dö Pcroradın tapdığı Mohobbət İlahəsini xatırlatdı. Öz aləm im do apardığım bclə bir müqayisodə öz-özüm dən
soruşurdum ki, əlbəttə, heykəlo verilmoli olan ali gözollik onun dişi
pələng kimi qısqanc xaraktcrilə uyuşmur, çünki cncrji. on pis, murdar
ehtiraslarda belə, bizdə həmişo təoccüb və istər-istomoz noyoso aludolik hissi doğurur.
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Püiqariqi tork cdorkon üroyimdo dcdim: “Çox toossüfl Hcyf! Bclo
qoşong, gözol qız olsun, özü do varlı, onu cchizino göro alsınlar, o
iso özüno layiq olmayan bir adama qismot olsun?!”
İlo qayıtdıqda holo do madam dö Pcroradla no haqda söhbot
cdocoyimi bilmirdim, halbuki onunla damşmağı zoruri hesab edirdim və m əhz bunun üçün də dedim:
- Siz rusiyyonlular çox azadfıkirli adamlarsınız. - Ucadan dcdim:
- N ə cəsarətlə toyu həftənin cümə gününə toyin etmisiniz, bilmirsiniz
ki, həmin gün İsa peyğəm bərin çarmıxa çokildiyi gündür? Paris
camaatı xurafata daha çox əm əl edir, belo bir gündə heç kim evlonməz, gəlin gətirməz.
Madam dö Peroradın üzünü m əno tutub dedi:
- İlahi! Siz allah, belo şeylori danışmayın. Ə gər təkcə m əndən
asılı olsaydı, mon yoqin ki, başqa gün scçordim. Ancaq Pcrorad
bclə istədi və ona güzəşto gctmək lazım gəldi. Bu eiə məni də
narahat edir. Birdən bir bədboxtlik üz verdi, hcç bilirsiz nə olar? Bir
səbəb olmalıdır, ya yox? Axı, camaat həflənin cüm ə günündən nə
üçün qorxur?
- Cümə günü! - madam dö Peroradın əri qışqırdı. - Çünki bu gün
M əhəbbət İlahəsinin günüdür! Evlənmək, toy etm ək üçün ən uğurlu
gündür! Görürsünüz də, m ənim həm kanm , m ən həm işə yalnız
M əhəbbət İlahəsi haqqında düşünürəm. Vicdanıma and olsun! Məhz
ona görə də həftənin cüm ə gününü seçmişom. İstəyirsinizsə, sabah
toydan sonra kiçik bir qurban kəsək. İki ala baxta kəsərik. Bircə ədviyyat tapsaydıq, yaxşı olardı.
- Kəs, danışma, Pcrorad! - Bərk hiddotlənmiş arvad kişinin sözünü
ağzında qoydu. - Bütə torif demok! Bu, qanmazlıqdır! Camaat bizə
hcç bilirsən nə dcyər?
M. dö Perorad dedi:
- Onda heç olmasa icazə vcrin, mon o M ohəbbət İlahəsinin başına
qızıl güldon və zanbaqdan çələng qoyum!

MANIBUS DATE LILLA PLENIS'

1 T orcüm esi: G ö y zanbaqdan çə lo n g q oyun başın a (V crg ilin in " E n ied a " osərindon bir m isradır).
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Görürsünuzmü, müsyö, qanun boş sözmüş. Bizdə şəxsiyyot azadlığı yoxdur!
Sabahısı gün üçün işlor aşağıdakı kimi nəzərdo tutuldu: hamı
gcyinib-keçinməli və səhər düz on tamamda hazır olmalıdır. Sohor
şirinliyini ycyib karctada Püiqariqo getməliyik. Votəndaşlıq qcydiyyatma alma işləri kənd bələdiyyə idarəsində, dini mərasim iso kilso
otaqlannın birində olmalıdır. Sonra ycmək-içm ək mərasimi golir.
Yemək-içmokdon sonra kim nccə istəyirsə, saat ycddiyə qədər vaxtını clə də keçirsin. Saat ycddidə hamı İlə, müsyö dö Peraradgilə
qayıtmalı, hər iki ailə - qız cvi ilə oğlan evi birlikdo şam ctməlidir.
Ycrdə qalan işlər isə tobii ki, öz qaydası ilo gcdəcəkdir. Rəqs olmadtğtndan bclə qorara golmişik ki, imkan daxilində hamını yaxşı ycdirib, yola salaq.
M ən artıq səhər saat sokkizdən, olimdə qələm, M əhəbbət İlahosinin qarşısında bəlkə iyirminci dəfə idi ki, oturub onun başının cizgilərinin qaralamasını çəkmək istəyirdim. Heykəlin baş hissəsində
incə zövqlə ifadə olunmuş cizgiləri heç cürə vcro bilmirdim. M. dö
Perorad mənim yanımda var-gəl edir, mənə məsləhətlər vcrir, özünün
Finikiya etimoiogiyalarım təkrar-təkrar söyləyirdi. Sonra o, hcykəlin bünövrə hissəsino bir dəstə Bcnqal gülü qoydu və tragikomik
ahənglə onun evində yaşayacaq cavan ər-arvada - tozo evlənənlərə
xcyir-dua vcrdi. Saat doqquza yaxın o gcyinib-keçinmək m əqsədilə
evə qayıtdı və elə homin dəqiqə M.Alfons pcyda oldu; o, qıs-qıvraq
geyinmişdi, əllərində ağ əlcək vardt. ayaqqabılan bərq vururdu,
yaxastnda incə naxışlı düyməlor vardı, düymə ycrlərindən birinə
qızılgül sanctlmışdı.
Əyilib çəkdiyim şoklo diqqotlo nozor salaraq, M.AIfons mənə
m üraciətlə dedi:
- M ənim arvadımın şoklini çəkərsinizmi, o da gözəldir.
Bu zaman ow ollor haqqında məlumat verdiyim meydançada başlanan oyun birdon-birə M.Alfonsun diqqotini cəlb etdi. Bu iblisanə
sifəti olduğu kimi çəkməkdon yorulub əldən düşmüşdüm. Əlimdəki
şəkli bir kənara qoyub mən də ycrimdən qalxdım və oynayanlara
tamaşa etm ək üçün gctdim. Onlann arasında bir ncçə yaxşı qatırminən ispaniyalı uşaq vardı. Homin uşaqlar toy başlamamışdan qabaq
gəlm işdilər. Bunlar, araqonlu, navarralı, hamısı da çcvik uşaqlar idi.
Oyunun öz meydançalarında kcçirilməsinə, M.Alfonsun gözəl m əs115

ləhotlori ilo onları ruhlandımıasına baxmayaraq. İL qosabəsindən
olan uşaqlar gəlm o uşaqlara tczliklo uduzdular vo çcmpiənluğu
əldon vcrdilor. Ycrli tamaşaçılar port olmuşdular. M.Alfəns saatına
baxdı. Molo onun yansı idi. Anası daranıb qurtarmamışdı, golini gətirmək üçün yola düşmoyo hələ xcyli vaxt vardı. O daha dözmədi: əynindəki təzə pcncoyi çıxardı, ayn bir pcncok istodi vo ispanlan döyüşə
səslədi. Mon onu gülümsəyən və bir az təəccüblü görürdüm.
O:
- Ölkonin şorəfini qorumaq lazımdır! - dcdi.
Bclo voziyyotdo o monim daha çox xoşuma gəldi: chtiraslı, çılğın
idi. Bir az bundan ovvəl özüno vcrdiyi bor-bozok, oynindoki toy
gcyimli hal-hazırda onun üçün öz qiymətini itirmişdi. Halbuki bir
ncço doqiqo bundan o w o l o, qalstukunun ycrindon tərpənəcəyindən
clıtiyat ctdiyindon başını o tərəf-bu tərəfo çcvirmirdi do. İndisə
M.AIfons no buruq saçları, no do əynindoki həddindon artıq soliqə
ilo ütülənmiş, yaxalığına hor iki tərofdən haşiyə vurulmuş köynəyi
haqda düşünürdü. Bəs nişanlısım ncco, düşünürdümü? Vallah, məno
clo goldi ki, nccə vacib olsa da, bu saat belo bir şoraitdo o, təyunu
da bir gün sonraya saxlayardı. Mon onun bir cüt səndəl ayaqqabmı
necə cold geydiyini, şalvarmın balaqlannı çırmaladığını, top oyununda
moğlub olmuş dəstənin başında qalib təşəxxüslü bir görkom lə necə
kcçib dayandığım gördüm. Elə bil Sczar öz osgorlərini Dürres döyüşüno hazırlayırdı. Mon çopori adlayıb keçdim və hər iki tərəfı, hər
iki meydançanı yaxşı görmok niyyotilo gicitkon kolunun kölgosində
ycrimi rahatlayıb oturdum.
Hamının gözlodiyinin oksino olaraq M.Alfons qapıdan bir top
buraxdı. Doğrudur, top aşağıdan yerlə qapıya tə rə f ötürüldü və bir
araqonlunun (bu, gorək ki, ispanların kapitanı idi) gözlənilmoz güclü
zorbosindon sonra qapıdan keçdi.
Bu, qırx yaşlarında arıq, əsəbi vo altı pye' boyu olan, qarabuğdayı dorisi Mohobbət İlahosinin bürünc ronginə oxşayan bir adam idi.
M.AIfons rakctkasım qəzəblə yerə tulladı.
Bu lənəto golmiş üzük do ki barmağımı sıxır, clə bunun ucbatındandır ki, zorbo vura bilmirom, - o, ucadan dcdi və o, brilyant üzüyünü birandaca dartıb barmağmdan çıxartdı. Yaxınlaşdım ki, üzüyü
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alıb saxlayım, ancaq o moni xobordar cdib dcdi ki, üzüyü Mohobbot
İlahəsinin barmağına kcçirir. Doğrudan da o bclo ctdi: Məhobbot
İlahosino torəf qaçdı, üzüyü onun adsız barmağına kcçirib qayıtdı
və illi uşaqların dostosinin başında öz ycrini tutdu.
Onun rongi saralmışdı, ancaq sakit vo qətiyyotli görünürdü.
Həmin doqiqədən sonra o daha sohvə yol vcrmodi və ispanları m əğlub etdi. Bu tamaşaçıların böyük maraqla baxdıqları gözəl bir tamaşaya çevrildi. Tamaşaçıların bozilori papaqlarını hay-küylo göyo
tullayır, bəzisi yanındakı tamaşaçınm olini sıxıb tobrik cdir, ölkonin
şorofınin qorunmasından danışırdı. Bos ncco, öz cvindo uduzasan?
Əgər o, düşmən həmlosini dofetmiş olsaydı, onda onu daha horarotlo
və ürəkdon alqışlayardılar. Çünki məğlub komandanın moyusluğu
onun qələbəsinin parlaqlığını daha da artırırdı.
- Biz sizinlo ycnə də oynayarıq, qoçaq, - o, xüsusi oda ilo araqoniuya dedi, - ancaq əvvolcodon sizo bir neçə xal da vcrərom.
M ən istordim ki, M. Alfons daha somimi, daha sado olsun, onun
rəqibinin portliyi məno ycr clodi.
Nohəng vücudlu ispaniyalı bu təhqiri açıq-aydın hiss clodi. Onun
qarabuğdayı ronginin saraldığını gördüm. 0 , dişlorini sıxıb qıcırdadaraq, port halda olindoki rakctkaya baxırdı. Sonra iso boğuq səslo,
lap alçaqdan dcdi:
- Mono cavab vcrmoli olacaqsınız!
M. dö Pcroradın səsi oğlunun qələbə əzmini qırdı. Ev yiyosi
oğlunu tozə karctanı söküb tozodon yığanlann başının üstündo dayanıb nozarot ctmok, göstoriş vermok ovozino, əlində rakctka. qan-tor
içində gördüyündon bork port oldu. M.AIfons evo qaçdı, ol-üzünü
yudu, tozo kostyumunu, par-par parıldayan ayaqqabılannı ycnidon
gcydi. Beş doqiqo kcçmomiş Püiqariq yolunda artıq bizim karctanın
atları çaparaq gcdirdi. Top oynayan oyunçulann hamısı vo tamaşaçılann oksoriyyəti şən qışqırtılarla dalımızca qaçırdılar. Karctamıza
qoşulmuş belə gücdü, davamlı atlarla yorulmaq bilmoyən bu katalanlıları ancaq qabaqlaya bildik. Püiqariqo təzəco çatmışıq ki, onlar
bizi haqladılar.
Püiqariqdo morasim bolodiyyo idarosinin binasına torəf yola düşməyə hazırlaşırdı ki, M.Alfons əlini alnına vuraraq astadan mono dedi:
- Huşsuzluğa bax! Üzük yadımdan çıxıb! Mohobbot İlahosinin
barmağında qalıb, lənət şcytana! Anama demoyin ha! Bolkə heç hiss
eləmədi.
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- Bolko, bir adam göndorosiniz?! - dedim.
- Bah! Monim xidmotçim İlde qaldı. Bclolorino qoti bcl bağlamıram. Üzüyiin min iki yüz frankhq brilyantı var idi! Bu kimi tamahsılandınb yoldan çıxarmaz? Bilsolor, bos burada monim huşsuzluğuma
no dcyorlər? Meni olo salıb gülorlor. Moni hcykolin - Mohobbot
İlahosinin ori adlandırırlar. Kaş üzüyü oğurlamayaydılar! Xoşboxtlikdon heykol yoldaşlanmı qorxuya salır, qorxulanndan heykelin uzanmış əlino yaxın dura bilmirlor. Əşi, eybi yoxdur, mənim başqa üzüyüm də var.
Hor iki mərasim (kobin kosdirmo və kilso morasimi) lazımi təntono ilə keçdi və madmuazcl dö Püiqariq parisli modabaz bir qızın
vaxtilo bağışladığı üzüyü aldı. Sevgilisinin başqa bir məhəbbətdon
qalma girovu indi ona bağışlamasına qız heç tooccüb ctmedi, daha
doğrusu, bundan şübhəlonmədi. Sonra hamı süfro otrafına yığışdı,
ycdi, içdi, oxuyan da oldu; bütün bunlar uzun çokdi. Ətrafdakı adam ların şit zarafat etdiyini gördükdə tozo golinin yerino mon xocalot
çokirdim. Bununla bclə, o özünü monim düşündüyümdon do yaxşı
saxlayırdı və hoyecanı, sıxılmağı nə utancaqlıqdan iroli golirdi, nə
də sünilikdən.
Bolko cosarot vəziyyotin çotin anları ilə birlikdo golir, ho?
Nahar qurtaranda saat dörd idi. Kişilordon kimisi zövqlo düzəldilmiş xiyabanda gozmoyo, kimisi do toy paltarlarım gcymiş Püiqariq
kəndlilorinin qız evinin qarşısmdakı çom ənlikdə roqs etmosino
baxmaq üçün yollandı. Bir ncço saatı bu minvalla yola saldıq. Qadınlar da homin vaxtda tozo golinin başına yığışıb, gelino alınmış hədiyyoləro böyük maraq və həvoslo tamaşa edirdilor. Sonra golin paltarını
tül örtüyün vo yuxansına lolək vurulmuş papağın altına ncco yığdığını gördüm. Qadınlar daş-qaş taxmağa daha çox tolosirdilor, çünki
adot-ononə onlara qızlıq vaxtlarında zinət taxmağı qadağan cdir.
Biz hazırlaşıb İlo yola düşondə saat səkkizo yaxın idi. Yola düşmomişdon o w o l təsirli bir əhvalat oldu. Yaşı kcçmiş, çox dindar
madmuazcl dö Püiqariqin xalası, - o, toy günündo tozə gəlinin anasını
ovoz cdirdi, - bizimlə İlə getməməli idi. Yola düşmə zamanı o, golinə
orino neco baxmaq və ev m əsoləlori barodə m əslehət və xeyir-dua
verdi. Bu xeyir-duadan sonra hər ikisinin gözündon yaş lcysan kimi
axdı, onlar qucaqlaşıb xeyli öpüşdülər. M. dö Perorad bu ayrılmanı
vaxtilo Romada sabinyanlı qızlann qaçırılması ilo m üqayisə etdi.
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Sonra biz yola düzoldik vo hər kos golinin qom-qüssosini dağıtmağa,
onu güldürüb eylendirmoyo çalışdı, ancaq bütün bunlar obos idi.
Şam yeməyi bizi İldo gözloyirdi, özü do necə şam!. Əgər sohərki
şit zarafat mənim qolbimə toxunurdusa, mon indi təzə boylo golin
otrafında gedən ikibaşlı zarafatlann, vurulan cyhamlann özüm şahidi
oldum. Yeməkdən azacıq qabaq bir anlığa yoxa çıxan tozo boyin
rongi-rufiı qaçmış, o, qəribo ciddi görkom almışdı. Araq kimi tünd,
köhno Kolyur çaxırında aramsız içirdi. Mon onun yanında oturmuşdum və onu xobordar ctmoyi özümo borc bildim:
-Ö z ü n ü z ü gözləyin! D cyirlərki, şorab...
Bilmirəm, bundan sonra qonaqlann söhbotinə qoşulmaq üçiin noso
axmaq bir söz işlətdim, indi hcç özüm do bilmirom o, no söz idi.
T əze bəy stolun altında monim dizimo loxundu və lap astadan
dedi:
- Stolun başından qalxanda... yadıma salın, sizo iki kolmə söz
deyim.
Onun bclə təntənəli danışması moni təəccübləndirdi. Ona daha
diqqetle baxmağa başladım və sifotinin cizgilərindo hcyrot ediləcək qeribə bir dəyişiklik olduğunu sczdim.
- Siz özünüzü pis hiss edirsiniz? - deyə ondan sonışdum.
- Xeyr.
O yenə içməyo başladı.
Bu zaman şən qışqırtılann vo alqışlann sodası altında stolun altına
girmiş bir oğlan uşağı təze golinin topuğundan açdığı çəhrayı rəngo
çalan lenti m əclisdəkiloro göstərirdi. Lenti homin dəqiqə bir neço
yere bölüb cavan subay oğlanlara payladılar, onlar da öz növbolorində lent parçasını sol tərofdoki döş ciblərinin üstüno vurdular. Bu
qodim adət hələ do bir çox patriarxal ailəlordo saxlanıhr. Bu adət
golinin bumunun ucuna kimi qızarmasına sobob oldu... Ancaq golinin sıxmtısı uzun çəkdi, bclə olduqda M. dö Perorad sakitliyi gözləm eyi moclisdəkilərdən xahiş etdi vo gəlinin şəninə özünün qoşduğu
katalan şeirlərini bodahoton oxudu. Şcirlorin monası yadımda indi
yaxşı qalmayıb, amma toxminon bclo idi:
“Dostlar, m ən ne görürom? Yoxsa içdiyim şorabın təsirindən
hər şeyi iki görürəm? Burada menim gözlərimin qabağmda iki
Mohobbət İlahəsi vardır...”
T eze bəy özünü itirmiş halda başını qəfıldon arxaya çevirdi vo
bu hamımn gülüşünə sobəb oldu.

M. dö Pcrorad sözünə davam ctdi:
“Bəli, monim cvimdo indi iki mohəbbot ilahosi vardır. Birini
göbələk kimi ycrdon tapmışam, o birisi iso göylərdon cnib golib ki,
öz xoşboxtlik kəmorini bizim aramızda bölüşdürsün” .
O, topuqbağım dcmək istoyirdi.
“Oğlum, ya Roma ilahosini, ya da özün xoşladığın katalanlı ilahonin lıansını istəyirson scç. Hiylogor katalanlını seçir, onun payma
on yaxşısı düşüb. Romalı qaradır, katalanlı isə ağ, romalı soyuqdur,
katalanlı iso ona yaxınlaşan hor şeyi yandınr” .
Deyilmiş bu sonluq clo sürokli alqışlara, haray-qışqırığa, elə
hoyəcanh qohqoholərə, “afərin” lərə səbob oldu ki, mon dedim otağın
tavanı clo bu saat uçub başımıza töküləcək. Stol otrafinda yalnız üç
nəfor ciddi görkomdə oturmuşdu: İkisi tozə boylo gəlin, üçüncüsü
isə mon idim. Başım bork ağrıyırdı. Bir do, heç başa düşo bilmirdim
ki, toy məclisi nə üçün məni həmişo qüssoləndirir? Üstəlik, həlo
ovqatımı bir az da tolx cdirdi.
Ən axırda şcir dcyon bələdiyyə rəisinin kömokçisi oldu. Demək
lazımdır ki, misralar oynaq idi. Sonra golini oylondirmək üçün camaat
böyük salona kcçdi, çünki bir azdan gəlini bəyin otağına salmağa
hazırlaşırdılar.
M.Alfons moni poncoroyə torof çokdi vo gözlorini başqa somto
dikorok dedi:
- İndi m ənə gülocoksiniz... Ancaq bilmirəm m ənə nə olub... Məni
schrləyiblor... Mənim başım batsm!
Ağlıma golon ilk fikir bu oldu ki, Monten vo Sevincnin danışdıqları kimi, onu nəsə ruhi bir sarsıntı, bodboxtlik gözloyir. Onlar,
gərok ki, bclo dcmişdilor: - M ohəbbot yaranışmdan faciolorlo doludur və sairə vo ilaxır.
Ö z-özüm o fikirloşdim:
“Ə vvəllər clə bilirdim ki, bclo hadisəlor yalnız ağıllı adamların
başına golə bilər”.
Ona dcdim:
- Siz Kolyur şorabını hoddindon çox içmişsiniz, əzizim müsyö
Alfons. Mon holə sizə xəbordarlıq da ctdim.
- H ə, ola bilor. Ancaq nəso daha şiddotli bir şey moni...
Onun səsi qırılırdı. M onə elə goldi ki, o tamam sərxoşdur.
- Üzüyüm yadınızdadır? - azacıq sükutdan sonra mondən soruşdu.
- Hə, no olsun ki?! Oğurlayıblar?
120

- Yox.
- Dcmoli, özünüzdədir?
- Xeyr... mon... mən onu Mohobbət İlahosinin, bu şeytanın barmağından çıxara bilmədim.
- Yox bir! Yəqin bork dartmamışsız.
- Əksinə... Mohəbbot İlahosi... barmağını qatlayıb yummuşdu,
bərk-bərk...
O yıxılmamaq üçün pəncoronin çürgüsünə dirsoklonərək,
çaşqın baxışla düz gözlərimin içinə baxırdı.
—Bu no nağıldır danışırsız! - dcdim. - Üzüyü onun barmağına,
görünür, axıra kimi salmısınız. Sabalı kolbotinlo çıxararsınız. Ancaq
gözləyin ki, heykəli korlamayasınız.
- Sizə dcyirəm ki, yox. İlahonin barmağı qatlanıb, o, olini borkbərk yumub, eşidirsiniz nə dcyirom? Madam ki üzüyü mon ona
vcrmişəm, deməli belə çıxır ki, mənim arvadım odur...
Üzüyü daha qaytarmaq istəmir.
Ətim birdən-birə ürpəşdi, özümdo qofıl bir titrotmo hiss ctdim.
Bodənim bir anlığa qorxudan osdi. Sonra M.AIfons dərindon nəfəs
alıb köksünü ötürdü vo turş çaxır iyi moni vurdu. Bütün hoyocanım,
narahatlığım bununla da bitdi. Özü-özümo fıkirloşdim:
“ Bədbəxt, tamam sorxoşdur” .
- Siz ontiqə şcylər maraqlısısınız, müsyö, - tozo boy yazıq-yazıq
əlavə etdi... - Siz bu heykəlləri tanıyırsınız. Bolko, bunlarda bir şeytan
əm əli var, mən bilmirom... Bolkə, siz gcdib baxasınız, ho?..
- Momnuniyyotlo, - dcdim. - Siz do golin monimlə gcdək.
- Yox, mon istoyirəm ki, siz ora tok gcdosiniz.
Mən salondan çıxdım.
Şam clədiyimiz müddotdə hava dəyişmişdi, gur yağış yağırdı.
İstoyirdim, gcdib bir çətir alım ki, yağış məni islatmasın, amma bir
fikir məni saxladı. Ö z-özüm ə düşündüm: “- Mən no sofch adamam,
sərxoşıuı birinin dcdiyini yoxlamağa gcdirom! Bolkə, clə o öz ycrliləri, əyalət camaaü arasmda moni mosxəroyə qoymaq istoyib” . Məni
qorxudan bu idi ki, o ki var islanacaqdım və zökom olacaqdım.
Qapınm ağzında dayanıb, üstündon scl kimi axan heykəlo nəzər
saldım vo ziyafət otağma qayıtmadan öz otağııııa qalxdım. Yatağıma
uzandım; yuxum ərşo çokilmişdi. Gündüzkü hadisələr xəyalımda
cövlan cdirdi. Mon sorxoşun birisinə vcrilon cavan, gözol, namuslu
qız haqqında düşünürdüm. Beləsi ilo ailə qumıaq no murdar şcy

imiş! —öz-özüm o fikirloşdim. - N odir-nodir, şohor roisi çiynindon
üç rongli bir lent salacaq, keşiş başma sarğı sarıyacaq, dünyanm on
namuslu qızı iso Minosun gününo düşocak. Bir-birini scvmoyon, birbirino m əhəbbət tellərilo bağlanmayan iki varlıq belə anda nə haqda
danışa bilərdi?! Belə məqam üçün bir-birini həqiqotən sevən aşiqməşuq isə öz həyatım verərdi! Bir kişinin bir dəfə tohqir etdiyi
qadın homin kişini ömürlük scvə bilormi? İlk toəssürat unudulmur
və mən ominəm ki, bu M.Alfons öz arvadımn nifrətinə layiqdir...
Çox qısa şəkildə söylədiyim bu monoloqumun davam etdiyi
vaxtda karetalann yola düşüb gctdikləri zaman çıxardığı səs-küyü,
qapılann açılıb-örtüldüyünü, içəri girib-çıxanların ayaq tappıltısını
eşitdim. Sonra m ənə elə gəldi ki, dəhlizin yuxansma, otağımla üzbəüz
olan otağa tə rə f gedon arvadlann yüngülcə ayaq səslərini eşitdim.
Bunlar, şübhəsiz ki, gəlini gordək olan otağa m üşayiət cdənlər idi.
Sonra onlar pilləkəni cndilər. Madam dö Peroradın otağımn qapısı
bağlı idi. Fikir məni götürdü. Bu yazıq qız indi görəsən, özünü necə
hiss edir?! Bu xoşagəlm əz əhvalda mən çarpayımda o tə rə f bu tərəfə
çevrilirdim.
Təy olan bir evdə subay oğlan n ələr çəkmir!
Uzun müddət hər tərəfdo sakitlik hökm sürdü və bu sükutu pilləkəndən ağır-ağır qalxan ayaq səsləri pozdu. Pilləkanin taxta pillələri
cırıldayırdı.
Bu hansı qanmazdır! - öz-özüm o dcdim. - İndi pilləkandən yıxılacaq, kəlləm ayallaq olacaq ha!
H ər yeri yenidən sakitlik bürüdü. Fikrimi dağıtmaq, başqa şey
haqqında düşünm ək niyyotilo əlim ə bir kitab götürdüm. Bu, Prad
əyalətinin palıd şəbəkəli qədim abidələri haqqında M. dö Peroradın
məqaləsi ilə açılan, ölkonin inzibati orazi bölgüsünü özündə əks etdirən statistik m əlum at kitabı idi. Üçüncü sohifədə məni yuxu apardı.
Gecəni pis yatdım və bir neçə dəfə oyandım. Səhər saat beş
olardı və mən iyirmi doqiqo idi ki, oyanmışdım, xoruzlar banlamağa
başladılar. Dan yeri sökülürdü. Bu vaxt mon həmin ayaq səslərini,
yatmazdan əvvəl eşitdiyim pilləkan cınltısım yenə eşitdim. Bu,
m ənə çox qəribə və şübhəli göründü. Ə snəyo-əsnəyə düşünürdüm
ki, görəsən, M.Alfons nə üçün belə sübh tezdən yerindən qalxsm
axı?! Ancaq inanılacaq, ağlabatan bir q ənaətə gələ bilmirdim. G özlərimi tozodən yummaq istəyirdim ki, diqqətim yenidən yaxınlıqda
qalxan sos-küyo, clo o doqiqə onun ardınca cşidilon zəng cingilti122

sinə, taybatay açılan qapılann çırpılmasına, nohayət, anlaşılmaz boğuq
qışqırtı golən tərəfə yönəldi.
Mənim sərxoşum yenə vurub aləmi dağıdır! —düşünərək çarpayımdan sıçradım.
Cold geyindim və dəhlizə çıxdım. Dəhlizin qurtaracağında, üzbəüzdə haray-həşir, inilti, hıçqırıq və ürokyaxan “Oğlum! Monim
oğlu...m!” fəryadı ərşo yüksolirdi. M.AIfonsun başmda bir qəza olduğu
açıq-aydın sczilirdi. Mən tozə boylə gəlin üçün aynlmış otağa tərəf
qaçdım; otaq ağzına kimi adamla dolu idi. Gözümə ilk dəyon taxtası qırılıb ycro düşmüş çarpayı boyunca tirtap uzanan yarıçılpaq
cavan oğlan - təzəbəy oldu. Onun sifotino ölü rəngi çökmüşdü, özü
do tərpənmirdi. Anası şivən qopanr, sifotini cırırdı. M. dö Perorad
isə əlləşirdi, gah M.Alfonsun gicgahlanna odckolon sürtür, gah da
bumunun altına duzlu su vururdu. Çox hcyf! Onun oğlu çoxdan
ölmüşdü. Otağın o biri başında divanın üstündo isə tozo gəlin qorxusundan qıc olub ycrindo qalmışdı. O, anlaşılmaz sözlorlə nəsə deyir,
qışqırırdı, iki nəfər güclü xidmətçi do onu zorla tutub saxlamışdı.
- İlahi! - dcyə qışqırdım, - görosən bunlara no olub axı?
Mən çarpayıya yaxmlaşdım və bodboxt cavanın üstünü açdım.
O, artıq kcçinmişdi, daş kimi soyuq idi. Kilidlənmiş dişlorindon,
qaralmış üzündon dohşətli iztirab keçirdiyi bilinirdi. Aydın hiss olunurdu ki, onu vəhşicəsinə öldürmüş, dohşətli əzab vermişlər. Bununla
bclə, onun üst-başında qan ləkəsi yox idi. Mən onun köynəyini siyirib yuxarı qaldırdım vo sinosində qabırğalannın üstündon keçib küroyinə qədor uzanan göyümtül izlor gördüm. Bclo güman ctmək olardı
ki, onu dəmir ilgəklə boğmuşlar. Ayağımı xalçanın üstündə nəsə bərk
bir şcyin üstüno qoydum; əyilib baxdım, brilyant qaşlı üzük idi.
Mon M. dö Peroradı və onun arvadım onlann otaqlanna apardım, sonra təzə gəlini də ora apardım.
Onlara dedim:
- Sizin hələ qızınız da var, onun qcydinə qalmalısınız.
- Yalnız bundan sonra onları tok buraxdım.
M.Alfonsun qətlin qurbanı olduğuna şəkkim-şübhəm qalmırdı
və yəqin etdim ki, qotli törədonlər gecənin bir yansında təzə bəylə
gəlinin yatdıqları otağa girməyə imkan tapmış və onu öldürmüşlor.
Onun sinosindon tutmuş bədoninin hor tərəfmo komər kimi dolanan qançır izlori məni çox çətin voziyyoto salırdı, çünki nə ağac, nə
də dəm ir buraz bclə iz buraxa bilmozdi. Birdən-birə camaatdan eşit123

diyim bir hadisəni xaurladım. Son dcmo, Volansda bir qayda olaraq
qatillor adam öldürondo uzun, içi narın qumla doldurulmuş dori kisolordon istifado cdirlor vo öldürdüklori adama göro müoyyən mobloğdo
pul ahrlar. Mon clo bu saat bu yerloro golon vo nabolod adamların
qabağına düşüb qatınnın üstündo çarvadarlıq cdon araqonlunu ve onun
hodəsini xatırladım. Bununla bclə, ağlıma hcç cür sığışdıra bilm irdim ki, yüngül, öıori bir zarafata göro o, bclo amansız, dohşotli intiqam almış olsun.
Mon cvin hor tərofini gozib, hor hansı ev oşyasının qırıqlarını
axtarmaqla moşğul oldum (hadiso vaxtı bolko, bir şey sınıb-elomişdi),
ancaq heç ycrdo bclo şcy tapmadım. Bağa cndim ki, baxım görüm,
bolko, qatillor bu torofdon hoyoto soxulmuşlar, burada da heç bir
dolil, sübut olimo keçmodi. Bir gün ovvol yağan yağış torpağı elə
islatmışdı ki, aydın iz, rədd tapmaq mümkün dcyildi. Buna baxm ayaraq, yerə dorin batmış ayaq izlərini görə bildim. Homin ayaq izlori
bir xətt üzərindo iki istiqamotə gcdib qayıtmışdı, bir ucu bağın çəpərinin küncündon başlamış uşaqlarm top oynadıqları mcydançaya
qodor uzanıb gcdirdi və cvin qapısının ağzında yox olurdu. Bunlar
M.Alfonsun izləri ola bilərdi, çünki o gedib üzüyü hcykolin barm ağından çıxarmaq üçün cvdon çıxmışdı. Başqa bir tərofdon, çopor
mohz bu ycrdə etibarlı dcyildi (çopor taxtadan çokilmişdi və bu hissəsindo taxtalar bir-birindən azca aralı vurulmuşdu). Yəqin ki, qatillor
clo bu ycrdon aşıb hoyoto kcçmişlor. Heykolin qarşısmdan o torəfbu tərəfə kcçdim, sonra ona diqqətlo tamaşa etmok üçün bir anlığa
ayaq saxladım. Etiraf edim ki, onun siftosindo ə w o llə r gördüyüm rişxond dolu kinli, məkrli ifado gözümo doymodi və şahidi olduğum
dohşotli hadisələr beynimi çulğaladığından, qarşımdakını bu evo
bodboxtlik gotiron Cəhonnom İlahosi zonn ctdim.
Otağıma kcçdim vo günortaya qədor orada qaldım. Sonra çıxıb ev
sahiblərindən xobor tutdum. Onlar bir az sakitloşmişdilor. Madmuazcl
dö Püiqariq, daha doğrusu, M.Alfonsun bir üzü q ız-bir üzü gəlin
qalan qadını özüno gəlm işdi. O, bu hadisonin baş verdiyi zaman İ!
şohorinə gəlmiş Pcrpinan şohorinin kral prokuroruna ohvalatı danışmışdı və bu ali vəzifoni daşıyan şoxs şahidlik üçün ondan yazılı
ifadə do almışdı. Homin adam monim də fıkrimi soruşdu. N ə bilirdimso, hamısını ona danışdım vo araqonlu qatır çarvadarından şübholondiyimi do ondan gizlotmodim. Araqonlunun hobs olunması
haqqında o, dərhal əm r vcrdi.
124

Izahatımı yazıb imza ctdikdən sonra kral prokurorundan soruşdum:
—Madam Alfonsdan vacib bir şey öyrənə bildinizmi?
—Bu bədboxt cavan qadın doli olubdur! - O məno kodorli bir
tobossümlə cavab verdi. - Doli! Tamam ağlını itirib. Görün bir ııo
danışır:
—Bir neço doqiqo imiş ki, o, molofəni sinəsino çokib yatmışmış,
- onun dcdiklorini dcyirəm, - clo bu zaman otağın qapısı açılır vo
kimsə içəri girir. Bu vaxt madam Alfons çarpayının aşağısında üzü
divara tə rə f çevrilibmiş. O, bu gələn adamm öz əri olduğunu zonn
ctdiyindən, hcç ycrindon qımıldanmır da. Bir az sonra iso ağır,
nəhəng bir şcy çarpayımn üstüno düşdüyündən çarpayı cırıldayır.
O, bərk qorxur və qorxusundan çcvrilib arxaya baxa bilnıir. Beş.
bəlkə də on dəqiqo bu minvalla keçir... o bunu doqiq dcyo bilmir...
Sonra ya madam Alfons özü qcyri-iradi olaraq hərokət cdib çcvrilir, ya da ki, çarpayıya düşən ağır gövdəli adam onu çcvirir vo madam
buz kimi soyuq nəyinsə ona toxunduğunu hiss cdir; bunlar hamısı
onun yadına sonradan düşonlərdir. O, yenə var gücü ilə titroyon
çarpayının kənarına torəf dartılır. Az keçondon sonra qapı ikincı
dəfə açılır, kimsə daxil olur və deyir: “Axşamın xcyir, monim scvimli
arvadım!” Elə bu vaxt qapı və pəncorələrin pordəlorini kimso çokib
salır. Madam Alfons boğuq səs eşidir. Çarpayıda onun yanında olan
adam cəld sıçrayıb qalxır və deyəsən, qollannı qabağa uzadır... yalnız
bu zaman madam Alfons başını çevirib arxaya baxır... vo orinin çarpayının yanında yerdə diz çökdüyünü, yeno göyümtül bir şcyin onu
qolları arasında güclo saxladığını görür... - O bclə dcdi vo azı iyirmi
dəfə bunu təkrar ctdi, yazıq arvad! Ozü do dcdi ki, lıomin adamı
tanıyıb, onun dcdiyinə görə, kim olsa yaxşıdır, kim?.. M. dö Pcroradın
tapdığı bürünc Məhəbbot İlahosi! Həmin vaxldan bori nccə ki hcykol
oradadır. Hamı clo ondan danışır, hcykəli düşünür. Başqa söz-söhboı
yoxdur, heykəldon savayı... Ancaq mən ycnə bədboxt golinin hckayətino qayıdıram. Bu sohnədən sonra o, huşunu itirir və yoqin ki,
bir ncçə dəqiqə halı özünə gəlmir. Nə qədər huşsuz voziyyotdo qaldığını heç cür yadına sala bilmir. Özünə goləndən sonra sakit, sossizsəmirsiz yerindocə donub qalmış, ayaqlan vo bədəninin aşağı hissəsi
çarpayıda, boynu və əllori qabağa uzanmış bu əcaib kabusu. onun
həmişo dcdiyi kimi, bu hcykoli görür, ori iso horəkotsiz halda kabusun qollan üstündəymiş. Xoruz banı başlanır. Bu zaman hcykol çarpayıdan düşür, mcyiti əllərindon ycro salır və otaqdan çıxır. Madam

Alfons tolosik qapının zonginə tə rə f atılır vo... hadisonin qalanını
isə siz artıq bilirsiniz.
İspaniyalını apardılar; o sakit idi, özünü çox soyuqqanlılıqla
müdafıo edir və məğrur apanrdı. Burasını da dcyim ki, M.Alfonsla
oyun zamanı onun arasında gcdon vo m ənim cşitdiyim sözlərin heç
birisini inkar ctmirdi, oksinə, ycrli-yataqlı hər şcyi danışırdı ki,
həmin m übahisədə o hcç bir başqa m ənada söz dcmok istəməyib,
ancaq bir gün dincəldikdən sonra rəqibinə qalib goləcəyini nəzərdə
tutubmuş. Onun dediyi yaxşı yadımdadır:
“Təhqir olunmuş araqonlu intiqam almaq üçün sabahı gözləm əz”.
Əgor bilsoydim ki, M.Alfons moni doğrudan da təhqir ctmək istəyir, clə homin doqiqə bıçağı soxardım qamına.
Onun ayaqqabılarım bağdakı ayaq izləri ilə tutuşdurdular; ayaqqabılar çox böyük gəlirdi.
Nəhayət, onun qonağı olduğu cv sahibi and-am anla deyirdi ki,
bu adam bütün gcconi xəstə qatırına dava-dərm an vcrm əklə və
qaşovlayıb təm izlom əklə keçirmişdir.
Üm umiyyətlə, bu araqonlunu hamı tanıyırdı, özü də hər il buralara golib alverlə moşğul olan adam idi. Onu bu ycrlordə hamı yaxşı
tanıyırdı. Ondan üzr istəyərək buraxdılar.
Mən axınncı dəfə M.Alfonsu sağlığmda görən xidmətçinin ifadəsini xatırlatmağı unutdum. Bu, M .Alfonsun gərdəyə getdiyi vaxt
imiş vo o, xidmətçini çağıraraq nigarançılıqla soruşub ki, m ənim
lıarada olduğumu o bilirmi? Xidmotçi cavab vcrib ki, o məni qoti
görməyib. Bclə olan halda M.Alfons dərindən köksünü ötürmüş, bir
dəqiqəyə kimi yerindocə dinm əz-söyləm oz dayanmış, yalnız bundan
sonra əlavə etmişdi: Baxarsan! Şeytan onu da aparacaq!
Mən bu adamdan M.Alfonsla danışdığı zaman brilyant qaşlı
üzüyün onun barmağmda olub-olmadığını soruşdum. Xidmətçi cavab
vcrm əkdə toroddüd ctdi, nəhayot, dcdi ki, dcyosən üzük onun barmağında yox idi vo o yerə qədər diqqət yetirmoyib.
Ə w əlk i cavabını tamamlamaq üçün dcdi: “Üzük barmağında
olsaydı, yəqin ki, görərdim, çünki mən cle bilirdim ki, o, üzüyü madam
Alfonsa vcrmişdir” .
Bu adamı sorğu-suai cdərkən, madam Alfonsun verdiyi ifadəyə
görə, bütün cvin kcçirdiyi qorxu hissini mən do keçirdim. Kral prokuroru gülümsoyorək m ənə baxdı vo m ən sorğu-sualı davam etdirm əkdən vaz keçdim.
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M.AIfonsun dəfn morasimindon bir ncço saat sonra İ1 şəhərini
tərk etm ək üçün yığışdım. M. dö Pcroradın karctası məni Pcrpinana
aparmalı idi. Bədbəxt, yazıq qoca zəifloyib əldən düşməsinə baxmayaraq moni bağm qapısının ağzına qodor müşayiət ctmok istəyirdi.
O mənim qolumu özüno dayaq cdorək ayağını güclo atırdı. Biz
bağı səssiz-səm irsiz kcçib gctdik. Aynlıq anlarında axırıncı dəfə
M əhəbbət İlahəsino nəzər saldım. Daxilən keçirdiyi qorxu, tolaş vo
həyata nifrət hisiərini ailənin üzvü saydığı monimlo daha bölüşdürmək istəm əyən M. dö Pcroradın Mohobbot İlahəsıni əridib bir
şcy düzəitmok istədiyini, düzoldəcoyi şcyin iso həyatın bodbəxt
hadisələrini həmişə onlara xatırladacağını, onun qulaqlarında səslondirəcəyini indidon görürdüm. Mənim niyyotim isə onun razılığını
alıb heykəli muzcyiərin birinə vcrmok idi. Söhboti açmaqda toroddüd keçirirdim və elə bu vaxt M. dö Pcrorad başını cəld mənim
diqqatiə baxdığım tərəfə çcvirdi. O, hcykəli gördü və gözlorindən
yaş sel kimi axmağa başladı. Mən onu qucaqlayıb öpdüm, bir söz
dem əyə cürət ctmodim və karctaya qalxdım.
Yoia düşdüyüm gündən indiyə kimi bu sehirli, müəmmalı əhvaiat haqqında söz-söhbət getdiyini holo də cşitməmişəm.
M. dö Perorad, oğlunun ölümündən bir neçə ay sonra bu dünyadan köçdü. Vəsiyyətə göro, onun əlyazmalan mənə çatmah idi
ki, vaxtı gələndə çap etdirim. Həmin əlyazmalan arasmda Məhəbbət
İlahəsi üzərindəki yazıiı kitabolərin izahı barədə tədqiqata, m əiumata rast golmodim.
P.S. Dostum M. dö P. clə indico Pcrpinandan məktub yazıb moni
xəbərdar ctdi ki, heykəl daha yoxdur. Ərinin vəfatından sonra madam
dö Peroradın birinci işi onu əritdirib zəng düzəltdirmək olub və
heykəl beiəcə də, yəni ycni formada İ1 şohərinin kilsəsində xidmət
edir. - Dostum M. dö P. məktuba olavə edərək yazır: - Deyəson,
bürüncdon olan bu zəngin nohs niyyəti hələ do özünü göstərmokdədir; bclə ki, İi şəhərindo bu zəng səslənəndən indiyo qədər üzümlükləri iki dəfo don vurub.
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ŞARL BO D LER
(1821-1867)

GÖZƏLLİK HİMNİ
Ulduzlardan doğulmusan, ya gəlm isən cəhənnəm dən,
Söylə, söylə, cy Gözəllik, allahmısan, şeytanmısan?
Bir nəzərlə bağışlarsan yaxşılığı, pisliyi sən,
Məstcdici mcydən güclü, şirin mcymi yaranmısan?
Yağışından ətir daman ildınmlı bir axşamsan,
Gözlərinin səmasında zülm ət dönüb səhər olur.
Bir könüllü öpüşünlə öm rümüzdən itir duman,
Bir qəzəbli gülüşünlə bil tikəm iz zəhər əlur.
Uçrumlarda doğulmusan, ya küləkli düzənlərdə?
Hara gctsən kölgon kimi izlər soni talcyimiz.
Bilinməz ki, nəşolərə tərəfdarsan, yoxsa dərdə,
Niyə belə sən azadsan, niyə belə köləyik biz?
Günahsız bir zavallını eləyərsən bir oyuncaq,
Qanın töküb, cəsodini ayaqlarsan qəhqəhəylə.
Bir əxlaqsız, xəyanətkar damğasını bəzən şax-şax
İstehzayla sinəsinə vurarsan da onun hələ...
Sən bir ocaq qalarsan ki, neçə-ncçə pərəstişkar
Pərvanəyə qibtə ilə tapar orda həyatını.
Sanarsan ki, məzarından neço-ncçə nakam qalxar, Biri öpsə öz sevdiyi, istədiyi bir qadını.
Sən ki varsan, no dordimiz?! Zülm ətlərdən keçib gələn
İşıq kimi yer üzünə necə axdın, necə axı!
Gah sadəlövh uşaq kimi oynaq, gülən;
Gah qozəbli su porisi, gah mülayim göy allahı...
Ən dəhşətli bir idbarsan nə zaman ki, sən tənhasan,
No cazibən, nəvazişin, dil bağlayan dillərin var.
Ey gözəllik, ey sonsuzluq! Öm rüm üzdə ol çatmayan
Bir aləm ə ə əllərin sehrli bir qapı açar.
N ə forqi var - işıqdanmı, zülm ətdənm i doğulmusan,
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Səninlə, cy Qiblogahım, hor ozabı qolbim udur.
Ey ahongim, cy nofosim, sosim-sözüm, sən ki varsan
Yer üzündo qom az qəmli, qorxu da az qorxuludur.

İNSAN V Ə D Ə N İZ
Azad insan, homişo donizə can atırsan,
Qolbin kimi susmağı, aramı yoxdur onun.
Ağlın kimi dərindon, fıkrinin yoxdur sonu,
Gah batıb-oylonirson, gah oylonib-batırsan...
Son ona baş vurursan qorxmadan, çokinmodon;
Dalırsan dorinləro, qaranlıq dorinloro.
Uğultulu, tufanlı ncco vohşi monzoro
Sənə sos vcrə-vcro sosini udur bəzon.
Sizin hər birinizdo var duyulmaz ncço sirr:
Hansı girdabda iso görünməz dofınolor,
Hansı ürokdo iso görünmoz xozinolor
Baxışlardan yayınıb, gözlordon gizlonibdir...
Foqot clo dostluğun yaman sort qanunu var,
Ölüm -dirim görüşü talc vcribdir sizo.
Əbodi dostluğunuz - obodi mübarizo,
Ey əkizlor - düşmonlor, cy qardaşlar - qanlılar!..

Y A X Şl YALAN
Ncco do inamla gəlirson dilo.
Vədlorin az qala tavanı dolir.
Sənin o qürurlu ycrişin ilə
Qomgin baxışlara bir ümid golir.
Solğun bət-bonizlor görmüşom ki, nıon
Boyayıb axşamın gur işıqları.
Dcmişəm onlardan çokilo kölgən,
Ölgün sifotləri görüno ban...

Qoribə gözəlsən, qəribə mahir:
Başında bozokli bir şəhvət tacı,
Qolbindo min dilli vodlər hərlonir,
Dilin mohobbotdon dastanlar açır.
Sən nəson? - Var cşqi, Allah koromi,
Yoxsa göz yaşısan, soyuq məzarsan?
Sohrada susanmı ilğımlar kimi?
Gülsonmi - yuxuda pardaqlanarsan?
Mon gözlər görmüşəm gilcysiz, sözsüz,
Fəqot yuvasıdır qəmin, kədorin.
Mücrü var qızılsız, gözlük var gözsüz Gözlor... göy kimi boş, göy kimi dərin.
Qoy səsin sevinc tək qəlbimo dolsun,
Sənə yox doğrudan yaxşı deyirom!
Boşsan, üroksizsən - nə olur - olsun, Sono əl do çalır, baş da oyirəm...
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E M İ L ZO L Y A
(1840-1902)

DƏYİRM ANIN M ÜHASİRƏSİ

(povesl)
Birinci fəsil
O gözəl yay axşamı Mcrlyc dayının doyirmanmda böyük bir
təntənə var idi. Üç stol hoyotdo bir-birinin yanına bitişdirilib qonaqlann intizarını çokirdi. Bütün mahal bu gün Mcrlycnin qızı Fransuaza ilo Dominikin nikahlanacağını bilirdi. Dominik avara bir gənc
idi, lakin buna baxmayaraq üç lyc uzaqlara qodor mahalın bülün
qadınlan həsrətlo ona baxırdılar, - o bu qodor yaraşıqlı bir oğlandı.
Merlye dayının doyirmanı doğrudan da çox sofalı bir guşo idi.
Doyirman Pokryozun ortasında böyük kond yolunun ayrıcında idi.
Kənd özü iso hər iki tərofdon sıra ilə cvlor düzülmüş tokco bir küçodən ibarət idi; yol ayncından başlayaraq otlaqlar uzanır vo uca ağaclar
Morcl çayı boyu uzanaraq otraflara sıx kölgələr salırdı. Bütün Lotaringiyada bundan daha gözol bir guşo tapmaq mümkün dcyildi.
Sağdan və soldan yastı təpolor üzərilo uzanan qocaman və sıx
m eşəlor yaşıl bir doniz kimi üfüqlori qapayır, conubda sorilmiş
sonsuz məhsuldar torpaqlı doro iso kol çoporlorlo bir-birindon
aynlm ış saholori ilo lap uzaqlarda gözdon itirdi. Lakin Rokryozun
on ürək açan gözolliyi, iyul vo avqustun ən şiddotli istilorindo bclə
bu yaşıi çöllərin ona bəxş ctdiyi sərinlik idi. Morcl çayı sulannı
Qanyi m cşələrində qaynayan bulaqlardan yığır, uzun zaman mcşo
içərisilə axaraq yarpaqların sorinliyini canına hopdurur və özii ilə
bərabor mcşolərin dalğın kölgolorini, tutqun vo anlaşılmaz soslorini
gətirirdi. Lakin otrafdakı bu xoş sorinliyo sobob tok bu çay dcyildi:
mcşonin dərin kölgoliklorində dalıa bir çox xırdaca çaylar şırıldayır,
hor bir addımda bir bulaq çağlayırdı; cnsiz cığırlara düşüb gctdikdo,
adam, ayağı altında ycraitı göllor olduğunu duyurdu; bu sular mamır

toboqolori arasından sızıb çıxır, ağacların kötüklori yanındakı
çuxurları, qayaların yanqlarını doldurur vo şoffaf çcşmolor omolo
gotirorok daşıb otrafa tökülürdü. Bu xırdaca çaylar o qodor çox vo
ucadan şırıldayırdı ki, şaqrayan quşların noğmolori cşidilmoz
olurdu. Burada insan özünü schrli bir bağda imiş kimi hiss cdirdi,
gah bu yanda, galı o yanda şolalolor çağlayırdı.
Daha aşağılarda sorilmiş çomonlori su basmışdı. Nohong
şabalıd ağacları qara kölgolor salırdı. Corgo ilo uzanıb gcdon qovaq
ağacları otluq talaları haşiyoloyorok ycllonon bir pordo kimi soslonirdi. Cosim çinarları olan iki xiyabaıı indi xarabaya dönmüş qodim
Qanyi qosrino doğru uzanır. Aramsız suvarılan bu torpaqda hodsiz
dorocodo yüksok ot bitir. Bura sanki iki mcşoli topo arasında salınmış bir gülşondir, lakin bu gülşoni tobiot özü salmış, nohong ağaclarını corgo ilo düzüb bütün sahosini yaşıl çomonlo örtmüşdür.
Günorta vaxtı günoş şaquli işıq saçarkon, kölgolor mavi bir rongo
boyanır, qızmış otlar günövdo yuxuya gcdir, yarpaqların altmda iso
bu zaman buz kimi sorin vo xofıf bir külok osir.
Mor torofı avand golmiş sıx otla örtülmüş bu ycrloro Mcrlyc dayının doyirmanı öz taqqıltısı ilo bir hoyat vcrirdi. Suvaq vo taxtadan
tikilmiş bina dünya kimi qodim görünürdü. O yanya qodor, çayın bu
ycrdo omolo gotirdiyi körfozo qorq olmuşdu. I lomin buradaca qayın
qabığmdan nov çokilmişdi, bclo ki su bu novun içorisi ilo axaraq bir
neço mctrlik yüksoklikdon doyirman çarxınm üstüno tökülür, çarx iso
qocalana qodor işlodiyi ailoni tork ctmomiş sodaqotli bir xidmotçi
qadın kimi ah-vayla vo uzun iniltilorlo öz oxu otrafında fırlanırdı.
Mcrlyc dayıya bu çarxı doyişmosini moslohot görondo o, başını
yırğalayıb dcyirdi ki, tozo köhnodon tonbol olacaq, vozifosini
ycrino yctirmoyocok; odur ki, olino kcçon hor bir şcylo: çollok
taxtası ilo, paslı domirlo, sinklo vo qurğuşunla bu köhno çarxı tomir
cdirdi. Bundan sonra üzorindo ot vo yosun bitmiş doyirman çarxı
qoribo bir görkom alırdı, amma daha forohli görünürdü. Gümüş
rongli su axınları özlorini çarxa çırpdıqca onun üzori inci donolorilo
örtülür vo çarxın horokoti artıq bu su zorrolorinin yaratdığı gözqamaşdırıcı sodof boyunbağılar içorisindon görünürdü.
Doyirmanın Morcl çayına qorq olmuş hissosi uçuq bir körpünü
andırırdı. Binanın ton yarısı diroklor üstündo tikilm işdi. Su
döşomonin altına qodor ycrimişdi; bura çayın on dorin ycrlori
olaraq, öz iri ilan balıqlan vo xorçonglori ilo bütün mahalda şöhrot
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qazanmışdı. Şolalodon aşağıda çay körfoziııin sotlıi güzgü kimi
hamar idi, doyirman çarxının köpüyü suyu bulandırmadığı zamanlar
dosto-dosto iri balıqların ağır-ağır su altında üzdüklorino tamaşa
ctmok olardı. Qayıq bağlanmış diroyin yanından çaya doğru sınıq bir
pillokon sallanırdı. Çarxın üstündon kiçik taxta bir qalcrcya kcçirdi.
M üxtolif ölçülordə hazırlanmış poncorolor bu qalcrcyaya açılırdı.
Bütün bu künc-bucaqlardan, arakosmolordon, sonradan bond cdilmiş
olavo tikililordon, şalbanlardan, borkidici tirlordon ibarot hongamo,
doyirmana yarı uçuq qodim bir qala görkomi vcrmişdi. I.akin
sarmaşıqlar boy atıb hor torofi basmış, növboııöv müxtolif bitkilor
pöhroloyib dolik-dcşiklori tutmuş vo köhnolmiş binaya yaşıl bir
don geyindimıişdi. Mcrlyc dayının doyirmanı yanında gozmoyo
çıxan gonc qızlar albomlarına bu doyirmanın şoklini çokirdilor.
Yol torofdon cv daha möhkom idi. Daş artırma, anbar vo tövlolorlo ohato olunmuş gcniş hoyoto çıxırdı. Quyunun yanındakı nohong
söyüd ağacı hoyotin yarısına kölgo salırdı. Hoyotin lap içori torofındo cv görünürdü, cvin ikinci mortobosindo dörd poncoro gözo çarpırdı, poncorolordon yuxarıda iso göyorçin hini ycrloşmişdi. Mcrlyc
dayının bütün bozonib-düzonmosi yalnız ondan ibarot olurdu ki, o
on ildo bir dofo doyirmanı ycrloşon binanın qabaq hissosino rong
çokirdi. İndi doyirman tozoco ağardılmışdı, o günorta vaxtı günün
şofoqindo bütün konddo gözqamaşdırıcı bir işıqla parıldayırdı.
Merlyc dayı artıq on ildi ki, Pokryozun bolodiyyo roisi idi.
Qazandığı dövloto göro ona chtiram göstorirdilor. Onun qopikqopik topladığı sorvot indi golib sokson min mobloğino qodor
çatmışdı. Mcrlyc dayı Madlcna Hiyar ilo cvlondikdo o bir cüt
olindon başqa hcç bir şcyo malik dcyildi; bu doyirmanı ona cchiz
olaraq arvadı gotirmişdi. Madlcna özüno or scçmokdo yaııılmamışdı, Merlyc tosorrüfatda öz hünorini çox tcz göstordi. İndi o dul
qalmışdı vo qızı Fransuaza ilo yaşayırdı. Əlbotto, o, doyirman çarxını yosunlar içorisindo yuxuya buraxıb istirahot edo bilordi, lakin
bclo olsa onun üroyi sıxılardı vo cv ona viran qalmış kimi görünordi. O zohmotdon noşo almaq üçün işlomokdo davam cdirdi.
Mcrlyc dayı o zaman uzun sifotli, ucaboylu bir qoca idi, o hcç bir
vaxt gülmozdi, lakin buna baxmayaraq o qolbindo daima şad vo şon
bir adamdı. Onu, puluna chtiram cdorok vo homçinin nikah bağlayarkon yaraşıqlı bir görkom alıb durmasına göro bolodiyyo roisi
seçmişdilor.

Fransuaza Merlyc iso tozoco on sokkiz yaşına girmişdi. O ycrli
gözollordon sayılmırdı, çünki olduqca zoif vo sısqa idi. On bcş yaşına
qodor dcmok olar ki, o hotta çirkin idi. Rokryozda hcç kos başa düşo
bilmirdi ki, Mcrlyc dayı va Madlcna xala kimi sağlam ata-anadan
olan bu qız nə üçün bclo pis boy atıb böyüyür vo bu cür zavallı görünür. Lakin on bcş yaşına girondon sonra Fransuaza ycno ovvolki kimi
kövrok olmasına baxmayaraq tcz inkişaf cdib scvimli bir qız oldu.
Onun qara saçlan, qara gözlori vardı, özü iso qıpqırmızı idi, dodaqlarında daima bir tobossüm oynayırdı, yanaqlarında balaca çuxurları
vardı, açıq alnında sanki homişo günoş şofoqi yanırdı. 0 zəif idiso do
(o ycrloro göro) ycno do arıq sayıla bilmozdi, əsla; ona zoif, sısqa
dcdikdo, sadoco Fransuazanın buğda ilo dolu bir kisoni ycrdon qaldıra
bilmoyocoyini nozordo tuturdular; o gctdikcə tombul olurdu; sonralar iso kök, yaraşıqlı vo istomoli bir qız olacağı yoqin idi. Lakin atasının daima susub az danışması, onu çox tcz ağılh vo dorrakoli
clodi. Fransuaza ogor gülürdüso, bunu yalnız otrafındakılann xatirini xoş clomok üçün edirdi. Qolbindo iso o ciddi idi.
Aydın şcydir ki, bütün mahal ona yaxınlıq vo mohobbot göstorirdi, buna sobob onun pulundan çox sevimli siması idi. Nohayot,
Fransuaza özüno scvgili scçorkon ümumi bir hcyrot vo acığa sobob
oldu. Morcl çayının o biri sahilindo Dominig Pankc adlı ucaboylu bir
oğlan yaşayırdı. O, Rokryoz sakinlorindon dcyildi. O, on il ə w o l Bclgiyadan dayısının ona vosiyyot clodiyi mirası almaq üçün bura
golmişdi. Bu miras Qanyi mcşosinin konarında vo doyirmanın qabağında bir ncço tüfong atoşi mosafosindo olan kiçik bir malikanodon
ibarot idi. Özünün dcdiyino göro, o bura homin malikanoni satmaq
üçün golmişdi vo sonra ycno cvlorino qayıdacaqdı. Lakin görünür
bu ycrlor onu valch ctdi, çünki o çıxıb gctmoyorok buradaca qaldı.
O öz torpaq sahosini bccormoyo vo bu torpaqdan aldığı torovoz
mohsulu ilo yaşamağa başladı. O, balıq tutur vo ova çıxırdı;
m cşoboyilor bir ncço dofo az qalmışdılar ki, onu tutub protokol
bağlasınlar. Əsası kondliloro molum olmayan bu azad yaşayış,
nohayot, ona pis bir şöhrot qazandırdı. Onu qismon qadağan
cdilmoli ovla moşğul olan bir adam hcsab cdirdilor. Hər halda o
tonbol vo avara idi, çünki işloməsi lazım golon saatlarda bclo onu
tcz-tcz ot içindo uzanıb yatmış görürdülor. Mcşonin on konar ağacları altında olub, onun yaşadığı daxma da abırlı bir adamın m ənzilino oxşamırdı. Əgor bir gün onun Qanyi qosrlorinin xarabalarında
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yaşayan canavarlarla olaqo saxladığı aşkara çıxsaydı, bu ycrli
qanları osla hcyroto salmayacaqdı. Lakin qızlar, görürdün bozon
cosarət cdib onun torəfmi saxlayırdılar, çünki bu şübhəli gənc
olduqca gözol vo yaraşıqh idi: onun sərv kimi uca qamoti, ağ dorisi,
sanşın saçlan vo günoş işığında qızıl rongino çalan balaca saqqalı
vardır. Nohayot, bir gün sohor Fransuaza Dominiki scvdiyini vo başqa
hcç kosə orə gctmoyo razı olmayacağını Mcrlyc dayıya söylodi.
Bunun Merlyc dayı üçün no qodor böyük bir zorbo olduğunu
tosəvvür ctmok olar. Adoti üzro o Fransuazaya hcç bir söz
dcmoyorok susdu. Onun üzü həmişə olduğu kimi fıkirli idi, lakin
gözlorindon əvvolki scvinc artıq yox olmuşdu..Tam bir hofto onlar
bir-birilo küsülü oldular. Fransuaza da qaşqabaqlı gozirdi. Mcrlyc
dayını xüsusilo bir fıkir narahat cdirdi: o, bu avara molunun, qızı no
cür başdan çıxardığını öyronmok istəyirdi. Dominik hcç vaxt
dəyirmana golmomişdi. Qoca müşahido clomoyo başladı vo horifı
Morcl çayının o tayında tapdı; Dominik orda otlar içindo uzanıb
özünü yalandan yalmış kimi göstərirdi. Fransuaza onu öz otağının
pəncərosindən göro bilordi. Mosolo aydındı: onlar yoqin doyirmaıı
çarxının üstündon gözloşorok bir-birino vurulmuşdular.
Bcloliklo, bir hofto də kcçdi. Fransuaza gctdikcə daha anıq tutqunlaşırdı. Mcrlyc dayı iso əw olki kimi sükut cdirdi. Sonra bir dofə
axşam, hcç bir söz dcmodon, o özü Dominiki cvo gotirdi. Fransuaza
bu zaman axşam süfrəsi açırdı. Qız clo bil ki, Dominikin bu golişino
əsla hcyrət ctmodi vo o yalnız bununla kifayotlondi ki, stolun
üstünə qonaq üçün do qab-qaşıq qoydu; lakin bununla bclo l ransuazanın yanaqlarındakı çuxurlar daha aydın göründülor vo qızın
qəhqoholəri ycnidən otağa sos saldı.
Sohər Mcrlyc dayı Dominikin yanına, onun mcşo konarındakı
daxmasına gctdi. Orada onlar ow olco qapı-bacanı bağlayaraq üç
saat söhbot eldilor. Onların orada no barodə danışdıqları sonradan
da hcç koso molum olmadı. Yalnız molum olan bir şcy vardı, o da
bu idi ki, oradan golondon sonra Mcrlyc dayı artıq Dominiko bir ata
olaqosi bosloyirdi. Şübhosiz ki, orda-burda ot içindo yıxılıb yatan
və qızları özüno aşiq cloyən bu tonbəldo, qoca axtardığı adamı
tapmışdı: qoca onun namuslu bir gonc olduğuna inanmışdı.
Bütün Rokryoz qcybot qırırdı. Qadınlar öz cvlərinin
artırm alannda dayanaraq, Dominik kimi lənbol bir avaranı öz cvino
buraxan Mcrlyc dayının ağılsızlığından damşıb qurtara bilmirdilor.

Mcrlyc dayı iso bu sözosölıboto etina clmirdi. Olsun ki, o özünün no
cür cvlondiyini xatırlayırdı. Axı Madlcna ilo cvlonorkon vo onun
doyirmanmı cchi/ olaraq alarkon onun özünün bir qopiyi belo yox
idi, lakin bu hcç do onun yaxşı bir or olmasına mane olmadı. Bundan
başqa Dominik özü do bütün dcdi-qodulara dorhal son qoydu: o elo
bir canfoşaıılıqla işo girişdi ki, bütün nıahal heyrot içindo qaldı. Homin
bu zaman doyimıanda çalışan işçi çıxıb getmişdi vo Dominik onun
yerino başqasını tutmağa osla razı olmadı. O özü kisolori daşıyır, ol
arabasını çokir, doyirmanın çarxı dayanıb işlomoyondo olloşib onu
horokoto gotirirdi vo bütün bu işlori o clo bir hovoslo görürdü ki,
adamlar ona tamaşa cdib hozz. almaq üçün doyirmana golirdilor.
Mcrlyc dayı iso dodaqaltı gülümsoyirdi. O, Dominikin no kimi bir
gonc olduğunu duyduğuna göro foxr cdirdi. Hcç bir şcy, goncliyo
mohobbot qodor ilham vcro bilmoz.
Bu ağır işlorlo moşğul olan Fransuaza ilo Dominik bir-birino
porostiş cdirdi. Onlar bir-birilo çox az. damşırdı, amma tez-tez birbirilo gözloşir vo şofqotlo gülümsoyirdilor. Mcrlyc dayı holo toy
barosindo hcç bir söz dcmirdi: Fransuaza ilo Dominik do bu sükuta
chtiram cdorok qocanın qorarım gözloyirdilor. Nohayot, bir dofo iyul
ayımn ortalarında o hoyotdo söyüd ağacı altında üç stol qoyulmasım
omr clodi vo Rokryozdakı dostlarını axşama bir-iki stokan çaxır
içmoyo dovot elodi. Hoyot adamla dolmuşdu. Hamı çaxır stokanlanm olino alanda Mcrlyc dayı öz bakalını yuxarı qaldırıb dcdi:
- Ho, mosolo bclodir. Kom ali-m omnuniyyotlo sizo orz edirom
ki, bir ay sonra, müqoddos Lüdovik günündo Fransuaza bu qoçağa
oro gcdocokdir.
Bunu cşidor-eşitm oz sos-küy ilo stokanları bir-birino vurmağa
başladılar. Hamı gülürdü. Mcrlyc dayı iso sosini ucaldaraq olavo etdi:
- Dominik, nişanlını öp. Qayda belodir. Fransuaza iİo Dominik
qıpqırmızı qızararaq qonaqların qohqoholori altında öpüşdülor. Bu
hoqiqi bir bayram idi. Bütün bir çolloyi içib boşaltdılar. Sonra on yaxın
adam lar qalarkon dinc vo asudo bir söhbot başlandı. Ulduzlu vo
işıqlı bir geco idi. Bir skamya üzorindo yanaşı oturmuş Dominik ilo
Fransuaza sükuta dalmışdılar. Qoca kondlilordon biri imperatorun
Prussiyaya clan etdiyi müharibo haqqında fıkir yürütm oyə başladı.
Kondin bütün gonclori artıq orduya gctmişdilor. Bir az ovvol kond
yanından qoşun kcçib-gctm işdi. Bork döyüşm ə olacaqdı!
- Dominik ocnəbidir, o orduya getmoyocokdir. Yox ogor prussiyalılar bura golsolsr, o öz arvadını müdafıo cdor.

Prussiyalıların bura golo bilocoklori fıkri hamıya mozəli bir
zarafat kimi göründü. Yox, prussiyalılar yaxşıca kötəklonocoklor
və bütün bu işloro tczliklo son qoyulacaqdır.
— Eh mən onlan görmüşom, mon onları görmüşəm, - dcyo qoca
kondli batqın bir soslo tokrar ctdi.
Aralığa sükut çökdü. Sonra ycnidon bakalları bir-birino vurdular. Fransuaza ilə Dominik hcç bir şey cşitmodi; sossizco, başqalarının nozorindon yayınaraq skamyanın dahnda onlar bir-birinin
olindon tutdular vo bu onlara o qədər xoş göründü ki, hor ikisi gözlorini qaranlığa zilloyorok durduqları ycrdo donub qaldı.
Qoribo vo ilıq bir gcco idi. Ağara-ağara uzanan yolun hər iki
torofındə, kond bir körpo kimi asudo bir yuxuya gctmişdi. Yalnız
hərdənbir vaxtsız oyanmış bir xoruzun banlaması cşidilirdi. Qonşuluqdakı böyük mcşolərdon oson xəfıf ruzigar cvlorin damlannı
oxşayıb ötüşürdü. Qara kölgolikli çomənlordo osrarongiz və dalğın
bir əzəm ət vardı, qaranlıqda axıb gcdən bütün çeşmolor, bütün
sular isə sanki yuxuya gctmiş tobiotin saf vo ahəngdar tonofiusünü
tocəssüm ctdirirdi. Bəzon adama elo golirdi ki, dəyirmamn köhnolmiş çarxı mürgülomokdodir vo yuxuda hüron qoca bir qapı iti kimi
o da nə iso yuxusunda görür, xmldayır, öz-özüno danışırdı. Morel
çaymın şəlalosi qoca dəyirmana layla çalır, axıb gcdən sular iso bir
orğənun borusu ahəngdarhğı ilə otrafın səslorini oks ctdirirdi. Ilcç
bir vaxt Yer kürəsinin bu qədor boxtiyar bir guşosi üzərində bu qodor
sonsuz bir aləm hakim olmamışdı.

İkinci fəsil
Bir ay sonra dübbodüz müqoddəs Lüdovik günündə Rokryoz
təlaş içindo idi. Prussiyalılar impcrator qoşunlarını darmadağın
edərok, sürotli bir yürüşlo kəndo yaxınlaşırdılar. Artıq bir hofio idi
ki, yoldan kcçon adamlar prussiyalılann yaxınlaşdıqları xobərini
gotirirdilər: “onlar Lormyerdodirlər” ya da “onlar Novelledadırlar
— onların bu cür sürətlo irolilədiklori haqqındakı şayiəlordon
Rokryoz sakinləri artıq prussiyalıların Qanyi mcşolorindon düşüb
goldiklərini görən kimi olurdular. Hoqiqotdə isə onlar
görünm ürdülər vo bu əhalini daha artıq qorxudurdu. Ehtimal ki,
onlar kəndin üstüno gcco töküləcək və hamım qıracaqdılar.

Keçən gcco, sübho yaxın hoyocan başlandı. Kənd sakinlori yoldan
golon sos-küyo ayıldılar. Qadınlar diz çökorok xaç vurmağa başladılar, kondlilor chtiyatla poncorolori aralayaraq yoldan kcçon qırmızı
şalvarh soldatları gördülor. Molum oldu ki, kondo giron fransız dostosidir. Dostonin komandiri dorhal kond bolodiyyo roisini istodi vo
Mcrlyc dayı ilo danışdıqdan sonra doyirmanda qaldı.
O gün forohli vo parlaq bir günoş doğurdu. Günortaya yaxın hava
bork isti oldu. Meşolorin üzorindo sarımtraq bir duman vardı, aşağılardakı otlaqlardan iso ağ buxar qalxırdı. Qəşong vo səliqəli kond
bir təravət içindo yuxudan ayılır vo bütün ə tra f çay və fontanları ilə
üzorino şch çilənmiş, zərif bir bukcto bənzoyirdi. Lakin bu gözol hava
hcç kəsi scvindirmirdi. Bir çoxlan, komandirin doyirmanm ətrafinda
gəzindiyini, qonşu evləri gözdon keçirdiyini, Morcl çayınm o biri
sahilinə keçdiyini və durbinlə baxaraq otrafla tanış olduğunu görürdü;
onu m üşayiəl edən Mcrlye dayı isə görünür komandiro izahat
vcrirdi. Sonra komandir soldatlarım divarlann vo ağaclann arxasındakı çökəklordə yerbəyer etdi. Dəstonin osas hissosi doyirmanın
hoyotindo ycrləşdi. Doğrudandamı çarpışma olacaqdı? Merlye dayı
qayıdanda onu sorğu-suala tutdular. O ağır-ağır başım yırğaladı vo
bir kəlm ə də olsun danışmadı. Boli, çarpışm a gözlənirdi.
Fransuaza ilə Dominik də burada həyotdo dayanıb qocaya baxırdılar. Nohayot, o çubuğunu ağzmdan çıxarıb dillondi vo bclo dedi:
- Ah monim yazıq balalarım, daha sabah sizi cvlondirm ək lazım
gəlm oyəcək.
Dominik dodaqlarını sıxıb, hirsli bir halda alnım qırışdırıb
dayanmışdı, hərdon, bir o, başını qaldm b gözlorini Qanyi m eşolorino zilloyir və sanki prussiyahların yaxmlaşmasmı öz gözüylə görüb
inanmaq istoyirdi. Rəngi qaçmış, qaşları çatılmış Fransuaza aralıqda gəzinir və istədikləri şeylori soldatlara vcrirdi. Onlar hoyotdo
bir kənarda özlərino şorba bişirir vo ycməyin hazır olmasım gözləyərək zarafatlaşırdılar.
Komandir isə hər bir şeydon momnun kimi görünürdü. O bütün
otaqları və üzü çaya torof olan salonu gözdən kcçirdi. İndi o
hovuzun yanında oturub Mcrlyc dayı ilə söhbot cdirdi.
O:
- Sizin bu dəyirman həqiqi bir qaladır, - deyirdi - biz axşama kimi
buranı asanlıqla əlim izdə saxlaya bilorik... Bu quldurlar dcyosən bir
az gccikirlər. Onlar indi gərək burada ola idilor.
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Doyirmançı ovvolki kimi tuıqun idi. O, doyirmanın bir məşəl
kimi alışıb-yandığım gözləri qabağına gotirirdi. Lakin o şikayotlonmirdi, o bunu faydasız hcsab cdirdi. O yalnız. bunu dedi:
- Əmr edoydiniz ki, qayığı doyirman çarxının dalında gizləsinlər. Orda çuxur bir ycr vardır, qayıq ora ycrloşir. Bəlkə sonra ycnə
lazım oldu.
Komandir lazımi soroncamı verdi. Komandir qırx yaşlı, ucaboylu, xoş sifotli qəşong bir kişi idi. Fransuaza ilo Dominiko baxarkən o scvinir kimi görünürdü. O sanki gözlonilməkdo olan çarpışmam yadından çıxarıb onlara uymuşdu. O gözləri ilə Fransuazanı
təqib edirdi və aydın görünürdü ki, Fransuaza onun xoşuna golir.
Sonra birdon o Dominikə tərəf dönüb gözlənmodən soruşdu:
- Dostum, nə üçün siz orduda dcyilsiniz?
- Mon əcnəbiyəm , - dcyo gənc cavab vcrdi.
Deyəson bu cavab komandiri az qanc ctdi... O gözlorini qıyaraq
gülümsündü:
Əlbotto, top ilo əlləşmokdonso, Fransuaza ilə moşğul olmaq daha
xoş bir işdir.
- Komandirin gülümsodiyini görən Dominik olavo ctdi:
- Mən ocnobiyom, lakin bcş yüz mctr məsafodon bir almanı nişan
ahb vururam... Odur monim ov tüfongim sizin dal torofınizdədir.
- O sizə lazım ola bilər, - dcyə komandir sadoco onlara yanaşdı,
qız azacıq titroyirdi. Dominik iso otrafındakılara ctina ctmodən Fransuazanın sanki kömok istoyirmiş kimi ona doğru uzatdığı əlini tutub
bork-bərk sıxdı. Komandir ycno do gülümsündü, lakin artıq bir kolmo
do olsun danışmadı. O, qılıncım ayaqlan arasında qoyub, gözlorini
uzaqlara zilləyib oturmuş vo sanki xoyala dalmışdı.
Artıq saat on idi. İsti gctdikco şiddotlonirdi. Əü-afa ağır bir sükut
çökmüşdü. Hoyotdo, anbarların kölgosində oturmuş soldatlar
ycmoklə məşğul idilor. Konddon hcç bir sos golmirdi, kond sakinlori evlərini, qapılarını, poncorolorini barrikadalar halma salmışdılar. Tok-tənha qalmış bir it yolda dayanıb ulayırdı. Şiddotli istidon
ozginloşmiş otraf mcşolordon vo otlaqlardan, m üxtəlif küloklorin
səslərindən yaranan uzaq və sürokli bir uğultu golirdi. llardasa bir
quqqu quşu sükutu pozurdu. Birdon yuxulu havada bir güllə səsi
cşidildi. Komandir cəld ayağa qalxdı, soldatlar qazançalarmı kənara
ataraq, yeməklərini ycyib qurtarmadan ycrlorindon sıçradılar.

Bir ncço saniyo içindo lıamı öz döyüş mövqcyini tutdu; bütün
doyirman başdaıı ayağa soldatlarla dolmuşdu. Komandir iso yola
çıxdı, lakin irolido hcç bir şcy göro bilmodi; ağappaq yolun sağı da,
solu da bomboş idi. İkinci dofo güllo atıldı, lakin ycno do ow olki kimi
otrafda bir kölgo belo görünmodi. Sonra, komandir gcri dönorok
Qanyi torofdo iki ağac arasından, payız hörümçoyi toru kimi nazik
bir tüslü qalxdığını gördü. Mcşonin, ovvolki kimi ycno do kcçilmoz
vo mülayim bir görkomi vardı.
- Yaramazlar mcşodo gizloniblor - dcyo komandir pıçıldadı. Onlar bizim burda olduğumuzu biliblor.
Bu andan doyirmanda ycrloşmiş fransız soldatları ilo ağacların
dalında gizlonmiş prussiyalılar arasında gctdikco şiddotlonon bir
atışma başlandı. Güllolor Morcl çayı üzorindo vıyıldayır, lakin hcç
bir torofo ziyan doymirdi. Dağınıq surotdo atoş açılırdı, hor bir kolun
dalından güllo atırdılar; külok ycno do ovvolki kimi nazik tüstünü
ağır-ağır yırğalayıb konara dağıdırdı. Bcloliklo, iki saat kcçdi. Zabit
laqcyd bir tövrlo öz-özüno mahnı oxuyurdu. Hoyotdo qalmış Fransuaza ilo Dominik boylanıb alçaq divar üstündon otrafa baxırdılar.
Morelin sahilindo köhno barkasın dalında gizlonmiş bir balaca
soldat xüsusilo onlarm diqqotini colb edirdi; soldat qamı üsto ycro
uzanmışdı, o otrafına baxıb güllo atır, sonra iso tüfongini tozodon
doldurmaq üçün azacıq dala, xondoyo torof sürünürdü; onun horokotlori o qodor mozoli vo çcvik idi ki, gülümsomodon ona tamaşa
clomok olmurdu. Birdon o, bir prussiyalının başını görmüşdü ki,
cold ayağa qalxdı vo nişan aldı, lakin o atoş açmağa macal tapm amış qofıldon qışqırdı, toposi üsto dala aşdı vo xondoyo yumalandı,
xondokdo bir anlığa onun ayaqları başı kosilmiş bir cüconin
ayaqları kimi roşo ilo çırpınıb gorildi. Güllo soldatın lap üroyino
doymişdi. Bu, öldürülon ilk adam idi. Fransuaza qcyri—ixtiyari
Dominikin olini tutub hoyocanla sıxdı.
Komandir:
- Burada durmayınız, - dcdi. - Güllolər bura qodor golib çatır.
Doğrudan da clo bu anda qoca söyüd ağacından yüngül quru bir
çatırtı sosi goldi vo sınan budaq başı aşağı oyilorok yırğalanmağa
başladı. Lakin dohşotli monzorodon donub qalmış Fransuaza ilo
Dominik durduqları ycrdon torponmodilor.
Qofloton ağacların dalından ollorini oynada-oynada mcşonin
konarına bir prussiyalı çıxdı vo dorhal oradaca üzüqoylu yero

yıxıldı. Sonra otrafda ycno hor şcy donub qaldı, iki ölü iso günoş
altında yuxuya gctmiş kimi görünürdü. Əzginloşmiş çöllordo ycno
do hcç kos gözo doymirdi. Artıq tüfong atoşlori do kosilmişdi. Yalnız
tokco Morcl çayı şırıldayırdı.
Mcrlye dayı heyrotlo komandiro baxaraq, sanki ondan soruşmaq
istodi: bununla qurtarırmı?
- Yaylım atoşi açılacaq, - dcyo komandir soslondi. - Özünüzü
gözloyin, burada durmayın.
O, sözünü qurtarmamışdı ki, dohşotli bir gurultu qopdu. Böyük
söyüd ağacınm clo bil boynunu vurdular, budaqlardan qopmuş yarpaqlar havada oynadılar. Xoşboxtlikdon prussiyahlar çox yuxarıdan
nişan almışdılar. Dominik Fransuazanı konara çokorok, dcmok olar
ki, qollarına alıb apardı; Mcrlyc dayı iso onların dalınca düşorok
qışqırırdı:
- Balaca zirzomido gizlonin! Orada divarlar möhkəmdir.
Lakin onlar qocaya qulaq asmayaraq böyük zala girdilor; on
noforo qodor soldat burada sakit oturub hücumu gözloyirdilor, onlar
poncoro qapaqlarını bağlayıb, taxtalann arasından bayıra baxırdılar.
Hoyotdo yalmz komandir qalmışdı; o divarın dalına qısılmışdı, şiddotli yaylım atoşi iso davam ctmokdo idi. Çöldo ycrloşdirilmiş soldatlar torpağın hor qarışı üstündo döyüşürdülor. Lakin düşmon
onları pusquda durduqlan ycrdon sıxışdırdıqda onlar kiçik dostolorlo doyirmana qayıtmağa başladılar. Onlara omr olunmuşdu ki.
vaxt qazansınlar, prussiyalılara no qodor qüvvo ilo vuruşduqlarını
bildirmomok üçün düşmonin gözüno görünmosinlor. Bir saat da
kcçdi. Scrjant golib çöldo comisi iki-üç adam qaldığını xobor
vcrondo, zabit saatına baxıb dcdi:
- Saat üçün yansıdır... IIo, dörd saat da buranı olimizdo saxlamalı-

y>q
O, baş darvazanı bağlamağı omr ctdi vo qoti müqavimot üçün
hor bir şcy hazır cdildi. Prussiyalılar Morcl çayımn o biri sahilindo
olduqlanndan, dorhal hücum cdilocoyi qorxusu yoxdu. Doğrudur
buradan iki kilomctr konarda körpü vardı, lakin prussiyalıların o
körpüdon çox güman ki, hcç xoborlori bclə yoxdu, çayı piyada
kcçəcoklorino iso çox az chtimal vardı. Buna göro zabit yola göz
qoymağı om r ctmoklo kifayotlondi. Bütün q ü w ə t çölloro tərof
verilmoli idi.
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Auşma ycno kosildi. Günoşin odlu şüalan altında doyirman
cansız vo horokotsiz görünürdü. Bir dono do olsun poncoro qapağı
açıq deyildi, içoridon hcç bir sos golmirdi. Bu zaman prussiyalılar
artıq yavaş-yavaş Qanyi mcşosinin konarında görünmoyo başladılar. Onlar başlarını ağacların dalından çıxarır, gctdikco cosarotlənirdilor. Doyirmanda bir ncço soldat nişan almaq istoyərkon
komandir qışqırdı:
- Yox, yox, dayanın!.. Qoyun yaxın golsinlor.
Prussiyahlar şübho ilo doyirmana torof baxaraq, çox chtiyatla
yaxmlaşmaqda idilor. Sarmaşıqlardan don gcymiş tutqun görkomli
bu köhno vo susqun doyirman onları hoyocana salırdı. Lakin buna
baxmayaraq onlar yaxınlaşırdılar. Onlardan olli noforo kimi çölo,
doyirman qabağına toplaşmışdı ki, zabit yalnız bir kolmo:
- Atoş! - dcyo omr ctdi.
Yaylım atoşi açıldı, sonra dağınıq güllolor atılmağa başladı.
Bütün bodoni titroyon Fransuaza qcyri-ixtiyari olaraq ollorini
qulaqlarına apardı. Dominik soldatların dalında durub baxırdı, tüstü
dağılandan sonra o çöldo dalı üsto üç prussiyalının yıxılıb qaldığmı
gördü. Qalanları söyüd vo qovaq ağaclarına sarı cumdular. Bcloliklo,
mühasiro başlandı.
Bir saata qodor doyirmanın üstüno güllolor sopildi. Onlar dolu
kimi doyirmanın köhnolmiş divarlarını cırmaqlayırdılar. Güllolor
daşa doydikdo iso ozilib yumurlanır vo suya düşürdü. Ağaclara
doyon güllolor batqın bir soslo ağacın gövdosino işloyirdi. Bozon
şaqqıltı sosi goldikdo güllolorin doyirman çarxına doydiyi anlaşılırdı. Doyirmanda daldalanmış soldatlar patronlarım zay clomok
istomirdilor, onlar yalnız nişan almaq mümkün olduqda güllo atırdılar, hordonbir komandir saatına baxırdı. Bir güllo poncoro qapağını dolib tavana sancıldıqda, o öz-özüno pıçıldadı:
- Saat dörddür! Hcç bir vochlo davam gotiro bilmoyocoyik.
Doğrudan da düşmonin şiddotli atoşi yavaş-yavaş köhno doyirmanı uçurdub tökürdü. G üllolorin dolik -d əlik cdorok tora
döndordiyi pəncəro qapaqlarından biri ycrindon qoparaq suya
düşdü; onun ycrino döşək qoymalı oldular. Mcrlyc dayı dəqiqodo
bir başını çıxararaq dəyirman çarxımn no qodər xosarətə uğradığını
görm əyə çalışırdı, çarx hər dəfə şaqqıldadıqda onun üroyi ycrindən
qopurdu. Bu dəfo, olbətto dəyirm an çarxım hcç bir yol ilo tomir
etmok mümkün olmayacaqdı. Dominik Fransuazaya yalvarırdı ki,
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çıxıb getsin, lakin qız onun yanında qalmaq istoyirdi; o, palıd
ağacından hazırlanmış böyük şkafın dalında oturaraq, şkafı özü
üçün daldanacaq etdi. Elo bu anda güllolordon biri şkafa dəyorək
onun divanndan məşum bir uğultu qopartdı. Bunu göron Dominik
dorhal öz bədoni ilo Fransuazanın qabağını tutdu. Dominik holə
güllə atmırdı, o tüfongini əlində hazır tutmuşdusa da, poncorolorə
yaxın gcdə bilmirdi, çünki bütün poncoroləri soldatlar tutmuşdular.
Hər bir növboti yaylım atoşindo döşomo titroyirdi.
- Bax! Bax! - dcyo birdon zabit qışqırdı.
O, sıx və tutqun bir kütlonin mcşodon çıxaraq süründüyünü gördü.
Dorhal şiddətli bir atışma başlandı. Sanki dəyirmanın üzorindon bir
qasırğa keçdi. Pəncoro qapaqlanndan biri daha qopub düşdü vo poncərənin qalan boşluğundan içəri bir-birinin dalınca güllolər yağmağa başladı. Soldatlardan ikisi döşomo üzorino sorildi. Onlardan
biri artıq tərponmoyorok horokotsiz qalmışdı; ol-ayağa dolaşmaması üçün onu divarın dibinə itəlodilər. O biri soldat roşələr içində
çırpınır, yoldaşlanndan onu öldürüb qurtarmalarını rica cdirdi, amma
hcç kos ona fıkir vcrmirdi. Güllolor dolu kimi yağmaqda idi, hamı
daldalanmağa çalışır vo güllo atmaq üçün olvcrişli bir yer axtarırdı.
Daha bir soldat yaralandı; onun ağzından bir kolmo do olsun söz
çıxmadı, o yalnız donuq vo doli bir baxışla stola qapanıb qaldı.
Bütün bu ölülərin görkomi Fransuazanı dohşəto saldı; o qcyriixtiyari olaraq üstündo oturduğu stulu itolədi və divara söykonərok
döşəm ənin üzorino yıxıldı, o burada özünün daha az gözə çarpacağını vo daha artıq təhlükosiz bir ycrdo olacağını zonn cdirdi. Bu zaman
cvdoki bütün döşoklori yığaraq poncoroni tozodən yanya qədor tıxadılar. Otaq artıq qınntılarla, sınıq silahla vo yırtıq mcbcl ilə dolmuşdu.
Komandir dcdi:
- Saat bcşdir, möhkom dayanın. Onlar indi çaym bu tayına kcçmoyo cohd cdocoklor.
Bu anda Fransuaza borkdon qışqırdı. Divara doyib soyumuş
güllə azacıq onun alnına toxunmuşdu. Qızın alnında bir ncço damla
qan göründü. Dominik dönüb Fransuazaya baxdı, sonra pəncərəyə
yaxmlaşdı, birinci dəfə olaraq, tüfongini boşaltdı və bir daha
pəncoroyo yaxınlaşdı, birinci dofo olaraq, tüfongini boşaltdı vo bir
daha pəncərodon aynlmadı. O otrafmda olan şeyloro ctina etmodon
dalbadal tüfongini doldurub atır və yalnız arabir dönüb Fransuazaya
ötəri bir nəzər salırdı. Ancaq o tolosmirdi, o aramla nişan alırdı.
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Komandir yanılmamışdı, prussiyalılar qovaq ağaclannm dalına
sığınaraq çayı kcçmoyo çalışırdılar; lakiıı onlardan yalnız biri iroli
çıxmağa cosarot ctdiso do, Dominikin atdığı güllo ilo başından
vurularaq ycro sorildi. Bu oyunu müşahido cdon komandir hcyrol
içindo idi. Bclo sorrast atıcılardan daha çox olsaydı, xoşboxt olardım, dcyo gonci toriflodi. Dominik onun sözlorini cşitmirdi. Bir güllo
onun çiynini sıyırdı, digori qolunu ozdi. O iso dayanmadan atırdı.
Daha iki nofor mohv oldu. Yırtılıb-dcşilm iş döşoklor artıq poncorolori müdafıo ctmirdi. Adama clo golirdi ki, bu yayhm atoşi do
açılsa - bütün doyirman uçub tökülocokdir. Voziyyot dözülmoz bir
hala golirdi. Buna baxmayaraq zabit tokrar cdirdi:
- Möhkom dayanm, möhkom dayanın... Daha yarım saat davam
gotirin.
İndi zabit artıq doqiqolori sayırdı. O, komandanlığa düşmonin
qabağını axşama qodor saxlayacağım söz vcrmişdi, buna göro do
gcriyo çokilmok üçün toyin ctdiyi saatdan ovvol bir addım da oisun
gcrilomok istomirdi. O holo do lütfkar idi, Fransuazaya ürok-dirok
vcrmok üçün ona baxıb gülümsoyirdi. O ölmüş bir soldatın tüfongini ycrdon götürorok özü do güllo atmağa başladı.
Otaqda yalm z dörd soldat qalmışdı, Morcl çayının o biri
sahilindo çoxlu prussiyalı toplanmışdı vo onların tczliklə çaydan
kcçocoklori aşkar idi. Komandir gcri çokilmomok üçün inad edirdi
ki, birdon bir scrjant yüyürüb goldi vo zabito molumat vcrdi:
- Düşmon yola çıxmışdır, onlar bizi arxadan mühasirayo alırlar!
Görünür, prussiyalılar körpünü tapmışdılar. Komandir saatını
çıxartdı vo:
- Daha bcş doqiqo, - dcdi. - Onlar bcş doqiqodon tcz bura
yetişo bilmoyocoklor.
Bir az sonra, düz saat altı tamamda, o, nohayot, adamlanm hoyot
qapısından döngoyo çıxarmağa razılıq vcrdi. Buradan onlar xondoyo töküldülor, sonra iso özlorini Soval meşosino yctirdilor. G ctməm işdon qabaq komandir çox nozakotlə Mcrlye dayı ilə xudahafızləşdi vo ondan üzr istədi. O hətta bu sözləri də olavə ctdi:
- Onlan məşğul cdin... Biz gcri qayıdacağıq.
Bu zaman Dominik otaqda tok qalmışdı. O heç bir şey eşitm oyorək, hcç bir şcy anlamayaraq ara vcrmodon güllə yağdınrdı. O
yalnız birco şcy duyurdu: - Fransuazanı müdafıə etm əli idi.
Soldatlar çıxıb gctmişdilor, o iso bunu hcç duymamışdı. O, nişan
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alıb gözləyir vo atdığı hor bir gülloyo bir düşmoni mohv cdirdi.
Birdən qüvvotli bir sos-küy cşidildi. Prussiyalılar daldan doyinnana
girorok bütün lıoyəti doldurdular. Dominik bir güllo daha atdı və
onun tüfongindon tüstü holə çıxıb qurtarmamışdı ki, prussiyalılar
içəri girib onun üstüno atıldılar.
Onu dörd nofər tutub saxlamışdı. O biriləri onun ətrafında
dəhşotli bir dildo çığırıb-bağırırdılar. Onlar az qalmışdı ki, onu clo
oradaca boğub öldürsünlər. Fransuaza iroli atılaraq yalvarmağa
başladı. Bu anda zabit içəri girib osiri toləb ctdi. Soldatlarla bir ncço
cümlə almanca danışdıqdan sonra zabit Dominiko torof döndü vo
gözol bir fransız dilində koskin bir ifado ilo ona dcdi:
- İki saatdan sonra siz güllolonocoksiniz.

Üçüncü fəsil
Gcrman baş ştabı omr vcrmişdi ki, nizami ordu sıralanna daxil
olmayan, amma olindo silah tapılan hərbir fransız dərhal gülləlonsin.
Bu omr hotta könüllülər rotasına da aid idi, çünki Prussiya onlan bir
soldat kimi tanımaq istomirdi. Öz ocaqlannı qoruyan kondliloro bclo
zalımanə divan tutmaqla almanlar gcniş xalq toboqolorinin silaha
sanlmasma mane olmaq istəyirdilər; çünki onlan on çox qorxudan bu
idi.
Olli
yaşlarında ucaboylu, arıq bir kişi olan zabit, Dominiki qısa
bir istintaqdan kcçirdi. Zabit fransızca çox tomiz danışsa da. onuıı
sözlorindo ycnə do prussiyalıya moxsus bir zalımhq vardı.
- Siz burahsmız?
- Yox, mən belgiyalıyam.
- Elə isə no üçün siz silah götürmüsünüz? Bütün bunlann
sizinlə olaqosi olmamalı idi.
Dominik cavab vcrmirdi. Bu anda zabit Fransuazanı gördü, qız
bir az konarda dayamb rongi qaçmış bir halda danışığa qulaq asırdı,
onun ağ alnındakı sıyrıntı qırmızı bir zolaq şoklində nozəri colb
cdirdi. Zabit növbo ilo qıza vo gənco baxdı, sanki hor şcyi anladı vo
yalnız bu sözlori dcmoklə kifayətləndi:
- Siz güllo atdığınızı inkar ctmirsiniz ki?
- Mon qü w o m çatdığı qodər atdım, - dcyo Dominik sakit bir
halda cavab verdi.
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Bu ctiraf artıq idi, onsuz da o barıt hisindon qapqara olmuşdu,
bərk torlomiş vo çiynindoki sıyrıntıdan axan qana bulaşmışdı.
- Yaxşı, —dcyo zabit tokrar ctdi. - İki saatdan sonra siz gülləlonorsiniz.
Fransuaza qışqımıadı. O yalnız lal bir iztirab vo kodorlo əllorini
qaldırdı. Zabit qızın bıı horokotini gördü. İki soldat Dominiki qonşu
otağa apardı, soldatlar orda onu mühafizo altında saxlayacaqdılar.
Fransuazanın dizlori qatlanmağa başladı, o, stulun üstünə yıxıldı, o
ağlaya bilmodi - oııun nofəsi tongloşdi. Zabit iso holo do ona baxırdt
vo nohayət, qıza müraciət cdərok:
- Bu oğlan sizin qardaşınızdımıı? - dcyo soruşdu.
Fransuaza yox dcmok istəyərok baştnı yırğaladı. Zabit yenə də
öz soyuqqanlılığını itirmodon vo gülümsomodon dayanmışdı. Sonra
bir qodər sükut cdorək səruşdu:
- O çoxdanmı burada yaşayır?
Fransuaza ycnə də başının hərəkətilo cavab vcrdi: “Boli” .
- Bclə isə, o qonşu mcşolori yaxşı tammalıdır?
Bu dofə Fransuaza dilo goldi.
- Bəli, conab, - dcyo o bir qədor hcyrotlə zabito baxdı.
Zabit artıq hcç bir söz dcmədi, o dabanları üstündə çcvrilərək
koııd bələdiyyə roisinin gotirilməsini təlob ctdi. Fransuaza ayağa
qalxdı, x ə fif bir qızartı qızın üzünü bürüdü: ona elo gəldi ki, o bu
sorğu-sualın monasını anladı vo onun qolbində bir ümid oyandı. O
özü atasının dalınca qaçdı.
Atışma kəsilon kimi Mcrlyc dayı doyirmanın çarxını yoxlamaq
istəyorkon cəld taxta qalcrcyaya düşdü. Mcrlyc dayı qızını dərin bir
m əhobbətlə scvirdi, Dominiko, golocok kürokoninə qarşı m öhkəm
bir dostluq hissi bosloyirdi, lakin cyni zamanda dəyirm an çarxı da
onun qolbindo ay ycr tutmurdu. İndi onun uşaqları bu vur-çatlasından
sağ vo salamat çıxarkon, ə ürokdoıı bağlı olduğu doyirmanm da qcydinə qaldı - dəyirman isə artıq xosarətə uğramışdı. O, doyirman çarxmın iri gövdosi üzərino oyilorok, qayğılı bir sima kimi onun aldığı
yaraları gözdon kcçirirdi. Çarxın pərlərindən bcşi çilik-çilik
olmuşdu, osas hissoni iso güllolordəlik-dəlik clomişdi. O, barmaqlarını güllolərin açdığı dcşikloro səxaraq onların dorinliyini
ölçürdü; o bu ziyan dəyən ycrləri təzədən nə cür düzəldəcoyi
haqqında düşünürdü. O artıq dcşik ycrlori taxta parçaları vo yosun
ilə tutmaqda idi ki, Fransuaza onun yanına gəldi.
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- Ata, —dcyo qız onu soslodi, —onlar sizi təlob cdirlor.
Sonra qız bütün cşitdiklorini atasına nağıl cdorok ağladı. Mcrlyc
dayı başını yırğaladı. Adamları bu cür güllələmozlor. Mosoloni aydın
ctmək lazımdır. Mcrlyc dayı həmişoki kimi susqun vo sakit bir halda
doyirmana qayıtdı. Zabit soldatlar üçün ondan orzaq tolob ctdikdo,
o cavab vcrdi ki, Rokryoz sakinlori qaba roftara dözon adamlar dcyillər vo əgər zorakılıq göstorilso, onlardan hcç bir şcy almaq mümkün
olmayacaqdır. O yalnız tok özü hərokot cdocoyini şort kosorok hor bir
şcyi düzəltmoyi boynuna götürdü. Bu sakit ton ovvəlcə zabiti hirsləndiron kimi oldu, lakin sonra qocanın qısa və düzgün dolillorino
qulaq asaraq o güzoştə gctdi. O hotta qocanı daldan sosloyib soruşdu:
- Bu mcşolorin, bax bu qabaqdakı mcşolorin adı sizdo nodir?
- Soval mcşoloridir.
- Çox uzaqlara qodormi uzanırlar?
Doyirmançı diqqotlo zabito baxdı.
- Bilmirom, - deyo cavab vcrdi.
Qoca çıxıb gctdi. Bir saat sonra, zabit torəfindon omok sursatı
vo pul ilə toləb olunmuş kontribusiya' doyirman hoyotində hazır
idi. Yavaş-yavaş hava qaranlıqlaşırdı. Fransuaza hoyocanla soldatların horokotini toqib cdirdi. Qız Dominikin hobs cdildiyi otaqdan
uzaqlaşa bilmirdi. Saat ycddiyə yaxın Fransuaza ölümcül bir hoyocan kcçirdi: o, zabitin əsir Dominikin yanına girdiyini gördü; on bcş
doqiqoyə kimi içəridon onların soslori gəldiyini vo gctdikco daha
bərkdən danışdıqlarını cşitdi. Sonra zabit bir anlığa qapı ağzında
görünorok alm anca əm r vcrdi, Fransuaza onun nə dcdiyini
anlamadı; lakin on iki soldat golib ollorindo tüfong hoyotdə sıraya
düzülondə, qızın bodonino bir titrotmo düşdü. O artıq şüurunu itirdiyini hiss ctdi. Dcmok hor şcy oldon çıxmışdı: ölüm cozası ycrino
yetiriləcəkdi. On iki nəfər soldat artıq on doqiqodon bəri hazır
dayanmışdı, lakin Dominikin sosi ycno ovvolki kimi gəlirdi vo bu
səsdə kəskin bir ctiraz cşidilirdi. Nohayət, zabit qəzəblə qapını çırparaq vo son sözlorini dcyərok hoyoto çıxdı vo dcdi:
- Yaxşı, ətraflı fikirləşin... Səhoro kimi sizə möhlot vcrirəm.
Zabit əlilə işaro cdorok, hazır dayanmış soldatları buraxdı.
Fransuaza hcyrət içində donub qalmışdı. Çubuğunu tüstülədən
Mcrlyc dayı sado bir maraq ilo soldatlara tamaşa cdirdi, sonra o
1 Z o b t o lunan ycrlorin ohalisindon düsm on torofindon alınan m ocburi vcrgi

qızına yaxınlaşıb novazişlo onun qolundan tutdu. O, I-'ransuazanı
otağına apardı.
Tolaşa düşmo, - dcyo qızına tosolli vcrdi, - yuxulamağa çalış.
Axşamın xcyrindon sabahın şəri yaxşıdır - görok sabah nə olur.
Mcrlyc dayı çıxıb gcdorkon chtiyat üçün qızının otağının qapısını cşikdən bağladı. Qocanın oqidəsinə göro qadınlar hcç bir şcyə
yaram ırdılar vo onlar ciddi işloro qarışdıqda hər bir şcyi
korlayırdılar. Fransuaza iso yatmadı. O, uzun müddot yatağında oturub qaldı vo cvdon golon soslərə qulaq asdı. Hoyətdo yerloşmiş
alman soldatları oxuyur vo gülürdülər; görünür saat on birə qədər
onlar ycyib-içirdilor, çünki sos-küy bir doqiqə də olsun kəsilmirdi.
Hordonbir doyirmanın özündon ağır ayaq soslori golirdi - yoqin ki,
gözotçilər növbolorini doyişdirdilor. Lakin onun diqqotini xüsusilo
colb cdon hordonbir aşağıdakı otaqdan gəlon soslor idi. O bir ncço
dofo döşomonin üstüno uz.anaraq qulağını taxtalara söykomişdi.
Dominik homin bu aşağıdakı otaqda həbs cdilmişdi. Dcyəson
Dominik öz otağında divardan poncoroyo torof gcdib-golərok
gozinirdi, çünki Fransuaza uzun müddot onun aşağıdan gəlon
müntozəm ayaq səslorini cşitdi; sonra aralığa dorin bir sükut çökdü
- dcmok o oturmuşdu. Ümumiyyotlo, bütün cvdo soslor kəsilm əyo,
hamı yuxuya gctm oyə başlamışdt. Bütün cvin yuxuladığmı yəqin
cdərok, Fransuaza son dorocə chtiyatla pəncəroni açdı vo pəncəro
ağzına söykondi.
İlıq vo aydın bir gcco idi. Soval mcşəlori arxasına kcçon cnsiz
ay, otrafa bir çıraq kimi işıq salmışdı. Uca ağacların uzun kölgoləri,
çomonlorin qaralan lokolorino qarışmışdı, ay işığı düşon ycrlordə
iso ot yumşaq yaşıl rəngli bir moxməri andırırdı. Lakin Fransuaza
gcconin bu osrarlı gözolliyinə ctina etmirdi. O çölloro təro f göz
gəzdirorok almanların otrafda qoyduqları gözotçilori görm əyə
çalışırdı. O, bu gözətçilərin çay boyu uzanıb gcdon kölgələrini lap
aydın görürdü. Dəyirmanın qarşısında, çayın o tayında yalnız bir
nofor gözətçi dayanmışdı, - o budaqları suya sallanan söyüd ağacının yanında durmuşdu. Fransuaza onu aydın görürdü. O, xoyala
dalmış bir çoban kimi üzünü göyə tutaraq yerindo hərəkotsiz dayanmış ucaboylu bir oğlan idi.
Fransuaza otrafı diqqotlo nozordən kcçirib ycnə öz yatağı
üstündo oturdu. Düz bir saat o dərin fikirləro qorq olaraq oturdu.
Sonra tozodən ətrafı dinlodi: evdən artıq hcç bir səs golmirdi. O ycno
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do poncoroyo yaxınlaşdı, başını çıxarıb otrafa boylandı, lakin ayın
ağaclar arxasında görünon kiçik qövsü, dcyoson ona holə bir ongəl
kimi göründü; o ycnidon gözlomoyo başladı. Nohayot, o gözlədiyi
vaxtın golib çatdığını qol clodi. Gcco qaranlıq idi, on yaxın
gözotçini bclə scço bilmirdi; clo bil dörd yana qara mürokkob
tökülüb yayılmışdı. O bir an ycno otrafı dinlədi vo qot clədi. Yaxında,
poncorə yanında divara bond cdilmiş domir bir pilləkon vardı; pilləkon doyirman çarxından çardağa qalxırdı, o bir vaxtlar doyirmançıların dəyirman çarxını yoxlamaları üçün xidmot cdirdi; sonralar
mexaniz.m ycnidon qurulduqda pilləkon və doyirmanın bu hissəsi
artıq sıx sarmaşıq içərisində batıb qalmışdı.
Fransuaza cəsarotlo pəncərodon aşıb pilləkon sürahilorinin birindon yapışdı və havada asılıb qaldı. Sonra o aşağı düşmoyo başladı.
Tumanı ona çox manc olurdu. Birdən bir balaca daş parçası divardan qopub şappıltı ilə Morcl çayına düşdü. Qorxudan qızın bodoni
buz kimi oldu vo o dayandı. Sonra onun ağlına gəldi ki, bondin
üstündon tökülon suyun aramsız uğullusu onun horokotlorindən
om olə gəlon hor bir sosi müoyyon məsafədo cşidilmoz cdəcək; bu
fikirlə o daha cosarotlo, ayaqları ilo sarmaşıqlara toxunaraq, oli ilo
tutmağa ycr axtararaq aşağı cnmoyo başladı. Dominik üçün mohbəs
cdilmiş otağa yctişorok o dayandı. Gözləmodiyi bir manco onu az
qalmışdı ruhdan salsın: aşağıdakı pəncoro onun otağmın pəncorosi
altına tuş golmirdi, bu pəncorə piİlokondon konarda qalmışdı, indi
Fransuaza olini ora uzadarkən, poncoro bildiyi ycrdə divara
toxunmuşdu. Doğrudandamı o özniyyotini yerino yctirmodon, yuxan
qayıtmalı olacaqdı? Onun ollori taqotdon düşmoyə başladı, Morcl
çayının aşağıdan golən şarıltısı onun başını gicollodirdi. Fransuaza
divardan bir ncço parça ohəng qoparıb onları Dominikin poncorəsino atdı. Dominik bu səsi cşitmədi; görünür o yatmışdı. Fransuaza
barmaqlan sıynla-sıyrıla divardan yeno bir qədər suvaq qopardı. Qız
artıq tamamilə gücdon düşmüşdü, o bu saat arxası üstə ycro yıxılacağmı hiss cdirdi ki, nəhayət, Dominik ehtiyatla poncoroni açdı.
M onəm, - deyo Fransuaza pıçıldadı. - Tcz məni tut, mon
yıxılıram.
Fransuaza birinci dəfo idi ki, Dominiko “son deyə müraciot
cdirdi. Dom inik başını poncərodən çıxarıb aşağı salladı,
Fransuazanı qollanna ahb otağa apardı. Burada qızm göz yaşları scl
kimi axdı, lakin o cşidilmosin dcyo öz hönkürtüsünü boğmağa
başladı. Sonra o iradosini toplayaraq birtəhər özünü sakit clodi.

- Sizin gözotçini/. varmı? - dcyo Fransuaza pıçıltı ilo soruşdu.
Dominik Fransuazanın burada olmasından o qodor hcyrot içindo
idi ki, holo do özüno golo bilmomişdi vo indi o yalnız başınm horokotilo qapını göstororok qıza cavab vcrdi. Divarın dalından xorultu
sosi golirdi; osirin onsuz da qaça bilmoyocoyini qot etmiş gözotçi
yuxusuna haram qatmayıb qapı ağzında yıxılıb yatmışdı.
- Qaçmaq lazımdır, - deyo Fransuaza hoyocanla danışırdı. - Mon
goldim ki, sizdon rica edim qaçasınız vo sizinlo vidalaşım.
Lakin Dominik sanki onu cşitmirdi. O yalnız bu sözlori tokrar
edib dururdu:
- Bu no cür olan işdir... Bu sizsinizmi, sizsinizmi... Oh, siz moni
no qodor qorxutdunuz. Siz yıxılıb ozilo bilordiniz.
O, qızın ollorini ollorino ahb öpdü.
- Bilsoniz sizi no qodor scvirom, Fransuaza! Siz morhomətli
olduğunuz qodor do cosarotlisiniz. Mon yalm z bir şcydan qorxuram: sizi görmomiş ölümo gcdocokdim... İndi budur siz burdasımz,
indi onlar moni gülloloyo bilorlor. Sizinlo on bcş doqiqo vaxt kcçirdikdon sonra mon hor bir şcyo hazır olacağam.
Dominik yavaş-yavaş qızı özüno torof çokdi vo Fransuaza
başmı onun çiynino qoydu. Tohlüko onlan bir-birino yaxınlaşdırdı.
Bir-birini qucaqlayaraq onlar hor şeyi unutdular.
- Ah, Fransuaza, - deyo Dominik mchriban bir soslo davam
cdirdi, - bu gün müqoddos Lüdovik günüdür, çoxdan bori gözləmokdo olduğumuz toyun toyin cdildiyi gündür! İndi ki birycrdəyik,
burda təkik, toyin ctdiyimiz görüş gününo vəfalı çıxmışıq, dcmok
hcç bir şey bizi ayrı sala bilmodi... Axı bu açılan səhər bizim
toyumuzun səhoridir, dcyilmi?
- Elədir, clodir, - dcyə Fransuaza təkrar etdi, - bu bizim toyumuzun sohoridir.
Onlar titrəyərək öpüşdülər. Lakin Fransuaza birdon çırpınıb
Dom inikin qucağm dan çıxdı; dohşətli hoqiqət onun gözləri
qarşısında canlandı.
- Qaçm aq lazımdır, qaçm aq lazımdır, - deyo o israr etdi. - Bir
doqiqo belə itirm ək olmaz.
Dominik Fransuazanı qucaqlamaq üçün yenidən qaranlıqda
əlini ona to rəf uzadarkən, qız ycnə də “sən” deyə ona m üraciət etdi:
- Ah, rica edirom, m ənə qulaq as... Əgor sən ölson, m ən d ə ö ləcəyəm . Bir saatdan sonra hava işıqlaşacaq. Mon istoyirəm ki, sən
bu doqiqo vaxt itirm odən çıxıb gedəsən.
150

Fransuaza toləsik öz planım ona söylodi. Domir pillokon dəyirman çarxımn üstüno qodor uzanır; o çarxın pərlərindon tutub, aşağıda çayın oyuq ycrindo gizlədilmiş qayığa cno bilor. Sonra o asancasına çayın o biri tayına kcçib gizİəno bilordi.
Dominik:
- Axı orda, - dedi - gözotçilor yoxdurmu?
- Orda tək birco nofor gözətçi vardır, düz doyirmanın qabaq
torofındo söyüd ağaeının altında durmuşdur.
- Birdən o məni gördü, qışqırmaq istodi?
Fransuaza diksindi. Yuxarıdan gotirdiyi bıçağı Dominikin olino
basdı. Aralığa sükut çökdü.
- Bəs sizin atanız, bos siz özünüz? - deyo Dominik davam ctdi.
- Yox, yox mon qaça bilmorom... Moni burda tapmasalar, soldatlar
sizi öldürərlor. Siz onları tanımırsınız. Əgor mon onları Soval mcşolərindən kcçirmoyə razı olsaydım, onlar məni bağışlamağı vod edirdilər. Onlar monim burda olmadığımı biləndo, hor no dcson cləyo
bilorlər.
Qız onunla mübahisəyo girişmodi. Dominikin bütün dolillorino
o sadəco olaraq belə cavab vcrdi:
- Mono olan məhobbotiniz xotirino - qaçın. Əgor Dominik, siz
məni sevirsinizso, bir dəqiqo do olsun burda qalmayın.
Sonra Fransuaza dedi ki, o tez öz otağına qayıdacaqdır. Hcç kos
onun Dominiko kömək ctdiyini bilmoyəcokdir. Nəhayot, onu inandırmaq üçün Fransuaza adəti olmayan bir chtiras coşqunluğu ilo
Dominiki qucaqlamağa vo öpmoyo başladı. Dominik moğlub oldu.
O yalnız soruşdu:
- And için ki, atanız sizin bu horokotinizdon xobordardır vo o da
məno qaçmağı m əslohət görür.
- Məni atam özü göndordi, - deyə Fransuaza qoti cavab vcrdi.
Fransuaza yalan dcyirdi. Bu doqiqə o yalmz Dəminikin təhlükodən qurtardığım bilmok, doğan günəşin onun ölümünü xobor verəcəyi haqqındakı o dözülməz fıkirlərdon xilas olmaq istoyirdi. O buradan uzaqlaşdıqdan sonra qoy bütün bədbəxtliklər Fransuazanın
başına tökülsün, o salamat qalarsa, bütün bu bəlalar Fransuazaya xoş
görünəcəkdir.
Qızın bu bağlılıq hissindoki xudbinlik hor şcydən əvvəl Domınikin sağ qalmasım telob cdirdi.
- Yaxşı, - deyo Dominik cavab verdi, - mən sizin istədiyiniz
kimi cdərəm.

Bundan sonra scvgililor artıq danışmırdılar. Dominik poncoroyo
yaxınlaşaraq onu taybatay açdı. Lakin birdon çöldon golon bir
gurultu onları diksindirdi. Qapı silkolonib taqqıldadı vo onlara clo
goldi ki, qapını açırlar. Yoqin yaxından kcçon qarovul nofori onlann
sosini cşitmişdi. Onlar bir-birino qısılaraq durduqlan ycrdo donub
qalmışdılar vo sonsuz bir tolaş içindo gözloyirdilor. Qapt ycnidon
silkolondi, Iakin açılmadı. Onlar hor ikisi içorido doriıı bir nofos
aldılar, indi lıor ikisino do molum oldu ki, qapı ağzında yatan soldat
yuxuda o yan-bu yana çcvrilir. Doğrudan da tczliklo arahğa ycno
sükut çökdü vo tozodon xorultu sosi cşidildi.
Dominik hor no cür olursa olsun ovvolco Fransuazantn öz otağına qayıtmasını istodi. O qızı qucaqladı vo sükut içindo onunla vidalaşdı. Sonra pillokono çıxması üçün Fransuazaya kömok clodi vo özü
do sürahidon tutdu. Lakin Dominik Fransuazanın öz otağına çatdığma
omin olmamış bir pillo do olsun aşağı düşmokdon imtina ctdi. Fransuaza öz otağına qayıdıb xofıf külok kimi titroyon bir soslo dcdi:
- Salamat qal, ozizim!
Fransuaza poncoroyo söykondi vo gözlorilo Dominiki toqib clomok istodi. Gcco ovvolki kimi ycno zil qaranlıq idi. Fransuaza gözotçini görmok üçün gözlorini qaranhğa zillodi, lakin onu görüb seço bilmodi; qaraıılıq içindo yalnız söyüd ağacı solğun bir kölgo kimi
nozoro çarpırdı. Bir aıı o Dominikin aşağı düşorkon sarmaşıqlara
toxunduğunu cşitdi. Sonra doyirman çarxı ctrıldadt vo Dominikin
qayığı tapdığını bildiron xofıf su şappıltısı goldi. Doğrudan da bir
doqiqo sonra Fransuaza Morcl çayının boz sothindo qayığtn tutqun
qaraltısım gördü. Bu zaman amansız bir tolaş hissi ycnidon qızın
boğazını qurutdu. Doqiqobaşı ona clo golirdi ki, o gözotçinin tolaşh
qışqırığını cşidir, qaranlıqdan golon hor bir xofif sos iso onun qulağtnda tolosik soldat addımları, silah cingiltisi vo doldurulan tüfonglorin şaqqtltısı kimi oks cdirdi. Hoqiqotdo iso zaman saniyolorlo
axır, tobiot öz şalıano sükutunu pozmurdu. Görünür Dominik artıq
o biri sahilo yaxınlaşırdı, Fransuaza daha hcç bir şcy göro bilmirdi.
Aralığa möhtoşom bir sükut çökmüşdü. Sonra Fransuaza no iso bir
tappıltı, xırıltılı bir sos vo ycro doyon bir bodondon çıxan boğuq bir
gumbultu cşitdi. Bundan sonra otrafı qapayan sükut daha da
dorinloşdi. Fransuaza sanki yanmdan bir ölüm kcçib-gctdiyini
duyan kimi oldu vo qızın qolbi bu nüfuz cdilmoz gcconin soyuğundan titroyib dondu.
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Diirdüncü fəsil
Sübh açılar-açılmaz doyirman gurultulu soslərlo doldu. Mcrlyc
dayı Fransuazanın otağını açdı. Fransuaza rongi qaçmış, lakin sakit
bir halda hoyoto düşdü. Ancaq o, quyunun yanında şincl üstüno
qoyulmuş prussiyalı soldatın mcyitini görorkən bütün bodoninin
titrodiyini duydu.
Mcyitin dövrosindo dayanmış soldatlar ollorini ycllodərok
qozoblo bağırırdılar. Onlardan çoxu yumruqlarını kondo tərof qaldıraraq hodoloyirdilor. Bu zaman zabit omr vcrib kondin bolodiyyə
roisi sifətilo Mcrlyc dayını yanına çağırtdırdı. O, qozəbindən
boğulan bir soslo:
- Budur, - dcdi, - çayın sahilindo bizim soldatlardan birinin
ölüsü tapılmışdır... Biz başqalarına dors olmaq üçün, qatili cozalandırmalıyıq vo mon ümid cdirom ki, onu axtarıb tapmaqda siz bizo
kömok cdocoksiniz.
Doyirmançt öz daimi soyuqqanlılığı ilo cavab vcrdi:
- Qulluğunuzda hazıram, ancaq bu asan iş dcyil.
Zabit mcyitin üzünü örton şinclin otoyini qaldırmaq üçün aşağt
oyildi. Mcyito vurulmuş dohşətli bir yara göründü. Gözotçini bıçaq
ilo boğazından vurmuşdular vo bıçaq yaramn içindo qalmışdt. Bu,
qara dostokli bir motbox bıçağı idi.
Zabit Mcrlyc dayıya:
- Bıçağı nozərdən kcçirin - dcdi, - bəlkə qatili tapmaqda bizo
köm ək clodi.
Qoca bıçağt görorkon diksindi. Lakin o dərhal özünü olə aldı vo
üzündo bir ozələni do olsun torpotmodon cavab vcrdi:
- Bizim konddo bu cür bıçaq hamıda vardır... Bolko sizin soldat
dava cləmokdən tongo gələrok özü-özünü öldıirmüşdür. Bclo hadisolər olur.
- Susun! - deyo zabit dəli kimi qışqırdı. - Bilmirom niyə mən
sizin kondo dörd bir tərofdon od vurub yandırmıram.
Xoşboxtlikdon zabitin qozoblonm əsi onun, Fransuazantn
üzündə om əlo gələn doyişikliyi sezməsino manc oldu. Fransuaza
quyunun yantndakı daş skamyanm üstündo oturmağa mocbur oldu.
O nə qədər edirdisə gözlorini ayaqları altmdakı torpaq üstüno
sorilmiş mcyitdon çokə bilmirdi. Bu Dominikə oxşayan ucaboylu,
qoşong bir oğlandı, sartşın saçları və göy gözləri vardı. Mcyitin
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Dominiko oxşaması Fransuazanın qolbini sıxdı. O düşünürdü ki,
kim bilir bolko bu ölünün do Almaniyada scvgilisi vardır vo indi o qız
bu oğlan üçün ağlayacaqdır. Fransuaza ölünün boğazına sancılmış
bıçağını tanıdı. Dcmok onu Fransuaza öldürmüşdü.
Zabit qışqıraraq Rokryoza qarşı amansız todbirlor görocoyi haqqında hodolor yağdırmaqda ikon, bir ncço soldat yüyürüb onun yanına
goldi. Yalnız indi Dominikin qaçması molum oldu. Bu böyük bir
tolaşa sobob oldu. Zabit hadiso ycrino golorok açıq qalmış poncoroyo
baxdı və hər bir şcyi anlayaraq son doroca osobiloşmiş bir halda gcri
qayıtdı.
Mcrlyc dayı, göriinür, Dominikin qaçmasından bork dilxor idi.
- Axmaq, - deyo o öz-özüno dcyindi. - Bütün işlori korladı.
Bunu eşidon Fransuaza çox moyus oldu. Qızının bu işdo oli
olduğundan atanın xəbəri yoxdu. O başını yırğalayaraq yavaşcadan
qızına dedi:
- Hə, indi yaman concəlo düşdük!
- Bu o yaramazın işidir! Bu onun işidir! - dcyo zabit bağırırdı.
- O meşoyə qaçmışdır. O tapılıb bizo vcrilm əsə, onun ovozinə
bütün kond cozalanacaqdır.
Sonra o doyirmançıya müraciot ctdi:
- Hə, siz yoqin ki, onun harda olduğunu bilmomiş dcyilsiniz?
Mcrlyc dayı adoti üzrə sossizcosino güldü və geniş meşoli
topəlori göstororok dedi:
- Məgor bu m cşələrdo adam tapmaq olar!
- Orda yoqin elo dorələr var ki, siz yaxşı bolodsiniz. Mon sizo
adam qoşaram. Siz onlara bolodçilik edərsiniz.
- Baş üsto. Amma bütün ə tra f mcşəlori arayıb axtarmaq üçün
bizo azı bir həfto vaxt lazımdır.
Qocanın soyuqqanlılığı zabiti cin atına mindirirdi. O özü də bu cür
bir axtarışın monasız əlduğunu anlayırdı. Elo bu zaman onun gözlori
skamyada oturmuş Fransuazaya sataşdı, qızın rongi qaçmışdı; o titrəyirdi. Fransuazanın bu porişan görkəmi zabiti heyrəto saldı. O bir
anlığa susdu, növbo ilə doyirmançım və Fransuazanı gözdən keçirdi.
- Axı bu adam gərok ki, sizin qızınızm aşnası idi? - deyə o
nohayət, qaba bir torzdə qocadan soruşdu.
Mcrlyc dayının rəngi qaçdı; o bu dəqiqə zabitin üzorinə atılaraq
onu boğub öldürocokmiş kimi göründü. Lakin o zorla özünü saxlayaraq dinmodi. Fransuaza ollorilo üzünü örtdü:
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- Boli, elədir ki var, - dcyo prussiyalı davam cdirdi - ya siz, ya
da sizin qızınız onun qaçmasma kömok ctmişsiniz. Siz bu işin iştirakçısısınız. Bir daha soruşuram: onu tutub bizo verməyi boynunuza
götürürsünüzmü?
Doyirmançı cavab vcrmədi. O üzünü konara çcvirib sanki ona
müraciot cdilmirmiş kimi laqcyd bir halda gözlorini uzaqlara
zillodi. Bu zabiti tamamilo özündon çıxartdı.
Zabit:
- Elo isə onun ovozino siz güllolənocoksiniz, - deyə bildirdi.
Zabil yenidon soldatlann qocanı güllolomək üçün düzülmələrino dair omr verdi. Merlyc dayı öz adi laqcyd halını pozmadı. O yalnız x əfıf bir hərokotlo, çiynini atdı; bütün bu drama ona çox da ağıllı
görünmodi. Aydındır ki, o bu cür asancasma adamı gülloləmok mümkün olacağına inanmırdı. Sonra soldat vzvodu hoyətdə görünərkon,
o ciddi olaraq soruşdu:
- Dcmok doğrudan mon güllolonocoyəm? Eybi yoxdur, ctiraz
ctmirom. Ogor sizo mütloq bir adamı gülloləmok lazımdırsa,
mənim başqalarmdan noyim oskikdir?
Lakin Fransuaza doli kimi yerindən sıçrayaraq dili tutula-tutula
qışqırırdı:
- Rohm cdin, conab, atama toxunmayın! Onun ovozində məni
öldürün. Dominikin qaçmasına kömok edon monom. Bu işdo müqəssir monom.
- Sus qızım! -- dcyə Merlyc dayı sosləndi. - Niyo yalan danışırsan? Conab, o bütün gcconi öz otağında keçirmişdir, qapını daldan
mon özüm bağlamışdım. O yalan dcyir, inanın monə.
- Yox yalan demirəm, - dcyə qız həyəcanla etiraz ctdi. - Mon
poncərodon çıxmışdım, Dominiki qaçmağa mon razı saldım. Bu
doğru sözümdür, həqiqəl bu cürdür...
Qocanın rəngi tamamilo qaçdı. O, qızının gözlərindon onun
yalan dcmodiyini gördü və bütün bu hadiso onu dohşoto saldı. Ah,
bu uşaqlar! Qolbin sosinə tabc olaraq onlar bütün işləri korlayırlar.
Qoca artıq hirslənmişdi.
- O dəli olmuşdur, ona qulaq asmayın! O sizə cofəngiyat nağıl
edir. Gəlin bu m əsəloni qurtaraq getsin.
Fransuaza yenə do no isə dcmok, ctiraz ctmək istəyirdi. O, dizi
üstə yıxılaraq, əllərini qaldırdı. Zabit bu iztirab dolu mübarizəni
sakit bir tövrlə seyr edirdi.

- And olsun, - dcyo, nohayot, o soslondi, - mon sizin atanızı
sizin olinizdon ona göro alıram ki, o birisi artıq monim olimdo
deyildir... Onu axtarıb tapmağa çalışsanız, o vaxt atamz azad
olacaqdır.
Fransuaza bir aıı diqqotlo zabito baxaraq qaldı vo qızın gözlori
bu toklifin dohşotindon gcniş açıldı.
- Bu dohşotdir, - dcyo o pıçıldadı. - Mon Dominiki bclo bir
saatda hardan tapım? O çıxıb gctdi vo mon artıq hcç bir şcy bilmirom.
- Uzun sözün qısası, scçin! Ya o, ya da atanız.
- Ah, ilahi, mogor mon scço bilorommi? Əgor mon Dominikin
harda olduğunu bilmiş olsaydım bclo, ycno do scço bilmozdim. Siz
monim qolbimi parçalayırsmız. Ölüm monim üçün daha yaxşıdır.
Boli bu monim üçün do asan olardı. Yalvarıram sizo, öldürün moni,
öldürün moni...
Bu dorin bir ağrı vo göz yaşı ilo dolu olan sohnə, nohayat,
zabilin səbrini tükotdi. O dcdi:
- Yaxşı, kifayotdir! Mon aliconablıq göstororom, mon sizə iki
saat möhlət vcrirom... Əgor iki saata kimi sizin sevgiliniz burada
olmazsa, onun ovozinə atanız mohv olacaqdır.
Zabit Mcrlyc dayını Dominik hobs cdilon otağa aparmağı omr
elədi. Qoca tonboki istoyorək, çubuq çokmoyo başladı. Onun chtirassız üzündo hcç bir duyğunun oksi görünmürdü. Yalnız ə tək
qalandan sonra və tənbəki çokmoyə başlarkon iki damla iri göz yaşı
ağır-ağır onun yanaqlarından aşağı yuvarlandı.
Onun zavallı və əziz qızı, indi ncco iztirab çokirdi!
Fransuaza hoyotin ortasında qaldı. Prussiyalı soldatlargülüm soyərok onun yanından kcçirdilor. Onlardan bozilori Fransuazaya no
isə söz atır, onunla zarafat cdirdilor, qız iso onların bu sözlorindon
hcç bir şcy başa düşmürdü. O, bir doqiqo əvvəl atasının dalmca
örtülon qapıya baxırdı. O sanki başının parçalamb tökülməməsi
üçün ağır bir hərokotlo olini alnına doğru apardı.
Zabit dabanları üsto dönorok, tokrar cldi:
- Sizin ixtiyarınızda iki saat vardır. Bu vaxtdan xeyirli olaraq
istifado etmoyo çalışın.
Onun ixtiyarında iki saat vardır? Bu sözlər onun bcynindo uğuldayırdı. O, huşsuz bir halda hoyotdon çıxıb, hansı somto iso üz
qoyub gctdi. Hara gctmoli? No ctm əli? Fransuaza müoyyon bir
qorara golmok Ciçün hcç çalışmırdı da, çünki bütün bu səylərinin obos

olduğunu duyurdu. L.akin buna baxmayaraq onun könlü Dominiki
görmək istoyirdi. Onlar bir-birini başa düşordilor; bolko ikilikdo
bu voziyyotdən bir çıxış yolu tapa bilordilor. Bclo bir fıkirlo porişan
halda o, Morcl çayının sahilinə cndi vo iri daşlar tökülon bir ycrdon.
bəndin alt torofındon çayın o biri tayına kcçdi. Ayaqları onu
çomonliyin başındakı tonha söyüdün yanına gotirdi. Aşağı oyilorok
o, ayaqları altmda bir qan gölmoçosi gördü vo onun rongi qaçdı.
Boli o hadiso bu ycrdo baş vcrmişdi. Fransuaza Dominikin otlar
üstündo buraxdığı izi toqib cdərok irolilodi; görünür ki, o yüyüroyüyüro qaçmışdı: çomonliyi çəpino kosib kcçon gcniş addımların
izi görünürdü. Daha irolido Fransuaza izi itirdi. Lakin qonşu
çəm onliyə kcçorkon o təzodon Dominikin izini tapan kimi oldu. Bu
izlər onu mcşə konarına golirib çıxardı, burdan o yana iso bütün
izlər itirdi.
Buna baxmayaraq Fransuaza mcşoyo girdi. O, mcşodo özünü
bir o qodor do tonha və kimsəsiz hiss cımodi. Bir doqiqoliyə
oturdu. Sonra vaxtın kcçdiyini xatırlayaraq, ayağa qalxdı. O,
doyirmandan çıxandan bori nə qədor vaxt kcçmişdi? Bcş doqiqo?
Yarım saat? O nə qodor vaxt kcçdiyindon xoborsizdi. Bolko
Dominik bir vaxtlar onların borabor qoz ycdiklori o balaca mcşodo
gizlonmişdir? Fransuaza ora yönoldi, kiçik mcşonin dövrosino
fırlandı. Oradan yalnız bir qara toyuq havalandı, quş incə vo qomli
bir səs çıxardı. Bu dəfo qızm fıkrino goldi ki, bolko Dominik qaya
arasında, bəzon onu gözİədiyi o ycrdo gizlonmişdir, lakin o ycro
golərkən, oranı da bəmboş gördü. Artıq no üçün axtarmalı?
Fransuaza onu tapmayacaqdır, lakin gctdikcə onu tapmaq hissi dalıa
da şiddətlonir və qız addımlarını sürotlondirirdi. Birdon onuıı
başına belə bir fıkir goldi: bəlko Dominik ağaca dınnaşmışdır. İndi
o yuxarı baxa-baxa gcdirdi vo Dominiko özünün yaxında olduğunu
bildirmok üçün hər on beş-iyirm i addımdan bir onu çağırırdı. Onun
çağırışına quqqu quşu cavab verirdi. Ağacların budaqları
səslənəndə ona clə golirdi ki, bu Dominikdir, ağacdan aşağı düşür.
Hətta ona clo goldi ki, o, Dominiki görür, Fransuaza dayandı, onun
nofosi tong oldu vo o yüyürmok, qaçmaq kimi bir arzu duydu. O,
Dominikə nə deyocokdi? Mogor o, doğrudandamı Dominiki özü ilə
bərabor aparmağa golmişdi ki, sonra onu gülloloyo idilor? Ah, yox.
o bu barodo bir kolmo do olsun danışmayaeaqdı. O, Dominiki görüb
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qışqıracaqdı ki, o qaçıb gctsin, o bu ycrlordo qalmasın. Sonra
atasının onu gözlodiyini fikirloşdikdo dorin bir ağrı onun qolbini
sarsıdırdı. O, ycro, otlar üzorino yıxılaraq ağladı vo borkdon dcdi:
- İlahi! İlahi! Mon bura no üçün goldim? - O bura no üçün gəldiyini düşünorkon. doli olmaq dorocosino golirdi. O sanki bir dohşotdən qurtulmaq istoyirmiş kimi mcşodon çıxmağa tolosdi. Uç
dəfo yolunu itirdi vo artıq dəyirmanı tapacağından ümidini kosmişdi ki, birdon Rokryozun qarşısındakı bir çomonliyə çıxdı. Kondi
görərkən o dayandı. Dcmok o gcri tok dönəcəkdir?
O holo do olduğu yerdo dayanmışdı ki, bir səs yavaşdan onu
çağırdı:
- Fransuaza! l-'ransuaza!
Fransuaza, başını xondokdən çıxarmış Dominiki gördü. Ah,
porvordigara! O, Dominiki tapdı. Dcmok göylor Dominikin ölümünü istoyir? O, köksündon qopan qışqınğı boğdu, xondəyo yüyürdü.
- Son mənimi axtarırdın? - soruşdu.
- Bəli, - Fransuaza cavab vcrdi, onun bcynindo no isə uğuldayırdı vo o no danışdığını özü də bilmirdi.
- Hə, orada işlor nə haldadır?
Fransuaza gözlorini aşağı saldı və pıçıldadı:
- Hcç nə yoxdur; mon nigaran qalmışdım, soni görmək istoyirdim.
Dominik sakit olaraq, özünün buradan uzağa gctmək istom ədiyini və onlar haqqmda düşünüb nigaran qaldığını qıza söylədi. Bu
alçaq prussiyalılar hcyifiarini qadınlardan və qocalardan çıxacaq
qodor yaramazdırlar. Dcmək hər iş öz qaydasilo gcdirdi. Dominik
gülorok olavo ctdi:
- Toyumuzu bir həftə toxiro salarıq, vossalam.
Sonra Fransuazanın ycno do moyus bir halda olduğunu görərək,
tutuldu.
- Sonə nə olmuşdur? Son məndon noyi iso gizlədirsən.
- Yox, and içirəm hcç no yoxdur! Mon bura yüyüro-yüyüro
golmişom.
Dominik onu qucaqlayaraq, burada dayanıb söhbət clomoyin hor
ikisi üçün də təhlükəli olduğunu söylədi və o, m cşəye tərof gctm ək
üçün xondekdon çıxmaq istədi. Fransuazanm bütün bodəni titrəyirdi.
- Qulaq as! Bəlkə sən burda qalsan daha yaxşıdır? Səni hcç kos
axtarmır, son hcç bir şcydon chtiyat cləmo.

- Fransuaza, son mondon no iso gizlodirson, - dcyə o tokrar ctdi.
Fransuaza ycno do ondan hcç bir şey gizlətmodiyinə and içdi.
Yalnız onun istodiyi bu idi ki, Dominik onun yanında olsun. Fransuaza kokəloyorok buna oxşar bir ncçə dolil gotirdi. Fransuaza
Dominiko o qodor qoribə görünürdü ki, o özü burdan gctmək fikirlərindon ol çokdi. Bundan başqa o, fransızlann qayıdacaqlanna omin
idi. Kim isə Soval otrafında fransız qoşunlarını görmüşdü.
- Ah, birco onlar toləso idilər, birco tcz golib çıxa idiiər —dcyo
Fransuaza hərarotlə pıçıldadı.
Bu zaman Rokryoz kilsosindo saat 11 zəngini çalırdı. Zəngin
zərboləri aydm vo qüw ətli səslonirdi. Fransuaza diksinib ayağa
qalxdı, o, doyirmandan çıxandan bəri artıq iki saat kcçmişdi.
- Qulaq as, - dcyo Fransuaza təlosik bir halda danışmağa başladı, —ogor sən bizo lazım olsan, mən öz otağıma qalxıb yaylığımı
ycllədocoyom.
Bunu dcyərək Fransuaza qaçıb gctdi, təlaşa düşmüş Dominik
isə xondəyin qırağında uzanıb gözlərini dəyirmana sarı zillodi. Rokryoza yaxınlaşarkən, Fransuaza qoca dilənçi Bontan dayıya rast
gəldi, bu qocanı bütün mahal tanıyırdı. Qoca qıza baş oydi, o clo
indicə prussiyalılann dəyirmançını mühasiroyə aldıqlarını görmüşdü, sonra o xaç çokərok vo no isə mırıldanaraq öz yoluna davam
ctdi. Fransuaza golib çıxarkən, zabit ona:
- İki saat kcçdi, - dcdi.
Mcrlye dayı buradaca quyu yanındakı skamyada oturmuşdu. O
ycnə də çubuq çəkirdi. Fransuaza bir də yalvarmağa, ağlamağa
başladı, zabitin qarşısında diz çökdü. Fransızlann qayıdacaqlanna
bağladığı ümid getdikcə artırdı və o hönkürüb ağladığı halda, cyni
zamanda uzaqdan golən qoşunun müntəzom ayaq soslərini cşidir
kimi olurdu. Ah, onlar bir gəlib çıxa idilər, golib hamını azad cdə
idilər!
- Xahiş cdirəm, cənab... daha bir saat, yalnız birco saat... Axı siz
bizo bir saat da möhlət vcrə bilərsiniz.
Lakin zabit sözündə möhkom dayanmışdı. O hətta qocanı sakil
güllələm ok üçün, iki soldata əm r etdi ki, qızı tutub hoyətdon konara
çıxarsınlar. Bu zaman Fransuazanın qəlbindo dohşətli bir tufan
qopdu. O, atasının bu cür öldürülmosinə davam gotiro bilmozdi.
Yox, yox, Dominiklo borabər o özünü ölümo vcror, lakin atasına

toxunmağa qoymazdı. Qız bu fikirlo cold öz otağına torof yüyürdü,
lakin bu zaman Dominik özü hoyotdo göründü.
Zabit vo soldatların köksündon müzoffor bir bağırtı qopdu.
Dominik iso sanki burada Fransuazadan başqa hcç kos yox imiş kimi
sakit, amma bir qodor sort bir sima ilo qıza yaxınlaşdı.
O Fransuazaya:
Yaxşı dcyil, - dcdi - no üçün siz moni bura gotimıədiniz.
Əgor Bontan dayı burada nəlor olduğunu mono nağıl clomosoydi...
Xülaso, budur, mon goldim.

Bcşinci fəsil
Saat üç idi. Hardasa yaxından kcçon bir tufanın parçalanmış qara
buludları yavaş-yavaş üfliqi çulğayırdı. Sarıya çalan göy qübbosi vo
mis rongli parça-parça buludlar, günoş işığında sofalı görünon Rokryoz dorosini şübhoii kölgolor dolu bir quldur yatağına döndormişdi.
Prussiyalı zabit Dominiki hobso almağı omr ctmoklo kifayotlondi,
onun talcyini no cür holl cdocoyino dair hcç bir söz dcmodi. Günortadan bori Fransuaza dözülmoz bir iztirab çokirdi. O, atasının tokid
ctmosino baxmayaraq hoyotdon çıxıb getmok istomirdi. O, fransızları
gözloyirdi. Lakin saatlar golib-kcçirdi, tczliklo artıq qaranlıq qarışacaqdı. Fransuaza bütün bu qazanılmış vaxtın qarşısındakı folakoti
sovuşdura bilmoyocoyini düşündükco daha artıq ozab çokirdi.
Bu zaman saat üço yaxın prussiyalılar gcri çokilmok üçün
hazırlıq görmoyo başladılar. Artıq bir ncçə doqiqo vardı ki, zabit
ycno Dominiİdn yanına girorok onunla toklikdo qalm ışdı.
Fransuaza anladı ki, artıq Domiııikin ölüm-dirim mosolosi holl
olunmaqdadır. Qız ollorini çarpazlayaraq dua clomoyo başladı.
Mcrlyc dayı iso qozavü-qodorin hökmüno baş oymoyo öyroşmiş
qoca bir kondli kimi hcç bir söz dcmodon horokotsiz bir halda
qızının yanında oturmuşdu.
Ah, ilahi, ilahi! - dcyo Fransuaza inildoyirdi. - Onlar
Dominiki öldürocoklor.
Doyirmançı qızını özüno torof çokdi və balaca bir uşaq kimi
dizlori üstüno aldı.
Bu anda zabit cvdon çıxdı, onun dalınca iki soldat Dominiki
gotirirdi.
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- Heç bir vaxt, hcç bir vaxt, - dcyo Dominik bağırırdı. - Mon
ölümo hazıram.
- Bir yaxşı fıkir cdin, - dcyo zabit soslondi. - Sizin bizo göstormok istomodiyiniz o xidmoti başqa hor bir kos bizo göstoro bilor...
Mon hoyatınızı sizo qaytarıram, mon aliconablıq cdirom... bir iş
dcyil, siz bizi yalnız Monrcdona qodor mcşodon kcçirmolisiniz.
Orda cığırlar olmamış dcyildir.
Dominik cavab vcrmirdi.
- Dcmok, siz inad cdirsiniz?
- Moni öldürün bu mosolo bir korolik qurtarsın, •- dcyo Dominik cavab vcrdi.
Fransuaza qollannı uzadaraq uzaqdan ona yalvarırdı. O hor bir
şcyi unutmuşdu, o, Dominiki alçaqlığa bclo sövq ctmoyo hazır idi.
Lakin Mcrlyc dayı bu ağlını itirmiş qadının horokotini prussiyalılar
görmosin dcyo cold onun qolundan tutdu.
- Dominik düz dcyir, - dcyo Mcrlye dayı pıçıldadı, - ölmok daha
yaxşıdır.
Dominiki güllolomok üçün düzülmüş vzvod buradaca dayanmışdı.
Zabit Dominikin qorxacağını, güzoşto gcdocoyini gözloyirdi. O
holo do Dominiki yola gotirmok ümidindo idi. Aralığa bir sükut
çökdü. Uzaqlardan şiddotli göy gurultusu golirdi. Ağır bir istilik
tobioti tabdan salmışdı. Birdon bu sükut içorisindon bir qışqınq qopdu:
- Fransızlar! Fransızlar!
Doğrudan da bu görünon fransızlar idi. Soval yolunda, mcşonin
konan boyu qırmızı şalvarların cizgilori gözo çarpırdı. Doyirmanda
şiddotli bir çaxnaşma başlandı. Prussiyalı soldatlar o yan-bu yana
qaçır vo bağırırdılar. Ilalbuki holo bir güllo bclo atılmamışdı
- Fransızlar! Fransızlar! - dcyo Fransuaza qışqırır vo olini olino
vururdu.
Fransuaza sanki doli olmuşdu. O, atasının qolları arasından
çıxaraq, ollorini oynadaraq qohqoho çokib gülürdü. Axı, fransızlar
golib çıxmışdılar, özü do vaxtında golmişdilor, - budur Dominik holo
burdadır, Dominik holo ayaq üstündodir.
Onun yanında açılan dohşotli bir yaylım atoşi Fransuazanı gcri
dönm oyə mocbur etdi. Bir an ovvol zabitin ağzından bu sözlor
çıxmışdı:
- Hər şcydon ə w ə l bu işi qurtaraq gctsin. Sonra o, Dominiki öz
olilə anbann divanna torof itoloyərək, atoş açmaları iiçün soldatlara
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omr vcrmişdi. Fransuaza gcri dönorkon Dominik arlıq sinosino sancılmış on iki güllo ilo ycrdo uzanmışdı.
Fransuaza ağlamadı, o donub qaldı. Onun gözlori horokotini
itirdi, o yaxınlaşaraq anbann yanında mcyitdon bir ncço addım
konarda ycro oturdu. O, Dominiko baxırdı, hordonbir uşaq kimi
ollori ilo bir cür qcyri-müoyyon horokotlor cdirdi. Mcrlyc dayını
iso prussiyalılar bir osir kimi özlorilo aparırdılar.
Bu çox şorofli bir döyüş idi. Zabit cold öz adamlarını lazımi mövqcləro ycrloşdirdi, o anladı ki, gcriyo çokilmok üçün omr vcrorso özünün darmadağın cdilmosino imkan yaradacaqdır. Voziyyot bclo ikon
öz hoyatmı baha qiymoto satmaq daha yaxşı idi. Bu dofo prussiyalılar
dəyirmanı ınüdafio cdir, fransızlar iso hücum cdirdilər. Görülmomiş
dorocodo şiddotli bir atışma başlandı. Tam yanm saat güllələrin sosi
goldi. Sonra batqın bir partlayış sosi goldi vo top giillosi qoca söyüd
ağacımn nohong bir budağını sındırıb saldı. Fransızların topları vardı.
Dominikin gizlondiyi xandoyin üstündo ycrloşdirilmiş batarcya
Rokryoz küçosini atoşo tutmuşdu. İndi artıq mübarizo uzun sürə
bilmozdi. Ah, yazıq doyirman! Top gülləlori onun gah bu tərofini,
gah o torofmi oyub tökürdü. Damınm yansı artıq uçub tökülmüşdü.
İki divarı uçmuşdu. Ona ən ağır xosarot Morcl çayı torofındon
dəymişdi. Ycrindən oynamış divarlardan qopan sarmaşıqlar cır-cındır
kimi aşağı sallanmışdı, çaya tökülon m üxtəlif qırıntıları su alıb
aparırdı, cvin divarında açılmış yarıqdan isə Fransuazanın üzərinə
ağ pordə salınmış çarpayısı görünürdü. Köhno doyirman çarxına
bir-birinin dalınca iki top gülləsi doydi, çarx artıq sonuncu dəfə
olaraq fəryad ctdi: çay onun pərlorini götürüb apardı, çarxtn gövdəsi
iso parçalanıb dağıldı.
Bundan sonra fransızlar qızğın bir hücuma kcçdilər. Şiddotli
olboyaxa vuruşma başlaııdı. Göy sarımtıl bir rəng aldı, dərə
mcyitlorlə doldu. Scyrək uca ağacları və çom oniərə kölgəliklor
sorən sıra-sıra qovaqlan olan gcniş otlaqlar hcybotli bir görkom aldı.
Sağdan vo soldan yüksolon m cşolər sirk divarları kimi döyüşçülori
ohato clomişdi, çcşmolorin, fontanların vo xırda çayların şırıltısında
isə təlatüm o gəlm iş təbiətin hıçqırıqları eşidilirdi.
Anbann yanında Dominikin mcyiti başında əturmuş Fransuaza
ycrindon tərponmirdi. Mcrlyc dayı bir güllo ilo clə oturduğu ycrdo
öldürülmüşdü. Bütün prussiyalılan qırıb qurtardıqdan sonra alışıb162

yanan doyirmanın hoyotino birinci olaraq fransız kapitanı girdi. Bu
döyüş, müharibonin başlanğıcından bori onun ilk müvoffoqiyyoti idi.
O tamamilo qızışaraq, uca boyunu dik tutaraq, öz gözol süvari görkomilo ürokdon gülürdü. O, ağlını itirmiş Fransuazanı doyirmanın tüstülonon xarabası içindo, ori ilə atasının mcyitlori arasında görorkon,
qılıncı ilo qızı nozakotlo salamladı vo ucadan soslodi:
- Qalibiyyot! Qalibiyyot!
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POL VALERİ

Allanmış dodağın tolaşlı, yanar,
Hşqimin hosrotin salacaq oda.
Üroyim nigaran, özümdon konar,
Şirin bir öpüşo tolosir o da.

(1871-1945)

GÖRMƏMİŞƏM, BİLMİRƏM
Görmomişom, bilmirom,
Mon adi bir otirom,
Küloyin qanadında
Yaşayıram, ölürom!
Görmomişonı, bilmirom,
Tosadüfmü, ruhdumu,
Yoluma çıxan kimi
İşim tapır yolunu!
Oxumadın, qanmadın?
Neço böyük dahinin
Sohvlorini anmadın?
Görmomişom, bilmirom.
İki köynok arasında çılpaq döşün
Vaxtını itirmirom...

ADDIMLAR
Addımların sükutumun bohrosi,
Hozin-hozin soni mono yctirir.
Addımların gizli, astadır sosi,
Yuxusuz çarpayım sobrin itirir.
Özün molok, kölgon mülayim, hozin,
Utancaq addımlar yaraşır sono.
İlahi!.. dünyanm hor gözolliyin
Bu yalın ayaqlar gotirir mono!

Gol hcç tolosdirmo, bu gizli toyu,
Qovuşan ya olum, ya ölüm tapar.
Sizi gözlomişom mon ömür boyu.
Ömrümü uzadıb golon addımlar.

ŞAR L- LU İ FİLİPP
(1874-1909)

VƏSİYYƏT
(,lıekayə)

Faylon notarius idarosinin qarştsında dayandı. Notarius müsyö
Rondo, faytondan düşon adamı tanımırdı. Bu, yerli torpaq sahiblori
kimi gcyinmiş cnlikürok, qısaboy, sağlam, ağboniz kişi idi. Belo
adamlar notarius idarosino adoton vacib vo hom do dolaşıq iş üçün
golir, sormayo sahibi olduqlarından, qazanclarına göro çokinmodon
pullarından kcçir vo hor vasitoyo ol atırlar.
Müsyö Rondo golon adama diqqot yctirdi. Əmin oldu ki,
doğrudan da, fıkrindo yanılmamışdır. Ilom in adam dcdi:
Mon vosiyyot mosolosino göro golmişom. Arvadımın omisi
oğlu sen-vcnsanlı müsyö Ruscl xostodir vo ölümündon ovvol
vosiyyot cımok istoyir. Ycrli notarius ilo savaşdığına göro onu
çağırtdırmaq istomodi vo mondon xahiş ctdi ki, bu iş üçün sizi
çağınm.
Müsyö Rondo şübholonmodon gctmoyi vacib bildi. Boli, o,
müsyö Ruscl barosindo çox cşitmişdi, ancaq onu şoxson tanımırdı.
Scn-vcnsanlı notarius çox tomiz, pak vicdanlı, saf oqidoli, bir sözlo,
xalqına sadiq adam idi. Lakin pul, çox vaxt dava-dalaşa vo hotta
bozon adamın mohkomo qarşısında cavab vcrmosino sobob olur.
Bclo hallarda hor kos vo homçinin notariuslar da chtiyatlı torponməyi unutmamalıdırlar.
Golon adam vaxt itirmədon müsyö Rondonu aparıb faytona
oyloşdirdi. At çox yüyürok olduğundan onları 25 kilomctrlik m osafoyo bir saat on bcş doqiqoyo çatdırdı.
* * •

Müsyö Rusclin yaşadığı cv çölün düzündo idi. Adi cvlordon
şifcrli vo ikimərtoboli olduğuna göro scçilirdi. Evin qarşısındakı
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bağın girocəyindo iki küknar ağacı okilmişdi. Onun yanında iso
böyük bir bostan vardı. Bu ağ, gcniş cyvanlı bina idi. Buranı cyni
zamanda yüngül düşüncəli, yclbcyin varlıların yaşadığı cvləro bənzətmok olardı.
Notariusu, tcz yataq otağına ötürdülor. Çarpayıda yatan müsyö
Ruscl idi. O damşmırdı, axı xostolor dinmirlor, onlar ancaq dindirəndə və yaxud özlori zoruriyyot qarşısında qalaııda danışırlar. O. ağ
topsaqqallı kişi idi.
Krcslo, divan, stol, şkaf, güzgü qoyulmuş otaq kifayot qodor
böyük idi. Notariusu gotiron adam stolun üstünə mürokkob vo kağız
qoymağı unutmuşdu. O, sobirsiz horokot ctdi. sanki xostonin
yanında bclo horəkotin ycrsiz olduğunu anlamırdı. Sonradan, gcc
do olsa, horokotindoki qobahoti başa düşorok:
- Deyəsən, təkco mürokkob vo kağız çatışmır, - dcdi.
O, notariusu otaqda qoyub çıxdı. Xosto, notariusa fıkir vcrmodiyi üçün, o da yatana hcç bir diqqot yctirmirdi. Müsyö Rondo otağı
nozordon kcçirdi. Buxarının üstündən fotoşokillor, divardan iso
monzoro lövholori asılmışdı. Şkaf güzgülü dcyildi. Divanın üstüno
ilk baxışda nə olduğu bilinmoyon, adyal vo örtüklorlo sarınmış
böyük bir bağlama qoyulmuşdu. Onun açtq ycrindon no iso ağ bir
şcy görünürdü. Müsyö Rondo ona yaxınlaşdı.
Ah! O, yaxşı baxa bilmodi, clo şcydi ki, daha baxıb no olduğunu
müoyyonləşdirmək çotindi. Bu, ayaq bamıağı idi. licç şübho ola
bilməzdi. Mcyitin başı divanın o birisi küncüno düşmüşdü. I lom do
başqalarının nozorini colb ctmomok üçün çox soliqo ilo ört-basdır
cdilmişdi. Boli, divanın üstündoki bu oşyaları, yastıqları, adyal vo
örtüklərlə sarınmış bağlamanı qozcllordo təsvır ctmək üçün güclü
təsovvürə malik olmaq lazım dcyildi.
* * *

Müsyö Rondo özünü clo tutdu ki, guya işdon xobori yoxdur.
Lakin bununla bclo o, öz-özüno dcdi: “Əlli yaşım var. Iyirmi ildon
artıqdır ki, notarius vozifosindo çalışıram. Nohayot, omin oldum
ki, pula horislik adamı hor cinayoto sövq cdir. Şübho yox ki, bclo
ola üsullu cinayotkarlara birinci dofo rast golirom. Lakin tıkrimo
gotiro bilmozdim ki, bu cür iyronc horokoti icra ctmoyi bacaran
adam lar tapılsın” .

♦**
O, mosolonin artıq no ycrdo olduğunu başa düşmüşdü. Demək,
onun dalınca notarius idarəsino golondo, müsyö Ruscl ölübmüş. Bu
facioli komcdiyanı losovvürünüzo gotirin! Ölüm vaxtı morhumun
başının üstündo dayananlar onun varislori dcyilmiş. Xudaya! bəzi
adamların başına gör bir nə cür fikirlər golirmiş. Hotta onlardan biri
morhumun çarpayısında uzanmağı bclo unutmamışdır. Özlorini
tam tdırm am aq üçün notariusu çağırtdırıb vo ona vəsiyyəti
yazdıraıağı da qot ctmişlor.
"Lakin bunun mono doxli yoxdur, - dcyo notarius fikirloşdi. Mon vozifəmi ycrino yctirirom. Birdon ogor bunun üslü açılsa, dcyorəm ki, mon notariusam, bu haqda no cşitmişəm, no d ə görm üşəm ” .
O, bir ncço dofo bu sözlori tokrar ctdi. Elo bil ki, onları bcynino
ycritmok istoyirdi. Hotta bu sözloro inanmağa çalışdı. Çox səy göstərdi, lakin bunlann hamısı faydasız idi.
Müsyö Rondonu saxta işlorino görə ömürlük katorqaya sürgün
cdilosi bu adamların qanuniləşdirilmiş cinayoti hcç do düşündürmürdü! Xcyr! Notariusu toəccübləndiron ölünün çarpayıdan götürülüb divanın üstüno qəyulması idi. Mcyitin üzərino toləsik atılan
örtüklordon bclo forz ctmok olardı ki, sanki ənu boğmuşlar. O heyrotlondi: - Dcmok, bu adamlar ölünün xatirəsini də yad ctmirlər.
Bcloliklo, onlar ölocoklori günü yaddan çıxarmış vo unutmuşlar ki,
bir gün golocok, onlar da göz yaşlarına möhtac olacaqlar” .
*»»

Xosto dcyosən, hor şcyi başa düşmüşdü, arifdi. O, müsyö
Rondonu bir ncço dofə diqqotlo süzdü. Xostonin gözündo az da olsa
qan, əzab və alov nişanolori görünmürdü. Onun gözləri də
başqalarının gözlorino bonzoyirdi. Ancaq müsyö Rondo buna inana
bilmodi.
Nəhayot, o dillondi. Sosi aydın idi. Nodənso o, ağzından zəhərli
ilan dilini çıxarmadı. O, vosiyyotini ctdi. Bcləliklo o, bütün omlakını əmisi qızı madam X -yo həvalo cdirdi. Müsyö Rondo ncco do bu
sözləri yazmaq istəmirdi. Ancaq o özündo bu hünəri görmodi. O özözüno: “Mon qorxağam. İyronc bir hərokət edirom. Arvadım vo iki
uşağım var. Əgor onlara bodboxtlik üz vcrsə, şikayotlənmoyo haqqım yoxdur. Çünki mən hor cür ozab çəkmoyo layiqom” .
Boli, o hoyatında birinci dofo idi ki, fırıldaqçıların toruna
düşürdü. Onun başında ancaq bu fıkir dolaşırdı: “Qorxuram!”
Davam gətiro bilmirdi, ona clo gəlirdi ki, fəqorəlori qırılacaq və
bir yığın sümük və ot kimi oyildiyi stolun üstünə töküləcək. Ancaq
o, təsəlli tapmaq üçün belə bir fikirdon ayrıla bilmirdi. “ Mon başqa
cür hərokəl edo bilmozdim. Onlar canidirlor. Əgər bir söz dcsom,
məni gülləloyor, başımı kosərlər” . Onun ycgano cəsaroti bundan
ibarot oldu ki, işini qurtarandan sonra faytona minmoyib, iyirmi bcş
kilometrlik yolu qaçmalı oldu. Yorulanda öz-özüno dcyirdi: “Qaç,
m əlun!”.
Evo çatıb tcz çarpayısma uzandı. Ac olmasına baxmayaraq, hcç
no ycmədi, yuxuya gctdi. Nohayot, o, cinayotin, alçaqlığın, ikiüzlülüyün hökm sürdüyü dünyadan aynldı.

Nohayot, facioli sohno başlandı. Kişi kağızı, qəlom i, mürokkobi
ilo içori daxil oldu. Müsyö Rondo onu bir daha nəzərdon kcçirdi.
Lakin o, adi adamlar kimi idi. Onun da bir bumu, iki gözü, bir ağzı
vo sarışın bığı vardı. Otuz bcş yaşı olardı. O da başqaları kimi iki
ayağı üsto gozirdi. “Axı, bu dohşotdir! Kömək lazımdır! Kaş indi
bir adam gələydi” . Müsyö Rondo düşünürdü.
Müsyö Rondo otaqda tok qalmışdı. Çarpayıda olan adam elə bil
birdon cana gəldi, ağır-ağır nəfos almağa başladı. Notarius xostoyə dcdi:
Sizo yalvarıram, məni daha qorxutmayın.
Çarpayıda yatan “mon indicə öləcəyəm , tcz yazın, siz axı,
notariussunuz” sözlorini bclo ağzına almadı.
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SİM ON TERİ
(1897-1967)

YAXŞILIQ
(hekayə)

Qoribo işdir! İyirmi il kcçib Süzan holo do qayıtmayıb!
Əhvalat bir sohor Ankarpasyon otağa girdiyi vaxtdan başlamışdı. Momişoki kimi süpürgosi do, oskisi do olindo idi. Qız Mexikoya golib gözol bozodilmiş otaqları olan bu binada özüno iş
tapmışdı. O homişo sakit idi. Üzünün sort cizgilori onu qodim
bütloro oxşadırdı. Hindlilori xatırladan sifoti heç bir hissi büruzo
vermirdi. Bu gün iso...
- No olub, ho, balaca? - deyo Süzan soruşdu. - Yoxsa
ağlamısan?
Ankarpasyon qırmızı sifətini yana çcvirdi. Göz yaşlan yanağını
daha da qızartmışdı. Dişlorini bir-birino sıxırdı. Hcç no demok istomirdi. Süzan iso ol çokmirdi. Axırda qız özünü saxlaya bilmodi,
hönkürüb ağlamağa başladı. O daha qodim bütlori xatırlatmırdı,
bütün dünyanm uşaqlarına oxşayan yazıq bir qız idi. Onlar istor ağ,
istor sarı, istor qırmızı, yaxud qara olsunlar, dordli olanda hamısı
bir-birino oxşayırlar...
Süzan onu qucaqladı. Sığalladı. Şirin-şirin sorğu-sual etdi.
Axırda balaca tövşüyo-tövşüyo boynuna aldı ki, uşağı olacaq...
- No yaxşı! - dcyo Süzan qışqırdı. - Sonin boxtin gotirib! Mon
homişo uşaq arzulamışam. Görürsonmi, artıq bu yaşdayam...
Burası düzdür. Axı Ankarpasyon oro gctmoyib! Uşağın atası
qarşıdakı binada işloyən bir bonna idi. Ev tikilib qurtaranda o vod
etdiyi kimi qızla cvlonmokdonso çıxıb getmişdi. Yoxa çıxmışdı...
- Demoli, o oclaf imiş. Yaxam ondan yaxşı qurtarmısan! Ə claf
adam a oro gctmok hor şcydon pisdir!
Ankarpasyon daha ağlamırdı. Tooccüblonmişdi. Lakin holo
sakitloşmomişdi. Sonra iso daha da borkdon hönkürm oyə başladı.
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- Düzdür... amma... uşaq var axı... Əgor alam bilso, moni öldürocok...
Mcksikada İspaniyada olduğu kimi ononolor çox sortdir,
xüsuson kondlerdo.
Qız hıçqıra-hıçqıra danışırdı:
- Ərsiz qızın uşağının... xaç anası... xaç atası... olmağa kim razı
olacaq?
Süzan homin doqiqo cavab tapdı:
- Xaç anası? Mon xaç anası olaram! Ozü də lap scvinclo!
O nə danışırdı! Ankarpasyonun hönkürtüsü qofıldon kosildi.
Başını qaldırdı. Yaşla dolu gözlorini Süzana zillədi:
- Sizmi? - deyo qız tongnofos soruşdu.
- Əlbottə! - dcyo Süzan gülo-gülə cavab vcrdi. - No üçün do
yox!
Ankarpasyon gözlorini sildi. Şişmiş dodaqlarında xoş bir tobossüm göründü. O heyran-hcyran Süzanı süzdü. Onlann kondindo
istor orli, istorsə do orsiz hcç bir arvadın uşağının yadclli xaç anası
olmam ışdı! H olə bu xarici adam hcç amcrikalı da deyil!
Amcrikalılara güelü vo varlı olduqlarına göro hörmot cdirlor.
Am m a onları scvən yoxdur! Yox, yox! Onları scvmirlor...
Fransızlara goldikdo isə onları bütün xaricilərdon çox scvirlor!
Onun uşağının xaç anast fransalı olacaq! Bu böyük şorofdir! Qızın
xəcaloti clo bil yoxa çıxmışdı...
Balaca ycno dordli-dordli soruşdu:
- Bəs... xaç atası?
Lonəto goloson, demoli xaç atası da lazım imiş. Süzan
ftkirloşdi.
- N ə üçün clə conab Drcylus olmasın?
- Senyor Dreylus? Sizco, o razı olar? Mon hcç vaxt cürət etmorəm...
- Qəm cləm ə, balaca. Mən onunla danışaram.
Jan Dreyfüs də homin binamn bozədilmiş otaqlarından birindo
olurdu. O, kommunist dcyildi. Süzan Mcxikoda yegane fransalı
kommunist qadm idi. Xoşboxtlikdon yüzlorlə ispan, italyan və
meksikalı yoldaşlar vardı. Dreyfüs ona göro kommunist olmurdu ki,
onun zonnincə, partiya “kifayot qodor inqilabçı dcyildi’ O, bir
qodor anarxist idi. Sözün qisası, Süzanın Mcxikoda seçə bildiyi
ycgano “simpatiyası” idi. Yaxşı qonşu idi. Dünyada onun kimi şən
oğlan tapa bilməzdin.
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Jan Drcyfıis xaç aıası olmağı toroddüdsüz qobul ctdi. Zavallı
qıza başqa no yaxşıhq clmok olardı? Holo do bclo gcrido qalmış
xalqları gömıok hor halda ağırdır. O, balaca qıza izah etmək
istoyirdi ki, cvlonmok axmaq burjua adotidir. Əsil məhobbot iso...
Süzaıı bu fikri onun başından çox çotinliklo çıxardı. Bu qızı
qorxutmaq lazım dcyildi. O onsuz da pis gündo idi...
Hrtosi gün Ankarpasyon orklo Süzana yaxınlaşıb uşağının
adımn no olacağını soruşdu.
- Onun adımı? - deyo Süzan tooccüblo soruşdu.
- İndi ki xaç anası sizsiniz, gorok adı da siz scçosiniz.
- Əlbotto! Bos bu no üçün monim ağlıma gəlmoyib? Ho, Moris
nccodir? Monco, bu çox gözol addır. Sənin fıkrin nədir?
- Moris... Mən Moris adda bir adam da olsun tanımıram...
Moris... Əlbotto... Yaxşıdır... Çox gözəldir.
- Böyük bir fransız inqilabçısının, böyük bir votənpərvorin
adıdır. Əgor qız olsa, adım Janct qoyarıq.
- Oğlan olacaq, - dcyo Ankarpasyon qoti bildirdi. Süzan özünün
xaç uşağı üçün təm iz ağ vo paİtar hazırlamağa başladı. Dreyfus
kimi, bütün başqa qaçqınlar kimi o da varlı dcyildi. Dors deyorək
birtohər dolanır, Avropaya qayıtmaq, ycnidon döyüşo girişməyi
arzulayırdı. Ncço aydan bori o Londondakı “Azad Fransa” qrupuna
qoşulmaq istəyirdi. Lakin dö Qol, Çörçil vo Ruzvclt hökumotləri
həlo do onu vo m inlərlo qaçqınları, İtaliya, Yuqoslaviya
kommunistlorini, onun kimi könüllülori viza gözlomoyo mocbur
cdirdi. Dö Qol başda olm aqla bu conablar, Hitlcr olcyhino
m ühariboyo könüllülor axtarırlar. Lakin onlar on m übariz
antifaşistləri - kommunistlori özlorindon konar cdirlor...
Yox, Süzan varlı dcyildi. Lakin hor halda yoxsul hindlidon də
kasıb dcyildi. 0 özünün xaç uşağı üçün ayırdığı azacıq pulu qıza
güc-bola ilə vcrdi. Qıza clo golirdi ki, pulu çoxdur. Drcyfüs do öz
növbəsindo pul vcrdikdo mobloğ ikiqat artdı. Ankarpasyon birinci
dofo idi ki, belə bir dövlət sahibi olurdu.
Doğrudan da uşaq oğlan oldu. O, qırmızı osgiyo oxşayırdı.
Lakin balaca dcyildi. Ncco dcyərlər, lap əsil uşaq idi. Süzanla
Drcyfıis balaca hindli qızı gülümsoyən gördükdo scvinirdilor. Onlar
qıza yaşamaq hovosi, qürur vo ümid vcrmişdilor. Elo zonn cdirdilər
ki, vozifolorini ycrino yetirmişlor. Lakin bir sohor Ankarpasyon
utana-utana soruşdu:
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- Cümə günü moşğul dcyilsiniz ki? Moşğulsunuzsa, günü
doyişmək olar...
- Cümo günü! Cümo günü noyino lazımdır!
- Uşağı xaç suyuna salmaq üçün...
- A h , xaç suyu üçün! Aman Allah, yamanca ycrdo gccəlomişik!.. - Bu, Süzanın hcç ağlına golmomişdi!
- Yaxşı mon... Mon cənab Drcyfuslo danışaram, - dcyo Süzan
qıza ürək vcrdi.
Jan Drcyfüs do mat qaldı. Onların fikrinco, bozon yoldaşları ilo
gctmoli olduqları morasimloro oxşayan tontonoli bir morasim
gözlonilirdi.
- Elədir, dcyo Süzan danışırdı. Lakin biz bu balaca ilo kilsoyo
gctm əsək onun günü qara olacaq. Bütün mcksikalılar kimi, o da
dindar və adotporostdir. O qodər maymaq, savadsız vo sadodir ki,
dinsiz olmağın mümkünlüyünü ağlına bclo gotirmir. Bizə goldikdo
isə, bunun bizo no xcyri var, no do zorori. Gcdib uşağm xaç suyuna
çokildiyini görərik... Siz razısımzmı?
- Olan olub, - dcyo Drcyfus gülümsoyorok ağzım marçıldatdı.
- Şərabı ki, süzdülər gorək içəson, gcri qaytarmaq olmaz.
Doğrudan, dcyoson, bu dinsiz lap scvinirdi. Gcdib kilsodo bclo
bir mozhoko oynamaq onun ürəyindon idi.
Cüm ə günü dördü do yola düşdülor. Ankarpasyon gcydiyi tozo
gözəl donunda işıq saçırdı. Yuxulu Morisi qucağında tutmuşdu.
Uşağm qıpqırmızı sifoti ağ örtüyün arasında görünürdü. Dördü do
kilsəyə daxil oldu.
Süzanla Drcyfus kilsoni ağzına kimi dolu görüb mat qaldılar.
Arvadlar borbozəkli gcyinmişdilər. Onların yanlarındakı kişilor cnli
sombrcrolarım qarınlan üstündo iki olli tutmuşdular. Yəqin ki, bu
qədor dindarı razı salmaq üçün zoncirlə ibadot ctmok lazımdır.
Bolko bu gün burada dini bayramdır? Ankarpasyon pıçıtdadı ki,
şöbəlordən birinin boşalmasını gözlomok lazımdır. Orada uşağı
zoncirli xaç suyuna çokmok lazımdır.
Bir kcşiş gəlib çıxdı. O, Ankarpasyona fıkir vcrmədon hor iki
fransıza yaxınlaşdı. Şübhə yox ki, xaricilorə hörmot ctmok istəyirdi. Həm do ki camaat dindarların ilk sırasında ontarı görsolor
yaxşı idi. İşlor xarab idi! İndi no cdoydilor? Ömürlorindo bir dofo
do olsun, ibadotdo olmamışlar. Drcyfus, dcyəsən, buranı xoşlayırdı.
O yan-yörosino baxa-baxa ağzını marçıldadırdı. Süzan özünü

saxlaya bilmoyib gülocəyindon qorxurdu. Axı burada dofolorlo
qozəblonmiş camaat xarici turistlori qovub kilsodən çıxarmışdt.
Çünki onlar Mcksika dindarlanmn morasimi zamant gülümsəmişdilər.
- Özünüzü ciddi apann? - dcyo qorxmuş Süzan xobordarlıq ctdi.
- Balacanm xatirinə!
- Yaxşı, onsuz da olan olub.
Onlar dua oxuyurlarmış kimi ağızlarını tərpotmoyo başladılar.
Lakin başqa dindarlar kimi oxuya-oxuya çiyinlorinə do baxmalı
idilor. Holo düzgün yamsılamaq üçün onlarla birlikdo oturur, birlikdo do qalxırdılar. liam ısı birdən özlərini dizi üsto ycro buraxırdılar, özü do hosir olmadığına göro birbaş daş döşomonin üstüno.
Daşlar çox incidirdi. Sakitlik çökmüşdü. Dizləri üsto durmuş Jan,
Süzan torofo çcvrildikdo aydm soslə pıçıldadı:
- Yazıq anam, məni bu gündo görsoydi, özündən gcdərdi!
Bu dofo gülmokdon özlorini saxlaya bilmodilər.
Süzan da, Drcyfus do üzlorini əllori ilo gizlotmişdilor. X oşbəxtlikdən birinci corgədo idilər, hcç kəs onları görmədi. Az sonra hamı
ayağa qalxdı vo onlann səsi cşidilm əz oldu.
Nəhayot, bu ağır mərasim sona yctdi. Bir kcşiş yaxınlaşıb uşağm xaç anası ilo xaç atasına işaro ctdi. Onlar kcşişin arxastnca gctdilor. Kcşiş onları bir otağa aparıb masamn arxasında əyloşdi. Qcyd
kitabçasım çıxanb sorğu-sual etm əyə başladı. Adınız... doğulduğunuz vaxt və ycr... dininiz...
Aman Allah, Süzamn atası qatı dinsiz idi. O, qızımn xaç suyuna
çokilm əsino yol vermomişdi. Bos indi nə ctsin?
- Katolik? - dcyo m üsahibino baxmağa cürət etm ədən
inandırıcı soslo dilləndi.
Drcyfüsün növbəsi çatdı.
- Adınız?
- Dreyfüs.
Deyəson, ad katolik adına oxşamır...
- Dininiz?
- Ka...to...lik... - dcyo Jan üz-gözünü turşudaraq cavab vcrdi.
Kcşiş şübhəli-şübholi ona baxdı. Süzan toləm -toləsik:
- İcazo vcrin... kasıblar üçün sədoqo vcrim...
O, stolun üstüno pul qoydu.
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Keşiş daha tərəddüd ctmodi. İnamla onları şöbəyə torəf apardı.
Ankarpasyon qucağmda uşaq, başqa bir kcşişlə orada gözləyirdi.
Keşiş xaç anasına müraciət ctdi:
- Uşağı qucağınıza götürün.
“Görəsən bu nə hoqqadır?!” Süzan hər chtimala qarşı:
- Kasıblar üçün sədoqo, —dcyə oradakı kcşişə ycno pul vcrdi.
Sonra Morisi qucağına aldı.
- “Müqoddos Ata” duasını söyləyin, - deyə kcşiş qıza işarə ctdi.
Özünü itirmiş Süzan Yana tərəf çcvrildi. O sofch öz şənliyini gizlotmok üçün üzünü yana çcvirdi.
- Bilirsinizmi... Mon bacarıram... Mon ispan dilində dua oxuya
bilmirom.
- Eybi yoxdur, - dcyo kcşiş aliconablıqla gülümsədi. - Fransız
dilində oxuyun...
- Bizim göylordoki atamız... - dcyə Süzan oxumağa başladı.
Sonra dodaqiannın arasında nə isə mızıldayaraq: patati, patata,
reparati, reparata... Amin!
- İndi isə “ Sizə salam göndorirəm, Mariya” duasını oxuyun.
- Sizə salam göndərirom, Mariya... və bağışlayın ki, gcrisini bilmirəm, sonra nə demok lazım olduğunu bilmirəm. Balacanın xatirinə
bclə ctmək lazımdır... Amin!
Mərasim, nohayot ki, başa çatdı. Ankarpasyon indi qanunsuz
sayılmayan körpəsini şadlıqla ycnidən bükdü.
Xcyli sonra Süzan Janla olub-kcçonləri götür-qoy ctdiyi zaman
dcdi:
- H ər halda, biz pis iş görmüşük! İşə bax: mcksikalı günahsız
körpoyə dinsiz bir kommunistin adını qoymuşuq! Hələ ən pisi
budur ki, onun xaç anası və xaç atası da dinsizdirlər. Hcç xaç
suyuna da çokilməyiblor... Bu dini yığıncaq bilmirom nə üçünmüş?
Sizin zənninizco, belə bir şəraitdə bu xaç suyuna çəkmonin bir
əhəm iyyəti oldumu?
- Əlbətto, - dcyə Jan qəti səslo inandırdı. - Bilirsinizmi, ogor
doğrudan da o xeyirxah Allah mövcuddursa, bizim bu morasimi
başqalanndan çox-çox üstün tutmalıdır. O özü yaxşı bilir ki, biz
bunu sobəbsiz etməmişik!
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LUI A R A Q O N
(1897-1982)

ELZA
Azadlıq üçün yarandıq
Yarandıq xoşboxt olaq
Şüşonin qar naxışı tok
tövbokarın baxışı tok
Torağay tok noğmo dcyok
Hor baharda scvilok
Azadlıq üçün yarandıq
Yarandıq xoşboxt olaq.

Qucaq-qucaq arzun vardı
Qanm coşar, qaynayardı
Yazda, noğmolor çağmda
Yatmaz idin sən gcconi
Noğmo gəzor dodağmda
Şcytan da, Tanrı da scvordi soni
Qucaq-qucaq arzun vardı,
Qanın coşar qaynayardı.
• *

*

Monim mchribanım, dəli ccyranım
Gözəllikdən od alırdı bu canım.
Dodaqların qanımı coşdururdu,
Saçlann qızıl tok borq vururdu,
Yağışlı günlordo odlu öpüşlər yağan
Dodaqların horaroti nə oldu?
Monim mchribamm, dəli ccyramm,
Gözollikdon od alırdı bu canım.

Zaman kcçir, kcçir, kcçir.
Scvonlori hodof scçir,
Scvonlori tora salır,
Özlorindon xoborsiz
Alınlara qırış salır,
Gözlorinin nurun içir,
Zaman kcçir, kcçir, kcçir.
Scvonlori hodof scçir...

ANTUAN DÖ S E N T - EK Z Ü P E R İ
(1900-1944)

GECƏ UÇUŞU
Cənab Didye Doraya
I
Qara zolaq kimi uzanan topolor toyyaronin qanadları alında
axşamın qızıl köksünə sancılırdı. Bu ölkodə tükənm əz bir işıqla
parlaqlaşan düzonliklər qızıl kimi bərq vuran işıq şüalarım və eyni
soxavotlo qış gctdikdon sonra uzun müddət qann parlaqlığını otrafa
yayır.
Lap conubdan, Pataqoniya poçt toyyarosini Bucnos-Ayrcsə
qaytaran təyyaroçi Fabycn do axşam ın yaxınlaşdığını liman
sularının tanıdığı cyni olamotlorlə: asudəliyino göro, sakit buludlarda
güclo oks olunan yüngül zorif qırışlarına göro hiss cdirdi. Fabycn
sanki hüdudsuz vo müqoddos bir rcydo çıxırdı.
Məmçinin clə güıııan ctdi ki, bu sakitlikdə ləng addımlarla
gozişon bir çobandır. Pataqoniya çobanlan tələsm odon bir sürüdən
digorino, Fabycn isə bir şəhordən o birinə gcdirdi. Bu balaca
şohorlorin çobanı sanki o idi. Fabycn, çayın sahilinə su içmoyo
golon vo ya öz çomonliyindo otlayan qoyun sürüsüno oxşar
şohorləro iki saatdan bir rast golirdi.
Bozən donizo nisbəton kimsəsiz, yüz kilom ctrlərlə uzanan
çöllordən sonra bir fcrmanın üzorindon uçduğu zaman ona clo
golirdi ki, insan yaşayan bu tonha fcrma yaşıl çomonlorin xofıf
lopolori qoynunda üzür vo onunla görüşmoyə can alır. Onda Fabycn
toyyaronin qanadlannı əyorək bu tonha gomini salamlayırdı.
San-Julian görünür: “On doqiqodən sonra cnirik” . Bortradist bu
xəbəri bütün cnmo m ontoqələrinə vcrdi.
Magcllan boğazından Bucnos-Ayrcso qədər iki min beş yüz
kilomctrlik yolda bir-birino oxşar cnm ə mcydançalan sıra ilo
düzülmüşdü; lakin bu acrodromlann arxasmda gcco başlamrdı, cynilo

Aftikadakı kimi, axırıncı qosobonin qurtaracağından namolum bir
sorhod başlanırdı.
Radist toyyarəçiyo bir vəroq uzatdı.
— Bərk tufan var. Hcç no cşitmok olmur. San-Julianda gccoləyocoksinizmi?
Fabycn güldü. Səma akvarium kimi tomizdir və qarşıdan bütün
acrodromlar onlara xobor vcrirdi: "Soma tomizdir, küiok yoxdur” . O
cavab vcrdi:
- Davam cdocoyik.
Radist iso fikirləşirdi ki, qurd mcyvonin içorisindo gizlondiyi
kimi, tufan da hardasa gizlonmişdir. Gcco gö/.ol vo bununla bclə
şıltaqdır. Hor an korlana bilon bu qaranlığa girmok onda nifrot oyadırdı. San-Julian üzorində süroti azaldıb enorkon Fabycn özünü pis
hiss etdi. Insanların həyatmı gözolloşdiron bütün şcylor: cvlor, kiçik
kafclor, xiyabanlar ona torəf gəlir vo böyüyürdü. Axşam o, qəlobədən sonra istila ctdiyi ycrlorə baxan vo insanların təvazökar xoşbəxtliyini k əşf cdon fatcho bonzoyirdi. Fabycn silahlarını vo
geyimini çıxarıb atmağa, yorğunluğunu vo ozgıniiyini duymağa
ehtiyac hiss cdirdi; axı bu ozab-əziyyətin do öz gözolliyi var burada öz cvinin poncorosindon donmuş monzoroni seyr etmoyin
özündo də bir noşə var. Fabycn bu balaca şəhəri scçib orada qala
bilor, onun mövcudluğu ilo razılaşar vo onu scvə bilordi. Lakin bu
balaea şəhor də məhobbət kimi bütün chtirasiarı mohdudlaşdırır.
Fabycn burada uzun müddot qalıb yaşamağı vo burada obodiyyoto
qovuşmağı arzuladı. Lakin ona clə goldi ki, bir saatlığa cndiyi bu
balaca şəhorlərdə kcçdiyi hasarlanmış bağlarm köhno divarları
əbədi mövcuddur və onun həyatından kənardadır. Vo bu balaca
şohər sanki təyyaro hcyolini qarşılamağa, onu bağrına basmağa
qalxırdı. Vo Fabycn dostluq haqqmda, mchriban qızlar haqqında, ağ
süfrələrin mohromliyi, insanı yavaş-yavaş obodiyyəto bağlayan
bütün bu şcylər haqqında fikirloşirdi.
Şəhor və qala divarları torofındon müdafiə olunmayan, sirrini
aşkar cdən bağlar artıq toyyaronin lap qanadlarının altında axırdı.
Yerə cnən kimi Fabycn başa düşdü ki, daş cvlor arasında bir ncço
adamın süst horəkətindən başqa hcç nə görmoyib. Bu balaca şohor
yalnız hərəkətsizliyi ilo chtiraslannm sirrini konar adamlardan
qoruyur, şirinlik vo mchribanlığı ilə Fabycndon gizlonirdi: ona
qalib gəlm ək üçün işdon imtina ctmok lazım idi. O iso on doqiqodon sonra ycnidon uçmalı idi.

Fabycn toyyaroni döndororok bir daha San-Juliana baxdı: axırıncı
dəfo onu saxlamağa cohd cdon bu balaca şohor ovvolco bir ovuc
işığa, sonra iso bir ovuc ulduza çcvrildi vo nohayot, toz kimi dağıhb
gözdon itdi.
“Artıq cihazları görmürom, işığı yandırmaq lazımdır” .
O, işıqlart yandırdı, lakin alaqaranlıqda kabinonin qırmızı lampalannın işığı clo zoif idi ki, oqroblori göstormodi. Fabycn barmaqlarını lampanm altına lutdu. Lakin onlar güclo göründü. “Çox tezdir” .
Bozon gcco tutqun tüstü burmaları kimi qalxır, doroləri doldururdu. Bu vaxt onları düzonliklordon ayırmaq olmurdu. Artıq kondlordo işıqlar yanır, onlar qaranlıqda ulduz yağışı kimi bir-birino göz
vururdular. Fabycn do lıomçinin tohlükosizlik işığını yandırıb-söndürorok onlara cavab vcrirdi. Ycr başdan-başa cozbcdici işıqlarla
örtülmüşdü; işıq şüalarım donizin qaranlığına göndorən mayak
kimi, hor cv öz ulduzunu yandıraraq hüdudsuz gccoyo işıq saçırdı.
İnsan yaşayan hor ycrdo işıqlar saynşırdı. Asta və sorbost horokotlo
sahilə yan aian gomi kimi zülmot gccoyo daxil olan toyyarə
Fabycni hcyran cdirdi.
O, cihazlar ycrləşon lövhənin üzərino əyildi. Əqroblor artıq
işıqlanırdı. Cihazları bir-bir yoxladıqdan sonra toyyarəçi arxayınlaşdı. Bununla o, səmaya möhkom bağlandığına omin oldu. Fabycn
barmağını polad lövhəyə toxundurdu və mctalda həyat olaməti
olduğunu hiss ctdi: mctal titrəmirdi, lakin yaşayırdı. Beş yüz at
gücündə olan mühorrik mctal kütlosinin lap içorisindo isti coroyan
yaradır vo bu coroyan soyuq mctalı yumşaq m oxmərə çcvirirdi.
Uçuş zamanı toyyarəçi bir daha no başgicollonmo, no do xum arlanma hiss ctmodi, yalnız canlı orqanizmin sirli fəaliyyotini duydu.
İndi o öz dünyasım yaratdıqdan sonra orada istodiyi kimi
rahatca otura bilordi.
Fabycn clcktrikpaylayıcı lövhoni taqqıldatdı, bir-bir kontaktlara
toxundu, kürsüyo yaxşı söykənmok üçün bir azca qurcalandı vo bcş
ton mctalın yırğalanmasını yaxşı hiss ctmək üçün ycrini rahatladı. O,
qaranlıqda kor-korano clıtiyal lampastm əli ilə yoxlayıb öz yerinə
qoydu və ycnidon yoxlayandan sonra sürüşmoyəcoyino omin oldu.
Əllərini dostəkloro toxundurub yoxlamaq üçün onu bir daha
buraxdı vo barmağını korlar dünyasında horokot ctm əyə öyrodərok
əmin oldu ki, onlan səhvsiz tapa bilər. Barmaqlarım qaranlığa
öyrəşdirdikdon sonra işığı yandırdı, clə o doqiqo göstorici cihazlann
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işıqlan kabinəni bozədi. İndi o, sifcrblata baxıb suya batan dalğıc kimi
gccənin zülmotino daxil olan toyyaronin hər bir hərokətini izloyo
bilərdi.
No qodor ki toyyarodo hcç nə titromir, osmir vo toroddüd
ctmirdi, no qodər ki jiroskopun', hündürlükölçonin voziyyoti vo
mühorrikin sosi dəyişmirdi, o, pcysorini dori kürsüyo söykoyib bir
azca yayxandı vo anlaşılmaz ümiddon ləzzot alaraq uçuş haqqında
dorin ftkrə daldı.
İndi qaranlığın lap dorinliyindo növbo çokdiyi zaman ona aydın
olur ki, gccolor insanı, onun çağırışlannı, işıqlarını, hoyəcanlarım
açıb göstərir. Qaranlıqda bu adi işıq bir cvi və bolko də oradakı tonhahğı göstərir. Budur, bir işıq söndü: ola bilsin işığı sönon bu cvdo
m əhobbət sığınmışdır.
Yaxud da kədor. Bu cv artıq dünyanın oyaq qalan hissosino işıq
vermir. Lampa qarşısmda stola dirsoklonmiş bu kondlilor hanst
ümidlorlə yaşadıqlarmı belo bilmirlor. Onlar bilmirlor ki, arzuları
uzaqlara, onları bürüyən gccənin nohayətsiz qaranhğına uçur.
Lakin Fabycn müharibo cdən ölkolordon qalib çıxan adam kimi
onlarla tufanı kcçondə vo onların arasmda uzanan Ay işığına saldığı
cığırla gedorok bir-birinin ardınca bu işıqlara çatanda, min kilom etrlik m osafodən onları cşidir vo qolbi aram sız döyünon
təyyarəsini qaldınb-cndirən, dibsiz dərinliklordon baş qaldıran
dalğaları hiss edir. Bu adamlar clə güman edirlor ki, lampa yalnız
onların sadə stolunu işıqlandırır; lakin onun işığı səkson kilomctr
uzaqda, dənizdə, kimsəsiz bir adada son dəfo ümidsiz halda moşol
yclloyon insan çağırışına bənzoyirdi.
II
Beləliklə, Buenos-Ayrcso üç poçt toyyarəçi - Pataqoniyadan,
Çilidən və Paraqvaydan, üç torofdon - conubdan, qorbdon vo şimaldan qayıdırdt. Gecə yansına yaxın Avropaya yola düşəcək poçl təyyarəsinin Buenos-Ayrcsdə yüklonmosini gözləyirdilor.
Arxasında ağır başlıqlı plaş olan, qaranhqda iton hor üç toyyarəçi uçuşlan haqqında fıkirləşir vo dağdan enən kondlilor kimi, öz
tufanlı və ya sakit somasından yavaş-yavaş nohəng şəhoro torof
cnirdilor.
Hava yəllan şəbəkosinin dircktoru Rivycr Bucnos-Ayrcs acroportunun cnmə mcydançasında gəzişirdi. Üç toyyaro enono qodor ə

dinmoyocokdi. liu gün onun üçün hololik tohlükoli olaraq qalırdı.
Doqiqobodoqiqo ona telcqramlar goldikco Rivycr hiss edirdi ki, hor an
öyronilmomiş saho azalır vo o, talcyin poncosindon noyiso qoparır
vo toyyaronin hcyotini geconin qaranlığından sahilo çokib çıxanr.
Xidmotçi Rivyero yaxınlaşıb radioqramı ona uzatdı:
- Çilidon golon poçt toyyarosi molumat verir ki, o, BucnosAyrcsin işıqlarını görür.
- Yaxşı.
Tczliklo Rivycr bu toyyaronin sosini eşidocok: sirlorlo dolu
doniz uzun müddot yırğalandıqdan sonra qabarıb çokilorək xozinoni
sahilo atdığı kimi, gcco do toyyarolordon birini ona qaytaracaq. Bir
azdan o, gccodon digor iki toyyaroni do alacaq.
Onda bu gün bitmiş hcsab edilocok vo ycniloriylo ovoz
olunmuş, yorğun hcyotlor yatmağa gcdocok. Rivycrso dincolo
bilmoz: Avropa poçt loyyarosi do öz növbosindo onu narahat
hissloro bürüyocok, homişo do bclo olacaq. Bu köhno döyüşçü ilk
dofoydi ki, yorğunluğunu lıiss ctdiyino tooccüblonirdi. Toyyarəlorin enmosi onun üçün hcç vaxt mühariboni qurtanb, müqoddos
sülh crasını clan cdon qolobo dcyildi. Bu, olsa-olsa atılan bir addım,
bir-birini izloyon minlorlo eyni addımdan biri olacaqdı. Uzun
müddotdon bori dincolmoyon, dincolm əyə ümidi olmayan Rivycro
clə golirdi ki, uzanmış qolları ilo çox ağır yük qaldırır. “Q ocalıram ...” Əgor o, fəaliyyotdon başqa yeni arzu ilo ycni hisslər, yeni
duyğular təlob cdirdisə, dcmok qocalırdı. Qoribodir, hcç vaxt qarşıya qoymadığı bclo mosololor haqqında düşünmok onu toəccüblondirdi. Bununla bclo, indiyo qodor özüno yaxın buraxmadığı belo
fıkirlorin zorif vo xcyirxah dalğaları, əbodi olaraq iton okcan dalğaları kimi hozin şırıltı ilo ona sarı golirdi. “Dcmok, hor şey bu qodor
yaxınm ış?..”
Rivycr gördü ki, hiss clomodon yavaş-yavaş qocahğa vo insan
hoyatını şirinloşdiron “bir vaxt golocok” fikrino qodom qoyub. Bolko
doğrudan da gözol günlorin birindo, haradasa ömrün sonunda oldo
cdilon, fikirlordo tosvir olunan “vaxt” golib çatsın vo bu müqoddos
dincliyo nail olasan. Lakin belo bir dinclik yoxdur. Ola bilsin ki, heç
qolobo də yoxdur. Bütün poçt toyyarolorinin golib çatması da hcç vaxt
doqiq olmur.
Rivyer toyyarə ilo moşğul olan köhno mcxanik Lcrunun yanında
dayandı. Onun kimi Lcru da qırx il idi ki, işleyirdi. O, işo bütün qüvvosini hosr cdirdi. Axşam saat 10-a yaxın, bozon gccoyarısı eve

golondə onun qarşısmda başqa bir alom açılmaz, o iso cvo gctmoyə
hcç do tolesməzdi. Rivycr kobud sifotli bu adama gülümsodi, mcxanik ise öz növbəsindo göy rongli oxu göstordi: “Bu çox bork idi. Mon
onu düzoltdim”. Rivyer oxa toref əyildi. O, yenidon iş haqqında
fikirləşdi. “Sexloro xəbor vcrmok lazımdır ki, bunları bir qodor boş
düzoltsinlor” . O, barmağı ilo mctalın üzorindoki cızığı yoxladı, sonra
ycnidən Lcruya nəzor saldı. Ciddi vo qınş sifətli Lcrunun qarşısında
ağzından çıxan qoribo suala Rivycr özü do güldü:
- Leru, hoyatınızda mohobbəto çox vaxt sorf etmisiniz?
- Oh! Mohobbot, bilirsiniz, conab direktor...
- Sizo do monim kimi homişo vaxt çatmayıb.
- Boli, vaxl çox olmurdu.
Rivycr cavabındakı kodori duymaq üçün onun sosino qulaq
asırdı: lakin kodor hiss olunmurdu. Kcçmişino nozor salan bu adam,
taxtanı qeşəng hamarlayıb “ Budur, hazırdır!” - dcyon dülgor kimi
öz sakit hoyatından razı idi.
“Budur, - Rivycr fikirləşdi. - Mənim də hoyatım hazırdır” .
O, yorğunluqdan doğan bütün kodorli fikirlori özündon konar
qovub anqara' torof yönoldi: lıavada Çili toyyarosi uğuldayırdı.

III
M ühərrikin uzaqdan golon səsi gct-gcdo güclonirdi. Toyyaro
göründü, işıqlarını yandırdı. Knmo xottini göstoron nişanların
qırmızı fənərləri toyyarolorin saxlandığı anqarı, radio qüllosini vo
dördkünc mcydançanı işıqlandırdı. Hor şeydo bayram ohval-ruhiyyosi duyulurdu.
- Budur o!
Təyyarə artıq projcktorların işığı altmda iroliloyirdi. Elo parıldayırdı ki, sanki təzo idi. Toyyaro anqarın qarşısında dayanan kimi,
mcxanik ve fohlolər yükü boşaltmaq üçün ona torəf cumdular, lakin
təyyarəçi Pclren tərpənmirdi.
- Ey! Ne gözleyirsiz? Çıxm!
Gizli işlo məşğul olan adam kimi toyyarəçi cavab vcrmoyə
maraq göstormodi. Yoqin ki, kcçirdiyi uçuşun bütün guaıltusunu
hele do eşidirdi. O, yavaş-yavaş başını silkələdi vo irəli əyılorok
əli ilo neyisə yoxlamağa başladı. Nəhayot o, mülküno baxan kimı
rehborloro vo yoldaşlarına təre f dönüb, onlan ciddi nezorlərlə

süzdü. Ona clo golirdi ki, o hor şcyi sayır, ölçür vo çəkir, fıkirloşirdi
ki, bunların hamısını - bayramsayağı bozonmiş bu təyyaro anqannı,
bu bcton mcydançanın borkliyini və bir qodor uzaqda horəkotdo
olan şohori, qadınlarını, onun horarotini namusla qazanmışdır. İndi
o, iri ollorindo bu xalqı müti roiyyotlor kimi bork-bork tuturdu,
çünki onlan başa düşor, cşidor vo danlaya bilordi. Toyyaroçi ovvolco sakit olduqlan, tohlükosizliyino omin olduqları vo Aya heyran
olduqları üçün onları danlamaq istodi, lakin birdon-biro m chribanlaşdı.
- İçki pulunu siz vcrocoksiniz...
Vo toyyarodon düşdü.
Uçuş vaxtı no düşündüklorini danışmaq istodi:
- Kaş ki, siz bilsoydiniz!..
Bununla hor şeyin deyildiyini güman cdorok meşin gödokcosini
çıxarmağa başladı.
Maşın onu qaraqabaq inspcktor Robino vo az danışan Rivycrlo
Bucnos-Ayreso aparanda Pclrcn qomginloşdi. Əlbotto, bodboxtlikdon xilas olub, ayaqlarının altında bork yeri hiss edondo utanmadan
odobsiz söyüşlor söymokdon lozzotli no ola bilor. Bu, neco do güclü
scvinc doğurar! Lakin sonra xatırlayanda nodonso özünü pis hiss edirson.
Siklonla mübarizo - bu, hcç olmasa, rcal vo aydmdır. Əşyalann
görünüşü - bu iso tamam başqa şcydir, onlar homin voziyyoti ancaq
tok olanda alırlar. Toyyaroçi fikirloşdi:
“ Bu, lap üsyanda olduğu kimidir: sifotlor azacıq saralır, lakin
otrafda hor şcy o qodor doyişilir ki!”
O özünü kcçmişi xatırlamağa mocbur ctdi.
Pclrcn, Andın Kordilycr dağlarını kcçondo hcç vaxt tohlüko hiss
etmozdi; bu dağın üzorindo ozomotli sakitliyi ilo qar hökmranlıq
cdordi. Əsrlor qodim vo ölü qosrloro sakitlik gotirdiyi kimi, qarlar da
bu zirvoloro sakitlik boxş ctmişdi. İki yüz kilometr mosafodo no bir
insan, no bir hoyat nişanosi, no bir horokot var idi. Yalnız hündürlüyü
altı min mctro çatan sıldınm zirvolor, onlann düz aşağı düşon daş paltarları vo bir do dohşotli sakitlik mövcud idi.
Bu, Tupunqato zirvosinin yaxınlığında olm uşdu...
Pclrcn fikro gctdi. Boli, o ancaq orada möcüzonin şahidi olmuşdu.
Özünün tok olduğunu güman edon vo birdon kiminso onu gördüyünü hiss cdon adam kimi o da ovvolco hcç bir şey görmodi,
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sadoco olaraq özünü narahat hiss ctdi. Çox sonra, holo do hcç no
başa düşmoyorok Pclrcn hiss ctdi ki, no üçünso onu qozob bürüyür.
Lakin haradan doğurdu bu qozob?
Toyyaroçi nodon duydu ki, onu bürüyon qozob daşlardan vo
qardan doğur? Dcmok olar ki, hcç bir şcy yox idi vo hcç bir qara
tufan yaxınlaşmırdı. Lakin onun gözlori qarşısında adot ctdiyindon
azacıq forqlonon başqa bir dünya canlanırdı. Pclrcn narahat ürok
sıxıntısı ilo günahsız görünon bu zirvoloro, bu sivri çıxıntılara,
homişoki kimi ağ olan bu qar topolorino baxırdı vo bütün bunlar
kütlo kimi yavaş-yavaş canlanırdı.
Pclrcn döyüşo girmomişdi, lakin şturvalını bork-bork sıxırdı.
Onun başa düşmodiyi noso bir şey hazırlanırdı. O sıçrayışa hazır
olan vohşi hcyvan kimi ozololorini gorginloşdirdi, lakin heç no
görmürdü, sakitlik idi. Boli, sakitlik idi, ancaq bu sakitlikdo qcyriadi bir q ü w o gizlonmişdi.
Sonra hor şcy sivriloşdi. Bu diş-diş çıxıntılar vo zirvolor neştoro
dönürdü: toyyaroçiyo clo golirdi ki, onlar dalğaları yaran gomi
bumu kimi güclü küloyin bağnnı dolir vo sonra ona clo goldi ki,
onlar döyüş üçün mövqc tutan nohong gomilor kimi onun otrafında
fırlanır vo dönürlor. Sonra havaya toz qarışdı: o qalxır, yclkon kimi
qarın üzorindo yüngülco dalğalanırdı. Gcriyo dönmok zomroti
yaranardısa, çıxış yolu axtarmaq üçün toyyaroçi arxaya baxdı vo
titrodi: arxada bütün Kordilycr coşub-daşırdı.
- Mohv oldum.
Qabaqda bir zirvodo qar püskürdü. Bu qar vulkanı idi. Sonra bir
qodor sağda ikinci zirvo qar püskürmoyo başladı. Beloliklo, bütün
zirvolor bir-birinin ardınca alışırdılar, sanki ardıcıl olaraq gözogörünmoz moşolçi od vumrdu. Elo bu vaxt, sanki dağlar birinci hava
burulğanları ilo toyyaroçinin otrafında yırğalanmağa başladı.
Qızğın döyüş az iz buraxır: toyyaroçi onu fırladan güclü qasırğaları
xoyalında axtardı, lakin tapa bilmodi. O yalmz bu boz alov dillorinin içindo qozoblo çapalamağını xatırlayırdı.
O fikro getdi.
“ Siklon bir şcy dcyildir. Canını xilas edo bilorson. Lakin o həlo
başlanmamışdı! Bu onunla ilk görüş idi!"
O fıkirloşirdi ki, min sifotin arasından bu molum sifoti tanıya
bilor vo bununla bclo toyyaroçi artıq onu unuımuşdu.
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IV

Rivyer Pelrene baxırdı. İyirmi dəqiqodən sonra Pelren m aşmdan düşəcok. Yorğun vo tonbel halda camaata qarışacaqdı. Ola bilsin, fıkirleşəcekdi də: “Bərk yorulmuşam... alçaq peşedir!” Evdə
arvadma: “Bura And dağlarmın üzərindən daha yaxşıdır” - deyə ctira f edəcək və buna benzər bir neçə söz dcyocokdi. Buna baxmayaraq, insanların bork-bərk bağlandıqlan bütün bu şcylərdən o, dcmək
olar ki, əl çəkmişdi. 0 indicə dork etmişdi ki, bütün bunlar ncco də
xırdaçılıqdır. Pelren indieo bir neçə saat dckorasiyanm o biri tərofində bu şohərə, onun işıqlarına bir daha nail olacağını bilm ədən
yaşamışdı. O, bir daha darıxdıncı, hom do əziz olan uşaqlıq dostlannı və özünün bütün insan zəifiiklerini görocokdimi?
Rivyer fikirləşdi: “Hor bir kütlonin içorisindo clo adamlar var ki,
onlan forqlondirmok olmur, lakin onlar qoribo müjdoçidirlor. Ve
bunu özləri də bilmirlor. Ancaq...”
Rivycr bəzi porəstişkarlardan qorxurdu. Onlar hava sorgüzoştinin və təyyaroçilərin həyatınm m üqəddəs xaraktcrini başa düşm ürdülər, onların həyəcanlı qışqınqları bu hava sərgüzoştinin heqiqi
monasmı tohrif edir və adamları kiçildirdi. Lakin Pelren burada
insan alicənablığınm böyüklüyünü tocossüm etdirirdi vo o başqalarına nisbotən dünyam daha yaxşı dork cdir vo əg ər bu dünyaya bir
gün toyin olunmuş bucaq altından baxılsa, onda insanın böyüklüyü
bayağı təriflori kəskin nifrətlə rodd edordi.
Rivyer d ə homçinin onu təbrik ctdi:
- Siz nccə m üvəffoq oldunuz?
Zindanından danışan dəmirçi kimi, uçuşu vo sənoti haqqmda
sadə damşan Pelreni Rivycr sevirdi.
Pelren evvolcə izah ctdi. O dcmok olardı ki, üzr istoyirdi: “Gcri
çekilm əyo artıq yol yox idi. Həm də çıxış yolu tapa bilmirdim” . Sonra
o, daha hcç nə görmomişdi. Qar onu görm əyə qoymurdu.
Eyni zamanda şiddətli hava axmlan onu yeddi min m etr yüksəkIiye qaldıraraq xilas etmişdi.
“Bütün keçid orzində mon zirvolorle bir səviyyəde uçmalı
oldum ” . O homçinin jiroskopdan danışdı və dcdi ki, onun yerini
doyişmok lazım goləcok, çünki onu qar vurur: “Buz bağlayır, başa
düşürsüzm ü?” Bir qodər sonra hava axınları Pelreni üç min metr
başı - aşağı tullamışdı və o, başa düşə bilmirdi ki, necə olub heç
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noyo toxunmayıb. Birdon görür ki, düzenliyin üzəriylə uçur.
“Birdon gördüm ki, soma təmizdir". Homin an Pelreno elə gəlmişdi
ki, o, qaranlıq mağaradan çıxıb.
- Mendozada da tufandır?
- Yox. Mən aydın səmadan endim. Hava küloksiz idi. Lakin tufan
moni qarabaqara izloyirdi.
Toyyarəçi tufanı təsvir edorok dcyirdi: “Hor halda bu çox qoribo
idi” . Tufanın zirvosi çox hündürdə qar buludlannın arasında itirdi,
onun təmoli iso çomonliyin üzorindo qara lava kimi axırdı. O, bir-bir
şəhorlori udurdu. “Men hcç vaxt bele şcy görmemişdim...” Pelrcn
hanstsa xatirəni yada salaraq susdu.
Rivycr inspektora torəf döndü:
- Bu siklon Sakit okcandandtr, bizə gcc xəbər vermişdilor. Bundan
başqa, bu siklonlar hcç vaxt And dağlannı aşıb keçmir.
Hcç kim qabaqcadan deyo bilməzdi ki, tufan öz horokotini
şərqə doğru davam ctdirocək.
Bu barodo heç bir şcy bilməyon inspektor onunla razılaşdı.
Nosə demoyo təroddüd cdən inspektor Pelrcno torof döndü vo
onun xirtdəyi torpondi. Lakin o, susdu və götür-qoy ctdikdon sonra
ycnidən düz qarşısına baxaraq öz mclanxolik loyaqotini saxladı.
İnspektor melanxolikliyini ağır dord kimi özü ilə gozdirirdi.
Bayağı işlərin icrası üçün Rivyer tərofındon çağırılmış inspcktor, bu
orofədo Argentinaya golib çıxmışdı, ancaq onun iri əllori vo inspektor ləyaqəti hərəkətini çətinləşdirdi. Onun no coşqun ruh yüksokliyinə, nə də fantaziyaya qapılmağa hüququ çatmırdı. Rütbosinə
göro o, ancaq bir şeyə, doqiqliyo heyran olmalı idi.
Onun dostları ilo moclisdo no bir stəkan şərab içmeyə, nə do
yoldaşlanna “son” dcm əyə ixtiyan, zarafat etmoyə iso cüroti çatmırdı. Ə gər qeyri-mümkün təsadüflər hoqiqətə çcvrilsəydi, onda o
da eyni acrodromda başqa bir inspektorla rastlaşar və zarafatlaşa
bilərdi.
Robino fıkirləşdi: “ Hakim olmaq nə qədər çətindir .
Əslində o mühakimə ctmirdi, ancaq başını silkəleyirdi. Rast
goldiyi hor şcyin qarşısında o, hcç no bilmodon yavaş-yavaş başını
yırğalayırdı. Onun bu horokoti qara fikirli adamlan pərt cdirdı.
Dem ək olar ki, onu heç kim scvmirdi, çütıki inspcktor m əhəbbət
hozlori duymaq üçün yəx, yalmz məruzolor hazırlamaq üçün

yaranmışdı. O, ycni metodları vo tcxniki tokmilloşdirmolori m oruzoloro salmağı o vaxtdan bori rodd cdirdi, çünki Rivycr yazmışdı:
“İnspcktor Robinodan xahiş cdirik ki, bizo pocmalar yox, m oruzolor toqdim ctsin. İnspektor Robino toyyaronin hcyotini fəallaşdırmaq üçün bilik vo bacarığından istifado etm əlidir” . Bundan
sonra o da gündolik ruzi kimi insana xas olan zəifliklorin ardınca
qaçırdı. O, içmoyi sevən mexanikin, yuxusuz gccələr keçiron
acrodrom roisinin və toyyaroni düzgün oturda bilmoyən pilotun
üstünə düşürdü.
Rivyer onun haqqında dcyirdi: “O, çox da fərasətli deyil, buna
göro do böyük xcyir vcrir” . Rivycr torofındon tortib cdilmiş daxili
nizam-intizam qaydaları Rivycr üçün adamlarla tamşlıq, Robino
üçünsə ancaq nizamnamo ilə tanışlıq kimi mövcud idi.
Bir gün Rivyer ona dcdi:
- Robino, siz gccikmiş uçuşlar üçün günahkarları mükafatından
mohrum ctməlisiniz.
- Hotta onlardan asılı olmasa da? Bos qatı duman olarsa necə?
- Qatı duman olsa bclo, mohrum ctməlisiniz.
Ədalotsiz olm adığından bclo qorxm ayan, nüfuzlu rəhbori
olduğu üçün Robino özündo moğrurluq hiss ctdi. Bu hakimiyyətin
böyüklüyündon Robino da istifado cdəcək vo adamları ineitmokdon
qorxmayacaqdı.
- Siz toyyaroni saat altı on beş doqiqodo yola salmısınız. - Sonra
üzünü acroport rohbərlərino tutub: - Biz sizə mükafal vcrə bilm oyəcəyik, - dcdi.
- Axı, conab Robino, saat bcş otuzda on mctr qabağı görmok
olmurdu!
- Nizamnamoyə om əl ctmok lazımdır.
- Conab Robino, biz dumanı qova bilmorik ki!
Robino isə susurdu. O, müdiriyyoti tomsil cdirdi. Fırfıra kimi
fırlanan bu adamların arasında təkco o bilirdi ki, onları eozalandırmaqla havanı yaxşılaşdırmaq olar.
Onun haqqında Rivycr dcyirdi: “O, hcç no fikirloşmir və özünün sohv fikirlərilo bizo manc olm ur” .
- Ə gər təyyaroçi maşını xarab cdorso, hotta qoza baş vcrmoso
do, mükafatdan mohrum olur.
Robino soruşmuşdu:
- Əgor qoza mcşo üzorindo baş vcrərso?
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- Mcşo üzorindo olsa da.
Robino bu göstorişə tabc oldu.
—Mon çox toəssüf edirom, —sonra o hozz alaraq toyyarəçiləro
dcyirdi: — Mon son dorocodo toossüflonirom ki, qozanı mcşo
üzərindo yox, başqa ycrdo ctmok lazımdır.
—Conab Robino, harda olub-olmamasını biz scçmirik.
- No ctm ək olar, nizamnamodo bclodir.
Rivyer fıkirloşirdi: “Nizamnamo mənasız dini ayinləro oxşayır,
lakin bu, adamları formalaşdırır’’. Ədalotli vo ya odalotsiz görünmoyin Rivycr üçün hcç bir fərqi yox idi. Ola bilsin bu sözlor onun
üçün hotta m ənasız idi. Axşamlar balaca şohorlorin mcşşanları
musiqi köşkünün oırafmda fırlanarkon Rivycr fıkirloşirdi: “Onlara
qarşı odalotli vo ya odalotsiz olmaq monasızdır: onlar holo mövcud
deyillor” . İnsan oııun üçün ol doymomiş mum kimiydi, onu
yoğurmaq lazımdır. Bu matcriala can vermok vo onda irado
yaratmaq lazım idi. O bu sortliyi ilo adamları qul ctmok fıkrindo
dcyildi, lakin onların öz-özlərino qalib golmoyini istoyirdi. Hor
dofo gecikondo onlan cozalandıraraq odalətsiz horokot cdordi,
lakin bununla adamların iradosini uçuşa doğru yönoldirdi. Bu iradoni
o yaratmışdı. Uçuş üçün olvcrişli olmayan havada adamlara istirahot
ctmoyə və scvinmoyə icazo vcrmoyən Rivycr, onları gorgin voziyyətdə somanın işıqlanmağını gözloməyo mocbur cdirdi vo bu intizar lap qara fəhləyə qədər hamını gizli surotdo alçaldırdı. Bcloliklə,
onlar zirchli səmada ilk yanqdan istifado ctmoyo çalışırdılar:
“Şimala çıxış var, irəli!" Rivycrin sayosindo on bcş min kilomctrlik
hava yolunda poçtun vaxtında çatdırılmasma porostiş hər şcyi ötüb
kcçirdi.
Rivyer bəzon dcyirdi: “Bu adamlar xoşboxtdirlər, çünki gördüklori işi bilir və onu sevirlər, ona göro scvirlor ki, mon loləbkaram”.
Ola bilsin o, adamlara oziyyot vcrirdi, cyni zamanda onlara
güclü scvinc bəxş cdirdi. Rivycr fikirləşirdi: “Onlara iztirab və
scvinc bəxş edən fəaliyyətlərini gorgin vo qaynar hoyata doğru
yönoltm ək lazımdır, çünki belo hoyat əsil hoyatdır” .
Maşın şəhoro daxil olan kimi Rivycr omr ctdi ki, onu aviaşirkotə aparstn. Pclrcnlo tək qalmış Robino ona baxdı vo danışmaq
üçün dodaqlarmı ayırdı.
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M Ə HƏBBƏ TİN MEHRİBAN
VƏ QORXULU ÜZÜ

JA K PR EV ER
(1900-1977)

Q A PI DÖYÜLÜR
Kimdir orda?
Hcç kəs!
Sən dcmo, üroyimmiş döyünon...
Yaman vurur üroyim,
Çırpmır sono göro.
Çöldo iso
Taxta qapımdakı domir oldon
No sos çıxır,
No torponir.
Biri ağac,
Biri domir.

A ZA D LIĞ IN SİRRİ
Poncosi qaldı tülkünün
Bir tolonin dişlorindo,
Qar üslüno qan tökülüb
Ağ tülkünün qanıdır,
Qar üstüno izlor düşüb
Ağ tülkünün izloridir,
Günoş batır, tülkü qaçır
Qaçır, amma üç ayaqdır,
Ağzında bir dovşan tutub
Dovşan iso holo sağdır.

Başa vurub uzun günü
Mohobbolin üzünü
Gördüm bir axşam
O hom mchriban idi,
Hom do zəhor yağırdı
Qaş-qabağından.
Bolko do gördüyüm
Oxu uçuşa hazır
Bir kaman idi,
Bolko do musiqiçi,
Arfasım köklomiş
Qolb çalan idi.
Daha no dcyim,
Hcç no bilmirom
Birco duyuram ki,
Yaralanmışam.
Bolko bir ox doydi,
Bolko bir avazdan
Yara almışam.
Birco bilirom ki,
O yaralayıb,
Lap üroyimdon vurub.
Uzun çokor sağalması
Yandırır, qövr cloyir
Mohobbotin yarası.

S E V G İÇ A Y I
Körpülor altından çox sular axıb
Qan çayı da görüb homon körpülor.
İri bir çay da var, rongi işıqlı
Dolamr scvginin ayaqlanna,
Hor gün şonlondiyim
Ay bağlarında

Scvgi çayı noğmo dcyir,
Gözii yuxulu
Ay monim başımdır,
Başıma dolanan mavi günoşso
Sonin gözlorindir, scvgi sorğulu.

“METEOR”
Qosobo türmosi poncərosindon
Bir naringi atdılar,
O da şimşok kimi çaxıb
Düşdü nocis küposino,
Ətrafa çilodi qabın içini...
Üz-gözü batmış mohbus
Gizlotmodi scvincini,
Gülo-gülo düşündü...
Scvgilim unutmayıb
Holo yad cdir moni...
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K L O D AVLİ N
(1901-1992)

FREDERİK BÖLONUN İKİNCİ ÖLÜMÜ

(roman )
Simon Rivycr qolyanmı yandırdı vo olub-kcçonlori xatırlamaq
üçün onun nozorlori qolyanın atoşxanasından qalxan alovda gozdi.
O gündon bori çox scllor-sular axıbdır, - dcdi. - Onda monim
iyirmi altı yaşım vardı, indiso otuz ikidir. Doqquz il idi ki, işloyirdim, daha moni qotiyyon tocrübosiz hcsab ctmok olmazdı. Tocrüboli işçilor monim baromdo dcyirdilor: “Bu clo atası Rivycrin
oğludur ki var!” Monim üçün bundan artıq torif ola bilmozdi. Oh!
Amma burası da var ki, istintaq işlorini mono ctibar ctmirdilor!
Ancaq mon daha çotin işlor görmok istoyirdim. Homin gün axşam
Cinayot Axtarış İdarosino golorkon sonsuz doroco aşıb-daşan
arzularımın hoyata kcçocoyino qoti şübhom qalmamışdı. İçori giron
kimi xobor vcrdilor ki, “ş c f ’ moni bork torifloyirmiş.
Cinayot Axtanş İdarosinin roisi müsyö Pikarı bu cür çağırmaq
adoti mono atamdan vo xaç atalığımdan qalmışdı. Atamla o, cyni
alayda horbi xidmotdo olarkon biri-birilorilo qaynayıb-qarışmış,
Frcdcrik Bölo ilo do clo o vaxtlar dostlaşmışdılar. Elo o vaxtdan,
m üxtolif vozifolordo işlomolorino baxmayaraq, onlar çox sadiq vo
şon dostluq triosu təşkil ctmişdilor. Atamın vofatından sonra - onda
monim on bcş yaşım vardı - no Bölo, no do şcf bir daha bizo golib
gctmodilor. Anam dalıa onları görmok istomirdi: atamın ölümündo
anam Bölonu vo şcfi günahkar sayırdı. Frcdcrik Bölo monim xaç
atalığım idi. Horbi xidmotimi başa vuran kimi (bu vaxt anam da
ölmüşdü) ondan moni bir işo düzoltmosini xahiş ctdim. O moni
şcfin yanına apardı vo dcdi: “ Bu oğlanı işo götür, o özünii yaxşı
göstorir”. Mon çox sado şokildo aparılan müsabiqodon müvoffoqiyyotlo kcçdim vo bcloliklo, cinayot axtarışı müfottişi Simon Rivycr - “Oğul Rivyer” kimi tanındım.
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- Axşamın xcyir, Simon! Əyloş! Bu gün xaç atalığını gördünmü? - müsyö Pikar soruşdu.
Görmodiyimi bildirdim. O yenidon sözo başladı. Onun osobi
danışığmdan noyo cyham vurduğunu başa düşmok olardı:
- Ağlasığmayan bir şcy. Bu gün sohor Bölo yorğun idi vo
günortadan sonra cvdo qalmağı qorara almışdı. Buna baxmayaraq,
mon ona saat bcşdo tclcfon ctdim ki, mümkün qodor tcz monim
yanıma golsin. Cavab vcrdi ki, clo bu saat yola düşür. O, on uzağı
saat altının yarısında burada olmalı idi. İndiso saat sokkizdir, holo
do onu gözloyirom. Ycnidon ona tclcfon ctdim. Cavab vcron
olmadı. İyinni ildo birinci dofodir ki, gccikmosinin sobobini mono
bildirmir. Narahatam. Tcz bir taksiyo min, K.rım küçosino gct.
Voziyyoti öyron vo çalış ki, mono tcz tclcfon cdoson. Mon burada
sonin zongini gözloyirom.
Bu ohvalat noyabrın dördündo baş vcrmişdi. Nohayot, biz lCrım
küçosindoki 26 nömroli cvo golib çatdıq. Qapı bağlı idi. Kiçık daxmada ycrloşdirilmiş stolun qarşısında dayanan madam Moron orini
gözloyirdi.
- Ah! - qadın dillondi. - Müsyö Bölo cvindo olmalıdır, onun
cvdon çıxdığını mon görmomişom...
Zongi basdım. Sos vcron olmadı. Qapı möhkorn bağlanmadığından toxunan kimi açıldı.
İçori qaranlıqdı. Olinıi divara sürto-sürto düymociyi tapıb işığı
yandırdım. Dohliz işıqlandı. Bölonun şabalıdı rongli paltosu vo
zorif kcço şlyapası mortoboyo qalxan pillokonin yaxınlığındakı
asılqandan asılmışdı. Onun iş otağının qapısını açdım. Monimlo
borabor otağa işıq da doldu vo döşomo boyu uzandı. Vo mon Frcdcrik Bölonu sir-sifoli al-qan içindo olağın ton ortasında ycro sərilmiş
gördüm. Tolosik tavandan asılmış clcktrik lampasını yandırdım.
Güllə monim xaç atalığımın başından doymişdi. “ Brauninq" m arkalı tapaııçası da yanında idi. O xırıldayırdı. Toxunmağa cosarot
ctmodim, mümkün qodər tcz hokim çağırmaq lazım idi - təcili yardım maşını. Özümü tclcfonun üstüno atdım. Cinayot Axtarışı İdarosini toləb ctdim. Danışmağa başladım. Başım qarışdığından diqqotim can vcron adanıdan yayınmışdı vo artıq hcç no görmürdüm.
Özümdon asılı olmayaraq gözlorim bir nöqtoyo zillondi. Bu, iş
kabinctini ümumi salondan ayıran qapının üstündon pordo ovəzino
asılmış divar xalçasının altında görünon sakit, yumulu bir ol idi. Can194

sız ol....Orada adam vardı, üzüüsto tir kimi ycro sorilmişdi; onun da
yanında “brauninq" markah tapança vardı. O da boz gcyimdo idi.
Dohşot içorisindo, hcç no fıkirloşmodon onu çcvirdim vo gördüm ki,
bu adam da Frcdcrik Bölo.
Holo can vcrmokdo olan Bölonun qarşısında diz çökərok cib
yaylığımla onun sifotinin bozi ycrlorindo laxtalanmış qanı sildim.
Ilor iki adamın sifəti bir-birino ağlasığmaz dorocodo oxşayırdı.
Onların bığı, sifətlorinin rongi, alınları, burun porəlori, dodaqlarının
qalınlığı - hor şcy bir-birinin cyni idi. Yalnızsifotlorindoki ifadolor
bir-birino oxşanurdı. Mcyitin görünüşü sadoco olaraq tooccüb
doğururdu. Onun ağzı vo gözlori yarıaçıq idi. Görünür, güllo doyon
kimi ölmüşdü. Yaralıya goldikdo iso, sifoti vo yumulmuş gözlori
onun çox ozab çokdiyini büruzo vcrirdi.
Tocili yardım maşınının qulaqbatırıcı sosini cşitdim. Qapıya
torof götürüldüm. Qoca hokim Bontct vo homkarım Bonardcl do
golonlərin arasında idi.
Iləkim can vcron adamın üzorinə oyildi. Ölünü iso o görmodi
və mən onu öz işindon ayırmadım. Bonardcli yanıma çokdim. Hor
iki Bölonu ona göstordim. Bu sohnoni görcok onun rəngi qaçdı.
- Dcmok, bu doğru dcyil? - o pıçıltı ilo dcdi.
Bir nofor tibb qardaşı hokimo kömok cdirdi. Onun yoldaşı vo hor
iki sürücü - monim tolobimə göro iki tocili yardım maşını göndomıişd ilə r-ö zlo rin i itirmiş halda donub ycrlorindo qalmışdılar, ağ xalatlı
bir dosto adam iso iki otaq arasında ollori qoynunda dayanmışdı:
- Voziyyəti çox ağırdır, - Bontct qamotini düzoldorok dcdi.
- Onu chmalca aşağıya düşürmok lazımdır. Opcrasiya olunmalıdır.
- Üzünü mono çcvirorok:-- Döş qəfosindo güllo qalıbdır, dcdi.
- Bos cani hanı? - hokim soruşdu.
O tokco bir Bölo görmüşdü. Cosodin qarşısında hamı hcyrot
içindo idi; başqa vəziyyotdo bu, gülüş doğurardı. Bonardcl iso
tokrar-təkrar dcyirdi: “İlalıi, özün saxla!"
- Şcfın xobori varmı? - dcyo Bonardcldon soruşdum.
Bonardcl başının horəkoti ilo yox işarosi vcrdi. Mon oııdan
xahiş ctdim ki, tcz şcfo zəng cdib voziyyoti bildirsin. O, müsyö
Pikarla tclcfonda danışan kimi dostoyi mono vcrdi. Mon astadan
bildirdim:
- İki Bölo... Biri ölübdür, o birisi iso ölümcüldür.
Şcf borkdon qışqırdı:

- Ah! Dcmok bclo, golirom!
Şcfin moni bclo az sözlo başa düşdüyündon tooccüblondim.
Sürücü vo tibb qardaşı ycnidoıı mon/.ilo qayıtdılar. Bonardcl çokilib
bir küncdo oturdu. Qohor moni boğdu, az qala ağlayacaqdım. Yoqin
ki, tok olsaydım, ağlayıb iiroyimi boşaldardım.
Şcf golondo oııun sifotinin iladosi homişoki kimi hoyocanlı vo
hcyrotli idi. O, ölüyo baxdı vo astadan dcdi:
- Monim yoldaşım...
- Siz onu tanıyırdınız? - ucadan dcdim.
O diksindi:
- Boli, tanıyırdım. Son voziyyoti danış, - dcdi.
O, sözümü kosmodi. Mono axıracan qulaq asdı. Gözlorini iso
mcyitdon çokmirdi. Mon danışıb qurtaranda o hcç bir söz dcmodi,
ancaq Bonardcl vasitosilo Son-Lui xostoxanasına zong vurmağı
tapşırdı. Hokim Bontct tclcfona goldi vo müsyö Pikar tclcfonda onu
sorğu-suala tutdu. Yaralını rcntgcno salmışdılar. Bodboxtlikdon,
onun bodonindoki iki güllodon hcç birini çıxara bilmirdilor. Onun
voziyyoti ağır idi, ancaq ycno do sağ qalmasına ünıid vardı. Profcssor Frojyc onun sağlam bədonini görüb bclo hcsab cdirdi ki, bclo
xostolorin mindon biri sağ qalır. Şcf bizo xostonin voziyyoti haqqında danışdıqdan sonra özü gcdib Frojyc ilo otraflı söhbot ctmok
qorarına goldi.

II
Ağlamaqdan gözlori qızarmış madam Moron ollorini dizlorinin
üstünə qoyub balaca daxmanın ortasında oturmuşdu.
O ufuldayırdı:
- Axı, bu ncco ola bilor ki, iki cyni adam bir-birini öldürsün?
Mon şokillori madam Morono göstərdim.
- Bu sifət sizə tanış gəlirm i? - dcdim.
Madam Moron şəkildoki adamın kim olduğunu yerli-yataqlı
xatırlamaq üçün o, qaşlarını çatdı; ycrindon qalxmaq istədi, amma
yenidən yerindo oturdu.
- Xcyr, tanımıram! - nohayot dillondi.
- Amma kimoso oxşadıram... - Vcr görüm, - madam Morən
dcdi. O, əlləri osə-əso şokillori aldı.
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- Müsyö Bölodur, düz dcmirom? - ona dcdim.
- Bu homin adamdır, paltarını doyişibdir? - dcyə o toşvişlo
soruşdu.
Mon ona cavab vcrdim: - Boli.
O, başını ycllotdi, sonra şokilloro ycnidon diqqot yctirdi.
- Ancaq bu həlo hor şcy dcmok dcyil, - madam Moron dcdi.
- Mosolo burasındadır ki, mon bu adamı haradasa görmüşom.
Boli, lap yoqin yadımdadır ki, mon bazarlıq üçün cvdon çıxanda...
özü də məhollodo görmüşom. Ancaq yadıma düşmür ki, mohollonin
harasında görmüşom?!
Mon madam Morono yaxın oturdum, onu sorğu-suala tutdum.
- Dünon axırıncı dofə müsyö Bölo no vaxt qayıtdı?
- Saat ikiyo yaxın. Onun bu vaxt qayıtdığını görondə mon.
hotta, çox təoccübləndim. Yanımdan keçib gcdondo mon bunu
onun özüno də dedim. O məno bclə cavab vcrdi: “Yorulmuşam,
monim sədaqətli moləyim. Bolkə clo indi sizdon bir fıncan çay
xahiş ctmoli oldum".
- Onun yanına çox adam golib-gcdirdi?
- Xcyr, əsla. Ancaq bir nofor qadın...
- Madam Döqiz?
- Onu tanıyırsınız, müsyö Simon? Özüdür ki var, madam
Döqizdir.
- Onun yanına daha kim golirdi?
- Monim tanımadığım adamlar.
- Gəlin dünondon danışaq. Dünon kim golmişdi?
- Əvvolco madam Döqiz. Ondan bir az sonra bir nəfər kişi
goldi. Onu hcç vaxt görmomişdim. O hcç yana baxmadan düz kcçib
içori girdi. Homin adam, yoqin ki, pillokondo madam Döqizlo
rastlaşmamış olmazdı, çünki madam bir doqiqo kcçmomişdi ki,
pilləkənlo aşağı düşdü.
- Sonra?
- Vəssalam! Sonra saat ycddiyo yaxın qonşum madam Minc,
südsatan arvaddan monim üçün aldığı pcndiri gotirdi.
Mon madaın Moronin dcdiklorino şübho etmodim, çünki baş
vcrmiş hadiso haqqında düşünərkon dorhal omin oldum ki,
naməlum adam cvo böyük qapıdan girmiş vo işini gorəndon sonra
aradan çıxmışdır. Doğrudan da, qapıçı qadının oturduğu ycrdon

bunu loyin ctmok olmazdı. Mölıkom qorxduğundanmı, ya nodonso,
qadın, namolum adamdan şiibholonmomiş vo atışmamn iki 13ölo
arasında baş vcrdiyini gördüyündon hoyocan qaldırmamışdır. Mon
homin adamın qrimlondiyini do qobul cdo bilmirdim, çünki onun
üst-başında qrim dcyilon şcydon hcç bir olamot tapa bilmomişdik.
Göroson, oııun buraya daxil olması üçün başqa bir yol da vardımı?
Bunu axtanb tapmaq lazım idi.
Mon axtarışlarıma ycnidon başladım. Madam Morondon onun
öz daxmasında ayrıldım vo monzilo qalxdım. Böyük pillokon clo
cvin ikinci mortobosi ucalığında idi. Dohlizdon ikinci mortoboyo
qalxmaq üçün başqa bir pillokon do vardı. İkinci mortoboyo baş
çokdim. Mcç bir soliqosizlik nozoro çarpmırdı. Mor şcy öz qaydasında idi. Otaqda Bölonun izlorini holo do saxlayan çarpayı vo tokayaqlı stolun üstündo yarıya qodor çayla dolu stokan cv sahibinin
işdon qayıtdığmı vo istirahot ctdiyini bildirirdi. İş otağındakı stolun
üstündo, tclcfonun yanında mon bir çongo tük gördüm.
Artur-Rozyc küçosi Krım küçosini üçüncü mortobo hündürlüyündo olan bir körpüdo kosib kcçirdi... Bölonun cvi iso bu küçonin
başında ycrloşirdi. Evin küçoyo torof olan divan az qala çatlayıb uçulduğundan ona başqa bir divar da dayaq kimi lıörülmüşdü vo bu, ycmok
otağına bayır torofdon qcyri-adi bir görkom vcrirdi. Binanın dcmok
olar ki, otrafdakı qonşu binalarla hcç bir olaqosi yox idi. O sadoco
olaraq bir torofdon Krım küçosindoki üzorindo >fs 28 yapışdırılmış
qapıya söykonmişdi. Mon lıoyot qapısı vo poncorolor kimi bu
qapımn da tağlarmın möhkomliyini yoxladım. Buralardan ncco,
hansı üsulla içori girmok mümkün olduğunu hcç cür ağlıma sığışdıra bilmodim. Bclo olduqda mon işin xeyrino bir tocrübo apardım.
Burada, hadiso ycrindo tapdığımız “brauninq”lorin markasından
olan öz “brauninq” markalı tapançamdan bir neço dofo atoş açdım.
Madaın Morondon xahiş etdim ki, güllolor açılmamışdan ovvol
paltar sordiyi ycrdo dursun. O açılan birinci vo ikinci güllolorin
sosini lap açıq-aydın cşitdi. O birilorin sosini iso küçoni cnon avtobusun taqqıltısından qotiyyon cşitmomişdi. İşin bu torofi aydınlaşdı.
Mono clo goldi ki, işin qalan hissosi gctdikco daha da çotinloşir vo
mon bütün gcconi olloşmoli olacağam.
Üçüncü mortoboyo qalxdım. Xaç atalığımın burada hovoslo işlodiyini mon bilirdim. O, işlodiyi iyirmi il orzindo sonod vo material198

lannı burada qaydaya salardı. Çoxdan idi ki, mon cvin bu hissosino
ayaq basmamışdım. Göroson işıq yandırılsaydı, yuxanya düşordimi?
Üçüncü mortobodoki monzil uzununa, özü do qoribo bir üsulla
iki hissoyo bölünmüşdü.
Dohliz yanya bölünmüş sahonin üçdo bir hissosini tuturdu vo
ikinci mortobonin geniş salonuna oxşayan böyük iş otağına girmoyo
imkan vcrirdi. Oradan iso poncorolori hoyoto yöx, küçoyo baxan
hor iki otağa çox asanlıqla girmok olardı! Bos, no üçün bclo? Yaxşı,
belo bir iş üçün olvcrişsiz olan bu otaqlar göroson kimo vo noyo
lazım imiş? Divarı taqqıldatdım. İkinci mortobodoki yataq otağına
oxşayan üçüncü otaqdakı paltarla dolu divar şkafını açdım. Əlimdoki ağacla onun dib lorofmi taqqıldadıb yoxladım. Boş soslonirdi.
Burada ağlıma goldi ki, mon bu otaqda Artur-Rozyc küçosinin
soviyyosindoyom vo küçonin uçuq küncündo ycrloşmiş bir otaqda clo
bu küçonin özüno açıla bilon başqa bir qapı da ola bilor. Bilondo ki,
bu divar şkafmın dibi hor iki otaq arasında giriş ola bilor, moni üşütmo
tutdu (bclo üşütmo mono homişo “öz moqsodimo yaxınlaşmaq
hissi” aşılayır). Tolosik dohlizo qaçdım. Madam Moron diksindi.
- Üçüncü monobodo, Artur-Rozyc küçosi torofdo kim yaşayır?
- soruşdum.
Monim sualım guya monasız bir sualmış kimi madam könülsüz
cavab vcrmoyo başladı:
- Ho, müsyö Bölonun kirayonişi.
Ancaq o borkdon qışqırdı vo gözlori tooccübdon boroldi.
- Ah, müsyö Simon, şoklini mono göstordiyiniz conabı dcyirsiniz!
İstintaqa başladığım andan öyronmok istodiyim mosolo mohz
clo bu idi.
- Bos, neco olub ki, siz bu adamı yaddan çıxarmışsınız, madam
Moron? - sort halda soruşdum. - O kimdir?
Madam canfoşanlıqla özünü müdafio cdir vo dil-dil ötürdü.
- Homin adamı unutmuşam, çünki onu tanımıram, çünki hcç bir
vaxt görmürom! Yadımdadır, iki il bundan ovvol müsyö Bölo. müavinini cvo gotirdi vo bu conab da işo düzolmomişdən ovvol iki-üç
dofo golib ona baş çokdi. Ancaq clo o vaxtdan onu bir daha görmomişom! Mon hcç ömrümdo Artur-Rozyc küçosino do qalxmamışam
vo oradakılar da heç vaxt bura düşmoyiblor.
- Yaxşı, bu kirayonişin haqqında no bilirsiniz?

- llcç no, müsyö Simon, dcmok olar ki, hcç no... Mon onun
adını bclo cşitmonıişonı.
- Müsyö Bölo onun haqqtnda bu vaxta qodor sizo bir söz dcmoyib?
- Hcç vaxt! Ancaq, bir dofo cvdo işloyorkon, o mono demişdi:
“ Üçüncü morıobonin yarısını kirayoyo vcrocoyom, özü do bu
yaxınlarda, monim oziz Anjclikam. İlk baxışda balaca işdir, ancaq
başqa cür do baxmaq olmaz buna; clo bu özü bir işdir. Divarı
başlayıb lıörmok lazımdır. Sizin heç no ilo işiniz olmasın, işloro
özünı nozarot cdocoyom” .
- Elcktrik lampanız varmı, madam Moron?
- Bir köhnosi var.
O, lampanı ıııono vcrdi. Divar şkafındakı paltarları diqqotlo
nozordon kcçirtdim. Əvvollor xaç atalığımm oynindo gördüyüm bu
paltarların lıamısını tanıdım.
Ycnidon madanı Moronin yanına eıımoli oldum.
- Müsyö Bölonun gcyim otağı ikinci mortobodo ola-ola ncco
olub ki, onun paltarlan üçüncü mortoboyo golib çıxıbdır?
- Müsyö Bölonun paltarları niyo üçüncü mortobododir? madam Moron israrla soruşdu. - Üçiincü mortobonin harasındadır?
- Dibdoki otaqda, böyük divar şkafında.
- O palıar şkafı açıqdır? Axı mon onu homişo bağlı görmüşom
vo özüm do hor gün otağı yığışdırıram?! Ancaq qaldı ki, müsyö
Bölonuıı paltarları, onlar siz dcdiyiniz ycrdo ola bilmoz, çünki mon
özüm öz gözlorimlo onları ikinci mortobodoki divar şkafında görmüşom.
İkinci mortoboyo qalxdım. Eyni homin paltarlar, doğrudan da
divar şkafında idi.
Kolofin ucunu tapmışdım. Monim no tapdığımı siz, yoqin ki,
başa düşürsünüz. Nam olum adam müsyö Bölonun yanında
işloyirmiş. Homin adam cynilo ona oxşayırmış, lap bir almanın iki
üzü kimi... bu "cynilo oxşar” sözü moni karıxdırırdı. Dcyok ki,
qarşılaşdığınız bclo bir ohvalatda hor hansı bir kömok sizin üçün
qotiyyon olvcrişli dcyildir vo tutaq ki, homin adamı siz xaricon nccə
görürsünüzso, cloco do gcyinmişdir! Bos, onda sifotlorin, paltarlarm oxşarlığı noyə lazımdır? Ola bilordimi ki, naməlum adam,
Bölonun olamotlorini oxz ctmoklo m ənim şcfımin cildino girib
camaat içino çıxsın? Mən bunu araşdırmalıydım.

Mən Frcdcrik Bölonun anasının yanına gctmok, baş vcrmiş
facioni tofsilatı ilo ona danışmaq qorarına gəldim.
Madam Bölo öz ycrlisi olan bir nofor cavan qızla birlikdo
yaşayırdı. Bölonun anası uzun süron xostəlikdən iflic olub yatağa
düşmüşdü. Arvad oturaq həyat kcçirirdi vo bclö bir voziyyoldo
ancaq oğlu ona kömoklik cdirdi.
Mon onu adəton qış vaxtları oturduğu ycrdo, yemək otağında
gördüm.
- Aha, - arvad başmı dikoldorok dillondi, - clo fikirloşirdim ki,
gələn xaç atahğındır! Soni o göndorib!
Sadocə cavab vcrdim:
- Salam, ana!
- Ho, dc görok no olub, Simon? Gözümo yaxşı dəymirson. Bir
şcy baş vcrmoyib ki?!
Mən onun həyəcanlı baxışlarına diqqot yctirdim; arvad təhlükə
hiss edon quş kimi başını cold qaldırdı.
- Oğluma bir şcy olmayıb ki?
- Balaca bir hadisə baş vcribdir, boli... - zorla gülümsoyorok
cavab vcrdim, - ch, ciddi clo bir şcy yoxdur! Yüngülco yaralantbdır,
boş şcydir. Bclo yaraları biz hor gün görürük.
- Deyin görok, - arvad hiddotlo soruşdu. - doğrudanmı bir
hadiso baş vcrib?!
Bu haqda ona bir söz dcmoyo chtiyat ctdim. Mon baş tutmayan bir
tocavüzdən, yoni onun oğlunun sinosino yiingülco təxunub kcçon
güllo yarasından söhbəl açdım... Birncço gündon sonra kcçib gcdor,
dcdim.
- O ya sağalacaqdır, ya da ki... Daha pis! - arvad dillondi. Mən bclo şirin nağıllarla aldanan analardan dcyilom.
Onu var gücümlə inandırdım ki, mənim yegano arzum Bölonun
sağalmasını, sağ-salam at ayağa durmasmı görmokdir. O, gözünü
gözümo zilləyib, moni sorğuya tutmaqda davam ctdi. Mon tcz-tcz
Jan Martonin adını çokirdim, nodonsə, arvad buna ohomiyyot
vermirdi. Üzərindəki kiçik şəkli ona göstərmok moqsədilo şoxsi
vərəqəni eibimdən çıxartdım. Madam Bölo vəroqoni alıb özündon
konara tutdu, diqqətlo nəzər saldı vo elə o saat da məno qaytardı.
- Son sohv salırsan, - dcdi, - bu sonin xaç atalığının şəklidir.
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- Yox cy, ana! - cavab verdim. - Bu, Jan Martondir. Adma bir
baxın! B irdo ki, axı monim xaç atalığımın bığı da var...
O pıçıldadı:
- Vcr bir do baxım.
Ycnidon şokli ona vcrdim. O, cynoyini düzoltdi və homişoki kimi
ollori titromoyo başladı.
- Mon sono dcyirom ki, bu, Frcddir, bir baxın, gör ncco oxşayır.
Ə w əllor o da bığ saxlayardı... ancaq bu, Frcddir ki var.
Uamıdan yaxşı mən bilirdim ki, Bölo ilo onun qatili arasında
bclo oxşarlıq vardır. Ancaq onu da bilirdim ki, bunlar heç do eyni
adamlar deyildilor, bunu doktor Dampycr do duymuşdu. Molumdur
ki, ana bclo bir işdo heç vaxt yanıla bilmoz.
- Sizi inandınram, anacan...
O monim sözümü qozobli vo inamsız tor/do kosdi:
- Moni noyo inandırırsan? Bir bu qalmışdı ki, öz qamımdan çıxan
balamı da mono tanıtdırasan, ho? Götür bu albomu, axtar...
Böyük bir albomu olimo aldım. Orada açıq moktublarla qarışıq
cürbocür şokillor vardı. Bölonun kollccdo oxuduğu vaxtlar, on altı
yaşında çokdirdiyi şoklo diqqot yetirdim. Dodaqlar homin dodaqlar idi.
- Hə, yaxşı, - əl-ayağı osən madam Bölo sözünə davam etdi: İndi özün qan! Bir söz de! Fredin bu şəkli nə üçün onun qatilinin
vəsiqosindodir, ho?
Mon lıuşumu itü-ocoyimi hiss ctdim.
- Qulaq asın, ana, - dcdim, - heç özüm də bilmirəm ki, bu saat
əlim do no tutmuşam?! Bugünkü işim məni lap əldən salıb, odur ki,
bork yorulmuşam. İnanın ki, başımı lap itirmişom.
Xoşboxtlikdon o monim bclo səfeh cavabımla razılaşdı və
monim ağlımı itirdiyimi zonn ctdi; yoxsa, onun üçün son doroco
aydın olan, hoqiqəto oxşamayan bu mübahisəni davam etdirərdi.
M onə goldikdə isə, mon özüm bir o qədər də özümdo deyildim.
IV
Küçələrdo o qodor adam vardı ki, yeyin gctmək mümkün dcyildi.
Elə yorulmuşdum ki, gözlərim yumulur, qulaqlarım səs-küydon
uğuldayırdı. Moni qarabaqara izloyən bu işin düyününün açılmasmda
bir işıq ucu görmodiyimdon yolu sorsəm adam lar kimi gedirdim.
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Kava moni Cinayot Axtarışı İdarosinin birinci mortobosindo
gözloyirdi. Bizim hamımızın xoşuna gəlon tomkinlilik dcyilon şcyi
o itirmişdi. Görən kimi özünü üstümo atdı vo dar bir pillokonlo
məni fotoqrafıya cmalatxanasının böyründə ycrloşon kiçik
şöbəlordən birinə torof çəkdi. Dəhlizin dibindo, üfüqün alatoranlığını xatırladan işıqda qara örtüklorlo örtülmüş nohong aparatlar
görünürdü. Daxil olduğumuz otaqda bir stol vardı. Bura çox böyük
bir elcktrik lampası ilo işıqlandırılmışdı. Adamın gözlorini qamaşdıran bu işıqda profildən çokilmiş iki böyüdülmüş şokil divara
vurulmuşdu: Biri gonc Bölonun, o birisi isə namolum adamın - Jan
M artəninki idi. Bölonun bığı, saçlarının vurulma fasonu bu
profıllori bir-birindon tam am ilə forqlondirirdi. Bununla bclo,
Kavaqlyolinin mono no dcmok istodiyini indi başa düşürdüm və
bilirdim ki, mənim xaç atalığımın anası da səhv ctmirmiş...
- Mənim scvimli dostum, hcç bilirson mon no istoyirdim? Hcç
kim mono hcç nə dcməyibdir, ancaq iş clo maraqlıdır ki, bigano
qala bilmodim. Bonardclin vo sonin bu iki adamı sohv sala
bilocoyiniz moni narahal ctdi. Nohayot, mon bu mosoloni başa düşo
bildim. Özüm-özümo qot ctdim: “Mon oxşar olamotlori axtanb tapacağam ”. Ancaq, cyni zamanda, monim bu işim hom do buradakı
fərqli cəhətlori də müəyyonloşdirmoyo ümid vcrirdi, başa düşürsən? Mon Bölonun bir şoklini istədim. Bu, onun Polis İdarosino işə
girdiyi vaxtdan ovvol çokdirdiyi şokildir. Ho, dcmoli...
Dostum məni stola torof çəkdi. Özü iso onun üstüno oyildi,
sanki öz büstünü slola yapışdırdı. Balaca saqqalı az qalırdı ki,
şəkilləro toxunsun.
- llə , bax, - şohadot barmağını şokillorin üstüno qoyaraq
təkidlə dedi, - bir bu hissəyo diqqot elo! Yanaqlarının konarına
bax! Üzündoki bu qırışa nozor sal! Buna da, bu qırışa da, o birisinə
do! Nəhayət, gördüyün bu ləko var cy, gorok ki, çapıq ycridir...
Dostum qamotini düzoltdi vo dorindon köks ötürdü:
- Bax, budur məsolo. İndi başa düşürson? - dcdi.
Donub yerimdə qaldığımı görcok o əsəbiloşdi:
- Ycno başa düşmodin? - tokrar soruşdu.
Mən ancaq bunu deyo bildim:
- Əlbətto, son dcyəndir.
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Ycno do btr dofo Cinayot Axtarışı tdarosino gcdon yolla
gcdirdim. Ilomişoki kimi Kava da yanımda idi. Biz ora saat sokkizo
on beş doqiqo qalmış çatdıq. Bir-birimizlo istodiyimiz qodor danışa
bilmodik. Şef, adoti üzro, zoif işıqlaııdırılmış gcniş kabinctindo
homişoki kimi sakitco dayanıb bizi gözloyirdi.
- Son son doroco ciddi molumatları mono xobor vcrdin, - şcf
dcdi. - Tolosmok lazımdır, mon xostoxanaya da gctmoliyom.
Əlbotto, şcf lıolo bilmirdi ki... O, Kavaqlyolinin bayaqdan
burada dayanıb durduğunu sanki indi görürmüş kimi soruşdu:
- No mosolodir?
Kava cavab vcrondo gözlorini aşağı dikdi:
- Müsyö Bölo...
Tclcfonla damşığında o hor şcyi ycrli-yataqlı dcmişdi. Ancaq bu
dofo işo laqcydliklo yanaşır vo ycknosoq torzdo öz fıkrini bildirirdi.
Söhbot şokilİorin sirrinin açılmasından gcdondo şe f cold qamotini
düzoltdi. Onun ollori homişo sakit görünordi, indi iso birdon-biro
titromoyo başladı:
- Bu mosolo barodo mono no damşacaqsmız?
- Hoqiqoti! - Kava dillondi.
Mosolonin bclo bir şokil alacağını gözlomodiyimdon yumşaq
stullardan birino oturdum. Şef do elo o saat qcyri-iradi olaraq
oyloşdi.
- Siz noyiso qabaqladığımzı sübut cdo bilorsinizmi?
Kava bir ncço dofo başını yellotdi, doqiq m olumatlar vcrdi,
sonra madam Bölo ilo monim görüşümdon, monim ona neco baş
çokdiyimdon danışdı.
- Bu yaxşıdır, - şef dillondi. - Sizo toşokkür cdirom Kavaqlyoli,
siz molumatımz haqqında hcç kimo danışmamısınız ki?
-T o k c o Rivyero danışmışam, müsyö dircktor.
- Bu yaxşıdır, - o dedi.
Homkarım başa düşdü ki, daha çıxıb gctməlidir.
- Sağ olun, müsyö dircktor.
- Sağ ol, dostum.
- Dcmoli, Bölo ölmüşdür! - o, pıçıltı ilo dedi. - Bu dohşotdir.
Monim, oziz dostum, son bütün bunları başa düşmoyo bilorson.
Mon iso indi başa düşürom. Mon sonin xaç atalığına and içmişdim.
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Facio baş vcrmosino baxmayaraq, mon o anda sadiq qalmışam,
çünki mon Bölonun sağ-salamat olduğunu düşünürdüm. Ancaq bir
halda ki, o ölübdür... Qulaq as, oziz balam, sono dcyilosi sözüm var.
Mon özüm do dünon bütün günü oyaq qalmışam.
Şcf danışmağa başladı.
V
ŞEFİN HEKAYƏTİ
İki il yanm bundan ovvol (bu ohvalat sonin xatirindodi) mon
xüsusi briqadaya rohborlik cdirdim. Sonra moni Morkozi Cinayoı
Axtarışı İdarosinin rohbor vozifolorindon birino toyin ctdilor.
Burada işlorkon, golocokdo moni ovoz cdo bilocok birisini axtarm ağa başladım. Polis idarosi bclo bir adamı toyin ctmoyi monim
özümo hovalo ctmişdi vo eyni zamanda Fredcrik Bölonun da golocokdo bu işo götürülmosini nozordo tutmuşdular. Mon nazirliyin bu
fıkrini ürokdon boyondim. Ancaq Bölo özünü çox inadkar aparırdı.
O dcyirdi ki, “bürokratların” axın çaııbdır. Yaxşı olar ki, onlar
toqaüdo çıxsınlar. Son onun fikirlorini yaxşı xatırlayırsan, sonra biz
öyronondə ki, o öz şcflorinin fıkirlorini danışıqsız, fikirloşmodon
qobul cdir, hamı tooccüb clodi. Bu doyişikliyin sobobini o vaxt başa
düşon tokco mon oldum, clo indi do monom.
Bir gün sohor, gözlomodiyim bir vaxtda Bölo monim kabinctimo goldi. Onun gözlori par-par yanır, dodaqlarında tobossüm
oynayırdı. O mono belo bir ohvalat danışdı. Bu, çox maraqlı bir
hadiso idi. Mono bclo goldi ki, onun dcdiklorini yoxlamağa chtiyac
yoxdur. Bir gün gcco vaxtı yaşadığı cvin iki addımlığında, qaranlıqda sifoti yaxşı görünmoyon bir nofor ona yaxınlaşıb dcmişdir:
“ Müsyö Bölo, sizo sözüm var” . Namolum adama Bölo sadoco olaraq bclo cavab vermişdir: “Gol monimlo!” O, homin adamı Bayram
meydanmdakı balaca bir kafcyo aparmışdır. Kafcnin sahibi bizim
adamdır. Oranın, adoton, öz müştorilori vardır. Sonin xaç atalığma
da tcz-tez orada xidmot cdordilor. Homin adamtn oynindo qara
nimdaş pcncok varmış. Çılpaq boynunu örtmok üçün pcncoyinin
boyunluğunu yuxan qaldınbmış. Başındakı kcço şlyapa o qodor
köhnolibmiş ki, ovvoiİor hansı rongdo olduğunu dcmok çotin imiş.
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Bölonun o vaxt mono dcdiyi “ölüm don do bclor olan kasıblıq
insanın başına no dcson gotiro bilor” sözlori, indiki kimi yadımdadır.
Sonin xaç atalığının lıomın adamdan oturmasını xahiş ctmosino
baxmayaraq o, ayaq üstdo dayanıbmış. Sonra o, kcço şlyapasını
başından götürmüş, pcncoyinin boyunluğunu aşağı salmışdır. Uzun
bığı və ncço gündon bori qırxılmamış saqqalı onun anq sifotini tamam
örtübmüş. Ona clo golirmiş ki, üstüno qışqıracaqlar. Bunun ovozindo
iso o, qarşısındakı adamın qaşlanm çatıb ona diqqotlo baxdığım görür.
“Bu sifotdon siz hcç no başa düşmürsünüz?” - dcyo homin adam
olindo tutduğu şokli Böloya göstororok soruşur. Bölo xoyala dalıb
noyiso xatırlamağa çalışır. Ancaq hcç no xatırlaya bilmoyib bclo
cavab vcrir: “Bilirson no qodor adamın işi monim olimdon golibkcçib?” . Momin adam cyhamı dorhal başa düşür. O, qaçıb qurtarmaq
üçün gözlonilmədon gcri dönür. Bölo onun pcncoyindon dartıb,
danışmağa mocbur cdir. Namolum adam hcç bir söz dcmodon cibindon çox soliqoli saxlanmış bir qumaş pul kisəsi, onun içorisindon isə
bir scçici vosiqəsi çıxarır. O, Böloya yanaqlan dolu, üzü tomiz qırxılmış, yaraşıqh lopa bığı olan, gözlori oyur-oyur oynayan bir adamın
şəklini göstorir. Bu, hcç şübhosiz ki, onunla üzboüz dayanmış homin
başıbolalı adamın şokli idi. Bu adamla şokildoki adam arasındakı
oxşarlıq Bölonu çaş-baş salır. Həm do maraqlısı bu imiş ki, şokildəki
adam homçinin onun özüno -- Böloya oxşayırmış. Eyni zamanda ona
clo golir ki, indico cşitdiyi səs clo onun öz sosidi. O, namolum adama
çox diqqotlo baxır vo xahiş cdir ki, bu sirri aydmlaşdırsm. Homin
adam başqa bir cibindon sonin xaç atahğtnın şəkli vcrilmiş qəzcti
çıxanr. Şokillori tutuşdurur. Scçici vosiqosindo şokli vcrilmiş adamın
saçlan daha uzun, bığlan isə kosilmomiş, çox soliqəsiz görünümıüş.
Yoqin ki, o, şokil çəkdirdiyi ycrdo dollok yox imiş. Naməlum adam
dcyib: “Mon bu qəzeti tapanda başıma bclo bir fikir goldi ki, golib sizi
görüm. Siz başa düşürsünüzmü ki, mən bədboxtliyin olində oyuncağa
çcvrilmişom vo laqcyd olmağı bacarmıram...” O, birdən nə haqdasa
yazmaq istəyib. Bölo cib doflorçosini onun qarşısın qoyub qolomini
ona uzatmışdır. Homin adam cold yazıb: “İki gündür ki, acam, hcç no
ycmomişom". Bölo bu cümlonin osil mənasım dərhal anlamış vo
gülümsoyə-gülümsəyə homin sözləri o da yazmışdı. Naməlum adam
əso-əso pıçıltı ilo dcmişdir: “Bir baxın, müsyö Bölo, dcmok olar ki,
biz tamamilo bir-birimizə oxşayırıq! Mən sizo nisbəton daha osobi,
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siz iso mono nisboton bir az kobud görünürsünüz. Mon bədbinom,
siz iso oksino, coşqunsunuz, qaynarsımz, chtiraslısınız. Daha no
qaldı?!” “Bir do bu qaldı ki, mon lox, siz iso acsınız” dcyə Bölo
cavab vcrib. Həmin adam nozorini ona zilloyir vo gözlori yaşla
dolur. O, stullardan birino oyloşir. Bölo kafcnin sahibi olan qadtnı
çağırtdırır vo ycmok sifariş cdir. Sonra o, scçici vproqini ycnidon
nozordon kcçirir, orada yazılıbmış: Lcon I;cru, 1888-ci ildə Parisdo
anadan olmuşdur (Bölo iso 86-cı ildon idi), kontor işçisidir. Həmin
adam danışmaq istoyib. Bölo ona işaro cdib ki, sussun, ycmoyi
gözləsin. O məni tooccüblondiron bu işə öz aləmindo müdaxilo cdir
vo bir müstontiq kimi homin işi dorindon duyaraq haqqında
danışılan tipi bir çox olamətlərilo bütünlükdo öyronirdi. Lcon
Fcrunu, oldə cdilm iş dəlilloro göro bu cinayəto sövq cdib
cinayətkar hcsab ctmok olmazdı. O, insanlann bir-birino oxşayan
ümumi xaraktcrino inanırdı vo özü do buna sübuta chtiyacı olmayan
bir clmi dolil kimi inanırdı.
Qadın qayğanaq, çörək, kolbasa, pcndir gətirib sıolun üstünə
qoyur. Bölo onu ycmoyə dovot cdir. O dcyir: “Yanınıza mən bunun
üçün golməmişom, müsyö”. Sonra o başını aşağı salıb yavaş-yavaş
ycyir. Ycmoyi qurtaran kimi Bölo ona bildirir: “Hə, indi mon soni
dinloyirəm ” . Fcru ona danışır ki, o, Parisdon golibdir, qulluqçu
oğludur (atası və anası - hor ikisi Paris şohər mchmanxanasındakı
dəftorxanada işləyirm işlər). O, kamal attcstatı alandan sonra
təhsilini daha davam ctdirə bilmir. Onun arzusu Mülki Mühondis
İnstitutuna daxil olmaq imiş. Atastnın ölümü ona təhsilini davam
ctdirmoyə manc olur. O, toxucu fabrikində özüno müvafıq bir iş
tapır. Orada çox yaxşı işloyib ki, horbi xidmotdon sonra da homin ycri
onun üçün saxlasınlar. Horbi xidmotdon qayıtdıqdan sonra o, ycnidon öz ow olki ycrindo işə başlayır, tok-tük adama bclo ycrdə
ömrünün axırına kimi işləmok müyossər olur.
Bir ncçə ay keçəndon sonra Fcrunun işlodiyi toxucu fabrikinə
təzə müdir gəlir. Bu, xcyirxah və somimi, adama çox nozakotlo
yanaşan, işdo çox bacarıqlı bir adam imiş. Onlar bir-birino
qaynayıb-qarışırlar. Müdir onu cvino dəvot cdir. Müdirin iki
qoşəng uşağı vo gözol arvadı da cvdo imiş. Bu ailodo Fcruya qarşı
böyük rəğbot yaranır vo o bu ailoyo tez-tcz gəlib gcdir. Az kcçmir
ki, o, qadının dordli olduğunu, orinin ona o qodor do sadiq

olmadığım başa düşür. Əlbotto, bu çox davam cdo bilməzdi,
qadında ona qarşı baş qaldıran hisslor gct-gcdo böyüyürdü.
Sohmdarların ümumi yığıncağından iki gün ovvəl, on sokkiz
min franklıq böyük bir mobloğ kosirlori ödomok üçün toxucu fabrikinin kassasına daxil olur. Fcru bu mobloği alıb gotirmok
moqsodilo banka gcdir. Pulun alınması üçün hazırlanmış çckdo
tokco bank müdirini ovoz cdon şoxsin imzası varmış. Sonra homin
mobloği onun özü gotirib scyfo qoyur. Bir ncçə hoftə imiş ki, scyfın
açannı o, cibində gozdirirmiş. Müdir, yığıncağın başlandığı güno
qodər homin mobloği öz nozarəti altında saxlayır və yalnız bu vaxt
tokid edir ki, Fcru onun yanında qalıb işləsin. Bu müdirin ona bclə
inam göstomıəsi onu təşvişo salır. Ümumi yığıncağın başlandığı
gün (yığıncaq günortadan sonra başlanmalı imiş) sohər açılan kimi
Fcru mobloği saymağa başlayır. Bclə bir təcili işo başlamasına
müdiriıı no üçün səroncam vcrmosi onun hcç ağlma da gəlmir. Dörd
yüz min frank oskik golir. Fcru dost hesab etdiyi bir nəfərin yanına
qaçır. Onun ittiham edilmosi üçün bu, əvvəlcədən planlaşdırılıbmış. Müdir həmçinin bildirir ki, scyfı başqa adam aça bilməz, çünki
açar homişo Fcrunun öz əlindo olubdur. O bunu da əlavo cdir ki,
müdirin arvadını lokəloməyo cohd etm əklə onun cvinə qalmaqal
salan bir adam hər şcyə qadirdir. Çox tcz, hazırlıqsız və çox sərrast
deyilmiş bclo bir ittiham hökmü Ferunun gözlərini açır, onu duyuq
salır. Scyfın açarını müdir bax, bunun üçün Fcruya tə rə f itoloyibmiş. Ancaq kök adamın büruzo vcrdiyi bu qəzobdon Fcru işin
işdon keçdiyini başa düşür. Müdir həmin gün səhər artıq bilir ki,
Feru bu işdən canını hcç cürə qurtara bilmoyocəkdir vo günortadan
sonra şoriklər arasında qazanc payını bölondo dörd yüz min frankın
çatışmadığını hamı görocokdir; özünü müdafıo ctmək üçün hcç bir
imkanı olmayan Fcru homin saat da hobs olunacaqdır.
Feru və onun müdiri arasında dəhşətli bir səhno baş vcrir. Feru
səsini qaldıran kimi müdir odasını dəyişir. Fcru ağlamağa başlayır,
arvadının onu taladığını, dağıtdığını bildirir vo arvadının, uşaqlarımn xatirinə onu bağışlamağı müdirdən döno-döno xahiş cdir.
Müdir ona dörd yüz min frankı qaytarır və xahiş edir ki, no qodor ki
gec deyil, bu pulu da o biri pul dostlərilə bərabor aparıb ycrino qoysun. Fcru bütün bu dcyilonlori cdir. Müdir ondan xahiş edir ki, o,
kassaya indiyo kimi hcç kimin gctmədiyi pillokonlərlo və dohliz-

lərlo gctsin. Fcru göz yaşları içində dcyilonloro omol cdir vo domir
kassaya yaxınlaşanda müdirin müavinini kassanın yanında görür...
Öz kabinctində olan müdir qışqırıq sosi cşidir. O, direktorun
yanına girir ki, Fcrunun böyük bir oğurluğu haqda ona xobor vcrsin vo
desin ki, hesabdarın sızıldayıb ağladığını gördüyündon hcç olmazsa
dostluğun xatirino götürdüyü pulları aparıb ycrinə qoymağı ondan
xahiş ctmişdir. Əgor dircktor istoyirso o, Fcrunu pullan ycrino kassaya qoyanda göro bilor. Müdir kosə yolla kassaya torəf qaçır.
Fcru onun qarşısında m atı-qutu qurumuş halda donub qalır, olindoki bağlı pulları hcç bilmir ncylosin. Müdirin moslohotino qulaq
asacağı təqdirdə cşitdirirlor ki, onu işdon uzaqlaşdıracaqlar. Ogor
azacıq ctiraz cdorso, elə homin andaca onu cinayot mosuliyyotino
cəlb edəcəklor. Fcru bilmir özünü ncco müdafıo ctsin. Müdirin
onunla ikinci dofo oyun oynadığını başa düşdüyündon heç bir şcyi
götür-qoy ctmodən inamr ki, həqiqotin açılması inandırıcı olmayacaqdır. Axt, ona kim inanacaqdı? O susur. Qapıya atılıb “rohmli”
adamın paltarının hcç olmazsa boyunluğundan yapışıb hor şcyi
onun boynuna qoymaq, ona ctiraf ctdirmək istoyir.
Adını təm izə çıxarmaq üçün diqqətlə və tomkinlo min cür
vasito, yol arayıb-axtaran, üroyindo intiqam hissi aşıb-daşan l-cru,
cvino golir. O, kcçmiş cobho yoldaşlarından birinin cvino yollanır
vo istəyir ki, ənu özüno vokil tutsun. Fcru, yoldaşının ona iııannıadığını görür. Bclə olduqda o, müdirin arvadının yanına gctmok istoyir. Fikirləşir ki, yaxşı, bax, tutaq ki gctdi, bos no dcsin ona? Arvad
gündolik yaşayışı xatirinə və nəhayət, uşaqlarının atası kimi orini
scvirdi. O da buna inanmayacaqdı, arvad da onu dəhşotlo, biabırcasına rodd cdəcokdi. Fcru bir vəkildon moslohot alır. Vokil do özünü
laqcyd aparır və bu hongamədən bclo asan vo sağ-salamat qurtardığına görə onu ürəkdon təbrik edir. Vəkilin yanından gedondən
sonra Fcru özünü öldürmək fikrino düşür. Ancaq özünü öldürmok
üçün do bir əsas yox idi. Axı o, pulları oğurlamamışdı?! Onun on
ağır günündo, tosadüfən sonin xaç atalığının şokli olan qozct onun
olino kcçir. Frcdcrik Böloya - Cinayot Axtarışı İdarosinin adlı-sanlı
müfottişinə son dəroco oxşaması bu adama ümid vcrir.
O hcç kimdon hcç bir maddi kömok istomirdi. Bu işdon yaxa
qurtarmaqdan başqa onun ayrı bir kömoyo chtiyacı yox idi. Bölo,
sorğu-sualsız ona normal yaşayışını tomin ctmək vo üst-başını
təzələm ək üçün pul vcrir.
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Toxminon iki hoflo sonra, elo homin idaronin özündo, nohayot,
onun Leon Fcru ilo no üçün son doroco maraqlandığım öyrondim.
Hor şcydon ovvol mono and içdirdi ki, no qodor ki o sağdır, onun
mono dcdiyini lıcç kimo dcmoyim. O mono toxminon bcle dedi:
“Bilirsoıımi ki, no sobobo göro istomirom Xüsusi Briqadanm dircktoru olum?! Harada işloyiromso işloyim, bilirom ki, heç kim monim
işimi göro bilmoz. Mon senin işini o zaman böyük momnuniyyotlo
aparardım ki, bütün işlori yalnız özüm göroydim vo heç kimle elaqodo olmayaydım. Amma idaronin öz qaydaları var ve bunlara riayot
cdondo söz yox ki, bu mümkün olaıı şcy deyildir. Ho, yaxşı, gol bizim
ikimiz do cürot cdib qayda-qanunuıı, nizamnamonin hcç vaxt yol vermodiyi bir şcyo girişok. Əgor son tokco monim müdirim olsaydm,
yoqin ki, bu işdo sono inanmağa osasım olardı, başqalarına olduğu
kimi, bunu sono do rova bilordim. Axı, son mənim dostumsan?!
Bax mosolo do burasmdadır. Mon Fcrunu özümlo götürürem, onu
fonnalaşdırıram, onu öz donumda gcyindirirom, özümə oxşadıram
vo o, böyük ustalıqla Frcdcrik Bölonu toqlid cdir. İşlodiyim idaroyo
o yalnız lazım olaıı vaxtlarda golocokdir.
Günlorin bir günündo mon bir cinayotin üstünü açanda Xüsusi
Briqadanın dircktoru da monimlo getmoli oldu. Fcru da orada idi. O
artıq bizim işlo az meşğul olurdu. O işdo olan zaman yalandan canfoşanlıq cdir, özünü lazımlı bir adam kimi göstormoyo çalışırdı. Mon
toroddüd clmodim, onu da özümlo apardım. İşlor çox ola gedirdi, hor
şcy öz qaydasında idi. Hor dofo bir hadiso baş vcrondo mon forqino
varmadan dorhal işo başlar, onu sınaqdan keçirmoyo çalışardım.
Allı ay bundan ovvol sonin xaç atalığın bir ziyafoto dovet edilmişdi. Onun ovozino ora Fcru getmiş vo orada çox fusunkar bir
qadınla tanış olmuşdur. O, bir gün sonra hemin qadın haqqında mone
xüsusi hoyocanla danışdı vo qoti olaraq bildirdi ki, onu bir daha göro
bilmoyocokdir. Bclo ki, mövcud voziyyot ona üroyi istodiyini
etmoyo imkan vcrmir. Bölonun başqa bir fıkri do varmış. Fcrunun
tebioton hossas olduğunu bildiyindon bclo düşünür ki, başma golocok macoradan onu çokindirmoyo ixtiyarı yoxdur. Hadiso ilo elaqodar olaraq bunu da dcyok ki, Fcrunun süni olaraq Bölonun cildino
girmodiyini mon olimin içi kimi bilirdim, bclə ki, o, no qədər ki,
Bölo idi onun scvmoyo vo scvilmoyə ixtiyarı vardı. Burası da vardı
ki, sənin xaç atalığın bu hadisodon özünü çox şon göstorirdi. Həmin
qadın ona öz pcşosinə daha sıx bağlanmaqda homişo sobəb olmalı
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idi. O, hotta təkid cdir ki, cavan qadın golib burada Fcrunu görsün.
Bütün camaat ancaq Frcdcrik Bölonun ycni cşqo düşmosindon
danışırdı. Fcru ilo madam Döqizin olaqosi doğrudan da rosmi şokil
almışdı. Hotta, camaat deyirdi: “Göroson, toy no vaxt olacaqdır?”
Fcru yaxşı bilirdi ki, bu, mümkün olan şcy dcyildir. Madam Döqiz
iso olsa-olsa onun yalnız. moşuqosi ola bilordi.

VI
G ecə saat üçdo tclefon zəng çaldı. Bununla da menim bütün
planım alt-üst oldu (çünki homin gün no cdəcoyimi planlaşdırmışdım). Tclcfonda damşan şcf özü idi:
- Son-Lui xəstəxanasından bildirirlor ki, yaralı can vcrir. Elə bu
saat sən gct ora, mən do yarım saatdan sonra golocoyom.
Yanaçıq qapıdan inilti golirdi, homin tanış inilti... Cavan bir
tocrübəçi təlobə, yaşlı, gonbul tibb bacısı vo bir başqası tutqun
işıqda çarpayınm otrafmda dayanmışdılar.
İnilti birdon-biro kosildi... Tibb bacısı qışqırdı:
- Hokim!..
Tocrübəçi toləbə irolilodi vo mon üç nofor ağxalathnın çarpayıntn üstünə əyildiyini gördüm. Nofosimi içori çəkmişdim. Son
doroco sakitlik idi.
- Müsyö, - tocrüboçi tolobo mono torof çcvrilorək dillondi,
hor şcy bitdi, o öldü.
Rongim sapsarı saraimışdı, o məno baxıb pıçıltı ilo dcdi:
- Müsyö Bölo ilo qohumluq olaqəniz yoxdur ki?
- M ən onun xaç oğulluğu idim.
Cavan tibb bacısı lampanın qarşısındakı örtüyü çokdi, gur, gözqamaşdıncı işıq otağa doldu. Mon tocrüboçi tolobo ilo dohlizo çıxdım. Bizo torof gəlon müsyö Pikarı gördük.
- Müsyö Bölo clo indico kcçindi, - tocrüboçi toləbo dcdi.
Şcf otağa daxil oldu.
- Müsyö, bolkə mcyiti yarsınlar? Kim bilir, bolko güllolori
çıxartsaq, ycni bir şcy öyronocoyik?
- Ho, yaxşı oldu! - şcf, söhboto qarışdı. - Razıyam, mcyit
yarılsın! Lap clo bu saat yarılsın!
Az sonra, Dampycr, bir noforin müşayiətilo güllolorin ikisini do
soliqəli bükülmüş şokildo bizo gotirdi.
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Dampyer yaralann formasından, onların ağır vo yüngül olmasından danışdı. Onun fıkrinco, giillo doyon kimi bu adam ölmoli imiş. Bir
neço doqiqodon sonra Kava da golib çıxdı. O çox kodorli görünürdü.
- Tooccüblüdür! - sakil torzdo bildirdi. - Bu Böloya roqibinin
güllosi yox, öz güllosi doyibdir. ö z ü do lap bclo öz tapançasından
açılan güllo...
- Dcmoli, bclo çıxır ki, o birisini vuran kimi özünü do vurmuşdur.
Dampycr onun sözünü kosdi:
- Hcç do bclo dcyil, ozizim! Bu mümkün dcyildir. Sizi inandırıram ki, bclo yaranı onun özü vura bilmozdi.
- Onda, - mon do öz növbomdo söhboto qarışdım, - onlar tək
olmamışlar. Orada üçüncü bir adam da olubdur. Homin adam bunlardan birini öldürmüş, o birisini iso ölümcül yaralamışdır. Yalnız
bundan sonra içorisino güllo qoymadığı tapançasını onun yanına
ataraq qaçıb gctmişdir. Burada tooccüblü bir şcy yoxdur. Bunu hor
gün işimizdo dofolorlo apardığımız tocrübo do göstorir. Ycrdo
qalan bütün qaranlıq mosoləlor isə ariıq bizim üçün aydınlaşır. Bu
cür mosololəri clo holl ctmok lazımdır ki, bizə dalıa naməlum bir
nöqtə bclo qalmasın.
Saat onda mon madam Döqizin yaşadığı oyaloto yola düşdüm.
Qoca mürobbiyo golib qapmı açdı. Məni görən kimi onun sifoti
sanki işıqlandı.
- Madam Döqizi görmoliyom, - dcdim. - Müsyö Bölo
ölmüşdür.
- Müsyö Bölo ölmüşdür?
O, gözlərini yumdu vo ağlamağa başladı.
- İlahi! İlahi!.. Dohşətdir! - dcdi. - Monim yazıq madamım
buna dözmoyocok. Bilirsiniz onu ncco scvirdi? Bu yaxınlarda onlar
cvlonməli idilor.
Qoca qadın birdon qozoblo mono baxdı, qışqıraraq dcdi:
- Özünüz do bclo bir bodboxtliyi ona xobor vcrmək istoyirsiniz?
- Xeyr, mən onunla bu haqda danışmaq istəmirom, - dcdim.
- Ancaq biz cinayətkarın izino düşmüşük, madam Döqiz bəlko
qatili tanıyır?! Golmişom ki, ondan moslohət alım, ancaq m əsləhət,
başa düşürsünüzmü?
- Ah! Belə dc?! Bu başqa mosolo. Ə gər golişinizin məqsodi
qatili tutmaqdırsa, olbottə, onda gorok siz madamı görosiniz! Moni
buradaca gözləyin.
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Mon dohlizdo xcyli qaldım. Nohayot, mürobbiyonin yox, doktor
Dölükün mono torəf goldiyini gördüm.
- Salam, müfottiş, - o, soyuqqanlılıqla dcdi. - Siz madam
Döqizlo danışmaq istoyirsiniz? Toossüf ki, bu mümkün dcyildir. Onun
voziyyəti homişoki kimi ycno do ağırdır. Siz doğru fikirloşirsiniz, o, söhbotini davam ctdirdi, - biz madam Döqizin yanında bclo bir
bodbəxtlik haqqında cyhamla danışa bilmərik.
- Elə mən də bclo düşünürom, - dcdim. - Mon sadoco olaraq...
Sizin xostodən bizim şübholorimizi tosdiq cdo bilocok bozi moslohotlor almaq istordim.
O bunu cşidon kimi duruxdu vo gözlorini mono z.illəyib no
dcyocoyimi sobirsizliklo gözlodi.
- Siz izə düşmüşsünüz? - dcdi.
- Bos ncco?! Biz tam ominik ki, Frcdcrik Bölo qatili tanıyırmış
vo o, homin adam haqqmda madam Döqizlo danışmamış olmaz.
Madam iso bizo dəqiq molumatlar vcro bilor, işi aydınlaşdırar.
Hokim bir anlığa susdu vo quruyub ycrindo qaldı.
- Yox, - nohayot o dillondi, - siz bu xoborlo onu clo bir voziyyoto sala bilərsiniz ki, o doli ola bilor. O ki qaldı mono, mon sizin
sərəncamınızdayam, no dcyirsinizso onu da cdim. Bir do ki, madam
Döqizin mondən hcç bir gizli sirri olmamışdır...
Mon istor-istom əz dcdim:
- Dəstluq olaqolori...
O, sadoco olaraq başını cndirdi. Sanki qolbimdokiııi oxumuşdu,
tosdiqləyirdi.
- Dcmoli, siz l'rcdcrik Bölonu tanıyırsınız?
- Mon onunla iki-üç dofo nahar da ctmişom.
- Onunla başqa bir ycrdə tosadüfon görüşmomişsiniz, yaxud
onlara gctmomişsiniz ki?
- Hcç vaxt.
Dölük özünomoxsus sakit torzdo, gözlorini ycro dikorok cavab
vcrirdi.
- Axırıncı dofo onu no vaxt görmüşsünüz?
- Bir ncço həfto bundan əvvol.
- O vaxtlar danışıq osnasında o, baş vcro biləcək bir tohlükə
haqda sizə sözarası bir şcy cşitdirmomişdi ki?
Dölük bir anlığa fıkro gctdi.

- O bizo damşmışdı ki, tcz-tcz imzasız mokıublar alır, homin
moktublarda onu öldürocoklorilo hodoloyirmişlor.
- Aha, bclo dc!.. Dcmoli, hadiso baş vcrmomişdon ow ol moktub
alırmış?
- Görünür, belo imiş do, müsyö!
- Bu moktublardan hcç olmazsa biri onu bork naralıat cdibdirmi?
- Bu haqda molumatım yoxdur...
- Onun özü şoxsi işilo vo yaxud vozifosilo olaqodar olaraq
mübalıisoli mosololorlo rastlaşmamışdı ki?
- O qodor qarmaqanşıq işlordon danışırdı ki, hcç özüm do
yadımda saxlaya bilmomişom. Bir do ki, madam Döqiz mono bu
barodo tapşırıb ki, hcç vaxt hcç bir yerdo kolmo kosmoyim.
- Sizi xostonin yanına qaldırmağımı vo onu narahat etmoyimi
istomirsinizso, onda bizo gcdok. Bura golondo madam Döqizin
voziyyotini nozoro alaraq ona qısa şokildo bir ncço sual vermoyi
nozordo tutmuşdum. İndi ki siz öz kömoyinizi mondon osirgomirsiniz, mon Frcdcrik Bölonun olduğu monzildon tapılmış sonodlordon bozilorini sizo göstorocoyom. Bolko bu sonodlor bozi şcylori
xatırlamaqda sizo kömok etdi?!
Dölük diqqotlo moni süzdü. Onun boynunun damarları şişir,
sifoti iso gct-gedo qızanrdı.
- Müsyö, sizdo uzaqda olursunuz? - o soruşdu.
- Toossüf ki, yox! Parisin o biri qurtaracağında. Ancaq maşın
bizi ora tcz aparacaq vo mon sizi çox saxlamayacağam.
O yerindon qalxdı.
- Dcmoli, mon sizinlo gcdocoyom... Hlə bircə sözə görə?
- Olarmı, tclcfonla bir ycro zong vurum? - dcdim. - Görüş təyin
etmok lazımdır...
Tclcfon aparatı dəhlizdə idi. Homin dohlizo altı qapı açılırdı.
Hokimin çıxdığı qapı yarıaçıq qaldı. Adamlar çox sadolövh olurmuşlar! O ancaq bu sözlori cşitdi:
- Odcon 22-20-dir? (Bu nömrənin molumat bürosu ilə heç bir
olaqosi yox idi). Madmuazcllo moni calaşdıra bilorsinizmi? Danışan
müsyö Rivycrdir. Allo, sonson? İndi golo bilmoyocoyəm, mümkün
dcyil, bu saat monzilimo gcdib işlomoliyom. Gctmok istəyirson? Oldu!
Mon bütün bunlan Cinayot Axtarışı İdarosinin tclcfonçusuna
ona göro dcdim ki, bizim söhbotimizi dorhal tutsun, danışığımızın
motnini morzc ilo yazıb briqadanın şcfıno çatdırsın. Monim

vcrdiyim molumat demoli, bclo oxunurdu: “ Rivycr apardığı işin
vaqe olduğu ycrləro baş çokir vo tocili surotdə kömok istəyir”.
Taksiyə oturanda mon sürücüyə bildirdim:
- Artur-Rozyc küçosi, cv nömro 4 3 -ə gcdəcoyik.
Ünvanı söyloyəndo yoldaşım buna o qodər do ohomiyyot vcrmodi.
Golib çatdıq. Mon yol pulunu sürücüyo vcrondo Dölük artıq
birinci mortobonin giriş qapısına tərə f irolilodi. Ancaq mon bir az
uzaqda, körpünün göründüyü ycrdo sokinin üstündon yola torəf
qalxan pillokoni göstordim.
- Mon aşağıdakı küçodə yaşayıram, - dedim.
- Körpünün altmdan kcçən küçodo? - o soruşdu.
Onun dodaqları osirdi. Ancaq mon taksidon aralananda oııun
sifotinin donuq ifado aldığını, dodaqlarının titrodiyini hiss ctmişdim. Mən onu qabağa saldım və biz qaranlıq pilləkənlo aşağı endik.
Axırıncı pilloyo çatanda o sağ torofındo ucsuz-bucaqsız uzamb
gedon K.rım küçəsinə çıxdığını gördü. Ilomin bu gcniş küço buradaca aşağı enir, daha sonra i^ə yuxarı qalxırdı. O birdən dayandı vo:
- Biz Frcdcrik Bölonun cvinə çatdıq, - dcdi.
Mon özümü bilmoməzliyo vurub tooccüblo soruşdum:
- Siz ə w o llə r burada olmuşsunuz?
O dorhal cavab verdi:
- Yox, mon bunu clo-bclə, sözgolişi dcdim! Ancaq...
- Bəli, - sadolövhlüklə araya söz atdım
- Siz madam Döqizin K.rım küçəsinə goldiyini bilirdiniz vo
demoli, küçoni do tanıyırsımz. Neco do huşsuzam cy, sizo Bölonun
evindo yaşadığımı deməyi unutmuşam...
Bcloliklə, biz 26 nömroli cvə golib çatdıq. lloyət qapısı açıq idi.
İndi yalnız balaca otağm qapısını açmaq qalırdı. Bir doqiqodon
sonra hər şey aydtn olacaqdı. Mon çotinliklo nofos alan Dölükün
qarşısına keçdim vo qapım açdını.
Madam Moron oturmuşdu. Sifəti ağappaq idi. Monim homkarlarımdan biri ona nosə bir hadiso baş verəcəyini əw əlcodon dcmişdi.
M ənim goldiyimi göron kimi o, qoddini düzoltdi.
- Madam Morən, - ona müraciot ctdim, - bu conabı tanıyırsınızmı?
M ən kənara çəkildim. Dölük zohmli baxışım qadına zillodi.
Onun qaşlan çatılmış, sifəti qorxunc vəziyyət almışdı. Madam
Moron başmı cəld qaldınb cndirdi vo toləsik bildirdi:
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- Boli, müsyö Simon, tamyıram.
Dölük gözünü bclə qırpmadı.
- Cinayot baş vcron gün siz lıomin bu adamı görmüşdünüz?
- Boli, müsyö Simon.
- Dcmoli, mono yalaıı damşmışsınız, müsyö Dölük, - dcdim.
O bağırdı:
- Dcmoli, siz moni do günahkar sayırsınız?..
O, hoyot qapısına torof çcvrildi. Orada Şikambonun, Bonardclin, Qumıölonun vo Qaylardcnin onu ohatoyo aldıqlarmı gördü. Ani
olaraq pillokono torof döndü. Orada iso bayaqdan bori Boşan vo
Torkol dayanmışdılar. Dölük vohşi hcyvan kimi fısıldadı, bodoni
qıvrıhb ikiqat oldu, yumruqları sıxılıb düyünlondi. Ancaq onu ohato
cdon vo ycrlorindo dinm oz-söylom oz dayanan ycddi noforlo
vuruşsaydı, ona balıa otura bilocok noticoni başa düşdüyündon o
özünü sakit apardı. Qamotini düzoltdi. Düyünlonmiş yumruqları
açıldı vo ciyorlori dolusu nofos aldı. Biz ycrimizdon torponmirdik.
O, hcç kimo baxmadan nohayot, dillondi:
- Hara dcyirsiniz gcdok.
VII
Biz Orfcvr bulvarma çatanda gündüz saat iki idi.
- Oturun! - şcf Dölüko dedi.
Dölük oturdu.
- Admız nodir? - şcf soruşdu.
- Dölük, Pycr-Onorc.
- Sonotiniz?
- Hokim.
- Neçə yaşınız var?
- Qırx iki.
- Ilarada yaşayırsımz?
- Villa dö lo Reünyon küçosi, 19-da.
- Madam Döqizgildo?
- Yox. 0, 21 nömroli cvdo olur.
- Siz bu arvadm qohumu dcyilsiniz ki?
Dölük cavab vcrmoyo toroddüd ctdi, sonra başmı aşağı saldı.
- Mon onun ögey qardaşıyam, - dcdi.
Tooccübümü gizlodo bilmodim. Bu onun nozorindon yayınmadı.
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- Bu ncco olur ki? - şcf ycnidon soruşdu.
- Anamıza göro. Mon birinci arvaddanam...
- Evlisiniz?
- Yox.
- Tok yaşayırsınız?
- Boli.
- Siz bacınızla bir ycrdo yeyirsiniz? Siz ikiniz bolko clo homfikirsiniz, çünki fakt budur ki, qapı-qapıyasınız.
Hokimin bütün osoblori gorildi. O özü do bunu hiss ctdi vo olini
sifotino çokib çox alçaqdan cavab vcrdi:
- Mon tündxasiyyotli, bacım iso oksino, hoddindon artıq mchriban vo iltifatlıdır.
- Demoli, siz madam Döqizlo görüşmürsünüz?
Hokimin sosi yeknosoq vo boğunuq çıxdı:
- Mon bclo dcmodim. Dcdim ki, biz tamamilo ayn-ayrı adamlarıq. Ancaq hor dofo mon ona lazım olanda, o bilir ki, moni çağırtdırsa kifayotdir. Mohz bunun üçün do mon onun orinin ölümündon
sonra golib o yaşadığı cvdo oluram. Bizim bir-birimizdon başqa hcç
kimimiz yoxdur.
- Onun Frcdcrik Bölo ilo tanış olduğu güno qodor sizdon savayı
heç bir adamı olmayıbdır?
- Xcyr, olmayıbdır. - Dölük gözlorini yumaraq pıçıldadı.
Ş cf ötkom vo amirano torzdo dillondi:
- Doktor Dölük, müsyö Bölo ölmomişdon qabaq onun monzilino
axınncı dofo giron adam siz olmuşsunuz. Bunu inkar cdirsiniz. Bu gün
sizi bu cinayotdo müqossir ctmok üçün bütün bunlar artıq söhbotlordir. Cinayot ctdiyinizi ctiraf cdirsinizıııi?
Homişoki kimi gözlorini yummuş Dölük cavab vcrdi:
- Boli.
- Siz Fredcrik Bölonu qosdon öldümıokdo ittiham cdilirsiniz.
Bununla bclo, bu şoxsi...
1-Iokim gözlonilmodon kirpiklorini qaldırdı vo çaşqm nozorlorini söhbot cdon şefo zillodi. Şef söhbotino davam cdirdi:
-...namolum bir adam olub, özü do müsyö Bölo kimi gcyinmişdir.
- Ncco? - Dölük sosini qaldırdı.
O qamotini cold düzoltdi vo bizo clo goldi ki, bu saat müsyö
Pikarın üstüno atılacaqdır. Dölük, homişoki kimi, sosini qaldırıb
özünü müdafioyo çalışdı:
- Axı bu sarsaqlıqdır! Sofchlikdir!
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Hiz onu güclo ycrindo oturtduq. Ağ/.ı köpüklonirdi. Onun günalıkar olduğu açıq-aşkar göz qabağındaydı.
- Bunlardan birini öldürdüyünüzü tosdiq cdirsinizmi?
Dölük doli kimi qışqırdı:
- Bos o birisi kimdir?
Dölük birdon sakitloşdi, dorindon nofos aldı. İri göz.lorini açdı.
Dodaqları osirdi. Aşağıdakı sözlori clo sakit, pıçıltı ilo dcdi ki, sanki
bu adam özü öz qulaqlarına inanmırdı ki, bu sözlori dcyon Dölükdür:
- Ah, mon hor şcyi başa düşürom.
Facio tamaşalarında iştirak cdon bir tip kimi clo bil onun üzüno ölü
qrimi çokilmişdi. O ümidsizliklo pıçıldadı:
- Özümü hor şcydo müqossir lıcsab cdirom...
Qapmı döyürdülor. Löblan, sos golon torofo - qapıya torof çcvrildi. Növbotçi düz golib şcfın qarşısmda dayandı. Müsyö Pikar
qaşını çatdı. Növbotçi onunla lap alçaqdan danışır, sifoti hor an bir
görkom alır vo bu, böyük marağa sobob olurdu. O, gözlorini Dölüko
zilloyib dcdiklorini astadan bir daha tokrarladı, sanki dcdiyi sözlor
yalnız ona aid idi:
- Madam Döqiz xobor tutub ki, doktor Dölükü bura gotiriblor vo
istoyir onunla tocili görüşsün.
Bu ycni ozabdan hokimin sarsıldığı göründü. O, ümidsiz lıalda
olinin birini qabağa uzatdı. Onun yalvarışı o qodor facioli görünürdü ki, iki saatdan bori çokdiyi ozab onun sosini do doyişdirib
tanınmaz ctmişdi:
- Müsyö, onu içori buraxmayın. O dolidir, eşidirsinizmi? Mon
bunu sizo holo dcmomişom. O dolidir, dolil
Şcf alnını tutdu. Sanki o, dcyilon sözlorin monasına dalmışdı.
Xahişi daha kosorli çıxsın deyo Dölük indi zorla gülümsomoyo
çalışırdı. Araya sükut çökdü. Sonra şef dedi:
- Arvadı içori gotirin.
Dölük donquldandı:
- Siz qorxaqsıntz.
Sonra o, hor iki olilo sifotini tutdu.
***
Madam Döqiz daxil oldu. O içori clo cold girdi ki, elo bil şefin
ayaqlarına düşocokdi. Ancaq otağın ortasında dayandı vo gözlori
hokimin pcysorino sataşdı. O, şcfo torof çevrildi vo boğuq soslo dcdi:

- O sizo dcyib ki, Frcdcrik Bölonu öldüron odur? Yalandır!
Bölonu öldüron monom.
Dölük yumruqlarını sıxaraq özünü ona torof atdı:
- Son doli olmusan! - bağırdı. - Sonin dilin başına bola olacaq,
ağzma goloni danışacaqsan, soni do tutub aparacaqlar.
Qadın, kişiyo diqqotlo baxıb gülümsədi. Onun bu inco gülüşündo hom şirin, xoş tobossüm vo hom do insanı dohşoto gotiron
aeı bir kodor vardı.
- Moni xilas ctmok üçün yoqin ki, son özündon bir şcy qondaracaqsan...
Qadıııın hönkürtüsü Dölüko fıkrini tamamlamağa imkan vcrmodi. Ogor mon Arxada olmasaydım, yoqin ki, qadın yıxılacaqdı.
Dölük onu monim qollarımın üstündon qaldırdı vo stulda oturtdu.
Qadın sakitco oyloşdi... Dölük onun alnını vo gicgahlarını olinin
içilo astadan ovxaladı. Kişi pıçıltı ilo:
- Monim scvimli qızım... scvimli qız...
- Müsyö, - şcf sakitco dillondi, - sizdon xahiş cdirom ki, qonşu
olağa kcçosiniz. Lazım olsanız, sizi çağıracağıq. Sizin burada olmağınız...
Dölük onun sözünü kosdi:
- Bacımı bu voziyyotdo qoymağa moııi mocbur cdo bilmozsiniz.
Onu sakitloşdirmok üçün hokim lazımdır...
- Ona hokim yox, keşiş lazımdır ki, son sözlorini...
Madam Döqiz taqotdon düşmüşdü. Müsyö Pikar Qayardcyo
işaro ctdi. O, barmağı ilo Döliiko toxundu. Yoni çıxmaq lazımdır...
Onlar otaqdan çıxdılar.
Cavan qadının yanaqlarından göz yaşları clo axırdı ki, sanki onun
özü do buna moottol qalmışdı. Birdon o, yanaqlarını sildi, gözlorini
açdı. Baş vcrmiş facioni bütün toforrüatı ilo danışmağa başladı:
-...Ö züm bilirom ki, on oziz, on istokli, on mchriban vo homişo
sevib xoşladığım Fredi mon öldürmüşom!
O, tongnofos, boğula-boğula, hadisolori qınq-qırıq danışırdı.
Damşığında ardıcıllıq yox idi.
- Hor şeydon ow ol gorok siz monim Knm küçosino no üçi'ın gctdiyimi bilosiniz, - dcdi. - Elo on çotini do budur... Ona göro ki, bu,
çox çirkin, monasız bir mosolodir vo dcyilosi dcyil... Ona göro ki, siz
özünüz indi bunu başa düşocoksiniz... Mono qulaq asın, özünüz görocoksiniz! Mosolo belodir... Mon Frcdi qısqanırdım, onu ölümüno do
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qısqanırdım... Altı ay idi ki, onunla görüşürdüm, onu sevirdim. Hcç
kimi bclo chtirasla scvmomişdim. Əro gctdiyim adam üroyimco
dcyildi vo bununla bclo onun ölümü mono böyük bir dord oldu.
Sizo ncco dcyim, axı? Frcdi tanıyan giinü clo bildim dünyaya
ycnidon golmişom. Klo bildim xoşboxt olacağam. Düşündüm ki,
yaşamağa monim do lıaqqım vardır. Onu scvirdim. Ona hcyran
idim. O mono nolori başa salmamışdı?!
Qadın başını aşağı saldı:
- O mono hor şcyi öyrodirdi, - qadın ycnidon sözüno davam ctdi.
- Əlbotto, onun ncco mchriban, iltifatlı vo mono qarşı ncco
mohobbot boslodiyini siz başa düşo bilmozsiniz! Mon bununla toskinlik tapır, özümü ovundurmağa çahşırdım. Frcd özünü homişo
mohobbotli, diqqotli göstorirdi, ancaq mon onun öz işino neco
vurulduğuna hcyran olmuşdum. Yox, bu söhbotin yeri deyil. Sohərdon axşama kimi onun idarodo məşğul olduğuna mən təəccüblənmirdim. Ancaq sonra... başıma nə golocəyini hcç ağlıma gotirmozdinı. Çünki gözlonilmədon ağlasığmaz işlor, hadisəlor baş verirdi.
Mon müoyyon bir m əsələdə tokid ctdikdo o, get-gcdə dəyişilir,
tanınmaz olur, elo osobiləşirdi ki, guya mon onu hcç bir şeydo
düzgün başa düşmürom. Əvvəlco, onun mono dcdiklorinə inandım
vo hotta, hor şcyo inanmağa hazır idim. Ancaq gctdikcə başa düşdüm ki, o kimdonso, başqa birindən asılıdır...
Şcf ilo mon, istor-istomoz bir-birim izo baxdıq. Qadın fikrini
tamamladı:
-...B aşqa bir qadından. İlahi, nccə də yaman güno qalmışdım!
Mon bura qodor qısqanclığın no dcmok olduğunu bilmozdim, çünki
mohobbotin no olduğunu başa düşmürdüm... Elo bodboxt güno qalmışdım ki, özümü öldürmoyi qorara aldım. Bu gün öz-özüm o
yaxşı-yaxşı haqq-hcsab vcrondo görürəm ki, monim arzum, istoyim somimiyyotdon doğmamışdır. Çünki mon yalnız Frcdi tohlüko
qarşısında qoyuram. Yoxsa mon öz tapançamı stulumun gözündon
götüror vo dorhal da özümü öldürərdim. Boli, Fred artıq istifado
ctmodiyi bir tapançanı mono vcrmişdi. Tapançam mono əna görə
vcrmişdi ki, mən cvdo homişo narahat, soksokəli olurdum, xüsusilə
qış günlorindo. Villa dö Rcünyon adoton xolvot ycrdir. Hordənbir
avaralar bu tərofloro golirlor. Axı, mən qoca qulluqçu qadınla tok
olurdum?! Qonşuluqda yaşayan iso qardaşım idi. Ancaq o da hcç
vaxt golib monimlo birlikdə olmaq istəmomişdir, heç özüm do
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bilmirdim nə üçüıı. Hcç olmazsa bir tohlükə baş vcrəndo lapança
onu soslomək, haraya - kömoyo çağırmaq üçün kara golordi. Çünki
mon ömrümdo... IIcç vaxt olimo silah almamışam... Planımı bütün
gcconi götür-qoy ctdim. Bu haqda dərindon düşündüm. Frcd, ömründo yalmz bir nofor qadın görmüşdür. Bolko do o homin qadına
da cvlonmişdir vo mono göro, onu atmaa istomirdi, bununla bclə, ə
moni do sevirdi. Mon ölsoydim bclo, o moni scvocokdi. Sabahısı
gün o, tclefən ctdi. Mono cşqnamo oxudu. Ancaq dediklori sözlorin
içindo məno təsəlli vcro bilocok bir kolmo do yox idi. Homin gün,
- dcyo madam Döqiz facionin baş vcrdiyi güno işaro ctdi. - biz
görüşməyi qorara almamışdıq. O özünü çox yorğun hiss cdirdi.
Günortadan sonra o, tok olmağı xoşlardı.
Həmin gün yuxulu adamlar kimi dolandım. llcç bilmirəm,
ölmok üçün özümə ncçə saat bozək vcrdim... tomizlik işi apardım.
Vo sonra yağışa baxmayaraq piyada yola düşdüm. Açarı vo tapançamı əl sumkama qoymuşdum. Gozdim... gəzdim... ta yorulunca...
Gcconin bir vaxtmda özümü birdon clo yorğun hiss ctdim ki, nolıayot,
bir maşın saxlatdırdım vo ünvanı sürücüyə dcdim: Krım küçosi, 26.
Birdon özümü dohlizdo gördüm. Qapıçı qadın öz kiçik
otağından moni səslodi: “ Bonjur, madam!” Mon onun salamını alıb
addımlarımı ycyinlotdim, pillokoni qalxdım. Fikirloşirdim: “Üç
doqiqodon, iki doqiqodən sonra nıon ölü olacağam!” Qapıııı sossizco açdım. Frcdin paltosunu vo papağını gördüm. İş otağına kcçdim. Otaq boş idi. Ancaq qapının o biri torofındo, otaqda kimso vardı,
oturmuşdu, qurcalanırdı. Gözləyirdi ki. onu qobııl ctsinlor. Qapının
pərdəsini yavaşca qaldırdım. Pcçin yanındakı kiçik mücrünün
üstünə oyilmiş Frcdin arxası məno lorof idi. Onun no ctdiyini mon
dcyo bilmozdim. O gözlonilmodon qamotini düzəltdi. Qapmın
pərdosini vo moni apaçıq göstoron qarşısındakı güzgüyo baxdı.
Nozərlərim iz bir-birino sataşdı. Onun gözlori clo yanırdı ki, mon
onu güclo tanıdım. Gözlor moni clo bil ovsunlamışdı. Başqa hcç bir
şcy göro bilmirdim. Ancaq o cold monə torof dönüb qışqırdt: “Əllor
yuxarı!” Boli, onun olindoki tapança mono torof tuşlanmışdı.
Mon indi başa düşdüm ki, onun olindoki tapança monimdir vo
inandım ki, ogor totiyi çoksoydi, hor şcy mohv olacaq, ona qarşı olan
mohəbbətim bir anın içindo sönocokdi. Tosovvür cdirsinizmi. o ncco
doyişmişdi! Onun bu voziyyotdo hadiso törodocoyi adi bir şcy idi.
Odur ki, mon bərk vahiməyo düşdüm. Yalvancı soslo bağırdım:
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“l-'rcd!” vo bu sos qulaqlanmda böyük oks-sodaya çcvrildi. Ancaq bu
an mon onun qollan arasına atllmaq, onu bağnma basmaq vo ondan
olub kcçon hor şcy üçün üzr istomok haqqında düşündüm.
Vo bu an mon onun ycro sorildiyini gördüm. O torponmirdi.
Tapançanı tutan olim od tutub yanırdı. Özüm do hcç no başa düşmodon ycnidon qışqırdım: “ Frcd!” lilo bilirdim ki, ölürom. Homin
anda arxamdan kiminso qaçdığını hiss ctdim vo cold çcvrildim. Arxadan qaçan adamı gördüm. Bu, bayaq dohlizdo gördüyüm adam idi.
Qarabasma moni doli kimi horokot ctmoyo mocbur ctdi. Boli,
mon yalnız bu an başa düşdüm ki, mon bu kabusa, ya noyoso atoş
açmışam vo hcç bir şcyi do nozoro almamışam. Mono clo golirdi ki,
mon gozmişom, qardaşımla rastlaşmışam, tapançamı da olimdon
clo o alıbdır. Ancaq bu dcdiklorim mümkün olan şcy dcyildi.
Monim qardaşım orada ncco ola bilordi? Daha sonra gözümü
açaııda özümü yorğan-döşokdo gördüm...
Qadının üzüno mcyit rongi çökmüşdü... O hor şcyi dcyib qurtarmışdı. Vo mon fikirloşirdim: “ İkinci cinayotin baş vcrdiyini ncco
tosovvür ctmok olardı? Hcç noyo göro...” ...Onun başı çiynino oyilmişdi. Fikir onu aparmışdı.
- Daha sonra no oldu? - şcf soruşdu.
- Sonra no oldu? - qadm, şefin dcdiyini tokrar cdorək soruşdu.
- Qardaşımı stolun yanmda gördüm. Hor şcyi ona danışdım. O mono
ağlımı itirdiyimi söylodi. Hotta, hokim çağırtdırdı. Golon hokim
müalico üçün sanatoriyaların birino gctmoyimi moslohot gördü.
Qardaşım inandı ki, hoqiqoton bclo bir ohvalat olmuşdur. Mon Frcdi
yaralamışdım. Ancaq onun voziyyoti yaxşı idi, moni bağışlayardı...
Yuxu moni apardı. Yuxudan qalxan kimi, monim xcyirxah xidmotçim tolaş içindo Fredin ölüm xoborini gotirdi və polisin goldiyini
xobor vcrdi.
Madam Döqiz axınncı sözünü dedi:
- Vo homin doqiqo do gcyinib bura goldim.
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Atam ölmosoydi, yoqin ki, holo do subay qalmışdım. Bəli, monim
scvmoyimin səbobi molız atamın ölməyi oldu. Sözün düzü hcç bilmirom, bu hadisoni no ilo bağlamaq daha düzgün olardı, yoni monim
scvmoyimi. Bilmirom... Bilmirom... Yaxşı olar ki, bildiyim şcylor
barodə danışam. Yox, clo scvmoyim haqqında danışsam yaxşı olar,
axı çox şcy, dcmok olar ki, çox şcy holo do yadımdadır.
Atam tozə rəhmotə getmişdi vo mən öz övladlıq borcumu
ycrinə yctirmok üçün onun qəbrini ziyarot ctmoyə mocbur idim. O
gün iso onun ölüm tarixini doqiqloşdirmok üçün qobiristanlığa gctmişdim, yoni homin gün onun anadan olma tarixini bilmok moni
qotiyyon maraqlandırmırdı. Bunu ona görə dcyirom ki, ora no üçün
gctdiyimin səbəbini dəqiq bilirəm. Mon do doqiq bildiyim şcylori
xatırlamağı xoşlayan adamam. No iso... Evdon tczdon çıxdım, qobiristanlıqda bir balaca nahar clədim və axşama yaxın cvo döndüm.
Bir-iki gündon sonra maraqlandım ki, göroson kişi ncço yaşında
ölüb vo bu moqsodlə bird o qobiristanlığa qayıtmalı oldum. Ycgano
güman ycrim baş daşındakı yazı idi. 0 gündən hor iki tarixi öz
doftorçəmə yazdım vo o doftorçoni do həmişo özümlo gozdirirom.
Elo ona göro do yaxşı yadımdadır ki, scvəndo iyirmi bcş yaşım
vardı. Çünki monim özümün anadan olma tarixim, - özümünkünü
dcyirom ha, - hcç vaxt yadımdan çıxmır. Ona görə do onu hcç
ycrdə qeyd cləm oyə ehtiyac olmur. Onunçun ki, bu tarix mənim
yaddaşıma, beynimə, düşüncolorimə yazılıb və yoqin bilirəm ki,
noyi do unutsam aııadan olduğum ili heç vaxl unutmaram. Elə ona
göro do bu tarixi bozon qeyd cloyirom, homişo olmasada hordənbir
olur vo bu tarixi qcyd clomok m əno ləzzət cloyir.
Bilirsiz nə var, kim no dcyir dcsin, monim qobiristanlıqdan çox
xoşum golir və orda xoşagolmoz bir şcy görmürom. Vo çox güman

ki, oranı bir çox başqa ycrlordon üstün tuluram, orda veyllonmoyi
xoşladığım üçün hcç darıxmıram da. Xüsusilo do ölü iyini tobiotin
bir çox başqa iylorindon scço bildiyim üçün bilirsiz ncco lozzot
alıram. Bolko do sizo clo golir ki, mon ağ cloyirom, amma düz
sözümdü, ölü iyi canlı adamlarııı iyindon yüz dofo yaxşıdır. Onların
dişlorinin, ayaqlarınm, qoltuqlarının iyi... Allah uzaq closin. Bu lozzotlorin üstüno atama olan scvgimi do golondo tosovvür eloyin ki,
hcç oradan qayıtmaq istomirom. Qoribodir c, dirilor yuyunmayanda, otirlonmoyondo... Boli, mon qobiristanlıqda gozmoyi hor
şcydon üstün tuturam, siz gcdin parkda, mcşodo, no bilim, harda
istoyirsinizso orda gozin, ancaq qobiristanlığı monim olimdon
almayın. Özünüz dcyiıı, qobirlorin birinin üstündo oturub nahar
clomokdon gözot no ola bilor? Adamın iştahası açılır, inanmırsızsa
yoxlayın, yox, yoxlamasaz yaxşıdır, bir qobiristanlığım var, onun da
içino... ycyib-içondon sonra olimi qoyuram başımın altına, uzanıram qəbirlorin birinin üsto vo başlayıram başdaşlarındakı yazıları
oxumağa. Hor dofo do gorok mütloq bir gic yazıya rast goloson do,
onsuz olmaz. O qodor gülürom ki, az qalıram qarnım partlaya.
Yıxılmamaqçün qobirlorin üstündoki xaçdan yapışıram. Qoy sizo
dcyim ki, öz başdaşımın üstü üçün şcri çoxdan yazmışam. Üm umiyyotlo, mon çox şcir yazmışam, ancaq bu şcir lap yaxşı çıxıb. Bir
qulaq asın:
O hor şcydon qaçırdı Torpaq aldı başını, Unutdu öz yaşını.
Düzdü, hocmi çox balacadı, ancaq monimçün, daha doğrusu ölü
üçün bunun no ohomiyyoti var ki... Ho, atam basdırılan qobiristanlıq monim daha çox xoşuıııa golir. Çünki o gözdon-izdon uzaq
bir ycrdo, balaca bir topociyin üstündodir, hom do xudmanidir,
balacadır. Ancaq sizi inandırım ki, adamlar bclo siirotlo ölsolor, biriki aya bura da olacaq başqa qobiristanlıqların tayı. No iso... Bclo
bir faciodon, - atamın ölümünü dcyirom, - sonra moni cvdon
qovdular, buna qovmaq da dcmok olmaz, mitilimi atdılar çölo.
Atam iso monim cvdo qalmağımı istoyirdi vo homişo moni müdafio
cloyib dcyirdi ki, onnan, - yoni monnon, - işiniz olmasm, axı o, yoni mon, - hcç koso manc olmur. Qoribo adam idi atam. 0 moni
müdafio cloyondo bilmirdi ki, mon onu cşidirom, bolko do bilirdi.
Atam öldü, vosiyyotnamoni do mono göstormodilor, ara sakitloşondon sonra dcdilor ki, mono bir az pul vəsiyyot cloyib vossalam. İndi do fikirloşirom ki, atam ola bilmozdi ki, yaza moni
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cvdən qovsunlar, qovsaydılar yaxşıydı c, mitilimi çölə atsınlar vo
yoqin ki, onun birinci şorti monim cvdə qalmaq mosolom olub.
Y əqin çox istoyirmiş - indi istəməsin, - məni kişi. Ancaq o cvi bütünlüklo məno vosiyyət closəydi, əla olardı. Mən onları qovmazdım, hcç
mitillərini do bayıra atmazdım. Onları başıma yığıb dcyordim ki,
golin yaşayın monim cvimdo, Allaha şükür ki, o cv böyükdür. Yazıq
kişi əgər o dünyada xəbər tuta bilsə ki, moni cvdon qovublar, birtohor olar. Ancaq pulları yas qurtaran kimi vcrdilor mono. Bolko do
əlacsızlıqdan bclo clədilor, vcrmiyib no... Nə iso c. Mon onlara
dcdim ki, pullan saxlayın özünüzdo, yaxşısı budur moni cvdən qovmayın. Sonra da dcdim ki, Allah atama rəhmot closin. Yaxşı kişiydi.
Ancaq onlar monim sözlərimo qulaq asmadılar. Mon onlara dcdim
ki, cvdo qalsam, bir-iki saat cv işlərində sizo kömok do cdərom,
ycno bir şcy çıxmadı. Hotta mon onların yadına saldım ki, cvdo istixanaya, pomidor şitillorino mondon və atamdan başqa hcç kəs baxa
bilmir, onlar buna da ohomiyyot vcrmodilor.
Və bir gün ayaq yolundan qayıdanda gördüm ki, mono moxsus
cvdə no varsa hamısı çöldodir vo otağımın qapısı kilidlənib. Mon
ayaqyolunda çox vaxt itirmişdim vo onlar tolosmodon öz işlorini
göro bilmişdilər. Bilirsiz, o gün clo bil qamım da mono düşmoıı
kəsilmişdi, bayıra çıxa bilmirdim ki... Mon lap qəribo adamam c,
yoqin m əsəlodir ki, bayıra çıxa bilsoydim, o qodor vaxtı orda
itirmozdim, kitab-zad oxumurdum ki. Ho, kitab dcdim yadıma
düşdü, orda toqvimo do baxırdım, toqvimo. İsanın şoklino, daha
doğrusu İsanın yanında dayanan çobana, bir də otli-canlı qoyun
sürüsüno baxırdım. Noysə, işim yaman çox uzandı vo qayıdıb
gördüm ki, şcylorim bayırdadır. Orda olanda clo istoyirdim ki, işimi
tcz qurtarıb bir azca uzanam... Qoydular ki? Hcç bilmirom o gün
bayıra çıxa bilmirdim, ya qarnım gcdirdi. Onsuz da başımı itirmişom, hər şcyi səhv sahram. Ho, şcylorim qapının ağzında sopolonib
qalmışdı və fikirloşirdim ki, yük olmasın dcyo hor şcyi oynimo
çoksəm yaxşı olar. Gctmozdon ovvol bütün qapıları bir-bir yoxladım vo gördüm ki, hamısı kilidlidir. Yoqin ki, o, qapıların bircociyi
açıq olsaydı, mon özümü ora soxub mıxlanardım bir ycro vo görordim ki, sonra monim mitilimi bayıra ncco atırlar. Boli, dohşot orasında idi ki, qapılardan hcç biri açıq dcyildi vo ıııoğlub olmuşdum.
Elo bil cvin adamları qulaqlarma pambıq tıxayıb, torki-dünya
olmuşdular, ancaq mən yoqin bilirdim ki, onlar lıansısa bir siçan

dcşiyindon məno göz qoyurlar vo moni çox gözəl cşidirlor. Mon bu
fikirlərlə cvi, - atamm cvini, - tork cldim vo fikirloşdim ki, moni
oxşayan ollor, moni scvən üroklər, məno baxan gözlər, məni öpon
dodaqlar (ycnomi alomi vurdum bir-birinə) nccə do qoddarmışlar...
Şükür ki, insanlardan baş açmaq olmur, üroyindəkilori oxumaq
olmur, yoxsa hamı bir-birini ycyərdi... Yaztq kişi mənim bu günə
düşdüyümü görsəydi, əncir kimi olardı. Elo onları da... axı həmişo
mənim ucbatımdan bclə zibilə düşordi kişi.
Hə... bclo-bclə işlər. Onun yəni scvgilimin yox, sevmok istədiyim qadının adı Lyulyudur. Yəni m ən onun əvəzinə and içə bilm ərəm, bu onun özünün dcdiyinə göro bclo idi. Və yəqin ki, məni
aldatmağa bir chtiyac duyulmadığı üçün adı həqiqətən do Lyulyu
ola bilordi. O fransız dcyildi, hcç m ən do fransız deyilom və onun
fransız olmadığı üçün adı clo sadoco - Lyulyu çağırılırdı. Yaxşı
yadımda dcyil, o öz familini do monə dcmişdi, amma yadımdan
çıxıb dcyoson. T oəssüf ki, yazıb götürməmişom, təəssüf. Həmişə
bcləyom do, tanış adamların ad-fam ilini unudanda istəyirəm
yaddaşımı didom. Bclə şcylori başa düşo bilmirəm ki. Adam da
tanışınm adım unuda bilər. Əşşi... Cohonnəm olsun tanış da c...
Mən onunla arx var e, onun konarındakı əturacağın üstündə tamş
oldum. Düzü şohordo bir-iki dəno arx var və siz maraqlana bilərsiz
ki, bu hansı arxın konanndakı oturacaqdır, amma m ənə clə gəlir ki,
buna chtiyac yoxdur, lap elə ehtiyac olsa belə mon onu unutmuşam
və özümü öldürosi dcyiləm. Oturacaq pis yerdə dcyildi, ona görə ki,
arxaya o qədər zir-zibil yığılmışdt ki, mon o zir-zibilin yanında
görünməz olmuşdum. Arx bir az aralıdan axırdı... Sözün düzü bu
vaxta qədor bilmirəm arx axır, ya yəx... Dəniz ləpələnir, çay axır,
bəs arx neyləyir? Bilmirəm... Söz vcrirəm ki, öyrənəcəyəm . Mon
ycrimdo qurdalanırdım, hava çox isti idi, m ən budaqların arasından
somaya baxırdım və yaxşı yadımdadır ki, göyün üzündə bir-iki
bulud şuluq salmaq istoyirdi. “Zohmot olmasa bir az yana çəkilin” ,
- dcyə o m ənə müraciət ctdi. Mon ona baxan kimi fikirləşdim ki,
yorğun olmasaydım, yoqin ki, o saat durub ordan gedəcəkdim.
Yadıma düşəndə ki, getm əyə bir ycrim yoxdur, olacsız qalıb yana
çokildim vo o özünü monim yanıma salıb oturdu. Geco kcçdi və bizim
aramızda hcç no olmadı. Səhərə yaxm o çıxıb getdi. O yanımda
oturduğu vaxt hordonbir nosə mızıldanırdı və sözləri yadımda
saxlaya bilməsəm do dəqiq bilirəm ki, oxuduğu hansısa xalq

mahnısıydı. Sosi siz dcyon do qoşəng deyildi, amma mon
mocburiyyot qarşısında qalıb onu dinloyirdim, çünki dinlomoyo
başqa bir şcy yox idi. Sonrakı iki gündo do o goldi vo çox qısa
ifadolərlo bir-birim izə müraciot cdirdik. Bir gün dözmoyib ondan
xobər aldım ki, çoxmu mono manc olacaq? Mon sizo manc oluram?
- dcyib təoccüblondi vo monim gözlorimin içinə baxdı. Mon do tcz
onun bumuna, alnına baxdım... belə do, pis deyildi, qaranlıq olsa da
hiss elədim. Mən də fikirloşirom ki, birlikdo vaxtı pis kcçirmirik, dcdi. Mənso: - Siz m ənə manc olursuz, - dcdim, sizin ucbatınızdan
mən ayaqlanmı adam kimi uzada bilmirom. Son sözlori dcyondo
üzümü yana çevirdim, amma buna baxmayaraq o moni yaxşı cşitdi.
Sonra məlahətli bir soslə xobor aldı: siz ayaqlarınızı uzatmaq istəyirsiniz? Sonra bir qodər küskünlüklo: söz-söhboto chtiyac yoxdur. dcdi, ayaqlannızı dizlorim üstə do uzada bilorsiz. Mon daha söz
güləşdirmok istomodim vo öz bodboxt ayaqlanmı onun toıuq dizlori
üstə aşırdım. O mənim sifotimo, paçalarıma, ayaqlarıma baxmağa
başladı. Fikirləşdim ki, bolko onu clo burda o söz... Maraqhdır,
ayaqlarımı uzatmaq istoyirdim, indi do lümlüt bodon kcçir üroyimdon. İştaha bax da... Ancaq oturuşum clə idi ki, üroyimdon kcçonlərdən xəbər vcrmirdi, amma mon omin idim ki, mon istoyonlori o da
istəyir. Mənim kimi müasir adamlar, özü do iyirmi beş yaşında, chtirasın nə olduğunu çox yaxşı dork edir, mən clo fiziki mənada da
chtirası nozordo tuturam. Vo çox istəyirəm ki, bu qarşılıqlı olsun.
Yəqin ki, o bunları çoxdan duyub, çünki qadınlar bclo şeyləri on
kilom ctrdən hiss eloyirlor. Az qalır adam özündon çıxa və
fikirloşondə ki, hotta axmaqlar da özlərindon çıxmaq istəmirlər,
birtəhor toxtayırsan. Çünki özündən çıxmaq dohşotdir. Ozündə olanda
bilirsən ki, son kimson, noçison... no ctməlison... Onda ki son artıq
özün olmursan, yoni hcç kos olmursan, onda hcç no cləyo bilmirson.
M əhəbbot var ha... sürgün kimi bir şcydir, insan voton üçün darıxdığı kimi onunçün do darıxır.
Baxın, həmin gccə bclə bir folsofi anlam kcçdi üroyimdən vo
sakitloşib qurtardıqdan sonra mənim “M ən” im də özümo qayıtdt.
Bir anlıq yaddaşsızlıqdan sonra mon özümü tonha bir adada,
qoriblikdo hiss elədim. Mon fikirloşirom ki, bolko bunlar artıqdır,
oturacaq ohvalatını çox şişirdirom. Siz no fikirloşirsiniz? Özümü
m oebur edirdim ki, bu barodo düşünmoyim vo ona göro do səhər
tezdən gcdib, qaranlıq düşəndo qayıdırdım. O ki qaldı oturacağa.
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gündüzlar onun mono hcç bir doxli yox idi, ancaq gccolor mon
onunçün, özü do olacsızlıqdan darıxırdım. Boli, gündüzlor mon
dolanacaq yeri axtarırdım. Qarnımı otarırdtm. Yoqin ki, darıxırsız
ki, mon atamdan qalan pulları ncylomişom, ho? Qorxmaytn, onlar
monim üstümdodir, doymomişom onlara. Ona göro doymomişom
ki, bilironı, homişo cavan olmayacağam. Onsuz da hcç bu yay da,
payız da obodi dcyil... vo günlorin birindo bu pullar mono gorok
olacaq. Yox, günlorin birindo ona dcdim ki, daha bosdir. Dcdim ki,
mono manc olursuz, hotta yanımda olmayanda da. O mono clo indi
do manc olur, amma yad, konar bir adam kimi. Sözün düzü indi
monimçün forqi yoxdur, o monimçün var, ya yox, demok olar ki,
forqi yoxdur, lap clo forqi olsa da, forqi olsa da, forqi yoxdur. Çünki
mon öz mövqcyimi doyişmişom, qiymotimi biro-yüz artırmışam,
ona göro do çox kcçmoz ki, onun, o zibilin, o tozoyin, o çürüntünün
haqqında gcdon bütün danışıqlara son qoyulacaq. Dcmoli, siz
monim bura golmoyimi istomirsiz, - deyo xobor alır. İnsanlar sual
verondo moqsodsiz verirlor. Eşitdiklorino birindon eavab versəlor
elo bil canları çıxır. Mən dedim ki, hərdənbir gəlso, pis olmaz. Mon
onda, clo indi do qadınları çox az tanıyırdım, elə kişiləri də, elə
hcyvanları da... Mən yalnız öz ağrılarımı yaxşı tanıyıram, özüm ünkülori... Çünki mon onlan heç vaxt unutmuram , unuda
bilm irəm , onlar m ənim fıkirlərim do, ozalanm da, düşüneəlorimdodir, onlar monim bodonimin hor yerindo qanımın damcısındadır. Mon onları unuda bilmirəm, mən özümlo bacarmtram, ən çox
da gccələr, hava qaralandan sonra. Bolko ona görə ki, onlar mənim
özümündür, mən onları axtarıram, izləyirom... Yəqin ki, imkan
düşən kimi onları bir-bir yazacağam, onlar o qədordir ki: ürək
ağrısı, baş ağrısı, monovi ozablar, işgəncə... İlahi! Onlar sakitləşondo, məndon uzaqlaşanda mon onlan yad bir adam kimi kənardan, uzaq bir planctdən scyr cdirom. Düzdür, bu həmişo olmur,
amma ycnə do... hoyat! Ağrıdan başqa bir şcy dcyil o! Elə ona göro
do sadədir, maraqsızdır. Bilsəm, sizə do maraqlı olar, içməmiş,
keflonmomiş hcç bir ağrı hiss cləm əm ək barodə oxuduqlarımın,
bildiklərimin xülasosini yazaram, müolliflər yadımda olmasa da,
lap clmi osaslar göstoro bilorom. N ə isə... Yəqin ki, o doqiqə bilmok istoyirdi ki, mon “hordonbir” dcyəndo noyi nozərdo tutmuşam,
di gol do indi... Mon ağzımı açıb danışmasam, lap yaxşı olar yəqin
ki... Ayda, ildo bir dofo danışsam, ycrino düşər. Yoxsa ağzımı açan

kimi qatıqlayıram. Boli, sohorisi gün mon oturacaqdan nifrotlə
ayrıldım, ona göro yox ki, Lyulyu orda idi, ona görə ki, oturacaq
monim tələblərim o uyğun golmirdi. Lap düzünü dcsom, soyuqlar
başlamışdı və orda gecoləmok olmurdu. Bilirsiz nə var, no olub c?
Axı mən nəyo göro sizo izahat vcrmoliyom? Yaxşt... Mon unudulmuş, xaraba bir ycrdo özümo sığınacaq tapmışdım. Bu yer
mənim yolumun ağzında idi, mal təzəyi döşonmiş vo qoxusu
havaya qarışan bu cənnət yero girən kimi, məni dəhşot bürüdü və
sevginin qorxunc adı bədənimi dondurdu. Mon başa düşdüm ki, bu
yeri Allah mənim kimi cvsiz-cşiksizlor üçün yctirib. Bura sevonlor
üçün də sığınacaq, dalda bir ycrdir. Bəli burda bir olaqo var, no
əlaqədir bilmirəm, amma var. Boli mon başa düşdüm ki, onu
sevmişəm bəli, boli scvmişom. Mon bilmomişom ki, bu nodir,
amm a sevm işəm , hardan biləydim axı? Düzdü, scvginin no
olduğunu m əktəbdə, cvdə, kilsədə çox cşitmişəm, oxuduğum
kitabların arasında da bu mövzu osas yerlordon birini tutub. Amma
təzəyin üstündo ad yazmaq hcç ycrdo yazılmayıb. Boli, uzanıb Aya
baxmaq. Lyulyu haqqında fikirləşmək scvgiymiş. Ycrdo olan kolkosu qopanb atmaq buna başqa no ad vcrmok olar? Mənim
fıkrimcə, mohobbət insanda olan bütün zoifliklori üzə çıxarır.
Maraqlıdır: mohobbot və qorxu. Bu no olan şcydir, göroson?
Bolko mon noyiso sohv salıram. Platonik scvgi. Boli, boli, yaxşı
yadıma düşdü, heç özüm də bilmirom platonik mohobbotlo ncco
sevirlər, amma çox yoqin ki, mon onu mohz platonik mohobbotlo
sevmişəm. Amma buna da heç inanmaq olmur. Əgər mon onun
adım mal təzoyinin üstə yazıramsa, özü do barmağımla. bu ncco
təmiz m əhəbbət olur? Yaxşı qurtardıq... Mon onun haqqında fıkirloşmişəm, amma bu hcç no dcmir. Bilirsiz no var? Bu ad moni lap
boğaza yığdı, mən onun adını doyişirom, mosolon onun adını Anna
çağırıram. Anna... Necədir hə? Düzdür, bu ad da bir o qodor yaxşı
ad dcyil, amma yeno do. Boli, monim əzizlorim, mon - ağrılarından
başqa heç no barodo fıkirloşmok istomoyən, acından vo soyuqdan
hətta abır-həyadan m əhv olmamaq barodo homişo olmayan şcylor
barədə düşünmüşom, axı mon həm işə olmayan şcylor barodo düşiinəcoyəm , lap o şeylər olsa bclo, monimçün forqi yoxdur, mon öz
istodiyimi cdəcəyəm . Mosəlon, götürok papağı; olub, var, olacaq.
Amma mənim papağım hcç vaxt olmayıb. Mənim olsa-olsa ancaq
şlyapam olub. Özü də hcç kos onu m əno bağışlamayıb. Ona görə
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bağışlamayıb ki, mənim şlyapamı mono aıam alıb, ona göro do onu
mono hcç kos bağışlaya bilmozdi. Çox yoqin ki, o şlyapa monimlo
qəbrə qədər bir ycrdə olacaq. Ho... Bclə çıxır ki, mən Anna haqqında fikirləşmişom. Uzun-uzadı fikirloşmişom, düzdü yanm saat
olmasa da iyirmi, iyirmi bcş dəqiqə fikirloşmişəm. Görünür mən
başqa cür scvə bilmirəm. Bolko do mon ziyalı olduğum üçün belə
scvə bilmişom hə... EIə olmasaydı, onda mənim nə işim vardı onun
haqqında fıkirləşəndə təzəyin başına min bir oyun açırdım. Deyəson kollo-mayallaq danışdım axı? Doğrudan da... Onun haqqında
fıkirloşondə təzoyin no günahı vardı? K.ol-kosu niyə qırırdım? Vo
hətta yanımda onun baldırlarını hiss cləyirdim. Boli, elə ona görə
bütün bu iztirablara son qoymaq üçün mən o doğma oturacağın
yanına goldim. O oturacağın ki, ə məni görmək üçün hər geco,
dcmək olar ki, hor gcco ora gəlirdi. O gəlmirdi vo m ən onun yolunu
gözloyib-gözloyib öz xarabama qayıdırdım. Artıq dckabr ayı idi,
yanvar da ola bilərdi, dəqiq yadımda deyil, soyuqlar düşmüşdü, dəli
soyuqlar... Öz daxmama qayıdanda çalışırdım ki, hadisələri araşdıram vo moni yuxu aparırdı, əmolli başlı bir nəticə çıxara bilmirdim.
Ertosi gün, daha doğrusu növbəti günlorin birində onun gələcəyi
oturacağm yanına mon homişəkindon tcz getdim. Və ürəyim ə
dammışdı ki, daha doğrusu bilm irəm harama dammışdı, amma onu
bilirdim ki, o gəlocək. Boli, o artıq orada idi... O oyloşmişdi. Onun
ayaqları toxunan bambalaca bir torpaq sahəsi soyuğun nə olduğunu
unutmuşdu. Niyə məni izləyirsiniz? - dcyə xəbər aldım. M ən
oturmamışdım vo bunun da sobobi soyuq idi. O çiyinlərini çəkdi,
yoni bilmir. Mon xobər aldım ki, axı m əndə no görüb və çox xahiş
elədim ki, hcç olmasa bunun səbobini izah elosin. Cavab vcrdi ki,
çotinlik çəkir... Mon ona fikir vcrdim: pis geyinmomişdi, əyni isti
idi, əllərinə dori kcçirmişdi, soruşmayın... dorinin no rəngi, nə do
no dorisi olduğu yadımda dcyil. M ən o doriyo baxdım və ağlamağa
başladım. Bəli, bax bcloco om olli-başlı ağladım. Bu lənətə gəlmiş
göz yaşı... Amma mən o gün ona görə yox, hər şeyə göro
ağlayırdım, hor şeyo görə. Noyo görə, bilmirdim. O iso daşlaşmışdı,
donmuşdu. O mənim ayaqlarımın yamnda quruca bir taxta parçası
idi. Mən onu ancaq bclə to so w ü r cloyirdim vo başqa cür tosovvür
cloyo do bilmozdim. Elo bil onu birinci dofo idi görürdüm, o mənim
üçün balaealaşmışdı, büzüşmüşdü. Hətta bir az ovvol torpağı qızdıran bambalaca ayaqları da havadan sallana qalmışdı və indi onun

kimi torpaq da büzüşmüşdü. Amma məni hər şcydon çox çaşdıran
onun cavablan idi. Mən ondan bir şcy anlaya bilmirdim. Düzünü
deyin, siz m ənə görə golmisiz? - dcyə bir də soruşdum. Başı ilə
“h ə ” dedi. Mənsə: Lap yaxşı - dcdi, bu da mən. Bos özüm, mən
özüm ona göro gəlməmişdim? Bu da mon, bax, bu da mənciyoz...
Mən onun yanında oturdum, oturan kimi də özümü itirdim. Mon bir
an bclə vaxt itirmədon çıxıb gctmək istədim, gctmok vo daha bura
qayıtmamaq... Amma düzüno qalsa gctmozdon qabaq onu oxutmaq
istədim, ona göro də dcdim: fıkrimi ona çatdırdım və clə güman
elədim ki, etiraz edəcək. Amma mon yanılmışdım, oxudu. No
oxuduğunu bilmirəm, dcyəson, xalq mahnısı kimi bir şcy idi.
Balaca bir nəğmə, özü do dcyoson ya limon, ya da naringi kolu
haqqında bir şey idi. Mən bu vaxta qədor o mahnını hcç kosdon
eşitmomişdim və heç kəsdon cşitməyəcokdim do. Boli, mon
gicgici, mən axmaq o mahnmın bir sözünü, bir musiqisini yadımda
saxlaya bilmirəmso: TFU! Onsuz da hollom-qollom danışıram, boli,
mən gctdim. Gcdərkon monə clə goldi ki, o başqa bir noğmo
oxuyur, bəlkə də bayaqkı noğmonin ardmı oxuyurdu, dəqiq
bilmirəm. Özü də çox zoif, xosto bir soslo oxuyurdu. Mon gctdim
və ordan uzaqlaşdıqca onun xəsto sosi də sonsuz soslərin içindo
əriyib itdi. Mən bir qodor gcdib dayandım, fıkirləşdim ki, geri qayıdıb onun önündə diz çöksom, yalvarsam nə olar, göroson? Amma
qayıtmadım, geriyo bclo baxmadan çıxıb getdim. Bir neço hoftodon
sonra sayca beşinci dəfə ora qayıdanda onu homişoki kimi orda
görmədim. Mən onu o səmanm altında (sözün düzü səma clo o soma
idi) qoyub getdiyim gündən xeyli vaxt kcçmişdi. Birdon o haradansa peyda oldu. Bilmədim haradan vo nccə? Yağış yağırdı, amma
nə olsun ki? Güman ki, o islanmamaq üçün çətir tutmuşdu vo
yağtşın altında pis görünmürdü. Soruşdum ki, o bura hor gün golir?
Cavab verdi ki, yox, vaxtı olanda. Soruşmadım ki, vaxtı olanda noyi
nəzordo tutur, yox, çox güman ki, soruşmadım, yoxsa sizə
deyərdim. M ən maraq xatirinə onun əlindon tutub gozmoyo
başladım, skamya yaş olduğundan oturmaq mümkün dcyildi. Mon
onun əlindən hcç bir ləzzət ala bilmodiyim üçün olini buraxdım.
Mən ənun sifətini bütün doqiqliyi ilə görürdüm. Onun sifoti cavan
qadın sifəti ilə yaşlı, qınşm ış qadm sifoti arasında qalan bir şcy idi.
X əbər aldı ki, nəğmə oxutmaq istomirəm ki, ona? Yox, dedirn.
Dedim ki, yaxşısı budur monə nəsə desin. Fikirloşdim ki, dcyor
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dcmoyo lıcç bir sözüm yoxdur. Amma o, sualıma bond imiş kimi
dcdi ki, qalmağa olağı var. Söz ağzından çıxan kimi nıon isti bir hiss
kcçirdim. Elo bil hcç no cşitmodim... Otağı var, ya olacaq, bir şey
anlamadım... Bir az doqiqloşdirmok lazım idi. O, sualıma olavo
olaraq dcdi ki, onun iki otağı var. Bir do xobor aldım vo eyni cavabı
cşitdim: iki otaq vo bir motbox. Hiss clodim ki, bir də xobor alsam,
hamam vo ayaqyolu olduğunu da dcyocok. Dcmoli, sizin iki otağınız var? - dcyo iri gözlorimi ona dikib soruşdum. Dcyoson biz dil
tapa bilmişdik. Bir ycrdodir? - dcyo maraqla xobor aldtm. Boli, dcdi. Xobor alanda ki, bunu niyo avvoldən mono demoyib, cavab
vcrib dcdi ki, özündo olmayıb. Suda boğulan adam xilas olmaq
barodo fikirloşdiyi kimi mon do onun bir az ovvol mono dcdiyi söz
barodo düşünmoyo başlamışdım. Vo üroyimo (yeno do harama
dammışdı doqiq bilmirom) dammışdı ki, o yanımda olmayanda da
ancaq bu barodə düşünocoyom. Doğrudan otaqlar iki idi və onları
motbox ayırırdı. O deyəndo ki, şeylorini gotiro bilorsən, m ən gülüb
cavab vcrdim ki, olanım budur, üstümdokilər... Onun otaqlan köhnə
bir mohəllonin arasında, ikinci mərtobədo ycrloşirdi. O, kcrosin
lampası yandıranda xobor aldım ki, clcktrik lampanız yoxdur?
Cavab vcrib dcdi ki, yox, amma suyumuz vo qaztmız xirtdəyocondir. O soyunmağa başladı. Qadınlar bclodirlər də, bir şey
tapmayanda soyunurlar. Sözün düzü, əllərindən gələn iş elə budur.
O moni doli clomok istoyirdi, deyosən, amma şükür Allaha ki, mon
liit qadın bodoni çox görmüşdüm. Mon o biri otağa da baxmaq
istodiyimi bildirdim, çünki onu görmomişdim. Lap clə görsəydim
do deyocokdim ki, o otağı bir do görmək istəyirəm. Bəs siz
soyunmaq istomirsiz? - deyə xəbor aldı. - Bilirsiz, - dcdim, - mən
tosadüfon soyunuram, yatarkən ancaq çokmolorimi çıxartram,
vossalam. Üst paltarlarım isə - dedim, tosadüfi hallarda əynim dən
çıxır, havadan asılı olaraq. Nə isə fıkirloşib, çiyninə bir yaylıq saldı
vo qabağa düşüb moni o biri otaqla tanış clomoyo başladı. Sonradan
bildim ki, o otağa dohlizdon do yol varmış. Bəlko yaxtn olduğu
üçün moni motbəxdon aparmışdı, bilmirəm... Mən otağa heyrətlo
baxırdım. Otağın mcbclinin sayı clə idi ki, sanki onu hardasa
görmüşdüm. Mon soruşdum: Nodir axı bu? O çox sakitcəsino cavab
vcrdi: Qonaq otağı. Bəli, qonaq otağı zir-zibillo dolu idi və o zibilləri dohlizo daşımağa başladım. O yazıq-yazıq m ənə baxırdı.
Mənim cavabım onu maraqlandırmasa da soruşdu ki, neylomək

istoyirom. Mon onsuz da onunla danışmaq istomirdim vo hcç no
dcmodim. Ona fıkir vermodən otaqdakı oşyaları bir-bir dohlizo
daşıdım. Otaqda o qədor zir-zibil vardı ki... Moqsodim girişi tomizlomok idi, otaq məni tutmuşdu vo burada qalmağa hazırlaşırdım.
Hcç olmasa şlyapanı soyun, - dcyib gülümsündü. Mon ycno ona
ohəmiyyət vcrmodon işimi gördüm vo nohayot, otaqda divandan və
bir-iki rəfdən başqa bir şey saxlamadım. Divanı qapıya sarı sürüdüm və ertəsi gün rəfləri do dəhlizo apardım. İşimi görüb qurtarandan sonra, ho yadımda ikon dcyim ki, o mono qotiyyon kömok
eləmodi, özümü divana saldım. Mənim uzandığımı görüb dcdi ki,
m ələfə və üstümə salmağa bir şcy gotirocək. Monə onun lıcç nəyi
gərək deyildi. Gccolor pordoni çəkmirsiz? - dcyo xobor aldım.
Pərdonin çirki qaranlıqdan da bilinirdi. Pordo açıq olduğundan
bayınn qaranlığı içəri dolurdu vo mənim əsoblorim dartıhrdı. Mon
divanı çevirməli oldum... Daha doğrusu elə ycro çokdim ki, pəncərə görünmosin. Mon it öz darnına cuman kimi divanın üstüno
cumdum . O dedi: Lampanı otaqda saxlayıram , birdən gcco
lazımınız olar. Mon ə w o l dcdim ki, lazım dcyil, sonra dcdim ki,
özü bilor, istəyir saxlasm. Fikirləşdim ki, yatmaq gözol şcydir,
amma bunun gccolor araya çıxan zibili olmaya da. Ona göro do ona
dedim: Gccə bayıra çıxmaq üçün mono tas vcrsəniz pis olmaz.
Onun evindo tas tapılmadı, daha doğrusu məno uyğun bir şcy ortaya
çıxmadı. O dcdi ki, ortası dcşik stul varevindo, osil monim ölçüıııdo.
O bclə deyondo nənom yadıma düşdü, o lıomışo ortası dcşik stulda
oturardı, özü də clo məğrur, clo şax oturardı ki... Noyso... axırı ki,
ağzıbağlı bir qazança tapıb gotirdi. Mon ona dcyondo ki, qapaq
m əno lazım deyil, onu apara bilor, təəceüblə xobor aldı: Ncco
qapaq sizə lazım dcyil. Əgor mən desoydim ki, bunun qapağı lıanı,
yəqin ki, sualı vermok xatirinə cyni londa dcyordi ki, qapağı ncynirəm. Yaxşı ki, qapağın ağzını otaqda saxladı, yoxsa yuxuya gcdo
bilməzdim. Çünki əlimdo bir şcy tutmadan yata bilmirdim. O, lampanı ə w o l qoyduğu ycrdon götürüb kömür peçinin üstüno qoydu.
məno elə goldi ki, indico çıxıb gcdocok, amma yanılmışdım, o asta
addımlarla divanın baş torəfındo diz çökdü. Dcdi ki, cvindo nə
varsa hamısı dədə-babadan qalmadır. Onun sözlori moni maraqlandırmtrdı, bunu o özü də bilirdi. Onun ycrino kim olsaydı, çıxıb
gcdərdi. O danışdıqca mən yuxulayırdım, amma o mono manc
olurdu. M ən dedim ki, çıxıb gctso yaxşı olar. O monirn sözümdon
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çıxmadı vo lampanı da götürüb gctdi. Nohayot, mon tok qala bildim
vo flkirloşdim ki, omolli-başlı yaıacağam. T oossüf ki, dincolo bilmodim. Sohor yuxudan ayılanda bütün bodonim sızıldayırdı. Hor
ikimiz lüt idik, bir yataqda uzanmışdıq. Dcyoson, mon onu... Boli,
monim scvgimin ilk gccosi bela kcçdi.
Yavaş-yavaş monim güzoranım qaydasına düşürdü. İstodiyim
vaxt o mənim ycməyimi-içm əyim i vcrir, otağımı təmizloyir, paltarlanmı yuyurdu. Yazıq monim günahım üzündon həm işə mondon
lozzət ala bilmirdi. Ona görə də otaqdakı bütün sodləri yarıb keçən
molahotli səslə, amma mənim huşumda qalmayan, noğmolor oxuyurdu. Onun nəğmələri daha m əno manc olmurdu. Bir dəfə ondan
xahiş elədim ki, otağıma dibçok çiçəyi gotirsin. O, sözümü yerinə
yctirib çiçək gətirdi və peçin yanına qoydu. Pcç yanmırdı. Mon
dibçəyə qulluq eləm əyə başladım, amma bir qodor keçəndən sonra
dibçək də onun çiçəyi də hətta otağa dolan qoxu da məni bezdirdi.
Mən fıkrimi ona açanda dedi ki, tozosinı gotiro bilər, amma mən
ctiraz elədim, çünki təzəsi m ənə lazım deyil, köhnəsi kimi. Anna
barəsində mən daha düşünmürdüm, o moni qətiyyən maraqlandırmtrdı. Onun nəfəsi, səsi, gəzişi, hətta baldırları da məni m araqlandırmırdı. Onun otağından gələn qarıştq soslor məni narahat cləm əyə başlamışdı, mon özümü açar dcşiyindon onun otağına baxmaqdan güclə saxlayırdım. Fikirləşirdim ki, bəlkə o deşiyə bir şey
tıxaytb, bəlko ordan hcç no görünmür. Bir gün xəbər aldım:
Dcməli, siz fahişəliklə dolanırsız? O: - Bəli - dcdi, - biz fahişəliklə
dolanınq. - Bəlkə, - dcdim, - ordakılara deyosən ki, bir az sakit işləsinlor. Elə dcdim ki, onu hövsolədon çıxara biləm, onunsa vecinə
olmadı vo gülə-gülo dcdi ki, oniar dayana bilmirlər. Deməli, m ən
çıxıb getsəm, pis olmaz, hə? - deyə xəbər aldım. O, dədə-baba şeylərinin arasından pordo çıxarıb m ənim və öz qapısma asdı. Mən
dedim ki, hərdənbir modom cofəri ycmək üçün m ənə əziyyət verir.
Cəfəri! - dcyib elə bağırdı ki, guya m ən adam yeyənəm və ürəyimdən adam əti ycmək kcçir. Başa düşdüm ki, cofəri mövsümü
başa çatır və bu mümkün olan şey deyil. Ə gər dünyada cəfəri deyilən bitki olmasaydı, mon yoqin ki, şüyüd yemoyi də xoşlamazdım.
Onda mənimçün soğanla nanonin fərqi olmazdı... Elə bu fıkirlordo
idim ki, birdən ürəklənib m ənə dcdi ki, uşağa qahb, özü d ə bcş-altı
aydır. Hətta onu da dedi ki, uşağın m ondən olmasına heç bir şübhosi yoxdur. Sonra moni inandırmaq üçün soyundu vo qamım məno

göstordi, clo bil qamını gözümo soxacaqdı. Soyunmağının sobobini
onunla izah elədi ki, moni inandırsın, ağlıma gotirmoyim ki, qamına
yastıq-zad bağlayıb. O monə iri gözləri ilə baxırdı, gözlorinin rongi
yadımda qalmasa da doqiq bilirəm ki, gözlori iriləşmişdi. Mən
bütün qüvvəmi vo səsimi toplayıb dedim ki, uşağı salmaq lazımdır.
Sözümə bond imiş kimi pordoləri açdı, onlardan birini özüno
bürüdü, gözlori daha da iriloşdi... Və çıxıb gctdi. Boli, o gündon
monim günüm qara oskiyo büküldü. Hara gcdirdimsə o qamını
gözümə soxurdu, başıma qaxırdı və tez-tez də dcyirdi ki, uşağın
məndon olmasına hcç bir şübho yoxdur, fıkir vcrsəm, guya mon do
onun qamında uşağın ncco atılıb-düşmoyinin şahidi ola bilorəm.
Mon do cavab vcrirdim ki, ogər uşaq atılıb-düşürso, deməli
mondən deyil. Qış qapının ağzında idi, mən doqiq bilirdim ki, qışı
kcçirmək üçün burdan yaxşı sığınacaq tapa bilmorom. Ona göro do
gctmək barodo düşünəndo otim ürpəşirdi. Amma no ctmok olardı?
Mən hiss elodim ki, onun yanında kimso var, başı qarışmışdı, özü
do yanmdakı zənən xeylağı idi, dcyəson. Qovulmadığım ycrdon
gctmok monə çotin golirdi, amma mənim başqa olacım qalmamışdı.
Mon sakitco pcncoyimi və şlyapamı gcyindim, ayaqqabılanmın
bağını bağladım, hcç nəyimi unutmadan dohlizo açılan qapını
açdım. Daşıyıb yığdığım şcylərin üstündon atıla-atıla eşiyə çıxdım.
Hiss eloyirdim ki, məni izloyirlor, düzdü mən lıcç no görmədim,
ancaq hiss clodim. Harada olduğumu ayırd cləmək üçün səmaya
baxdım. Ayı bürcünü axtarmağa başladım, doqiq bilirdim ki, ə göydədir, amma mən onu tapa bilmədim. Sonra fıkirləşmədon gctməyə
başladım. Öz addım soslorimi ozizləyo-ozizləyo dünyamn irili-xırdalı soslərinin ohatəsindon çıxıb sükuta qoşuldum, sükutu qucaqladım, sükutu sevdim. Monimçün hcç bir əhəm iyyəti yox idi. Sos
sosdir, sos sos olaraq qalır. Əsas m əsələ odur ki, o səslər olmasm,
o səslərin kökü kosilsin. Mən həmişo bu arzuyla yaşamışam, amma
daha xeyri yoxdur, mon bu arzuya nifrət eləyirom. Yəqin ki, qarşıda
moni başqa imtahanlar gözloyirdi. Subay qalmayacaqdım ki. Kimiso
sevmək lazım gələcokdi. Scvgi ürəyin insan bcynino yeritdiyi eliksir kimi bir şcydir. Ürəklə zarafat cləmok mümkün deyil...
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P Y E R BUL
(1912-1994)

İNTƏHASIZ GECƏ
Monim adım Oskar Vcnsandır. Subayam. M onpamas m ohollasindo kiçik kitab dükanım var. Bu yaxınlarda olli yaşım tamam
olmuşdur. Hamı kimi mon do müharibodo iştirak ctmişəm. Z ənnimcə, insan ömrü üçün bir müharibo kifayotdir.
Çoxlu kitab oxuyuram. Moni clm, odəbiyyat vo fəlsəfo ycniliklori maraqlandırır. Bozon yaşamaq problcmi üzorindo düşünürom
vo bu, əsrarəngiz şcyləro əlan toləbatımı tamamilə ödəyir. Atom
nüvəsini parçalaya bilon alimlərin koşf qabiliyyətinə moftunam.
İndiki osrdo doğulduğumu ağlıma gotirondo heyran olduğuma görə
bədənim xofıfco lorzoyo golir.
Danışacağım qcyri-adi hadisoyo yalnız vo yalnız təsadüf nəticəsindo rast olmuşam. Buna göro hamin tosadüfo minnotdar olduğumu demirəm, amma ona lanət də yağdırmıram. Mən bir az
fatalistom. Lakin düşdüyüm vəziyyatdan necə çıxa biləcoyimdən
xəbərdar olmağı çox istərdim.
Bu hadisə 1949-cu il avqustun 9-da axşam başlandı. M ən “Günbəz”in eyvanında oturmuşdum. Yay günlərində bura gəlib sarin piva
içə-içə yoldan keçənlərə tamaşa etmoyi adot cləmişom. Bu dəfə də
bclə oldu. Qarşımda açıq qəzct var idi, yoldan kcçənlərə baxmaq
məni yoranda bir ncço sətir oxumaqdan ötrü qəzete nazər salırdım.
Fikirləşirdim ki, işlər o qodər de pis gctmir.
Badarili m əhz bclo bir anda mənim həyatıma daxil oldu. ö z ü da
elə amiranə tarzda daxil oldu ki, bu, onun qeyri-adi şoxsiyyət olduğuna dəlalət cdirdi.
Stolumun yanmdan üç dofə golib kcçon, buradakılara diqqotlo
baxan adam bir ncça dəqiqə idi ki, nəzərimi calb cdirdi. O, romalılara
moxsus qırmızı əba gcymişdi: bu cəhət məni onun sifotindoki qəribə
və tamamilə ycni bir xüsusiyyətdən az hcyrotləndirmişdi. Bəlko,
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sifot cizgilorinin nəcibliyi? Bolkə də, cnli vo ozomotli alnı, yaxud
yunanlara moxsus bumu! Yaxud ola bilor ki, indiyodok hcç vaxt görmodiyim bürünc rongli dərisi? Ortaboydan xcyli uca olan homin
şəxs, m ənə oylənmok üçün gözlənilmodən Roma obası gcymiş Misir
Allahını xatırladırdı.
Onun horəkotlorini izloyirdim. Ycno do yavaş-yavaş qarşımdan
kcçdi. Bir qədor inamsız addımlayırdı; güman ctmok olardı ki,
azmışdır, yolu soruşmağa da ürək cləmir. Görünür, nəhayat, qərara
gəlib qonşu stolun arxasında oyloşdi. Yaxınlaşan ofısianta monim
qabağımdakı parçı clo horəkotlo göstordi ki, bu, “clo ondan gotir”
monasını vcrmoli idi. Sifotindon özünü itirmiş adama oxşayırdı.
Gördüm ki, bu adam tokco monim diqqotimi colb ctmoyib: moııdən
bir qədor aralı oturmuş cynokli, dazbaş, alçaqboy conab onu gözləri
ilo az qala ycyirdi.
Bürünc rəngli dərisi olan adam, birqurtum pivo içdi vo nifrəlindon sifoti bürüşdü. O, xəyala dalıb xcyli susdu, sonra mono baxdı.
Ciddi torzdə:
- Dostum, - dcdi, - məno çox böyük lütf göstərməyə razı olub.
indi ncçənci əsr olduğunu dcyo bilorsonmi?
- Bağışlayın? - dcya cavab vcrdim.
O, sözünə davam ctdi:
- İndiki əsrin nömrəsini m ənə desoydin, səno minnotdar olardım.
Sualın m əndə doğurduğu hcyroti digor bir cəhət çətin ki azalda
bilardi: naməlum adam latın dilində danışırdı. Bu dili pis bilmodiyimo
görə naməlum adamın danışığını çotinlik çokmodon başa düşür vo
ona cavab verməyi bacanrdım. Biz klassik latın dilində danışırdıq.
Həmin söhboti mümkün qədər olduğu kimi nəzərinizə çatdırıram.
Ə w ə lc ə clə fıkirlaşdim ki, səfch zarafatlar həvəskanna rast gəlmişəm. Lakin onun özünü büruz.o vcrən ehtiramlılığı məni bu gümanımdan ol çakmoyo mocbur ctdi. Bolko, dəlidir? Bütün bunlara
baxmayaraq, onunla cyni ahongdo danışmağı qorara aldım. Dcdinı:
- Vətondaş, sono böyük momnuniyyətlo cavab vcrorəm. Biz
iyirminci əsrin ortalarında yaşayırıq. Daha dəqiq dcsok, min doqquz
yüz qırx doqquzuncu ildə.
Namolum adamın sifətində kədərli heyrət ifadəsi göründü.
O, tonə ilə m əno baxıb dcdi:
- Ah, dostum, kim səno öyrədib ki, başqa bir dövrdon buraya
gələn vo ona göro do burada tək-tonha olan adamı olə salasan!

Mon lap yaxşı bilirom ki, indi sonin yalançı dilinin dcdiyi kimi, min
doqquz yüz qırx doqquzuncu il dcyildir, monim haqq-hcsabım dübbodüzdür, mon Badari kralhğını toxminon sokkiz min il bundan
o w ə l tərk etmişəm. O zaman bizdo doqquz mininci il idi.
Dəfələrlo cşitmişdim ki, ruhi xəstələrlo mübahiso etmok olmaz.
Görünür, bu adam başqa əsrdo yaşamağı fikirloşmok dəliliyino
tutulub. Brantonun qodim Badari şəhorinin xarabalıqlarmı bu
yaxınlarda kəşf etmosi haqqında bir dofə moqalo oxuduğum
yadıma düşdü. O zaman mon həmin alimin apardığı qazıntılar sayəsində adamların xobər tutduqları qəribə m ədəniyyətlə maraqlanmışdım. Dcyosən, homin məqaləlori oxumaq bu zavallının ağhnı
olindən almışdı.
Mon tələsm odən homişo eyni ahonglo cavab vcrirdim:
- Ey naməlum şəxs, mon gözəl Badari modoniyyətinin qcyriadi qodimliyi barəsindo soninlə nıübahisə ctmirom. Lakin bunda da
allahları şahid çağırıram ki, səni əlo salmağı ağlıma bclə gotirmomişəm. Sözlərimin mənası yalnız o idi ki, bizdə xristian tarixi ilə
min doqquz yüz qırx doqquzuncu ildir. Ey müdrik insan, vaxtın
nisbi olduğu sənə, yəqin ki, məlumdur. Buna görə də biz eyni
zamanda həm Milad günündən kcçon iyirminci osrdo, həm də
bizim tarix hesabımız, haqqında danışdtğın modoni və moşhur
şohərin sakinlərinin tarix hesabı ilo ümümi olsa, on səkkiz mininci
ildə, yaxud ona yaxın bir dövrdə yaşaya bilərik.
Bu sözlor onu sakitləşdirdi. Namolum şoxs dərin xoyala daldı,
deyosən, mürəkkəb hesablama aparırdı. Nəhayət, dilləndi:
- Dostum, sənin sidq-üreklə danışdığma şübhə etdiyimə görə
məni bağışla, amma ne cür mürokkob problemi holl ctmoli olduğumu
bilsən, məni qınamazsan. Sənə etibar əlam əti olaraq, sirrimi açmaq
istoyirəm. Güman etmirəm ki, sirr açmağım məni buraya göndormiş elm deryast - Akademiyanı narazı salsın. Üstəlik sənin sifətində
bir qədər kəmağıllılıq əlam ətləri görürəm. Bu, bizim üçün insanın
etibarh olmasına teminatdır. Açıq danışmağıma göre məni bağışla,
oslində bu, bütün badarililərə xas olan cəhetdir. Daha ferasətli olsaydın, sirrim senin nəzorindən qaçmazdı. Eşit və agah ol. Mən zaman
səyahətine çıxmışam. Adım Amun-Ka-Zaylatdır. Dediyim kimi,
buraya məşhur Badari şeherinden gəlmişəm. Mən oranı öz vaxtım ile,
bir neçe deqiqə əvvəl terk ctmişem ki, bu da Yer vaxtının təxminon

səkson osrinə bərabərdir. Mən kral elmi institutunun alimiyom. Vaxt
maşınmı sınaqdan kcçirmok monə həvalo olunmuşdur; səyahetin
müddotini bizim clm deryası institutumuz müəyyen etmişdir. İndiyodok homkarlarımdan biri qısa müddətli təcrübəler aparmışdır. O,
yaxşı öyrondiyimiz romalılar dövrünədək gedib çıxmışdır. İndi sən
latın dilində asanhqla danışmağımın səbobini başa düşürsən. Mon
homin dövrün paltarını gcymişəm. Elə zənn cdirdim ki, osrlor boyu
əba da dil kimi qorunub saxlanmışdır; təəssüf ki, səhv etmişəm.
Maşını iyirmi min il irəliyə qurmuşdum, bu, hələlik gcdə bildiyimizdən böyük müddətdir. Yolda başa düşdüm ki, həmin müddət birdonbiro qot cdilo bilməz. Belə olduqda yəl üstündə dayanmağı qərara
aldım və bir ncço doqiqə ə w ə l burada dayandım. Zonnimco, clo bir
dövrdə dayanmışam ki, həmin dövr bizimkindən təqribən səkkiz
min il aralıdır. Açığını dcyim ki, öz hesablamalarıma əmin deyiləm,
buna görə də onlan yoxlamaq istərdim.
Bütün bunlar nə qedər qəribe görünso də, mon onun düz danışdığına inanmağa başlayırdım. O danışdıqca ruhi vəziyyətino şübholərim yox olurdu. İndi mən vəcdə gəlmişdim, bu, bəlkə də öz ağlımın zəifliyinə dolalot edirdi. O z-özüm ə deyirdim ki, qarştmdakı
şəxs əsil badarilidir, tarixən mövcud olduqlarını Brantonun öz
“Badarinin m ədoniyyəti” əsərində sübut ctdiyi adamlardan biridir.
Əsl möcüzə idi: m ən qcyri-adi hadisənin şahidi olmuşdum!
Zamana səyahət! Bu, ola bilərmi - Uellsin fantaziyası doğru çıxır!
Qarşımda m inlərlə sual dururdu.
Naməlum adam ise sözünə davam cdirdi:
Oğlum, təeccübləndiyini başa düşürəm. Görünür, Badarinin
gözol m ədəniyyətindən qətiyyən xəbərin yoxdur. Bolkə də, monim
bir neçə doqiqəlik səyahətim müddətində Yerdə kcçon səksən osr
ərzində...
Hətta klassik latın dilindo deyilmiş bu hipotezə soyuqqanlıhqla
qulaq asa bilməzdim. Namelum adama stolumun arxasında oyləşməyi, sağ-salam at gelişi və bizim görüşümüz şərofıno birlikdo bado
qaldırmağı teklif etdim. O, naz eləmedi. N ə içmək istədiyini səruşdum. Cavab verdi ki, bu kölonin indicə gətirdiyi iyrənc horraya hcç
bir vəchlə el vurmayacaq. Amma bir neçə gün əvvel (onun vaxtı ilə
hesablansa) Roma dövründə gətirilmiş içkinin dadı çox xoşuna golmişdir. Həmin içki yaqut rəgdə idi ve romalılar onu vinum adlandınrdılar. Mən iki butulka əla Burqundiya şərabı sifariş vcrdim.
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O, böyük bir qurtum vurdu, razılıq əlamoti olaraq başını lorpodib ciddiyyətlə dcdi:
- B u içki adamın canını qızdırır, özü də dadlıdır. Qayıdanda
özümlə dörd butulka aparacağam.
Mon dalbadal dörd stəkan içib badarilidən xahiş ctdim ki, söhbotini davam ctdirsin.
Am un-Ka-Zaylat sözə başladı:
- Səno dcdim ki, bir ncço doqiqəlik səfərim orzində Ycrdo
sürən sokson osr müddətindo gözol Badari m ədoniyyəti, çox
güman, yox olmuşdur. Təəccüblonmoyinin səbəbini başa düşürom,
çünki çox ola bilər, on böyük koşflorimiz də mohv olmuşdur.
Romalılar bu barodo hcç nə bilmirdilər. Məsolən, bizim məharotlo
düzoltdiyimiz maşın onlara bolli dcyildi. Bclo bir maşının sonralar
ixtira olunduğunu güman ctmirom.
Tosdiq ctdim ki, vaxta soyahot mosəlosi heç cür mümkün olmamışdır.
- Ey Am un-Ka-Zaylat, - dedim, - vaxta səyahət m əno bəşəriyyətin ən hcyrancdici nailiyyəti kimi görünür, indi başa düşürəm
ki, clmimizin çox böyük m üvəffəqiyyətlərinə baxmayaraq, biz hələ
uşağıq. Amma əsrimiz sən fikirloşdiyin qədər nadan dcyil. Mən
Badari modəniyyotino az-m az bolodəm. Nə olsun ki adamlar onu
unutmuşlar. Alimlərim iz Badarini öyrənmoyo başlamışlar. Bu
yaxınlarda apanlm ış qazıntılar, onun şanlı kcçmişini bizim üçün
aşkara çıxarmışdır. Bil və agah ol ki, sənin şəhərin altı min ildən də
çox bundan əvvəl dağılmış vo tərpaq altında qalmışdır. İndi bizim
cəsur alimlorimiz ilk dofo onun xarabalığını üzə çıxarırlar.
- Ola bilməz! - dcyə Amun soslondi.
- Onlar orada saxsı qınğı, bürünc xəncərlər və otraf sümükləri
əyilmiş skclctlor tapırlar. Amma son dcdiyin kəşflərin heç bir izi
həlo tapılmamışdır. Qot ctmişik ki, siz okinçi xalq əlmusunuz. Bizo
məlumdur ki, siz fıl dişindən ola hcykəllər yaratmağı, sodof şcylər
düzoltməyi, misdə naxış açmağı bacarmısımz; amma heç bir kəsin
ağlına golmir ki, clminiz monim bildiyim qodər yüksəkloro qalxmışdır.
- Götür-qoy ctson, burada heç bir tooccüblü şey yoxdur. Dcdiyin
kobud əşyalann əsrlor boyu qalması, tamamilo təbiidir. Amma bizim
əla tcxnikamız misdən vo bürüncdon çox kövrək mctallardan yara-

dılırdı... Sən, dalğalar vo radiasiya haqqında cşitmisonmi? Siz cncrjini
həmin görünməz vasitələrin köməyi ilə ötürməyi bacarırsınızmı?
Cavab vcrdim ki, bacarırıq vo bu sahodo hətta xeyli müvəffəqiyyət do qazanmışıq. Mən radio vo telcviziya stansiyalanmızın
quruluşunu həvoslə təsvir ctdim.
- Dcmoli, son başa düşürson ki, qurğumuzun osas ünsürünü əl
ilə yoxlamaq mümkün deyil. İndi do tosow ür et ki, dalğaların
köməyi ilə həmin ötürmələrin sirri itəcək və gəlocək fatch hazırda
sənin fəxr etdiyin aparatların qırıqlarım tapacaqdır. Axı o, sizin bu
aparatları yaradarkon nə kimi omoli moqsodlər güddüyünüzü ağlına
gotirə bilməyocəkdir. O, bunlarm bəzək sənəti nümunolori olduğunu güman edəcəkdir. Üzərində anlaşılmaz işarolor həkk cdilmiş
vaza və metal qırıntılarını tapan osrinizin alimlori do bu cür fıkirləşirlər... Amma mən görürəm ki, siz bilik sahəsində holo köıposiniz.
Bizim son clmi-tcxniki nailiyyotlərimizin osas xüsusiyyoti sadolikdir. M əsələn, məni bura gətiron maşın çox mürokkəb radiasiya
sistcmi ilo təchiz cdilmişdir, lakin onun hərəkətverici hissosi qotiyyən böyük deyildir. Özün bax. Adi görkomli mcxanizmin başqalannın nəzorino çarpmamasında təəccüblü bir şey yoxdur.
O, cibindən tutqun ağ rəngli, cllipsvarı kiçik bir şcy çıxartdı.
Düymələrdon və balaca dəstoklordən ibarot olan bu şcyin dillori
var idi; adama elə gəlirdi ki, mcxanizmin quruluşu yalnız bundan
ibarətdir. Bu an adını çokdiyim alçaqboy, çeşməkli adanıın iroli
əyildiyini vo çox böyük maraqla bizə baxdığını gördüm. O lap yaxınlığımızda oturduğundan söhbotimizin çoxunu, yoqin ki, cşitmişdi.
Badarili həmin şcyi tələsik cibinə qoydu.
- Dostum, sonə çox böyük ctimad göstərdiyim barodo danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu şey indi mənim üçün kral xəzinəsinin
bütün vazalarından qiymətlidir. Mən sizin dövrdo qalmaq niyyotində dcyiləm. Səyahətimin məqsodi olan iyirmimininci ilo çatmalı,
sonra gcri qayıtmalıyam... Amma son dcdin ki, valchcdici köhnə
Badari şohori çoxdan dağılmışdır?
- M əgər xobərin yoxdur? - dcyo bir qədər fıkirləşdikdən sonra
cavab verdim. - M əgər sən sofərdo olarkən onun can verməsinin və
əsrlər boyu yavaş-yavaş sönməsftıin şahidi deyilsən? Məgər sən öz
şəxsi ölümünü görməmison? Mogər sən cənazənin külünün indi
bizi hcyran edon zərif naxışlı qutulardan birino ytğıldığından xobor
tutmamısan?
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- Boş-boş danışmamaq üçün mon öz üsullanmız barodo sono
bozi izahat vermok istordim. Bağışla moni, dostum, o zaman sofch
suallara chtiyac qalmaz... Amma bir halda ki, biz tamş olmuşuq, son
öz adını mono dcyə bilərsonmi? Adamları “Ey dostum ”, yaxud “Ey
namolum şoxs” ifadolori ilo adlandırmaq m əno elə golir ki, çətindir. Bunu da romalılardan əxz eləmişəm.
- Adım Oskar Vcnsandır, - deyə cavab verdim.
- Hm... m-m... yaxşı... Amma əgər xətrinə dəym əzsə, mən
yenə do səno ə w əlk i kimi “dostum ” deyə müraciot cdocoyəm.
Yalnız bunu dcmək istəyirəm ki, sənin vaxta səyahot haqqındakı
təsəvvürün tamamilə bəsitdir. Sözlərim ə qulaq as.
Biz xəfif meh osən Monpamas axşamında üzboüz əyləşmişdik.
Badarilinin söhbətinə o qodor uymuşdum ki, ycmok tamam yadımdan
çıxmışdı. Saat doqquz idi. Butulkalarda hcç no qalmamışdı. Yenidon şorab sifariş vcrmok istəyirdim ki, alçaqboy, çcşməkli adam
ycrindən qalxdı vo dorin hcyrətimə roğmon bizə latın dilində müraciot etdi:
- Ey votəndaşlar, söhbətinizi yarımçıq kəsdiyim ə göro üzr istəyirəm. Söhbətinizo qulaq asdığım üçün moni təvazökar olmamaqda
təqsirlondirməyin. Ey monim ocdadım, səni göron kimi sənin h ərəkətlərinə, damşığına heyran oldum. Sözlərino qulaq asmaya bilmədim. Bu sözlor moni o qədər həyəcanlandırdı ki, özümü saxlaya
bilmoyib axıradok qulaq asdım. Moni lonətləməyin, oksinə, bu
görüşo imkan yaradan təsadüfə minnətdar olun, adamlann keçmişə
ağlasığmaz dorocodo maraq göstərdiklərino minnətdarlığınızı bildirin. Homin maraq, məktəblərdə, hotta bizim zomanədo latın dilini
öyronmoyə vadar cdir... hələ bu harasıdır! Dcməliyəm ki, mənim
zəmanomdə. Axı cy nəcib namolum şoxslər, biz sizinlo müxtolif
dövrlorin adamlanyıq. Sizə no qodor qoribə görünsə də, dostlar, bilin
ki, qarşınızda daha bir vaxt səyyahı dayanmışdır. Amma mən bura
uzaq goləcəkdən toşrifgətirmişəm. Mənim mövcud olduğumdan hcç
birinizin xəbəri yoxdur, çünki son parisli də, sən badarili do bilməlisiniz ki, mən yalnız on-on iki min il bundan sonra dünyaya gəlm əliyəm, daha doqiq dcyə bilmərəm, ona göro ki, ey mənim əcdadım.
Amun, mən do sonin kimi bu dövrə tosadüfən, mcxanizmin müoyyən
olunmuş iki yüz əsrlik məsafoni birdən-birə qət edə bilmoyəcəyini
və yolüstü dayanmaq lazım gəldiyini başa düşəndən sonra enmişəm.
Dostlar, qarşınızdakı şoxs Pcrqoliya respublikasının adlı-sanlı
alimlərindon biri olan doktor Cinq-Conqdur. Toəssüf ki, Perqoliya
242

respublikası haqqmda heç nə bilmirsiniz, çünki monim parlaq
müvəffoqiyyotimin şahidi olacaq ölkə, həlolik okcanın altındadır.
Ey parisli, sənin dövründo həmin okeanı Sakit Okcan adlandırırlar.
Bilin və agah olun ki, Pcrqoliya akademiyası son nailiyyotimizdon
- vaxt maşınından istifado ctmoklo kcçmişo clmi soforə çıxmağı
m ənə tapşırmışdır... Demok istəyirəm ki, mono tapşıracaqdır. Səfərin müddəti Ycr vaxtı ilə iki yüz osrlik müoyyon cdilmişdir. Apardığım hcsablamalara göro, clmimizin bizi tanış ctdiyi gözol Badari
dövrünə gcdib çıxmalıyam. Kiçicik bir hadiso məni yol üstündo
dayanmağa vadar etdi. Amma mən xoşboxtəm, çünki bu, mənə
birdən-birə m üxtəlif dövrlərlo tanış olmağa imkan vcrmişdir.
Ey parisli, mən sənin vaxtınla bcş gün əvvol buraya gəlmişəm.
Paltanmı burada nozəri cəlb ctməyon paltara doyişmişəm. Bu da
mənim nişanım.
O, Amunda gördüyüm oşyaya oxşayan ovalvari şcyi göstərdi.
- Ey dahi Cinq-Conq, - dcyə sözə başladım.
Lakin sözümü kəsm əyo məcbur oldum, çünki özümü lap itirmişdim. Ofısianta işarə etdim və perqoliyalıya öz stolumuzun arxasmda yer göstərdim; qüvvom yalnız buna çatdı ki, ondan nə içmok
istədiyini soruşdum. Cavab vcrdi ki, konyak adlanan içki onu hor
cəhotdən təmin cdir.
- Konyak m ənə cvdə daim içdiyim içkini xatırladır, - dcyo əlavə
ctdi. - İçəcəyəm demək istəyirdim. Doğrudan da, mən öz dövrümdən on min il ə w ə lk i həyata holə alışmamışam, buna göro do danışığımda yol verdiyim dolaşıqlıq üçün sizdən üzr istoyirəm... Əgor
icazə versoniz, konyak vo bir az qazlt su istordim.
M ən bir butulka konyak və bir sifon qazlı su sifariş vcrib, ycni
tanışımı nəzordən keçirməyə başladım. O, bəstəboy, tamamilə dazbaş idi, soliqəli qara pencok geyinmişdi. Gözlori iblis gözləri kimi
yanırdı. Ə gər badarili olmasaydı, onun qcyri-adi böyük kəlləsi diqqətimi şübhəsiz ki, colb edərdi. Bəstəboy gələndən sonra badarilinin ağzından hələ bir kolmə də çıxmamışdı. Dcyosən narazı idi.
Bir stəkan konyakı başıma çəkib, azacıq özümo gəldim.
- Cənablar, - deyə sözo başladım, - ...Üzr istəyirəm, ccntlmenlər... Demək istəyirəm ki, ey alimlorin alimlori! Son, badarililorin on
məşhurusan vo sən, ən adlı-sanlı pcrqoliyalılan öz şöhrotinlə kölgədə qoymusan!.. Bu axşam, hoyatımda ən böyük hadisə ilə ola-

motdardır. Əsil möcüzə görmoyimo mono imkan vcrdiyino göro
ruha minnotdaram. Özümü sono layiq hcsab ctmirom, xəcalotimdon
qızararaq, Amun-Ka-Zaylat, sonin qcyri-adi müdrikliyin qarşısında
vo Cinq-Conq, golocokdo sono qismot olacaq müdrikliyin qarşısında tozım cdirom. Lakin bu dövriin nadanlığına rohminiz golsin.
Zoıınimco, nadanlığımız orta osrlorin cohaloti kimi bir şcydir. Yalvarıram. bozi şcylori mono izah cdin. Sokkiz min il bundan o w o l
yaşamış badarili, axı sonin ölümündon azı yctmiş doqquz osr kcçmişdir. İndi, gözlorim qarşısında ncco dura bilirsən?
- Suallarına cavab vcrməyə çalışacağam, lakin vcrdiyin suallar,
sonin çox sadolövh olduğunu göstərir. Qoy lap ə w ə ld ə n başlayım.
Pcrqoliyah hakirn söhbətimizi kosmosoydi, bclo do cdəcokdim. Son
do monim kötücom, söhbətimo qulaq as, sonra mon do səni dinləm əklə özümü xoşbəxt hesab cdocoyom.
Doktor Cinq-Conq razılıq olamoti olaraq başını torpədəndon
sonra badarili sözünə davam etdi:
- Xcyli bundan ovvol, alimlərimiz vaxtda sürətlo ycrdəyişmənin nozori cohotdon mümkün olduğunu müoyyon etmişdilor.
Alimlorimizdon biri sübut ctmişdi ki, vaxt cyni növlü dcyildir,
m üxtəlif sistcmlərdə olan fərdlor üçün vaxtın sürəti nisbidir və sistemin özü ilo müəyyon olunur... Lakin de görüm, ey parisli, kifayət
qodər aydın danışırammı?
- Sözüno davam ct, bu nozoriyyo mono tanışdır. Alimlorimizdon
biri cyni eür koşf ctmişdir.
- Dcmoli, Ycr vaxtından fərqlənən vaxtda yaşamaq imkanı
tokrar cdirom ki, nozori cohotdən sübut cdilmişdi; lakin ənun həyata kcçirilmosi üçün işıq sürətino yaxın süroto nail olmaq lazım idi.
Sonin başa düşo biləcəyin bir misal gətirəcoyom ; bizim m oktəblorimizdo homişo homin misalı çokirlor. Ə gər səyyah planctimizdən
saniyodo iki yüz doxsan doqquz min doqquz yüz səksən bcş kilomctr sürotlə yola düşorso vo iki il sofərdo olarsa, o, ycrə qayıdanadok iki yüz il keçocokdir...
Öz biliyimlo fəxr edorək dedim:
- Bu, monə molumdur. Profcssor Lanjcven həmin hcsablamada
şöhrot qazanmışdır...
- Çox gözol. Amma sözümü kosmo. İndi sonin bilm odiklorindən danışacağam.
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İnsan bodonino hcç bir zoror olmadan işıq sürotino yaxın
surətlə hərəkət etmok imkanı vcrən həddindon artıq sado üsul koşf
edilən günodək, həmin həqiqot sırf nəzori üsul kimi qalmışdı. Bundan sonra isə vaxta səyahət - düzdür, yalnız müoyyon istiqamotdo
- əmoli surotdo hoyata kcçirilmoyo başladı. Biz öz clçilorimi/.i
sonrakı dövrlorə göndormoyi öyrondik. Bunun üçün onlan fozaya
çıxarmaq və lazımi sürət oldo cdilon kimi dorhal Ycro qaytarmaq
kifayotdir. Mən çox sado damşıram. Əslindo isə bu cür səyyah dorhal bizim nəzarətimiz altından çıxır, çünki başqa bir vaxta düşür.
Buna görə də ona əw olcədən dəqiq göstəriş vo əw əlcodon xüsusi
təlimat veririk.
Bcləliklo, on nəfər fəzaya “buraxıldı” vo lap bu yaxınlarda onlardan birincisi qayıtdı. Onun marşrutu clo lıcsablanmışdı ki, Yero
bizim vaxtımızla iyirmi bcş ildən, yoni sənin vaxtınla bir neço saniyədən sonra qayıtsm. O, özünü lap yaxşı hiss cdirdi və indi oğlu ilo
bir yaşda olduğuna çox təoccübləndi. Digor doqquz noforin talcyindən isə hololik xəborimiz yoxdur.
Doğrudan da, əgor sözlorimo yaxşı fıkir vcrmisonso, yoqin.
diqqət yetirmisən ki, ilk təcrübolorimizin bir mühüm qüsuru
olmuşdur. Elçilərimiz Yer vaxtının hor hansı dövrüno gcdib çata
bilərdilər, lakin oradan qayıtmağı bacarmazdılar. İxtira mükomməl
deyildi. Elçimiz dünya sofori ərzindo boşoriyyotin qazandığı bi'ıtün
torəqqi nemətlorindon istifadə edo bilordi, amma gördüklori lıaqqmda bizə danışmaq imkanı yox idi. O vaxtadok ki, biz müoyyon
qodər yaşayıb clçimiz kimi bilik qazandıqdan soııra onunla görüşok... Bu cür vəziyyot bizi qanc ctmirdi. Ona göro do Badarinin on iti
zoka sahibləri homin problcmin həllino başladılar.
Mon fəxr cdirəm ki, bu böyük işo kömok göstormişom. Nohayət, əsrlor arasından geri istiqamotdo horəkot etmoyi öyrondik.
Bəzi alim lər bunun mümkün ola bilmoyocoyini güman edirdilor,
fıkirləşirdilər ki, vaxt gcri qayıtmır. Əslində isə bclo dcyil. Mon
təfərrüata varıb homin işin texnikasından danışmayacağam - son
parisli başa düşməzson; pcrqoliyali, səno golincə iso dcmoliyəm ki,
sənin burada olmağının özü ixtiramızın osrlor kcçondon sonra
ycnidon koşf olunduğunu sübut cdir. Ogor ycnidon Badariyo qayıtmaq istəsom, kiçik dəstəyi torpətməyim kifayətdir. O /.amaıı mon
tosow ür edilon vaxt —foza mosafosino müvafiq mürokkob sürotlo
hərəkət edocəyəm. Vaxtda gcri istiqamotlo horokot cdorok öz dövrü-

müzə çatacağam. Ə w olki ckspcrimcntlorimiz uğurlu olmuşdur.
Dcdiyim kimi clçimiz Roma impcriyası haqqmda çox maraqlı m olumat toplayıb gcri qayıtmışdır.
Badarilinin bütün sözlərino, bir kolməsini də ötürmədən diqqotlə qulaq asırdım. Cinq-Conq isə razılıq olaməti olaraq arabir
başını tərpətməklo kifayotlənirdi. A m un-K a-Zaylat sözünü qurtaranda o, səsləndi:
- Homin möcüzolori yenidon canlandıran pcrqoliyalılann m üdrikliyino eşq olsun! Badarili, sənin söhbətində az şey məni təəccübləndirdi. Biz do ağlasığmaz sürət əldə olunmasını koşf etmişik...
yəni k əşf cdocoyik. Mürokkob yerdəyişm ələr və to sə w ü rə gətirilən məsafəlor prinsipi bizo do m əlum olacaqdır. Ey m ənim əcdadım, sənin cksperimcntin ilə monim ckspcrimcntim arasında ycgano forq səfərin istiqamotidir. Bcloliklo, maşın doqiq qurulduqdan
sonra mən badarililər dövrünə yola düşocok, bütün perqoliyalılann
arzu və əzmkarlığım özümlə aparacağam. Mən on iki min ildon
sonra yola düşocoyəm. Bura isə beş gün əvvol, bir neçə saat davam
cdon səfordən sonra gəlmişəm.
“Mürəkkəb sürət” və “təsəvvür edilən m əsafə” ifadələrini bir
təhər başa düşürdüm, lakin keçmişin, indiki dövrün və goləcəyin bu
cür fasiləsiz qanşdınlm asına görə lap ağlımı itirmişdim. Daha bir
neço butulka sifariş verdim.
- Dostlar, sözünüzü kosdiyimə göro üzr istəyirəm, - deyə yalvardım, - amma söhbotdon baş çıxarmağım üçün vaxt lazımdır.
Xahiş cdirom, tələsm əyin, hor kəlm oniz məni hcyrətləndirir...
Dcməli, - mən fikrimi cəm loşdirm əyə çalışaraq sözümo davam
ctdim, A m un-Ka-Zaylat, sən inandırmaq istoyirsən ki, zamanın
gedişinin əksino sofərə çıxtb, gəldiyin dövrə qaytda bilərsən?
- Tamamilə düzdür.
- Sonra iso son ölondo vaxtdakı hərokətin gəlocokdə də davam
cdocəkmi? Dcmoli, mosəlon, mənim osrimin adamlan, səni ölümündon sonra da sapsağlam göro bilərlər?
- Buna heç bir şokk-şübhə ola bilməz, - deyo badarili cavab verdi.
Cinq-Conq əlavo etdi:
- Niyo də şübho olsun? Axı sən m əni anadan olduğum gündən
çox-çox əvvəl görürsən.
- Doğrudan da, mon bu haqda düşünməmişom, - deyo fıkirli halda
dillondim. - Bos onda... mogor sən m əno demodinmi ki, indi yaşayırsan?.. Axı belə halda məhz mon haqlıyam, sən iso, yəqin ki, ölüsən.

- Ey parisli, şərabın oladır, amma başın, doğrudan da, fıl
başıdır. Axı hər şey tamamilə aydındır. Sənin üçün mon ölüyəm,
amma öz dövrümo gəlincə iso yaşayıram. Çünki sağam. Ölümüm
mənim gələcoyimdə, eyni zamanda sənin keçmişindədir. Əgər səni
razı salarsa, qoy olsun: mən sənin səksen osrindən bir az ə w ə l
ölmüşom. Burada hcç bir ziddiyyot yoxdur.
- Boli... beli... Amma fərz cdok ki, sən cəmi iki il ə w ə lə (mən
Yer vaxtı ilo iki ili nezərdo tuturam) soforo çıxmısan. Orada bir ncço
gün qalacaqsan, sonra gcri qayıdıb hər gün yaşayacaqsan; əgər düz
başa düşmüşemsə, vaxtilo yaşadığın, yəni iki il bundan ovvəl yaşayacağın zamanədə iki ildon sonra öz-özünlə görüşməli olacaqsan.
Mən iki il keçəndən sonra yaşayacağın zemanodo demək istoyirom.
- Bu, şübhəsizdir. Adamın öz-özü ilə görüşü bu cür sofərlərlə
əlaqədar olan ən təeccüblü cohətlərdən biridir. Tamamilə aydındır
ki, z ə if amplitudalı bağlı dövr baş versə, geri qayıtdıqdan sonra
normal, yəni yer vaxtı ilə yaşasam, öz-özüm lə gorüşməliyəm. Lap
indi səninlə görüşdüyüm kimi.
Az qala dəli kimi:
- Ağlasığmazdır! — deyə səsləndim. - Bəs sən, Cinq-Conq,
anadan olandan... doğulandan... dünyaya gələndon sonra bu yerlorə
qayıtsan, Parisi tanıyacaqsanmı? Gəlməli olacağın... bəli, anadan
olduğun gündən təqribon on iki min il əvvəl gəlocəyin Parisi?
- Zənn etmirom, —deyo Cinq-Conq cavab vcrdi. —Sən həmişə
yaddan çıxanrsan ki, m en sono nisoboten anadan olmalıyam özümə
qalınca ise men anadan olmuşam, çünki buradayam, senin qarşında
əturmuşam. İndiyodək iki, yaxud üç saatlıq cavanlaşmışam, bir
halda ki, altmış yaşım var, demoli pcrqoliyalılann vaxtı ilo altmış il
bundan e w ə l doğulmuşam.
Biz “Günbəz”in cyvanında əyloşib söhbotimizi davam etdirirdik. Zaman fellərini biabırcasına dolaşıq salmağıma baxmayaraq,
konyak həddindon artıq səfeh vəziyyotino düşməmoyimo kömok
edirdi. Aylı gecə idi. Monpamas müharibodon ə w ə lk i illərdo
olduğu kimi, yenidon gözolloşmiş və canlanmışdı. İzdiham arasında
hər cür irqdən olan və m üxtəlif paltarlar gcymiş əcnobilor gözo
deyirdi. Qırmızı əbalı badarili çox da fərqlənmirdi.
“Burada ən qeyri-adi tarixi möcüzonin baş vcrd iy i... baş vcrmiş
olduğu... baş vero biləcoyi, heç kəsin ağlına golmir. Mon Oskar
Vensan da həmin möcüzənin iştirakçısıyam! Ruhlar məno no qədor
qeyri-adi qayğı gösterm işlər!”

Talcyima minnətdarlığımdan başımı tamamila itirərək, bizdə
məşhur əlan şərabın dadına baxmaq istoyib-istəmədiklarini chtiyatla qənaqlarımdan soruşdum; iki butulka şampan şorabı sifariş
verdim. Qodohlorimizi bir-birino vurduq.
Am un-Ka-Zaylat razı qaldığını bildirdi. O, deyirdi:
Dostum, adam öz zəmanosindən birdən-birə səkkiz min il
irəli düşondə qəribə hisslər kcçirir. Ey parisli, sənin əsrin haqqında
pis söz dcmoyocoyom, horçənd m ənə elə gəlir ki, bu əsr nadanlığın
ağlasığmaz soviyyosindodir. Burada hava tomiz, işıq z ərif olduğuna
göro bodənimdo qcyri-adi hərarot hiss cdirəm. Q onaqpərvərliyindən razıyam, öz clmi institutum adından sənə təşəkkürümü
bildirirom. Göroson, indi Badarido monim clmi həmkarlarım nə ilə
məşğuldurlar? Daha doğrusu, səksən əsr əvvəl onlar nə ilo məşğul
idilər? Olbotto, onlar qayıdacağım günü səbirsizliklo gözləyirdilər.
Həmkarlarımın ümidlərini doğruldacağam. Topladığım məlumat
dünya elmi tarixindo əlam ətdar lıadisə olacaqdır.
Amma dostum, mon sənin dövrünün cyş-işrəti içərisində rahat
qala bilmərom; öz tapşınğımı yerinə yctirməliyəm. Mənim üçün
müəyyən cdilmiş m əqsədə doğru gctm əliyəm ; Cinq-Conq, sənin
dövrünə golib çatmalıyam. Pcrqoliyalı, bəlko də, sən yaşadığın
illərdə orada olacağam. Demoli, ola bilər ki, səni orada göreceyəm ;
amma sən moni tanıya bilm əyəceksən; çünki görüşümüz senin
üçün goləcəkdə olacaqdır. Ümidvaram ki, meni, dostumuz parislinin bizi qobul ctdiyi kimi hörm ətlə qobul edəceksən. Buna da
ümidvaram ki, şərab hazırlamaq baearığı o vaxtadək yaddan
çıxmayacaq.
- Bıına əmin ola bilarsən, cy əcdadım, amma sən nahaq yerə
ümid bəsləyirsən. Sən moni Pcrqoliyada görə bilmozsən, çünki
əgor moni görsən - hoddindən artıq inco ifado işlotm ədiyim ə görə
üzr istəyirom - bu, menim kcçm işimdə baş vcrmişdir. Əgor belə
olsaydı, mon indi görüşdon xəbordar olardım. Halbuki, sifətin
m ənə tanış deyil.
- Bu həqiqatdir, cy gələceyin müdrik şəxsi, mən bu ceheti
unutmuşdum... he, vaxtdır. Ey parisli, m enə son dəfə yaxşılıq ede
bilərsonmi? Bu izdihamın içərisindon uçmağım çox xoşagəlm əz
hadiso olardı; göro bilərlər. Məni boş bir ycro ötürmoye razılıq
vcrorsonmi? Qalmaqal qoparmadan oradan uçub gcdo bilərdim.

Onu ötürmok üçün ayağa qalxdım. Cinq-Conq moni “Günboz”do gözloyocoyinə söz vcrdi; onunla ycno do söhbəı ctmok
istəyirdim.
Pcrqoliyalı dcdi:
- Sen qayıdanadək yerimdən tərpənməyeceyem. Sabah yola düşmək fıkrindəyom. Sonə isə ocdadım Amun, uğurlu yol arzulayıram.
Öz qardaşlarına bir şcy demok istoyirsənmi? Ola bilər ki, mon sonin
əsrində yerə enim.
- Onlara de ki, yolda Amun-Ka-Zaylata rast goldin, de ki,
işlərim yaxşı gcdir, tezliklə qayıdacağam.
Biz bulvarla bir neçə addım irəliledik. Sonra döngoyə burulduq
vo m ən Amunu Lüksemburq sarayma tərəf apardım.
Yolda badarili mono dcyirdi:
- Dostum, tez yola düşməyimə göro məni bağışla, amma bu balacaboy perqoliyalı heç xoşuma golmir. Zənnimco, onun nə isə alçaq
niyyəti vardı. Hiss edirəm ki, burada mənhus məkr gizlənir. Qonşular
zəngin va gcniş ölko olan Badarinin daim paxıllığmı çokmişlər. Öz
tariximiz boyu dəfələrlo saysız-hcsabsız düşmonlərin basqmlanm
d o f etməli olmuşuq. Bos gəlocəyin xalqları bizim toroqqimizdon
xəbər tutsalar, necə olacaq? Əgər onlar da bizim kimi alim vo qüdrətlidirlərsə, - görünür, pcrqoliyalılar mohz bu cür adamlardır, - qorxuram ki, sərvətlərimizi əlimizdən almaqdan ötrü kcçmişo ckspedisiya göndərmək həvəsinə düşsünlər. Cinq-Conqun nə kəlləsinin forması, nə də cılız bodoni xoşuma gəlir. Mon insanın fıziki quruluşunun, onun m ənəvi simasına uyğunluğunu öyronmok sahesindo
dərin tədqiqat apardığıma görə deya bilərəm ki, bu dofo qabağıma
çox mekrli və pis adam çıxmışdır... Ey parisli, səno iirəyimi açmaq
istəyirəm, hiss cdirəm ki, moni satmayacaqsan. Əgər ə w əllo r sofərimdon m əqsəd qerəzlik elmi-tedqiqat idisə, indi homin səfor müoyyon dərəcədo kəşfıyyat xaraktcri daşıyır. Biz kainatm çox dorin
sirlərini açmaqla, özümüzün ləyaqətimizi, şöhrotimizi tamamilo
dərk cdərək bütün dövrelərin xalqlanm Badari modoniyyətinin
nailiyyetləri ilə tanış ctm ək isteyirik. Amma, indi görünür,
perqoliyalıların planlan bizim planlar üçün təhlükə yaradır.
Qeti qərara gəlmişəm. Maşını bu pcrqoliyalınm yaşadığı dövro
quracağam. Onların niyyətini öyrənm ək üçün bir ncço hofto orada
qalacağam. Sonra əlahezrət kralımıza molumaı vcmıokdən ötrü
Badariyə qayıdacağam. O zaman biz lazımi hazırlıq görorik.
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Küçodo bizdon başqa hcç kos yox idi. O, vaxt maşınını cibindon
çıxarıb diqqotlo tonzim cderək, nohayət, bildirdi:
- Hor şcy hazırdır.
Kədərlo cavab vcrdim:
- Lakin səni çox az gördüm, indi dcyəson, həmişəlik məndon
aynlırsan. Sənə həlo minlərcə sual vcrməliyəm. Gözəl Badari m ədəniyyəti barəsində, demək olar ki, m ənə hcç no danışmadın.
- Ola bilər ki, məni güman ctdiyimdən xcyli ə w ə l görəsən,
-dcyo Amun-Ka-Zaylat gülümsünərək cavab vcrdi. - Söz verirəm ki,
qayıdarkon yəlüstü burada bir də dayanım.
- Bəs gəlişindən necə xəbər tutum, soni harda qarşılayım?
- Dostum, badarilinin müdrikliyinə inan... İndi isə bir ncçə addım
gcri çəkil.
O, obasına möhkom büründü, oli ilə m əno işaro etdi. Bu, mono
vida işarəsi kimi göründü. Badarili düyməni basdı. Bənövşəyi alov
qalxdı, gözlərim qarşısında ağ ildırım çaxdı. Raket buraxılarkən
omələ gələn vıyıltıya bənzər uzun vıyıltı eşitdim. Başımın üstündən no iso gözqamaşdıran parlaq bir şcy kcçorok qara somaya
doğru uçdu. Bütün bunlar bircə anın içərisində baş verdi. Sonra
ətrafa yenidən zülmət və sükut çökdü. M ən tək qaldım. H əyocanımdan Lükscmburq sarayının dəm ir hasannı sıxdım.
Bir neço saniyə hasara söykənib qaldım. Həyəcandan özümə
golməyə macal tapmamış, geconin zülmətini yeni panltı nura qərq
ctdi. Ycnidən ildırım çaxdı və A m un-K a-Zaylat ə w ə lk i yerindo
göründü. Bu dofə bədənino sıx yapışmış paltar geymişdi.
- No olub? - deyə qışqırdım. - Allah xatirinə de görüm, gözlənilmodon qayıtmağımn sobobi nodir? Ə lbəttə, mon xoşbəxtəm,
amma sənin planlarına nə m ane oldu? B əlkə maşımna qum düşüb?
Badarili iltifatla gülümsündü.
- Heç nə olmayıb. Ilo r şcy əladır. M əgər mən səni xobərdar
ctməmişdim ki, burada yolüstü ikinci dəfə dayanacağam? Gördüyün kimi vədim ə əməl edirəm. Pcrqoliyadan qayıdıram. Həmin
ölkədə düz bir ay qaldım Yeri gəlm işkən deyim ki, Pcrqoliya heç
xoşuma gəlmədi. Paris gccəsinin xoş m ühitinə düşdüyümə şadam.
Yenə də öz toəccübümü gizlədə bilmodim:
- Bəs axı sən m əndən comi bir neçə saniyə bundan əvvəl
ayrılmısan!
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- Doğrudur. Amma burada looccüb ctmoli no var? Nə qodor
dcmək olar ki, mon fozaya çıxan kimi dorhal sonin vaxtından forqlənən bir vaxta düşürom? Perqoliyaya bir saatdan da tcz çatdım ki,
bu da yer vaxtı ilə toqribən on bir min ildir. Orada nozərdə tutduğum kimi, toxminən bir ay qaldım - ycri gəlmişkən dcyim ki,
həmin iyirmi doqquz min yüz olli üçüncü ildə məno verilən çox pis
yeməkdon vo iyronc içkilordon yaman əziyyot çokirdim. Sonra iso
səno söz vcrdiyim kimi, yolüstü buraya cnmək üçün maşını qurdum
və vaxtın oks istiqamoti ilo yola düşdüm. İlk görüşümüzün, günü vo
vaxtı xoşuma goldiyino göro düz homin ycro qayıtmağa çahşdım.
Buna çətinlik çokmodon nail oldum. Vossalam. Əslindo mon bir ay
ömür sürmüşəm. Həmin müddətdo son on saniyə vaxt kcçirmisən,
Ycrdə isə bir istiqamotdə on min il və digor istiqamətdə on bir min
il ötmüşdür. Bunlar gün kimi aydındır. Mon bura yola düşdüyüm
andan bir ay tez qayıtmaq istoyirdim. Amma soni lazımsız hoyocandan qurtarmaq üçün, bclo etmodim: axı görürom ki, vaxtların
nisbiliyinə hcç cür alışa bilmirson.
- Başa düşürom, - dcyo tamamilo özümü itirərok cavab verdim.
- Başa düşürəm... Bu bir ncçə saniyəni gözlədiyinə görə sono
minnətdaram. Doğrudanmı, dediyin iyirmi doqquz min yüz olli
üçüncü ilə gedib çıxa bildin? Gördünmü... Doğrudan da, görəcoksənmi... Bura bax, yalvarıram, gol heç bir montiq olmasa da, sözlori
kcçmiş zamanda işlətm ək haqqmda şərtloşok. Nümayondəsi indi
şampan şorabı içə-içə moni gözloyon Perqoliya rcspublikasını doğrudan da görmüsonmi?
- Əmin ola bilərsən. Homin respublikam görmüşom, ordan
mühüm xəbərlor gotirmişom. Voziyyot çox ciddidir. Başıma golonlor haqqında sonə danışmaq istoyirəm... Amma biz son ay ərzindo
dadı damağımdan gctmoyən içki verilən ycrlordon birində ralıat
oyloşə bilorikmi? Qoy Cinq-Conq, o alçaq, oclaf gözlosin.
M ən badariliyo baxırdım. Dcdiyim kimi o, bodonino sıx yapışan
qara paltar gcymişdi. Paltar bodoninin quruluşunu yaxşıca göstorirdi: bodən quruluşundan antik dövr allahına oxşayırdı. Onu Scn
Jerm en-dc-Predəki kiçik mcyxanaya apardım. Paltarınm orada
nəzori colb ctm əyəcoyinə ümid bəsloyirdim. O, söziinə davam etdi:
- Bəli, oğlum, Perqoliya fızika və riyaziyyat clmləri sahosindo
böyük m üvəffəqiyyətlor qazanmışdır, lakin mən ömrümün soıı günlərini yaşamaq üçün bclo bir yer seçməzdim. Bu ölkonin adamlan
xoşagəlmozdir, onlar həyatın nemətlərindən xobordar dcyillor.

Bütün bunlardan başqa, homin alçaq qosdçilor, monim güman etdiyim kimi, gözol Badarini işğal ctmokdon ötrü ckspcdisiya göndormok niyyotindodirlor. İndi iso icazo vcr, baştma golonlori danışım. Burada qcyri-adi işlor çoxdur.
Btldiyin kimi, mon Cinq-Conqun göstorişlorindon istifado edorok Pcrqoliya dövrünə yollandım. Maşımm o qodor mükommoldir
ki, mohz onun zəmanosindo, respublikamn Bala adlanan vo nocib
badarilinin ömründo indiyodok gördüyü bütün şohorlordon ən iyrənci
olan paytaxtında yero cndim.
Əhaliyo qarışdım, özümü nozoro, çarpdırmamağa çalışırdım.
Əbanı, sözün osil monasında tohqir cdon bu Pcrqoliya paltarına
doyişo bildim. Bir ncço gün orzindo dillorini öyrondim, bundan
sonra osil zadoganlardan ibarot olan alimlorinin arasına düşmoyo
cohd göstordim. Tosadüf dadıma çatdı. Pcrqoliya akademiyası doktorunun cvindo xidmotçi düzoldim. Orada öyrondim ki, Bala şohərino - elmin möcüzosino bax! - Noinki yalnız Cinq-Conqun dövründo cnmişom, hom do - diqqotlo qulaq as - ONUN VAXTA
SƏYAHƏTDƏN QAYITDIĞINDAN sonra cnmişom. Yadına salıram ki, yalnız sonin osoblorini gorginloşdirmomək üçün kcçmiş
zaman fclləri işlədirom. Gorok deyoydim: “O, nə vaxt qayıtsa...”
Bunu sonin ctirazlarının qarşısını almaq üçün bildirirəm. Yadındadırmı, Perqoliyada cırtdan Cinq-Conqu görmok imkanından
danışanda o, m ənə dcdi ki, əgər moni görsoydi, bu, yadında qalardı.
Hə, orada ona rast goldim, amma görüşümüz buradakt görüşdən
SONRA onun Badariyə səforindən SONRA o, qayıdandan SONRA
baş vcrdi. Demoli, o, golocokdə başına gəlməli olan hadisəni yadında
saxlaya bilməzdi. Son diqqotlo məno qulaq asırsanmı?
Böyük bir konyak stokanını başıma çəkərok dedim:
- Sözüno davam ct.
- N o d ə qaldım?.. Ho, yadıma düşdü! Dcmoli, Cinq-Conq mohz
səfordon qayıdandan sonra mon ora gəldim. Onun məni gördüyü
dəqiqoni ömrüm boyu unutmayacağam. İndi diqqətlə qulaq as! Ona
aydın oldu ki, biz sonin əsrində iki dəfə görüşmüşük (zira tezliklo
ycnidən burada görüşmoliyik), ikinci görüşün no vaxt olduğu ona
bolli dcyildi, monim nöqtcyi-nəzərim dən isə biz görüşmüşdük yaxud bu cırtdamn vaxtı ilo on bir min il sonra Pcrqoliyada görüşocoyik; başlıcası iso o, başa düşdü ki, Parisdo mon bunu bilirdim,
dcmoli, golocok çarpışmaya hazırlaşmaq imkanım var idi.
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- Necə? Ncco? - dcyo soslondim.
- Başa düşürom: bütün bu vaxt şoraitini dork ctmokdon ötrü
diqqoti həddindon artıq comləşdirmok lazımdır. Xahiş cdirom, fıkrini bir ycro topla, təkrar edirom: tczliklo onu yenə də görəcəyik.
İyirmi doqquz min yüz əlli üçüncü ildo özü qcyzlonərək məno bu
barodo dcdi. İndi bilmoyəcok ki, mon onun Balaya qayıtmasının
şahidi olmuşam. Lakin orada, Pcrqoliyada mənimlo görüşün iştirakçısı olandan sonra başa düşocok ki, gəlocok hadisolorin bütün
təfərrüatından xobordaram vo onu dolamış, olo salmışlar... Bax. bu
cür hadisə baş vcrmişdir. O, qozoblo moni fıtnokarlıqda toqsirlondirirdi. Kifayət qədər aydın danışırammı?
- Sözünə davam et. Mən söhbətin hara golib çıxacağını. dcyosən, başa düşürəm.
- Hə, Cinq-Conq öz ckspcdisiyasından qayıtdı. Əlbotto, mon
onun gözüno görünmomoyo çalışırdım. Bu satqın adam Pcrqoliya
akademiyasına m əlumat toqdim ctdi vo molumatı ağamın cvindo
kcçirilon iclasda oxudu. Şkafın dalında gizlonib dcyilənloro ovvoldən axtradək qulaq asdım. Oğlum, həmin adamların nə qodor pozulduqlannı və Badarinin no kimi dohşotli tohlüko qarşısında durduğunu dcmok çotindir!..
Monim səforimin uğurlu olduğunu onun dilindon cşidəndo, lıor
şcydon əvvəl, m üəyyən dərəcodə scvindim... sono demoliyom ki,
Cinq-Conq Badariyə MƏN QAYIDANDAN bir az sonra çatmışdı.
M ənə elo golir ki, bu vəziyyotin qeyri-adiliyini bütün incoliklorino
qədər duymayacaqsan: oslino qalsa, özüm də baş çıxarmaqda çotinlik çəkirəm . Bunun ohomiyyəti yoxdur... Bəli, holo görmodiyim iş
haqqında və indiki pcrqoliyalının özünün şahidi olmadığı hadiso haqqında onun söhbətini böyük razılıq hissi ilo dinlədim. Səni yorub
əldən salmamaq üçün m üxtəsər cdəcoyom. H ər şcy əla oldu. Ho,
Cinq-Conqun məlumatı haqqında söhbətimi davam etdirirom.
O, Badari mədoniyyotinin gözəlliklorindon, ölkənin paytaxtının
tərəqqisindən, onun sayca az ohalisinin müdrikliyindon danışdı.
Badarini ohatə cdon boş saholərin adını çəkdi və həmin saholori
Perqoliyanın əhalisi sıx olan ərazisi ilo müqayisə ctdi. Bu, onların
bolalı cəhətidir. M əsəlo burasındadır ki, homin xalq qətiyyon gələcoyin qeydino qalmadan, kortəbii surotdo artıma çox böyük mcyil
göstorir. Vaxtilə, monim zəmanəmdoki uzaq cllərdo siçanlar kimi
onlar da dansqal şoraitdo yaşamah olurlar. T orpaq Pcrqoliyanın lıcç do

bütün sakinlorini dolandıra bilmir. Hcyif, bütün şübholorim düz
çıxdı. Onların lənətino gəlmiş alimləri hiylogər, alçaq və dohşotli
plan işləyib lıazırlamışlar: onlar Badarini zobt etmək üçün kcçmişə
ordu göndormək istoyirlər.
Cinq-Conq öz məlumatı ilə onlan daha da şimikləndirmişdir,
kütlovi surətdo vaxt maşmı istchsahna başlanmışdır. Saysız-hcsabsız
işğalçı əsgər intcnsiv hazırlıq kcçir. Bolkə do, indi biz burada danışan zaman onlann öıı dostələri yoldadırlar... Yox mən, əlbəttə, səhv
edirom. Axı Perqoliya yalmz on bir min il bundan sonra mövcud
olacaq. Cinq-Conqa gəlincə isə ə, həlo buradadır. O, indicə, yəni
bir ay ə w ə l olduğumuz kafcnin eyvanmda səni gözləyir. Oğlum,
özümü yorğun hiss cdirəm. Bu sofərlor zamanı adamm beyni hoddindən artıq işlomoli olur. Bütün bunlar bir do ona görə çətinləşir
ki... Lakin söhbotimo davam cdirom.
Bcləliklo, hcç kəsin gözüno görünm ədən Perqoliya alimlərinin
iclasında iştirak cdir və doktor Cinq-Conqun məlumatını dinləyirdim.
O, muzeylərimizdon xaincəsinə oğurladığı sərvətləri nümayiş etdirdi.
Apardığı təcrübələr haqqında danışdı. M əsələn, o, sırf elmi maraq
göstorib hibrid irq yaratmaq məqsodilə Badari qadınları ilə əlaqəyə
giribmiş. Söhbotin bu ycri xüsusilə iyrənc idi. Bu alçaq horəkətlər
haqqında eşidondo özümü saxlaya bilmədim. Gizləndiyim yerdən
çıxdım və həmin cırtdanın üstünə atılaraq ağır sözlər dcdim. O,
məni tanıdı və indicə sənə izah ctdiyim şeyləri başa düşdü. CinqConq barmağı ilə məni göstərərək öz həmkarlarına qışqırdı: “Hər
yerdə, bütün dövrlərdə rast gəldiyim adam budur! Bu badarili m əndon iyirmi min il ovvol vaxta səyahətə çıxmağa cürət etmişdir!
Xristian vaxtı ilə iyirminci əsrdə iki dəfə qarşıma çıxıb. Paris
adlanan şohərin kafcsində əyləşib heç nədən şübhələnm odiyim bir
zam anda o, casus kimi arxamca buraya gəlmişdir. Lakin m ən onu
burada görməzdən qabaq, bu alçaq əclaf fıkirlərimi ə w ə lc ə d ə n
bilərək Pariso qayıtmışdır. Badarili ctibarını qazandığı sefehi de öz
planının həyata keçirilmosino colb ctmoyo çalışacaqdır. Həmin
O skar Vcnsanın köməyi ilə meni içirib sərxoş etm ək ve vaxt m aşınımı oğurlamaq istoyocokdir. Amma taleyim hom işə oyaqdır, mən
bu adamların planlarını pozmuşam, zira Badaridə öz vezifem i yerinə yetirəndən sonra burada, sizin qarşınızda dayanmışam!
Pcrqoliyalılar, sözümü lıələ qurtarmamışam! Bilin ki, lonətə gəlmiş bu ocdadımız hor ycrdo monim yolumu kosir: kcçmişdə, indiki

dövrdə və gəlecəkdə! Bizim mövcudiyyətimiz, monim kcçmişimlə
onun gələceyi və mənim gələcəyim lə onun kcçmişi bir-birinə o
qədər sıx bağlanmışdır ki, bundan allahlann özlori baş çıxara bilmozlər. Bu gizli iclasda iştirak cdəndən vo bir ncço saniyədən sonra görəcəyiniz kimi, moni xəncərlə öldürondən sonra ona ycnidon Badaridə
rast goldim. Həmin vaxtadək o noheng layihəmizin bütün incəliklərini alçaq üsulla öyrənmiş vo layihonin hoyata keçirilməsinə manc olmaq üçün yollar axtarırdı. Orada lovğalanırdı ki, məni öldürmüşdür;
indi sizin gözləriniz qarşısında moni öldürmok şorofı ona nosib olacaqdır!.. Eybi yoxdur, qoy talcyin hökmü həyata keçsin! Öl, lənətə
gəlmiş! Bilirəm ki, əlimdo qolayladığım xəncəri sən mənim sinəmə
saplayacaqsan; amma bir halda ki, bu hadisə vaxt məfhumunda
mövcuddur, m əhz özümün ölocəyəmi bilsəm də, səni öldürmək
üçün cəhd etm əye məcburam. Lənoto golmiş qatil, öl qurtar".
O, xencerlə üzərimo atıldı.
- Neco?! - deyə qışqırdım.
- Yalvarıram səne parisli, sözümü kosmo! Onsuz da hər şcy çox
qarmaqarışıqdır. Yalnız onu bil ki, Cinq-Conq yalan danışmırdı.
Hər şeyin necə əlduğunu indi sənə danışaram. Qətl barəsində hər
şcy tamamilə dəqiq yerinə yetirilmişdir.
O, xencerlə qolaylanaraq üstümə atıldı. Xəşbəxtlikdon mon
ondan qat-qat güclü idim. Sayıq dayanmışdım. Bircə göz qırpımında qolunu burub silahım əlindon aldım.
“Əclaf, elə güman edirsen ki, - dcye mon də qəzəblo qışqırdım,
- her yerdə səno rast gəlm ək mənim zəhləmi tökmomişdir, clə
bilirsen ki, bütün vaxtlarda ister-istəm oz rastlaşmağımızdan təngə
gəlm em işəm ? Sence taleyin əlində oyuncaq olmaq moni oylondirir? Sence bu sefeh hoqqabazlığa m əmnuniyyətlə qoşulacağam:
maşmını oğurlamağa cəhd göstərondə, dcdiyin kimi bundan bir
m ətleb hasil olmayacağım bilə-bilə scvinocəyom? Öl, zalım, qoy
taleyin hökmü yerinə yetsin!” .
Mən de xenceri onun ürəyinə sancdım. Dəhşətlə qışqırdı ve
oclaf, ruhunu tapşırıb cohonnomo vasil oldu.
Bəli, əğlum , m ən caniyem, amma vicdanım qarşısında əzab
çəkm irem ; həm də özümü müdafıo cdorkon onu öldürmüşəm.
Birce buna heyfım gəlir ki, həmin iyrənc şəxsiyyətlə həmişəlik
qurtara bilməmişem. Teəssüf ki, ona həlo burada, sonra da Badaridə...
və Pcrqoliyaya qayıdanda rast golocoyəm. O vaxt, on bir min ildon
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sonra Pcrqoliyadan Cinq-Conqu xoncorlo öldürocəyəm... Sonra
ycnidən Badariyə qayıtmalı... ycnidon ənunla görüşməli olacağam.
Bilirsənmi, bu soyahətlər m əndə zaman haqqında çox mürəkkəb
təsəvvür yaratmışdır. Görürəm ki, bu təsovvür ctdiyimiz qodor
sadə mühit dcyildir... Söhbotimi qurtarıram.
Deməli, cırtdan Cinq-Conqu öldürdüm (bu işi ə w ə llə r niyə görməmişdim?)... Həmin elmi məclisdo bir hay-küy qaxdı ki, gəl
göroson! Bu cırtdan-cızmaqaraçıların hamısı vohşicosinə qışqırıb
balaca yumruqlarını məzoli şokildə oynada-oynada üstümə atıldılar. Mən onlardan bir ncçəsinin kolləsini m əm nuniyyətlə əzərdim ,
amma hoddon çox idilər, Pcrqoliyadan sağ-salam at çıxıb gedə bilmozdim. Qaçmaq da igidlikdondir. Ayaqlarım uzundur, təngnəfəs
olmuram, buna göro do m onə çata bilmədilər. Şəhərdə gizləndim.
Orada daha bir ncçə gün qaldım: Perqoliya alimlərinin niyyətini
təfərrüatı ilə öyrənmok lazım idi. Cinq-Conqun ölümü onları çaşdırmamışdı, öz layihəlorindən əl çokməmişdilər.
Pcrqoliya və Badari yaxın zamanlarda toqquşacaqlar. Müharibə
labüddür. Lazım olan şcylori öyrondikdon sonra təsəvvür edilən
marşrutla tələsik gcri yola düşdüm. Yerdə qalanlar səno məlumdur.
Bu qəribə söhbotə dərindən qulaq asdım. Başgicollondirici sözlərdən özümü itirib əsəbilərim i pozmamaq üçün tcz-tez şərab
içirdim. Yan-yörəm izdo hansı qəribə bir mclodiyanınsa ahongi
altında adamlar cüt-cüt roqs cdirdilər. A m un-K a-Zaylat maraqla
və böyük m əm nuniyyətlə onlara baxırdı.
- Sənin osrinin qarmaqarışlığı xoşuma golir, - dcyə ah çəkdi. Əgor burada çox qalıb dincələ bilsəydim! H eyif ki, yəla düşmək
vaxtıdır - iş görmok lazımdır.
Planlarını soruşdum. Badarili cavab verdi:
- Vicdansız düşməno qarşı bütün vasitələr yaxşıdır. Mən CinqConqun lənətə golmiş maşınını hiylə ilə ələ kcçirməyi qərara alm ışam. M əno kömək etsən, öhdəsindən gələrik. Sofərim haqqında
ona hcç nə demo. Mən isə Cinq-Conqa deyəcəyom ki, bəzi sobəblər üzündən səforimi təxiro salmalı əldum. Gccəni şorab stəlu arxasında keçirməyi ona toklif cdəcoyom. Sən tünd içkilər sifariş ver.
Hiss ctmişəm ki, m əhz tünd içkiləri sevir. Sərxoş olandan sonra
mənim ixtiyarıma keçəeok vo maşınmı oğurlaya biləcəyəm . B eləliklə, o, sənin əsrinin əsiri olacaq və Badari xilas edilocəkdir.
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Badarilinin dilindən çıxan bu cür sözlor, açıqdan-açığa montiqsiz olduğuna görə m ənə tamamilo ağılsız niyyot kimi göründü.
- Əlbəttə ki, sənə kömək ctmok istoyirəm, - deyə cavab vcrdim. - Yaxşı, bəs sən demodin ki, bundan bir motlob hasil olmayacaq?
Bəs demədin ki, indiki halda talc bizim olcyhimizədir? İşin uğursuz
olacağım əvvəlcodən bilə-bilo müəyyən bir şcyo çalışmaq, yoni o
qədər vacibdir? Bu cür boş və xəyali cohd niyə lazımdır?
- Niyə boş vo xoyali? Bunu sono kim dcdi? Səno danışdıqlarım
real kosmik hadisədir. Bilkin şokildo, sono mohz tosvir ctdiyim
kimi mövcuddur. N ə baş vcrəcəyini ow olcodon bilsom də talcyin
hökmünü dəyişmok iqtidarında dcyilom. Mogor son o qodor sadəlövhsən ki, hətta clmi determinizmin qanunlarmı bilmirson? Boli,
m əhz bu cür hadisə baş vcrəcok: Cinq-Conq bizi aldadacaq. Əslinə
qalsa, bir dəfo bizi aldatmışdır: səno göstordikdon sonra sağ cibino
qoyduğu şey, hcç də vaxt maşını dcyildir. Bu, oğruları aldalmaq üçün
nəzərdə tutulmuşdur vo homin maşının yalnız sürətidir. Cinq-Conq
sənin sifətində həyəcan vo narahatlıq ifadosi göron kimi niyyotimizdən şübhəlonocokdir. Üstəlik, mon bağışlanılmaz sohvo yol vcrəcəyom. Əynimdə Pcrqoliya paltarı olmasına bixmayaraq, ona deyocoyom ki, hələ Pcrqoliyaya gctmomişəm. Səfərdən qayıtdığımı bilocok
vo orada nəlor gördüyümdon xəbordar olmasa da, chtiyatla horokot
edəcək. O, özünü sorxoşluğa vuracaq. Mən yalançı vaxı maşınını
götürəcəyəm, amma clo hcsab edocoyom ki, osil nıaşını oğurlamışam.
Belə olduqda Cinq-Conq özünün sol cibindon maşını çıxaracaq, lakin
bizim kimi - bu sözlərə diqqot clə! - maşının homin cibdo olduğunu
bilmoyəcəyik, - təntənə ilə soslənocək... Amma əw əlcədən dcmok
nəyə lazım? Sən özün hor şcyi görocoksən. Monə golincə iso
dcməliyom ki, bu hadisodon kənarda qala bilmərom. Tokco onu bil ki.
həmin şəraitdə sorbəst iradomi itirmoyəcoyom; on böyük alim lərimizin fıkri belədir; lakin indi bütün bunları sənə izah etmok müşkül
işdir. Yolumu özüm scçməliyom, amma nəzərdo tutulanları həyata
keçirmək vo vaxt maşımnı oğurlamağa cəhd göstormok istəyirom,
bu qərara golmişom... Gol gedək. Onu içirib sorxoş etmoyə çalış.
İtaətlə ayağa qalxdım, ofısiantm pulunu vcrdim və nocib badarili ilə birlikdə talcyin hökmü ilə qarşılaşmağa gctdim.
H ər şey Amunun dcdiyi və əw əlcəd o n nozordə tutulduğu kimi
oldu. Cinq-Conqu tapanda “Günbəz” bağlanırdı. Qonaqlanmı yaxın-

lıqdakı kiçik restorana apardım. İço-iço kcçmişin vo goləcoyin
m üxtolif hadisolori barosindo söhbot edirdik. Perqoliyah cırtdan, hiylogorliklo ona ötiirdüyüm hor hansı içki qarışığını gulo-gülə
içirdi. Sohor saat təxminən üçdə Cinq-Conqun sərxoş olduğunu qet
cdən Amun-Ka-Zaylat iblis maşını saydığı şeyi cəld horəkətlo onun
cibindon çıxartdı. Lakin Cinq-Conq dərhal ayağa qalxıb səsləndi:
-R ə z il, alçaq! Bil ki mən çoxdan bundan şübhəlonmişdim.
Qodim dövrün adamı olmağına baxmayaraq, səni barmağıma doladım. İnandırmağa çalışırdm ki, Manpamas m əholləsindən çıxm amısan, amma əynində milli Pcrqoliya kostyumu görürom! Məni
aldada bilmodin! Fırıldaqlannın nə ilo qurtaracağını gözlomoyi
qərara aldım. Əlində tutduğun şey gözəl Bala şəhəri ustasmın bu
şəklə saldığı adi metal parçasıdır. Yola çıxarkon onu qəsdən
özümlə götürmüşdüm. Bilirdim ki, günlərin bir günü bu cür hadisə
baş verə bilor. Etibar etdiyim səfch parisli, sənə gəlincə isə dcm əliyəm ki, bil və agah ol, tczliklo yenidən görüşəcoyik... Ey alçaq və
qanmaz moxluq, osl vaxt maşını budur!
O, əlini sol cibinə ataraq, oradan oval formalı şeyi çıxartb
ovcunda möhkəm sıxdı.
- İndi isə mən, səfərim i davam ctdirm əyə heç kosin mane ola
bilm əyəcəyi Cinq-Conq sizə dcyirəm: tezliklə görüşənədok. Vale!
Salonda yanan lampaların işığı qəfloton azaldı. Bənövşəyi alov
qalxdı, sonra ağ ildınm çaxdı, uzun vıyıltı cşidildi və yenidən sükut
çökdü. Doktor yox oldu.
- Ufl - dcyo A m un-K a-Zaylat köksünü ötürdü. - Bu əzablı
hadiso axır ki, qurtardı. Allaha çox şükür. Uzaq əcdadımızdan biri
m ənə səfch kimi baxıb nadan adlandırdığı bir zaman hər hansı
nəcib badarili kimi mən də, əlbəttə, bundan razı qala bilmərəm.
Amma indi hər şey qurtarmışdır. Özümü rahat hiss cdirəm. Gəl içək
vo fıkirləşək.
Piştaxtanın qabağında əyləşib fıkrimi cəm ləşdirm oyo çalışırdım. Saat dörd idi. A m un-K a-Zaylat indicə Badariyə yola düşm üşdü ki, qəbilosinin adam lan perqoliyalıların basqınına hazırlaşa bilsinlor. Barın sahibi Barşen maraqla m ənə baxırdı.
- Salam, Oskar Vensan, ey xain parisli! - deyə kimsə eır səslə
latın dilində dilləndi.
Gcri döndüm, - qarşımda Cinq-Conq dayanmışdı. M ən artıq
hcç noyə təəccüb ctmirdim.
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- Əyləş, - dcdim, - yoqin, mono bildirmok istoyirsən ki, bir
neçə ay Badarido qalmısan. Təoccüblənmoyocəyom. Ümidvaram
ki, səni aldatmaq istoyən əcdadımıza kömok ctdiyim üçün mondon
incimirsən. Bu cür hərəkotlər sonin ülvi zokanı, əlbəttə, məşğul
etmir. Bəs əynindəki bu libas nədir?
Mən pcrqoliyalı alimin bədonində kip duran əlvan, parlaq naxışlı
parçanı nəzordə tuturdum.
- Bu, badarililərin ycganə paltarıdır. Düz tapmısan: mən uzun
zaman Badarido qalmışam, indi do votonə qayıdıram. Parisli, sənin
satqmhğını bir şərtlə bağışlaya bilorom... Di ovvəlcə qamımı bərkitmək üçün bir şey sifariş vcr: yorulub oldən düşmüşom, üroyimdən qara qanlar gedir. Lap bu yaxınlarda homin alçaq Am un-KaZaylat bildirdi ki, Pcrqoliyada moni xəncərlə öldürmüşdür; ona
görə də Perqoliyaya heç do scvinclə, fərəhiə qayıtmıram...
O, stokam başına çəkib sözünə davam ctdi:
- Mono sənin köməyin lazımdır. Planım bclədir. Düzdür, Amun
belə hesab cdir ki, bu plan ona molumdur, amma bu o qodər do doğru
deyil... Ycri gəlm işkən deyim ki, Amun daha heç nə bilmir, çünki
ölmüşdür. Mən yola düşmozdon azacıq o w ə l onuıı axırına çıxdım...
- N ə olsun... - deyə dodaqaltı dilləndim. - Axı o özü səni perqoliyada öldürəcək!
- Elə buna görə də hadisolorin qabağtnı almaq istəyirom. Ölümümü monə xəbor verəndo qozəblonib özümü saxlaya bilmodinı.
Əlimin altındakı çəkici götürüb badarilinin kəllosini ozdim. Amma
bu sözlərin əhəm iyyəti yoxdur. Mən...
M ən əllərim lə başımı tutdum.
- Hirslənmə deyo yalvardım, - axı təxminən bir saat əw ol o
burada olanda bilməii idi ki, artıq... bilmoli idi ki, öz ölümünə doğru
gedir. Amma bu barədə hcç no demədi.
- Niyə təoceüblənirsən? Axı həmin lıadiso monə də, ona da
gələcəkdə üz verəcəkdi. İndi bundan xobordaram, Pcrqoliyada ycri
düşəndə badariliyə ölməsi haqqında xəbor vcrə biləcoyəm; ama
hiss edirom ki, deməyəcəyəm .
Dostumun ölməsindən çox kədərlənərək dilləndim:
- Demek, bele.
- Sefeh badarili haqqında danışmaq yetər. Yalnız bunu
isteyirem ki, onun vo menim ölümlorimiz moni ondan həmişolik
uzaqlaşdırsın. H eyif ki, bu, mümkün deyildir.

Rıı. mümkün deyil, - dcyo tokrar ctdim.
fikirloş... Əşi, naqqallıq bosdir. İstoyirom ki, planlanmı
biloson. Amma ovvolcə dcmoliyom ki, Badarido bir neçə ekspcriment aparmtşam. Mondo Pcrqoliyamn kişi ohalisinin on yaxşı
nümayondolorinin toxum maycsindon bir neço nümuno var idi. Bir
neço badarili qadın scçib onları mayalandıra bildim. Notico, gözlodiyimdon do yaxşı oldu: pcroqliyalıdan vo badarili qadından doğulmuş uşaqlar gözol fiziki quruluşlarına vo ola intcllcktual xüsusiyyotlorino göro forqlonirlor. Dcmoli, ali irq yaratmaq imkam vardır...
- Xahiş cdirom, bağışla, Badarido no qodor qaldın?
- Orada on iki ilo yaxın yaşadım. Dcdiyim kimi, ciftloşdirmə
təcrüboləri gözəl nətico vcrdi. Amma m ən süni mayalanma ilə
kifayotlənmodim. Qorxunu bir tərəfə ataraq foaliyyot göstorirdim.
Badarili qadınların çox mchriban olduqlarını səno demişəmmi?
Buııları ycri gəldiyi üçün deyirəm... Nəhong layiho qurmuşam.
Bilirsən ki, Pcrqoliyanm on böyük bəlası əhalinin hoddən artıq
sıxlığıdır. İndi diqqot clo: istoyirəm ki, Pcrqoliya əhalisinin, neco
dcyərlor, artığı vaxt soforinə çıxsın. Onlar monim ardımca Badariyo gcdəcoklor. Orada moskən salacaq, çoxalacaq və ycrli ohaliyo
qarışacaqlar. Yavaş-yavaş bizim təbii loyaqətlərimiz vo badarililordon üstünlüklorimiz ona gətirib çıxaracaq ki, Badari irqi zəifləm əyə, sönmoyə başlayacaq və nohayət, tam amilə yox olacaqdır.
Yalnız gözəl Pcrqoliya irqi qalacaqdır. Həmin irq fasilosiz inkişaf
cdorok irəliləyəcək... onun nəsilləri iyirmi min ildən sonra bizim
Pcrqoliya İRQİNİ YENİDƏN YARADACAQDIR. O zaman no
olacaq? Bu barədo fikirloşməyo cosarət etmirəm. Zamanın gcdişinin oks istiqamətinə səyahot, tamamilə qeyri-adi voziyyətlor yaratdığı üçün, görünür, biz öz təfəkkür proscsimizi dəyişmoli və onlara
uyğunlaşdırmalıyıq... Əslinə qalsa, bütün bunlar vacib deyil. Hələlik
maşınlarımızın təsir dairosi iyirmi min illə məhdudlaşır. Daha uzaq
kcçmişə səfərə çıxa biləcəyimiz günü tosovvürünə gətir! Yer üzündə
hoyatın əm əlo gəlmosi dövrünə çata bilocoyimiz günü! Tobiətin
səhvini düzəldo, bəli, bəli düzəldo biləcəyim iz günü! Bəli, dostum,
bunlar olacaq, dcməli, artıq olmuşdur. Perqoliyalı özünün doğulmasının şahidi vo sobobi olacaqdır. İndiki vəziyyətdə olan dünya, bizim
dühamızla yaranmışdır. Lakin biz BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏRİN
SƏBƏBİ OLA BİLƏCƏYİK. Bu, clmin on böyük tontonəsidir...
Amma ycno də bizim badarililorin üzərinə qayıdaq.
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Təcili todbir görmok lazımdır. Lonotə golmiş Amun, ölməsino
baxmayaraq, başıma holə çox oyun aça bilor. Pcrqoliyaya mümkün
qodor tez qayıtmalıyam. Ölməzdon ovvəl öz homkarlarıma molumat
verməyə vaxtım çatar. Biz Badariyə ilk dostəni aparacağıq ki, orazinin bir hissəsini tutsun. Bu işdə sonin kömoyin lazım olacaq. Narahat olma, holə söhbot bütöv ordudan gctmir. Badarinin əhalisi on min
nəfərdən çox deyil. Onların öhdosindon golmək, bu adamlan qul
etmok üçün bizim ölümsaçan məşhur şüa silahı ilə silahlanmış olli
nəfər perqoliyalı kifayətdir. Yaxşı siiahlanmış əlli əsgər kifayotdir.
Onlar yolüstü sənin osrindo dayanacaqlar. Son bu osgərlori qəbul
edərsən. Ycməklərini, içməklərini vcrməlison ki, əsgəri kcyfiyyotləri ən yüksok səviyyədo olsun. Sondon istodiyim yalnız budur.
Etiraz etdim:
- Axı mən, adico kitabsatan, bütöv bir silahlı dəstəyə ncco
qonaqporvərlik göstoro bilorəm?
- Bu, sənin öz işindir. Amma boyun qaçırsan, özünü gözlə.
Parisli, sən təsəvvür ctmirson ki, sokkiz min il bundan ovvol adam
öldürən və öz qurbanı torofindən on bir min il sonra öldürülocok
adam üçün iyirminci əsr adamınm hoyatının hcç bir qiymoti yoxdur.
Özümü itirdim. Yalmz q ü w o qarşısında tabc olmaq qalırdı. Belo
də etdim. Lakin zavallı Amunun xatirəsi pcrqoliyalılara kömok göstormək fikrini mondon ötrü daha da əzabvcrici cdirdi.
- Heç olmazsa, öz osgərlərinin gəldikləri günü mono doqiq
bildir, - dcdim.
- Budur, gəldilor, - dcyə Cinq-Conq soslondi.
Düşən ulduzların əsil yağışı restoranın tavanından kcçdi. Qara
paltar gcymiş əlli nəfər dazbaş perqoliyalı gözlorim qarşısında göründü. Onlar bütün salonu doldurdular. Ycr tapmayanlar piştaxtanın
dalında əyləşdilər.
- Budur, gəldilor, - deyə Cinq-Conq tokrar etdi. - Moni satmayacağına əmin olmaq istoyirdim, ona göro də mohz bu vaxtı scçdim. İndi hamını qonaq clomək üçün ycmok sifariş vcr.
Böyük çotinliyo düşmüşdüm. Gecə qonaqlığından sonra pul kisəm
demok olar ki, boş idi. Hor şcydon keçdim, hamı üçün şampan şorabı
sifariş etdim. Baş vcron hadisolori ctinasız müşahido cdən barmen.
stəkanlara şərab tökməyə başladı. Cinq-Conq butulkanı qapıb birnəfosə başına çəkdi, bundan sonra ağzına goloni danışmağa başladı:
- Ey parisli, son pis oğlan deyilsən. Soni və sonin ölkoni homişo
yaxşı niyyotlə xatırlayacağam. Amma ayrılmaq vaxtıdır. Burda
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gördüyün osgorlori yola salmağa hazırlaşmalı, sonra məno doyocok
xoncor zorbosini qobul ctmoliyom. Yaşasın Perqoliya! Əlvida.
O, doğan şofoqin işığmda uçub gcdorok, moni elli nefer cılız ve
balacaboy pcrqoliyahnın yanında tek qoydu. Onlar kinayo ile gülegülə mono baxırdılar. Barmcn dilinin ucu ile çirkli karandaşı isladıb
haqq-hcsabı yazdı. Bir stokan şorab içib gözlorimi somaya dikdim.
Düşon ulduzlann ycni leysanı somanı yardı. İndice misli görünmomiş hadiso baş vereceyini derk cdorok, ellorimlə üzümü örtdüm.
Gözlorimi açdım. Bürünc sifətləri panldayan əlli nəfər möhkəm bodonli gənc, rcstoranm girişində hər yeri tutdu. Bu, nəcib badarililorin dəstosi izi. Dəbdobəli əlvan parçaya büriinmüş, qalın
qaşlanm çatmış, başını vüqarla dik tutmuş, həmişokindən daha m ətin görünən A m un-Ka-Zaylat yanımda dayanmışdı.
- Hcç nədon qorxma, dostum, - deyo bildirdi. - Badarililərin
müdrikliyi tükənmozdir. Vuruş vaxtı çatmışdır.
Mən mızıldandım:
- Elə bilirdim ki, sən də ölmüsən.
- Bclə də olmuşdur. Görünür, sənə Cinq-Conq danışıb, sonrasına
qulaq as. Homin satqın qəflətən kəllomi parçalayandan bir neçə
doqiqə sonra, şagirdlorimdon biri məni xilas ctm əyə cəhd göstordi.
O, vaxt maşınımı holo soyumamış ovcuma qoydu; bundan ovvel iso
maşına avtomatik surotdo işo düşon və dayanan mcxanizm birloşdirmişdi. Mcxanizm çəx qısa kcçmiş üçün qurulmuşdu. Tocrübo uğurlu
oldu. Həmin hadisodən on dörd gün o w ə l m ən sağ-salam at qaldım.
Hazırlaşmağım üçün iki həftə lap yerinə düşdü. Ə w əlcodən güman
cdirdim ki, Perqoliya ordusu yolüstü sənin yanında dayanacaq. Düşməni qarşılamaq moqsodi ilo bir qrup badarilini silahlandırdım. İndi
biz buradayıq. Sonin zamanon nohəng vuruşmanın getdiyi yer olacaq.
Bu sözləri cşidondə işin hara gcdib çıxdığını, nehayət, anladım.
Oz mənafeyimizi müdafıə ctmək üçün qüvvəm və cosarətim artdı.
- Ey qüdrətli badarili, - deyə qışqırdım, sen hətta ölümün bele
qarşısını saxlaya bilmədiyi bir adamsan. De görüm: bu qanlı vunışmanın mohz burada ve indi, dünyada sülh hökm sürdüyü, kamilliyə
doğru gctdiyimiz bir zamanda baş verməsi vacibdirmi? M oger demirdinmi ki, dövrümüz və ölkəm iz xoşuma golir və son helə bizim
m üdrikliyimizə çatmamısan? Xahiş cdirəm, icazə ver, seni dövrümüzlo tanış edim ve beləliklə, niyyətindən daşındırdım...
Əsrimizin on səciyyəvi əlam otləri onun clmi vo incəliyidir.
Mosolon, f i z i k a sahosinde sübut ctmişik ki, ecdadlanm ızın k eşf

etdikləri qanunlar məcmusu səhvdir. Üstolik, lap bu yaxtnlarda
müəyyen etmişik ki, prinsip etiban ilə bu cür qanunlar ola bilməz
və kainatın taleyi tosadüfdən asılıdır. Matcriya yaratmaq iqtidarında
deyilik, əvəzinde onu dağıtmağı öyrənmişik.
“Riyazi” adlanan elmler sahəsində biz indi qeyri-müoyyonliklori
müəyyənləşdirməyi bacannq. Məhz ona görə ki, qcyri-müəyyən şcylor
müəyyəndir. Bu, bizim zəkamızm, doğrudan da, iti olduğunu göstərir.
Əxlaq sahəsində isə biz uzun süron təkamüldon sonra bclə nəticəyə gəlmişik ki, - buna omin olacaqsan, bizim qorxmazlığımız müdrikliyimizdon geri qalmır, - özümüzün omolo gotirdiyimiz tobii
mayalanma prosesi özlüyündə nə qotiyyən qeyri-oxlaqi, no də pislənm əyə qətiyyən layiq olmayan prosesdir. Bundan başqa qızğınlıqla vo
inadla bildiririk: əw o lcə deyirdik ki, Xeyir Xcyirdir, sonra dcdik ki, Xeyir Şərdir. Yeri gəlmişkon, bu, sənə montiqimiz haqqında tosovvür əldə etməyo imkan verir. Lakin neco olursa olsun, əgər yer üzərində, yaxud göydə həmin mosoloyo dair digor nöqtcyi-nozor m övcuddursa, arxaym ol, Amun-Ka-Zaylat, o, nəzərimizdən qaçmayacaq, bir zaman həmin nöqteyi-nəzərin pərəstişkanna çcvriləcəyik.
M e ta f iz ik a y a gəlincə isə burada axtarışlanmız, deyəsən, lap
uğurlu olmuşdur. Əvvəlcə Allahın və dünyanın dərk olunmadığmı
dedik, sonra nəzəri cəhətdən demok olar, mümkün olan bütün folsofı
sistcmləri qarışdırdıq ki, həmin iki moflıumu bir-birinə uyğunlaşdıraq. Bu barode daha ətraflı danışmağa vaxtım yoxdur. Qısaca belo
deyo bilərəm : ə w ə lc o iddia edirdik ki, dünyanı Allah yaratmışdır;
sonra qərara gəldik ki, dünya öz-özüno yaranmışdır; bundan sonra
eyni dorocədə dərk edilməyən Allah da, dünya da bizim üçün no iso
eyni, lakin yenə də ağlasığmaz bir şeyə çevrildi; sonra qət ctdik ki,
bunlardan yalnız biri mövcuddur; bunun ardınca bclo bir noticoyo gəldik ki, nə Allah, nə də dünya var; nəhayet, öz tariximiz erzindo on
cəsarətli intellektual soy göstorərək, axtanşlarımızı bclə bir qərarla
başa çatdırdıq: dünyanı Allah yaratdığım dcdik. Deməli, bizdo olan
düha - sən mənim fikrimlə razılaşarsan, - bizdə olan düha başa düşə
bilm ədiyim iz ünsürlori bir-birinə calaşdırmağı bacanr!
Biz digər sahəlorde də böyük hünər göstərmişik. M əsələn,
ədəbiyyatda... heyif ki, vaxt yoxdur, mon bütün nailiyyətlərimiz
haqqmda səno danışardım. Amma diz çöküb yalvanram ki, qoy sülh
ve əm in-am anlıq şəraitində yaşayaq, Allahı scvirsən, vuruşmanı bir
neçə esrdon sonra başla.
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Nailiyyotlorimizin tosviri monim özümü o qodor hoyocanlandırmışdı ki, sözümü hönküro-lıönküro bitirdim. Lakin badarili dostum
mono sobirlsizliklo qulaq asırdı.
- Bu, mümkün dcyil, oğlum, - dcdi, - çünki, mohz sonin dövrün,
ağlayıb yol vcrmok istomodiyin vuruşma dövrüdür. Amma foxr ctmolison ki, bütün dövrlor boyu tayı-borabori olmayan vuruşmaya baxacaqsan... Əsgorlorimin kcçdiklori xüsusi lıazırlıq haqqında danışmağa
chtiyac yoxdur. Yalnız onu bil ki, osgorlordon hor biri düşmonin niyyotlorindon vo gördüyü işlordon xobor tutmaq üçün osrloro sürotlə
sofor ctmoyo qadirdir. Özün hor şcyi görocokson.
O, öz dostosino torof dönorok var sosi ilo qışqırdı:
- Badari igidlori, döyüş vaxtıdır! Vaxtda və fozada iroli!
Əsgorlor birdon noro çokdi. Bunun ardınca pcrqoliyahların qulaqbatırıcı qışqırığı vo hansı möcüzo iloso qayıtmış Cinq-Conqun
kinayoli qohqohosi cşidildi. Mon vo tövrünü pozmadan haqq-hcsab
cdon barmen, çarpışmamn şahidi olduq.
Bu, hcç bir şcylo müqayiso cdilo bilmoyon vuruşma idi. Düşmon
ulduzlar moni osil bulud kimi bürümüşdü; onlar gözümün qabağmda
on m üxtolif kostyumlar gcymiş osgorloro çcvrilirdilor. Başa düşdüm ki, çarpışmanın hor iştirakçısı düşmoni aldatmaq üçün aradan
çıxıb gah kcçmişo, galı da golocoyo gcdir.
Gördüm ki, badarililor bir anlığa yox olaraq oyinlorindo ayı
dorisi, ollorindo daş balta gcri qayıtdılar. Görünür, sohvo yol vermiş,
çox uzaq kcçmişo gcdib çıxmışdılar. Bunun müqabilindo perqoliyalılar fışong qığılcımlan kimi sopolondilor vo dorhal ollorindo uzun nizo
ycnidon göründülor; onlar dördkünc so f yaratdılar. Deyoson, bu,
Makcdoniya taktikası idi. Homin anda Badari dostosi motorlu
rotaya çcvrildi.
Tokbotok döyüşlor do olurdu. Am un-Ka-Zaylat bir müddot yunan
xirqosi gcymişdi; sonra o, orta osr cong paltarında, çullu döyüş atının üstündo göründü. Gözümün qabağında yox oldu, sonra dorhal
Amcrika lıorb paltarmda mcydana girdi. Demok olar ki, homin doqiqodo Amcrika osgori bolokdoki körpəyo çcvrildi: dcyəsən, yeno do
sohvə yol vcrilmişdi. Körpə bir anm içərisində yoxa çıxdı, onun
yerindo eybocor skclet göründü. O, qarmaqvari barmaqları ilo başına
ayı dorisindon papaq qoymuş Cinq-Conqdan yapışdı. Lakin CinqConq cold horokətlə sıçradı və dönüb tarixdon ovvolki dövrün çox
böyük mcymunu oldu; gözləri lap Pcrqoliya aliminin gözlori kimi
parıldayırdı. Cavabında A m un-K a-Zaylat toz burulğanına çcvrildi.

Restoranın qapısı ağzına qoribo mcyitlor səpolonmişdi: onlar
ycnidon ayağa qalxır, naməlum dillordo bir-birlorini söyür, vuruşmaya girişir, hoddindon artıq kiçilir, yenidon böyüyüb nohong olur,
uşaqlara çevrilir, çox kiçik hissəciklərə parçalanırdılar. Şüalar çarpazlaşırdı. Dalğalar bir-birino qovuşurdu. Salonun orlasından qan
sel kimi axır, quruyur vo eyni zamanda buxara çcvrilirdi.
Görürdüm ki... Məgər təsvircdilməz şcyi tosvir ctmok mümkündür?
Bütün bunlara dözməyə qüwom qalmamışdı. Möcüzo sayosindo
salamat qalmış butulkanı götürdüm, bütün dohşoti şərabla yox etmok
ümidi ilə nofosimi dormodən birbaşa hamısını içdim.
Tufan sakitloşirdi. Şüalar todriclo sönürdü. Nəhəng moxluqlar
buxar olub havaya qalxmışdılar. Salon boş vo cansıxıcı idi. Qaradinməz barmcn butulka qırıqlarını süpürürdü. Osgorlor yox olmuşdular.
T əkcə dostum Am un-Ka-Zaylat yanımda əyloşmişdi. O dcyirdi:
- Oğlum, monim üçün şorab tök. Döyüş çox amansız idi.
Üstəlik, başımda dohşotli anlaşılmazlıq vardır. Düşınon dövrləro
səpələnmişdir; mənim osgərlorim do. Özüm, dcyoson, azı on dofə
öldürülmüşom; amma Cinq-Conqun kollosini qırx miixtolif osrdo
əzmok mono osil lozzəl vcrdi. Şükür Allaha ki, bütün bunlar bizə
indi ola şərab içmoyo manc olmur.
- Bəs dava no ilə qurtardı? - dcyo hoyocanımdan boğula-boğula
soruşdum.
O, utancaq torzdo dillondi:
- Bütün bunlar çox incə şcylordir. Sono cavab vcmıoyo ürok clomirom.
Qəflotən o, mono yorğun, qocalıb oldon düşmüş, kodorli bir adam
kimi göründü. Onun zalıiri görkəmində dəyişikliklor baş vcrirdi. Sifəti
öz vüqarlı ifadəsini itirdi, qamoti artıq ovvəlki kimi nəcib deyildi.
- Qulaq as, - dcyə aramla sözünə davam ctdi. - Dork etmoyo
başladığım həqiqot bclodir. Bilirsən ki, Cinq-Conqun planı Pcrqoliya əhalisinin bir hissəsini Badarıyə köçürmokdən ibarotdir. Ho,
bax bclə. Biz onların ön dostosiniıı qabağını kosdik, lakin
ckspcdisiyamn osas hissosi ycro enmok üçün monim dövrümdon
ow o lk i dövrü scçdi. Mən dünyaya golməzdon xcyli ovvol, Badari
homin adamlar tərəfındon işğal cdilmişdi. Bundan sonra onları
alçaq adamlar adlandırmağa cürotim çatmaz.
Aralığa sükut çökdü. Yox, bu, yuxu deyildi. O, gözümün qabağında kiçilirdi. O, qocaya çevrilirdi. Sifotini qırışlar bürüdü. Məni

necə böyük bir möcüzo gözloyirdi? Yaxud doli olmağa başlayırdım? Bu iblisano tobossümü, qozobdon parlayan bu gözlori, bu
nazik dodaqlan harada görmüşdüm?.. O, sözünə davam etdi:
Cinq-Conqun planı müvəffəqiyyətle neticəlenir, artıq müveffoqiyyətle neticəlonmişdir; forasetli adamm ew əlc əd ə n göre bilecəyi
hadisə baş vcrmişdir. Lakin homin qeyri-adi hadiselor meni lap
dolaşdırmışdır. Holəlik hər şcyi tam dərk cdə bilmirəm. Ey parisli,
mövcudiyyotin fantastik sirri qarşısmda diz çök! Pcrqoliyalılar badarili olmuşlar; badarililər ise özlerinin tarixi orzinde, öz növbolerində
perqoliyalılara çevrilmişdir. Onlar eyni zamanda bizim ocdadlarımız,
bizim gələcək nosillorimizdir. Söhbet mütləq uyğunluqdan, demeli,
hor şcydo eynilikdən gedir. Qulaq as, gör səne nə dcyirom. Onlar BİZİK, lakin biz Badarido təreqqi eden ONLARDIR.
Çarpışan hər iki dəste real olan cyni varlığın m üxtəlif terefleri
idi. Hər əsgər özünün MƏNİNƏ qarşı vuruşurdu. Mon özüm,
A m un-K a-Zaylat Pcrqoliya alimi Cinq-Conqam . Mən özümü
gələcəkde yaradıram və mən özümü kcçmişdo dirildirəm...
İnsanm çcvrilməsi başa çatdı. Yanımda Cinq-Conq oyloşib
şorab içirdi. Qofloton halım xarablaşdı. Başım dumanlandı, osəblərim gərginliyə davam gətirə bilmədi.
Rcstorandan çıxdım. Şofoqin solğun şüalan həmin gecəyedok
sakit həyat sürdüyüm köhno m ohəlləni işıqlandırırdı. Kinayo ilə
dodaqaltı gülümsünən Cinq-Conq ardımca golirdi; indi nəler baş
vcrəcəyi ona məlum idi. Yanımda olmasına dözo bilmirdim. Bu qarmaqanşıqlıqdan, noyin bahasına olursa olsun, yaxa qurtarmalı idim.
Su arxının yanmda ağ rongli və ellips formalı tanış əşya gördüm.
Görünür, əsgərlordon biri öz vaxt maşmını burada itirmişdi. Əşyam
götürüb maraqla baxmağa başladım. Bir-birinin yanında gördüyüm
iki düyməyo diqqətlo baxdım. Perqoliya alimi qeyri-adi lütfkarlıqla
izah ctdi ki, düym ələrin biri yola düşmək, o biri dayanmaq üçündür.
Mexanizm kcçmişe soyahət üçün qurulmuşdur, - deyə o, inamla
bildirdi. - Bclə ki yoxlaya bilərsən. Qısa gəzintiyo çıxarsan. Ə w əlce
birinci düyməni, sonra dərhal ikincisini bas. Son indiki vaxtdan
cəmi bir ncço saat o w ə lə düşecokson. Bu, heç də çetin dcyil.
Buradan qaçmaq arzusu m endə o qoder güclü idi ki, toklif ü zerindo çox da götür-qoy ctmədim. Ağlıma da gəlm ezdi ki, bu cür
zəhlətökən lütfkarlığm arxasında əsil Makiavcll haqq-hesabı var.
Gözlorimi yumdum ve yalnız düzəlm ez sohvə yol verdikden sonra,
dünyada ne varsa hamısına lənət oxudum.

Çox güclü tokan hiss etdim. Üroyim bulandı. Gözümün qabağından ulduzlar gəlib keçdi, yenidən təkan oldu vo mon Ycrə düşdüm.
Həm in an her şeyi başa düşdüm. Dünya on iki saat
cavanlaşmışdı. Maceralarımın başlandığı günün axşamı idi. Kcfım
də e w ə lk i kimi saz. İndi həmin dəhşətli gcconi ycnidon keçirməli
idim; lakin bir halda ki, hor şey eyni ardıcıllıqla və on kiçicik
doqiqlikle tokrar olunacaq, demoli, MƏNTAMAMİLƏ LABÜD
OLARAQ SÜBH ÇAGI VAXT MAŞININI GÖTÜRÜB
DÜYMƏNİ BASACAĞAM. Sonra ycno gcri qayıdacağam, homin
gecənin dəhşetlorini yenidən görəceyəm - daim... ebədi bu cür
olacaqdır. Böyük sehvə yol verdiyimdən, zamanın amansız burulğanına düşmüşdüm...
Gözlərimi açıb yan-yörəmo baxdım.
M en “Günbəz” in eyvanında oturmuşdum. Yay günlorində bura
gəlib, təzo pivo içə-içə yoldan keçənlərə baxmağa adət cləmişom.
Bu dəfə də bele oldu. Qarşımda açıq qəzet var idi, yoldan kcçonləro
baxmaq məni yoranda bir neço sətir oxumaqdan ötrü qəzcte nəzər
salırdım.
Fikirləşirdim ki, işlor o qədər də pis gctmir.
Badariyalı mohz belə bir anda mənim hoyatıma daxil oldu.
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GÖZ YAŞLARI
Birdon-biro Simson babanın gözlori yaşla doldu. İçoriyo süzülon işıqda o elo qoribo görünürdü ki, Vonsen qorxuya düşdü.
Göroson, qoca niyo bu güno düşüb. Birinci dofo dcyildi ki, Vonsen
yaşlı adamın ağladığını görürdii. Başqalarının ağlamasınm sobobini
bilirdi. Amma bu gün mosolo tamam başqa idi. Simson Vonsenin
babası deyil, ailonin dostu idi. Onlardan üç ev o yana, mohollonin
qurtaracağında yaşayırdı. Orda çaya eniş o qodor maili idi ki, evlorin damı yamaca toxunurdu. Baş küço bağçalann arası ilo uzanır, sonra
iso semcnt zavodu torofdo haçalanırdı. Küçolorin biri ilo baxanda
nefto bulaşmış suda lövbor salmış boz, qara gövdoli iri gomilor
görünürdü. Başqa torəfdo iso qaldırıcı kranların qolları, günəşin
qırmızıya boyadığı duman içindo şəhər, saysız-hcsabsız evlərin
damları görünürdü. Cümo axşamı idi. Gün çox pis kcçirdi. Vənsen
Simsongilo goldiyinə peşman olmuşdu. Uşaq elə qorxmuşdu ki, az
qala nərdivanı dırmaşıb zirzomidən çıxacaqdı. Ə lbəttə, çıxsaydı,
gcdib bağçada oyləno bilordi, yaxud homin iyun axşamında m əhəllədə o yan-bu yana qaçışan yoldaşları ilo oynayardı. N ə isə belə
etməmişdi. Bu clə bir duyğu idi ki, bunu doqquz yaşlı oğlan özü
üçün aydınlaşdıra bilmozdi. Vənscnin daxilindəki səs pıçıldayırdı
ki, bu həzin göz yaşlarının şahidi bir uşaq olmalıdır.
Sıxıntı azahrdı.
- Yaxın gol, oğlum. Son hcç nə görmədin, eləmi? Atana heç nə
söyləmə.
Onlar zirzəminin küncündo üz-üzə durmuşdular. Altmış iki
yaşlı qoca dəzgahının yanında kətilin üstündo əyloşmişdi. Onun
saçları ağarmışdı. Ağ bığlarının üstündə üç yerdə tütün qırıntısı
vardı. Saatının gümüş suyuna çokilmiş zənciri gödokcəsinin üstüno
sallanırdı. Velosipcdin zonciri ilə əlləşm okdən toz-torpağa batmış
oğlan ayaq üstə durmuşdu. Barmaqlan qaralmış, ollori yapışqanlı idi.

Başının tüklərinə qədər sürtgü yağına bulaşmışdı. Qısa şalvannda da
barmaqlannın yeri qalmışdı. Eyib ctmoz, onsuz da bu iş şalvan idi.
“Vənscn vclosipcdin təkorini doyişməkdo mono kömok cdocok,
golocəkdo ona lazım olar” - dcyə Simson onlara qohvo içməyə
golərkən Vonsenin valideynlorini xobordar ctmişdi. Sonra isə
demişdi: “Onsuz da velosiped mono daha lazım olmayacaq”.
Vənscnin atası Simsona baxıb homişokindən do qəhərli bir səslə
ürək-dirək vermişdi. Əslində o gümrah damşmaq istəyirdi.
- Niyo belo danışırsan, Simson? Scmcnt zavodundan çıxmaqla
çox şey itirmomisən... Fikir clomə, sən hələ işləyə bilərsən...
Bəli, Simsonu ixtisara salmışdılar. Zavodun ona chtiyacı yox
idi. O tok deyildi. Yoldaşlarından iyirmi nofərdən çoxu işdən çıxarılmışdı. Vənsenin atasından ayrılarkən Simson özünü o qodər do
pərt göstərmirdi. Zirzəm idə iso ah çəkdi:
- Ah, əclaflar!
İndi no ctm ək olardı? Qocanın boynuna sarılsmmı? Yox, Vonsen buna cürət etməmişdi. Keçən il belə edərdi. İndi isə mümkün
deyildi. Bu böyük şohərin cənubunda, semcnt zavodu rayonunda
yaşayan uşaqlar on yaşa çatmamış kişiloşirlər. Simsonun dordi
kişilər arasında saxlamlan bir sirdir. Roğbət və hörmot namiııo
həmin saat unutmaq lazımdır. Onu sonraya saxlamaq, daş kimi
möhkəm qəzəbə çevirib toplamaq lazımdtr.
Həmin axşam şam edərkən Vənscn öz-öziindən soruşurdu:
“G örəsən, cvdəkilər heç no hiss etm əyəcoklər ki?” Görosən, atası,
Jorj Lobcr və anası Scsil, Simson babanın birdon-biro göz yaşı
axıtmasının səbəbini bilirdilormi? Görəsən, bütün kişilər, m əsələn
clə onun atası, tək olanda xəlvətcə ağlayırmı? Sonra iso qonşulara
və arvadına özünü sakit o qayğısız göstərirmi? Simsonun arvadının
adı Qabriyel idi. Yəqin heç nədon xəbəri yoxdu.
G ünlər kcçirdi. Simson holo iş tapa bilmomişdi. Vonscn bunu
bilirdi. Onun m ohəlləsində - damlarını scmcnt tozu basmış bu
m əhəllədə iş sözü dillər əzbəri olmuşdu. Uzun corgolərlə aşağı
enən alçaq evlərdən tutmuş, sobaların və anbarların arası ilo çaya
qədər uzanan bu cənub m əhəlləsinin hər yerində iş sözü həyatla
bağlıdır. Vonsen hərdən bağa gəzm əyə çıxardı. Bu, altı min ailənin
yeganə bağı idi. Qocalar orada üstüııü toz basmış yöndomsiz
gölm əçələr arasında qəzet oxuyurdular. Qurtarmaq bilmoyən bu
boz pudra hor ycri örtmüşdü. Ağacları qurudur, duman kimi
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küçolərdo firlanır, gəlib bcşiklərin də üzərinə qonurdu. Kjmlərin
semcnt zavodunda, yaxud başqa yerdə işlədiyi m əlum idi. Kimlorin
işdən qovulacağı yaxud qovulduğu da məlum idi. Lap əw əllərd ən
buranın adamlan dünyaya semcnt dumanınm arxasından baxırlar.
Başqa bir duman isə sabahkı günü tutqunlaşdırır, qəm -qüssəyo
qərq edir. Xoşbəxt o uşaqlardır ki, m əktəbdon qayıdarkən səhər
cvdo danışılanlan yadlanna salıb titrəm əyə öyrənməmişlər. Onlar
düşünmürlər ki, cvo qayıdarkən atalannı rongi qaçmış, dilxor,
əllərində zavoddan çıxarılmaları haqqında kağız görə bilərlər. Bəli,
xoşboxtdirlər. Bəs başqaları?! Onlar heç vaxt, hcç nə başa
düşmoyəcoklər.
Atası hərdən deyirdi: “Dəmiryolçu olmaq daha yaxşıdır. Heç
olmasa qapının üzümə çırpılacağından qorxm uram ” . Doğrudur, pul
yoxdur. Lakin özünü qorxu altında hiss etmirsən. Çox ah-zar
etmək lazım deyil, ələlxüsus, indi. Doğrudan da bu ixtisarlar böhrandan dcyil. Cənab Lamə Rüfeyin dediyi kimi “son yenilikdən xəbər
verən müvəqqəti çətinlikdir” . Rüfey şəhərin valisidir. Uzun, panldayan boyunbağısı işıqda bərq vurub minlərlə göy vo san incilor
əm ələ gətirirdı. “Üç milyon əhalisi olan bir ərazinin mərkəzində yerləşən şəhərimiz yenidən iqtisadi mərkəz rolunu öz əlinə alacaq. Bir
neçə ildon sonra ycni fakültəmiz bizə sənayc müəssisələrimizin
tələb ctdiyi texniki kadrlar verəcək. M üəssisələrim iz varlıdır və
gözəl goləcəyi var. Bizim işlərim iz dövlet işlerinə uyğun
olmalıdır” . Vali bu nəticəyə gəlirdi ki, “rekonvetsiya şərti"ni qəbul
ctmok lazımdır. O bunu bütün çıxışlannda tekrar edirdi. M ərkəzin
böyük qəzetində de yazırdı. Amma onun rehberlik etdiyi erazidə
beş mindən çox ac ailə vardı. Onlar sonrakı günlər üçün ved cdilmiş
çörəyi bu gün yeyə bilməzdilər.
Simson sohərlər qəzetə baxmaq üçün Vensengile gəlirdi:
- Nə qədər ki, iş tapmamışam, özüm qəzet almaq istemirəm, deyo üzrxahlıq edirdi.
Üzr istomək çətin dcyil. O tez qurtarirdı. Qezeti heç evə de
aparmazdı. Ayaq üstdə onu açıb masanın üstüne serer, elanlar
səhifəsinə göz gezdirərdi.
- Simson, nə üçün eyləşmirsiniz?
O, sehifənin sütunlarını döne-dönə yoxlayırdı. İşçi təleb
olunur: Kənd təsem ifatı —inəklərə qulluq eden... Ərzaq sahəsində
- qəssab, yay mövsümü üçün plyajlarda satıcılar... usta şagirdleri.
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Bu, Simson üçün deyildi. Tikinti - dülgərlər və suvaqçılar təlob
olunur. Bu onun senəti deyildi. Həm də ki tikinti sahəsi yüz
kilometr uzaqdadır. O, xəlvətcə, hcç özünün ümidi olmasa da bclə
bir iş teklif olunacağım gözləyirdi: “Təcrübəli bir dəmirçi tələb
olunur. Açarçı olsun, dəm ir yona bilsin. Yaşının fərqi yoxdur” .
Simson çox işlər göro bilərdi. Amma deyəsən, sahibkarlar homin
işlərdən lazım olanlanm gördürmüşlər.
O çıxıb gedirdi. Elo bil bığlannın altında nə isə, cürbocür sözlər
danışırdı. Simson baba hərdon axşam da gəlirdi. Amma ə w əlk i
kimi tez-tez yox. Yazda hamı bir-birindən hal-əhval tuıa bilirdi.
M əhellənin kişileri işdən qayıdan kimi öz bağçalarında gəzinirdilər. Hərəsinin bir-iki cərgə paxla və noxudunu biri-birindən
ayıran taxta hasann üstündən söhbət edərdilər. Onlar yağışın yazda
bitkilər üçün qorxusuz olduğundan və m ənəne kollannın çox artdığmdan danışardılar. Simson isə işdən çıxandan sonra heç öz bağçasına da baxmırdı. Saat yeddidə, yaxud səkkizdə o Pol Movezonun
bağçası tərefden həyətə çıxanda Vensenin atası haylayırdı:
- Salam, Simson!
Simson ona tə re f çevrilib bir-iki addım hasara tərə f gələrdi.
Ağır xəstəlikdən sonra çətinliklə yeriyon adamlara oxşayırdı.
- Axşamın xcyir, Lobcr. Evdə nə var, nə yox? - Başqa nə
deməli idi ki. Bir yenilik olsaydı, özü hamıdan tez bilordi.
Joıj Lober deyirdi:
- Gəl bir az içək.
Üçcə dəqiqədən sonra Simson Vənsengildə olurdu. Jorj Lober
ağ şərab şüşəsini çıxarırdı. Vənsen kitabdan gözlərini çəkib onu
salamlayar, yenidən oxumağa girişərdi. O öz üzərində qocanm
baxışlarım hiss edirdi. Uzun-uzadı və fikirli bir baxışı tez-tez
duyurdu. M übahisə yanm saatdan çox çekirdi. Vənsen söhbətə
qoşulmurdu. M əktebdə o sənetlər haqqında bir şey öyrenmişdi.
Sənetlərin və hərəkətlərin adlannı qrammatika çalışmasında və
inşa yazıda işlətməli olurdu: dəyirmançı ağ un hazırlayır, dəmirçi
zindanın üstünde dəm ir döyür, toxucu ve onun senəti, karet ustası.
Lakin elə ki, böyüklər ağ şərab içə-içe öz aralannda söhbət edirlər,
onda nə dəyirm anm , nə demirin, nə arabamn, nə də unun yeridir.
M üəssisə söz kimi götürüldükdə quruca bir addır. Orada sirli bir
q ü w e hökmranlıq edir. Nam əlum ağalar qefıldən kimə isə işaro
edirler ki, zülm ete çekilsin.
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Üç həfto, bolko do lap bir aydan sonra Simson daha qozet oxumağa golmodi. O sohor lczdon velosipcdino minib özü ilə hcç no
götürmodon hara iso gcdir, geco düşondon sonra qayıdırdı. Yoldaşları
ona dcmişdilor ki, başqa moholləlerdo işçi axtarırlar. Bu ya doğru
deyildi, ya da Simson özünü iş ycrino vaxtında yctiro bilmirdi. Uzun
yay günü kcçib gctdikdon xcyli sonra, axşamüstü, Vonscn qapılarının
ağzmdan kcçon Simsonun vclosipcdini sosindon tamyırdı. Axı dost
adamın velosipcdinin sosi do başqalarından forqlonir. Bir axşam o
homin sosi eşitmodi. Ertosi gün çöroyi tozoco yemişdilor ki, Vonsenin xoşlamadığı qonşulan Şodrük onlara goldi.
- Yaxşısı budur sizo clo birbaşa dcyim. Bod xobor olsa da dcmoliyom. Simson... - Vonscnin atası cold başını qaldırdı. Ona aman
vermodon tez soruşdu:
- Ncco, yoxsa ölüb?
Qonşu hcç nə dcmədən ona baxırdı. Bir az sonra dilləndi:
- Onu öz zirzomisindon tapıblar.
Bunu dcyib Şodrük susdu. Çünki Vənscni hələ indi görürdü. O
torponmirdi. Gözlərini kitaba zillomişdi. Elo bil hcç nə eşitmirdi.
Atası onu çağırıb dedi:
- Gct, m ənə siqarct al. Bir az cəld ol. - Qapıdan çıxanda Vənsen
anladı ki, söhbot özünü asmış adamdan gcdir.
Şəhər qaynayırdı. Aşağıda çay ləpəlonir, paroxodlar qışqınşır,
qağayılar sürəllo uçuşurdular. Seyrək dumanın içorisindən qəmli
bir paroxod fıti cşidilirdi - du-u-du. Elo bil su havaya soyuqluq
gotirmişdi. Bu çayın havası axşamlar daha çox hiss olunur, qatran
iyi yayırdı. Kilsənin qüllosi göyə sancılmışdı. Yox, o Simsonu öz
zirzomisindo boğazından asılmış voziyyətdə təsəvvür cdo bilmirdi.
Özü do bu gün hava homişəkindon xeyli tutqun, həmişokindon
soyuq idi. Elə bir soyuq ki, Vonscn onu bir dofə odun yararkən baş
barmağmı kosondo hiss etmişdi. O cvə qayıdanda qonşu hələ evdə
idi.
- Hcç cür inana bilmirəm, - dcyo atası danışırdı. - Onun bclə
edəcəyini gözloməzdim, homişo dcyib-gülürdü.
O, arvadına torof çcvrilərok soruşdu:
- Düzünü de, hcç onu birdon-ikiyo qəmgin görmüson?
- Zonnimcə, yox, - dcyə Vonscnin anası cavab verdi.
- Qocalann işindən baş çıxarmaq olmur, - dcyə Marscl sözə başladı. - Kim bilir... Bolkə də onda xərçəng varmış, hcç kəso dcm ir272

miş. Mono bclə gəlir ki, o özünü öldürmokdo yaxşı iş görmoyib.
Bəs indi Qabriycl no cdocək?
Ertəsi gün Simsonu basdırmağa apararkon Vonsen onun arxasınca
gctdi. Daha Simson haqqında lıcç danışmırdı. Marsel Şodrük bir dofə
qəbiristanlıqdan ərinin qobri üstündən qayıdarkon yolüstü Vonscnin
anasının yanına golmişdi. Simsondan söhbot saldı. Ölülordon vo
dirilordən söhbot salmaq onun pcşəsi idi. Bu dofə söhbəto başlayanda kitabım dizinin üstüno qoyub oxuyan Vonscno torof döndü.
- Bos balaca? Babasım göro bilmədiyi üçün darıxmır ki?
- Onunla belə söhbət ctmo, Şodrük xanım. Yaxşısı budur danışmaym. - Şodrük iso çokiclo döyülən domir parçası kimi cingildoyirdi:
- Bunlar hamısı təzə fıkirlordir! Monim vaxtımda iso, biz ölülori
görürdük. Doğrudan görürdük. Ölünün hcç gözoli olmur. Canım
üçün, babam yaxşı yadımdadır. Onun ağzını örtmok hcç kimin ağlına
gəlmomişdi... Sonra Şodrük piyada qoşun təbili kimi taqqıldadı:
- Sən Simson babanı çox istoyirdin, clomi? Cavab niyo vcrmirsən? Hcç m ənə salam da vcrmədin. Eh, bclə şcyləri bu yaşda tcz
unudurlar. No fıkirləri var, no də bir şcy başa düşürlər. Bir do ki
bizim dövrümüzdə hissiyyat qalıb ki... Adamın heç ağlına golməz
ki, iş tapmadığm üçün gedib özünü asasan. Mənim rohmotlik ərim
iso, yoqin ki, işlomoməkdon ötrü özünü asardı.
Vənscn heç dinib-danışmırdı. O, xəyalında Simsonu dinloyirdi.
Şodrük, qara ipək paltarını gcyib qəbir üstüno getmozdən ovvol öz
bağçasında əda ilə o baş-bu başa gozəndə Simson bığlarmm altında
gülümsoyirdi:
- Fem anın bu axşam zəhlosi gcdor. Zavallı indi çiçok dəstolorinin altında sakitcə yatır. Elo onu öldüron də bu hoyasız oldu.
Bilmirəm, kişi qırx il bununla ncco dolanıb.
Dərs ili sona çatdı. Tətil haqqında da düşünmək lazım idi, ololxüsus, Vonsen kimi yaxşı oxuyanlar üçün. Həm do Vonscn gəlon il
liseyə gctmoli idi. Liscy şəhərin morkəzindoki prospcktdo, çayın
sahilindo yerləşirdi. Göroson, oradakı yoldaşları neco olacaqlar?
Y əqin hamısı onlann m əhəlləsindokilor kimi dcyillər. Cənab Lamo
Rüfcyin şirin vədlorino baxmayaraq conub m ohəlləsindo - qırmızı
mohollodo liscy tikintisi çox longiyirdi.
İndi Vənscn bu haqda fikirloşmirdi. O, anası milo atasımn arasında
oturmuşdu. Parisdo yaşayan omisinin yanına gcdirdilor. Onun da
familiyası Lobcr idi, Bcmar Lobcr. Vonscnin atası on bcş günlük
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mozuniyyat götürmüşdü. O dcyirdi: “Gorok uşaq Parisi tanısm, hcç
olmasa pullu mozuniyyotdən istifadə ctmok olar” . Onsuz da
soyahot çox baha başa gəlmir. Rojc Lober istəyirdi ki, bir dəfə də
olsa, varlılar kimi vaqon-rcstoranda nahar etsinlər.
Sağda da, solda da çəm onliklər ötüb kcçirdi. Amcrikan bazasının tikanlı moftillori və gözotçi məntəqələri görünürdü. Kim bilir,
içoridə nələr var. Sonra iso üzümlüklor və zavodlar göründülər. Qatar
sürətlə ötüb - keçmoyə başladı. Tamam sarı ronglonmiş bir xəstəxana göründü. Sonra iso bir scmcnt zavodu. Onların m ohəlləsindokinə çox oxşayırdı. Elə bil lap özüdür. Vənsen baxırdı. Qarşıdakı
stəlda üç conab əyləşmişdi. Onlar da baxırdılar, hor üçü Vənsenin atasından yaşlı və kök idilər, yaxşı geyinmişdilər. Sifətləri qırmızı, ətli
və girdə idi. Vənscnin atası onlan görə bilmirdi. Çünki onlara arxasını
çevirmişdi. Vənscn isə görürdü. Hom də eşidirdi. Çünki onlar bərkdən danışır və ucadan gülərək bir-birini çağırırdılar. “Cənab sədr” ,
“Əziz dircktor” . Bunlar həmin şoxslərdirlər ki, hamı onlan işgüzar
adamlar adlandmr. Hər şcyi bilirlər və guya ki, bütün ömürləri
boyu şohərlər, zavodlar yaradırlar. Bütün m əsələləri həll edirlər.
Onlar sement zavoduna baxırlar. Onun haqqında danışırlar. Yol dəyişən yerlərdə, təkərlərin uğultusu altmda Vənscn hərdən yanmçıq
cüm lələr eşidirdi: “Birloşmiş sement şirkətləri... - Ah, siz ki cəm ləşdirə bilirsiniz, hamısını birləşdirm ək lazımdır... Lakin əziz
direktor, om ək haqqımn ictimai tərəfı də var. - Həqiqəti heç vaxt
dəyişdirm ək lazım deyil. Rəqəm lər danışırlar. M üəssisə heç gözləmədiyin vaxt artıq gəlir vcrir...” Ycno soslər bir-birinə qanşır.
Hamısı birdən danışır. Gülüşürlər. Ycnə sakitləşirlər. “M əsələni tez
həll etm ək lazımdır. - Bəs bölüşdürm ək?” Sədr qamətini düzəldir.
O, stəkanını qaldınb deyir: “Bizim heyət tez-tcz dəyişm əyə adət
etməyib. Bu elə fıkirdir ki, hamı onu başa düşm əlidir".
O birilor qulaq asırlar. Sədr yekun vurur: “Biz bunu bilirik, göz
yaşı tökülm əsə iş başa gəlm ir”.
Hamısı təsdiq edirlər. Onlar Vənseni görmürlər, heç görmürlor.
Əgər bu qədər içməmiş olsaydılar və eynəklorini taxsaydılar da
onlara qulaq asan bu balaca oğlanı görə bilmozdilor. Gəlib onun
yanmda əyləşm iş gözəgörünm əz yoldaşmı isə heç görə bilm əzdilər. Ağ bığlı Simson baba orada idi. O daha danışa bilm əyəcək.
Şədrük bclo şcylori bilməz, uşaqlann gözləri və ağızlanm n üzərində bir örtük olur. Bu həyat pərisinin yumşaq vo schrkar əlidir.
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O, uşaqları qorxulu, ağır fıkirlordon vo tosow ürlərdən qonıyur.
Lakin itirilon bir şcy yoxdur. Bugünkü uşaq gələcəkdə əsil insan
olacaqsa, onlann ovəzini min dəfə çıxa bilər.
Həmin gün vaqonda, hər şcyi bilon sodr bilmədi ki, bir insan
xəyalında sakit-sakit axan göz yaşlanm əbədiləşdirmişdir. Bilmodi
ki, damla-dam la süzülən yaşlar intiqam vasitəsinə - yox, intiqam
yox, ən güclü edalət hökmünə çevriləcok.
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MARTİN MONO
(1921)

QIRMIZI ÇAYDAN QAYIDARKƏN
Ay yolu işığa qorq clomişdi, maşınım sürotlo gcdirdi. Yorulmuşdum, yuxum golirdi. Qırmızı çaydakı bir xostoyo baş çokib
qayıdırdım. Xorçongdir. Çarosi yoxdur. Qırmızı çayda az adam
yaşayır, lıor ycr bataqlıqdır, comisi üç ev var, onlar da yavaş-yavaş
çürüyürlor.
Nodonso, hcç özüm do sobobini bilmodon qar haqqında fıkirloşirdim. Mon hcç qarın özünü görmomişom.
Yalnız şokildo, kinoda vo Yeni il orofosi poçt kartlannda görmüşom. Doğrusu, qarın özünün no olduğu haqqında doqiq
molumatım yoxdur. Ay işığı ağacların yarpaqlarını və otluqları ağ
rongo boyamışdı. Şimaldakı qış monzorolorini xoyalıma gotirirdim.
Mon ömrüm boyu conubda olmuşam.
Köhno şcvrolctim tozo maşın kimi şütüyürdü. Lap uzağı gecəyansı evdə olacaqdım. Yatmazdan o w o l, yəqin ki, bir qədəh viski
içərom. Sonra axırmcı siqarctimi çəkəcəyəm . Daha sonra yatağıma
girəcəyəm .
Maşının işığında yola bir qız çıxdı. O, yolun ortasında durmuşdu,
yolun konarında iso Byuik markalı maşın dayanmışdı. Qız ol-qolunu
oynadıb nə isə qışqırırdı. Əvvəlcə özümə söz verdim ki, saxlam ayacağam. İstoyirdim evo tez çatım, özümü yatağıma salıb gözlərim
yumulu Allaha yalvarım ki, daha tclcfon zəng çalmasın. Amma qızı
maşınla vurmaq da olmazdı.
Maşını saxladım.
Qız yanıma qaçıb maşının poncərəsino dirsokləndi. Üzümə
kölgo düşürdü, yəqin ki, o məni yaxşı görmürdü. Mən isə onun
üzünün cizgilorini bclə sezə bilirdim. Sifəti balaca, dəyirm i idi,
ağıllı gözləri vardı. Yerişi yaraşıqlı uşaq yerişinə oxşayırdı. Yaşı on
sokkizdon çox olmazdı. Saçı çox qısa kesilmişdi. Onun sifətindo
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hom kəlokbazlıq, hom də utancaqlıq duyulurdu. Mon hiss edirdim
ki, o qorxur, cyni zamanda, özünü lap sərbəst aparmağa çahşır. Conub
gecosinin ay işığı onu daha da cavan göstorirdi. Öz-özüm ə fıkirləşirdim ki, görəsən, nə mesəlodir.
- Başıma sofeh bir qoza golib, - dcyə qız dillondi.
Onun səsi də gözəl idi. Bu qız şokoro qoyulmuş limona oxşayırdı. Elə təravətli, elo şirin idi ki...
- Bu səfeh maşm daha gctmək istəmir, - deyib qız maşını göstordi.
Mən güldüm.
- Benzin tökmoyi unutmamışdınız ki?
Qız mono incik bir nezər saldı.
- Siz moni axmaq hesab cdirsiniz?
Mon gülə-gülo maşından düşdüm:
- Bunu hamı unuda bilor.
Qəfıldən o da güldü.
- Ə lbəttə, bir dəfo atamın başına golib.
Mon artıq maşının motoru ilə moşğul idim.
- Mənim adım Jildir, - dcyə qız yenidon sözo başladı, - Jil Morqan. Profcssor Morqan monim atamdır.
M ən professor Morqanı tanıyırdım . Bütün Am erika onu
tanıyırdı. Deyirdiler ki, o Nobel mükafatı alacaq. Xorçong xəstoliyini tamam bilmomesi ise onun günahı dcyil, bu xestoliyi holə hcç
kəs yaxşı bilmir.
Başımı motorun içindən çıxarmadan dcdim:
- Necabətli adamsınız, atanız görkomli şəxsiyyotdir.
O artıq özünü təqdim ctdiyi üçün mon do özümü nişan vcrdim.
- Men isə Con Farreləm, hokiməm.
Qız yamanca sevindi. Hokim olmağım onu arxayınlaşdırdı.
Naməlum bir sürücüdon ise qorxmalı idi. İndi o monim hansı ictimai tobəqoyo aid olduğumu bilirdi, hörmotli adam sayırdı.
- Yaxşı, mənim bu Teodorama nə olub?
- Teodoraya?
- Bəli, atam onu m onə vcrəndə tozo gomi kimi şampanla yuduq.
Adı xoşunuza gəlmir?
- Bu Bizans imperatriçasının adıdır, - dedim. Dcyəson, öz biliyimle onu təeccüblendire bilmemişdim.

- Bilirom, - dcdi. Bu adı scçmokdo osas moqsodim xalama
sataşmaqdır. Onun da adı Tcodoradır, özü do yaman arvaddır.
Mən qoddimi düzəldib motordan aralandım.
- Bəli, - dcdim. Təəssüflə bildirmoliyom ki, sizin Teodoramn
xostoliyindən baş çıxara bilmodim.
O ycnə də xofifco gülüb üroyimi oynatdı.
- Bir hokim üçün gözol ctirafdır.
- Moslohotloşmok Iazımdır, - dcdim. - Ən bacanqsız mexanik
sizo daha yaxşı xidmot göstorərdi.
Qız nigarançılıqla maşına baxırdı. Onun saçından lavanda qoxusu
golirdi, osil ona yaraşan etir idi. Mon ondan çox böyük görünürdüm.
- Qulaq asın! - dcdim. Baş smdırmağına doymoz. Zonnimcə, bu
işin bircə çarosi var. Mən do Ccksona gcdirom, siz do. Gedək
monimlo, sizi atanızgilə ötürorom. Sabah isə mexanikinizə zong
cdorsiniz, gəlib maşınınızı tomir cdər.
Mən görürdüm ki, o toroddüd cdir; dodaqlanm dişloyir, heyocanla ollorini oynadırdı. Qəfildən düz üzümə baxdı. M en arxamı
aya çcvirmişdim, o üzümü çotinliklo sezirdi. Deyoson, imtahandan
yaxşı çıxdım. O gülümsoyərok dcdi:
- Gedok, siz xcyirxah adamsımz.
O qalxıb yanımda oyloşdi vo mon motoru işo saldım.
Daha yuxum golmirdi, özümü şon ve gümrah hiss cdirdim. Lap
az qalırdı şadlığımdan mahnı oxuyam. Yorğunluğum qəfıldon yoxa
çıxmışdı. Mon maşın sürmoyi sevirdim, geconi do sevirdim. İndi
istoyirdim ki, döngolordə Jilin çiyni m ənim çiynimə toxunsun. Qız
tamam sorbost idi. EIə onun tobiotinin dərinliyi də bunda idi, güclü
həyat cşqi, yaşamaq scvinci onu sorbost ctmişdi. Qız gözlerindəki
parıltını gizlotmoyi, cingiltili gülüşlorini cilovlamağı tez-tez unudurdu. O danışır, mon qulaq asıb gülürdüm.
- Mon clo indi Tco xalamgildon golirom. Hor ayın bir gününü
onun qonağı oluram.
- Korvcdo?
- Elodir ki var! Xalam bork narahatdır ki, on doqquz yaşım olsa
da holo nişanlı dcyilom. Elo güman cdir ki, m en kişilerin xoşuna
golməyi bacarmıram.
On doqquz yaş! Demoli mon çox sohv ctmomişemmiş.
O sakit seslə davam etdi:
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- Teo xalamın qırx ycddi yaşı var. Hələ orə getmoyib!
Atam hər dəfə ona dcyir ki, adam baş çıxarmadığı şcydon
danışmaz!
Mən gözucu baxdım. Yox, o mezo vcrmok istomirdi, bele şey heç
ağlına da golmirdi. Adi bir məsolo haqqında elə-belə danışırdı. Gecəyansı özgo bir şoxsin yanında bclo açıq danışması isə onun balaca
və sərbəst çənosino de, zorif boğazına da yaraşırdı. Mon həmən
doqiqe Jil Morqamn kim olduğunu anladım: o öz saflığı ilo hamını
şübhəyo salan, saxtakarlığın nə olduğunu bilməyən şəxslordəndir:
- Mən isə Qırmızı çaydan gəlirəm, - deyə dilləndim.
- Bah! O xarabalıqda ncynirdiniz?
- X əstə vardı. Xərçəngdir. Müalicosi yoxdur.
- Siz xerçənglo moşğul olursunuz?
- Xcyr. Xorçong, vərəm, rcvmatizm, soyuqdəymo, nə ilə dcsəniz,
məşğul olan kiçicik bir həkiməm.
Özümün özümo yazığım gəldi. Nə üçün özüm haqqmda belo
alçaldıcı kinayo ile danışdım. Özü de belə bir təbəqəye malik olan
qızın yamnda.
- Bəlkə atam sizə kömok edo bildi, - dcyə Jil dilləndi. - Bilirsinizmi o, xərçongdən yaxşı baş çıxarır.
Hiss cdirdim ki, sükanı tutan əllorim əsir.
- Bilirom, - dcdim.
- Onda atama m üraciət etmok lazımdır, - dcyo qız qətiyyətlo
davam etdi. - Heç kəsi ölməyo qoymaq olmaz. Siz məni ötürəndə
qalxarsınız atamın yanına, hər şcyi ona danışarsız.
- Professor Morqamn özünün kifayət qədər işi var, - dcdim.
- Elədir, amma hər halda kömok cdər. —Biz bir müddət dinibdamşmadıq, yolumuza davam ctdik. Nohayot, mon dillondim:
- Menim xəstem in yaşı çoxdur, əzab çəkir. Mon isə homişə
onun yamnda qala bilmorom.
- Yoqin ki, yanında nozarotçi qalır.
- Qırmızı çayda nozarotçi?
Monim gülüşümdə təhqiramiz bir ifadə vardı. Qız başını silkələyib dedi:
- Düz deyirsiniz? Yəqin onun pulu da yoxdur.
- Heç noyi yoxdur.
- Daha da pis. Dcməli, onun yanına şofqot bacısı da göndərmok
olmaz. Pulunu veron olmayacaq... lCönüllülor iso...

O, gözlorini yolun monim torofimdoki hissosino zillomişdi,
baxışlan qaranlığı dolib kcçirdi. Hiss edirdim ki, qaranlıqda məno
do baxır.
- Mon, - deyo o sözo başladı. - Mon iyno vurmağı bacarıram.
Şübhosiz, xosto yanında nozarotçi do ola bilorom. İş burasındadır
ki, buna adot ctmomişom.
Sağ olimi sükandan götürüb onun sol olinin üstüno qoydum. O,
olini çokmodi. Bizim damşmağa ehtiyacımız yox idi. Mon onu
scvirdim, çünki yalan danışmırdı.
- Sizdo qalxarsımz cvo, - dcyə qız tokrar ctdi. - Atam holo yatmayıb. Onunla bir qodoh içorsiniz.
- Siz güman cdirsiniz ki, o Qırmızı çaya gedor?
Suahm lap ikiqat sofch sual idi. Əvvola ona göro ki, bilirdim ki,
profcssor oraya getməyocok. Sonrası da ki, getsə do, çox gec idi.
Qırmızı çaya hokim çağıranda homişə çox gec çağırırlar.
- Atam çox yaxşı adamdır, - dcyə Jil cavab verdi.
Mon bilirdimki, o yaçşı adamdır. Qızını görəndon sonra bu fıkrimo daha çox inanırdım. Qız elo mülayim, clo gözəl, elə qolbitəmiz
idi ki!
- Roqs ctməyi scvirsinizmi? - deyo qız qofıldon soruşdu.
- Boli, - dcdim.
Üroyim yamanca döyünürdü. Forsiz olduğuma özüm bələd idim.
Ürəyimin səsini gicgahlarımda duyurdum. Bilirdim ki, ağlımı itirərəm.
- Roqs ctmoyi çox sevirəm , - deyo tokrar etdim.
- Hərdon bizə gələrsiniz, - dcdi. - Siz telcfonunuzu m ənə verin.
Mon yaxın vaxta bir şcy toşkil cdorəm.
O ciddi-ciddi fikirloşirdi.
- Bolkə çərşonbo günü. Əgor sizə əl verərsə?
- Çorşonbo günü boşam, - dcdim.
Ah səfch, səfeh, sofch!
- Yaxşı, - deyo o yckun vurdu. - İndiso gcdorik atamla bir
qədoh içərsiz.
O ycno güldü, amma bu dofo sosindo mehribanltq və cyni
zamanda iftixar hissi duyulurdu.
- O, pamplcmus şirəsi içocok. Xoşboxtlikdən canının qodrini
bilir. Sizo isə viski toklif edəcok.
- Mon də pamplemus şirəsini xoşlayıram, - dedim.

O ürokdon güldü.
- Dcmoli, siz gözəl golocoyə malik bir gəncsiniz! Əgər
Amerikada meyvə şirəsi içməyi xoşlayan çox olsaydı, az cinayət baş
vcrərdi... və i.a və s. O sizinlə görüşon kimi sizi Conni çağıracaq.
- Bu çox gözəl olardı, - dedim.
Mən, deyoson, dəli olmuşdum, səfehləmişdim, nə dediyimi, no
danışdığımı bilmirdim. Bəlkə mənim bclə bir istirahotə chtiyacım
varmış?
Biz Ceksona yaxınlaşmışdıq. O, söhbəto ara verib çantasını
eşələyirdi. Ə w ə lc ə bir dosto açar çıxardı, sonra pudraqabı, əl
yaylığı, qara ipək şərfi çıxdı. Nohayot, o bir qutu “Lakki” markalı
siqaret və balaca, uzunsov bir alışqan çıxardı.
- Siqaret çokirsinizmi? - deyə o təklif ctdi.
- Bəli, - dedim.
Homən dəqiqə başa düşdüm ki, hor şey bitdi. Mon ona görə
“bəli” dedim ki, doğrudan da siqaret çokmok istəyirdim. Lakin
alışqan haqqında fıkirləşməmişdim. Alışqanın amansız alovu hcç
yadıma düşmomişdi.
O, damağına bir siqarct qoydu. Sonra mən yavaş-yavaş üzümü
onun ovcunda əsən alova tərof çevirdim. O monim üzümü holə indi
görürdü.
Dem əliyəm ki, o özünü yaxşı olə aldı. Astaca köksünü ötürdü.
T ələsm ədən alışqanı da, siqarctlori də çantasına qoydu. Çantasını
bağladı. Sonra ollorini dizləri üzərindo çarpazlayıb gözlorini iroliyo
zillədi. Daha dinib-danışmadı.
Mon də danışmadım. Nədon danışaydım, axı? Ccksona daxil
olanda o dil açdı. Amma həlo üzümə baxmırdı.
- M ərkozə çatmamış məni düşürorsiniz, - deyo astaca, lakin
ciddi səslə dilləndi.
Mon dinməzco razılaşdım. Morkoz işıq olur, bütün gcconi
adam lar gəzişirlor, bizi görə bilordilər.
Maşını əylədiyim yerdən onların evinə on bcş dəqiqolik yol
vardı. O, qapım açınca m ən tərpənmodim. Əllərim clo bil sükana
yapışmışdı. Dodağımı dişloyib qanatmışdım. O, səkinin üstü ilə bir
addım getdi, torəddüdlo dayandı, sonra geri döndü.
- Yaxşı, sağ olun, - dedi.
- Dəym əz, - dcdim.
Qız bir qərara golə bilmoyib sokido durmuşdu.

- Çərşənbo günü... - deyə inamsızlıqla sözə başladı.
- Xoşdur, - deyə quru səslo sözkəsənlik etdim O, çiçyinlərini
çəkdi, ayağını astaea yerə vurdu, sonra gözlənilm əz bir coşqunluqla
dedi:
- Çox pis oldu. Adam xəcalət çəkir.
- Elədir, - dedim. - Amma fıkir verməyin...
Maşmı sürüb getdim. O, tufana sinə gərirmiş kimi çiyinlərini irəli
verib hərəkətsiz durmuşdu.
Ay yolu işığa qərq eləmiş, maşınım sürətlə gedirdi. Yorulm uşdum, yuxum gəlirdi... Mon qəsobədəki evimə, çarpayıma, rahat
otağıma, kitablarıma tərə f getmirdim. Mən düz irəli gedirdim,
çünki sürətin özündə nə isə məstedici bir q ü w ə var, adamın
əhvalını yaxşılaşdınr.
Mənim dərim çox qara deyil. Dodaqlarım da çox iri dcyil.
Amma bunun əhəm iyyəti yoxdur.
Mən zənciyəm.
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ANDRE STİL
(1921)

PO LA D Ç İÇ Ə K
{hekuyj)

Hə, demoli, yenidən işləyirik? Nə olar, pis m əsələ dcyil.
Altj yoldaş, ilk qönçələrin açılmağa başladığı ləklərin arasında,
həyətdə görüşdü. Onlar, bir-birlərilə salamlaşaraq, dallannı küləyə
çevirir vo alınlarına endirdikləri kepkalarmın, beretlərinin altından
gözaltı bir-birinin üzünə baxırlar. Bu iki həftə ərzində nə qədor
m əsələ haqqında düşünülm üş, nə qədər ycni fıkirlər ortaya
çıxmtşdır! Hər kəs, öz yoldaşımn üzündən, onun, bu sonu görünməyon on dörd gün müddətindo necə yaşadığını öyrənməyə çalışır.
- Çürüntü qoxusu gəlir, - dcyon qoca Leonun bu sözlərlə zarafatmı ctdiyini, yoxsa ciddimi danışdığını başa düşmək olmur.
Dəm ir qapı həm işə olduğundan daha ağır açılır, rəzələr tükürpərdici bir səslə cırıldayır. Qapını açmaq üçün onu çiyin ilo
itələm ək lazım gəlir. L ənətə gəlmiş külək adamlann dalınca soyuq
emalatxanaya soxulur, çirkli dəm ir təbəqələrinin paslı və nazik
yonqarlarını tələsik o tərəf-bu torəfə yuvarladır.
- Tez ol! Külək qapını örtər, sonra aça bilməzsən!
Onlar, qətiyyətsiz bir halda, dəmirlə örtülmüş kandardan içori
keçirlər və hələ öz iş paltarlannı gcymədon, Leonun ardınca em alatxanaya daxil olub, keçon müddot ərzində burada nə kimi
dəyişikliklər baş vcrdiyini görmok istəyirlər.
- Əvvəlcə əsgi ilə bunları silmok lazımdır!
H ər şey pas tozu ilo örtülmüşdür, gorgin çəkilmiş birləşdirici
qayışın üzorində barmaq izləri qəribə nəqşlər salır.
- Silm əyə dəyməz! Külək onsuz da tozu silib aparacaq, hələ
üstəlik sonin də qulaqlarını təm izləyəcək!
Doğrudan da külək çox qüvvotlonmişdir. Emalatxana, əslindo,
qırçınlı dəm ir tobəqəlorindən düzəldilmiş adi bir tövlədir, bu təbə283

qolorin üzorindo uzunsov poncorolor kosilmişdir, onlara tutqun şüşolor salınmış, moflil tor çokilmişdir. Bütün bu tövloni, cnino-uzununa,
lıor torofdon külok vurur vo adama clo golir ki, buranı saxlayan clo
küloyin qüvvosidir. Dolmo-dcşiklərdoki zamazkalar quruyub tökülmüş, porçimlorin otrafında domir paslanıb çürümüşdür. Külok vıyıldayır, tövlonin künc-bucaqlarında oxuyur, noyo iso doyib uğuldayır.
Folılolor çox ağır ycriyir, totilo çıxmış moktoblilor kimi maraqla o
torof-bu torofo baxırlar. Boli, ocob totildir! Çox yaxşı tətildir...
Külok domir tobəqolorini oyib açır, onlar gurultu ilo bir-birino çırpılır, clə bil sohno arxasında göy gurultusu yaradan xüsusi alot işloyir.
- Əsil göy Yupitcridir! - dcyə Tonton qohqəhə çəkir. Tonton
dəstənin içorisində ycddinci adamdır. O holə şagirddir, bütün
həftoni m əktobə gcdir, ancaq cümə axşamları işləyir, bu gün do elə
cüm ə axşamıdır.
- Hansı Yupitcr? - dcyo qoca Bonncr şüşələri sınmış vo sağaııaqları osgi parçası ilə sarınmış cynəyini alnına qaldırır. O, kəndir
altlıqh çəkməsinin nəyosə ilişdiyini duyur, özünü ayaq üstə güclo
saxlayır, - külək taxta və domir yonqarlarım, kağız parçalarını, yarpaqları, sahibkarın bağmdan buraya süpürlonib gəlm iş quru budaq
parçalanm Bonncrin ayaqları altına atır. Adama clə gəlir ki, külək
cmalatxananı özü ilə birlikdo yuxarı qaldırmışdır. Bütün döşomo
boyu, lap aşağıda, konarları paslanmış yarıq uzanır, oradan gündüzün
gözqamaşdırıcı işığı içəri süzülür. Emalatxananın dəm ir gövdəsi, bir
qüllo, birpapaq kimi, bu ycddi adamın, dozgahlann, köhnə maşınlann
üstünü örtmüşdür. Külək burada, öz evindo imiş kimi, ağalıq edir,
adamın ayağı homişə üşüyür, elo bil buzun üstü ilə gedirsən.
- Bu külək bcynimizi tomizləyir, hə, Bonncr?
Hər tərofı əzilmiş girdə dəmir pcç öz ə w əlk i yerində, emalatxananın ortasındadır. O, afışa yapışdırılan tumbalara oxşayır. Soyuq
olduğu zaman sönmüş pcçə baxmaq pis tosir bağışİayır: adam
soyuğu daha artıq hiss cdir. Kim dcyo bilor ki, indi apreldir... Peçin
yanında, öldürülmüş ilana oxşayan atoşkeş görünür. Bonner bu
ilanın baştna köz əvəzino, mismar çalmışdır - özündon elə şeylor
çıxanr ki!.. Əvvəllor onlar pcçin borusunu göy tabaşirlə başdanbaşa yazmışdılar - tooceüblüdür, necə olmuşdur ki, bu cür qüw ətli
külokdo o uçmamışdır! - indi, iki hoftodon sonra, borunun üzorindo
Leon Blümün üç cizgi ilo çəkilmiş şoklini yeno do görm ək olar onun bığları şlyapaya, şlyapası bığa oxşayır. Bu şoklin yanında oxla

dolinmiş bir ürok şokli vardır, - bu, Tontonun işidir - elə buradaca
oraq və çokic şəkli çokilmişdir, daha sonra iso yazılar görünür:
“Özünü gözlo, Lill!” vo “ Sabah iclasdır!” . Bu sabahdan göroson no
qədər kcçmişdir? Aşağı torofdo kim iso, “Vi uvrier” 1 qozctindən
alınmış bir məqaləni vo gülünc karikaturanı kəndir parçası ilə boruya
sanmışdır. Hom kəndir, hom do kağızlar alovun gücündon tamam
saralmışdır, çünki fohlolər, cmalatxanadan gctmomişdən ovvol,
bütün yonqarları və zibili yandırmışdılar. İndi bütün bu yazıları vo
şokilləri yenidən görmok adama qəribo golir, otrafda hor şcy
əzilmiş, köhnolmiş, nə isə, yad bir görkəm almışdır. Gör vaxt ncco
də sürətlə kcçir, hor şcy ncco do sürotlə dəyişir! Bunu, xüsusilo, iki
həftə işsiz gəzondən sonra daha artıq hiss cdirson! Uşaqlardan kiııı İsü
gülmok üçün, modda olan jumallardan birindon kosdiyi, doniz paltarı gcymiş bir qızın şəklini boruya yapışdırmışdır. Bu gözol qız da
başdan-ayağa saralmışdır. Onun bir ayağı borudan qopub yığılmış
və gülünc bir tərzdə yuxarı diklənmişdir, dabanı da oyilmişdir, çiyni
də öz ycrində deyil.
Ə w ə llə r sahibkar cmalatxanaya goləndə fəhlolor onun bu
şokillərə, nə isə, qoribo bir nozor saldığını, lakin hcç bir z.aman
damşmadığını görmüşdülor. Axı bu pcç, bu boru, bu od - bütün
bunlar sahibkann yox, fəhləlorindir. I lotta, fəhləlor, xüsusi olaraq,
sahibkardan ötrü, borunun üzorindo “biz öz iyirmi bcş faizimizi...”
- sahibkar yazının dalını oxum aq üçün borunun otrafına
hərlonmişdi - “ ...təfavütü yoxdur, alacağıq" sözlərini yazdıqları
zaman belə o ycnə də susmuşdu.
Qabricl, peçin çüyündən hazırlanmış və çatlamış qapısını açır, bu
qapı m əftillo sarınmışdır. Qabriel içəri baxır. Hm... küldən başqa hcç
bir şey görünmür... Pcç nəhəng tütün çubuğu kimi iy vcrir... Boşdur...
Pcçin içərisində vıyıldayan külok soyumuş, ağarmış külü acı bir
tüstü kimi adamın üzüno vurur. Qabricl cold pcçin qapısmı bağlayır.
Emalatxana sahibkan Boqar üç həfto bundan əvvəl fohlolori öz
kabinetinə çağırmışdı. Onlar altı nəfordilor. Jirardcn adlı bir şofcr
də o zaman onların arasında idi: o, kiçik yük maşmı sürür, sifarişlori
daşıyırdı, bəzən do, Boqar öz dostlarından kimi isə maşına
mindirib, onunla sakit söhbot ctmok üçün rul arxasında oyloşmək
istəmədiyi zaman, Jirardcn özü maşını idaro cdirdi. Kabinetdə, yazı
1 "V i u v ric r" ("F o h lo h B y a tı" ) - hom karlar ittifaqm ın hofiolik qozcli
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stolunun üzərindo podnos, podnosun içindo içki ilə dolu xırda
stəkanlar vardır, sahibkar özü isə stolun arxasında əyloşmişdir. O öz
qayda-qanununu pozmurdu; bclə bir doqiqədə - içki! Axı fəhlolər
Boqann nə haqqında söhbət edəcəyini duymuşdular.
Sahibkar ə w ə llə r do fohləlori öz yanına dəvət cdər, yaxud
bazar günlori cvlorino çağırardı. Onlar bir ycrdə içor, yaxud nahar
edordilər. Sahibkar deyərdi: “Bizim vəziyyətim iz böyük
müəssisolərdə olduğu kimi deyildir. Bizdə hər şey ailəvidir,
sadədir!” Bütün Turkucndə, metalçıların həmkarlar ittifaqı katibi
olan kommunist Jakdan başqa hcç kəs sahibkarın təklifıni rədd
etməyə cəsarot göstərmirdi, hərçənd hamı, sahibkann yanında ağzma
su alıb, sakit əyləşəcəyini qabaqcadan bilirdi. Boqar onlan qonaq
çağırsa da onun sahibkar olduğunu unutmaq olmazdı. Naharın dadlı
olmağına söz yoxdur, lakin önlük geymiş polyak qızı sənin qabağma xörək qoyduğu zaman sənə elə gəlir ki, bir dilənçi kimi yeyirsən,
- tikoləri tələsə-tələsə udursan, söhbot baş tutmur. Supla qızartma
arasında, qızartma ilo dissert arasında keçən vaxt ərzində otaqda
gərgin bir sakitlik olurdu və qonaq, vaxtı birtəhar başa vurmaq üçün,
otağa göz gəzdirirdi, - yəni ki, bu otaqdakılar məni təəccübləndirə
bilməz, elo-bclə, özüm üçün tamaşa edirəm, - bu zaman o, m ərm ər
buxarının üzərindoki aynada, özüno bclə yad olan süni təbəssümlə
örtülmüş uzunsov üzü görüb kədərlənirdi. Xidmətçi qız da bir
torofdən ortada gəzib adamları danxdırırdı. Bəlkə o, səndən də
savadlıdır, səndən do çox pul alır, nim çələri iso sonin qabağına, bir
ağaya qulluq cdirmiş kimi, düzür. Adam hor dəfə ona dem ək istəyir
ki, canım, özünüzü yormayın, Allah xatirinə, narahat olmayın!”
Bu dəfə, - deyo Boqar söhbətə başladı, - artıq bizim heç bir
sifarişimiz yoxdur, - bütün sifarişlor qurtarmışdır.
Sonra o nccə ağır bir vəziyyotdo olduğundan danışmağa başladı.
No isə, onun somimi, yaxud qcyri-səm im i danışdığmm əhəm iyyəti
yoxdur, axı bundan heç bir şey dəyişm əyəcək. Fəhlələri düşündürən
başqa m əsələ idi: evdə arvada nə deyəcəksən?.. Bu, birinci h əy əcan deyildi. Həmin vəziyyət altı ay idi ki, davam cdirdi: emalatxana,
aylıq sifarişdən başqa heç bir şey almamışdı. Bir dəfə iki hoftəlik iş
qalmışdı. Lakin bu vaxt təzə bir sifariş alınmış və iş öz qaydasına
düşmüşdü. Fohlələr öz arvadlarına bütün bunlar haqqında hcç bir
söz dcmirdilor. Lakin indi artıq ümid ycri qalmamışdı, bir həftədon
sonra cmalatxana bağlanmalı idi. Sahibkarm içkisi zəhrim ara
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qalsın! Fəhlələr onu içəndə hotta dadını da hiss ctmədilor. Elə bil
adico su içdilər. Söhboti uzatmağın mənası yox idi. Sahibkar isə
danışır, dcyirdiki, ənun hcç bir toqsiri yoxdur, o, köməksizdir...
Sahibkar, az qala, fəhlələrdən üzr istoyirdi, fohlolərin iso buna chtiyacı yox idi!.. Sahibkarın üzündoki ifado də günahkarlıq tosiri bağışlayırdı. Geniş pəneərədon Turkuen evlorinin damları, fabriklor, kanal,
vağzalın binası görünürdü. Tutqun bir gün idi, sanki şohorin üzərində göy yox idi. Toxucu fabriklərinin bacalarından qalxan boz acı
tüstü havaya yayılırdı... Yox, dostlar, Turkuen şəhori səmasızdır,
onlarca zavodun, bax beləcə sənin vəziyyətində olduğunu düşündüyün zaman bunu xüsusilo daha aydın hiss cdirsən - başa düşürson
ki, onlar işləyirlər, yoxsa ömürlərinin axırmcı günlərini yaşayırlar.
Görəsən bu sözlərin mənası nədir... Turkuen səmasızdır, xüsusilə o
zaman ki... Bəs işsizlik?.. Bu sözlərdo görəson bir məna varmı?
Sahibkarla söhbətdən sonra altı nofərin işsizlik günlori başladı...
İndi bunu xatırlamağa doyormi? Bütün bunların üstüno qolom çokmək lazımdır! Axı hər şey kcçib-gctmişdir... İndi sifariş var dcmoli, bir ay işləyəcəklor. Boxtimiz yaman gətirmişdir!
Hoyətdon dəhşotli bir gurultu, dəm ir səsləri, zonglərin cingiltisi
eşidilir. Külək velosipedlərdən birini, onun dalınca da başqalarını
yerə yıxdı.
Polo deyir:
- Yıxılan monim velosipcdim idi.
Küleyin yıxdığı velosipedlərin gurultusu içərisində Polo öz
velosipedinin səsini dərhal tanıdı — taxta rulun çatlamış dostoyi
beton divara sürtünərək cınldadı.
- Ey, sən, Yupiter, oranı bir qaydaya sal!
Tonton özünü clo göstərir ki, bu sözlərin ona heç bir aidiyyəti
yoxdur. Yupitcr kimi axmaq bir ləqəbin ona verilməsino haqq qazandıracaq təbəssüm ü heç kəs Tontonun üzündə görməmişdir. O, ağır
dəm ir qapını çətinliklə açır. Küloyin dəhşotli gücü adamları cmalatxanadan çıxmağa qoymayır, onlan içori itələyir...
- Gör nece əsir! Yadındadırmı, müharibədon ə w ə l bu cür bir
tufan olmuşdu!
H eyətde külok qəzeblə onların üstünə hücum çəkir, ciblorinə
soxulur, üfürülmüş m ü q əw a kimi, onlann qolçaqlannı şişirdir və
bütün fəhleler, hətta genc köməkçi də ayaq üste güclə dayanırlar,
külək onlan o yan-bu yana itoloyir, yıxmağa çalışır, kənardan baxana
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clo golir ki, onlar, no iso, qoribə bir roqs cdirlor... Fohlolor vclosipcdlori qaldırır vo onları tövloyo gotirirlər, vclosipcdlor iso
fohlolorin olindon çıxıb, qaçm ağa çalışır, cürbəcür qəribə
horəkətlor cdir, sanki onlar metaldan dcyil, qamışdan toxunmuşlar.
Tövlo, yaxud, daha doğrusu, cyvan sahibkann m ənzilinə tərə f
uzanan koridorla birloşmişdir. Bu, dal qapının yəludur. Koridorun
lap başlanğıcında fəhlolor üçün şkaf qoyulmuşdur. “ Bizdo hor şey
ailəvidir”, - sahibkar bu sözlori tokrar ctmoyi xoşlayır. Fohlolər öz
iş paltarlarını bu şkafa dürtür, kcpkalarını və beretlərini hor cür oldu
oraya atır, cmalatxanada istifadə etdiklori yüngül məstlərini burada
qoyub gedirlər. Şkafda, həmçinin, necə deyərlər, onlann ümumi
dövlətləri - oyun kartlan, sümüklər, fişkalar, sohifələri tökülmüş,
künclori əyilmiş, yağla örtülmüş bir kitab vardır. Kitabın birinci
səhifəsi cırılmışdır, yalnız iki sözü əxumaq mümkündür: “Gizli
m üharibə!..” Fəhlolor cmalatxanada işlədikləri müddət ərzində
koridorun qapısı açıq qalır. Onlar, bütün gün ərzində, istədikləri
vaxt bura golib-gedirlər. Axşam iso, fəhlolor evlorinə dağıldıqdan
sonra, Jirarden gəlib, ağır dəm ir qapılan bağlayır. Dal qapmın
açannı iso cmalatxanadan axınncı çıxan adam özü ilə aparır.
**•
Fohlolorin şkafı ilə üzbəüz, qırmızı boya ilo ronglənmiş,
pilloləri par-par parlayan və aşağıda, sürahiləri üzərindo böyük mis
bir küro görünən dolanbac pilləkən vardır. İkinci mərtobodo lap
pilləkonin başında sahibkarın kabineti ycrloşmişdir. Jak, qapını
döyməmişdən əvvəl, bir dəqiqə qətiyyotsiz halda dayamr.
O, sahibkarla danışdığı zaman homişə bir qədor kanxır ve yaxşı
sözlor axtarıb tapmağa çalışır. Sahibkara “cənab Boqar” dcsə, çox
gurultulu çıxm az ki?.. Eyni zam anda Jak, sahibkara sadəcə
“Boqar” , yaxud “Cənab Lüs’cn” deyo bilmoz. Sahibkar Jakı “Jak”
dcyo çağırdığı zaman onun da xoşuna gəlmir.
Homin bolalı içki axşamında Boqar, Jakdan, bir qədor səbir
ctməsini xahiş ctdi. Jak məsoloni çox götür-qoy clədi, hotta qoca
Boncrlo də m əsləhətləşdi.
Kim bilsin?.. Bəlko onunla işsizlik, yaxud homkarlar ittifaqı
haqqında nə isə bir söz danışasan, - dcyə Bonner cavab vcrdi, olbəttə, danışsan yaxşıdır, nodən çəkinirsən!
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Lakin Boqar müoyyon bir söz dcmodi.
- Vəziyyətdən bin əh ər çıxmaq lazımdır, Jak. Siz mono no kimi
bir m əsləhot vcrə bilorsiniz?
Jak bunu haradan bilsin! Yox əksinə, o, bu məsəloni yaxşı bilir.
Ancaq öz fıkrini Boqara açıb dcyo bilmoz ki!.. Bclo şcyləri bcş
dəqiqə ərzindo holl ctmək olmaz. Həm də bu, onların ikisindən
asılı dcyil. Bir torofdon də... həmin axşam Jak sahibkarla siyasot
haqqında mübahisəyo girişmok istəmirdi.
Molum şcydir ki, cmalalxananı bağlamaq sahibkann özü üçün
də əlverişli deyildi. Buna görə do o, Jakla, homişo olduğu kimi
deyil, başqa cür danışırdı, sanki o, Jakdan özünə kömok gözloyirdi.
Lakin m ogər Jak, bclo vaxtda sahibkara inana bilordimi? Tosadüfı
bir ohvali-ruhiyyoyo bel bağlamaq olardımı? Bax, buna görodir ki,
Jak, cavab vcrmək əvəzino, arxasını stola çevirdi, ollorini ciblərinə
saldı və özünü fıkirloşirmiş kimi göstororək, gcniş poncorodən
Turkuen evlərinin damlarma baxmağa başladı. Sanki onunla Boqarın
arasında bir divar ucaldı.
- Bilirsinizmi, Jak, axı cmalatxananın bağlanması moııim üçün
də ağır zorbədir.
- Yaxşı müqayisədir! - deyo Jak qaşqabaqlı mırıldandı.
- Mən başa düşürom... Lakin siz dcyəson məno hirslənirsiniz.
M əgər bu mənim təqsirimdir?.. Əgər monim fabrikimdə əlli fəhlo
olsaydı, başqa m əsələ...
Bəli, belədir ki, var, tutuquşu kimi ycno başladr. “Mon balaca
adamam, zavod sahibi deyilom” . Bəsdir! Hamısını bilirik. Zavod
sahibi deyilsən! N ə olsun? Jak, kəskin bir hərokətlo gcri çevrildi,
ancaq danışmadı. Ho? Hə, bəs sonra? Maaşın artırılması tələbi,
yaxud başqa tələblər irəli sürüldüyü zaman Boqar zavod sahiblərindən heç də scçilmir. Öz xoşu ilə o hcç bir zaman artıq qopik do
verməz. H əm işə fəhlələr mübahiso ctməyo, öz toləblorini irəli sürm əyə, sübutlar gətirm əyə, tətilo başlamağa mocbur olurdular.
Doğrudur, sahibkarın inadı heç bir zaman uzun sürmürdü. No üçün?
Xasiyyotinin yum şaqhğına görə? Çətin mosələdir! Sadəco, başqa
çıxış yolu tapa bilmirdi. Bütün bu naharlar, içkilər cmalatxanamn
ildönümündə, yaxud İlya günlərində maşında gozmək, - bütün bunlar m əgor zavod sahiblərinin işlotdiyi adi hiylolordən dcyildimi?
Budur, m əsələn, sahibkar keçən il fohləlori Turkucno apardı, orada
“Siniflər banşm ası" komediyası gcdirdi. Sahibkarlar və fəhlolor bir
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ycrdo nahar ctdilor, sonra Boqarla golon fohloloro kapitalla zohmət
arasında dostluqdan datıışdılar vo “Oüşmonçiliyi unudaq” adlı,
yaxud buna oxşar bir amcrikan pycsi göstordilor - bu, çox iyronc,
antikommunist bir tobliğat idi - inanın ki, bütün bunlar hamısı
qabaqcadan düşünülmüş vo qurulmuşdu... Fohlolor hirslondiklori
zaman, sahibkar üzr istodi, dcdi ki, onun hcç bir şcydon xobori
yoxdur, o, sadoco olaraq, öz fohlolorini doniz konarına gozməyə
aparmaq istomişdi vo sairo... no iso olan olmuşdu, kcçon kcçmişdi!
Boqar ycnidon yazı stolu arxasında oyloşdi, stolun üzorindo holo
də boş stokanlar görünürdü.
Hor halda, conab Boqar, çanaq homişo bizim başımızda
çatlayır!
Jak bu sözlori dcyib kabinetdon çıxdı.
O, qapını bork çırpıb gctdi. Lap nahaq yerə.
Jak sonralar, iş üçün bütün Turkueni gozdiyi zaman, Boqarla
arasında kcçon söhboti iki hofto orzindo tez-tcz xatırlamışdı. Yox,
altı nofor fohlonin işlodiyi bclo bir cmalatxanada onun kimi bir
kommunist, homkarlar ittifaqı başçısı çox da asanhqla iş apara
bilmozdi. Burada Boqarın som imi-qolbdon horokot etdiyini, yaxud
öz cibino göro bu vo ya başqa işi gördüyünü dork ctmok az idi. Hər
şcydən çətini o idi ki, Jak, özünün necə horəkət edəcəyini
düşünmoli idi... Böyük zavodlarda iş aparmaq asan idi... Maaşın
artırılmasını tolob ctmok, sairo bu kimi işləri böyük zavodlarda
ycrinə yctirmok daha asan idi. Orada mübarizə cəbhəsi başdanbaşa göz qabağındadır. Burada isə onların yalnız bircə sahibkarı var
- Boqar. Bozən o, fohlələrin düşməni kimi hərokət cdir, bəzən də
özünü elə göstərir ki, hotta fəhlolərlə ittifaq da bağlamağa hazırdır.
Jak ancaq m üharibədən sonra partiyaya girmişdi. Onun yaşı da çəx
dcyil, cəmi iyirmi bcş yaşı var. Lakin, buna baxmayaraq, partiyaya
girdiyi gündən bir-birindon mosuliyyətli olan çoxlu iş onun üstünə
töküldü. Ona deyirdilər: “Əgor sono göstərilon etimadla fexr
edirsonsə, dcməli, sən yaxşı bir kommunist ola bilərson. İşlorin
öhdəsindən dorhal golo bilm əyəndə kodorlənmo, - öyronərsən”.
Əlbətto, o özünə göstərilon ctimadla fəxr edirdi. Lakin bu, hələ
işləri həll cdən amil deyildi. Birdon bəlkə o, həddən artıq yumşaqlıq
elədi, bu zaman Jak özünü do, partiyanı da ləkələyə bilər? Yaxud,
əksino, çox da qunı olmaq olmaz, adamlan inandırmaq, mübarizə
ctmək lazımdır. Bu iki şcyin arasındakı sorhod görəsən haradadır?
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Onların sahibkarı olan Boqar kimi bir tiplo bacarmaq çox da asan
bir şey dcyildir.
Bəli, xüsusilə, həyatın özü ilo, adamlarla üzboüz goldiyi zaman
vəziyyət daha ağır olur. Budur, sən sahibkarın kabinctindoson. Pianino səsi gəlir. Onu çalan sahibkarın qızıdır. O monimlo yaşıddır.
Görəson o, Jancttadan, yaxud Janctta, bazar günlorindo təzo
paltarını geyindiyi zaman, ondan gözəldirmi? Boqarın qızının
görkəmi ki, sanki onun üçün hor gün bazar günüdür. Əlbottə, onun
vəziyyəti yüngüldür. Bununla borabor, o çirkindir. Jancttadan çoxçox çirkindir. Bəli, yaxşı! Budur, səno dcdilər ki, son bu gündon
işsizsən. Boqann qızı iso öz otağında pianino çalır. O soni inco bir
təbəssüm lə qarşılayarkən osəbiləşm oyə haqlısanmı? İııdi gəl
bundan baş çıxar... M əgər bizdə ondan da dövlətli toləbələr azdırmı? Halbuki, onlar partiyanın üzvüdürlər. Mosolon, Lilldəki
Portyeni götürok, o, özək katibidir. Əslino baxsat, Portycnin işi lap
qəribədir. Axı onun atası bank sahibidir...
Keçən il Jak, ənənovi Lill yarmarkasında olduğu zaman, toma
dəzgahınm on ycni modcli qoyulmuş bir vitrinin qarşısında durdu.
Jak maşmlara soyuqqanlıhqla baxa bilmir. Viırindəki dəzgah
isə çox gözəl idi, q ü w ə tli və sözo baxandı, dcmok olar ki, insan əli
dəym ədən öz-özünə işləyirdi. Bax, Jak belə bir maşında işləsəydi,
nə yaxşı olardı! Jak, onunla birlikdo vitrino tamaşa cdon qonşusunu
dürtm ələm ək, gülmək istəyirdi. Kim nə deyir desin, madam ki, sən
yaxşı metalçısan, sənin üçün bu cür gözəl maşından daha yaxşı nə
ola bilər? Jak gcri çevrildi... Sən bir təsadüfə bax!
- Görürom, siz do mi çox maraqlanırsınız?
Sahibkar Jaka toklif etdi ki, onun maşınına əyloşsin və birlikdo
Turkuenə getsinlər. Jak, hansı bir bohanə iloso sahibkann toklifıni
rədd ctdi və M onjidən keçib evlərino gctdi...
İndi isə Boqar özü Jakın yanına golmişdi. O, maşını koskin bir
hərəkətlə tormozladı, maşımn tokorlori altından hər tərəfə qara vo
qəliz palçıq sıçrayırdı. Boqar maşından ycro atılıb, qatran kimi
yapışqanh küçodə sürüşo-sürüşə Jaka tərof qaçdı. Həlo qapıda ikon
o, nofəsi kəsilo-kəsilo Jakı çağırdı:
- Sifariş var, tozo almışam! Qaç, uşaqlara xobor clo! Dc ki, iş
axtarmasınlar!
Onun görkəmi doğrudan da çox scvincli idi. Nə üçün? Göroson
o özü üçünmü, yaxud fohlolor üçünmü scvinirdi?
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Y a/da bu dönggdon kcç görüm nccə kcçocokson, - hor torofdo
gölmoço var! Boqar, hor dofo döngolordo aksclcratoru basanda,
yaxud buraxanda, onun ayağı süngor kimi şişmiş çokmosinin içindo
fırçıldayır. Turkucndon Lillo qodor iso istodiyin qədor döngo var...
O, öz xoyalında, ycno do, palçıqlı vo qatran kimi qara küçonin
ortasında osgiyo sarınmış su kranını görürdü. Bu osgini boruların
donmaması üçün sanmışdılar; sohorlor holo do şaxta olurdu: kran
xarab olduğu üçün bir az axır, şaxtanın tosirindon su damcıları buza
dönüb, krandan asılır... Qapıların ağzına taxta lövholor vurulmuşdur
ki, xırda uşaqlar sürünüb küçoyo çıxmasınlar... Gör, Jak ncco
kodorli bir ycrdo yaşayır! Boqar, xoş xabori Jaka yctirmək üçün
başını qapıdan içəri uzatdığı zaman üzünə, zirzəmidon gəlirmiş
kimi, bir rütubat və çürüntü iyi vurdu. Otağın ortasmda qırmızı
boya ilo ronglənmiş, çay stəkanlarınm ləkə saldığı, taxtaları
çatlayan girdo bir stol qoyulmuşdu. Qamışdan düzoldilmiş krcslo
sanki holə do insan vücudunun formasını saxlamışdı. Yoqin ki,
Jakın “papaşa” çağırılan atası bu krcsloda ölmüşdü. Jakın atası xcyli
müddot xəstə olmuşdu. Boqar “papaşanı” lap uşaq vaxtından
xatırlayırdı. “Papaşa” , qoca Boqarın hələ o zaman çox kiçik olan
cmalatxanasında işləyirdi. Bu cmalatxanada cəm i dörd fəhla vardı.
Nahar vaxtı, “papaşa” qəlyanaltı ctdiyi zaman, balaca Lüscni dizləri
üstə oturdar və ona adamın dilini qıcıqlayan vo boğazını yandıran
gilomcyvo verərdi... Otaqda kitablann qoyulduğu bir ctajcrka vardı.
Son bir ağılsızlığa bax! Kitab yığımna bax!.. Stolun da üzorində
açıq kitab görünür. Bclo bir daxmada bu qodor kitab nəyo lazımdır!
Jak doli olub nodir? Göroson bunlar no kitabıdır?
Lüscn Boqar, Turkuendən çıxıb, maşını körpünün üstü ilə
sürərkon palçıqlı hoyoti, su kranını vo no üçünso, iki hoftə bundan
ovvol Jakla ctdiyi söhboti xatırladı. Molumdur ki, burada heç bir
müqayiso ola bilmozdi. Fəhləlor işsiz qalacaqdılar, Boqar iso
emalatxananı bağlamalı olacaqdı. Lakin, qoy nə deyirlər desinlər.
Boqarın öz adotlori, öz hoyatı var. Dünyada minlorlə clə şcy var ki,
fohlolor onları hcç tosovvürlorinə bclə gətiro bilməzlor, hotta onlar
bunun üçün heyifsilonmoyə belo qadir deyildirlor... Boli... Boli...
Boqar üçün do cmalatxananın bağlanması ağır zorbodir...

Yola diqqotlo baxmaq lazımdır ki, hcç olmasa, çox fıkirloşmoyosən. Bclo yaxşıdır. Boqar, ona hücum çokon fıkirlordon özünü
qorumağa çalışır, onlardan qorxur, dcmok olar ki, utanır, bu
fıkirlərin harada iso, qaranlıqda gizlondiyini bilirdi.
Bir ildon sonra Rcnc moktəbi qurtaracaq. Əgor vəziyyotləri
yaxşılaşmasa bclə, Boqar Rcnc üçün kontor aça bilər... Onun,
Allaha şükür, mohkomo ilə yaxmlığı var. Rcne özüno yol aça bilər.
Düzdür, çox böyük şöhrot qazana bilmoyocək, hor halda özüno yol
açacaq. Boqar iso pis vəziyyəto düşsə... Tcrye ona kömok cdəcoyini artıq bildirmişdir, o, cmalatxananı almaq istoyir. Axı Terycnin
zavodu emalatxana ilə yanaşıdır... Lakin o, cmalatxananı cvlo birIikdə almaq fıkrindodir. Dcmoli, bu məsoloni do birtəhər holl
ctmək lazımdır...
Ən nəhayət, axı Boqar, hor halda, mühondisdir. Onun da öz
dostlan var... Boqar bu sözləri öz-özlüyündə təkrar cdir, sanki
özünü inandırmağa çalışırdı. Lakin, bundan hcç bir şcy çıxmırdı.
Hor şey ona qeyri-ciddi, süni tosir bağışlayırdı... Ycno do başqaları
üçün işləmək! Xcyr, bağışlayasınız, bunu onun üçün dcmoyiblər.
Əgər vəziyyət daha da ağırlaşsa... Arvadı öləndon sonra ncco
həyat sürdüyünü xatırlamaq kifayotdir... 1938-ci il yay foslinin
küləkli bir günü idi... Onlar, bax bu maşında dənizo gcdirdilər. Körpüdo qoza baş vcrdi. Arvadı öldü... Sonra Boqar hor axşam “Jan”
qohvəxanasında araq içmoyə başladı... O, “ Dunay klubu” na da
gedirdi... Jozi, Boqarın arvadını əvəz cdə bilirdi vo dünyada Jozidən
gözəl hcç bir qadın tapıla bilməzdi... Elo buna göro do onun adı
Jozidir. O, təkco Boqara qismot olmaq üçün hoddon artıq gözoldir...
Jozi... İşsizlik, Jozi... İşsizlik - bclo şcylor Jozinin vccino golmir...
Ayda bir dəfə Boqar Pariso gedirdi... O, noğmolor, kuplet oxuyanları
sevirdi... M əgor kupletlori scvmok günahdır? Onlar adamın bcynini
tomizloyir... Bundan başqa, kuplct dcyonlorin, hökumoti vo parlamcnti,
bütün bu sarsaq adam lan nccə ələ saldıqlanna qulaq asmaq adama
xoş golir... Tra-lya-lya... Gör ncco olo salırlar... Tra-lya-lya-lya...
Sifariş mosoləsi dorhal holl olundu. Bu dəfo çox gözlotmodilor.
Bu conab baş rcdaktorlar no yaman dikbaş olurlar. Özlorini clo
göstərirlor ki, guya hamı onlara borcludur: bilirsinizmi biz sizə
m üraciot etsək do, bunu bilin ki, bizim sifarişim izi başqa
cmalatxanalar da yerino yctiro bilərdi. Sizin gomilor onlarca,
yüzlərlədir. Buna göro də özünüzü gözləyin!.. Boqar yaş
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çokmosini, mcxaniki olaraq, qalm boz xalçanm üstiıno basdı və
ayağının çəkmonin içorisində güclə eşidiləcək bir səslə necə
fırçıldadığına qulaq asdı. Diş ağrısı çəkən adam da, bu cür qcyriiradi bir halda dilini ağnyan yero sürtür. Bir sözlə, Boqann esəbləri
yerindo dcyildi. Hər halda, onun sonədləri cibindədir. Boqar, conab
direktərun öz fıkrini dəyişəcəyindon və m üqaviləni geri
alacağmdan qorxurmuş kimi, zavoddan uzaqlaşmağa tələsdi.
- Sağ olun, conab direktor! Nə üçün siz “Jan” qohvəxanasında
görünmürsünüz?
- Əzizim, indi orda oyloşmək olmur. Adam çox golir.
- Xudahafız, conab direktor, xudahafiz!..
Oho, bütün həyot çınqılla örtülmüşdür, bir buna bax! Yağışdan
sonra isə maşın sürmək çox çətindir, rulu əlindo möhkom saxlaya
bilmirsən. Allaha şükür, maşın asfalta çatdı!
Hor tərə f oğru ilə doludur, tra-lya-lya...
“Yujevcrpal” . L ənət şeytana, mon bu sözü harada eşitmişəm?
“Yujivcrpal” . Bəli, haradasa eşitmişəm! Hotta belə bir polad da
görmüşəm... Yoqin ki, görmüşəm... Tra-lya-lya.
Matcrial alanda baxaram. Lakin, hor halda, maraqlıdır... M araqlıdır. “ Yujiverpal” çox cingiltili sözdür. Porilorin adına, əfsuna oxşayır... No isə, balaca kinli bir şcytana, bir cadugərə... Çox maraqlıdır.
Bolko clə buna görə də bu sözün monası gizli saxlanılmışdır...
İçorisində yivləri olan kiçik bir silindr... Balaca dəm ir lövhe,
xüsusi polad...
- Conab Boqar, bunlar tamamilo m üxtolif detallardır... A yrıayn mcxanizmlərdən ahnmışdır... O nlann nəyə lazım olduqlannı
biz özümüz də bilmirik.
Dcyilən hər sözdə Boqar bir şeyi aydın hiss cdirdi: istəyirsən al,
istəyirson alma, başqasına vererik.
Bu, fırmanın sirri idi. Nə olsun ki, adi mosolədir...
Boqar bodəninin sol torəfındə no isə bir narahatlıq, bir ağırlıq
hiss edir, sanki ciblori xırda pulla doludur. Bu, demək olar ki, ftziki
bir hiss, aydın bir təsow ürdür, elə bil üzərində sirli çertyojlar
çekilm iş və dördqat bükülmüş layihə kostyumun üzerinden Boqann bədəninə ağırlıq edir. Özü də elə bir ağırlıqdır ki, guya bu çcrtyojiar poladdan tökülmüşdür.
“Yujiverpal” ... Mono bclə gəlir ki, bu adı uşaq kitablarmdan
birində, nağıl kitabında oxumuşam... Sczam, açıl! Schrlənmiş meşə...

Ycni sifariş onlara, fəhlələrə də rahatlıq vermirdi... Bir yandan
sifariş, bir yandan da külək... Külok vıyıltılı bir seslə qulaqlannda
əsir, bcyinləri dumanlandırır, adamları yıxır. Sanki son artıq canlı
insan deyil, nə iso, cansız bir cisimsən.
Yarım saatdan sonra zəhm otin nofosi artıq emalatxananı
qızdırmışdı. Jak və homişo boğazına kəmond kimi uzun qara şərf
sarıyan sosialist Qaspar, öz dəzgahlarmı işə buraxarkən, həyəcanla
bir-birinə baxdılar. Görəsən dəzgahlar işloyəcək, ya yox? Üzgüçü
uzun fasilədən sonra qotiyyətsiz bir halda suya atılarkon özünü bu
cür hiss cdir. Eybi yoxdur, dozgahlar yavaş-yavaş işo düşdü! Sonra
iki sıxıcı da horokoto gəldi və gecolər yanyuxulu inək öz yemini
çeynədiyi kimi, onlar da metalı çcynomoyə başladı. Yupitcr, no iso
oxuyaraq, mişarla işləyirdi: hərdonbir o dayamr və kosdiyi mctalın
ne şəklə düşdüyüno baxmaq üçün mişan bir torəfo qoyurdu.
Bonncr dcdi:
- Nə deyirsiniz deyin, bu iş adamı iyrondirir!.. İşləyirson, amma
nə iş gördüyünü bilmirsən...
- H ər halda, bu polad nəyə dcsən dəyər...
- Axı bu, nə olan şeydir?
Qaspar, ilk silindri yonub, əllərini bir-birino sürtdü, sonra cyni
qayda ilə detalı silib tomizlodi, elə bil onu parıldatmaq istəyirdi. O,
ağır vo yağlı osgini yanındakı soyumuş peçin üstüno atdı, polad
yonqarları ayağı ilə konara itəlodi ki, hazırlanmış dctallar üçün ycr
boşalsın. Sonra silindri ovcuna qoyub, o tərəf-bu tərofə hərlotdi.
Başqa fəhləler onun dövrosinə yığıldılar, hamı bu detala baxmaq,
onu əlində tutmaq istəyirdi. Görəsən bu silindr nəyo lazım idi?
- Ver bura görüm! - dcyə Jak Qaspardan xahiş cdir.
Külək cmalatxananı kətan çadır kimi silkələyir. Uzun m əftillərdən asılmış göy lampalar ağır-ağır tərpənir.
- Adama elə gəlir ki, bu külok bizi buradan uçurub aparacaq.
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O zaman mənim mavi gözlorinı var idi. Dcyirlor ki, gözün rəngi çox
nadir hallarda doyişir. Mon, yumşaq xalçanın üzorindo üzüstə uzandığım halda nağıl oxumağı scvərdim. Lakin, hotta o zaman belə mən,
üstündə “Konstruktor” sözü yazılmış oyuncaq qutusunu her şeydən
çox xoşlardım... İndi görəsən bu qutu haradadır?
**+

- Tonton, lonolo goloson! Şorfi yığışdır! Bağlayıcı qayışa ilişmokmi istoyirson? Tcz dozgahın yanmdan geri çokil, eşidirsonmi?
Tonton şaquli voziyyotdo işloyon bağlayıcı qayışa baxır, bu
qayış horlonmokdo davam cdorok, tokorlorin üstündon keçorkən öz
tikişi ilo bir dofo aşağıda, bir dofo do yuxarıda şaqqıldayır.
- Başa düşmürom ki, bu nodir, - dcyo Jak, barmağını yivlorin
üzorindo ehliyatla gozdirorok dillonir... - Yaxşı, apanm sahibkara
göstorim.
* * *

Boqar clo bu anda tclcfonla danışırdı.
Əlindo dctal tutan Jakın içori girdiyini görorok, tez dostoyi oli
ilo örtdü.
- Yaxşı, sonra.
O, dctalı qoymaq üçün olilo Jaka işaro cdir vo özünün hoddən
artıq tosorrüfatçı bir adam olduğunu göstoron bu horokətə bəraət
qazandırmaq üçün gülümsəyir.
Jak, sos-küy salmamağa çalışaraq, qapıya yaxınlaşır. Boqar
ycno do oli ilə dəstoyi örtür və soruşur:
- Bəs lövhələr hanı?
Jak əlinin horokoti ilo indi gotirocoyini bildirir. Boqardəstəyi asır.
Jak gcdir.
İndi sahibkar özü, ağır silindri ovcunda tutaraq qaldınb cndirir.
“ Yujiverpal”, “Yujiverpal” ...
İki gündür ki, bu “Yujivcrpal” sözü Boqarın başından çıxmır,
lakin bu gün sohor, holə yarıyuxulu ikən, birdən onun fıkri
aydınlaşdı... 1939-cu, yaxud, daha doğrusu, 1938-ci ildo Boqar bu
cür bir poladla işləmişdir. Lakin bu poladın nəyə lazım olduğunu o,
indi yadına sala bilmir. Hololik iso qoribə söz otağın içində o
küncdən-bu küncə sıçraytr, Boqann bütün fikirlərini boğurdu.
Gəlsonə hər şeyi atıb gcdim. Doğrudan da, kor-koranə işləyirsən,
ilan kimi sürünürsən... Silindr... Görosən bu, noyo lazımdır? Boqar,
Jak kimi, barmağını yivlərin üzorindo gozdirir.
O, dctalı kağızların üstünə qoyur. İndi Boqar başqa şcy
haqqında fikirləşir... Yay fəsli haqqında... Marinin öldüyü yay fosli
haqqında dcyil, kcçon il Jozi ilo birlikdə Turkucndə keçirdiyi yay
fosli haqqında fıkirloşir... O öz oğlanlarını Turkucno aparırdı, çünki
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Terye avtobusda ona ucuz yerlər təklif etmişdi. Jozi donizi sevmir...
Lakin dəniz qumunu xoşlayır!.. O, doniz konarında tonbolcəsino
uzanmaq, qumamı, yoxsa günoşomi gülümsəmok üçün yaranmışdır.
O, yəni Boqann Jozisi...
Boqar, karandaşla, mcxaniki olaraq, çcrtyoj taxtası üzorindo
silindrin şoklini çokir, sonra daha bir ncço silindr və lövho şokli
qaralayır... Yan torəfdo, aşağıda, sağda. Çcrtyoj taxtası ona doniz
kənarını xatırladır... Mürəkkəblo yanaşı duran bu taxta Boqarın
gözlori qarşısında qumu və dənizi canlandırır. Lövholər kopənok
qanadlanna, çiçək yarpaqlanna oxşayır, silindr iso... boli... bir, iki,
üç, dörd yarpaq silindrin üzərində görünür. Gözəl çiçəkdir, gözəl
polad çiçok... Özü do Jozi üçün...
Qapı açılır. Jak lövhələri gətirmişdir. Aha, dcmoli, onlar bu cür
imiş! Boqar bu balaca maraqlı şeyləri stolun üstünə, taxtanın yanına
qoyur...
* * *

H ər şey cəhonnəm olsun! Janetta ilo comisi on beş dəqiqo vaxt
keçirmək olar, bu on beş dəqiqoni korlamağın nə monası var!
Buna baxmayaraq o, Janctta ilə bir ycrdo olanda da özünü narahat hiss edir. Ə gər Janetta Turkuendə yaşamış olsaydı... Lakin o,
hor səhər, buradan otuz kilometr uzaqda, Duenin lap yaxınlığında
olan Sen-le-N obldan buraya golir. Onlan, iş başlanana yaxın
avtobus daşıyıb gotirir və işdən sonra dorhal gcri apanr. Onlar
Turkueni yalnız nahar fasilosində görürlor. Yalnız bir dəfo Jak,
Janettanın yanında xcyli qala bildi, onu evlorino apanb, anası ilə
tanış elodi. Bu, qızların totil elan ctdikləri günlərdə idi...
Onlar, həmişo birlikdə nohəng toxucu fabrikinin koskin fıt
sosini gərginliklo gözləyirlər. Janctta bu fabrikdo işloyir, fabrikin
fit səsi bütün şəhərin üzərinə yayılır, ağır bir tor kimi cvlorə vo
küçələrə çökür. Jak və Janetta, bu fit səsini sanki həmişə cşidirlər.
Onlar, yan-yana, kanalın sahili ilo gedirlor, fit səsi iso qarabaqara
onlan izləyir.
Onlar bir-birlərilə çox tosadüfı tanış olmuşdular. Bu hadiso,
qızların tətil elan ctdikləri gündon iki həfto ovvəl baş vcrmişdi.
Jaka tapşırmışdılar ki, fabrikdon çıxıb, dağılmağa hazır olan qızların
qarşısında nitq dcsin. Bu çox da sadə bir mosəlo dcyildi... Camaat

qarşısında danışmaq lazım goldiyi zaman adam homişə qorxur,
hətta ən isti günlordə bclə üşüyür. Jak mitinqlorde dəfolerlə çıxış
ctmişdi, - o öz çıxışlarının sayını bclə itirmişdi. Lakin, sexlərdə, fıt
səsindən bir neçe dəqiqe əvvel seslenocək (ona belə demişdiler)
zəngi gözləmək üçün qəhvexanaya gəldiyi zaman heç özündə
deyildi.
Çox qəribədir ki, nəhəng dəm ir qapıların qabağında, döngedə
bircə stul qoyulmuşdur. Jak onu buraya qəhvəxanadan gətirmişdi,
stul küçənin ortasında lazımsız eşya kimi dururdu, hiss olunurdu ki,
bura onun ycri dcyil. Təki avtobus gelm eyəydi... Zeng vuruldu! Jak
stula tərə f qaçıb, onun üstünə çıxdı. Stul küçenin daşları üzərinde
yavaşca torponirdi. Heç bir konspekt haqqında fıkirləşmodiyinə
baxmayaraq, Jakın hoyacanı kcçdi. Küçə iclas salonu dcyil. Burada
m əsoləni tcz holl ctmək, adamların qəlbini alovlandırmaq, bcş
dəqiqədə hor şeyi danışmaq lazımdır, yoxsa hamı dağılar, axı adam
danışanda ən mühüm mətləbi axırda dcyir. Fəhlələrlə danışmaq bu
qızlarla danışmaqdan asandır. Fohlə səbirlə dayanıb qulaq asacaq.
Lakin bu qızlar? Bunların çoxu on dörd-on bcş yaşında
yeniyctmodir. Onlar pıqqıldayır, bir-birlərini dümsükləyir, qabaqda
dayananların arxasında g izlənm əye çalışır v ə özlorini cle
göstərirlər ki, guya gülmoklərini güclə saxlayırlar... “Bu nə cür
tipdir? Əcəb axmaqdır: küçenin ortasında stulun üstüne çıxıb...” .
Sonra onlar tez dağılışa bilərlər: avtobuslarda oturmaq üçün hamıya
yer çatmaz. Otuz kilometri ayaq üste dayan görüm, neco dayanacaqsan! Şofcrlər artıq motorları işo salmışdılar. Onların səsini
batırmaq üçün berkdən qışqırmaq lazımdır... Yalnız yaşlı fəhlə
qadınlar və bir ncçə fəhlə dayanıb, Jaka qulaq asırlar. Janetta axıra
qodər qulaq asdı. Ancaq, bircə Allah şahiddir ki, Jak belə deqiqələrdo sevgi macəralarından başqa her şey haqqında fıkirləşir.
M əhəbbotin bu m əsələyə dəxli yoxdur. Lakin, buna baxmayaraq,
sonradan Jak, Jancttanın homkarlar ittifaqı nüm ayəndəsino az da
olsa kömok ctdiyini eşidərək sevinmişdi. Onlar bir-birlərilo görüşm əyə başladılar. Janetta söz üçün m əəttəl qalmırdı. Onlar avtobusla
gcri qayıdarkon Janetta ara vcrm ədən danışırdı. Bu qızcığazlar da
ona qulaq asırdılar.
Janctta və Jak yan-yana kanal boyu irəlileyir, hündür tutqun
dalğalar sahile çırpılır, külok hər doqiqə öz istiqamətini dəyişir ve
kanalın suyu acıqla şınldayır. Yağış yağmır, lakin gem içiler meşin

plaşlannı geymişlər, indi dalğalar onları tamam islatmışdır. Jak,
Polonun ona borc verdiyi velosipedi sol əli ilo tutub gcdir.
Velosipcd dağıdılmış küçenin daşları üzorində atılıb düşür. Onlar
küləyin çox q ü w e tle esmediyi fabrik divarının yanında dayanırlar.
Bir az nəfos almaq lazımdır. Külok adamı gümrahlaşdırır, nə
üçünse gülmək istoyirsən. Sözlor, demok olar ki, eşidilmir.
- Jak, bizim birco çıxış yolumuz var, - cvlənmoliyik!
Janctta haqlıdır. Hətta öpüşməyə də ycr yoxdur... Onlar gündo
yalnız on beş doqiqə görüşə bilirler, dörd aydır ki, bu vəziyyət
davam edir. Bunun axın necə olacaq, bu iş nə ilə qurtaracaq? Yox,
bclə davam edə bilməz. Küçolorin künc-bucağında öpuşmək ancaq
m ekteblilərə yaraşar.
- Həyatımızı birtehər quranq...
- Ə gər emalatxananı tamamilo bağlasalar?
- Düzdür, Jak, düzdür... Birdən məni də işdon qovsalar?
Sanki hər ikisinin arasmdan qüvvətli külək dalğası kcçir, onları
dərin bir şırımla bir-birindən ayınr, - kotanın tiyosi do donmuş torpağa belə sancılır.
Bu doğrudur. Ən dohşətlisi Jancttanın işdon mohrum olmasıdır.
O zaman Janctta, bir dəfə do olsun, Scn-dc-Nobldan kənara çıxm ayacaq. Bəs neco olacaq? Dcmoli, hər şey bitocok? Axı bu ola
bilməz. İndi də onların vəziyyəti yüngül dcyil, xüsusilə bazar
axşam lan, Jak tək qaldığı zaman, Janettanın onsuz güldüyünü,
şənlik etdiyini, kinoya, qonaqlığa gctdiyini düşiinmoyo bilmir!
- Son haqlısan, Janctta. Madam ki, cmalatxana ycnidon işlom əyə başlamışdır... Sən haqlısan... Axı, ola bilmoz ki, biz həmişo
belə yaşayaq!
Jancttanın gör nccə qəşəng gözlori var! Onlara yaxından, lap
yaxından baxanda küləyi de, fıt səsini do unudursan, hətta bunları
da sevm əyo başlayırsan.

* * *

Əvvəllor Jak da, başqaları kimi, gördüklori işo yalnız maraqla
yanaşırdı. Birdən o, Boqarın kabinctindo taxta üzərində gördüyü
şekillori xatırladı və Jak, her şeyi başa düşdü.
Silindr və lövhelər eyni bir dctalın hissəleridir!

O bu haqda, hololik, yoldaşlarına hcç bir şcy dcmok istomirdi.
Axı, dcməyə holo bir söz do yox idi. Əvvolco buna omin olmaq
lazımdır. Jak, öz dəzgahtnın yanında duraraq, lövhoni silindro bağlamağa çalışırdı. O, bunu dors vaxtı parta altında kağızdan göyərçin
düzoldon bir moktəbli kimi gizlico cdirdi. Onun qara, yağlı barmaqları arasında dctal, kağızdan düzoldilmiş kimi, dcmək olar ki,
sossiz horəkət cdirdi.
Nəhayət, Jak, polad əritm ək üçün ayrılan xüsusi otağa girib,
silindri və dörd lövhoni birloşdirdiyi zaman əna hər şcy aydın oldu.
O, dcmək olar ki, qorxdu vo ürəyinə coşqun bir qozəb hissi doldu.
Əclafi
Əclaflar!
İndi o, bunun no dcmok olduğunu bilirdi! Əllorində titrəyən
böyük taxta qoruyucunun rongli şüşəlori arxasından Jak, qaz şam ının, ağır rczin şlanqm, gözqamaşdırıcı alov püskürən uzun nazik
borunun ncco tərpəndiyini görür. Əllori ona qulaq asmır. Jak, onu
arxadan ölüm qovurmuş kimi toləsir. Qcyri-adi vo parlaq bir işıq
aşağıdan onun üzüno düşür, kölgolor qoribo bir surotdə yerlərini
doyişmişdir, Jakın çonosinin kölgosi dodaqlarına, dodaqlarının,
bumunun, cohonglorinin kölgosi gözlərino, qınşm ış alnına düşmüşdür, bcləliklə, onun üzü sanki tərsino çevrilmişdir.
Əclaf!
Nəhayot, Jak, dctalı birtəhor hazırlayır. O, hələ isti olan bu
dctalı oli ilo qamarlayır, mormi parçasım yaradan mohz bclo
çıxarırlar, insanları öldürən silaha mohz bclo toxunurlar.
Jak, qaça-qaça cmalatxanamn ortasına golir.
- Bir baxın, görün onlar bizi nəyo mocbur ctmişlər!
Fohlolor, onun olindoki şcyo yaxşı baxa bilmədilor, çünki Jak,
barmaqlarını yandıran detalı o ovcundan-bu ovcuna ata-ata cm alatxana boyu çox sürətlə qaçırdı.
- Göroson ona no olub?
Fohləlor bu suala cavab tapa bilm irlor... Hamı Qabriclin
dozgahı yanında, qapı ağzında durub, noyi iso gözloyir...
Jak, üç pilloni birdon atlanaraq, pilləkənlə yuxarı qalxır, hətta,
qapını bclə döym əyərok, kabinctə soxulur... O, çığırmaq istəyir,
lakin özünü saxlayaraq çox yavaşdan deyir:
- Deməli, siz bizi buna mocbur cdirmişsiniz!

- Bu nədir bclə? - dcyə Boqar krcslosundan sıçrayaraq hcyrotlo
soruşur, Jakın ovcunda titroyon qara mctal parçasından gözlorini
ayıra bilmir. - Bu nədir belə? - Sanki o hcç bir şcy bilmir. Jak
özünü itirmişdir. O, Boqara dcyəcok bütün qəzobli sözlori unutmuşdur. Bir dəqiqo o toroddüd kcçirir, müəyyən bir qərara golo
bilmir, sonra kəskin bir horokotlo geri dönüb, dctalı olində tutduğu
halda, pillokənlo aşağı düşür.
Emalatxanada Jak, dctalı birinci dozgahm üstüno qoyur. Fəhləlor onu dövroyo alırlar.
- İndi bildinizmi bu nodir?
O bu iyronc şcydon xilas olduğu üçün ürəyi dincolmişdir.
Bonncr dorhal dctah olino alır.
- Hə, vcr mən do baxım görüm, bu nə murdar şcydir! - deyo
Polo ona tə rə f qışqınr.
Qabriel dcyir:
- Köpək uşaqları! Bu ki stabilizatordur!
- Stabilizator?
Bonner, əlində xırda, iyrənc, zohərli bir hcyvan tuturmuş kimi,
onu birdən dozgahın üstüno atır.
- Doğrudur! Bu bombanın stabilizatorudur.
- Fişong mərmisinin quyruğu!
- Yox, torpcdonun quyruğudur!
Emalatxanaya sükut çökür. Hcç kos danışmaq istomir. Hətta
küləyin səsi do cşidilmir. Fohlolər artıq onun vıyıltısına alışmışlar.
Hoqiqətən, dctal murdar, zororli hcyvana oxşayır, o sanki
dolinmiş iki qanadı üzorindo qalxmağa çahşır, başqa iki qanadt iso
yuxarı diklənmişdir, hotta bunlar qanadlara oxşamır, nə isə eybəcər
üzgəcləri xatırladır, içorisi yivli boru açtlmış ağıza, tələsik əridilmiş poladın damcıları iso ziyilloro oxşayır. Qurbağa...
Fəhlolər, Qabriclin öz cibindon bir qutu çıxanb, onu yavaşyavaş açdığına, papiros kağızını cırdığına, öz oyri barmaqları ilo
tütünü nccə götürdüyüno tamaşa edirlər... Onlar bu barmaqların
arasıkosilmodən necə titrodiyini görürlor... Qabriel bir tütün bükür.
o bunu böyük dordo düşmüş bir adam kimi cdir, nazik ağ kağız
onun barmaqları arasında titroyir, bir ncço saniyo yalnız tonbəkinin
yüngül xışırtısı eşidilir... Həmişo olduğu kimi, yeno do xırda tənboki qırıqları döşomoyo düşür.
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Boqar da emalatxanaya golmişdir. O, fohlolorin nə üçün susduğunu başa düşo bilmir. Boqar, dctalı dozgahın üstünden götürüb,
heç bir söz dcmədon gcdir.
Bonner dodaqlan altında mırıldanır:
- Ə gər biz bunu cləməsok, başqalan cdocəklər...
Lakin o bu sözləri bərkdən dcmir. Axmaq fıkir söylodiyini özü
do hiss cdir. Başını qaldınr, hanıı ona baxır.
Onlar öz daxillorindo “yox!” deyon bir səsin necə böyüdüyünü
və gücləndiyini hiss edirlər.
Lənət şeytana, axı bu poladdan çox gözəl şeylor düzəltmək olar!
Damdan düşən bir parça şüşə hərəkətsiz dəzgahın üstünə çekilmiş müşombəyo çırpıhb parçalanır. Fohlolər diksinib, etrafa baxırlar. Sanki onlann yanında bir ölü tərponmişdir.
Axı bu poladdan çox yaxşı şeylər düzəltm ək olar!
Onlar Jakla razıdırlar.
Jak isə ycno pilləkənlə yuxarı qalxır. “M ənə nə olub ki, tez-tez
bu pillokəni çıxıb-düşürəm? Görok sahibkar nə deyəcek?!”
- Belə, conab Boqar, bilin! Biz bu işi görməyəcəyik.
Conab Boqar otağın ortasında tok dayanmışdır. Onun arxası
işığa torəfdir, buna göro do Jak sahibkann üzündəki ifadəni görə
bilmir. Boqar cavab vcrmir və dinm əz-söyləm əz, çəkm əsinin ucu
ilə döşoməyə düşən bir şeyi göstərir.
Bu stabilizatordur. Lakin gör no hala düşüb! İki qanadı əyilmiş,
yığılmış, clo bil kim iso onları qüvvətlə divara vurmuşdur.
Divarda isə, bir adam boyu hündürlüyündə deşik açılmışdır.
Jak yenə pilləkənlə aşağı düşür.
Yoldaşları onu orada, emalatxanada gözləyirlər. Ə lbətte, onların keyfləri kök deyil. Buna baxmayaraq, onlar dik dayanmışlar,
gözlorindo qürur ifadəsi var. Jakm kirpiklerinde titrəyən və yanaqlarına yuvarlanmağa hazır olan yaş haqqında heç kes, heç bir zaman
bir şey bilməyəcokdir, o, balaca uşaq deyil ki...
Jak, fəhlələrin üzlərini aydın seçm əyərək, yalnız tutqun xətler
görür. Hər şeyin qığılcımlandığı ve saynşdığı göz yaşı arxasından
baxdıqca Jaka elə gəlir ki, onlarca, yüzlerle, milyonlarla ses birbirinə qoşulub inamla deyir:
- Yox, yox, yox!..
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H er şeyden ə w ə l bilm əlisiniz ki, mon zənciyem. Qara dorili
amerikalıyam. M əncə, bu gərək bir o qədər də qəbahot sayılmasın.
Adım Teddidir, iş yoldaşırm iso Harri deyə çağırırlar. Bir neçə həftədir ki, ikimiz do cyni tikintido işloyirik. Sahibkarım ağ irqdoııdir,
adı Palmadır. Elə murdar adamdır ki,...qaraları scvmir. Onun yanında
işləyen ağlar qaralardan iki defo çox omek haqqı alır. Belo şcy
esline qalsa qadağandır; ancaq Palma özü hər şcyi yoluna qoyur
(qaralara mükafat yazmır). Günlerin birində yoldaşım bunu üzə
vuranda Palma ona güldü və bağıraraq dedi:
- İstəyirsən sənə də bir zibil mükafatı yazaq, hə? Yoxsa sənin
de könlünden ağ olmaq keçir? Xcyr, iştahın çox böyükdür.
Onlar birlikdə yola düşdülər... Keçən axşam Stondtin barındaydıq, polis gəlib Bob Silvəni hobs cdib aparanda da elə bu haqda
danışırdıq. Bob ağ irqdən idi, ancaq başqa ağlara bonzəmirdı.
Polis işçiiəri içeri girondə ə w ə lc ə m ənə elə goldi ki, yenə tuthatut başlandı, hamımızı tutacaqlar və bir də neçə saat idi ki oturmuşduq, içki artıq iliyimizə işləmişdi... Ancaq yox, mon düşünən
kimi olmadı, onlar içəri girən kimi Bobun üstünə atıldılar. Polis
işçilərindən biri qışqırdı:
- Ehtiyatlı olun, silahlıdır!
Buna baxmayaraq, içeri girənlərdən iki nəfəri artıq onu qamarlamışdılar. Qollarını burub arxaya çcvirdilər. Ağrısım sifətinin cizgilərindən gördüm, o, dəli kimi qışqırdı:
- Buraxın məni! Əclaflar, qatillər!
Onu apardılar və elə o saat da Stəndt musiqiçilerə əm r clodi ki,
başlasınlar. M usiqiçilər saksofonçudan, trubaçalandan, zerb aləti
vurandan ve bir nəfər do müğənni qızdan ibarət idi —cəmi dörd
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nofər! Qız pis oxumurdu, ancaq mon qulaq asmırdım, yalnız Bob
haqqında düşünürdüm, bu ohvalat moni yaman hoyocanlandırmışdı.
Bcsini xatırlayırdım, bir il bundan o w o l homin bu qurd yuvasmda,
orkcstrdo oxuyan Bcsini... Bcsi o vaxt Bob Silvə ilo elo bu stolun
arxasında tanış olmuşdular...
Bugünkü kimi adi axşamlardan biri idi. Bu saat olardı ki, Bob
sehrlonmiş kimi sossiz-som irsiz musiqiyo qulaq asırdı. Bcsi
oxuyub qurtarandan sonra xörokpaylayan oğlandan xahiş ctdi ki,
gcdib onu çağırsın.
Besi ağ paltarda idi. Yırğalana-yırğalana goldi, düz Bobun qarşısında dayandı. Özünü çox toşexxüslü aparırdı; baxışlarından azacıq qozeblendiyi hiss olunurdu. Biz Bobu ncço iller idi ki, tanıyırdıq. O, utancaq oğlan dcyildi, bununla bcle qızın qarşısında özünü
itirmişdi. Söz tapa bilmirdi. Qız ondan no istodiyini soruşdu. Bob
kokoloməyə başladı:
- Sizə dem ək isteyirəm ki... Mon... Səsiniz füsunkardır.
Ömrümde bclo səs cşitməmişəm...
Bcsi bir stul çəkib onunla üzbəüz oturdu və gülüm səyorek dcdi:
- Özünüzü oziyyətə salmağa dəym əz, kiçik, darısqal bir yerde
müğənni qız axtarırsınız. Elə o w ə lcə d ən deyim ki, m ən burada
cəmi üç ay işleyəcəyəm...
- Aman günüdür, elə dcməyin, bu ola bilməz...
- Bura yalrıız ağ adam lar golir, onlar da yaxşı musiqiçi gəzirlər.
Çoxu da polis işçiloridir.
Bob güldü:
- Mən polis işçisi dcyilom, başqasına da pis gözlo baxam maram... Polis sözünü heç dilinə bclə gətirm ə... Çoxdandır ki, mən
bura gəlib-gcdirəm... Çünki... Ona görə ki... sevirəm... Bunu demək...
çotindir.
Bcsi onu port ctm əm ək üçün gülüm səyerək ycrindən qalxdı.
- Düzü, hcç bilmirəm no cavab vcrim... Hor şeyin öz vaxtı var.
Beləliklə, Bob lıər axşam buraya ayaq döydü. Onun istədiyi,
xoşladığı mahnıları qız təkrar-təkrar, dönə-döne oxuyardı. Bob
onunla evlənm ek üçün hər şeyə hazır idi.
Onun sevindiyini, məhobbot aləm ində qol-qanad açıb uçduğunu gözlərindon oxumaq olurdu. Onlar damşmırdılar, hər şeyi
baxışlarıyla dcyirdilər və hamı da bilirdi ki, qız bir gün öz razılığını
verocək. Bclə do oldu.
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Elo günlorin birindo axşam qız ona son sözünü dcdi:
- Bob, razıyam, ancaq bir şortlə...
- Danış, Bcsi, utanma...
- M onə icazə vcrəcokson ki, yeno mahnı oxuyum, özü do
orkcstrdə...
- Əlbotto, oxumalısan. Son monimçün oxuyacaqsan vo sonra da
tamaşaçılar üçün...
Onlar bizdən çox olduqlarından, sus Silvo, oğlunu yamanladı,
dcdi ki, zənci ilo onun cvlənm əyə ixtiyarı yoxdur vo no bilim, daha
nələr demodi... Bob hcç no cşitmok istomirdi.
O, zavodlarını, var-dövlətini atasına vcrdi və clo o gündon ctibaron insana dorisinin rəngino göro qiymot vcronloro qarşı kinküdurot bosloməyo başladı.
Onlar cvlondilor. Bob özüno yaxşı bir qulluq tapdı - ticarot agcnti
oldu. Axşamlar onların ikisi do buraya (Bcsiııin ovvolco mahnı
oxuduğu ycri dcyirəm) golər və Bcsi ycno oxuyardı. Bob tcz-tcz
Silvə dcyərdi:
- İkimiz də xoşbəxtik. Yaxşı qazanıram. Bir il bundan əvvol
balaca bir daxma kirayo ctmişdim, özü do şohordon konarda... Üç
balaca otağı vardı, xırdaca da bir bağı... İndi yaxşıca dolamrıq.
Onlar balaca bir cv aldılar. Kiçik otaqların birindo doslları qobul
edirdilər. Onların cvində bir ncço dofo mon do olınuşam. Axınncı
dəfo, bazar gününün axşamı onlardan qayıdarkon yolda bodboxtlik
üz vcrdi.
- Bütün günü yağış yağdığından buxarının başından bir yana
torpənmədik. Bcsi yalnız bizim üçün oxuyurdu... Yağış kosmok
bilmir, clə hey tökürdü. Nohayot, maşına oturduq. O, maşını çox
sürotlə sürmürdü, çünki yol yaş idi. Arxadan motosiklct gəlirdi,
nccə oldusa Bob maşını döndordi, maşın sürüşüb yolun konarındakı
tcleqraf dirəyinə dəydi.
Biz ikimiz sağ-salam at idik, hcç no olmamışdı, ancaq Bcsi
yaralanmışdı. Onun ayağı bork ozilmişdi, qan axırdı, dayanmırdı...
Bob sanki doli olmuşdu. Maşından çıxdı, O yanımızdan ötiib-kcçon
maşınlara işarə edirdi ki, dayansınlar, yardım göstorsinlor...
Xoşboxtlik burasında idi ki, kcçib-gcdon maşınları dayandırmaq üçün ağ adam işaro cdirdi. Mon otun üstündo maşının poncoro
pərdosinin üzərine uzadılmış Bcsinin yanında idim.
Poncəronin pordosi tamam qan olmuşdu. Bcsinin olini olimdo
tutmuşdum vo ona toskinlik vcrmoyo çalışırdım ki, ağrısını unut-

sun. O zarıyırdı... - Ayağım... qan axır... hiss cdirom... moni bclo
vəziyyotdo saxlamaq olmaz...
Bir ncço maşın dayandı. Altı... Sokkiz... On da olardı. Sürücülor
bizo baxır vo dcyirdilər:
- Bu yaralı zəncidir ki, bizi olo salırsınız? Mon maşınımı bir
zənci arvada görə qana bulaya bilmorəm.
Onların üstüno qışqıran Bobun sosini cşidirdim:
- Bu mənim arvadımdır! Əclaflar! Hamınız əclafsınız.
Yarım saat da kcçdi. Nəhayət, bir soyyar təcili yardım maşınını
saxladı. Doktor Stonlinin klinikası bizə lap yaxın idi. Bob maşının
sürücüsündən bizi homin klinikaya aparmağı xahiş cdəndə şofqot
bacısı dcdi:
- Həmin klinika yalmz ağlara xidmot cdir.
- Qobul cdərlor, monim atam, doktər Stənli ilo bərk dostdur
- dcyo Bob təkid edirdi. - Stənlini özüm do tanıyıram, o moni uşaqlığımda nıüalico etmişdir. Atam onun xəstoxanasında müalicə olunub.
Biz xəstəxanaya çatan kimi müdir (o, qadın idi) səsini başına
atdı. O öz xəstoxanasında zənci qadınlardan söhbət bclo getdiyini
istəmirdi.
Qanaxmanın qarşısını alnıaq üçün onlarda bütün imkanlar var
idi. Stənlinin assistcnti də orada idi, ancaq dorisi qara olan xəstəyo
hcç kim yaxın durmaq istəmirdi, qayda bctə idi.
Bob xahiş ctdi ki, ona doktor Stonli ilo tclcfonla danışmağa
icazo vcrsinlor. Onun rəngi mcyit rongino oxşayırdı, ağappaq... clə
bil indi do gözümün qabağındadır... O o w o lco sakit danışırdı, sonra
iso qışqırdı:
- Alo, doktor Stənlidir? Danışan Bob Silvodir. Yadınıza düşürom? Doktor, avtomobil qəzası baş verib. Arvadımdır, çəxlu qan
itirib... Əlbəttə... Ancaq burada işçiləriniz dcyirlər ki, siz zənci
yaralını qobul etmozsiniz... Mümkün deyil? Axı... Siz əclafsınız,
Stənli... Əclaf?!
Bcsi taqətdon düşmüşdü. Biz xəroyi götürdük və soyyar təcili
yardım ycnidon yola düzəldi. Qaralara xidmot cdon xəstəxanaya
maşınla bir saatlıq yol idi. Maşındakı tibb işçisi bacardığı yardımı
göstərdi, ancaq xostəxana çox uzaq idi.
Biz xostoxanaya çatmamış Besi öldü. Burun pərələri sıxılmış,
dodaqları kilidlonmişdi. Sürücü maşını var gücü ilə sürürdü. Yazıq
Bob yarpaq kimi osirdi.

Qız clə bclo də öldü, gözlərini obədi qapadı —oli Bobun əlinin
içərisindo... Bcsini tomtoraqla dofn ctdilər, onun ovvollor üzvü
olduğu dəstənin musiqiçilori dofndə iştirak ctdi, onun mahnısını
dinləyon qaraların hamısı axışıb golmişdi...
Bob dörd gün yoxa çıxdı. Nəhayot, bir gün ycnə qayıdıb goldi.
O, tanınmaz dərəcodo dəyişilmişdi. Bizim stolda oyloşdi vo yalnız
bunu dcdi:
- Qurtardı, Stənli payım aldı!
M ən işin no ycrdə olduğunu bildim. Yoldaşlanmın hamısı başa
düşmüşdü, ancaq hcç kim cürət cdib kolmo kosə bilmirdi.
Sabahısı günü qəzctlər Stənlinin ölümü haqqında clan vcrmişdilər vo polis Bobu axtanrdı. Biz onu gizlotmişdik. Bob özünü əlo
ala bilmir, bozon sayıqlayırdı! O, saatlarla donub ycrindoco qalır,
gözlərini bir nöqtoyo zilləyir, sonra kimisə öz aləmindo boğazlayırmış kimi yerindəcə silkələnir, sağ əlini tapança kimi tutur,
şəhadot barmağını kimoso, harasa tuşlayır vo bağıra-bağıra kiminso
üstüno gedirdi:
- Ho, qorxdun Stonli? Qorxursan... Ncco? Mon doliyom? Ola
bilərl Bos, Besi? O yadındadırmı? Oldürdüyün Bcsi Silvoni dcyirəm! N ə dcdin? Tanımırsan? Kos səsini Stənli? Danışmaq istəyirsən? N ə danışacaqsan? Artıq gccdir, çox gcc. Bcsi öldü... Başa
düşürsən? Onu sən öldürdün! İndi isə son ölmolisən... Hor kosin öz
vaxtı var, Stonli... Hor kəsin öz vaxtı.
O gizlonə bilərdi, uzaq bir ycro çıxıb gcdo bilordi... Ancaq hcç
kimi saymırdı. Pəlislər onu apardılar... İşin no ilo qurtaracağını, no
kimi tədbirlor görocəyimizi bir-birim izdən soruşurduq.
Hadisodən yanm saat kcçməmiş yoldaşlanmızdan biri qayıdıb
gəldi. O tongnəfos olmuşdu, qan-tərin içorisindo idi. İçəri giron
kimi qışqırdı:
- Sakit olun!
Orkcstr susdu vo ycrbəycrdon soruşdular:
- No olub? Ycno polis işçilori golir?
Oğlan başı ilə “yox” dcdi, nofosini dordi:
- Burada hamı Bobu tanıyırdı, clomi?
- Bəli, bəli, tanıyırdı!
- Onu hobs cləyə bilmodilor... O öldü...
Hamı susmuşdu. Bütün baxışlarda cyni ifadoni oxumaq olardı.
Kimsə sükutu pozdu:
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- Onu öldürüblor?
- Bilirsiniz, mon krançıyam, - dcyo bir başqası dillondi. Krandaydım, düz polis idarosinin ycrloşdiyi bina ilo üzboüz. Polis
işçilori onu maşından düşürtdülor. O, çoporin üstündon tullandı.
Onu vurdular. Mon ona yaxmlaşdım. Homin doqiqo tanıdım.
Sifotindo hcç bir iz, loko yox idi.
Dcyoson o da moni tanımışdı. O gülümsodi... gülümsodi vo birdon ağzından qan axmağa başladı.
Krançı gözlorinin yaşını silorok dcdi:
- Bob Silvo ölümündon ovvol: "Bcsi, hor kosin öz vaxtı var...”
zarıldayırdı...
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QAYINAĞACI KÖI.GƏSİNDƏ
Bir az əvvol onlar bir mohbusu asmışdılar. Boli, güllolomomişdilor, asmışdılar.
Dənizin qoynuna aldığı bu kiçik adada günoş torpağa, torpaq
salxım çiçokli ağaclara, çiçəklor iso arılara can vcrordi. Bu bal vo
bambuk ağacındakı kondlordo balıq və torlar suda cövlan cdordi.
Burada kondləro də qodim ağac vo baltqların adlarını qoymuşdular.
Golmolor isə clo bilirdilor ki, özlori ilo yüzillik mədoniyyotin dobdobəsini gotiriblor.
- Onlan alt paltannda asmaq lazım idi, - dcyo gonc David qullablardan həzz alaraq gözləri yumulu mayxallanırdı. O, dünyanın ən
gözəl tütünündon çokdiyi üçün foxr cdir vo hozin-hozin danışırdı:
- Boli, alt paltannda ki, başqalarına görk olsun.
Rubcrt öz-özündon soruşdu:
- Göroson, hcç onlann alt paltarı olurmu?
Oslino qalsa, onlar ycrlilor lıaqqında hcç no bilmirdilor. Ycrlilor yan-yörodən clə cold şütüyüb kcçirdilor ki, özlori haqqında hcç
bir toossürat buraxmırdılar. Yaddaşda onların tutqun rongli gödəkcolorinin şiş göstordiyi gövdolori vo gcniş şalvarları Iıaqqında ötori
bir iz qalırdı.
- Q əribədir, —dcyo gənc David tez-tcz dcyinirdi, - bu paltarları
onlar nə ilo doldururlar.
David ycrlilorin üroklorindo nolor olduğu haqqında fıkirloşmirdi. Bir sohər öz limanlarında yclkonsiz, torsuz, toplar vo tanklar
yüklonmiş gomilori gördükdo, onlar mat qalmışdılar. Ağacların
kölgəsindo, avtom atların şaqqıltısı kosilmoyon bu yuvalar
tikildikdo, başları üzərindo qanlı xaçı ilo adanın səmasını korlayan
bayraqları gördükdo tohqir olunmuş bu adamları qozob boğurdu.
Düşmon adada özünün ağ afışaları vo patrulları ilo hökm sürürdü.
Həyatın xoş kcçdiyi bir zamanda kazarma codvoli lərtib ctmişdilor.
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Onlara öz ana dillorindo - üzünı bccoron, balıq tomizloyon, mal
sağan analarının diliııdo ycni sözlor; “kcşikçi” vo “horbi-polis”
sözlorini öyrotmişdilor.
Əsgorlor arasında ölonlor do olmuşdu. Davidin sanşın donizçi
yoldaşları, holo gomido tcatrdan vo şairlordon söhbot açan gonc
dostları bir-bir öldürülürdü. Onları yolun ortasında küroklorindo
qırmızı vo lozlu yara, daş-torpağın arasından tapırdılar. Yüksək
rütboli, soyuqqanlı bir zabiti do öldürmüşdülor. İyirmi illik horbi
xidmotdon saralmış, cılız zabitin, dalğaların sahilo atdığı, şişib
tuluğa dönmüş vo göyormiş mcyitini bir sohor sahildon tapmışdılar.
Ycrlilordon do bir ncço gonci asmışdılar. Bu gonclori qohum tanışlar loqoblo çağırardılar.
Onların adlarmı qara haşiyodo iri horflorlo yazılmış divarlara
yapışdırı Imış kağızlarda Eftişya Xcynyuya göstorondo qarı hcç no
başa düşo bilmirdi. Ncco yoni, mogor bu ovvollor onun Son Jcrom
hovuzundan boğulub lap ölhoöldo dartıb çıxardığı balaca Yanki
dcyilmi? O biri ki, quşların qonimi, yuvadağıdan Nikosdur. Yoni
onları bostan müqovvası kimi ağaca sarıyacaqlar?
- Yox, nono, ağaca sarımayacaqlar, onlann hobsxanada dar
ağacları var.
- Nolori var?
- Dar ağacları.
Xarici dilin bu ycni sözlorini öyronmok onun yaşma uyğun
dcyildi. Iiftişya qarı qorara almışdı ki, ömrünün son günlorini ana
dilindo danışsın vo nonosindon qalm a bir cüt ağ örtüyün arasında
başa vursun. Çoxdan bori - elo horbi geyimli ölümün kondin otrafında dolanmağa başladığı gündon homin örtüklori tomiz yudurtmaq mosolosi qarını narahat cdirdi. Qarı onlan divar şkafında, tortomiz görmok istoyirdi. Özü do on tomiz su ilo yudurtmaq lazımdır.
Eftişya qarı öz-özüno deyirdi:
- Gorok onları aparıb bacım qızı Aspasyaya vcrom. Holo ki,
buralarda on yaxşı paltar yuyan sayılır.
Qarı bir gün günortadan sonra bacısı qızının yanına yollandı.
İsti, qanqaraldan bir gün idi. Əü-afdakı boşluq vo qüsso qomgin bir
adamı xatırladırdı. Adanın hor yerindo Yankinin qara haşiyoyo
alınmış adına rast golmok olardı. Göyorti satanlar bazardan gctm işdilor, balıqlar suyun dibino çokilmiş, uzunqulaqlar çardaqlann altında
sakit-sakit mürgüloyirdilor. Kondlilər vo balıqçılar iso gözlorini

poncorodon çölo zilloyib susur, ow ollor qazandıqları qopik-quruşla
dolanırdılar.
Eftişya uzun çokon qeyri-adi voziyyoto az ohomiyyot vcrirdi.
Hcç kos ona çokdiklori ozabın, yaxud göstordiklori şücaotin sobobini izah ctmok qayğısına qalmamışdı. Kimin no işino qalmışdı ki,
lal-dinmoz qarıya adadakı sükutun sobobini izah ctsin? Kimo lazım
idi ki, qara gcyimli qarıya kcçirdiklori bolalı günlorin sobobini
anlatsm? Kim düşünordi ki, ayda iiç dofo öz daxmasından vo ildo
üç dofo konddən çıxan bu oldondüşmüşo gizli döyüş zamanı chtiyatlı olmağı tapşırmaq lazımdır. Amma iş elo gotirdi ki, o, örtüklorini saxladığı boğçanı başma alıb Lcükinosa, bacısı qızı Aspasyamn
yanma yola düşmoli oldu.
- Ho, ogor onlar moni sorğu-suala tutsalar, yaxşı-yaxşı başa
salaram ki, bacım qızı Aspasyanın yanına gcdirom.
Qarı kimsəsiz küçolorlo, sükuta dalmış cvlorin arası ilo gedirdi.
Gonc David binoklu ilo onun kiçik körpüııü kcçdiyini gördü.
Altı saat idi ki, Rubertlo ikisi qum doldurulmuş torbalardan düzoltdiklori hasarın arxasında, qayınağacının sofalı kölgosindo pusquda
durmuşdu. O, ağacııı gövdosino bıçaqla cizgilor çokmişdi. Rubcrt
do onun kimi. Sonra qabığı qoparıb ağacın gövdosindo öz votonlorinin ağ orazi xottini vo dostlarının ağ fiqurlarını yaratmışdılar.
Əsgorlor avtomatları qarşılarına qoyub sakit-sakit öz motosiklctlori
haqqında söhbot cdirdilor. Qum içindoki kölgoli yuvaları iso sarı
papiros kötüklori ilo dolurdu.
- Bir bax, Rubcrt, - dcyo David birdon soslondi. Rubcrt öz
binoklu ilo baxıb Eftişyanın hor iki nozarol postunu kcçdiyini
gördü.
- Bu clo osil biz dcyondir, - dcyo David dillondi.
O, qohromanlıq ctmok hovosindo dcyildi. Rohmsiz tapşırıqları
hovoslo ycrino yctiron serjant Tomasın ölümü onu bir az qorxutmuşdu. Nozarot postlarım gozon on formal qadağan yerlorini dolaşan bu qara, namolum kölgodon onun gözü su içmirdi. Rubcrt gizlondiyi yerdon bağıraraq qısa bir omr verdi. Eftişya iso boğçası
başında Davidin binoklunda gct-gcdo iroliloyirdi.
- Əgor moni saxlasalar, onları yaxşı-yaxşı başa salaram ki,
buralarda Aspasyadan yaxşı paltar yuyan tapılmaz. - O, başını boğçamn altında düz tutub mızıidayırdı.
David kisolordon düzoldilmiş hasaıın üstüno qalxıb bağırdı:
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- Bir dayan görok, lonoto gəlmiş, murdar, dayan dcyirəm.
O, rcvolvcrini yuxarı qaldırıb iki dofo atoş açdı.
Eftişya tozun içi ilo onlara torof addımlayırdı. Cığırın üstü ilo
onun əyri kölgəsi uzanırdı.
Qarı öz-özüno dcyirdi:
- Mənim yaşımda hər kos kəfənliyini hazır saxlamalıdır, burda
no var ki.
Əl avtomatından açılan atoş onu öz kölgosinin üstünə sordi.
- Aman Allah, bu nədir? - dcyo qarı inlodi, gözləri boşluğa zilləndi. Boğçası daşların arası ilo diyirlondi.
Sükuta dalmış kondi güllo sosləri ayıltdı. Hamı qaçıb gəldi.
Toplaşanlar başının üstünü əli silahlı osgorlər kəsmiş, qanma
boyanmış Eftişyam gördülor. H ər tərofdən qışqırdılar:
- Aman Allah! Bu ki Eftişyadır! O ölüb!
Sonra iso osgorloro baxaraq:
- 0 zavalh kar idi, - dcdilor.
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KARLA SERENA
M Ə N İ M S Ə Y A H Ə T İM
(romandan fraqmentlər)
“ ...Hava xoş kcçməsə do Borjomda qaldığım günlor ləzzət verdi.
Akalsaka gcdorkon baş vcrmiş mozoli bir ohvalat moni çox əyləndirdi. Ermonilor öz qorxaqhqları ilo məşhurdurlar.
Qafqazda hamı silah gozdirir, lap on qorxaqlar da özünü
qorumaq üçün silahlanır. Müharibonin yaxınlaşması sorağt cam aatın rahathğını pozmuşdu və quldur dəstələri tcz-tcz yolçulara hücum
çokirdi. Qonağı olduğum şoxs, tohlükəsizliyimi qorumaq üçün öz
xidmotçilorindon olan bir crmonini mono qoşmuşdu. M ühafızəçimin kəmorindon xoncor, qılınc, pistəlct və rcvolvcr asılmışdı.
Hava soyuq idi. Monim congavorim özünü qızdırmaq üçün olavo
olaraq böyük bir şüşə də götürmüşdü vo yol boyu homin şüşədoki
spirtli içkini qurtarmışdı. O yaman şonlonmişdi, clo hcy gülür vo
mahnı oxuyurdu.
Qəfildən o susdu. Hardansa fıt sosi cşidilmişdi. Gördüm ki, onun
rongi saraldı, qulaqlarını şəklədi, dizimə çokdiyim toxunma şalı
dartıb başını vo sinosini örtdü, monimlo üzboüzdəki oturacaqda
yumağa dönüb qaldı. Əvvolcə mon onun qoribo hərokətini başa
düşo bilmədim, amma ikinci dofo fıt çalınanda mən anladım ki,
mühafizoçim qorxuya düşüb.
Mən no baş vcrocoyini fıkirloşdiyim vaxt irəlidoki döngodo bir
ncçə adam gördüm. Faytən asta-asta iroliləyir, atlann ayağı palçıqh
qara batırdı. Faytonçu dcyoson yuxulamışdı. Ortüyo bürünmüş mühafızəçim iso büzüşüb qalmışdı. Axşam diişürdü. Amma silahlı adamların yaxınlaşdığını sczo bilirdim. Çox kcçmomiş onlar bizo çatdılar. Başçı görkomi olan bir nofor faytonun qapısı yanında dayaıııb
gürcü dilində nə isə dcdi. Onların səsini cşidəndo mənim congavərim atılıb faytondan düşdü və təkərin arxasında gizlondi, üzünü
də şalımla m öhkəmco gizlotmişdi. Ən cold kloun belo ənun
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sıçrayışını lokrar edo bilmozdi. O clə məzoli bir sıçrayış clomişdi
ki, mən şaqqanaq çokib güldüm və çevrilib onun sonra no edəcoyini
izlom əyə başladım. Bcləcə oylənm əyim qorxu hissini ağlıma gətirmoyə imkan verməmişdi. Silahlı adamları görəndə çəkinməmişdim,
çünki hamını, hətta uşaqlan da silahlı görm əyə adət eləmişdim.
Mon haqlıyammış, həmin adamlar faytonun otrafına toplaşdılar,
onlar sado odunçular imiş, m ənə “ laxae” toklif edirdilor ki, ovəzində bəlko qəpik-quruş verəm. Bunu monə faytonçu rusca başa
saldı. İstədim crmənidon soruşum ki, aclığı varmı və odunçulardan
birino işaro clədim ki, büründüyü şalı ənun üzorindon qaldırsın.
Bunu başa düşən qohrəman kişi qorxuya düşüb qaçmağa başladı.
Şal əlində qalmış kəndli isə m at-m at baxırdı. M ən öz qaçqın kişimi
bir do sonrakı dayanacaqda gördüm, oturub şərab içirdi. Kişinin
mərdliyi dar ayaqda yoxlanılır. Bu hörmətli ermoninin “m ərdliyinə” əhsən dcyok!” (səh. 55, 56, 57).
Karla Scrcna A zərbaycana səfərini Z aqatala şohərindən
başlayıb. Iləm in vaxt rus-türk m üharibəsino ciddi hazırlıq gcdirmi
vo soyyah qadımn söylədiyino göro Zaqatala əhalisinin üsyanı
gözlənilirmiş. Karla Sercna Zaqatalanın homin günlorini belə təsvir
cdir:
“Qalada yaşayanlar hor gün hücuma m əruz qalacaqlarını gözloyirdilor. Qalanın komendantı da üsyan baş verəcəyini bilirdi.
Şübholi adamlar hobsə ahnmışdılar. O nlann içindo m ollalar və
qadınlar da vardı. Mən onları hor gün osgorlorin mühasirəsindo, o layağı zoncirli havaya çıxarılanı görürdüm . Qoca uzunsaqqal
dindarların görkomi moni hoyəcanlandırırdı. Yoqin ki, ənlar üçün
ölüm ayağında zoncirlənmok dözülmoz tohqir idi. Əyilmok onların
təbiotino yad bir xüsusiyyətdir, gözlorində barışm az bir kin
duyulurdu. Bəzən xasiyyətco z ə if adamların hər cür sentimcntallığı
alçaqlığa çcvrilir, amma bu adam lardan clə cəhot gözlom ək
olmaz...”
“Mohbuslara dövlət yemok vcrmirdi, onların qohumları hor gün
golib qəsrin qapısından içori yem ək göndorirdilər. Q əsr bir neçə il
ovvol döyüşkon ləzgilorin hücumu ilo alınmış və zərər çəkmişdi.
Monim orada olduğum vaxt zabit arvadları qosrdon qırağa çıxmağa
cəsarət elomirdilər. Mon iso tok çıxıb gozinirdim, çünki bilirdim ki,
rus osgorinin müşayioti ilo çıxsam, tohqiro m əruz qala bilərom ”
(səh. 179-180).
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Azərbaycana golib çıxınca da yolda hor doqiqo tohlüko gözlənildiyini ona söyləyiblər. Türk qoşununa kömok məqsodilə yenidon
ayağa qalxmış lozgi dostolorinin qorxunc hücumlan haqda çox eşitso
də, səyyah qadın dayanıb müharibənin qurtarmasım vo aranın sakitloşmosini gözlomokdənso, birtohor irəliləmək Azorbaycan ərazisinin mərkəzino çatmaq, qorxulu ycrlərdon uzaqlaşmaq istoyirdi.
“Şiolər yaşayan oyalotlorə çatınca iroliyo yol daha da qorxulu
idi. Xristianları ito tay hesab cləsolor do, türkloro olan kinləri onları
rusların kömokçisinə çcvirib” (soh. 180).
Zaqataladan Şəkiyə gctmək üçün səyyah qadın bir neço gün
gözləməli, minik axtarmalı olub. O yazır ki, Zaqatala ilo Şoki arasında hotta Amcrika tacirlorinin tez-tcz göründüklori böyük ticarət
yolu var. Lakin şəraito görə hcç kos yola çıxmır vo yol yoldaşı tapmaq çotin məsolədir.
Karla Scrcna bolodçi və faytonçuların müşayiotilo hcç bir soyğunçu, quldura rast gəlm ədon sağ-salam at Şokiyo çatır.
Şəkidə onun xatirosindo obodiloşmiş qoribo bir əhvalatın şahidi
olur: onu müşayiot edən nökərlə faytonçu biri sünni, digori şio
olduqlanna görə mübahiso cdib dalaşırlar və bir-birini qova-qova
qadını arabada tək qoyub uzaqlaşırlar. Camaat arabanm otrafına toplaşır, bəzisi nökəri, bəzisi arabaçını müdafıo cdir, qalmaqal düşür.
Səyyah qadın qərxudan başını itirir. Hlə güman cdir ki, hcç bir polis,
yaxud nəzarotçi olmayan bu ycrdə, gcco yansı otrafına toplanmış
qəzəbli kişilor onu m əhv edib, var-yoxunu da talan cdo bilərlor.
Lakin heç kəs ona dəyib-toxunm ur. Əksino, hömıotlo ona yol
göstorirlər.
“Yəqin ki, Avropada - bizim on yüksək modoniyyətli şohorlorimizin birindo gecəyarısı ancaq ol işarolori ilo danışa bilon bir
qadın, vəhşi sayılan bu müsəlmanların mono olan münasibotindon
yaxşı ola bilm ozdi” (soh. 190).
Səyyah qadın ölkomizə səyahəti zamanı nökərlorin, bolodçilərin geyimlərinin köhnə, çirkli olmasını, adamlarda dini fanatizmin
güclülüyünü müşahidə ctmoklo bərabor ümumiyyotlə, xalqımızın
gözol adət-onənəyə vo nəcib hisslorə malik olduğunu da momnuniyyot hissi ilo qcyd cdir. Çoxlu ölkolor, şohorlər gozib, müxtolif
millotlorin nümayondolori ilo tomasda olduqdan sonra Azorbaycana golib çatmış, ovvolcodon “xobordar” olduğuna göro quldurlardan vo tcz-lcz doyişon bolodçilordon chtiyat etdiyino göro hoyocan

kcçirmiş soyyah qadın sonra nahaq ycro hoyocan kcçirdiyini xatırlayaraq yazır:
“Etibar ctdiyinı müsolnıanlardan hcç bir yamanlıq görmodiyimo
scvinirdim. Çox vaxt onları adotlori bizim adotloro uyğun golmodiyino göro vohşi sayırlar. Yaxından öyrondikdo iso, bizim camaatm
özüno monsub hcsab ctdiyi yüksok hisslori onlarda aşkar cdib tooccüblonirson” (soh. 192).
Karla Scrcna Şokiyo golorkon milliyyotco crmoni olan notarius
roisinin cvindo qalacağı nozordo tutulmuşdu. Lakin ona vcrilon
zomanot uğursuz zomanot imiş vo homin şoxsin cvino golmosini
soyyah bclo tosvir cdir:
“...Nuxadakı bütün cvlor kimi hamin cv do, bağın içindo idi,
qaranlıqda cnsiz bir cığırla irəliləməli olduq. İtlər hürüşürdü, yaxınlaşmağa qorxub, konardan notarius roisini adıyla çağırm ağa
başladım, Amma golon olmadı. llom in vaxt monim ikinci m ühafızoçim həm yükümo keşik çokirdi, hom do gözləm ok istomoyon
faytonçuya. Bağçanın qapısına yaxınlaşıb, ycno çağırmağa başladım, nohayot, bir xidmotçi goldi və notarius roisino göndoriş m oktubunu ona vcrdim.
Bir az sonra o qayıdıb m əno dcdi ki, sahibi cvdo yoxdur; doğrudan da boxtim gotirmirdi. Sonralar öyrondim ki, notarius rəisi cvdə
imiş vo Molycrin xosis Harpaqonunun ölm əz qardaşı olan bu şəxs
yalnız varının üstüno var gotirocok adamları cvino buraxırmış.
Yaxşı dcyiblor ki, ağa ncco - nökori do clo. Xosisin qonşusu
olan başqa bir crməniyo zomanot moktubu gotirmişdim. Moktubun
üstündoki adı oxumaq üçün notariusun xidmotçisindon kibrit istodim. O ctiraz clodi vo rusca döno-döno dedi: “ Sahibim cvdə yoxdur
vo mon hcç koso hcç no vcrosi dcyilom ". Cavab yaxşı cavab idi və
yaxşı hoyat dorsi vcrirdi. Mon dalıa bir uğursuzluğu folsofo ilə
qarşıladım” (səh. 193).
Karla Scrcna Şokidon Goncoyo torof gctmok üçün xcyli müddot
mühafizəçi axtarmalı olub. Nəlıayət, ycrli qubcrnator vo prokurorun zomanot vcrdiyi gonc bir şokili soyyah qadını müşayiot elomoyo razı olub. Həmin şoxs Şoki həbsxanasında baş kcşikçi işloyirmiş və onun görkomi və gcyimi, roftarı vo qayğıkeşliyi Karla
Scrcnanı momnun cdib. Adını çokmodiyi homin şoxslə ilk görüşünü Karla Scrcna bclə qolomə alıb:
“...Ev sahiblori ilo qobul otağında gözlodiyim vaxt “ofondi”
daxil oldu, ollorini sinosində çarpazlayıb bizi salamladı və nohayət,

toklifləro qulaq asıb oyloşdi. Hor bir ölkodo osil ccntlmcn kimi
qəbul cdilocok bu gonc vo gözol oğlanın xoş görkomi vo rofları
moni hcyran clomişdi.
Onun oynindo qara drapdan tikilmiş uzun “çuxa” vo başında
cyni rongli papaq vardı. Bu tatar ccntlmcninin hcç bir cybi olmayan
səliqəli gcyimindo əsas oşyalar komorino kcçirdiyi silahlar idi.
O, rusca yaxşı danışırdı və monim bu dildo çətinliklə dcdiklorimi
başa düşürdü. Ertosi gün toyin olunmuş bu yaraşıqlı süvari golib
moni - öz qadınmı götürüb yola düşdü” (soh. 197).
Karla Scrcnanın Azorbaycandakı görüşlorindon diqqəti dalıa
çox colb cdoni Şuşada xan qızı Natovan xanımla görüşüdür. Səyyah
qadının görüşdüyü Xan qızı artıq A.Dümanın tosvir ctdiyi gözol, ikı
körpo anası Natovan xanımı xatırlatmır. Burada Xan qızı Avropadan golmiş soyyalı qadına ölkəsinin və xalqınm tarixi haqqında
sənədlər osasında m əlumat vcron ziyalı bir qadın vo cyni zamanda
rus ordusunda türkləro qarşı vuruşan oğlunun və kürokonin talcyi
üçün narahat olan bir anadır.
Azərbaycan orazisini çox gəzib-dolaşsa da, Naıovanla tosadüfon rastlaşması soyyah qadının azorbaycanlı ziyalı ilo ycgano
görüşüdür. Başqa Avropa soyyahları kimi, o da homişo, lıor şohordo
m illiyyətcə azərbaycanlı olmayan inzibatçılar torofındon qarşılanmış, müşayiot olunmuş, ölko və xalq haqqında molumatı da onlardan almışdır.
Şuşada bir crmoni inzibatçısınm cvindo Natovanla görüşü haqda
Karla Screna bclə yazır:
“ Bu prinscssa ailə sonodlori osasm da tarixi sənədləri
yanımdaca torcümo ctdirib mono vcrdi. Buradakı məlumatlar moni
inandırdı ki, tarix m üxtolif yollarla yazılır vo çox vaxt burada həqiqət dəyişdirilir. Bəzən ovvol yayılmış bir yalan milli vo fordi hadisolor haqqında royi saxtalaşdırmaq üçün kifayət cdir. Hadiso
ycrindəcə ulu babaları qalib, yaxud məğlub rolunu oynamış adam ları dinləm ək daha m araqlıdır” (səh. 208).
Maraqlı burasıdır ki, səyyalı qadın Natovamn şairo olması,
yaxud odobiyyata maraq göstormosi haqqında hcç nə yazmır. Yoqin
ki, o, Natovanm odobiyyatçı olmasından xoborsiz imiş. Karla Scrcnanı ölkonin, yaxud Şuşa xanlığımn tarixi daha çox maraqlandınb.
Bəlkə do mohz ona görə sonuncu Şuşa xanınm qızı ilo görüşmok vo
xanlığm tarixinə aid hoqiqoto daha uyğun molumat toplamaq qora-
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rına golib. Həm də ki o vaxt Şuşaya golon hor ocnəbi əlbətto ki, bu
xanlıqda baş vcrmiş doyişiklikləri izləmək istərdi. Karla Scrcna iso
Şuşanın kcçmiş tarixini bilmodiyi üçün ənu indiki dövrü ilo
m üqayisə ctmok üçün Xan qızmtn söhbotini dinləm əyi üstün tutub.
Xan qızının şairo olmasından Karla Scrcnanın xobor tutmaması
iso, yoqin ki, şaironin öz istəyi ilə olub. Ona görə ki, Karla Scrcna
özü odəbiyyatçı dcyildi, hom də ki Natəvan xanım ycrli dili bilm əyən və ycrli ədiblorin zövqündən xobərsiz əlan bir əcnəbiyo anlamadığı dildo şcir oxumağm ycrsiz çıxacağını bilib.
Karla Scrcna Şuşada bir ncçə ailonin qonağı olub. Qonaq əlduğu
ailolordon yalnız birinin adını çəkib:
“Mon tatar və farsların da somimi qobulunda oldum. Bunlann
içərisindo hazırda İranda şahhq edən Nosroddin şahın əmisi oğlu
Rzaqulu Mirzənin ailəsini misal gotirirəm ” (səh. 209).
Səyyah qadın Şuşadan Yelizavctpola (Goncəyə) gedir.
Gənconin hakimi ona şəhər ətrafının görkəmli yerlorinə, Annadscld adlanan alman düşərgosinə, rus sektantlannın yaşadığı Slavyanka kondindo, Godoboyin çuqunəritmo zavoduna və m ədənləro
baxmağı təklif cdir. Bu məqsodlə Slavyanka sektantlarından birini
Karla Serenanın bolodçisi təyin cdir vo ənu həmin ycrlorə aparmağı
tapşırır. Səyyah qadının yazdığına göro bolədçi sohor hədsiz sorxəş
halda onun yanına golir və burada baş vermiş kiçicik bir macorasını
o bclo tosvir cdir:
“O moni lazımi ycro aparmaqdansa, bir ncçə saat şəhərdo dolandırır, hər tindo rus cini içmok üçün dayanırdt. Mən bu hiylə dolanbacını qm b furqondan düşdüm, scktantı iso öz talcyinə tapşırdım,
zonnimcə, o möhkom yuxuya gcdib küçədə qaldı.
Başıma gəlon ohvalatdan xobor tutduqda şəhərin hakimi öz
işçilorindon olan bir talar boyini monə qoşdu vo tapşırdı ki, məni
monzilo yctirsin. Ycnə də bir müsolman moni xristian xətasından
qorumalı oldu” (səh. 217).
Karla Scrcna Slavyanka scktantlannın qonağı olur. Sonra iso
G ədəbəy m ədonlərinə səfər cdir. Buradakı fohlolərlə alman sahibkarların rəhmsiz münasibətinin şahidi olur vo öz kitabında bu
münasibotdon şikayətlonir.
G əncə səfərini başa vurduqdan sonra səyyah qadının əsas m əqsədi Ermənistana, Yerevana gctmok idi. Lakin rus-türk m üharibosinin qızğın vaxtı olduğuna göro, ona döyüş gcdən əraziyə
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keçm əyə imkan vcrm irdilor. O, Ağstarada, Dilicanda olub,
müharibənin gcdişi, döyüş səhnəlori, itkilor lıaqqında molumat
toplayıb, şəfqət bacıları ilo birlikdo yaralıların arasında olub.
Həmin dövr rus ordusunun ağır itkilər vcrdiyi dövrlor idi (1877).
Yəqin ki, clo buna göro do ordu roislori avropah soyyah bir qadının
döyüş gcdon rayonları gozdiyini cşidondo qozoblonmişdilor.
Dilicana qayıdarkon bir çinovniki ona yoldaş cdirlor. Çinovnikin
onunla rəflarına göro həmin səfori Karla Scrcna bülün səyahotinin
on ağır anı kimi qələm ə ahr. Çinovnik yolda ona çox pis münasibot
göstorir, açıqca faytonu bork sürdürür, hətta ənun olyazmalarını
itirm əyə çalışır vo açıqcasma dcyir: “...Sizin çamadanınızın itmoyi
çox xoş olardı, onda siz Rusiya haqqında pis yazılar çap cıdirə
bilm əzdiniz” (soh. 252).
Zavallı qadın uzun vaxtdan bəri neço-ncço ölkolər dolaşıb topladığı təəssüratlardan ibarət olan bir qutu ol yazısınm qəsdon,
yaxud acıqla düzəldilmiş bu qovhaqovda yoxa çıxa biləcəyini
anlayıb bütün qüvvosini sə rf edib onu qoruyur. Yol üstündo
məcburi dayanacaqlarm birincisindəcə, bir gcncraldan xolvoti xahiş
edib onun arabasına keçir vo hiylogər çinovnikdon yazılarını vo
camnı xilas edir. Gencral səyyah qadına öz himayosini toklif cdir.
Qadının Ermonistana gctmok arzusunu cşitdikdo isə, başqaları kimi
o da bu fikirdon dönmoyi, müharibo gcdon ycrlordon uzaq olmağı
m əsləhət görür.
Gcncral yadclli qadına, ümumiyyotlə, Azərbaycan orazisiııdo
qalmağı m əsləhət görmür. Rus-türk müharibəsinin tosiri ilo ohalinin üsyana hazırlaşdığını söyləyir.
“ ...Alcksandropoldan o yana gctmoyin. Daha tatarlann yanına
qayıtmayın, bədbəxtlik üz vcrər, hər yanda üsyan gözlonilir” (səh.
258).
Karla Sercna bu tokliflo razılaşm ır. Dilicanda qəyduğu
oşyalarını götürüb Bakıya qayıtmaq, ordan da X ozər donizi
vasitosilə səfərini davam ctdirmok fıkrindo olduğunu bildirir.
Dilicanda qonaq olduğu cvdo Karla Sercnanı lıobs edirlər.
Səyyah qadtn təəccüblənib ctiraz etm ək istodikdo jandarm
idarosinin roisi ona aşağıdakı mozmunda tcleqramı göstorir:
“Təcili olaraq madam Karlanı müharibo gcdən ərazidon uzaqlaşdırmalı. Dilicandan yola düşmolidir. Ycrcvana gctmosi qadağan
olunur. Tiflisə yola salın” .
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llobs olunduğuna şiibhosi qalmadıqda vo mosolonin yuxandan
toşkil olunduğunu öyroııdikdon sonra anlayır ki, ona ozab vcron,
yazılarını yoxa çıxarmağa çalışan balaca çinovnik özbaşına horokot
ctmirmiş, lap böyüklorin tapşırığını ycrino yctirirmiş. O, qadının
gencralla yola düzoldiyini görondo manc olmağa cosarot etmomiş,
gcri qayıdıb böyüklorino xobor yctirib, onu hobs ctdirmişdir ki,
müharibo gcdon orazidon zorla uzaqlaşdırsın.
Karla Scrcnanın hobs olunduğu vaxt tanışı olan şofqot bacılarından biri oııa yaxınlaşıb qulağına pıçıldayır ki, sorhod rayonundakı yaralıları ona göstordiklori üçün şofqot bacıları coza alıblar.
Soyyah qadınının təoccübü gctdikco artır vo nohayot, yolda onu
müşayiot cdon kazaklar bir-biri ilo söhbot etdiklori vaxt “bu
osmanlı casusu gözol qadındır" - dcdiklorini cşitdikdo mosolonin
no ycrdo olduğunu anlayır.
Yol boyu kazaklar dayanacaqlarda mohbus qadını bir-birino
tohvil vcrdikdo “osmanlı casusudur" - dcyo xobordar cdirlormiş.
Yolun mühüm hissosini Karla Scrcna türk mohbusları ilo birgo
getnıoli olub. Madam Scrcnanın yazdığına göro yalnız tatar çaparlarına tohvil vcrildiyi vaxt kazaklar dil bilmodiklorino göro, yaxud
çaparlara inamları olmadığmdan onun kim olduğunu söylom oyiblor.
Holə Qafqaza golmozdon ovvol, müharibo başlamamışdan
ovvol, Pctcrburqda olduğu vaxt gizli polis idarosinin roisi onunla,
ailosi ilo golişinin sobobi ilo döno-döno maraqlandıqda Karla
Scrcna çox tooccüblonmomişdi.
İndi iso düşmon ölkonin koşfıyyatçısı kimi hobs olunduğunu
anladıqda zavallı ömrünün on hoyocanlı anlarını yaşayırdı.
Lakin müharibo gcdon orazidon uzaqlaşdıqca o sərbostloşdiyini
hiss cdib üroklonir vo gctdikco ovvolki voziyyotino, azad soyyah
voziyyotino düşür.
Yclizavctpola çatanda Karla Scrcnanı aparan furqon sınır.
Gccoyarısı iki yad kişi ilo yolda qaldıqda qorxuya düşmomosi,
hoyəcan kcçirmomosinin sobobini soyyah gozdiyi torpağın sakinlorino, azorbaycanlılara olan roğboti vo inamı ilo olaqolondirir.
“Gccoyarısı iki tatarm arasında tok qaldığımı görəndo qorxmaq
fikri hcç ağlıma da golmodi. Mon bilirdim ki, bu adamlarla nozakotlo roftar ctdikdo momnuniyyotlo kömok göstorirlor. Hom do ki
onlar çox vaxt xristianlardan qcyrotli olurlar” (soh. 282).
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Çapar qorib qadını gccoyarısı at bclindo monzilo yctirir. Solıor
iso bir fayton kirayo cdib onun oşyalarını gotirib özüno vcrir.
Çaparla furqonçunun somimiyyotindon vo düzgünlüyündon çox
razı qalmış Karla Scrcna yazır: “ ...Mon onlara ancaq doqiq kirayo
haqqı vcrdim. Ermoni faytonçu mondon çox yüksok mobloğ
istomişdi, çapar iso tovazökarlıq ctdi. Hcç xristian bclo gözütoxluq
cdordimi?” (soh. 283).
Şamaxıya, oradan da Bakıya gctmok üçün Karla Scrcna Əroş
mahalından kcçib. Mahalın milliyyotco gürcü olan hakimindon
aldığı molumata göro, Əroşdo içmoli su lapılmırmış, yay vaxtı ohali
qızdırmadan qırılır, tibb chııini tanımır, yalnız dua vo cadu vasitosilo müalico olunurlarmış. Homin dövrdo səyyah qadıntn yolu
üstündoki başqa şohorlordo olduğu kimi Əroşdo do müharibo ilo
olaqodar siyasi narahatlıq duyulurmuş.
“ ...Əroşdo do cyni hoyocan, tatarların üsyankar ohvali-ruhiyyosi
hökm sürürdü. Horbi adamlar cobhoyo gctmişdi, qulluqçuları qoruyan yox idi” (soh. 289).
Şamaxıda olarkon Karla Screna moscidlordon birindo olub,
sonra da mahm vo roqs axşamında iştirak cdib. Soyyah qadın homin
konsertdon hcç bir lozzot almayıb. Dalıa doğrusu, o, xalq musiqisini, muğamı anlamamış, roqslordo iso musiqi ilo horokotlori uyğunlaşdıra bilmomişdir. Onun tamaşa ctdiyi roqslorin ifaçıları qadın
paltarı gcymiş cavanlar olub.
Comisi 20 ilo yaxın bir müddot o w o l A.Dümanın Şamaxıda
tamaşa ctdiyi roqs axşamı iso onun tosvirinco tamamilo başqa bir
tamaşa idi. Homin gcco üç noforin yalnız biri, qadın paltarı geymiş
oğlan, az o w o l ağır facio qurbanı olub, Şamaxını tork ctmiş moşhur Sona xammı ovoz edirmiş. İndi iso Dümanı valch ctmiş roqqaso
Niso xanım da, onun rofıqosi do qadın paltarı gcymiş kişilorlo ovoz
olunubmuş.
XIX osrin ortalarından sonra illor kcçdikco Şamaxı roqqasolorinin şöhrotinin azalması vo nohayət, onların yoxa çıxması, qadın
paltarı geymiş kişilorlo olmalarını lıolo 1878-ci ildə orada olmuş
avropalı bir soyyah qadının xatirolərindo oxumaq adamda dorin
təəssü f hissi oyadır. 20 il ovvol iso A.Düma Rusiyadan Qafqaza
yola düşorkon Qafqazın gözollikləri haqqında molumatı olan hor
kos ona ə w ə lc o Şamaxı roqqasəlorino tamaşa ctmoyi moslohot
görürdü.

Bakıda olarkon do Karla Screna oranın görmoli ycrlorini
A.Dümadan xcyli forqli, soyuq ifadolorla tosvircdib. Soyyah qadın
“şohor bağmda” toşkil olunmuş konserto dovot cdilib, burada Bakının yüksok comiyyotinin nümayondolori ilo görüşüb. Bakımn o vaxtkı
göstorilon üç osas görmoli yerlori haqda toossüratını m üollif bir
ncço sotirlo ifado cdib:
“Bağdakı gozıntidon sonra su üzorindo gozintiyo çıxdım, doniz
odlarının, yandırmadan alovlanan qazın alov dilləri arasından
keçdim. Dcyirlər ki, hor bir bəladan uzaq olmaq üçün bu alov dillori
arasından üç dofə keçmok lazımdır. Mən oradan inamsız keçdim və
cozam da aldım! Kcçmiş ənənələrlə bağlı olan ziyarətgahda m əşhur Bibihcybət məscidindo də oldum. Bu m üqəddəs yer
yaranandan bəri buraya çoxlu nəzirlər gotiriblər. Bu bəxşişlərdən
maraqlı və qiymotli bir kollcksiya yaranıb. Mən qədim od mobədini
də gördüm; ycrin altından çıxan alovlar bir zavodun m üxtəlif
maşınlarını istiliklo tomin cdir. Yalnız kiçik bir bucaq bu ycrlorin
ycgano atoşporostinin, zordüşt dini nümayəndosinin ixtiyarında
qalıb” (səh. 293).
Karla Sercnanın qcydlərindon görünür ki, 1878-ci ildə A təşgahda birco nofor atəşpərəst qalıbmış. 25 il ovvol A.Düma həmin
ycrdə onlann üçü ilə görüşmüşdü.
Soyyah qadın Bakıya gəlorkən bir çar gcncrah onu mehm anxanaya düşmoyo qoymayıb, şohərdo iğtişaş gözlondiyini söyloyorək
öz cvino dəvət cdib. Müollifın qeyd ctdiyi kimi həmin gözlənilən
iğtişaş da yolboyu gözlonilən basqınlar kimi baş vcrməyib. Karla
Sercna Bakıdan birbaşa votənə yola düşmok istəsə də, xəstələndiyino görə ləngiyir, sonra isə havaların düzəlmosini gözlomək,
hom də səhhətinin qcydino qalmaq moqsədilə bir müddət İranda
olmaq fikrinə düşür. Lakin gözlonilməz təsadüflər nəticəsində
o, İranda bir ncço ay longiyir, özünün yazdığı kimi “səyahətinin ən
qəribə m acərasına” orada tosadüf cdir. Karla Scrcna özünün
“Avropalı İranda” adlı ikicildlik osorini həmin macəraya həsr edir.
Soyyah qadın İrandan Azərbaycana qayıdarkon rus-türk m üharibosinin qurtardığını cşidib sevinir. O, Astaraya, oradan da L ənkərana gəlib. Bir ncço gün Lonkoranda qaldıqdan sonra qiyamçıların
bir qismi şəhər mcydanında cdam cdilib.
Dorbond tarixi bir şohər kimi soyyah qadının çox xoşuna gəlib:
“Ö z m ətanətli tarixi kcçmişinə görə Dərbond moni çox m araqlan-

dırırdı. Bu şəhər ə w ə llə r qonşu xalqların basqınları qarşısında
kcçilməz sədd imiş” (soh. 306).
Karla Sercna Dorbənd ətrafmdakı kəndləri görmok istoyir.
Lakin fıkrin qorxulu olduğunu söyləyirlər. Soyyah qadın kcçmiş
əyalət hakiminin dul qadımnın müşayioti ilo dağ zirvosindo yerləşən uzaq bir aula qonaq gcdo bilir. Özünün söylədiyi kimi, burada
onlara nəinki yamanlıq cdən olub, “oksino hamı yaxşılıq ctmək
üçün rəqabət apanrm ış” .
Səyyah qadın əyalət mollasından da böyük razılıq hissi ilo söz
açır. Həm in şəxs “Dorbondnamo” kitabmın bozi ycrİorinin üzünü
köçürüb Karla Serenaya bağışlayıb.
“...Onda “Dərbəndnam o" (Dorbondin tarixi) kitabının əlyazması vardı, hörmot m əqsədilə kitabm ən maraqlı ycrlorinin üzünü
köçürüb m ənə vcrdi. Sonra mon onu Fransızcaya torcümo ctdirdim.
Bu tarixço Böyük Pyotrun əranı tutduğu dövrdo qurtarır. Madam
M... həmin hadisənin kitaba nə üçün salınmadığını soruşdu. Bu
sualı eşitdikdo mon mollanm baxışındakı kini duydum. O sakitcə
“D ərbəndnam ə”ni örtdü” (səh. 308).
Karla Screna votənə qayıtmaq üçün Rusiyaya vo oradan da Polşaya gedib. Səyyah qadınm “Mənim səyahətim ” adlandırdığı əsori
Fransada çox yaxşı qarşılanıb. M üəllif haqlı əlaraq kitabm o w olinə
m əşhur yazıçı Viktor Hüqonun osorin müollifıno m üraciətlə yazdığı qısa sətirləri foxrlə əl yazısı şoklindo toqdim ctmişdir:
“ Avqust 1880, Paris.
Sizin hekayətləriniz, xanım, məndo çox qoribə maraq oyatdı.
Bu əsrin tənha vo mətin soyyahları arasmda nozərə çarpan soyyah
qadın siz olacaqsınız. Monim indidon sizo toqdim ctdiyim şöhroti
golocək özü sizə bəxş cdocok.
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LUİ B AZ Ə N
QISA TARİXİ YADDAŞ
“Dodo Qorqud Kitabı” (Kitabi-Dodo Qorqud) bizim orta osr
dastanları kimi hordon şcro kcçon nosr parçalarından ibarot cpik bir
yazıdır. Əsason ofsanodon kök alan bu hckayolor tarixon mövcud
olmuş Orta Asiyadan conub-qorbo türk axınmda böyük rol oynamış
bir comiyyotin - islamlaşmış köçori Oğuz comiyyotinin hoyatı ilə
bağlıdır.
O vaxt Şorq türklori (Göytürk) hakimiyyotindo olan indiki M onqolustamn şim al-qorbindo yaraıımış “Doqquz Oğuz” qobilo birliyi
xristian crasınm 740-cı ilinin əvvolindo ali scçilmiş Uyğur qobilosinin başçılığı ilə öz hakimlorinə qarşı üsyan ctdilor. Sonra Üyğurlar Monqolustanın hakimi oldular. Ancaq 840-cı ildo Ycniscy
çayının yuxarı hövzosindon golmiş Qırğızlar onları orazidən qovdular. Uyğurlar indi Çin Türküstam adlanan oraziyo tə rə f çəkilərok
orada ycni bir impcriya yaratdılar. Eyni zamanda Oğuz qobilolorinin bir hissəsi Orta Asiya çöllorini kcçərok qərbə torof horokot
ctdilor. Bu qobiləlordon biri olan Kınıq qəbiləsinin başçısı Səlcuqun nosil davam çılan digor Oğuz qobilolori içindo böyük nüfuz
qazandılar vo noticədo Səlcuqlar sülaləsi yarandı. Bu sülalənin
osasını qoyan Toğrul boy 1038 vo 1063-cü illor arasında Xorasan,
Xarozm, İraq, Azorbaycan vo İranın böyük hissəsini ö z hakimiyyoti
altına ala bildi. Onun qardaşı oğlu və davamçısı olan Alp Arslan
Bizansı moğlub cdib, onun impcratoru Romcn Diogcni osir aldı,
I-’rmənistanı tutdu vo Anadoluya Türk yürüşü üçün qapı açdı.
Toxminon, on il sonra Sülcyman adlı bir Səlcuq şahzadəsi
Bizansın m üxtəlif qrupları arasındakı vətəndaş müharibosino qoşularaq Rumdakı ilk Solcuq sultanlığımn paytaxtma çcvrilon (1081-dən
1097-yo kimi) Nisc şəhərindo m əskən saldı. Sonra paytaxt Konyaya köçdü vo 1318-ci ildo sülalənin sonuna qodor orda qaldı.
Əslində iso bu sülalə 1243-cü ildo kiçik m üqavim ətdən sonra
monqollara toslim cdilmişdir.
İstor İranın “ Böyük Səlcuqları", istorsə də “Rum Səlcuqlan”
(o w o l Bizans olmuş Anadolu) olsun, öz siyasi xadimlori və d övlət-

lorinin sünni dini rohborlorini toşkil cdon Solcuq aristokratiyasına
göro, nisboton sonra islamlaşmış Oğuzlardan - Qorbi İran (Azərbaycan) və Anadolu türkmonlorindon forqlonirdilor. Solcuqlar orobfars modoniyyotini və İran həyat torzini qəbul ctmişdilər. Onların
yazılı (bozən do şifahi) dili türk dili deyil, orəb vo fars dillori idi.
Q əbilə ononoləri onlar üçün uzaq bir xatiro idi vo onlar özlorini
Türk adlandırmırdılar. Köçəri maldar vo döyüşçü olan, osason gcniş
düzənliklordo, yayda iso dağ otlaqlarında moskon salan türkmonlor
isə türk-oğuz dili ilo borabor öz qobilo qurumlarını vo qodim onənolərini qoruyub saxlamışdılar. Onlar özlorini müsolman sayır vo
din yolunda döyüşlorə girsolor do, qobul ctdiklori ycni dinə İslamdan əvvolki m üxtəlif inanclar da qanşmışdı.
1071-ci ildo Səlcuqların Bizansı moğlub cdib türkmonlorin
Anadoluya köçməsino şərait yaratması fikri düz olsa da, Anadolunun bəzi rayonlarma vo Azorbaycana türk ohalisinin və türk dilinin
yayılmasını təmin edonlor gctdikcə iranlılaşan solcuqlar dcyil, mohz
türkmənlor olub. Monqol işğalı bu proscsi daha da sürotlondirib.
İranın “Böyük Solcuqlar” hakimiyyotino son qoyan vo “Rum Solcuqlan” m özüno tabe cdon (homoıı dövrdon dağılıb vo gücdon
düşüb) monqollar qosdlo yaxud qorozsiz olaraq türkmon qobilolorini morkozi hakimiyyoto tabclikdon azad etdilor. Türkmon sorkərdəlori müstəqil türk omirlorino döııorok sərhodlori doyişkon vo bozon
də m üvəqqəti olan boyliklər yaratdılar, qonşularla tcz-tcz vuruşmalı oldular, orazidə türk ohalisi artdı vo türk dili gcniş yayıldı.
Bu boyliklordon birinin, o w o l Anadolu solcuq hakimlərindon
birinə tabc olmuş, sonralar iso təkbaşına döyüşlor aparan Osmanlılar boyliyinin inkişaf yolu xüsusi maraq doğurur. Kiçik Asiyamn
şim al-qərbindo, kcçmiş yunan oyaləti Bitinindo, oslon Kayı oğuz
tayfasından olan türkmon sorkordolər nosli horbi uğurlar noticəsindo Söçüt ərazisindo bir bölgoyo sahib olurlar. Sonra onlar
ohatədoki Bizans başçılarla qohumluqlar yaradaraq (qız alaraq) öz
hakimiyyətini bütün oyalotə yaydılar və buradan başlanan böyük
yürüşlər nəticosindo bir impcriya yarandı. Oturaq vo sahmanlı,
köçəri türkmənlordon çox forqlonən bir comiyyotin rohbori vo
təşkilatçısına dönmüş bu osmanlılar səlcuqlardan fərqli olaraq öz
O ğuz ocdadlarını çox yüksək qiym otlondirir, öziorini Nuh
noslindon oian əfsanovi Oğuz xanın davamçısı, Oğuz tayfalarım
birloşdirmiş Kayı xanın nosli sayırlar. (“Kayıq” - Oğuz tayfasımn
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adı tarixi monbolərdo ancaq XI osrdon bollidir.) Bu fakl müsolman
lürklorin Anadolunu foth ctmosindo Türkmon O ğuzlann ncço
aparıcı rol oynamasını osaslandm r vo XIV osr osmanlı türk larixçilori bu ofsanoni yayarkon noyo osaslandıqlarını göstorir.
Mokan vo zamanca daha yaxm kcçmişdo Orta Asiya monşoli,
böyük Oğuz tayfası Bayandır noslindon olan Ağqoyunlu türkmon
tayfası da, eynilo Oğuz kökündon olan Qaraqoyunlularla düşm onçiliklor dövründo öz hakim iyyot dairolorini gcnişləndirdilor.
Konstantinopolu foth ctmiş Osmanlı sultanı II Mchmcdin müasiri,
Uzun Hoson adlandırılan Hoson boyin parlaq hakimiyyəti dövründo, XV əsrin ikinci yarısında onlar Şərqi Anadolunu, A zərbaycanı, İraqı vo nohayət, İranı öz hakim iyyətləri altına aldılar.
1444-cü ildo atası öldükdon sonra Uzun Həson böyük qardaşı
Cahangirə moharotli bir silahdaş oldu. V ərəsə kimi onun payma
paytaxtı Mardin olan kiçik bir Anadolu boyliyi düşmüşdü. 1447-ci
ilə qodər qardaşlar Qaraqəyunlulara qarşı birgə uğurlu döyüşlər
aparırlar. Sonra isə onlarm aralan doyir və bir il sonra Uzun Hoson
tokbaşına Amidi olo kcçirir və bəy rütbosi alır. Daha sonra o bir sıra
parlaq qoləboli döyüşlor aparıb Şərqi Anadolu, Azərbaycan, İraq,
İran, Xorasanın bir hissosi vo Gürcüstanın daxil olduğu böyük bir
impcriya yaradır. O, Tobrizi özüno paytaxt scçir. Burada incəsənət
və odobiyyatın çiçəklənm əsino şorait yaradır. Oz ocdadlarının
tayfa monşoyino göro onun impcriyası “ Bayandırlar D övloti”
adlandırıldı. Eyni zamanda II Mchmcdin imperiya paytaxtı Andrinopoldan 1453-cü ildə foth olunmuş Konstantinopola köçürülorək
“Osmanlı Dövloti” adlandırıldı.
Uzun Hosonlo qarşıdurmadan chtiyat cdən II Mchmed Şərqi
Avropada mövqcyini möhkomlondirdikdon sonra öz hakimiyyotini
kiçik Asiyaya torof gcnişləndirm ək qorarına goldi. İlk növbədə o
Bizans imperiyasınm qalığı, Qara dənizin şorq sahilində yerleşən
Trebizond yunan impcriyasına hücum etdi və 1461-ci ildo onu öz
ərazisinə qatdı. Həmən vaxtdan Osmanlı impcriyası, şərqdə Uzun
lloson impcriyası ilo olaqoli oldu. Onların qarşılaşma vaxtı helə
çatmamışdı. Çünki II Mehmedin Avropada işi çox idi, burada m üxtə lif birloşm ələrlə vuruşmalı olurdu. Eyni zamanda Uzun Hosen də
kiçik Asiyada, şimaldan onu hodəloyon “Qaraqoyunlu” türkmən
boylikləri vo özünün conub oyalotindoki Karamanlılardan ehtiyat
cdirdi. Yalnız 1473-cü ildo Sultanın ordusu güclü bir hücumdan

sonra Uzun Hosoni moğlub ctdi. Bu döyüşdon sonra nə sülh, nə də
məğlubiyyot müqavilosi olmasa da, 1478-ci ildon Uzun Həsənin
ölümüno qodər vəziyyət sabit qaldı. Onun oğlu vo varisi Xolil
Sultan isə II Mehmcdlə uzunmüddotli sülh müqavilosi bağladı.
M üxtəlif tarixi hadisolori scçib yada salmaqda moqsədimiz bizo
yalnız iki əlyazması ilo molum olan “Dədo Qorqud Kitabı”nda
cəm ləşm iş ofsanolərin yarandığı mühit haqqında ümumi do olsa,
bir tə sə w ü r yaratmaqdır.
Bu olyazm alann on dəyorlisi, bclo görünür ki, on qodimi Drczdcndəki kcçmiş Saks kral kitabxanasıııda 183I-ci il kataloqunun
86-cı nömrosi altında saxlamlır.
Əlyazma 152 vəroq, 304 səhifodən (13 sotirlik) ibarotdir, “Nakşi”
üslublu ərob əlifbası vo kursivlo yazılıb. XVI osr qorbi türk dili
qrafık qaydalarına, onuıı az sosli (horfaltı vo horfustlü işarolər çox
azdır) kar və cingiltili soslorin qaıışdığı varianta çox da uyğun golmir.
Yazının dili o dövrün Osmanlı-türk dilindon aydınca forqlənir.
O Şərqi Anadolu vo Azorbaycaıı dialcktlorino monsub fonctik,
qrammatik və lcksik xüsusiyyotləri özündo oks etdirir.
Əlyazmanın kolofonu yoxdur. Orada göstərilən ycgano tarix
birinci voroqin (üzlük) yuxarı sağ torəfındo başqa ollo yazılmış bir
qeyddir. “Osman Paşanın ölüm tarixi: 993 (bu hicri tarixidir; miladi
tarixi ile 1585)” .
Bu qeyd Yomon fatchinin oğlu, 1526-cı ildo anadan olmuş
Özdəm iroğlu Osman Paşa haqqındadır. O gonc yaşlarından yüksok
vozifolordə olmuş, İrana qarşı 1577-ci il müharibəsində böyük
şüeaotlər göstərm iş, homon m üharibo vaxtı G ürcüstanda,
Qarabağda və Dağıstanda vuruşmuşdu. 1584-cü ildə 111 Muradın
baş vəziri təyin olunmuş, Tobrizi almış ve bir il sonra orada vofat
etmişdir. Ölüm ündən ovvol o ofsanəvi bir şoxsiyyətə dönmüşdü.
“ Dədo Qorqud Kitabı”nın bozi qohromanları kimi tarixi hadisələrin do bir hissosi Qafqazın cənubuna aid olduğu üçün fıkirləşmək
olar ki, Drczdendəki olyazmasının kcçmiş sahiblorindon biri bu
tarixi hadisəni sonrakı nosilloro anlatmaq üçün onu kitabın üz cildino qeyd ctmişdir.
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QƏRİBƏ XƏSTƏLİK
(lıekaya)
Gözal Mcşirad şəhari qəribə əhvalatlar görmomişdi, onu da
gördü. Ən qoribosi indi sizə damşacağımız əhvalatdır.
Əmir həzratlori İsmaya Mcşcd öz ölkosində hökmranlıq cdirdi.
Ömrünün axırlarında qoribo və çarəsiz bir xəstəliyin qurbanı oldu.
Buxaradan, Somərqonddon, Bağdaddan, İsfahandan, hətta dəniz
sahillorində ycrləşən şohorlordən do hokim lər və cindarlar axışıb
dəsto-dosto golirdilər. Onların on moşhurları bclə axırda ctiraf
cdirdilər ki, həzrət İsmaya M cşcdə ozab vcron bu xostəlikdən baş
çıxara bilmirlər. Hotla Somərqəndin moşhur münəccimi hiyləgər
Hüscyn Mocid do xəlvotdə "qızıl aza n ” adlandırdığı bu xəstoliyin
olində aciz qalmışdı.
Bolko o, golocokdə sakit Mcşirad şohorini lərzoyə salacaq ohvalatları ovvolcodon görürdü? Uzun fıkirdon sonra m ünəccim şə ləkülosini yığışdırıb tolosik şəhordon çıxdı. Hcç zəhm ət haqqı da
almağa imkanı olmadı. Bunun da monası o idi ki, kişi kanxıb, işlər
əngəldir.
Elə ki bütün clm adamları onun kimi ctdilor, az sonra bütün
şəhor qızıl azarına tutuldu...
Moşhur xəstoliyin yoluxucu olması haqqında sözü yayıldı. Çünki
Mcşiradda yalnız əm ir İsmaya Mcşcdin azarı haqqmda söhbət
gedirdi. Xostoliyin osas olam ətləri sadə cam aat arasında az yayılsa
da, əmirin özündo bütün qüvvosi ilo aşkara çıxmalı idi. Dəğrudan
da bclo idi. Özü də bunun ncco şiddotli azar olduğunu sizə söylomoyin vaxtı çoxdan çatıb...
Əhvalat omirin gəzm oyə çıxdığı günlərin birindo başlamışdı.
Yaşıl kölgolikdəki həzin mcydən ləzzot ala-ala qoca Əmir, yaşına
uyğun istirahoti vo sakitliyi orada tapırdı... Amma homin gün yaşıl
kollara, yarpaqlara baxa-baxa gozdiyi vaxt xəstoliyi ilk dəfə üzə
çıxdı. EIo bil murdar bir şeydən iyrondi. O, narahatlıqla gözlərini
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yumdu. Qoribo idi. Gözlərini yuman kimi xostəliyi yox oldu. Qoca
fıkirloşdi: “Dcyosən yorulmuşam. Qayıdım saraya...”
Lakin ayaqlan bayaqkından da yaxşı işloyirdi, ozololori o w ə lkindən çox-çox oynaq idi. Bununla bclə, hor gün baxıb ləzzət aldığı
yaşıllıq indi zohləsini tökür, əna iyrənc görünür, onu boğurdu. Qoca
get-gedə daha bərk boğulmağa başladı. O, saraya tə rə f qaçdı.
Hovuzun yanından keçorkon günəşə tərə f açılmış su zanbaqlarını gördükdə ürəyi elə bil böyüdü. Onların yaşıl yarpaqları əmirin
gözlərini qamaşdırdı.
Sonrakı günlər onun xəstəliyi daha da ağırlaşdı. Çaro qılmaq
lazım idi. İsmaya Mcşcd daha yaşıl rəngə baxa bilmirdi. Hətta dorin
hovuzun mavi suyu da onu haldan çıxarırdı. Hər dəfə gözünə yaşıl
rəng dəyondə az qalırdı özündon getsin. Tczliklə onun səhhotini
qorumaq üçün lazımi todbirlor görmoli əldular...
...Həmin gül-çiçokli bağlara bir dosto adam gotirdilor. Onlar
ağacları qırmağa, çomonlikləri bclloməyə girişdilor. Kolluqları
qızıl tozu ilo boyadılar. Hovuzun suyu da başqa rongo boyandı.
Kökündən çıxarılmış çiçəklorin ycrinə yarpaqsız və açıq-qırmızı
güllori olan kollar əkdilor.
Sarayın içində do əm irə tosir cdo bilocok hor şcyi dəyişdilor.
Yaşıl divarları kağızlarla örtdülor. Sarayın otaqlarını vo salonlarını
yenidon rənglədilər.
Mahir zorgərlor sarayın yüksok rütboli adam lannın boyunbağılarmdakı qiymətli daşların vo üzüklorin qaşındakı yaşıl panltıları
yox etm ok üçün gccə-gündüz işlodilor. Gözətçilərin yaşıl çalmaları
da yoxa çıxdı...
Xüsusi dəstəlor təşkil cdilmişdi. Qoca bağbanlar bağda yaşıl bir
cücərtini belo göz açmağa qoymurdular. Aşpazlar xörokləri dönədönə yoxlayırdılar ki, içarisində yaşıl bir şcy görünməsin. Anıq
saray adamları özlərini xeyli arxayın hiss cdirdilər. Qofıldon
İsmaya Meşcdin xostoliyi daha da şiddətləndi.
Əmirin yaşıl rongo olan nifVəti göy rongə qarşı çevrildi. Sonra o
sanya, daha sonra ağ rongo nifrot ctdi. Növbo ilo qaranı da, boz
rəngi do görm əyə gözü olmadı. İsmaya Mcşcd göyə də baxmırdı.
Hava açıq olanda da, buludlu olanda da, tutqun, yağışlı olanda da
gözlərini yuxarıya qaldıra bilmirdi. Günəşin parlaq şüalan da, sıx
duman da onu əsəbiləşdirirdi.

Bir neçə günün orzindo omirin xüsusi gözotçilori çoxlu horbi
geyim aldılar. Paltarların hamısı Buxaradan gotirilmiş on gözol parçalardan tikilmişdi. Lakin gözətçilor, hor dofo, yeni libasa öyroşmomiş, başqasını geymoli olurdular. Saray adamları - oyanlar, rom mallar, vozirlor vo baş vozirlor İsmaya Meşedin naz-qomzosi olindo
başlarım itirmişdilor. Əgor sarı paltar geyib ona baş çokmoyo getsoydiniz... özünüzü iki nohong gözotçinin ollori arasında görordiniz. Arxadan iso omirin qozobli bağırtıları eşidilordi. Elo homin
günü do sarı rong...
Sarayda hamı pıçıldaşırdı ki, omir göy rongi görondo hay-küy
salmır. Tamam göy gcyinib mülayim-mülayim onun qulluğuna gedirsiniz, hor şcy qaydasında olur. Yox! Yox! Ərizonizo qulaq asdığı
zaman görürsünüz ki, diqqotlo sizi nozordon keçirir. Üzünün ifadosi
doyişir. Qofıldon böyürmoyo başlayır: “Sarı rong! Mon hor yanda
sarı görmok istoyirom!”
Sarayda hoyat zohoro dönmüşdü. Elo ki İsmaya Mcşcd indiyo
qodor zohlosi gedon ronglordon birini sevmoyo başladı, işlor xeyli
yaxşılaşdı. İsmaya Mcşed qızılı rongi özü üçün idcal scçmişdi. Gör
no tomiz, no gözol, ontiqo rongdir! Bu, onun üçün, gözü göro
bilocok vo özünün heyran olduğu ycgano rong idi...
Nozarotçilor tczliklo al-qırm ızı libas vo qırmızı misdon zireh
aldılar. Əmir iso xozinonin bütün yaqutlarını saray adamlarına
paylayıb tapşırdı ki, bunlan homişo özlori ilo gozdirsinlor. Saray bir
dalıa öz görkomini doyişdi. Barılar, damlar, topoior, minarolor
soliqo ilo on parlaq rongo boyandı.
Hovuzun suyu da qızılı rongo boyandı. Xalçalar da, divar
kağızları da, saçlar da, saqqallar da, qatırlar vo pişiklor do ronglorini
doyişdilor...
Əmirin sarayını boyam ış qızılı rong günü-gündon bütün
Mcşirad şohorini bürüdü. Əm ir öz sarayında, qırmızı bozodilmiş
otaqlarında xoş günlor keçirirdi.
Lakin sarayın və saray adam lannm rahatlığı uzun çəkm ədi. Bir
səhər İsmaya Mcşcd baş voziri tocili yanına çağırdı:
- Bir bax! - dcyo o iizünü göstordi. - Bir bax!
- Bəlko bir az istirahot cdəsiniz? - vəzir dilləndi.
- İstirahət! - əm ir bağırdı. - EIo bircə istirahətim çatmır!
Görmürson rongim ağarıb?! Tamam ağarmışam! Monim bu murdar
və üroksıxan rongdon zohlom gedir! Eşidirsənmi?!

Baş vozir tcz həkim çağırtdırdı. Hokim Somorqond m ünəccim inin adamı idi.
- Əlahəzrət gərək havasını bir az doyişsin, - deyə clm xadimi
müalicə müoyyon ctdi.
...Homin sohər İsmaya Meşcd çox tez qalxdı. Onsuz da axır
vaxtlar sarayı yalnız gün çıxanda və batanda tork cdirdi. Bu qısa
vaxtlarda soma qızılı, buludlar iso qırmızımtıl olurdu.
Çox dohşətli bir ohvalat baş vcrdi...
Qırmızı fayton şəhərin böyük, qaynar m cydanına tozoco
çatmışdı ki, bərk hay-küy qopdu... yüzlərlə adam üz-üzo durub
qışqırır, bağırır, əl-qolunu ölçür, cin kimi atılıb-düşürdü. “Bizim
əm ir göy rəngi xoşlayır” , “Yalansa Allah sənin o zohərli dilini
qurutsun” , “Onun sevdiyi rəng yaşıldır!” , “ Yox! Qırmızıdır!”
Yaşıl rongin torəfdarları göy rongi müdafıo cdonloro hücum
çəkir, qara rəngin adam lan ağ rongi boyənonlərlo dcyişirdilər. Hcç
kos inadından dönmür, fikrini yumruqla, çığırmaqla sübut ctmok
istoyirdi. Bir dostə bıırada söyüşür, bir dosto o yanda döyüşürdü,
aləm bir-birino qanşm ışdı. “Sarı”, “ Yox, boz!”
İsmaya Meşed görünmürdü. Onun otrafında misilsiz bir rong
qanşıqlığı yaranmışdı. Paltarlardakı vo ommaməlordoki qızıl və
yaqut qaşlar parıldayırdı. Açılm ış əm m am olor qodim qoşun
bayraqları kimi rongborong şəkildə ycllonirdilər.
İsmaya Meşedo elə goldi ki, üroyi partlayacaq.
- Bu rənglor... Yox! Dalıa dözmürom, üroyim partlayır, ölürom.
Əmir qollarım göyə uzadıb Allahdan könıək dilodi. Elə ki,
Allahdan köm ək golib çıxmadı, o, gözünün qabağında qaynayan btı
nəhəng rənglor donizindən qaçıb yaxa qurtarmaq istodi.
Xınltılı səslo omr ctdi:
- Tez, saraya!
Toləsik saraya qayıtdılar. Burada omir lıər şcyi qınnızı göriib
çox sevindi.
Lakin bayaqkı qozəbini qızartısı holə də sifətində idi.
Baş vozir dcdi:
- Ə lahəzrət indi yaxşıdır!
Əmir, güzgünün qabağına kcçib özüno baxdı. Onun yanaqları
və alm qızarmışdı. Əmir xcyli xoşhal oldu.
- Görün, no gözəl rəngdir!
Baş vəzir cürot cdib dillondi:
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- Bağışlayın, olahozrot, dcyoson bu qozobdondir. Hirsiniz başınıza vurub.
Lakin İsmaya Mcşcd hcyran-hcyran öz sifotino baxmaqda
davam cdirdi. Onun üzü gct-gcdo daha da al-qırm ızı rong alırdı.
- Mon xoşboxtom, - dcyo o pıçıldadı. - Mon xoşboxtom... Mon
xoşbəxtom...
Mcşiradın doli omiri İsmaya Mcşcd bu sözlori dcyo-deyo can
vcrdi. Onun bcynino qan sızmışdı.
Əmirin qobri üzorindo heç vaxt çiçok bitmodi. Çünki onun
vofalı adamları orada bitocek çiçoklorin ronglori barəde razılığa gələ
bilmirdilor. Homin ronglərin Allahın hüzurunda İsmaya Meşedin
xoşuna goləcoyi, yaxud zohlosini aparacağı m əlum dcyildi...
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JA N S A N İ T A S
SA KİTLİK
(hekaya)

Reymon Pakc kəndi çox sevir. Hər yay Parisdon çıxıb Yuxarı
A vcm deki bir kəndə gedir. Kond, m ərkəzi yoldaıı da, bizim əsrdon
də aralı düşüb. Burada yarım düjün yöndomsiz, alçaq cv var. Evlorin kiçik pəncorələrindon süzülon zoif işıq adamı sciırloyir. Hor
cvin isti nəfəsli bir peyosi də var. Kondin bir bulağı var, lap çoxdan
axır. Kəndin üstünü nəhong şabalıd ağaclarının don düşmüş saçları,
sarmaşıq qotazları, budaqlarda gözəl naxışlara oxşayan mamırlar,
bir do səm a - aydın, mavi, ozəmotli bir soma örtüb. Qoyun
sürüsünə oxşayan təpəlor kəndi araya alıb onu yaşıl dolanbaclı bir
vadiyə döndərib. Ara-sıra otlaqlar, tarlalar vo göllorin otrafında
topəciklər üzərində küknar, şam vo toz ağacı mcşolori görünür.
Holo süpürgə güllorini görəsən! Onlar ə w o l qırmızı olur, yavaşyavaş saralır, payızda isə ağanrlar.
Rcymon Pakc bir qarı ilo qocanın qonağı olur. Qocaların üzlori,
olləri clo bil şümşad ağacından yonulub. Somimi vo mchriban adamlardı. Reymon onları nonə və baba çağırırdı. Rcymonun orta osr
qalası kimi qalm divarlı otağında sorinlik vo sakitlik hökm sürür.
Otaq yanmqaranlıqdır. Burada illordon bori işlənib üzülmüş mcbcl
- çarpayı, paltar şkafı, masa var. Mücrünün üstüno qoyulmuş mis
şam danlar otağa titrək, z ə if işıq səpoləyir.
Rcymon Pakc burada gördüklərinin hamısma kond deyir. G ündüzün günəşi də kond dcməkdir, gcconin ulduzları da. Nə yağış, no
do külək haqqında fıkirləşmoyo dəymoz.
Günoş kəndi qızdırdığı, qızılı dalğalarla aləmi döyəclodiyi vaxtı
Rcymon çox scvirdi. Gcconin qarasına boyanmış, üzərindo yuxulu
somanm mirvariləri borq vuran kənd gccəsi do onu moftun cdirdi.
Bclo gecəlori ncco sevm oyəsən axı; otlaqlann, mcşolorin,
qayalann, çaylann, göllorin üzorindo mülayim bir sükut hökm
süriir.
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Reymon Pakc sükutu sevir. Amma hor cür sükutu yox. Elo bir
sükutu ki, onun nə ycrdo, no do göydo hüdudu olsun. Əbədilik və
sonsuzluqla yoğurulmuş bir sükut. Kəndin qızm ar çağlanna və gcco
qaranlığına məhobbəti də sükuta, sakitliyə olan m ohəbbətindən
yaranıb. “Sal daşın özünün kamil bir osor olduğu kimi sükut da güclüdür, düşünco və şüurla doludur” deyən fılosofun sözləri burada
sübuta yctir. Sakitlik Rcymon üçün içorisində böyük işlor görülən
bir aləmdir.
Bu sakitlik sevimli nəğm ələri yada salır, məşhur m üğənnilərin
qəmgin misralarım zümzümoyə çcvirir.
Hor gün günortaçağı Rcymon iri hosir şlyapasını başına qoyub
cvdən çıxırdı. Şlyapa onu mcksikalıya oxşadırdı. Reymon ot basmış
cığırlarla bir-iki saat fikirli-fıkirli dolanır, yctişmiş, iri dənli sünbüllorə, zoğlu şcytan qanqallarına hələ tamam qurumamış voləm irə
tamaşa cdirdi. Günün ən qızm ar çağı sakitlik olur, bu sakitlikdə
təbiət lap qədim lərdəki kimi hökm ranhq edir.
Gccə düşəndon sonra da Reymon Pakc həm ən cığırlarla gəzinirdi. Gccolor şlyapanın əvəzinə başına berct qoyur, ayağma isə
həmişəki yumşaq ayaqqabılarım gcyirdi. O, əlləri cibində gəzinir,
yerlə göyün bir-birindon seçilmədiyi mchriban bir qaranlıqda uzaq
kondlorin sarışın işıqları ilə göydəki gümüşü ulduzların bir-birinə
qarışdığından Iəzzot alırdı. Ycrin sükutu göyün sükutuna bənzəyir.
Hər ikisi insanı valch edir.
Kənddoki bu sakitliklə Parisdo iş otağmdakı sakitlik arasmda
böyük forq var. Kabinetdəki sakitlik sünidir, cansızdır. Kənddoki
sakitlik isə canlıdır, təbiətin özündən yaranıb. Bu sakitlik günortaçağı milçəklərin vo arıların vızıltısından, quru vələm ir sünbüllərinin xışıltısından, gecələr isə cırcıram aların iliyə işləyən nəğm əsindən vo ulduzların sehrli simfoniyasından yaranır. Bəli, bunlarsız
Reymonun sevdiyi sakitlik mövcud olmazdı. Sakitlik boşluğa dönərdi.
Kcçən yay xoş otirli, müiayim, gözəl gecolorin birində Reymon
Pakc xəyal dolu cığırların birində gəzindiyi vaxt qəfıldon dayandı;
elə bil üstünə qüssə çiskinlədi. Bu qüssənin hardan gəldiyini, yaxud
nədən doğduğunu ayırd cdə bilmirdi.
O, iri qol-budaqlı bir qoz ağacımn dibindo donub qalmışdı,
bütün bədəni həyəcan içində idi. Bu həyəcan nə qədər çəkdi? Bir
saniyo? İki? Üç? Bəlkə on saniyə? Reymon özü bunu dcyə bilməzdi. Həm in an çox ağır, çox uzun görünmüşdü. Qəfildən o qüs-

sənin səbəbini duydu, tcz həyəcanlandığı kimi tcz do sakitləşdi.
Nəhayət, nəfos aldı.
Gecənin sükutunu yaradan səsloro — minlorlə gözəgörünməz
canlıların səslərinə güc-bəla ilə cşidilən təzə bir honirti qoşulmuşdu.
Reymon Pake diqqətlə qulaq asdı. Eşidilən səs inilti idi, ahostə
bir inilti, zəm idəki yetişmiş sünbüllərin xışıltısından azacıq zil idi.
Səs yaxınlıqdakı kolun dibindon gəlirdi. Reymon Pakc yaxınlaşıb
aşağı əyildi, üroyi hoyəcanla döyünmoyə başladı. Ayağı tələnin iti
dişlori arasmda qalmış balaca qırmızımtıl bir tülkü qalın otların arasmda uzanıb qalmışdı. Tülkü, daha osiri olduğu polad tolədon yaxa
qurtarmağa çalışmırdı. Yorulub, ümidini üzüb, böyrü üsto uzanıb
ölüm ünü gözləyirdi. Z ingildəm osi isə ağrının gücündon idi.
Rcymon aşağı əyiləndə hcyvancığaz ölüm gətirəcək zərboni
qarşılamaq üçün titrədi və dişlərini azacıq göstərdi.
Reymon Pakc onun əzilmiş pəncosini tələnin polad çənələri
arasından çıxarmaq üçün var gücünü sə rf etməli oldu.
Bir neço gün sonra, eyni vaxtda Rcymon Pake homon ycrdə
dayandı. Əsaslı bir m əqsədi yox idi. Özü elo-bclə dayandı, azad
ctdiyi, həyata qaytardığı hcyvancığazı yadına saldı.
Ona elə gəldi ki, yaxmlıqda, hündür otların arasından kiçik bir
heyvanın tövşüyo-tövşüyə nəfos aldığım duyur. Hcç təəccüblənm ədi də. Bu tülküdür! Reymon tülkünün yaxınlıqda olduğuna
əm in idi. Heç yoxlamağına doymozdi. Tülkü bir az aralıda çöm bəlib ona tamaşa edirdi.
Reymon Pakc addımlamağa başlayanda otlar arasından yüngül
bir xışıltıdan hiss ctdi ki, tülkü qaçıb uzaqlaşdı.
Yay boyu tülkü dəfəlorlo görüşə gəldi. Reymon Pakc ona
yaxıniaşmaq fikrinə düşmürdü. Axı noyə gərək? O, bir anlıq hcyvancığazın nəfəs çəkm əsinə qulaq asır, balaca tülkü isə yarpaqların
arasmdan ona tamaşa cdirdi. Bu mchribanlıq mərasimi başa \aırulan
kimi hərəsi öz alom inə qayıdırdı.
İndi istirahət günləri başa çatıb. Reymon Pakc süni sakitliyə
qərq olmuş kabinetində olub-kcçənləri yadına salır. Otaqdakı yalançı
sakitlik də, həyatın karikaturası olan avtomatlar da onu cana gətirir.
O, sakitliyo, osil sakitliyə qovuşmaq üçün yayın gəlm əsini gözləyir. Xoyal dolu cığırın kənarm da isə, yoqin ki, ilıq nofosli, qırmızımtıl tülkü onu gözləyəcək.
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Frcn hobsxanasında bir-birindən qorxmayanlar tcz dostlaşırlar.
Motsartı iki ay əvvəl monimlo kcşikçi Emcst tanış cləmişdi. Həmin
vaxtdan Motsartla dostlaşmışdım. Bəli, keşikçi ilə yox, onunla
dostlaşmışdım. Motsart yckəpər hcyvana oxşayırdı, qollan güclü,
ağlı iso küt idi. Gövdəsi sort, üroyi kövrəkdi. Başı donuz başı kimi
iri, fikirləri isə körpo uşaq fikirlori idi.
O, saman döşəyin üstündə uzanıb gözlərini m ənə zilləyirdi.
Dorin xəyala dalır, lıordon sayıqlayırdı.
Mən onun deyəcəyi sözlori gözləyirdim. No dcyəcəyini bilm irdim. Həm işə eyni şeyi deyir, sonra da köksünü ötürürdü. Hiss edirdim ki, Motsart keçmiş bir əhvalatı gözləri qarşısından kcçirir,
sonra fikirli-fikirli homin cümləni deyir.
O ycnə köksünü ötürdü. M ən qulaqlarımı şoklədim.
- Hər halda yaxşı işlomişdik!
Motsart bir də köksünü ötürdükdon sonra fıkirli-fıkirli qalxıb
saman döşoyin üstündo oturdu. Bunların hamısı m ənə tamş idi. İndi
yaxınlıq vaxtı çatmışdı. Motsartın mono, sözlərim ə chtiyacı vardı.
Gözlərimi Motsartın üzünə dikib, sosim ə laqeyd bir ifadə vcrib
ncço gündən bəri məni narahat cdən sualı verdim:
- Motsart? Axı sonə no üçün Motsart dcyirlər?
Araya sükut çökdü. Qurtarmaq bilməyon həbsxana sükutu.
Soyuq, qaranlıq, murdar və uzun bir sükut.
Göroson, Motsart sualımdan hirslənm ir ki? Yaman nigaran
idim.
Axırı ki, üzümo baxdı. Amma hələ susurduq. Bu hobsxana
sükutu idi. Ən ağır cozaya oxşayan sükut idi... m ozar sükutu.
- M ənə niyə Motsart dcyirlər?
O, mchriban baxışlı inok başına oxşayan başını yuxarı qaldırmışdı, iri, cybocor dodaqlarına tobossüm qonmuşdu.

Sonra o əhvalatı söylomoyə başladı...
Madcmuazcl Plianın qanuna dönmüş adotlori vardı. Bu adətlorin bozilori ənun həyatına məcburon daxil olmuşdu, bozilorini
özü götürmüşdü. Bozilori iso rahatlığa olan clıtiyacdan yaranmışdı.
Mademuazcl Plianın 73 yaşı vardı... Boyu balaca, üz-gözü qırış,
üroyi hikkoli, özü tənha idi. O, səhorlor özünü yüngülco soliqoyo
salır, azacıq bazarlıq cdir, bir az cv işlori görür, bir az da molboxdo
işləyirdi. Madcmuazcl Plian zəif, xırdaca. artıq bir adam olduğu
üçün gördüyü işlor do elo bil öz boyuna, öz imkanlarına uyğuıı idi:
hor səhər yavaş-yavaş gozino-gozino golib Omıo küçosindoki
balaca orzaq mağazasına çtxırdı. Burada özünün balaca sobotino
azacıq ərzaq alıb yığırdı: bir az yağ, bir az kofc, bir tiko donuz əti.
Bundan sonra o özünün balaca monzilino qayıdırdı. Pillokondo
xırdaca Lakoz xanıma bir-iki qısa söz dcyor, yaxud gömrük nozarətçisinin dul qarısı madam Şmcllo azacıq söhbot cdordi. Saat birdo
madcmuazcl Plian nahar cdirdi - xırdaca masanın balaca bir küncündə yüngül bir nahar. Axırda azacıq kofc içirdi. Sonra iso hor şcy
doyişirdi.
Onun xırdaca, darısqal, sıxılmış hoyatı birdən-biro böyük bir
həyata, scvinc selino, chtirasla dolu, şirin, əsil insan ömrüno çcvrilirdi. H ər gün günortadan sonra, saat iki olan kimi madcmuazcl
Plian öz pianinosunun (royalınm) qarşıstnda oyloşir, düz axşam saat
altıya kimi çalırdı. Dayanmadan çalırdı, dcyə bilorom ki, hcç nofosini dormoyo do dayanmırdı. No çalırdı? Bütün rcpcrtuarını çalırdı.
Yoni “Qarımış qızın duası”nı çalırdı. Boli, tok qaldığı olli bir ildon
bəri madmuazcl Plian lıor gün günortadan sonra dörd saat orzindo
Badagcrvskanın osərini çalırdt. Başqa hcç nə çalmazdı.
Onun ifası haqqında roylər müxtolif idi. Yuxarıda yaşayan bir
qadın, madam Klcr dcyirdi ki, çox pis çalır, madam Karl isə güman
edirdi ki, çox ola çalır. Bu fikirlorin hor biri, şübhə yox ki, şişirdilmişdi. Lakin homişoki kimi, osil doğru fikri kütlə söyloyirdi. Yoni,
qonşularm gur sosli xoru bildirdi ki, bu çalğı hor şcydon ovvol baş
ağrısıdır.
Bunu, ələlxüsus, şonbo günlori axşam - kişilor cvdo olanda
(onlann əyləncəsi yox idi) hiss ctmok olurdu. Bir do görürdün ki.
onlar m ənzillərindon çıxır, ol-qollarını oynadıb acıqlı-acıqlı
qışqırışır, dcyinirlor. Onlara baxanda adam fikirloşirdi ki, fransızlar
musiqini çox scvmirlor.
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JORJ KULON

MOTSART QAZAMATDA
(hekays)

Lakin süpürgo ağacları ilo otaqların tavanlannı bir az döyoclodikdon, bir az çığır-bağır saldıqdan, alı-nalo ctdikdon sonra hamı
sakitloşirdi. Çünki olli bir ildon bori hamı bilirdi ki, no olur olsun,
madcmuazcl Plian saat ikidon altıya qodor “Qarımış qızm duası”nı
çalacaq. Holo üstolik hamı qarımış qızın hoyatına, tonhalığına vo
kimsosizliyino do bolod idi. EIo buna göro do qonşuların hirsi tez
soyuyur, ona yazıqlart golir, onu başa düşürdülor. llo r gün günortadaıı sonra o, oslindo pianino çalmırdı: öz orino novaziş göstəron
qadınlar kimi pianinosuna novaziş cdirdi, onu scvirdi... şirin bir
zövq alırdı. Onun çaldığı “Qarımış qızın duası” dcyildi, m adcmuazcl Plian öz duasını oxuyurdu. Axı özü qarımış qız idi.
O, ölondo hamı hcyifsilondi. Qonşular pul topladılar, nar gülündon lira şokilli bir oklil hördürdülor. Boli, fransızlar çox m usiqiporost olmasalar da, simvolik olamotlori xoşlayırlar.
Sonra narahatlıq, nigarançılıq başladı. Hamıya molum idi ki,
madcmuazcl Plianı öldürmüşdülor.
Xolvoti Luici Kaksiopodan şübholənirdilor. O hor şonbo saat bcş
radolorindo dözo bilmoyib pillokono çıxır, Moryom ananı kömoyo
çağırır, söyloyirdi ki, başı btı soso dözo bilmoyib partlayacaq. Əllori
ilo havada qarpız forması düzoldir vo italyan lohcosilo mızıldayırdı:
“Qaıpız kimi partlayacaq” , “ Başım qarpız kimi partlayacaq!”
Lakin bu ycrsiz şübho uzun çokmodi. Tczliklo molum oldu ki,
madcmuazcl Plian sado hoyat süron, az xorcloyon, az chtiyach bir
adam olduğuna göro qonaot cdib xcyli pul toplayıbmış. Dcməli, onu
qarot moqsodilo öldürüblor.
Homin vaxtdan müstontiq Muflct “qanm ış qızların canisi” haqqında fikirloşmoyo başlamışdı. Homin şoxsi müstontiq yaxşı tammırdı, bir onu bilirdi ki, adı Jozc Mülosdur. Bir ildon bori müstontiq onun osil simasını açmaq istoyirdi. Jozcni tutdular, istintaq
ctdilor, sorğu-suala tutdular. Hcç no! Hcç no çıxmadı: maym 17-do
saat I8-do Mülos “Klcron” kafcsindo kart oynayırmış. İyirmi nofor
şahid var idi.
Cinayət saat altıdan ovvəl baş vcrə bilmozdi, çünki qonşular bir
soslo tosdiq cdirdilər ki, madcmuazcl Plian homişoki kimi saat ikidon saat altıya kimi ara vcrmodon pianinoda çalıb.
Muflct fikirloşdi ki, adamların şahidliyi həm işə doqiq olmur,
hom do ki, “Klcron” kafesi ilo madcmuazcl Plianın cvi arasmda
üçcə avtobus dayanacağı yol vardı. Ə gər cəld olsa, Mülos vaxt
tapardı...
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Lakin “Klcron” kafcsinin sahibi sözünün üstündə möhkom durmuşdu:
- Mülos kafeyo saat bcşdon ovvol golmişdi. Kafcnin daimi
m üştəriləri də eyni sözü dcyirdilor. Onda Muflct mohkomo hokimi
ilo tutuşmalı oldu. Mcyiti toşrih ctdilər. Gözlonilmoz noticolor
alındı. M adcm uazel Plianı m odosində həzm başlam am ışdan
öldürmüşdülor.
- Deməli, axşamçağı, nahardan sonra?
- Ola bilməz, - dcyo hokim ctiraz etdi, - hcç olmasa, ycddi saat
o w ə l.
- Səhər yeməyindon sonra!
- Bclə çtxır.
Qarımış qızın qonşuluğunda yaşayan arvadlar arasında madam
Karl daha ciddi adam tosiri bağışlayırdı, bu qarıya inanmaq olardı.
Muflet ona bir do qonaq goldi. Nəzakətlo madcmuazcl Plianın
uğursuz taleyino hcyifsilondiyini bildirdikdən sonra ciddi soslo
soruşdu:
- Yaxşı fikirloşin, madam... dcmoli, sizin rəfıqənizin mcyili
mayın 18-də saat 15.30 dəqiqodo tapılıb.
- Elədir ki var. Saat ikidə onun çalğısını cşitmoyondo hamımız
narahat olduq... fikirloşdik ki, onu hcç sohor do göron olmayıb.
Onda ev nəzarotçisinin yanına gctdik, sonra... onu tapdıq...
Madam Karl hıçqırıb ağladı. Muflct ycno sual vcrdi:
- Ə w ə lk i gün onun saat 2-don 6-ya kimi çaldığına ominsinizmi?
- Əlbəttə... həlo dcyo bilərom ki... m ən hey bu haqda fikirloşirəm... amma... səfch hcsab cdocəksiniz... amma o, ölümün gəldiyini
duymuşdu...
- Siz niyə bclə fikirləşirsiniz?
- Çünki... Ah! Əgor o ölməm iş olsaydı, bolko do mon bunu
duymazdtm. İndi fikirləşirom... Mən sonra hiss ctdim ki... O...
yoqin ki, tczliklə ölocəyini duyubmuş... O homişokindon yaxşı
çalırdı... O, incəsənot adamı idi, başa düşürsünüzmü, cənab müstəntiq, m ən inanıram ki, o duyubmuş...
Lakin Muflct daha ona qulaq asmırdı. O, qaça-qaça pillokonlori
düşürdü.
- Beloliklə, m ən özümü olo verdim, - dcyə Motsart köksünü
ötürdü. - Muflet polis romanlarındakı axtanşçılar kimi sayıq idi.
Axşam o məni cvimizdo gözloyirdi.

- Bos sonra?
- Sonra mon lıor şcyi boynuma aldım. İki il idi ki, pianinoda
çalmağı öyronirdim. Bunu mondon Jozc xahiş ctmişdi: “Tomiz
işdir, dcmişdi... Sonlik bir iş yoxdur. Sonin işin tokco saat ikidon
altıya qodor “Qarınıış qızın duası”nı çalm aqdır” . Monim toroddüd
ctdiyimi görüb, dcmişdi: “Adi pianinoda yox, royalda çalacaqsan” .
Onda mon razılaşmışdım...
Qarı bazarlıq ctnıoyo gcdondo biz onun cvino girdik. Gizlondik.
Qarı nahar cdib salona kcçdi, onda tarakk! Bu işi Jozc gördü...
Yaman cold imiş... Mon isə gördüm saat ikidir... kcçdim pianinonun
arxasına... düz axşama kimi çaldım...
Motsart bir do köksünü ötürdü, sonra iso mızıldandı:
- Hər halda yaxşı işlomişdik! Mono Motsart adını Muflct verdi.
- Son homin saat hor şcyi boynuna aldın?
- Bos ncco? O moni çantam qoltuğumda pianino dorsindon
qayıtdığım vaxt cvdo yaxaladı.
O mono torof çcvrildi:
- N o cdo bilordim? Mon musiqinin dadını öyronmişdim.
Aramıza sükut çökdü, ikimiz do fıkirloşirdik.
İki il çalışasan, sobirlo gcco-gündüz öyronoson (sol olin altındakı düymodo qammadan cnmoni öyronmokdo dostum çox oziyyot
çokibmiş), axırı da bclo...
Amma hobsxanada da onun tosollisi vardı:
- Bilirsonmi, moıı niyo hor şcyi boynuma aldım. Çünki qonşu
Karl xala bclo hcsab cdirmiş ki, qarı çox m ahir çalğıçı imiş... Ho!
Amma sonra lıiss cdib ki, mon ondan yaxşı çalırammış.
Bu sözdon sonra Motsartın fərohdon üzü güldü... Sonra xoyallar
alomino cumub saman döşəyin üstündə şirin-şirin mürgülodi.
O yavaş-yavaş yuxuya gcdirdi, amma görürdüm ki, barmaqları
sol yanbızı üzərindo asta-asta pianino dillərini oynadırmış kimi torponir.
O bcloco arxayınlıqla, üzündə xoş tobəssüm xoşboxt bir körpo
kimi yuxuladı.
Axı molumdur ki, Motsart da uşaq kimi yatırmış.
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NOEL KALEF
QALA
(noveUü )
Cırcıramalar susub noyo iso qulaq kəsildi. Sonra onların “konserti” ycnidon soslondi. Maşın diko yol aldı: motorun uğultusu cırcıramaların sosini batırdı.
Yola çıxmağına pcşman olub, gorginlikdon darıxmış kişi,
sükanı əlindon buraxmadan gcri qayıtmaq barosindo fikirloşdi.
O, döngoni burulmaq üçün maşını qayanın yanına verondo birdən tokorlorin düz qabağında bir qaya parçası dikoldi. Qadın qışqırdı. Daş, maşının qanadını cızdı, lakin maştn bir ncço metr do ycriyib dayandı. Sürücü oyləci basıb, motoru söndürdü. Kişi bir azdan
özüno golib startcri işo saldı. Motor guruldadı vo dorhal susdu.
Kişi ruhdan düşmodi. Qadının baxışlanndan gizlonmoyo çalışaraq, maşını işə salmaq üçün dofolorlo cohd göstordi. Sol dizi
osm oyə başladı. O, ol oyləcini burdu vo başını yana çevirdi. Bu
vaxt gözü arvadımn gözünə sataşdı. Onlar torponmodon, bir-birinə
xeyli dinmozcə baxdılar. Bu sükutun arxasında qarşılıqlı nifrot
duyulurdu. Bu nifrotin sobəbi bir an ovvol hor ikisinin kcçirdiyi
tohlükə idi.
Sonra, homişəki adoti üzro kişinin dodaqlarında təbəssüm
göründü. Lakin qadın bu gülüşü laqcydcosino qarşıladı, onun üzü
qorxudan hələ də açılmamışdı. Əvvəlco qadın dillondi:
- Maşını bolko itəloyok?
Kişi başı ilo ctirazmı bildirib startcri söndürdü.
- Bolkə bcnzini qurtarıb?
- Tamamilo oksinə, - kişi osobi halda ona qabardı. - Karbürator
ağzına qodər doludur.
Qadın çığırdı:
- Onda aksclcralonı basma!
- Məni rahat qoysana, - hirsindən partlayan kişi cavab ovozino
çımxırdı.
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Maşın birtohor ycrindon torponmişdi ki, bodlikdon motor
tozodon susdu.
- Orda no iso ongol var. Gcdim baxtm.
Qadtn ondan bork tutdu:
- Moni tok qoyma.
“O dolidir” - dcyo kişi fikirloşdi vo özünü güclo saxlaytb ycno
do gülümsomoyo çalışdt.
Qadtn daha israr ctmodi vo özünü konara çokdi. O, kişini
sancmaq moqsodi tlo dcdi:
- İndi mono aydtn oldu.
K.işi dorhal üzünü çcvirdi:
- Sono no aydtn oldu? No?
Qadtn actqlt bir cyhamla cavab vcrdi:
- Mogor monim ixtiyarım yoxdur ki, soruşum son niyo moni
bura gotirmison?
- Ho, bu gözol monzorodon hozz almaqçın! Son bclo düşüno
bilorson.
- Əlbotto, bütün bohanolor monzorododir...
Kişi yumruğunu stxdt:
- Bir bax, gör, ağlına ncco axmaq fikir golir.
- Əgor mon doliyomso, niyo moni dolixanaya vcrmomison,
- dcyo qadın çımxırdı.
- Ona göro ki, zəifliyim ucundan sonin osirin olmuşam.
- Monim? Son inantrsan ki, mohz monim osirim olmusan?
Qadtntn eyhamını sczən kişi özünü itirdi: qadın varlı idi, kişi
kastb. Dcmoli, scvgi bu imiş?! - Homişo bir-birino ctibar ctm ədən
yaşamaq!
Qadının gözlori hədsiz bir sevinclo parladı, o hədəfo vurmuşdu.
- No olur olsun, - kişi astadan dedi, - bütün bu qarm aqarışıqhqda mono birco şcy aydındır ki, soni scvirom.
Belo çıxırdı ki, o toossüflənir. Söz qadına çatdı. O sanki orindən
aynlırm ış kimi, ona stxtldt və hönkürtü ilo ağlayıb kişinin üzünü
öpüşloro qorq ctdi:
- Monim ozizim!.. Monim əzizim!..
- Daha hcç bir çıxtş yolum yoxdur, mon doli ilə cvlonmişəm! dcyo kişi fikirloşdi.
Qadın dorindon ah çokdi vo kişidon aralandı. Kişi maşımn qaptsını açdt.
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Qürub günoşinin şofoqlori yolu işıqlandırmışdı. Cırcıramaların
mahntsı qulaqları batırırdı. O, çotinliklo qaya ilə maştnın arasmdan
keçərok tokorə yaxtnlaşdı vo o dəqiqo böyük daşı gördü.
- Hə, görürsən, maşını saxlamaq üçün bundan yaxşı oyloc tapmaq olmaz.
O, aşağı oyildi vo daşı qaldırmaq istodi. Daş çox ağır idi. O, iki
əli ilo daşı uçuruma sarı itolodi.
O bclo fıkirloşdi ki, on saniyo kcçmomiş, daş aşağtda olacaq.
Kişi nəfəsini dorib, ayağa qalxmaq istoyondo hiss ctdi ki, müvazinotini itirmişdir. O, bunun sobobini dorhal başa düşə bilmodi.
Amortizatorların səsini cşitcok mosolonin no ycrdo olduğunu başa
düşdü. O, heyrotindon donub qaldt: sanki çoxdan bəri gördüyü yuxu
gözlorindo ycnidon canlandı.
Yalvarıcı bir səslo qtşqırdı:
- Janna!
On metr konarda maşın dağdan üzü aşağı dtğırlanırdt. O, m aşının dalınca götürüldü. Qulağtna yavaş bir səs goldi. “Qorxulu hcç
nə yoxdur, yoqin radiatordur!” Tcz özünü maşının qapısına çatdırdı,
qapını itolədi, arvadmın olindon lutdu.
O tövşüyürdü.
- Sənə bir şcy olmayıb ki?
Qadm künco sıxılıb ayaqlarını altına yığaraq laqcyd bir nozordo
ona baxırdı:
- Əyloci niyə buraxdın? - kişi soruşdu.
- M ən buraxmadım.
Qadın yad bir kosin sui-qosdino laqcyd bir şahid kimi ehtirasstz
və xüsusi inamsızlıqla danışırdı. Kişi az qalırdı ki, hönkürsün.
- Əlbottə! Bclo çıxır ki, guya mon bütün gccəni oturub oyloclori mişarlamışam.
- Mən clə dcmirom.
- Mən bilirəm ki, sonin üroyindon bu kcçir.
- Mənim ozizim, son ki tamam tor içindoson, - deyo qadın
səsinin ahongini doyişdi.
Kişinin ürəyi yumşaldı. Ancaq qadtnını qucaqlamaq, oxşamaq
arzusuna qarşt mübarizo apardı. Qadın buna doymozdi. Bos kişi?
Kişi noyo doyordi?
Dağın zirvəsindoki mcydançaya yüz m etr qalırdı. Kişi motoru
işə saldı, əyloci bastb, maştnı gcri döndordi. Qadtn torpənmirdi.
Kişinin ycnə ona yazığı goldi.

- Fikrini dağıtmaq islomirson?
Qadm cavab vcrmodi. Kişi nofos çokmodon qadının cavabını
gözlodi. Qadın köks ötürdü, ycrindo qurcalandı vo xofıfco gülüm sündü:
- Əzizim, mono acığın tutmasın. Bu andıra qalmış yol monim
osoblorim üçün yaramaz, çox üzücüdür. Bir torofı sıldırım qaya,
o biri torofi - uçurum. Ətrafda no bir koma var, no do bir insan...
- Monim zavallım... Əgor bilsoydim... Mon istoyirdim ki, sonin
könlün açılsın.
O oyildi ki, qapını açsın. Qadın fursot tapıb kişini öpdü. Bu
öpüş, olbotto, bir daha göstorirdi ki, onun ağlı başmda dcyil.
Hor kos öz torofındoki qapıdan düşdü. Qapılar örtüldü.
- İlalıi, no gözoldir! - dcyo qadın qışqırdı.
O, indi bir torofi toranlığa bürünmüş, o biri torofı qürub şofoqlori ilo qızarmış ağacların başından gözünü çoko bilmirdi.
K.işi qadının çiyinlorini qucaqladı:
- Mogor mon düz dcmirdim? Bura golmoyo doymozdi?
Qadın onun sözünü kosdi:
- Bu ycri hardan tanıyırsan?
- Pycr mono dcmişdi...
- Pycr? Bu, moni hcç tooccüblondirmir. Ondan başqa şey gözlomok olmaz. Bu ycr, clo bil lap cinayot üçün düzolib...
Kişi zarafat üçün söhboto girişdi:
- Ho, olbotto, şahidlor yoxdur.
Qadın bu sözlori gcrçok başa düşdü. Onun sosi titrodi:
- Urok sözünü dcmok üçün bura çox olvcrişli ycrdir. - Daş
skamyamn qabağında ayaq saxlayıb, kişinin olini sığalladı: - Bura,
sono heç noyi xatırlatmır?
- Düzü, hcç no...
Qadın kişinin mütoroddidliyino son qoydu:
- Eybi yoxdur... - qadın köksünü ötürdü, - unutmusan...
- Unutmuşam? Noyi unutmuşam?
- Son bizim ilk dofo üstündo öpüşdüyüm üz skamyanı unutm usam...
- Ah, bir gör noyi yaddan çıxarmışam?! - kişi voziyyotdon
çıxmaq üçün fikirloşdi.
- Axı, ozizim... Mon hcç skamyanı görmodim, - dcyo kişi
qadını qucaqladı. - Bizim ilk öpüşüm üz clo lozzotli idi ki, o vaxt
mon gözlorimi yummuşdum.
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Qadın acı-acı güldü:
- Son homişo demoyo söz tapırsan.
Birdən qadın kişidon aralandı:
- Gördünmü? Əsil mətlob do bundadır... Bax, sondən elo bunun
üçün qorxuram. Sən homişo yalan dcmoyo hazırsan.
Bikarçılıqdı. Kişi maşınla məşğul olmağa başladı. Qadın yorğunyorğun köksünü ötürdü və:
- Bax, sən yeno incidin? - dedi.
- Yox.
- Yalan dcmo. Görürom ki, alnın qırışıb.
- Xahiş cdirom, kcç o yana. Mon istoyirom bir radiatora baxım,
görüm no olub. Dcyoson, su orada tamam qaynayır. Qaç, üstüno
sıçrayar...
Kişi qadına əhəm iyyət vcrmodon işlo moşğul oldu. O, bclini
dikəltdi, ehliyatla probkanı burub açdı. İşini qurtarıb cəld konara
atıldı. Qaynar su fışıltı ilo sıçradı.
- Ho, mən sono no dcdim? Elə bil xalis qaynar bulaqdır. Əgər
o tərofo keçməsəydin...
Arvadımn dinmədiyindon narahat olub gcri baxdı.
Qadın uçuruma sarı clə oyilmişdi ki, kiçicik bir lıorokət...
- Janna, chtiyatlı ol, - kişi yalvardı.
Qadın bir az da oyildi.
- Janna, mon soni scvirom, and içirom ki, mon soni scvirom...
Kişi bu sözlori düşünmodon dcyirdi, bu sözlər onun köksündon
m aneəsiz qopurdu ki, arvadın qulağına çatsm. Bodboxtin bodoni
uzun müddot səbatsız müvazinətdə həyatla ölüm arasında gorilorək
qalmışdı. İndicə qopub uçuruma yuvarlanacaqdı... Sonra qadın
yavaş-yavaş və sanki toəssüf cdorok bodonini dikəltdi. Kişi öz
yanaqlannda göz yaşlarını duyaraq hcyroto goldi. Dcmoli, bütün
bunlara baxmayaraq qadın onun üçün oziz idi? Nohayot, qadın
dönondo, kişi onu laqcyd nozorlə qarşıladı.
- Mən soni scvirom, Janııa... - sözlorini tokrar ctməkdon başqa
çarəsi qalmadı.
Onlar bir-birinin üstüno atıldılar:
- Dcm əli, m ən səno lazımam?
- Ay dəli, ay sarsaq!..
Kişi, qadını köksüno sıxdı vo sanki onun salamat olub-olm adığını yoqin etm ək üçün ollorini onun bədənindo gozdirdi. Qadın
scvinclo güldü:

- Məni daha bork sıx. Elo bork sıx ki, sümüklorim xırçıldasın...
- Birdon o, ycno diksindi. - Aman allah! Bu dohşotdir! Son
tosovvür edo bilmozson... Bu uçurum... Mon özümo deyirdim ki...
Yeno hor şcy öz ovvolki yoluna düşdü. Kişi moyusluğunu gizlodorok onun sözlorini tamamladı.
- Son yoqin dcyirdin ki, “o moni öldürmok üçün bura gotirm işdir. O moni scvmir, ona monim pulum lazımdır” . Buna göro do son
uçuruma daha çox oyilirdin. Son o vaxt clo buna göro oyloci buraxmışdın. İstoyirdin ki, öz qorxularına birdofolik son qoyasan.
Qadın başı ilo kişinin sözünü tosdiq ctdi. Sanki hoqiqot onun
üçün indi açılmışdı. Sonra olavo etdi:
- Mən lıomişo öz-özüm o dcyirdim: “Əgor o moni sevirso,
golocok” .
- Bax, clo-bclo do oldu! Mon homişo soninloyom. Gctmok
istoyon sonson.
Qadın barmaqları üsto qalxdı vo uşaq şıltaqlığı ilo onun dodaqlarından öpdü. Kişi qadının könlünü almaq üçün zarafat etmoyo
çalışırdı. Elo bil ki, hor şeyi doğrudan da ycnidon başlamaq olardı.
- İyirmi ildon sonra biz bura qayıdarıq, o vaxt mon sondon
soruşaram - bu öpüşümüzü xatırlayırsanmı?
- İyirmi il... Biz onda qoca olacağıq!..
- Bizim onda qırx yaşımız olacaq.
- No sarsaqlayırsan! Altmış!
- Qırx, - kişi tokrar ctdi, - birinci iyirmi ili sayma. Onda biz birbirimizi tanımırdıq.
Qadın bu sözlordon xoşlanıb gülümsodi.
- Ay moddah!
Onlar qayıtmaq üçün torpondilor.
Birdoıı qoribo bir sos cşitdilor. Boğuq, koskin bir sos! Sanki
qayalar onu top kimi atıb-tutur vo sos gctdikco borkiyirdi. Qadın
sondolodi. Kişi güldü.
- Kiminso motoru xarab oldu. Ya da şini partladı.
- Mon qorxuram.
- Qorxma. İradoni topla.
Qadın qışqırdı.
Eilo bu vaxt, uzaqda, yol üstündo bir adam göründü.
- Görürson?
Kişi onu sakit ctmoyo çalışdı:
- Ho, adamdır. No olsun? Son allah, özünü itirmə.
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Adam yox oldu. Kişinin sözü qadına çatmadı. O, ağır-ağır nofos
alıb üzünü şüşoyo yapışdırdı vo gözünü qaranlığa zillodi.
- O neco oldu?
- Qayanın dalındadır. Ozündən çıxma, buna heç bir əsas yoxdur.
- Odur... Odur... bax! Görürsən? - Adam ayaqlarını gcniş açıb,
onların yolunu kosdi.
- Dayanın!
- Yox! - qadın qışqırdı. - O sərxoşdur. Sərxoşun iso olindon
hor şcy golir.
Kişi təşvişə düşdüyünü büruzo vcrmomoyo çalışaraq papiros
kötüyünü yavaşca sıxdı.
- Bəsdir! Son bclo həyocanlananda mon do ağlımı itirirom.
O, starteri basdı. Motor işə düşmodi.
Yad adam onlardan bir ncço addım o yanda tcz-lcz tövşüyətövşüyo nofos alırdı.
O yenidən qışqırdı:
- Dayanın!
Qadın çığırdı:
- Yox! Dünya dağılsa da yox.
- Yaxşı, özünü olə al! Bu zohrimar motor da...
- Sür, sür! - qadın orini təlosdirdi...
- Son istoyirsən ki, mon onu basım?
- Axı o, bizi doğram-doğram cdor.
İndi adam maşının kapotuna söykonmişdi. Batan günün son
şəfoqində onun üzünün qırışları aydııı görüııürdü. Saııki gülürdü.
Qadın orinin çiyinlorindon bork yapışıb, onu itolodi. Elo bildi ki,
bununla maşın yerindən tərponocok. Kişi qozoblənmişdi. O qışqınrdı:
- Keç yoldan! Kcç yoldan. Mən gctmoliyom!
Yad adam başını buladı:
- Y o x ! Dayanın!
O, maşının qanadından tutub o biri torofo kcçdi. Qadın dohşot
içində inlodi. Əri başını tamam itirmişdi. O, maşının sürotiııi artırıb
poncərənin şüşosini cndirdi.
- İndi ki belo oldu, sizin üçüıı pis olacaq. Ozünüzü gözləyin!
Yad adam üzünü poncorənin şüşəsinə yapışdırdı. Onun sifəti
daha eybocər şokil aldı. Dodaqları torpondi.
- M əni də aparın.
- Yox, yox!

Kişi qadını itolodi, o, sakit damşmağa çalışırdı:
- A kişi, mon çox toossüflonirom... lakin...
Yad adam dal qapıya golib xırıltılı soslo söydü. Onun içori girmok üçün göstordiyi bütün toşobbüslor obos olsa da qadın sakitloşmirdi.
- Axı o... o biri torofdon giro bilor...
- O qapı da bağlıdır. Narahat olma, ozizim...
Sanki qadının nodon qorxduğunu hiss edorok, yad adam döndü
vo maşının qabağından kcçib dayandı:
- Açın qapını! - dcyo omr ctdi.
Onun sosinin ahongi, maşmın sükanı arxasında oturana xoş golmodi. İroli gctmoyo cosarot ctmoyorok o, maşını birqodor longitdi.
Maşın silkolondi, yad adam müvazinotini saxlaya bilmoyib yıxıldı.
Sürücünün maşmı yad adamın üstündon sümıoyo cüroti çatmadı.
Ayağı ilo oyloci basdı. Motor söndü. Yad adam birdon qohqəho ilə
güldü. Bu, xırıltılı sorxoş gülüşü idi. Kişi qozobindon bilmodi ki, no
closin:
- O, coroyan xottini qırdı! Bu, ona ucuz oturmayacaq! Mon
onun dorsini vcrorom!..
Kişi maşından düşmok istodi. Amma qadını ondan yapışıb:
- Düşmo! - dcdi. - O sorxoşdur. Ondan no dcson gözlomok
olar!
Gülüş kosildi. Maşının içindo hava ağırlaşırdı. Qaranlıq dohşotli
idi. Ər-arvad qorxudan əsirdilor.
Poncəroyə vurulan zorbolordon şüşo cingildoyirdi. Qadınm ori
daha dözo bilmodi.
- Kcfiniz islodiyi qodor poncoroyo döyo bilorsiniz, qoca.
Dcyildi ki, olmaz, dcmok olmaz!
Z ərbələr ara vcrdi, sükııt onlar üçün daha vahimoli oldu. Onlar
qulaq kosildilor, yad adamın hcç nofosi do cşidilmirdi. Qadının ori
dorindon nofəs aldı.
- O bura giro bilmoz. Əzizim, m əno inan, biz burada clo bil ki,
qaladayıq.
- Qaladayıq?
Bu sözdon onun tosovvüründo qalalar, toplar vo soldatlar canlandı. Bir az sakitləşdi. O dilləndi:
- B əlkə onun silahı var?
- Olsaydı, çoxdan işə salmışdı.
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Qadın sakitləşdi. Onun çiyinlori orinin oli altında azca tərlodi.
Əri, onun yanağından nozakotlo öpdü. Ancaq bu sükut çox sürmodi.
Yad adam tozodən poncoroni döymoyo başladı.
Qadının bədoni ürpoşdi:
- O sərxoşdur... O bizi öldürocok!
- Zohrimara qalsın, səsini kossono.
O, olini sövqi-təbii bir horokotlo qaldırdı, qadınma bir sillo
çokdi. Qadın sosini kosdi. Kişi oliııi aşağı salmadan bodonini iroli
vcrdi, poncəroni açmaq üçün dostokdon tutdu. O özündo güc vo
qətiyyət hiss ctdi:
- Tcz olun, cəroyan xottini birloşdirin, yoxsa mən.
- Yaxşı, bir şortlo razıyam, gərok siz moni do aparasmız...
Bu, vəziyyotdon çıxmaq üçün on ağıllı todbir olardı... Lakin
qadının gözləri çılğınlıqla parıldadı. Kişi çiyinlərini çokorok:
- Axı, sizo dcdilor ki, olmaz, dcmok olmaz, - dcdi.
- Axmaq, siz məni başa düşmürsünüz...
- N ə qodər ki, siz sorxoşsunuz, mon lıcç bir şcy anlamaq
istomirom.
O nlann ikisi do danışır, bir-birino qulaq asmırdılar.
Qadının gözündoki dəhşot todricon ərinə do sirayot ctdi:
- Əgor cəroyan xottini birloşdirsoniz, mon sizo söz vcrirom ki...
Kişi sözünü qurtarmamış, qadın qorxunc bir soslo çığırdı:
- O, əlini içəri soxmaq istoyir!
Qorxuya düşmüş kişi, dorhal dostoyi burub şüşoni qaldırdı. Yad
adam qışqırdı. Qadının dişlori qorxudan bir-birino dəyirdi. Əri
çotinliklə dcyə bildi:
- Bax, gördün... Qurtardı... Özün görürsən ki, o bizo hcç no cdo
bilməz. Mon sonə dcdim ki, biz qaladayıq...
- O istoyirdi ki, əlini içori soxsun... Ə gər son onun barmağını
ozmosoydin...
Kişi, yad adamııı barmaqlarını ozməyino pcşman oldu.
Qadın oso-oso birdon dikoldi:
- O hardadır?
Onlar diqqətlə qulaq kosildilər. No səs, nə səmir. Qadın özünü
ayaq üstə saxİaya bilmodi. Faralar gur işıq saçırdı. Yad adam bcş
mctr aralı, düz maşının qabağında dayanmışdı. Gorginlikdon üzgözü oyilmişdi. Əllindoki ycko daşı atmağa hazırlaşırdı. İşıq onun
gözlorini qamaşdırdı. O, hiddotlo daşı tulladı. Qadından boğuq bir
sos çıxdı. M aşının sol farası parça-parça oldu. Kişi işığı söııdürdü.
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Bu hal uzun müddot davam cdo bilmozdi. Bir ncço doqiqo də
bclo kcçsoydi, qadm bu gorginliyo dözo bilmoyocokdi. Əri qot ctdi:
- Mon çıxım onunla danışım!
- Yox!
- Mono qulaq as...
- Çıxma, o soni öldüror. Silalu var.
- Əgor onun tapançası olsaydı, çoxdan...
Qadın orino sıxılaraq, onu sözünü tamamlamağa qoymadı.
K.işi, yad adamla ncco mübarizo ctdiyini vo moğlub olduğunu
tosovvürüno gotirdi... Arvadının bu hcyvanm olindo osir olduğunu
düşününco qadınla razılaşdı.
Gülüş soslori ycnidon goldi:
- Monim lıolo vaxtım var... - dcyo yad adam çığırdı. O, öskürorkon boğulurdusa da gülmokdo davam cdirdi. - Monim holo
vaxtım var!..
Onun longor vura-vura maşının otrafında gozişmosi aydın cşidilirdi. Sonra onun addımlarının sosi kosildi.
- Əlbotto, o, butulkasını da özü ilo gozdirir, - dcyo qadın pıçıldadı, - birco qulaq vcr! O, ayaq üsto dura bilmir. Son gördün ki,
o taınam özündon çıxmışdı. Qapım açmaq ağılsızlıq olardı...
- Əlbotto, olbottə...
Kişi tənhalıq hiss ctdi. Ərinə sığınmış bu qadın onu xarici
aləm lo olaqolondirən ycganə körpü idi.
- Kcçor, qorxma. Hor şcy yaxşı olacaq. Biz ki, bir ycrdəyik. Elə
bu, böyük işdir.
Qadın sakitloşdi, üzr istoyən balaca bir'qız kimi yavaşdan dcdi:
- Hər halda mon sınaqdan yaxşı çıxa bilmədim.
- Əlbətto, əzizim. Bu, sənin üçün hoddindon artıq ağırdır. Mon
çox toəssüf cdirom ki...
Qadın onu qabaqladı:
- Son haqlısan. Bu mənim xeyrimo oldu.
Onların hor ikisi açıq danışmağa cəsarət etmir, fıkirlərini birbirino üstüörtülü ifadəlorlo başa salmağa çalışırdılar. Qadın başını
onun çiyninə qoyub dedi:
- Mən dorhal başa düşdüm ki, son düz dcyirson: biz qaladayıq.
Kişi üzünü turşutdu. Bu sözün mənasım o, yalnız indi dork ctdi.
Doğrudan da qadınla bir ycrdo bu qala içərisindo qıfıllanıb qalmışdı. Halbuki bir az əvvol qadın ona öz canisi kimi baxırdı. Bu
fıkir, qadının gic bcynində hər dəqiqo yenidən oyana bilordi.

Birdon ağlına golon fıkir onu çaşdırdı: kim bilir bolko do yad
adam, homişə onu təqib cdon xoflardan xilas olmaq niyyəti ilə öz
orini öldürmək istoyon arvadının göndordiyi canidir? Axı, homişə
gcri çokilmək olmaz. Təhlükə ilə üz-üzo golmok lazımdır. Ancaq
lıansı tohlüko ilo? Birco bunu bilmirdi. Lakin hiss cdirdi ki, o, no iso
çox mühüm vo osas bir şeyi holo holl cdə bilmoyib. O, bir siqarct
çokmok istodi. Siqarctin odu qaranhqda işıldadı.
- Bir todbir tök! - dcyə arvad tokid ctdi.
- N ə tədbir?
- Bilmirom. Bir qorara gol.
- Cəhd cdorəm.
- Əlbottə, bu hiylodir. O bizi arxayın salmaq üçün bclo cdir.
Guya çıxıb gcdib. Gözloyir ki, son çıxasan, arxadan üstüno atılsın.
Kişi, dinməzco başı ilə arvadını tosdiq ctdi. Sonra yadına düşdü
ki, qaranlıqda qadın onu görmür. Mızıldandı:
- Ola bilər.
Onlar diyirlənon daşın səsini cşidib diksindilor. Uzaqda qaranhqda xırıltıh bir sos cşidildi:
- Monim holo vaxtım var, siz sorsomsiniz.
Onlar bir-birinin olini bork-bərk sıxdılar. Qadın ağlamsınaraq:
- O sərxoşdur, - dcdi.
- Əlbotto, clodir, ozizim.
- Mən haqhyam. Boynuna al!
- Boli.
Kişi dcməyo daha söz tapmayaraq, külqabını oli ilo tapdı vo
siqarctin kötüyünü ora basdı. Yanında arvadı astadan ağlayırdı.
Qadını ovundurmaq onun fıkrindon bclə kcçmirdi.
Axır ki, qadın öziinü saxlaya bilmodi:
- Hcç olmasa işığı yandır. Onun harda olduğunu bilok.
O daha mübahiso ctmok istoməyorok razılaşdı. Gur işıq zülmoti
yararaq mcydançam vo yolun bir hissosini işıqlandırdı. Hcç kos yox
idi. Qaranlıqda qayalar vahimoli kölgo salırdı. Yad adam yox
olmuşdu.
- Ycno sən haqlı çıxdın, - dcyərək ori maşının işığmı yandırdı.
- O gcdib.
- Yox! O gizlonib!
Kişi köksünü ötürdü. llcç no vccino gəlmirdi. O, qəhqoho çokm oyo hazır idi.
- Azca hava almaq istoyirson?
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Cavab gözlomodon poncoronin şüşosini cndirdi, dorindon nofos
aldı. Qadın narahat lıalda onun Iıərokotlorini izloyirdi. Arvadını
sakitloşdirmok üçtin o, cib fonorini yandırdı, olini poncorodon bayıra
çıxarıb otrafı işıqlandırdı. Birdon duruxdu. Tünd mavi somanın
fonunda sanki qayaya buxovlanmış yad adamın suroti görünürdü.
O gözlodi. Arvadının pıçıltısına qulaq vcrdi: o, doli kimi tcz-tcz
ucadan pıçıldayırdı:
- O, sorxoş dcyil, o dolidir! O, dolixanadan qaçıb. Bax, bir bax,
o Iıcç başını torpotmir. Dolidir! Bu daha tohlükolidir. Mon sonin
düşmok istodiyini düşünondo... O soni öldüro bilordi!
Qadın kosik-kosik nofos alırdı. Kişi azca dönərok onu dinləyirdi. Hlo bil ki, arvadının sosi lıaradansa uzaqdan golirdi.
Qadının ona baxdığını sczib dedi:
- Mon özümlo bacarmıram. Lakin, bu voziyyot mono sadoco
gülmoli golir. O bizdon on mctr uzaqlıqda oturub, biz qozoblo ona
baxırıq, o da bizo... Horçond ki, no o, no biz bir-birim izi nəinki
tanımırıq, hotta bu qaranhqda bir-birim izo belo yaxşıca baxa bilmirik.
Qadın susmuşdu. Kişi öz-özüno dcdi: “ Holo gözloyok! Monim
üçün indi heç forqi yoxdur!"
Somanııı tünd fonunda yad adamın suroti yandan görünürdü.
Qadın dodaqaltı dcdi:
- llolo do ulduzlan müşahido edir...
Kişi özünü saxlaya bilmodi:
- Bolko şairdir?
Qadın fonori maşının oturacağına qoydu vo ycrini rahatladı, clə
bil bütün gcconi burada keçirmoyə hazırlaşırdı.
- Sən nə barədə fikirləşirson?
Kişi cavab vcrmodi. O, indi fikrindo götür-qoy cdirdi. Yad adam
yaddan çıxmışdı. O, ər-arvad kimi yaşadığı iyirmi illik hoyatını xatirindo ycnidən canlandırırdı. Bir cohot aydın idi ki, qadım öz ağahğını göstərm ək, onu özünə tabc ctmok üçün bütün bu illərdə ərinə
olmazın ozab-oziyyət vcrmişdi. O öz m oqsədinə çatmaq üçün hər
bir vasitədən istifado ctmiş, heç bir fədakarlıqdan çəkinm əm işdi...
Bu iyirmi ildo o, hakim qadın rolunda çıxış ctmiş və qəlobə oldə
ctdikdən sonra da ycnə təmin olunmamışdı. M osuliyyət hissi kişinin ol-qolunu bağlamışdı. Hor dofo onun göz yaşlanna, qışqırm asına vo yalvarışlarına uyub güzoştə gctm oklə arvadını daha da
xarab cdirdi.

- No fıkir cdirsən?
- H ər cür adamın girib-çıxa bildiyi açıqqapılı cv barosindo
fıkirləşirəm.
- Hor şcy söylomoyin vaxtı golib çatmışdı. - Cümlolor clo bil
bir-birinin dalına düzülmüşdü. Sanki o, bunları qabaqcadan düşünmüşdü. - Ö z-özüm o dcyirom ki, mon soni qoyub golo bilordim.
Ancaq istodim ki, sən də tək qalmayasan, mon do...
Qadın dodaqlarını bir-birino sıxıb gözlodi ki, bu “tutma”
kcçsin. Kişilik hcysiyyoti indi yöndomsiz olsa da onu qohromanlıq
göstərm əyə tohrik edirdi: o, mohz öz igidliyini sübut ctmok xatirino
maşından düşməyo yığışırdı. Arvadı düşündü ki, “onun istoyino qarşı
durmaq lazım dcyil” . Kişi davam ctdi:
- Səninlə mənim aramda hcç vaxt osil monada bclo yaxınlıq
olmayıb.
Qadın özünü saxlaya bilmodi:
- Bununla nə demək istəyirson?
- Hcç nə? Biz bir-birim izi tanımadan, bir-birino tamam yad
adam kimi iyirmi il bir yerdo yaşadıq.
Kişi çox dorino getdi. Qadın hiddotlondi vo qışqırdı:
- Sən sərsəm loyirson. Sən öz gücünlo öyünmok xatirino canına
qəsd cdir vo moni müdafiəsiz qoymaq istəyirson.
- Mənim müdafiom sonin noyino gorokdir? Mən ki hcç no
etmirom.
- Hor halda biz möhkom sığınacaqdayıq.
- Daha doğrusu, həbsxanada.
- Sən ki bir az əvvəl qaladan danışırdın.
- Heç tofavütü yoxdur! - dcyo kişi sözü kəsdi vo qapının dəstəyindən yapışdı.
- Düşmə! - dcyo qadın ona yalvardı, - sən ki mondon az qorxmursan.
- Bəlko bir az da çox qorxuram. Lakin, ozizim, ogor mon bunu
ctmosom, son hcç vaxt moni bağışlamazsan. Mon do bunu hcç vaxt
sono bağışlamaram.
Kişi maşından düşdü. Hədsiz yüngüllük hissi narahatlıq vo
həyocan hissi ilo qarışdı. Lakin hcç bir şey baş vcrmodi.
- Fənəri m əno sarı tut.
Qadın maşından bayıra uzandı vo dom ir dostoyi ona vcrib dcdi:
- Özünü qorumaq üçün.
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Fənoriıı saldığı işıqda kişi holə tohlükoyo qarşı addımlayırkon,
qadın öz olino baxdı vo tooccüblondi. Əli osmirdi. Üroyi rahat
vururdu. Onlan vahimoyo salan bu tohlüko, son dcmo, lıor ikisi üçün
azadhğa borabor olmuşdu. Kişinin dalınca qadın da maşından düşdü.
Əri horokotsi/ qalan yad adamın qabağında dayandı. Əson
külok onun sözlorini o torof-bu torofo yayırdı:
- A kişi, bütün bunların sarsaqhq olduğu holo sono çatmayıb?
Qadın cavabı cşitmok üçün nofosini bclo almırdı. Yad adam
ağzını açmadı. Kişi davam ctdi:
- Ho, cavab vcr, görüm! Yoxsa, sizi bu dostok qorxudur?
O, dostoyi konara atdı. Yad adam susmaqda davam cdirdi.
Kişi bir addım irolilodi. Arvadı bodboxt bir hadisonin baş vcrocoyini hiss ctdi. Qadın orinin yanında olmaq istoyirdi, ancaq qorxu,
tamamilo ycni, namolum bir qorxu onun ayaqlannı clo bil ycrə m ıxlamışdı. O, orini xobordar ctmok istodi, ancaq sözü boğazında qaldı:
- Siz cavab vcro bilorsinizmi? Hcy, siz yatmısınız?
Qadııı gördü ki, ori yad adamın çiyinlorindon tutub silkoloyir,
onu çağırmaq ıstodi:
- Toxunma! Onu öz üstüno qızışdırma!
Əri bir addım gcri çokildi. Yad adamın bodoni bir ncço doqiqo
do qayaya söykonnıiş halda qaldı, sonra torponib ycro sorildi.
Qadın yüyürdü vo orinin qucağına atıldı. Sonra nofosi kosiləkəsilə mozommot ctdi:
- Onu son öldürdün?
Qadın, fənorin işığını ycrdo uzanan adamın üstünə saldı. Fənər
yad adamın dohşotdon oyilmiş üzünü, sonra düyməsi açılmış pcncoyinin arasından görünon yarasını işıqlandırdı.
Kişi xəcalət vo toəssüf içərisində hadisolorin gcdişini hafızəsində canlandırdı. Bir az ə w o l xarab olmuş bir motorun, yaxud
partlamış bir şinin sosi zonıı ctdiyi qoribə səs, olbottə, güllə səsi
imiş! Yad adamı kimso yaralamışdı. O, köm ək istoyirmiş. O istəyirmiş ki, onlar yarahnı xostoxanaya aparsınlar. Onlar isə hcç ona
qulaq asmaq istəmomişdilər.
Boli, ola bilsin ki, kişi nohayot, arvadının üroyino yol tapmışdı,
lakin...
- Sən düz dcyirson, - kişi yavaşcadan dcdi, - onu mən öldürdüm!
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JORJ BLON

ÖLÜMƏ YÜRÜŞ
{qı.sıı ixtisarla)

Mən lcmminqəm. Biz lcmminqlor artıq ncçonci nəsildir ki, öz
yaylamızda xoşboxt həyat sürürük. Bizim öz gccomiz, öz gündüzümüz var. Gündüzlor biz chtiyat üzündon yuvamızdan uzaqlaşmırıq, günün bu çağında biz daha ağılh, dinc vo sakit oluruq. Toran
qarışanda yuvadan bir az aralanmaq da olar, ancaq onda öz tobii
sorhodim izdən kənara çıxmağa cosarot ctmirik. O t-olof ycyir,
ağacların zoğlarını, ağcaqayınların zərif qabığını gomiririk.
Gccələr soyuq olmayanda yuvamıza xeyli gcc qayıdırıq, yem
axtarınq, ya da cləco ayın-ulduzun altında oynaqlaşınq. Günlər kcçir,
hoftolər ötür. Getdikco gün uzanır vo bu zamanİar biz dişiloro mcyil
edirik. Hor lemminqin arzusu odur ki, öz xasiyyotino uyğun bir scvgili tapsm və bumunu xəfıf-xofıf onun bumuna sürtsün. Özü do bu
scvgi oyunları rəqabətdən-fılandan, qısqanchq və bu sayaq faciolərdon uzaq olur. Bu uzun gündüzlərdə hor bir lcmminqo öz adaxlısından bir, yaxud iki yadigar bala qalır. Sonra ycnidən uzun gündüzləri uzun gccələr əvəz cdir. Torpaq qarla örtülür. Biz yuvalanmıza çəkilir, torpaq altında soyuqdan gizlonir, bütün qışı otla
örtülmüş yuvada yumrulanıb yatırıq. Hordən Icmminqlordon biri
oyamr, toplanmış ycm chtiyatından bir az ycyir, sonra ycraltı yollarla
yuxan çıxıb bayıra boylanır. Oradasa şaxta, qar, zülmotli gcco.
Gcriyə, tez gcriyə! Sonra uzun gündüzlor ycnidon gcri qayıdır vo hor
şcy tozədon başlayır. Boli, o zamanlar biz xoşbəxt idik, çox xoşbəxt.
Bəs no üçün indi hor şcy doyişdi? Niyo bu acı folakət
canavarları, yırtıcı quşları deyil, bizi, Allahın bu dinc canlılarını
haqladı? İndi monim dayandığım bu yad sahildo bizim böyük
tayfamızın qalıqları - comi bir ncço lcmminq taqətsiz halda sorilib
qalıb: ya ölüblər, ya da artıq can üstədirlər. Ola bilsin, bir azdan
m ən də öləcoyəm . Bizi buraya sürüyüb gotirmiş və ogor gücümüz
qalsaydı, daha uzaqlara qovacaq amansız talcyin qurbanı kiıııi sizo
Ö7. facioli tarixçomi danışmaq istoyirom.

***
Bu qcyri-adi şortiliyə - sözü lcmminqo vcrdiyimo göro qoy
oxucum moni bağışlasın. Vaxtilo Hamlct bu Icmminqlordən birini
görsoydi, “siçovul” , “siçovul” - dcyo qışqırardı. Zahiri görünüşüno
göro onu balaca mamonta da oxşaımaq olar, ancaq lcmminq sürünmür, yüngül sıçrayışla lıorokot cdir.
İpok kimi yum şaq xozi, sarı xalla örtülm üş qırm ızım tıl
poncolori, açıq roııgli qamı ona xüsusi yaraşıq vcrir. Ağıllı, oynaq
gözlori var. Ancaq bilmirom, monim bu z orif canlını öz dili ilo
danışdırmağa haqqım çatırmı?
Əhvalatı bütün toforrüatı, incəliyi ilo oxucuya çatdırmaq üçün
bunu on yaxşı üsul lıcsab cdiromso, no üçün do bclo bir şortiliyo
boraot qazandınnayım. Mon bclo düşünürom ki, lcmminqlorin
ağlasığmaz macoraların osasında düşünco, fıkir, ya da mücorrod
anlayış dcyil, humoral doyişiklikdon doğan bir hiss, sarsıntı dayanır.
Lcmminqlorlo bağlı bütün nağılları bir konara qoysaq (lcm m inqlərdən yazan ilk müolliflor onların yağış kimi göydon töküldüyünü
iddia edirlor), başqa hcyvanlar kimi lcmminqlorin soyahot chtirasını
da cndkrinoloji - sinir sistcminin pozulması ilə izah ctmok olar. Biz
burada ycnidon bir sıra tapmacalarla qarşılaşırıq. Axı humoral proscsin notıcosi-olan davramşın doyişmosi hom də bizim, bütün insanların qismotidir. Öz kiçik qardaşlarımızla birgə biz də bu istibdadın
yükünü çokirik: o, bir anda bizim vurğunluğumuzu qat-qat artıra
bilər, bizi lirik bir ovqata kökləyo bilor, bizo cosarət vcrər, ağlın
bütün hökmlorini boğar, clo bir tohlükəni unutdurar ki, adi voziyyətdə biz onu mütloq hcsaba alardıq. Qismoıı clo buııa göro mon
Icmminqi özümo lıckayətçi scçmişəm. Bu halda birinci şəxsin
dilindon tohkiyo m ənə dalıa canlı vo ifadoli görünür. Yadıma
düşəndə ki, görkomli fransız alimi - balinalar üzro m ütoxəssis profcssor Budkcr öz povcstindo çokinmodon sözü qozbcl balinaya
vcrib, bu üsulun qanuniliyinə olan son şübhəlorim do yoxa çıxdı.
Norvcç Icmminqləri bu ölkonin ən ucqar şimal hissosindo - dağlarda, yüksok yaylalarda yaşayır. İndi isə sözü öz hekayəçim ə vcrirəm. Hərdən mon bacardıqca gec-gec lcmminqin sözünü kəsib,
onun duyub scço bilmodiklərini özüm damşacağam.
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H ər şcy ondan başladı ki, biz hoddon artıq çoxaldıq. Mon bu
barədə çoxdan düşünürdüm.
Vo yəqin hcç vaxt öyrono bilmoyocəyom ki, mon anadan
olanda vo monim goncliyimdo biz no qodordik. Biz ycraltı kcçidlordə, açıq soma altmda görüşürdük, ancaq lıamımız birdən yuvamızı tork cləmirdik. Hor ailonin öz yuvası var idi vo hor bir gonc
lcmminq ərsoyo çatanda validcynlorini tork cdib özüno ayrtca yuva
qururdu. Əlbotto, biz mchriban idik, amma çox da yox. Rastlaşanda
bumumuzu bir-birino sürtür, əlolxüsus cavanlar dostcasına döyüşür, açıq havada oynaqlaşırdı - bizim ictimai hoyatımız bundan ibarot idi. Qalan şcylordo horo yalnız özü üçün yaşayır, özü üçün çalışırdı. Ilotta ən iri yuvada da birgo yaşamağı xoşlamırdıq. Mon
yuvadan çıxanda tok-tənha gozib-dolaşmaq istəyirdim. llə r şcydon
də çox toran qovuşanda gozmoyi xoşlayırdım. Sönük işıq gözümü
qamaşdırmırdı. Bozən də dörd yam qatı duman bürüyür, göz gözü
görmürdü. Göydo quşlar uçurdu, amma biz onları göro bilmirdik,
yalnız qanadlarının şappıltısını cşidirdik, lcmminqlər göz qırpımında yoxa çıxır, gizlonirdilor. Bu boyda dünyada yalqız qalırdım.
Şehli otları qırpır, torpağı cşib bitki köklorini gomirir, daşlann
üstündən hoppanıb düşürdüm, o qodor oynaqlayırdım ki, ürəyim
şiddətlo döyünmoyo başlayırdı, azacıq yorğunluq kimi yuvamıza
toləsirdim, çünki xasiyyotimo yaxşı bolod idim, bilirdim ki, yolda
qəfıldən məni yuxu tuta bilor, bir ncço saniyolik yata bilorom bclo bir yuxu iso ölümo bərabordir. Yuvasından uzaq düşüb, yatıbyuxulamış lcmmiııqlori quduz düşmonlor pusub gözloyirdilor.
Ailo qurandan sonra da tək gozmok vərdişini tərgito bilmomişdim. Monim arvadım körpolorlo moşğul idi, amma o özü do gozmoyo çıxanda tokco çıxırdı. Balacalar böyüyondon sonra mon ailodon uzaqlaşır, özümo təzo yuva scçirdim. Bcloco ömür sürürdük.
bəlkə də ycknosoq, amma dinc vo xoşboxt yaşayırdıq; özləri barodo
danışmağı scvmoyon tovazökar adamların hoyatına bonzəyirdi
bizim həyatımız.
Günlərin bir günü, qışın sonunda yuvamdaıı çıxıb yeraltı şohorimizin çıxış qapılarından birino yollandım. Yuxarıda kolların çox
dadlı qabığı var idi, ancaq rnon təzo yem üçün darıxmışdım.

Yolda daha üç lemırıinqlo rastlaşdım, onları tanımaq olmurdu,
bir-biriııi itəloyo-itoloyo qabağa soxulurdular. Lcmminqlordon biri
hotta qozoblo ciyildodi do. Bu moni çox taoccüblondirdi. Yuvanın
ağzında adot üzro ayaq saxlayıb voziyyəti öyronm ək istədim.
Qar ay işığı altında parlayırdı, bozi yerlordə qar topalartndan da
yuxarıda iri-iri qayalar qaralırdı. Mondon bir ncçə addım aralıda
Icmminqlər cırtdaıı ağcaqaymların kökünü gomirirdilor. Mon gözləmozdim ki, onları bu qodər çox görəcəyom . Qar basmtş kolların
otrafında toplanmış Icmminqlor ovvollor olduğu kimi sakit, dinc
dcyil, hay-küylü, osobiydilor, itoləşo-itəloşo, çığırışa-çığtnşa ağaca
torofcan atırdılar. Ilara baxırdın lcmminq idi, lıarasa tələsir, vum uxurdular, yuvadaıı xcyli uzaqlarda, açıqlıqda tullana-tullana gozirdilor. Ağılsızlığa bax! Əgor sonradan molum olsaydı ki, bu sarsaqların çoxunun qarm üstündo ölüsü qalıb - yorğunluqdan yatıb,
donublar, zorroco də tooccüblonmozdim.
Ycrin tokindon lap yanımdan daha iki lemminq sıçrayıb çıxdı.
İroli cumdular, bir kolu ohatəyo almtş Icmminq topasımn otrafında
bir xcyli horlonib-ftrlantb çölo sarı qaçmağa üz qoydular və bir azdan
gözdən itdilor.
Bu qcyri-adi mənzoroni seyr cdəndo ürəyim şiddətlə döyündü.
Holo do toroddüd içində yuvanın ağzında dayanıb çölə çıxmaq
üçün münasib vaxt gözləyirdim, ancaq birdon mon də içimdə uzaqlara qaçmaq, başqa Icmminqlor kimi atılıb-düşm ok istəyi duydum,
buraya tozo ycm üçün gəldiyimi artıq unutmuşdum. İndi artıq ycgano
bir istoyim var idi: hərəkət clomok. M əndo indiyəcən keçirm odiyim bir hiss yaranmışdı. Üroyim şiddotlə döyünürdü.
Mən daha dözmoyib iroli cumdum, qarın içindo atılıb-düşm əyo,
ora-bura qaçmağa başladım. Sonra qaçıb özümü dostoyo çırpdım,
lcmminqlori itoloyo-itoloyo kolluğa soxuldum ki, ağac qabığı gom irim. Birtolıor qamımı doyurdum və gcriyo dönüb tozədon dostonin
içindon özümo yol açmağa başladım, o qodər hoyocanlı idim ki,
o biri lcmminqlorlo birgo nccə zingildədiyimi do hiss etmirdim.
Bu çılğm voziyyətdə nə qodor qaldığımı söyləm ək çotindir.
Aııcaq o yadım dadır ki, qofildən bum umun donduğunu hiss elədim.
Dcmok, başımı hələ tamam itirmomişdim və bu xəbordarlıq m ənə
bir əm r tosiri göstərirdi. Mon gcriyo dönüb yuvaya dürtüldüm.
Bütün kcçid monim kimi yuvasma təloson lcmminqlərlo dolu idi.
Üstolik, yuvanın dorinliyindən bizə torəf lcmminq scli axıb golirdi.
Dohşotli bir basabas idi. Biz hamımız zülm ət içindo vum uxur, bir-

birimizi itəloyir, çığırırdıq. Yorulub, oldon düşmiiş yuvama çatdım
və elo o doqiqo do yuxuya gctdim.
Bclo hallar tez-tez tokrarlanmağa başladı. Bir ncço dofo kcçid
yollarındakı sosdən və vumuxmadan oyandım və mondo do yuvadan çıxıb gctmək arzusu oyandı. Homişo yuvaya olduqca yorğun
qayıdırdım vo clo o anda yatırdım, ancaq xilascdici yuxular da gctgedə qısalırdı. Mən tcz-tcz yuxudan ayılır vo dinmozco uzanıb otrafdakı qaçhaqaçı, səs-küyü dinloyirdim. Bizim ycraltı şohorimizin
əvvəlki sakitliyindən, qayda-qanunuııdan osər-olam ot qalmamışdı.
Oraya dönmok üçün mondo istok az, lap az qalmışdı. Görürdüm ki,
o biri lemminqlor do monim kimidir. Xoşboxt hoyatımız sona çatmışdı və biz bunun sobobini hcç cüro anlaya bilmirdik.
Qış çıxmaqda idi. Qarlı yamaclarda günoşin ilk şüaları bork
vururdu. G ccələr qısalır, gündüzlor uzanırdı. Biz alaqaranlıqda yuvadan çıxıb acgözlüklə qar altından boylanan bitkilorin üstüno atılırdıq, amma ycno do vumuxur, itoloşirdik. Ağlıııı itirib yuvadan xcyli
uzaqlaşan lcmminqlor iso sossizco uçan bayquşların, ya da göydon
daş kimi tökülon sarlarııı qurbanı olurdu.
Elo o vaxtlar anladım ki, biz todricon öz şəhorimizdon qopub
ayrılırıq: şəhərim iz dolub daşırdı. Qabaqlar - hor birimiz ayrıca
yuvada yaşayırdıq, ancaq indi yuvalar xcyli artmışdı vo sıxlıq bizi
boğurdu. Ycraltı yollar, dcmək olar, fasilosiz şokildo axıb gcdon
lcmminqlorlə dolu idi. Dar kcçidlori genoltmok üçün biz torpağı
oyur və bəzən özümüz do istomodən cvin divarını, damını söküb
uçururduq, beloco şohorimizi - indi bu qodor nifrot ctdiyimiz şohori
dağıdırdıq. Bu şohəri atıb qaçmağa, baş alıb hara goldi qaçmağa qurtulmağa can atırdıq. Biz hannmız bayıra çıxanda o qodor çox
görünürdük ki, özümüz do qorxurduq. Məıı yalnız bu basırıq vo
səsli-küylü şohordon dcyil, töroyib artaraq hor torofi ağzıııa almış
lemminq kütlosindon də uzağa qaçmaq istəyirdim. İstoyirdim bir
vaxtlar yaşadığım sakit - dinc hoyata qayıdım.
Dinclik istəyi, kcçmişin xiffoti moni tobdən çıxarırdı. lliss cloyirdim ki, o biri lemminqlor do monim günümdodir. Hamı hoyocanlı, osəbi vo hirsli olmuşdu. Hor bir görüş dava-dalaşla qurtanrdı.
Biz burnum uzu dostcasına bir-birim izo sürtmokdonso, itoloşir, qışqırır, bir-birim izin üzüno tüpürür, dalaşırdıq.
Günün uzanmağı ilo scvgi çağı yctişdi. Əvvollər bu dövrü çox
xoş kcçirirdik, indi isə clo bil osil cohonnomə düşmüşdük. Ehliras

bizi dohşotli bir qüvvo ilo bürümüşdü. Biz onsuz da kiçik bir
bohano ilo dava-dalaşa lıazır idik, indi dişi lcmminqlor üstündo
gcdon döyüşlor müdhiş bir şokil almışdı, halbuki dişilor kefın istoyan qodor idi. Rəqiblor arasında ölüm -dirim vuruşu gcdirdi. Biz leş
və ümumən ot ycmirik, ona görə do moğlub əlanlarm cosodi qalıb
çürüyür, ətrafa üfunot yayırdı.
Belo bir dohşotli mühitdo dünyaya təzo lcmminq nəsli golirdi.
Qoribə olsa da, bıı körpolər öz atalarından, babalarından daha tcz
böyüyür vo bizim kimi əsəbi, qorxaq, azğın və həyasız olurdular.
Gör bizim tayfanın başına ncco müsibot golmişdi ki, lap südəm ər
lcmminqlor do özlorino dişi axtanr vo ənların uğrunda qəddarlıqla
vuruşurdular: on dohşotlisi də o idi ki, biz - validcynlər də ağlımızı
itirmişdik. Biz bu gonc nosillo rəqabət aparır, onlarla öz tay-tuşumuz kimi çarpışırdıq.
Monim yaşıdım olan dişi lcmminqlor indiyəcon ildə bir, uzaqbaşı iki dofo bala vcrirdilorso, bu yazdan üç, hotta dörd dofə balalamağa başlamışdılar.
Aydın idi ki, bu cür çox gcdə bilmoz. Şohərimizdo yaşamaq
tamamilo dözülmoz olmuşdu, biz hamımız təlaş içində idik və tək
bir şcy istoyirdik - qaçmaq, hara olursa olsun qaçmaq, bu dəhşətli
basırıqdan uzaqlaşmaq!
Nolıayət, günlorin birində sübh çağında biz yəla düşdük. Y uvaların ağzı, dörd bir yan lcm m inqlərlə dolu idi. Bu dohşətli basırıqdan bir doqiqoliyo do olsa ayrılmaq üçün mon bir ağacm budağına
dırmaşdım - oradan bütün lemminq tayfası ovuc içindəki kimi
apaydın görünürdü.
Gülmoli vo kodorli m onzərə idi. Lcm m inqlər dörd bir yana
yayılaraq çağınşır, bir-birini dişlomoyo can atırdılar.
Qoflotən clo mon dayandığım budağm altından lcmminq topasının içindon bir crkok lcmminq iroli atıldı. Mon onun günbatana
doğru tolosdiyini, yamac aşağı cumduğunu gördüm. Əvvollor heç
kos bizim yaylanı tork ctm əmişdi. Ancaq bu Icmmiııq onun sərhəddini kcçorok gcri belə baxmadan irəliloyirdi.
Bu qeyri-adi qohromanlıq dorhal öz təsirini göstərdi. Onun
ardınca dörd, sonra ən, otuz lcmminq do yamac aşağı götürüldü.
Onlar doli kimi iroliyə doğru can atırdılar.
Mon onların ardınca baxıram, üroyim şiddətlə döyünür. Bir göz
qırpımında ycrə sıçrayır vo yamaca doğru qaçıram. Bir ncçə sani-

Bütün əlam ətlorino göro o il adi illərdən olsa da, lcmminqlər
hədsiz dərəcədə artıb töromişdilər. Bozi alimlər bunu ilin çox isti
keçm əsiylə izah edirlər, bəzilori isə razılaşmayıb dcyirlər ki, lcmminqlorin hədsiz çoxalması təkcə bununla izah cdilə bilməz, çünki
bu cür istilor əvvəlki illordə do olub, ancaq həmin hadisə baş verməyib.
Namolum səbəbdon - isti-səyuqdan asılı olmayaraq “ lcmminq
ili" gəlir. Bu il qcyri-bərabor nisbətdə tokrar olunur: dörd ildən bir,
bcş, on vo dalıa çəx illordən bir.
Belə illordo lcmminqlor çox əsəbi vo narahat olur, yuvalarındakı basırıqdan yaxa qurtarmaq üçün doğma yurdlarını atıb gcdirlər.
Ə gər lcm m inqlər bilsolər ki, bu artım zamanı onların sayını nizamlayan qütb bayquşlarının, sarların və başqa yırtıcı quşların yuvasında nolər olur, necə do dəhşəto gələrdilor.
Həmin il bu quşların yuvasındakı balalar homişokindon qat-qat
çox olur. Tüklü dişi sar üç-dördü ovəzino bcş və ya altı, ağ bayquş
beş-altı bəla ovəzino səkkiz-on bala çıxarır. O ycrlərin digor quşlarında da eyni vəziyyot müşahido cdilir.
Lcmminqlorin yerüstü düşmonlorinin saymın artıb-artmadığını
söylom ək iso çətindir, burası da var ki, sincab, şimal tülküsü vo
qütb dairosinin digər yırtıcıları öz yuvalannı gizlotməyi bacarırlar.
Hər halda yerli ohali bu zamanlar onlara əw o lk i illərdəkindon daha
çox rast golirlor. Onlar lcmminqlorin ardınca öz yaylalarını tork
cdib vadi boyunca qərbo dəğru gedirlər, bilirlər ki, bomboz Icınminq axını gcc-tez bu ycrlordən keçocok. Elo bil lcmminqlərin
artıq hissəsini mohv etmək üçün gözəgörünm əz bir sorkordopiyada və hava qüw ələrini çokib bura gotirir.
“Lemminq ili”ndə daha bir maraqlı hadiso müşahido cdilir.
Bizim köçəri lcmminqlərlo hcç bir olaqəsi olmayan, bozi qcyri-
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yədon sonra, yaylanın lap sərhoddindo ayaq saxlayır, geriyo baxıram. Lcmminqlor dosto-dostə mono torof axışırlar. Bir do onu görm əyo macal tapıram ki, bozi lemminqlor yuvanın ağzında qalıb,
bozilori iso hotta yuvaya qayıdıb - bundan artıq hcç no göro bilmirəm, lcmminq dalğası məni ağzına alıb burulğanlı çay kimi üzüaşağı aparır.
***

yırtıcı quşlar, xırda gom iricilor do bu vaxtlar hoddon artıq
çoxalırlar. Elo bil kainatda noso qcyri-adi hadiso baş verir vo bu
hadisonin oks-sodası, sirli şüası planctimizin kiçik bir guşosinə
yetişib hansısa bir hoyat enerjisini artınr. Görünür, bu sirli hadiso
iqlimo vo bitki örtüyüno tosir göstormir, amma bozi quşların vo
heyvanların hodsiz çoxalmasına sobob olur...
Biz bu söhboti cdorkon lemminqlorin irsi diişmonlori onlara
havadan vo qurudan hücuma kcçmoyo hazırlaşırdılar.
***
Üzüaşağı düşdüyümüz yamac bizi çox gcniş, dümdüz, ham arbir
vadiyo çıxardı ki, burada tokco sıx, topa halında deyil, sorbost
şokildo do horokot ctmok mümkün idi. Bu lıamıya bir yüngüllük
gotirdi. Biz nəm torpağın üstündə cold horokot ctsok do, daha doli
kimi iroli can atmırdıq. İrolidə hamımızdan qabaq yaylanı tork edon
lemminq gedirdi. Onun ardınca on-on iki corgo, onlardan sonra iso
vahid cəbhə kimi ycrdə qalan lem m inqlər düzülmüşdülər.
Bu sayaq biz bütün günü, sonra biitün gccəni yol getdik. Sağımızda çayın şırıltısı eşidilirdi. Sohorlər dincolmok üçün dayanırdıq.
Amma yuva qazmırdıq, hamı bilirdi ki, qarnımızı borkidib dincoldikdən sonra yolumuza davam edocoyik. Buradakı toptəzə ot bizim
yayladakından xcyli sıx və lozzotli idi. Bu sayaq bir neçə gün yol getdik, gecəlor gedir, səhorlor isə yatıb dincolmək üçün ayaq saxlayırdıq.
Tczliklə yolumuzu gur bir çay kəsdi. Vadi kəskin şəkildə
conuba sarı əyilirdi, biz iso üzü qorbo doğru yolumuza davam
ctməliydik. Günoşin ardınca gctm ək - bu bizim hoyat qanunumuz
idi. Yurdumuzu tork edondon bu qanunla yaşayırdıq, qırılırdıq,
mohv olurduq, ancaq nədənsə bu qanunu hcç vaxt pozmurduq.
İrəlidə gedən lemminq bir an belə tərəddüd ctm ədon suya girdi,
qalanları da onun ardınca çaya tullandıIar.
Iləm işəlik həm işə m ənim xoşuma golib, ancaq suya girm əye
hcç vaxt cəsarət etmomişom. Yazda, payızda yaylam ızda nohura
rast gələndə, m ən ondan yan ötm əyo çalışırdım: ancaq o gün təroddüd etm ədon özümü çaya atdım və hamı ilə birgə çox sadə, tebii
şəkildə üzm əyə başladım. Çay çox da iti axmırdı. Hava ilo dolaraq
yüngülloşmiş xəz dərim in məni neco üzdə saxladığını hiss edirdim.

Başımı, çiyinlorimi sudan çıxarmışdım. Pəncolorimi avar kinıi
işləde-işlədə üzürdüm; az keçmiş o biri lemminqlorlə birgo qarşı
sahilo çıxdım.
Bu ilk üzüşümün ləzzotini uzun müddət unuda bilmodim. Seriıı
su monə xoş bir gümrahlıq gotirdi. O biri lcmminqlor do yoqin ki,
bclə bir ləzzəti duym uşdular. Silkolənib üstüm üzdəki suyu
dağıdandan sonra hamımız om in-amanlıqla sahilo dağılışıb o t-ələf
ycyirdik. Heç kos bir-birini itəlomirdi. Hotta boziləri dostcasına,
burun-buruna sürtüşürdü, clə bil kcçmiş günlorin mehribanlığı, ötübgedən soadot dolu anları möcüzoli bir şokildo geriyo qayıtmışdı.
Yolu başa vurmuşduqmu? Ycmi bizo homişolik bos edəcək bu
vadido qalacağıqmı? Yox, bu mümkün dcyildi. Biz doyunca dincəlib rahatlansaq da irəli getmək chtirası əvvəlki gücündə qalırdı.
Ertəsi gün dosto iroliyo, qorbo doğru horokotə başladı. Biz
vadinin yamacıyla dırmaşaraq mcşə ilo örtülmüş, gcniş, dəro-topoli
bir yaylaya çıxdıq. Vo xcyli müddot yol getdik. Ncço həfto yol yorduq. İriii-xırdalı neçə vadidən kcçib-gctdik, amma yayla uzandıqca
uzanır, qurtarmaq bilmirdi. Biz təlosmodən gcniş cobho boyu horokət cdirdik, tez-tcz dayanır, bozon bir ncço gün yerimizdən tərponmirdik. Bu, sürotli bir yürüş dcyil, böyük bir tayfanm köç cdib
getməsiydi. Dişilor yoldaca balalayırdı. Bu vaxt köçün hərokoti bir
az Iəngiyirdi ki, yam körpoli analar bizimlo ayaqlaşa bilsinlor.
Yola düşdüyümüz andan bəri düşmonlorimizdon bircociyi do
gözümə dəyməm işdi. Burada, bu dəro-topəli yaylada da onlar clə
bil heç yox idi. Bəlko do haradasa mondən uzaqlarda lemminqlori
qırıb çatırdılar, ancaq monim bundan da xəborim yox idi. Onu da
deyim ki, indi biz az gcdib, çox dincolirdik, çünki gecələr lap qısalmışdı, m cşə isə etibarlı bir sığınacaq idi. Səhərin golişi ilo hamımız
ağacların altında, alt budaqların kölgosindo ycr düzəldib yatırdıq.
Ətrafımdakı lemminqlorin daha sıx topasını görəndo o saat
anladım ki, voziyyət doyişib. Yayla koskin şəkildə daralmış vo biz
onun son hüdudlarına yetişm işdik, indi sərt yamacla vadiyo
gəlm əliydik. Çayın axarı bizim solumuzda qalmışdı. Biz yenidon
sıx dostələrlo hərəkət ctməli olduq və bu sıxlıq, bu basabas əsobimizi korlayır və bizi tobdon çıxarırdı. Mogor biz öz yurdumuzu tork
etmiş, bu uzun yolun yolçusu olmuşduqmu? Deyə bilorsiz ki, sizin
içorinizdoki ən böyük fərdiyoçilər (ofsus ki, m ən do onlarııı
sırasındayam) həmin o doro-topoli rahat yaylaya döno bilordi.
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yaxud da yamacla yuxarı qayıdıb özgo çıxış yolu axtara bilordi.
Yox, bunların hcç biri mümkün dcyildi. Gcriyo dönmok hcç
ağhmıza da golmirdi.
Qarşısıalmmaz bir qüvvo bizi başçımızın ardınca qorbo doğru
sürükloyirdi. Yol daralanda bizi sıxlaşmağa vadar cdon talc ham ımızı ozablara düçar ctmişdi. Biz olindon qurtarıb qaçmağa çalışdığımız əzabı da özümüzlo aparırdıq. Lakin tayfamızı qarşıda gözloyon dəhşotlorin yanında bu ozab boş bir şcy idi.
Q uşların ilk hücumu sohərin sübh çağında biz vadinin
döngəsinə yetişib onun yamacı boyu dırmaşanda baş verdi. Birdən
monim sağımdan bağırtı qopdu. İki cüt nohong qanadın az qala yerə
doyorok çırpındığını və lcmminqlərin qaçıb dörd bir tərofə dağıldığını gördüm.
Quş göydon daş kimi yağırdı. Sağdan, soldan, irəlidon. Lap qabağımda m əno çox iri görünən quş qanadını ycrə sinmiş lemminqo
çırpıb, dimdiyi ilə onun kolləsini dcşdi. Hamı həyocanlı bir əzab
içindəydi, hor torofi dohşətli çığırtı bürümüşdü.
Birdon duydum ki, ağlını itirmiş kütlo moni yamaca sıxıb vo
bumum torpaq divara dironib. Var qüvvəm lə torpağı oymağa başladım. Arxadan monim yoldaşlarımın vo qonimot olə keçirmiş sarlann
çığırtısı eşidilirdi. Mənimlo bir sırada daha bir ncço lemminq də
sobirlə torpağı oyurdu. İstoyirdik divan oyub içindo gizlonək.
Torpaqda lağım açmaq bizim üçün bir içimlik su kimi asan işdir.
Ancaq indi bu dəhşotli tünlükdo nəfəs ala bilmir, boğulurduq.
Arxamdakı çığırtı və hay-küy əbodiyyət qodor uzanırdı. Yırtıeı
quşlar dörd yandan üstümüzo hücum çəkm işdilor. G örəsən doymaq
üçün onlara nə qədor qurban lazım idi? Havasızlıqdan boğulaboğula, tolosə-tələsə hoyocan içindo torpağı oyurdum. Q ü w əm
tükonmişdi, arxadan golən tozyiq bir ncço anın içindo zoifləm əsəydi, yəqin ki, mən yorulub ya da boğulub öləcəkdim . Dayanıb bir
azaeıq nofəs almaq olardı. Arxaya dönondo mon açdığımız lağımı
ağzmda işıq gördüm. Hcç bir sos cşidilmirdi. Dcyosən, quşların
hücum u kosilmişdi. Mon elə yorulmuşdum ki, bir saniyonin
içindocə yuxunun yaxaladığı digor lcm m inqlərlə birgə uyudum.
Səs-küyo oyananda o dəqiqo hiss clodim ki, məni yenə divara
sıxırlar. Bayırda hələ işıq idi vo artıq ikinci hava hücumu başlanmışdı. Məni əhatə edən digər lcm m inqlərlə birgo yenidon torpağı
oymağa başladıq.

Vadinin ətəyində sarların bizo ncço dofo hücum ctdiyini dcyo
bilmorom. Əvvolco biz torpağı yalnız bütün lcmminq kütlosinin
təzyiqini hiss cdondo oyub özümüzo yol açırdıq, sonra isə fasilosiz
işləm əyə başladıq, yalnız hordon nəfəsimizi dormok üçün dayanıb
dincəlirdik. Lağımı qorbo doğru qazırdıq. Hotta orada, ycrin altında
da qanunu pozm urduq, daim günün horokoti istiqam otindo
irəliloyir vo bunu aydınca duyub dork cdirdik. Qarşımıza bir manco
çıxanda yolu doyişmir, homin soddi döngolomo kcçib ycno do qorb
istiqamotində qazırdıq. Torpağın nəmliyindon vo bitkilorin kökündən yerin sothinocon olan məsafoni müoyyon cdirdik. Az kcçmiş
biz üzüyuxarı oymağa başladıq. Kök-kömrok çoxalır, nomlik
artırdı. Bir az da güc vcrib ycrin sothino çaldıq. Qaranlıq idi, göydo
ulduzlar saynşırdı. O qodər yorulmuşduq ki, ycmok haqqında fıkirləşmədon o andaca yuxuya daldıq.
Bu yamac çox dəhşətli ycr idi. Biz gcco-gündüz dinclik no
olduğunu bilmirdik. Ot ycmoyə çıxanda bayquşlar bizə sossizco
hücuma keçir, şimal tülkülori bizi güdürdü. Şimal tülküsünün koskin iyi canımıza volvəlo salırdı və biz gizlənmok üçün lağıma
cumanda, yırtıcıların qurbanı olurduq. Onlar doyub sakitco gcdoıı
kimi, o biriləri gəlirdi. Bir ncço gün şəhərim iz mühasirodo qaldı vo
gctdikcə artıb çoxalan şimal tülkülori şohərim izi dağıtm ağa
çalışırdılar. İri pəncəlori ilo torpağı qazır, açdığımız yolu uçurub
dağıdırdılar.
Yamacda qalmaq təhlükəli idi. Ancaq bu ölümcül təhlüko olmasaydı bclə biz onsuz da çıxıb gctməli idik. Lağımdakı sıxlıq bizo
ow o lk i şəhorimizi xatırladırdı, irəliyo gctmok chtirası iso qarşısıalınmaz idi. Və günlərin bir günü axşam toran qovuşanda bizim
ycni başçımız işaro vcrdi və bütün lcmminq ordusu bir nəfor kimi
hərəkətə goldi. Mühasiro olunmuş şohordon çıxmaq dohşət idi.
Şimal tülküləri hor torofdon bizə hücuma kcçir, yırtıcı quşlar
yuxarıdan həm lə cdirdilor. Ancaq nə ctmok olardı! İndi bizi hcç nə,
hətta ölüm belo yoldan saxlaya bilməzdi. Biz özümüzdə dcyildik.
Lemminqlorin əksoriyyəti bu qırğından qorxmur, şimal tülkülorini
uzaqdan görondo qaçıb qurtulmur, öz düşmonlorino cosarətlo baxır.
qozoblə onlarm açıq ağızlanna tüpürür, hətta onların dodaqlarını
dişləyirdilər. Bu döyüşlor homişo lcmminqlorin ölümü ilo noticolonsə də, öz yolumuzdan gcri dönmoyo mocbur cdo bilmozdi.
365

***
Çomonlikdo küknar kollarının arxasından, açıq-mavi gölün sahilindo al-qırm ızı loko kimi taxla cv görünür. Evin yanında tövlo vo
iki poyo, arxada ağıl. Uzaqdan körfozçaya bonzoyirdi. Suyun üzüno
qara-yaşılı toponin kölgosi düşüb. Uzun gündüzlor artıq arxada
qalıb. Ot, arpa, çovdar yığılıb qurtarıb.
Qoca Katrin öz cvindo, motboxdo oturmuşdu. O, qabarlı olindo
osa krcsloda sanki uyumuşdu. Baxışı kor kimi horokotsiz idi. Ancaq
o, otrafdakı hor şcyi görürdü. Qulaq kosilmişdi, dinloyirdi. Qarını
yalqız qoyub gcdondon bori o, yalnız dinlomoklo məşğul idi.
“Gecoyocon gcri qayıdacağıq, narahat olma. Hor şcy qaydasında
olacaq. Ancaq sobanı qalama. Uzan, yat ki üşüm oyoson” . Gozməyo
gctdiklori kond çox da aralı deyildi. Əlbotto, hotta qundaqdakı körponi do apardılar. Cavanlar gorok bir az da oylonsinlor. İşloyirson,
yorulursan, günü güno satırsan, ilahi, bir do gözünü açıb görürson
ki, hcç bir şcyo yaramayan, mcyit kimi bir qarısan. Adama no qalır,
yalnız quru xatirolor.
Əlbotto, olbotto, - dcdi Katrin qarı, - gcdin. Mondon nigaran
olmayın. Mon ındi uzanıb yatıram.
Ancaq o uzanıb yatmadı, öz krcslosunda lal-dinm oz oturub,
cvin hor guşosini, sonra tövloni, poyoni, hini canlı bir şokildo
tosovvüründo canlandırırdı. Qoca madyan tövlədo tok idi. İki at
qoşa çarxlı arabaya qoşuluydu. Yaxşı ki, m al-qara tövlədo idi. Tox
inoklorso poyodoydilor, gövşok vururdular. Sossizlik idi. Hotta
hindoki toyuqların da sosi golmirdi. Onlar bu tezlikdo oturalı
yatmışdılar. Katrinin fikri dolaşıb cvo dönür. Burada ins-cins yoxdur. Mebcl durub gozmoyocokdi ki, hor şcy öz qaydasında olacaq.
Evdo, cvin yaxınlığında od-fılan da yox idi, qorxulası heç no
qalmamışdı.
Katrin qarı qofıldon diksindi: itlordon biri hürdü. Ho, hoyotdo
iki it do var, ancaq onların noyindon qorxasan? Tövlo, poyo, hin onsuz da homişo bağlı idi. İt bir do hürdü. Bolko kimso golir? Amma
kim golmoli idi, hardan golmoli idi? No at tappıltısı, no do ikiçarxlı
arabanın sosi cşidilirdi. İtlorso elo hcy hürür. Yaxşısı budur, baxım
görüm no olub.
Katrin çotinliklo krcslodan qalxıb poncoroyə yanaşdı. Hcç
harda hcç no görünmürdü, yol bomboş idi. Ancaq itlor bu tərofde
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dcyildi. Katrin o biri poncoroyo yaxınlaşıb onu açdı. İtlorin hanıısı
hüro-hüro harasa qaçır və hoyətiıı künc-bucağında gizlonirdilor.
Katrin əsasına söykəno-söykono qapıya yönolib hoyoto çıxdı. Evin
ardına çıxanda tövlo, poyə görünürdü. Katrin ora-bura qaçışan
qaraltıları scço bildi. Bunlar kcçilər idi. Onlar ora-bura atılır, itlor
hürür, hcy hürür, clo bil dovşan qovurdular. Axı, kcçi ki dovşandan
qorxmur. Bəlko canavar golib? İndiki vaxtda çotin ki caııavar ola.
İtlor hürə-hürə canavarın dalınca düşmoz. Əlbotto, yox!
Katrin əlini gözünün üstüno qoyub uzaqlara baxdı, gözlori qaralınca baxdı. Ona clo goldi ki, kcçilor harasa yox oldular. Sakit, boş
çöldo yalnız itlorin sosi eşidilirdi. Bu sos də gah kəsilir, gah da
ycnidon gəlirdi. İndi itlor evo yaxınlaşırdı. Bəli, tamamilo doğrudur, indi onlar yaxınlaşmaqdadır. Qoca Katrin ağılın yanında itlori
gördü. Onlar quduzlaşmış kimi hürür, zingildoyir, mınldayır, birbirini dişloyirdi. Iloyoto iri bir pişik qaçıb girdi. O, dişindo no iso
lutmuşdu. Siçovulmu, quşmu? Pişik cvin dalında gizləndi. Tapdaq
yerin qurtardığı yerdo otlar clo bil titroyirdi. Bir ncço saniyo sonra
tapdaq ycrdo noso qara lokolər omolo goldi vo bu lokolor horokot
clom əyo, hoppanmağa başladı. Katrin lcmminqlori tanıdı.
Yaşadığı uzun illor orzindo o, lcmminqlori azı dörd, ya bcş dofo
görmüşdü. Ferma lcmminqlorin köç yolu üstündəydi. Ncço dofo
zəm iləri, əkin ycrlorini dağıdıb viran qoymuşdular. İndi do qarının
ağlına ilkin golən bu oldu: “Allaha şükür ki, məhsul yığılandan
sonra gəlib çıxıblar”. Lcmmiııqlor iso artıq bütün hoyoti bürümüşdülor. Onları ayağının altında görəndo Katrinin yadına düşdü
ki, evin giriş qapısını arxadan bağlamayıb.
Lcmminqlor gcniş cəbho boyu çay kimi axıb golir, hor iki tərofdən tikilini bürüyürdülor. Tövlodo madyan kişnodi. Qoca Katrin
evə təlosdi, lıor tərofi ağzına almış lcmminqlorin arasından özüno
çotinliklo yol aça-aça qapıya torof yönəldi. Lcmminqlər qapının
ağzına yığışıb ciyildoşə-ciyildəşo bir-birini sıxışdınrdılar. Həlo də
ağıldan itlərin sosi golirdi. Nohayət. Katrin qapının ağzına çatdı. Ev
lem m inqlərlo dolu idi. Daha doğrusu, lcm m inqlər onun yamndan
ara vcrmoyon axınla kcçib gcdirdilor. Soldakı açıq pəncərədən içori
soxulur, qarşıdakı poncoroninso iki şüşosini sındıraraq evo təpilirdilor. Onlar stolların, stulların, döşomonin üstündo oradan-buraya,
buradan-oraya tullanır, bu poncərodəıı o poncərəyo atılır, bir yerdo
bir saniyə bclo dayanmırdılar.

Katrin clo ki lcmminqlorin iti dişlorinin ayağına yapışdığım hiss
clodi, osasını qaldırıb açıq pəncoroyo yaxınlaşdı. Lcmminqlordon
biri onun önlüyüııün otoyindon sallanmışdı. Yıxılmamaq üçün
o, stoldan yapışdı. Lcmminqlor ciyildoşir, vumuxur, az qalırdılar
stoldan düz onun üzüno atılsınlar. Katrin gcri çokildi, onun ollori
əsirdi. O bilirdi ki, lcmminqlor insan üçün do, hcyvan üçün do tohlükoli dcyil. Ancaq qarı onlarla bacara bilmirdi. O, poncoroni açıq
qoymuşdu, indi no cdo bilərdi? Cavanlar qayıdanda no dcyəcoklər?
İlahi, nə dcyəcoklər?
İtlər artıq həyotdo hürürdülər. Dörd it və iki pişik qan içində
dom tulmuş adam kimi qaçışırdı. Lcm m inqlər hücumu d o f cdir,
onların dişino kcçmozdən əvvəl müdafıo olunmağa cohd göstərirdilor. O birilor iso öz yoluııu davam ctdirir, civildəşirdilor. Pəyədə
inoklor böyürür, tövlədon kişnorti sosi gəlirdi. M al-qara da bu
dohşotli axını hiss clomişdi.
Katrin qapının yan taxtasına sıxılıb ağlayırdı, onun qapalı gözlorindən yaş süzülürdü. Axı o yazıq, bədbəxt bir qadındı, tamam
kömoksizdi, qorxudaıı tir-tir osirdi. Bu dohşot no qədor davam edəcok? Lemminqlor saatlarla gəlib keço bilordilər. Artıq zülmot
düşürdü, iııdi gcco başlayacaqdı.
Katrin gözlorini açdı. Tövlodən göy gurultusuna bonzor dəlışotli bir sos golirdi. Deyəsən, lcmminqlor tövləyo girmişdilər. İlahi,
onlar tövloyo neeo giro bilordilər? Onlar güman ki, artıq oradadırlar! Madyan şıllaq atır, təpiyini lıarasa çırpırdı. Katrin donub bu
gurultunu dinloyirdi. On dəhşətli şcy baş vcrmişdi. At özünü o yanbu yaııa çırpıb ozocok, bolko də öldürocokdi. Onu tcz açıb buraxmaq lazım idi.
Qoca Katrin lcmminqlorin sıx dəstosinin arasından keçməyo
çalışırdı. Lcmminqlər ciyildoyir, itlər lıürür, inoklor böyürür və
bütün bu hay-küy tövlədon golon gum ltunun içindo hərdən
cşidilmoz olurdu. Katrin cəsarotlo bu gum ltuya sarı gcdirdi.
Tövlonin qapısı lap onun qabağında, bir ncço addımlığında idi.
Qapının altından lcm m inqlər sürüşüb içori keçirdilor. O nlar
özlorino yol aça bilmişdilor! Yoqin bütün tövləni doldurublar,
madyanın ayağının yamnda fırlanırlar!
Katrin osanı sağ olindon sol əlinə keçirdi vo iri açarı burdu. Hə,
hazırdı. Birco ağac siyirtmoni sağa burmaq qalırdı. Bir do qapının
sol tayı qalırdı, o biri tay içəridon bağlı idi.
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Qapının yalnız sol tayı açıldı, o biri lay içoridon bağlı idi. Madyanın ayaqlarınm qozobli tappıltısı bütün soslori batımıışdı. lilə bil
Katrinin qulağının dibindo göy guruldayırdı. Lcmminqlor ycrimoyo
manc olur, onun ayağını dişloyirdilor. O yavaş-yavaş, olduqca yavaşyavaş siyirtmoni sağa sürüşdürdü. Madyan, yoqin ki, kiminso goldiyini duymuşdu, ona göro do ycrini doyişib o biri torofo kcçso də,
ayaqlarım ycrə döyməkdo idi. İlahi, indi o, giriş yolunu kosmişdi.
Katrin artıq siyirtmoni çoko bilmozdi. Bu, folakot idi! Bu hor şcyin
sonu idi!
Katrin çotinliklo nofos alıb tövlo qapısının ortasına yaxmlaşdı.
Siyirtmə, demok olar ki, axırıncı oyuqdan da çıxmışdı, ancaq tamamilo yox, atın tozyiqi ilo onun son ucu torponirdi. "Çox saxlaya bilm oz”, - fıkirləşdi Katrin. Siyirtmo şaqqıltı ilo oyilib aşağı düşdü.
Katrin gcri çəkildi. O, sağa keçmokdonso, başmı itirib tir-tir titroyən qapının qabağmda dayanmışdı.
Bir an da keçdi, ildırım sürəti ilə o, atın yaralı başını, dolidivanə gözlərini gördü. Vo hor şcy burdaca bitdi. Ağır zorbo onun
ayaqlarım ycrdon üzdü.
Gcco düşmüşdü. Lcmminqlərin axıtıı holo do gcco soyuğunun
dolduğu boş cvin içindon kcçib gcdirdi. Daha güclü bir axın hoyoto
dolurdu. Təngo golmiş, yomlmuş itlər susmuşdu. Yalnız qızğınlıqdan bir-birini dişləyon lcmminqlorin qulaq batıran çığırtısı vo
inəklərin hoyocanlı böyürtüsü cşidilirdi. Tövlonin taybatay açılmış
qapısı ağzında qoca Katrinin mcyidi düşüb qalmışdı. Lcmminqlorin
axını mcyitin yanında haçalanır vo mcyiti dövrolomo kcçib gcdirdi.
* * *

Bitib qurtarmayan gündüzlor arxada qalırdı. İndi lıor gccodon
sonra günəş bir ncço saat somada görünür, ycnidon zülmot düşürdü.
Yolumuzun ovvolindo olduğu kimi, biz gcconin qaranlığından
istifado edərək yol gcdir, gündüzlər iso dineimizi alırdıq. Ancaq
artıq biz hər cür chtiyatı, sayıqlığı, hotta ağlımızı da itirmişdik.
Biz bəzən yalnız geco, bozon do gcconi gündüzə qataraq dincolm odən, nofəs dəm ıodon yuxulu, üzgün halda clo hcy yol gcdir,
hotta günün günortaçağı —hor torofdon bizi tohlüko gözloyon bir
vaxtda da yola çıxmaqdan çokinmirdik. Hücumların sonu görünmürdü, tayfamızın isə yoqin ki, yarısı qalmışdı. Şimal tülkülori vadi

yamaclarına soxularaq bizi yorulmaq bilmodon toqib cdirdi. D oyduqları vaxt bir az gcriyo qalır, sonra ycnidon hücuma kcçirdilor.
Bozon şimal tülkülorinə canavarlar hücum edondə biz bir ncço
günlüyə dincolirdik. Havadan bizo yalmz qadim düşmonlorimiz
dcyil, tanımadığımız naməlum quşlar da hücum cdirdi. Onlar üzü
bizə torəf qorbdən uçub gəlirdilər. Düşmanin sayı-hcsabı yox idi.
Ancaq biz baş alıb uzaqlara, uzaqlara gcdirik. Dayanmadan, az
qala qaça-qaça gcdirik, clo gcdə-gedə də ycyirik, bunun üçün
dayanıb durmuruq. Gözümüz şüşə kimidir, baxışımız bir nöqtəyo
zillonib, başdan-ayağa çirk içindəyik. Bizi daim irəliyə qovan
q ü w ə bizo ayaq saxlamağa imkan vcrmir. Hamımız xəstəyo oxşayınq, xəz dərimiz palçığa bulaşıb. Yalnız suyun içinə girib çıxanda
babal görkəm alınq. Yola düşəndən bəri çoxlu çaylar kcçmişik,
ncço gölü arxada buraxmışıq. Sudan sahilo çıxıb itsayağı silkəlonəndo bir az yüngülləşirik, əsoblorim iz dincolir, gərginlik azalır.
Ancaq bu xoş dəqiqolər çox sürmür. Gözəgörünm əz qüvvo bizi
iroli qovur. Yorğunluğa, tohlükoyə m ohəl qoymadan, geriyə baxmadan doli kimi iroli can atırıq. B əlkə də gərok dayanaydıq.
Nofosimizi dərin bir çayın, ya gölün sahilində qalıb bir neçe günlüyo rahatlanıb dincoloydik, onda bolko bu divanolik, qızğınlıq da
canımızdan çıxar, həyəcanım ız yatardı. Ancaq yox, biz dayana bilmozdik, biz iroliyo gctmoliydik. Biz heç nəyo m əhəl qoymadan,
qorxub çəkinm ədon qabağımıza çıxan çaya atılır, onu üzüb kcçir vo
yeno yolumuza davam cdirdik.
Biz kor kimi idik. Lakin indi o günlori xatırlayıb, olub-keçənlori yaddaşımda canlandıranda m onə clo golir ki, ilk baxışda divanəlik kimi görünon bu yürüşün mahiyyotini uzaqdan-uzağa daha
aydın şokildə izah cdirom. M ən o vaxt dum anh şokildə də olsa hiss
edirdim ki, hcç noyo baxmadan inamla iroli getmok lazımdır, çünki
bütün bu müsibotlorin arxasmda bizim həlolik dork etm ədiyim iz
hansısa bir moqsod gizlonir. V ə biz bu m əqsədə doğru can atınq.
N əyin bahasına olursa olsun bu m oqsodə yctm əli vo nəhayət ki,
azadlığa qovuşmalıydıq. Yenidən özünə qayıtm ah, sakitləşm əli,
kcçən günlorin itirilmiş xoşbəxtliyini tapmalıydıq. Biz təhlükodən
qorxmadan, ölümo mohol qoymadan dorkolunmaz bir connoto,
hosrotindo olduğumuz bir torpağa doğru iroliləyirdik. Boli, biz
azadlığa doğnı gedirdik. Onu no vaxt, hansı yolla tapacağımızı
bilmosok do, əm in idik ki, yolumuzun sonunda mütləq azadlığa

qovuşmahyıq. Bizi, bütün lcmminq tayfasmı irəli qovan da clo bu
inam hissi idi.
Bir ncço dəfə biz adamların yaşadığı ycrlordon kcçib-gctmoli
olurduq. Əvvolco, onlarla görüşdon qorxurduq, lakin sonralar qorbo
doğru iroliləmok chtirası o qədər güclondi ki, o biri düşmonlorimiz
kimi, adam lann da bizə doxli olmadı. Hom do ki biz onlara gcc-gcc
rast golirdik.
Bir dofə insanların yaşadığı şohorin yanında yolumuzu daş
divar kosdi. Bu divar hor iki tərofə sonsuz şokildo uzandığından biz
ycraltı keçid qazmalı olduq. Qazma işi uzun çokdi. I Ior dəfo ycrin
üzüno yol salmaq istoyondo noso cırmaq sosi cşidir, it iyini duyurduq. İtlərin hürüşü adamlarm səsino qarışırdı. Ycraltı divar manc
olduğundan biz lap altdan kcçmoli olurduq, bozon divardan qopan
daşlar lağımın yolunu tuturdu. Orada zülmot içindo dəhşotli bir
m übarizo gcdirdi, faciolor baş vcrirdi... Sağ qalıb qurtulmuş lcmm inqlər ycrin üzünə çıxanda, orada bizi itlor qarşıladı. Mon qulağımın dibindoco dostlarımın sümüyünün itlorin dişi altında xırçıldadığını eşidirdim. Bu dəfə do talc üzümo güldü, ölümdon xilas
oldum və ycnidən yola çıxdım.
Yeno də sağ qalmışdım, göroson, neçonci dofo idi ki, ölümün
caynağından qurtulurdum?
Bir vaxt doğma şəhori tork etmiş minlor, milyonlarla lcmminqdən bu nohayətsiz ongin suların sahilinə görəsən kimlor gəlib çıxmışdı?
Çoxdan idi ki, çay boyunca gcdirdik vo bu çay bizi gətirib bu
yerlərə - göz işlədikco üzüaşağı axıb gcdon əngin sulann sahilino
çıxarmışdı. Biz çay suyuna bonzəmoyon bir iy duymuşduq. Yolda
törəyib artsaq da, indi biz az idik, çox az. Bütün tayfamız sahil boyu
ada-ada yığılmışdı. Ancaq bizim sağımızda və solumuzda çayın
ağzındakı qumluq lcmminqlərlo dolu idi. Onlar donizo san can
atırdılar, clo bil lemminqlorin özü do bir çay idi, donizo tolosirdi.
M üxtəlif yeraltı lcmminq şəhorlorinin yolu burada bitirdi. Onların
sağ qalm ış qalıqlan indi bir ycro yığışırdı vo hara baxırdınsa
şimalda, cənubda - dörd bir tərofdo donizo can atan lcmminq scli
dalğalanırdı.
No adam lar var idi, nə do şimal tülküləri. Ycrin üstündəki bütün
düşm ənlərim iz, nohayət ki, bizi rahat buraxmışdı. Əvozindo dalğalann üzərindo çoxlu dəniz yırtıcıları dolaşırdı. Sahildon bir az ara371

lıda çonli-çiskinli adacıqlar qaralırdı. Vo bu adalarla sahil arasındakı su zolağı qonur nöqtolorlo örtülmüşdü - bunlar üzoıı lcmminqlor idi.
Sort şimal küloyi iliyimizo işloyirdi. Uzun yollarda yorulub
oldon düşsok do, hamı hoyocan içindo idi, suyun iyi iso bizi maqnit
kimi özüno çokirdi. Hansısa bir hiss, duyğu bizi clo hcy inandırırdı
ki, tcz suya girmok Iazımdır vo bu su bizim hoyocanımızı yuyub
aparacaq, bizi buxovlayan qandah açacaq. Biz ömür boyu bu ongin
sulara qovuşmağa can atmışdıq vo indi somada ara vcrmodon dolaşan qağayıların quduz çığırtısına, doniz yırtıcılarına mohol qoym adan böyük noşo içindo donizin, köpüklü dalğaların qoynuna atıldıq...
Donizdo üzmok çayda, göldo üzmokdon xcyli asan imiş. Dalğalar aram-aram moni yuxarıya qaldırır, sonra aşağı cndirirdi. Monimlo
yanaşı otrafda çoxlu başqa qollar, çiyinlor do yuxarı qalxıb, aşağı
cnirdi. Doniz bizi yırğalayırdı, bizso poncolorimizlo avar kimi
çoko-çoko lozzot içindo üzürdük. Yuxarıdan bizo iri cığırğan quşlar
hücum cdir, lap suyun üzündo qanadlanm çırpır vo dimdiklorindo
qurbanları ağır-ağır yuxarı qalxırdılar. Bozon iso yaşıla çalan suyun
üzündo hansısa yırtıcınm tünd rongli küroyi pcyda otur, yeko bir
ağız açılıb, yumulur vo lemminqlorin biri qofloton yox olurdu.
Ancaq bütün bunları hcç vccimo do almırdım. Noşo içindo üzmokdo
idim - azad, xoşboxt vo mono clo golirdi ki, balıq kimi yüngülco
üzürom. Ancaq yox. balıqla bizi müqayiso etmok olmaz. Tezliklo
hiss clodim ki, artıq su moni bayaqkı kimi saxlamır. Əvvollor
qupquru havayla dolu xoz dorim indi bədonim o yapışıb moni aşağı
çokirdi. Çiyinlorim artıq suyun altındaydı, birco başım üzdo idi.
İrolido adaların qaraltıları gücto seçilirdi. Mon üzür, hcy üzürdüm.
Ətrafımda elo bil lcmminqlor azalmışdı. Bozilərinin cosodi suyun
üzündə cansız-canstz yırğalanır, köpüklü, soyuq dalğaların
qoynunda yalnız qonur bcllori görünürdü. Bclo lcm m inqlərə tez-tez
rast golirdim. Onlar suyun üzündo yırğalana-yırğalana qalmışdılar.
Yuxarıdan quşlar, aşağıdan batıqlar onlara hücum cdirdi.
Mon soyuqdan titroyirdim, yorulmuşdum. Donizin ucu-bucağı
görünmürdü. Bəzon köpüklü dalğalar başımdan aşırdı. Yaşıl suyun
içindo ölü lcmminqlori, onların boğulub dənizin təkinə nccə getdiklorini görürdüm. IIolə do monim kimi üzm əkdo davam cdib,
yaxın adalara can atan lemminqləri do görürdüm. Bayaq donizin
sahilindo səbirsizlikdon alışıb-yanırdım vo bu sonsuz donizo böyük
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scvinclo atılmışdım, indi iso torpaq moni yenidon özüno çokirdi.
Möhkom torpağın üstündo olmaqdan, poncoloro güc vcrmoyib dincolmokdən, yuxuya dalmaqdan da böyük xoşboxtlik vardımı?
Yorğunluq vo yuxuyla mübarizo - açıq donizdo narahat və miskin bir hoyat namino gcdon mübarizo uzun çokdi. Ətrafımda doniz
bomboş idi, yalnız arabir tok-tük lcmminqlor gözo doyirdi, qalanları suda boğulmuşdu.
Düz qarşımda günoş üfüqo sarı oyilmişdi. Dalğa məni bir az
yuxarı qaldıranda sarı somanın fonunda qaralan adaları gördüm. Vo
get-gedə adalar daha gcniş və uca görünso do, mono clo golirdi hcç
vaxt oraya çata bilm əyəcəyəm . Moni bir ölüm yorğunluğu çulğalamışdı, artıq ncço dofo idi ki, bir ncçə saniyoliyo başımı aşağı salıb
mürgüloyir vo boğulhaboğulda ayılıb poncələrim i sürotlo işo
salırdım.
Düz qabağımda böyük, hündür adanı görondə mon yanyuxulu
voziyyotdə idim. Ətrafı bürümüş qaranlıqda o bütün ozəmətiylo
qarşımda ucalırdı. Torpağın iyi arabir bumuma doyir və moni son
gücümü toplayıb üzmoyo vadar cdirdi. Torpaq lap yaxında idi və
artıq m ən ayağımm altında qumu hiss cloyirdim. Budur, mon öz
bodonimin ağırlığına zorla güc golorək sürüno-sürüno gcdirom.
Ətrafı bürümüş ala-toranda sahildo qaralan nöqtolor sezirom vo
onlan o saat iyindon tanıyıram: lcmminqlordir. Donizi üzüb kcçmiş
onlarca Icmminq orada sahildo uzanıb qalıb. Onlarm birino
yaxınlaşıb iyloyirəm: lıolo sağdır. Lcmminq yatıb. Monim özümü
də yuxu basır...
Lakin çox yata bilmirom. Dohşotli sos-küyo oyanıram. Quşlar
çığırışır. G ünəş doğmayıb, ancaq donizin o tayı gül rəngindodir.
Qulaqbatırıcı çığırtılar qayalardan, lap bizim başımızın üstündon
gəlir. Bütün bodənim tir-tir osir, yanımdakı lcmminqin də nccə titrədiyini duyuram. Tükümüz bədənim izo yapışıb, soyuqdan tir-tir
osirik. İndico günoş üfüqdən bəylanacaq, ancaq bizo hücum ctmoyə
hazırlaşan yırtıcı quşların sosi kosilmok bilmir.
Sağ qalmış bir ovuc lemminqdo şüur qığılcımı közorirdimi? Vo
bu qığılcım çoxmu qalacaqdı? Soyuqdan ölmək, qanadlı vohşilorin
dim diyində mohv əlmaq, yoxsa ycnidon yola davam ctmək bunlardan hansını seçocokdilor? Qodimlordo, çox-çox qodimlordo
lemminqlori görmüş, yaxud onlar haqqında hckayətlori dinlomiş
insanlar dcmişlor: “Onlar qəsdon dənizə atılırlar ki, boğulsunlar. Bu

özünü öldürmoyo gcdon yoldur”. I3ir do bunu dcmişlor: "Lcm minqlorin köçü donizdo bitir, çünki bura onların qodim, çox-çox
qodim moskoni olub, sonralar bu ycrlor suyun tokindo gizlənso do,
namolum qüvvo lcmminqlori öz qodim Voıonino çokib gotirir” .
İndi bu cür yozmalan daha cşitmozson.
***
Ümid cdirom ki, balaca aktyorumun kömoyi ilo bizim günlorin
bir hoqiqotini aça bildim: lcmminqlor daxili sckresiya vozilorinin
koskin doyişmosi ilo olaqodar gorgin, hoyocanlı voziyyoto uzun
müddot dözo bilmir, baş alıb uzaqlara gcdirlor. Uzaqlara çağınş,
soyahot cdon o biri canlılara nisboton onlara daha güclü şokildo
tosir cdir. A m ansız qüvvo onları uzaq donizo qovur, onlar
təzolonmok. rahatlanmaq, dinclik tapmaq ümidilo - obos bir ümidlo
özlərini donizin qucağına atırlar.
Mon lcmminqlorin qorbo doğru yol tutduqlarını danışdım. Bu
yolu tutan Icmminqlorin hcç biri hor cür manco vo təhlükəyə baxmayaraq, yollarından yayınmırlar. Başqa ycrlərin lcmminqləri özgə
istiqamoto do gcdirlər, ancaq hansı yolu scçirlorso scçsinlər, həmin
yol mütloq donizə gəlib çıxmalı vo orada da soyahət bitmolidir.
Yolun sonunda lcmminqlorin hamısı ölür, ya bir qismi? Ola bilsin ki, hamısı ölür. Skandinaviya tobiotşünası Xcçstrcm bir dofo
müşahido cdib ki, bozi lcmminqlor üzüb gcri qayıdır. Ancaq bu fakt
mübahisolidir. Çox chtimal ki, bizim lıekayəçimiz kimi xilas olub
adaya, qayalığa çıxan homin lcm m inqlər orada mohv olub gedirlər.
Növün qorunub saxlanmasını səyahoto çıxmayan, yuvada qalan bir
neçə lcmminq ailəsi tomin cdir. Homin o çağırışın onlara dəxli yoxdurmu? Bu, növün yaşamaq instinkti ilo bağlıdır, güman ki, başqa
soboblor do var. Ncco olur ki, bizi lcmminqlori narahatlıq bürümür?
Bunun səbobini bilmok lazımdır, biz iso bilmirik.
Alimlor çılğınlıq encrjisinin səbəblori, ayn-ayrı illordə lcm minqlorlo birgo onların düşm onlorinin vo digor hcyvanların sürotlo
çoxalması ilo əlaqodar suallara cavab axtarırlar. Doktor P.Loran bu
problcmi “vulkanlann püskürm osi” , ycrin orta tcmpcraturunun
doyişkonliyi, günoş ləkəlori kimi böyük dövri hadisolərlə vo hotta
kosmik səboblorlo bağlı şokildə izah ctm əyo çalışır.
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Ogor bu bclodirso onda bos no üçün o qüvvolor planctimızın bir
ycrinin tobii düzülüşünü pozur, digor ycrloro iso losir ctmir? Nə
üçün o qüw olor başqa hcyvanlara vo insanın özüno təsir etmir?
Mon sosioloq olsaydım, “ lcmminq ili”ndə baş veron hadisolori
daha dorindon öyronor vo bolko do sübut etmiş olardım ki, bu
illordo hökmdarlar vo dövlot xadimlori öz saraylarında daha çox
özbaşınalığa yol verir, işbazlar öz idarolorində dalıa çox alvcro
qurşanır, yazıçılarsa daha çox vo çılğınlıqla yazıb pozurlar. Bolko
do, hcç nəyi sübut edo bilməzdim. Lakin bu sayaq axtarışları mən
mənasız və boş bir iş hcsab ctmirom.
Biz artıq gördük ki. soma cisimlorinin cazibosi nəticosindo
okcanm qabarma və çəkilmosi təkeo donizdo yaşayan canlılara
dcyil, insanın özüno də tosir göstorir. İnsanlar düşündüklorindon də
artıq dərocodə kosmosdan asılıdırlar. Bizdo bclo tosovvür yaranıb
ki, planetimizdoki hcyvanların sonsuz köçündo insan yalnız kənar
bir müşahidoçi kimi iştirak cdir. I.akin bu, aldadıcı losow ürdür.
Hansı bir yollasa biz özümüz do doyişirik, hotta bir ycrdo durub
qalsaq bclə yeno do durmadan doyişirik.
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Qonq!
Fit, alqış sodaları cşidilir: “Möhkom dayaıı, Tom, möhkom
dayan!” Camaat monim adımı çağırır, onlar monim üçün bağınrlar.
Sözlor, cümlolor bir-birinin ardınca parlaq qtlınc zorbosino bənzoyon projcktorların işığıtok papiros tüstüsündon dumanlanmış ağır
havanı yararaq bizi döyöşo hovoslondirir.
Rinqin morkozino, roqibimo doğru iroliləyirom. Ə w o lco birbirimizi öyronirik. Aldadıcı, z o if zorbolor cndiririk... Mənim
xoyahm başqa ycrdodir...
Ah Dca!.. Monim fıkrim, xoyalım Dcanın yanmdadır. On gün
olar ki, bir monasız fikir xəyalımda dolanır. M əno clə golir ki, bu
axşamın sonu facioli olacaq. Qarnıma ağır bir zorbo endirilir.
Ağrıdan ixtiyarsız olaraq bağırıram.
Xoyaldan ayrılaraq üzorimo tozodon atılmağa hazırlaşan rəqibimin qarşmıda dayandığım görürom. fConara atılıb növbəti zorbədən
xilas oluram. Qamımdakı kəskin ağrılar mono ozab vcrir.
Axı hoyatdakı şirin arzularımı puç cdocok bu facioli axşamda
müvəffəqiyyot qazanmaq, döyüşmok noyo lazımdır?
Qozobli, ağır baxışlı rəqib qarşımdadır. Roqibini z ə if hesab
cdon bu gonc cox canfoşanlıqia qoləbo qazanmağa can atır.
Z o if bir zorbo iio məni gcri çəkilm oyo mocbur edən rəqibim
ycnidon qozoblo hücum cdir. Rinqin kənarındakı iplorə söykonirəm.
Qonq!
Birinci raund qurtarır. Azarkcşlorin lal baxışları altında öz
ycrimo gcdirom. Onlar çcm pionlarının bugünkü horəkətini nədonso
başa düşo bilmirlor. Onlar homişo qolobo qazanmağıma adot ctm işdilor. Bəs indi? İndi iso klountək döyülmoyim ə icazo vcrirəm...
Dca...

Xoyal ycnidon moni kcçmişo aparır...
Mon do boxtlorini şohordə sınamağa golon kond cavanlarından
biri idim. Dcanı da tezliklo yanıma gotirməyi tontonoli surotdə vod
edorok konddən çıxmışdım. Kondimizin ycgano gözəli, oğlanların
çarxtək otrafında fırlandıqları Dca. O, bu cavanların pullusunu
axtarırdı. Dca kond cavanları üçün doğulmamışdı. Elo buna göro do
moni gözləyocoyinə söz vcrdi.
Mən yüzlorlo işsizlorin moskon saldığı şohordo hcç nə idim...
Ə gər hər şcy yaxşı gctsə, əgor boxtim üzümo gülümsosə, onu da
yanıma çağıracağam. Şohoro yota düşdüm. “Büıün arzularımı
ycrino yetirsən, homişolik sonin olacağam” - deyo Dca söz vcrdi.
Qonq!
İkinci raund başlandı. Mon irəliloyirom. Camaat bağırır: “Tom,
Tom !” Onlar mondon yalnız qəlobə gözloyirlər. Amma moni
narahat cdon fıkirlordən xəborləri yoxdur, heç nə bilmirlər... Ox,
aman Allah, hcç no bilmirlər... Mon bilavasito zorboləri dofcdirəm .
Hakimin bizi tcz ayırması üçün rəqibimi tuturam. Qəzobdon
azğınlaşmış roqibim iso aman vcrmodon hücum cdir. Ycnidon
iplərə təro f gcri çəkilirəm. Zorboloro cavab vcrmoyo gücüm çatmır. Ah, bu axşam əlcəklorim nccə do ağırlaşıb.
Əvvəllor hcç vaxt döyülmoyimo imkan vcrmozdim. Boks moktəbindo od-alov idim.
İnadkarlıqla qoləboyo can atdığımı görən bir moşqçi moni öz
himayosi altına götürdü. - Cavan oğlan, goləcokdo səndon yaxşı
boksçu olacaq, - dcyə moni toriflədi. Bir ildon sonra qozetlər artıq
m ənim haqqımda yazırdılar: “20 döyüşdo 20 qələbə!” H əvəskar
boksçudan pcşokar boksçuya çcvrildim. Hor dofə qəlobə qazanırdım. Boxtim üzümo gülmüşdü. Dca üçün çoxlu pul yığmışdım. Onu
yanıma çağırdım. Vodinə xilaf çıxmayaraq şohərə gəldi...
Ah, koskin bir ağrıdan özümü itirdim. Bundan istifado edon
roqibim daha ağır bir zərboni çonomo cndirdi. Hakim bizi araladı.
Fit sosindon qulaq tutulurdu. Port olmuşdum. Bu facioli axşamda
nədonsə zorboləro cavab verməyo taqotim qalmamışdı... Aman
Allah, o m əni ycnidon bu cür döyso, mon mohv oldum.
M ən mohv oldum!..
Qonq!
Kömokçim dinmir, moni ovuşdurmaqla moşğuldur. Yoqin ki,
bu axşam qürub edocoyimi başa düşüb. Axıra kimi davam gətiro
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bilmoyocoyom. Eybi yoxdur. Axı monim günoşim Dca idi...
Deadır... Dca...
Şəhəro gəlon Dea məni göron kimi gülümsəyorək dedi:
- Sənin ki bumun tamam ozilib.
Mən do cavabında gülüm səyorək dcdim:
- Amma çoxlu pulum var.
- Yaxşı Tom, mon inanıram ki, biz sodaqotli dostlar olacağıq.
Arzularımı ycrino yetironə qodor mon soninlo qalacağam.
Qonq!
Üçüncü raund başlandı. Moni “rinqin buldoqu” adlandırırdılar.
Çünki mon roqiblorimi tcz toslim olmağa m əcbur cdirdim. Rəhm
etm əyin nə olduğunu bilməzdim. Ycganə bir arzum var idi: noyin
bahasına olursa olsun, Dca üçün qələbə qazanmaq. Qazandığım
qəlobolor moni çempion ctdi. Dca istədiyino yetmişdi. Pul moni
maraqlandırmırdı. Qazandığımın hamısım Deaya vcrirdim. Tok Dca
m ənə bos idi. Onun həyatla dolu bodəni...
Rinqo çıxarkon Dca haqqında fıkirləşirdim. Bilirdim ki, m ənə
yalnız qələbə lazımdır. Rohmə golmodən bütün qüw om lo vum şurdum...
Baxışlarım tutqunlaşır, Qonq! Deyəson başım yaralanıb. A zarkcşlər bağınr. Rəqibim iso amansızcasına yaramın üstünə zərbolər
cndirir... Makim bizi dayandırır. Yaxınlaşaraq m əni nəzərləri ilə
süzür. Dcyosən, üz-gözüm tamam qan içindədir.
- Cavan oğlan, döyüşü davam etdirmok istəyirsənm i? - deyo
hakim m ondən soruşur.
- Əlbotto, - tolosik cavab verdim. Sosim özüm ə qoribo goldi.
Heç monim sosimo oxşamır. Döyüş yenidən başlanır, üzümdəki
qanı silirəm. Roqibimin sifotindoki ifadodon m əni öləno kimi döym oyə hazır olduğunu duyuram. O moni rinqin bir küncündo m ühasiroyo salaraq axırıma çıxmaq istoyir. Qaşımdan sızan qan təzodən
gözlərim i örtür. Geri çokilirom. Arxam da rinqin iplorini və cam aatın m ozom m ətli baxışlarını hiss cdirəm . K or-korano əl-q o l
atıram... zorla rəqibim i döyəcloyirəm ...
Ü z-gözüm ü örtən qanı bir tohor silərok m ühasirəyə düşdüyüm
küncdon çıxmaq üçün kənara sıçrayıram. Rəqibim iso moni tamam
mohv etm ok istəyir. Azarkcşlor ona ycni çcmpion kimi baxaraq onu
qızışdırır, alqışlayırlar. Onlar homişo qələbo qazananın tərofındo
dumrlar.
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Mon yıxılmalı idim... Yox, həlo yox... Zorla müqavimot göstorirom... Mohv olsam da, olcoklorimi divardan asaraq boks aləmini
ömürlük tərk etmiş olsam da, axırıncı dəqiqoyodək, qonq zərbəsinədok davam gotirmoliyom. Rəqibin hücumlarına dözürom.
Yalnız indi başa düşürom ki, mon hcç vaxt özüm üçün döyüşmomişom. Bu güno kimi yalnız onun üçün, Dca üçün döyüşmüşəm.
Ona pul qazanmaq üçün.
Bir ncço doqiqədon sonra yıxılacağımı hiss cdirəm.
Roqibimin zorbolorino, qozobino davam gətirmək mənim üçün
çotindir. Özümü güesüz hiss cdirom...
Qonq!
Ətrafımdakı adamlara sanki pordo arxasından baxıram. Ağndan
rinqi, roqibimi görmür, otrafda nolər baş vcrdiyini duymurdum.
Dca monim üçün hor şey idi. İki il Dca onun üçün qazandığım
qələbəlori hoyəcanla qarşılayırdı. Hoyatımdan razı idim...
Qonq!
Ycnidon rinqin ortasındayam. Bu axşam mohv əlacağam. Bunu
hiss edirom, duyuram. Rəqibim on raunddan o w ə l məni təslim
cım ok üçün cosarotlə, ozmlə hücum edir. O moni dördüncü raundda
yıxmaq istoyir. Bu cəhənnomdir. Monim cəhənnəmim.
- Tom, gedib özünü çaya atsana!
- Tom, sono ancaq çobanlıq yaraşır! - Çempionun xəyanot etdiyini duyan camaat bu cür bağırırdı.
Yandıncı bir zorbo. Sonra ikinci, üçüncüsü başımda partlayaraq,
qəribo sos çıxanr.
Salonda sakitlik yaramr. Azarkeşlor daha bağırmır, moni m hlandırmırlar. Tohqir do etmirlor. Hamı sakitcosino döyüşün sonunu
gözloyir. Dördüncü zorbo qamıma, bcşincisi çonəmə... Sağa, sola...
Dizlorim bükülür vo mon dizi üstə yıxılıram. Zorla ayağa qalxıram.
Sonrakı ağır bir zorbo sifotimo cndirilir vo mon dizi üsto yıxılıram.
- Bir, iki, - hakim saymağa başlayır.
Dea, Dea, son haradasan?

-ü ç ...
Bu axşam çarpayıda son homişokindon gözol idin. Moni kcflondirdin. Sonra şərt kosdin...
- Dörd...
- Son çox mchribansan, Tom... Mən sondon razıyam. Amma...
- dcyo sözə başladın.

- Bcş...
- O zram , no olub - dcyo lolosik soruşdum.
- Oh, heç no. Əgor sən istoson, biz daha çox pul qazana bilorik.
- Ncco?
- Çox sadoco... Golocok döyüşdo ogor son roqibino moğlub
olsan, Tom, bilirson mon hcyrotamiz bir sorvot qazanacağam.
- Altı...
Qulaqlarıma inanmadım. Bir anlıq bir söz dcmodon horəkotsiz
qaldım.
- Axı Dca... Bos, monim adım, şöhrotim.
Dcanın soyuq nozorlori moni üşütdü. Birdon-biro qohqoho
çokorok güldü.
- Boş-boş danışma. Sonin şöhrotin do, adın da monom. Bu sözü
bir do dilino gotirmo. Bu dofo m oğlub olmalısan! M oğlub olm alısan!
Moğlub olmaq?! IIcç vaxt cşitmok istomodiyim söz.
- Qulaq as, - dcyo o, amirano soslo dillondi, - bu çirkin hoyat
moni lap boğaza yığıb. Qazandığın azacıq pul daha monim xərclorimi ödomir. Yaxşı yaşamaq üçün mono çoxlu pul lazımdır. Monim
gözol bir fikrim var. Son bir qorara golmolison, ya bu sorvoti
qazanmaqda mono kömok ctmolison, ya da mon soni homişolik tork
cdocoyom. İndi qorara al, çcmpion!
- Ycddi...
- Axı, Dca...
- Başqa bir söz ola bilmoz, Tom. Ya son moğlub olmalısan, ya
da mon çıxıb gcdocoyom. Bunu dcyorok Dca ayağa qalxdı, paltarlarımı götürorok sifotimo çırpdı:
- Əgor hor şcyi bilmok istoyirsonso, buyur: sonin roqibinlo
razılığa golmişom. İndi iso rodd ol. Ancaq döyüşdon sonra yanıma
golorsən. Axmaqlıq ctmo. Bu faydasızdır. Son bir daha moni göro
bilm oyəcəksən.
- Səkkiz...
Bu, dohşotli axşam idi. Bu axşam mon moğlub olmalı idim.
- Doqquz...
Başımda no isə uğuldayır. Şiddotli ağrılar vo qan içindo zorla
ayağa qalxıram. Birinci zorbodon ycro sorilocoyimi hiss cdirom.
Roqib zorbo cndirmok üçün əlini qaldırır...
Qonq!
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Sözlori uzada-uzada kömokçimo dcyirom:
- Sam, moni döyoclo.
- Doli olmusan, nodir? Torini silmoliyom ya yox?!
- Lazım dcyil.
K öm əkçim karıxm ış halda məni döyocləyir. Bodənimi
qızartılar bürüyono qodor o bu işi davam ctdirir. •
Hakim mono torof golir.
- Cavan oğlan, mon döyüşü dayandırmağa mocburam, - dcyo
dillənir.
- Yox, dayandırmayın.
- Doli olmamısan ki?! Sondə ki döyüşü davam ctdirmoyə qüvvo
qalmayıb?
- Dayandırmayın!
- Qoy son dcyon olsun. Çcmpionsan. İstodiyin kimi gobormoyo
do haqqın var. Amma sonə ağır zorbo doyon kimi döyüşü saxlatdıracağam. Razısanmı?
Ətrafımda sakitlikdir. Hamı başa düşür ki, bcşinci raund sonuncu
raund olacaqdır. Hamı başa düşür ki, çcmpion birdofəlik sohnoni
tork cdəcəkdir.
Dca, sən haradasan, Dca!
Aman Allah, axınnct raund nə vaxt başlanacaqdır. Mon mohv
olmalıyam. Bu axşam ya mohv olmalıyam, ya da Dcanı homişolik
itirmoliyəm. Qoləbo qazandığım kimi eloco do mohv olmalıyam.
Bu axşam mohv olacağam.
Qonq!
Rəqibimin görüşüno toləsirom. Qoribodir, holo do ayaq üstdo
dayanm ağım a tooccüblənirom . Bu axşam özüm üçün vuruşmalıyam. İndiyo kimi Dca üçün döyüşdüyümü düşünürəm. Mon
yalnız pul xatirino vuruşuram m ış. Qalibi m ükafatlandırm ağa
hazırlaşan, onu intizarla gözloyon cadugər, iblis, üsyankar Dca
üçün. Rinqo qalxırdım Dca üçün, döyürdüm Dca üçün, qolobo
qazanırdım Dca üçün. Təlxək! Başqalarını oylondiron tolxok!
Bağıraraq konara sıçrayıram. Sifotimo doyəcok zorbodon xilas
oluram. Y avaş-yavaş horokoto golirom.
Yaxın gəl, cavan oğlan. Son ki çcmpionu çətinlik çokmodon
moğlub cdocoyino inanırdın. Yaxın golsəno!
Roqibim yaxınlaşır. Onun çirkin sifotini ozə bilocok bir zorbo
cndirirəm . M üqavim oto rast golocoyini xoyalına gotirmoyon
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roqibin çaşqın nozorlorini hiss cdirom. Zorbolorimo tab gotirocoyino vo bir zərbo ilo moni ycnidon ycro sorocoyino holo do
ümid bosloyir.
Mon hiicuma kcçirom. “Tom !”, bir ncço nofor ycrdon çığınr:
“Möhkom dayan, Tom !” . Bu soslor moni hovoslondirir. Onlar
mono inanırlar. M onə olan inamlarını holə itirmoyiblor.
Mon Dcaya inanırdım. Onun bu qodor qolp olduğunu bilm irdim. Bilmirdim ki, o monim adımı çağıran, monihovoslondiron,
moııi scvon camaat üçün yaşamalıyam. Ah aman Allah, onlar moni
- 07. çcmpionlarını scvirlor.
Ilücum a kcçirom, roqibimi ycnidon döyocloyirom.
Roqibim özünü itirir... İndi bütün salon bağırır, moni hovoslondirir. Mon vuruşmalıyam, başqaları üçün yox, Dca üçün yox, pul
üçün yox, mohz özüm üçün, özüm üçün!
Roqibim rinqin iplorindon yapışıb mono müqavimot göstorir.
Onun zoif zorbolorino ağır zorbolorlo cavab vcrirom. Bu cür m üqavimoti gözlomoyon roqibim tamam port olmuşdu. Ətrafımda ardıarası kosilmoyon soslor cşidilir: “Tom, Tom, Tom !” . Minlorlo
insan monim adımı çokir, minlorlo insan moni holo do çcmpion
görmok istoyir. Axı onlar mono inanırlar. Budur, moni mohv edib
Deanı milyonçu ctmok istəyon tip. Hor şcy mono aydınlaşdı.
Ah, Dea! Əlvida.... Dca. Əlvida, monim dostum!
Hcç vaxt cndirmodiyim bir zorboni soyuqqanlıqla roqibimin
çirkin sifotino cndirirom.
O yıxılır vo ayağa qalxa bilmir.
Bütün salon ayaq üstodir. Hakim olimi qaldırır.
Azarkcşlor iplordon aşaraq rinqin morkozino doğru axışırlar.
Moni tontono ilo başları üzorindo aparırlar.
Üz-gözüm qan vo göz yaşları ilo islanmışdı.
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Köhno dostum Vital Hrbclonu birinci dofo 25 ildon sonra
keçmiş oyalot moktob şagirdlori arasında yenidon gördüm. Bu
görüş köhno xatirolori yada saldı. Mon Vital Erbclonu sarıboniz,
utancaq, hom işo soliqoli gcyinon, az damşan bir uşaq kimi
tamyırdım. Boynu vo üzü günoşdon yanmışdı. Çox şon vo gümrah
görünürdü.
- Ah, bu sizsiniz, - deyo ondan soruşdum. - Sizo no olub? Daha
homin ycrdo işlomirsiniz?
- Xeyr, dostum, - dcyo o cavab vcrdi... - Mon indi okinçiyom.
Çox uzaqda olmayan Şantörendo bir az torpaq sahom var. Orada
taxıl bccorirom. Yaxşı mohsulum olur. Əgor zohmot çokib golson,
hor şcy sono aydın olar.
- Ncco, okinçi? Ola bilmoz, - dcyo toocciib ctdim. - Moşhur
m omurun oğlu, bütün qultuqçulara nümuno vo golocoyi parlaq olan
son - okinçisən? İnana bilmirom!
- Lakin bclodir.
- Axı, bu ncco oldu?
- Əzizim, - deyo o gülorok cavab vcrdi, - hoyatda böyük lıadisəlor tcz-tez kiçik səbəblor nəticosindo meydana golir. Mon iki
şaftalıdan ötrü istcfaya çıxdım.
- İki şaftalı?
- No az, nə çox, ikico şaftalı - qəhvoxanadan çıxandan sonra
əgor moni Şantörcno qodor müşayiot ctsoniz, bütün ohvalatı sizo
danışaram.
Qohvoxanadan çıxan kimi yola düşdük. Avqust ayı idi. Hava
çox gözol idi. Şantörcno torof piyada gctdik. Papiroslarımızı yandırdıq. Dostum Vital hckayəsini danışmağa başladı: “ Bilirson ki,
m ənim atam qocaman momur idi. İdaromizdo işlomokdon başqa
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hcç bir sonoti boyonmirdi. Buna göro do, bakalavr dorocosi almaq
üçün im tahan vcrondon sonra mono m oslohot gördülor ki,
idarolorin birindo işo girim.
Çalışqan vo intizamlı işçi kimi roislorimiıı xoşuna golirdim. 25
yaşımda çox ağıllı, nozakotli, lakin varh olmayan qoşong bir qı/.la
cvlondim. Bildiyin kimi bu moni ohato cdon momurların gözündo
nöqsan sayılırdı. Dircktorum çox dövlotli idi. T cz-tcz qonaq qobul
cdir vo arabir şohorin vozifoli adamlarının ailolorini şonlik gccosino çağırardı.
İlin axırına yaxın arvadım xostolondi. Evdon çölo çıxa bilmirdi.
Dircktorumun düzoltdiyi qonaqlıqda tok iştirak ctmoli oldum.
Əlbotto, mon arvadımla qalmağı üstün tutardım. Lakin dircktorumun dovolini qobul ctmomok mümkün dcyildi. Dircktorun cvindo
m omurlar onun omrlorindon sonra oylonə bilordilor.
Bir axşam dircktorgildo böyük bal toşkil olunmuşdu. Arvadımla
qalmaq arzusuna baxmayaraq qara frakımı gcyib ora gctmoyo m ocbur oldum. Ağ qalstukumu bağlayıb yola düşorkon arvadım dcdi:
- Bu bal çox gözol olacaq. Mono hor şcyi tofsilatı ilo danışmaq
üçün diqqotli olmağı unutma. Balda iştirak cdocok xanımların adlarını, onların gcyimlorini vo axşam ycmoyinin nodon ibarot olduğunu yadda saxlarsan. Yoqin ki, orada m üxtolif lozzotli ncmotlor
olacaq. Mono dcdilor ki, dircktor baha qiymoto çox gözol şaftalı
gotirdib. Bclo bir fosildo şaftalı! Ah, o şaftalılardan mon ncco do
ycmok istordim! Əgor moni scvirsonso, ondan birini gotirorson.
Yaxşımı?
Ona izah ctmoyo çalışdım ki, bu mümkün dcyil, bunu ctmok
monim üçün çotin olacaq. Qara fraklı bir conab cibindo mcyvo
gotiro bilmoz. Moni görüb biabır cdorlor. Etirazlarımdan bir şcy
çıxmadı. Arvadımın yalvarışları üslün goldi.
- Əzizim, bu ki çox asandır. Ycmok vaxtı şaftalılardan birini
götürüb gizlodorson. Bunu monim naz vo şıltaqlığım hcsab ctmo.
Şaftalı adı çokilondo mondo dolicosino şaftalı ycmok arzusu oyanır.
Ondan hcç olmasa birini gotir! Monim xatirim üçün gotir!
Hiss ctdim ki, arvadımın xahişini rodd cdo bilmoyocoyom. Onu
çox scvirdim. Şaftah gotirocəyim o söz vcrdim.
...Gözəl bir bal. Hor ycrdo güllor, tozo paltarlı xanımlar, gözol
orkcstr. Gccoyarısı süfro haztr oldu... Kişilor yavaş-yavaş xanım ların qoluna girorok ycmok otağına kcçdilor. Mon do içori daxil
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oldum. O saat stolun üstündo bir şaftalı gördüm. Büllur vazda piramida şoklindo düzülmüş şaftalılar doğrudan da çox gözol idi. Əgor
şaftalıdan birini, ya ikisini arvadıma apara bilsoydim, onun no qodor
scvinocoyini tosovvür cdirdim. Vodimi ycrino yctirmoyi qorara
aldım. Lakin ncco? Dircktorum şaftalıları nüfuzlu qonaqlara özü
toklif edirdi. Mon gctdikco kiçilon piramidaya narahatlıqla baxırdım. Orkcstr ycnidon gurlayan kimi qonaqlar stolun arxasından
qalxdılar. Vazda holo xcyli şaftalı qaldığını görondo çox scvindim.
Mon do camaatla borabor çıxdım. Lakin mancçilik törodon şlyapamt soliqo ilo bir künco qoydum. Bir doqiqodon sonra şlyapamı
götürmok bohanosi ilo otağa qayıtdım. Ycmok otağında hcç kos yox
idi. Scvindim. Bir doqiqo bclo vaxt itirmok olmazdı. Yan-yöromo
baxa-baxa vazaya yaxııılaşdım. Cold iki şaftalı götürüb şlyapamın
içərisino qoydum vo üstünü cib dosm alım la örtdüm. Sonra
həyocandan üroyimin sıxılmasına baxmayaraq, şlyapamı döşümo
sıxaraq sakit halda otaqdan çıxdım. Niyyotim buradan sakitco çıxıb
heç koslo xudahafizloşmodon dosmalıma bükdüyüm iki şaftalını
tontono ilo cvə aparmaq idi. Bu işin asan olmayacağını ovvolcodon
düşünmomişdim. Qonaqlar ycnico kotillon roqsino başlamışdılar.
Hor doqiqo moni itoloyo bilordilor. Əgor zorbo almış olsaydım,
bodboxt şaftalılar ycrdo diyirlonocokdi. Hoyocanımdan qulaqlarımın ucuna kimi qızarmışdım. Nohayot, cosarotlonib oynayanların
ortasına daxil olduğum vaxt onlar ycni bir oyuna başladılar. Bir
qadın roqs cdonlorin morkozindo durmuşdu. O, gorok olindo şlyapa
tutaydı ki, arxalarını ona torof çcvirib otrafında fırlanan kavalcrlordon birini scçib şlyapanı onun başına qoyaydı. Güclo iki addım
atm ışdım ki, kotillon oynayan dircktorumun qızı qışqırdı:
- Şlyapa, bizo bir şlyapa lazımdır?
Bu vaxt o, döşünıo sıxdığım şlyapanı gördü. Damarlarımda
qamm dondu.
- Ah, siz lap vaxtında golmisiniz, conab Erbclo! - dcyo o, mono
müraciot ctdi. - Tcz şlyapanızı!..
Cavab vcrmoyo qoymadan qız şlyapamı olimdon clo kobudluqla aldı ki, şaftalılar parkct döşomo üzorino diyirlondi. İndi bclo
bir m onzoroni tosovvüruno gotir!
X anım lar gülürdülor, dircktorum m ono qozoblo baxırdt.
Nüfuzlu qonaqlar moni barmaqları ilo göstororok pıçıldaşırdılar.
Qıçlarım osirdi. Ah! Homin doqiqo ogor bacarsaydım, homişolik
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qaçıb gözdon itordim!.. Gonc xanım mono nifrotlo baxırdı. Sonra
şlyapamı qaytararaq islchzalı bir ahonglo dcdi:
- Şaftalılarınızı götürün, conab Erbclo!
Bu sö/.lor orada olanlann qohqoholi gülüşüno sobob oldu.
Xocalotdon osir, saralır, qapını tapa bilmirdim. Salonu tork cdib,
bodboxtliyimi arvadıma danışmaq üçün gctdim. Ertosi günü bütün
şolıor sorgüzoştimi bilirdi. Mor gün sohor doftorxanaya daxil olan
kimi yoldaşlarım moni “Şaftalılarımzı götürün, conab Erbclo”
sözlori ilo qarşılayırdılar. Bu sözlor moni topodon dımağa qodor
qızardırdı. Küçodo moni bamıaqları ilo göstororok arxamca dcyirdilor: “ Bu conab Şaftalıdır!” Mon artıq homin doftorxanada, hotta
homin şohordo qala bilmozdim. Bir hoftodon sonra işdon çıxdım.
Doğulduğum şohorin konarında arvadımın dayısının kiçik bir
malikanosi var idi. Ondan xahiş ctdim ki, mono kömok ctsin. Razı
oldu vo biz Şantörcndo qaldıq... Daha sono no dcyo bilorom. Mon
böyük soylo işlomoyo başladım vo az bir vaxtda hoqiqi tosorrüfatçı
oldum. Arvadımın dayısı çokdiyim soylorin noticolorini görür vo
mondon razı qalırdı. Ölorkon mülkünü mono vosiyyot etdi. Onun
ölümündon sonra torpağı tok bccorirom. Əldo ctdiyim noticolorin
hamısını bu saat son özün görocokson...
Biz artıq golib çatmışdıq. M cyvolorlo dolu bağa girdik. Sonra
bostana gctdik vo mon conab Erbclonun ağ cvinin qabaq torofıni
bozomiş şaftalı ağaclarını gördüm. Budaqlar iri, sulu şaftalılarla
dolu idi.
Ağacları görürsonmi? - dcyo conab Erbclo mondon soruşdu.Məno xoşboxtlik gotiron şaflalılan bccorirom. Əgor şaftalı ohvalatı
olmasaydı, hor an rohborimin baxışlanndan qorxan müti, bütün hoyatı
boyu güc-boli ilo kcçinon doftorxana momuru olaraq qalacaqdım.
Bu vaxt cvdon şon, cingiltili oğlan vo qız soslori cşidildi. Bunlar
conab Erbclonun uşaqları idi. Birinci mortobonin poncorosindon
görünon xanım Erbclo 40 yaşı olmasına baxmayaraq, çox gözol vo
gümrah idi.
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MİŞEL MORUA
LƏNƏTLƏR
( hekayə)

Parisdo nadir hal olan, möcüzo tosiri bağışlayan sakitlik rnoni
hovoso gotirdiyi üçün köhno bir cvin - lift olmamasına baxmayaraq, altıncı mortobosindo monzil tutdum; poncorolori sakit bir hoyoto
açılırdı, hoyotin ortasında sanki kond monzorosi yaradan üç ağac
ucalırdı.
Mon yazıçıyam, dcmok, öz cvimdo işloyirom.
Bir neço il orzindo şohorkonart bulvarlarda yaşamışdım. Burada
sohor tczdon gccoyarısınadok yük maşınları ilo avtobuslar clo
gurultu qoparırdı ki, adamın qulaqları batırdt. Cohonnom ozabı
veron bu gurultu-patıltıdan moni no mctal aparatlar xilas cdo
bilirdi, no molton pordolor, no do ikiqat çorçivo vo şüşolori olan
poncorolor, no do qulaqlarıma tıxadığım pambıq, yaxud da mum;
bunlardan hcç birinin kömoyi olmurdu.
Bcloliklo do, bu hoyotdoki ilk günüm mono böyük bir ncmot
kimi göründü. Tokco radionun lüzumsuz soslori bir ncço doqiqoliyo
sükutu pozdu. Bu sükut monim ruhumu oxşayır, canıma yayılırdı.
Öz-özüm o dcyirdim ki, cvdon cürotlo çıxıb, şohorin morkozi ilo
üz-üzo golmoyo hcç vaxt cosarotim çatmayacaq.
Bu ohvalat iyun ayında baş vcrmişdi. Axşam saat yeddinin
yarısı idi. Qofloton ucalan qaba bağırtılar bu connot monzorosini
alt-üst ctdi. Xırıltılı, lakin qü w o tli sosi olan bir adam dcdi: “Son
qoddar yırtıcısan!.. Əclaf!.. Son rozil, murdar adamsan!.. Heç
bilmirom mon ncco dözürom?”
Sos kosildi. Sonra bu sözlori cşitdim: “Son canison, qatilson!..
Ho, son qatilson!..”
Poncorodon boylandım, tooccüb ctdim, ona göro ki, boylamb
baxan tokco mon idim. Bu bağırtılar cvdo hcç kosi maraqlandırmamışdı. Hazırlanan qotlin, qosdin kimsoyo doxli yox idi. Lonotlor
yağış kimi yağdırılırdı. Sözlor olduqca ycknosoq, yoxsul idi. Hor
cüm lodo, hor ifadodo “ q atil" kolm osindon ovvol “qoddar” .
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“yırtıcı” vo “oclaF’ sözlori tokrar olunurdu. Düşünürdüm ki,
göroson no üçün hcç kos bu savaşa qatışmır? Hamının laqeydliyi,
ctinasızlığı moni heyroto salır, hiddotlondirirdi. Ilalbuki mon özüm
do ölüm tohlükosi qarşısında olan adamın yardımına çatmaq
fikrindo dcyildim. Çox vaxt dcyirlor ki, Parisdə: “Aman, öldürdülor!” qışqırmaqdansa, “yanğın!” qışqırmaq daha yaxşıdır. “Başqalarının başına golon ohvalatlara” hamt gülürdü. Mon artıq dalandar qadına xobordarlıq etmoyo hazırlaşmışdım, lakin altı mortoboni
düşüb, - yuxarı qalxmaq gözümo durmuşdu. Bir do ki, baş veron
ohvalatla olaqodar soslori dalandar qadın da m ənim kimi eşitmoli
idi. Bcloliklo, mon do hamı kimi qorxaqlıq cdib yerimdon torponmoyorok mütalioyo başladım. Qışqırıqlar getdikco azalırdı,
nohayot, tamamilo kosildi. Ycno lıoyoto nozor saldım: sakitlik idi.
Bolko, qatil öz işini görüb qurtarmışdı?
Dostlarım dalımca goldilor, biz birlikdo nahar etmoyo getdik.
Bu dohşotli ohvalat yadımdan çıxmışdı. Ancaq crtosi gün sohor saat
sokkizdo ycno yağdırılan lonotlor moni yuxudan oyatdı. “Son rozil,
murdar adamsan! Q atilson!” sözlori nazik taxta arakosmolori yartb
keçirdi. Mon yuxulu-yuxulu poncoronin taxtalarım açdım, elo bu
dom görkomindon ispaniyalıya oxşayan qumral saçlı, qarabuğdayı
bir qadın olan qonşum poncorosini açırdı. Mono baxıb gülümsodi.
Qadın dedi:
- O doli arvad üçüneü mortobodo yaşayır.
- Mon clo güman cdirdim ki, kimi iso öldürürlor!
- Siz adot cloyorsiniz. Bu qışqırıqlar ncço ildir ki, davam cdir.
O arvad sohorlor ori idaroyo getmomişdon qabaq, bir do axşamlar
ori idarodon qayıdanda bağırmağa başlayır.
- Siz no danışırsımz! Kişi quzu kimi adamdır.
- Kişi onu döyür?
- Binova! Bu dohşotdir!
Qonşu qadın gcco köynoyinin döşünü düym oloyorok dcdi:
- Bolko do inanmazsmız, lakin kişi bütün varlığı ilo sevir.
Gorok ki, qadın o zaman çox gözol imiş, indi ocinnoyo dönüb. Kişi
onun bu cür olmasını sanki görmür. Mon buna sübut gotiro bilorom:
biz poliso şikayot ctdik, arvadı altı hoftoliyo xostoxanaya qoydular.
Kişi özü xahiş ctdi ki, arvadı onun mosuliyyoti altında cvo buraxsınlar. Biz hcç bir şey cdo bilmirik: qadın qanunla sos-küy salmağa,
icazo... vcrilon saatlarda, ancaq vo ancaq bu vaxtlar qışqır-bağır salır.
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Sohorin gözol günoşindon fcyz almaqdan imtina cdorok, poncoroni örtdüm, ona göro ki, qışqırıqlar hodsiz dohşotli idi. Hotta bu
qışqırıqları poncoronin şüşolori do yumşalda bilmirdi.
Bir neço gündon sonra dalandar qadın mono sısqa bir kişi göstordi, kişi öz zibil yeşiyini aşağı cndirirdi; bu, dolicosino qışqırıqların hodofı olan homin bodboxt idi. Mon bu soliqoli idaro işçisino
toossüf hissi ilo baxdım. Onun çılğın qışqırıqlara müqavimot göstoron mohobboti moni eyni zamanda hom dohşoto salırdı, hom do
qolbimdo şofqot duyğusu oyadırdı.
Gündo iki dofo ucalaraq, çox baha başa golmiş sükutu parçalayan bu çılğın qışqırıqlara da çotinliklo alışa bildim. Bu dohşətli
sohnoloro dözo bilmok üçün homin evin bütüıı sakinlorindo misilsiz
sobir vo motanot sahibi olmalı idilor. Mon, başını aşağı salaraq tolosik gedon adamı müşahido edirkon ona acımağa başladım. Son
doroco böyük bir ehtirasla sevon şoxso acımamaq olmazdı. Mono
söylodilor ki, o mühasibdir, özü do işdon azad vaxtlarda tosorrüfatla
moşğul olur. İşdon sonra kişi bazara gedirdi, monzili özü yığıbyığışdırırdı. Xörok bişirir, paltar yuyurdu. Monim qonşum vocdlo
dcyirdi: “Arvadı vadar cdir ki, kişi ona şah qızı kimi qulluq ctsin.
Doliloro hosod ctmoyo osas vardır!”
Bir müddot sonra mon dohşotli sosi eşidondo daha yerimdon dik
qalxmırdım. Halbuki ailo üzvlorimdon, yaxud dostlarımdan biri
qışqtrıq qopan vaxt monim yanımda olanda, poncoronin önündo
sarsılmış halda, heyrot vo moftunluqla dayanırdı. Sadoco olaraq
adamı tooccübo salan budur ki, çılğınlıq, özlorini ağlı başıııda insan
hcsab cdonlorin diqqotini colb cdir.
Qışda kip qapanmış poncoro taxtaları sos-küyü bir qodor
boğurdu, ona göro do, mon bu xoşagolmoyon qonşuluğu. dcmok
olar ki, unutmuşdum. Lakin ilk günoş şüası parlayan kimi qadının
toxoyyüldon molırum olan, xosto bcyninin tolqin ctdiyi yeknosoq
lonotlor yeno do yağmağa başlayırdı. Mon bozon özümün şohor
konarındakı bulvarımın hosrotini çokirdim, ağır maşınların sağlam
gurultusunun, kiçik motorlarının, bütün qüvvosini işo salaraq
taqqıltı qoparan vclosipcdlorin xiffotini cdirdim.
Lakin bir dofo, iyul axşamı tam bir sükut hökm sürmoyo
başladı. Saat ycddido poncorolordon hcyrotlo baxan cv sakinlori
göründü. Harada iso radio ilo astadan Şopcnin valsı çalımrdı, ağac
lar hozin-hozin xışıldayırdı.

Suallar eşidilmoyo başladı:
- Arvad naxoşdur?
- Bolko, onu aparıblar?
- Əri qayıdıb?
- No yaxşı sakitlikdir.
- Axı, deyoson, no iso çatışmır, siz ncco bilirsiniz?
Balaca bir oğlan hamını inandırmağa çalışırdı ki, mühasibin cvo
qayıtdığını öz gözü ilo görmüşdür.
Hor kos öz işi ilo moşğul oldu, lakin hamının da qolbindo nigarançılıq vardı.
Axşamçağı tozə bir xobor yayıldı: doli qadın ori cvdo yox ikon
tok-tonha ölmüşdür. Kişi evo qayıdanda görübdür ki, arvadı m otboxdo ycro sorilmişdir. Ertosi gün dalandar qadın çiçok dostosi alıb
onlara göndormok üçün hamıdan pul yığdı. Eviıı sakinlori sevinclorini tozahür ctdirmodon, özlorini clo göstorirdilor ki, guya binova
kişiyə - borcunu ycrino yctirmiş olan oro yazıqları golir. Sanki
arvadınm ölümü onun canmı əziyyətdon qurtarmışdı. Əslində iso
biz hamımız, qonşularım da, m ən do, ancaq özümüz haqqında, hayküydon xilas olmağımız haqqında düşünürdük. Daha bundan sonra
yağış kimi yağdırılan lonotlorin adamı yuxudan oyatmayacağına,
dostlarını Scnt-A nn xostəxanasının çılğın dolilorpalatasındakı kimi
qobul ctm oyəcoyino əm in olmaq, əlbotto, xoş idi. İki gündon sonra
cvin bir ncço sakini arvadı dofn ctmoyo apardılar, mon getm om işdim, cv sakinlori söyloyirdilor ki, arvadın ori clo bil ağlım itirmişdi.
Hor kos sevincini gizlodorok, yıxılıb yatdı. Mon, nohayot,
özümü, seçdiyim ycni monzil münasiboti ilə tobrik cdorək, homin
gcco çox gcc yatdım. Moni dohşotli vahimolor izloyirdi, sanki yuxudan oyanmışdım, məndo clo bir təsir yaranmışdı ki, guya poncoro taxtalarınm arasından süzülon gün işığını görürdüm, hotta clo gəlirdi
ki, kim isə qışqıra-qışqıra dcyir: “Əclaf, qatil!” Mon düşündüm:
“ Yox, bu, dohşotdir, bu v əhşicosinə söyüşlori tə k ra r-tə k rar
cşitdiyim üçün indi m onə clə gəlir ki, guya onları yenə do eşidirom.
Oyanmaq lazımdır” . Bu m oqsədlə özümü çimdiklədim. Canım ağrıyırdısa da, yuxudan oyanmırdım. Çarpayıdan dik qalxdım, qışqırıqlar davam edirdi. Ö z-özüm o dedim: “Bu daha ciddi m əsolodir,
bu qarabasm adır” . Tolosik poncoroyo yanaşıb, taxtaları açdım. Gün
xeyli qalxmışdı. Görondo ki, bütün cv camaalı səs-küyo çıxıb bir az
arxayınlaşdım. Gccə köynoyi geymiş qonşum və onun pijamalı əri
sarsılmışdılar.

- Əşi, bu ki lap ağdır. Dünon onu torpağa basdırıblar, bu gün
arvad dirilib, - bu lap möcüzodir!
Bu, bir az bayağı, m ənasız ohvalat idi. Bu barodo kinayə ilo
danışırdılar, lakin qışqırıqlar həmişəki kimi davam cdəndə hamı
özünü itirdi. İndi no ctməli? Dalandar qadının yanına kütləvi hücum
başlandı. Bu nə işdir, ncco şcydir? Olmaya ölən arvadın özü kimi
doli bir bacısı varmış? Psixoanaliz sahosində müoyyən tosovvüro
malik olan polkovnik hokim iddia cdirdi ki, tutma vaxtı çatanda
qadın sosi ilo qışqıran mühasibin özüdür, hom do yoqin ki, onun
çoxdan cvdo dustaq ctdiyi qadın düşkün kişinin qurbanı olmuşdur.
Çop tavanlı mənzildo yaşayan bir gonc gərok ki, polis macoralarının
hovoskan idi, canilik haqqında, sonra boş tabut barodo danışaraq
təklif ctdi ki, dolil və sübutlar aradan qalxmamış istintaqa başlasmlar.
Dalandar qadın da biz bildiyimizdon artıq şcy bilmirdi.
Dalandar qorxmuşdu, buna baxmayaraq, qozcti aparıb, dul qalmış kişiyo vcrmoyo razı oldu. Polkovnik onun arxasınca gctdisə do,
sonra pillokondo gizlondi. Dalandar zongi basdı. Monzil sahibinin
vcrdiyi sual aydın eşidilirdi:
- No var, no olub?
- Qozet...
- Sizdon xahiş cdirom, qozcti qapının altına soxuıı.
Bizə m əlum at vcrdilor ki, qapmın arxasından cşidilən səs, şübhosiz, kişi sosi idi, lakin polkovnik bu fıkirdo idi ki, naxoşların
tutması qurlaranda səslori əvvolki ahongini alır.
M ənzilinin pəncorolori küçoyo açılan qarımış qız işo gctməyən
adam lara təklif ctdi ki, qalxsınlar onun monzilino, oradan mühasibin cvdən çıxıb gctmosini müşahido ctsinlor. Hcç kos ondan bir
şcy soruşmağa cosarot ctmədi. On doqiqədən sonra qara gcyinmiş,
bonizi qaçmış cılız kişi yeyin addımlarla cvdon çıxdı. Bizdo clo lıiss
yaranmışdı ki, guya xortdan, ya da cadugor müşahido cdirik.
Axşam saat ycddido bütün həyət camaatı qulaq kosilmişdi, hor
kos, nozakoto riayot cdorok, pordolorin arxasından baxırdı. Mon...
qarımış qızı öz yanıma dəvət ctdim. Saat yeddi on doqiqodo horgünkü “dua m orasim i” başlandı: “Əclaf, qan içon yırtıcı, murdarın
biri m urdar!".
Qarımış qız bclo bir fıkir irəli sürdü:
- Golin polis çağıraq.
O biri qonağım xaç çokib dcdi:
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- Kcşiş bu mosoloni daha yaxşı ayırd edordi. Bu, qcyri-normal
haldır, natomiz ruhları cvdon qovmaq lazımdır.
Biz nüm ayənda hcyati sifoti ilo polkovnik hokimin yanına
golonda gördük ki, dalandar qadın da oradadır.
Qarımış qız polkovnikə dcdi:
- Siz gedoydiniz oraya!
Polkovniki bu toklif, deyoson, hcç açmadı.
Gonc bir qadın dcdi:
- Bolkə, o da qorxur.
Horbi adam cəsur görkom alaraq cavab vcrdi:
- Siz zarafat cdirsiniz. Bir adam ki, müstəm loko oməliyyatında
iştirak ctsin, bir adam ki, bu cür bir mükafata layiq görülsün...
O bizə clo olvan lcnt göstordi ki, bir şcy başa düşmok mümkün
dcyildi, sonra da guya cəbhodoki qəhromanlığı, igidliyi haqqında
danışmağa başladı. Nohayət, polkovnik üçüncü m ortəbəyə qalxıb
zəngi basdı.
Dul kişi qapını açdı, lakin əlini dostokdən çokmodi.
O soruşdu:
- No istəyirsiniz?
Bağışlayın, lakin biz başa düşə bilmirik. Sizin arvadınız mogor
ölmoyib?
- Moninı arvadım? Siz onun dəfninə getmişdiniz.
- Bəs hoyotdə cşitdiyimiz sos kimindir?
- Bilmirom, siz no damşırsımz. M əni rahat buraxın, moşğulam.
O, cold qapını örtü.
Evin bütün sakinləri arasında qofloton clo bir vəhdət, birlik
yarandı ki, sanki onlar qozaya uğrayan gominin səm işinləri idilər.
M ərtəbolordo gizli m üşavirolər keçirilirdi. Bu gizli m osləhətlər
üç gün davam ctdi, hor gün do sohər vo axşam çağları qışqır-bağır
orşo qalxırdı. Qorxu və qozəb gctdikcə artırdı. Bir gün potkovnikin
cvindo kcçirilon gcniş m üşavirodo foal işə girişmək haqqında qorar
qəbul olundu. Müşavirodə iştirak cdonlərin çoxu poliso xobordarlıq
ctmoyin əlcyhino idi, ona görə ki, çoxlannın dul kişiyo yazığı golirdi.
Nəhayət, polis macoraları həvəskarı olan adamın iroli sürdüyü plan
qobul olundu, bu plana görə şayio yayılmalı idi ki, mühasibin vannasından axan su altda yaşayan qızın m ənzilini basıb.
Maraq moni do qosdçiloro qoşulmağa vadar ctdi. Qonşudakı
çilingori tclcfonla təcili çağırdılar. Qız qışqırdı:
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- Tcz olun, tcz olun! Moııim tozoco rənglonmiş tavanım korlandı.
Dul kişinin bir ncço qıfılla bağlanan monzilinin qapısını
sındırmaq çotin idi. Əlindo ingilis açan olan dalandar qadın
yüyüro-yüyürə vanna otağına goldi.
Mənzildo bir adam gözo doymirdi. Biz qonaq otağma daxil
olduq. Otaqda bir az mcbcl, iki-üç ohomiyyotsiz şcy var idi, hamısı
da qaydada.
Yazı masasının üstündo, ölon qadının golintik paltarında, çokilmiş böyük şəkli vardı. Qadın qoşəng idi, mavi gözlori, qara gur saçı
vardı. Çöhrosindo m əlahətli vo mclıriban bir ifado parlayırdı. Çorçivoniıı yanındakı qızılgül dostosi solmuşdu. Yataq otağında bir
dolab gördük, ona ol vurmağa cəsarot ctmir, ancaq konardan baxırdıq.
Polkovnik dolabı açdı. Paltarlar kamal-qayda ilo asılmışdı, aşağıda qadın başmaqları var idi. Polkovnik dolabı cəld örtdü. Sirr
açılmamış qalırdı. Masanın üstündo bir radioqobulcdici var idi.
Polkovnik soruşdu:
- Bu nədir?
Potis macoraları həvəskarı olan gənc dcdi:
- Maqnitofondur. Monim də maqnitofonum cto bundandır.
Burada ptyonka var.
Oğtan yanaşıb dostoyi çcvirdi. Dorhal dohşotli lonotlor otrafa
yayıldı. “Əclaf, qan içon yırtıcı, qatil...” Bizi hor gün müntozom
olaraq dong cdon bu sosi, bu yeknosoq lonottori, bu lal-dinmozliyi,
bu nifrət duyğusunu tanıdıq. O iso bu qışqırıqları maqnitofona
yazıb, dinlomok istomişdi.
Ilam ım ız susmuşduq, ycrimizdoco dənub qulaq asırdıq. Miskin
bir sirr - biz bu sirri faş ctmişdik.
Mən fikro gctdim. No qoribo ohvalatdır! - dcyo düşündüm.
Bizim bədbəxt qoıışumuza misilsiz bir mohobbətlo scvdiyi bu
qadından qalan ancaq bu yağdırılan lonətlor idi. Dul kişi obodi
otaraq tal-dinm əz otumıaqdansa bu lonotlori cşitməyi daha üstün
tutmuşdu. Kjşi hoto gonc ikən könül vcrmiş olduğu bu gözol qadm
ağlını da, gözolliyini do itirmişdi, lakin orinin hor şcyo qalib golon
mohəbbotindon mohrum olmamışdı. Dul kişinin gözol qadınının yatnız şokli qalmışdı, takin onun sosi daha canlı idi. Kişi onu dolicosino scvirdi, hom do onun öz arvadına qarşı göstordiyi bütiin qayğıkcşliklorin müqabilindo ycgano mükafatı, bu lonotlordon ibarot
idi. Bolko də bu binova kişi öz hafizosindo qadının ona dcdiyi bu
ycgano sözlori, mohz ontarı qoruyub saxlamaq istoyirdi.

Addım səslori moni fıkirdən ayırdı. Qapı açıldı, bizim icazəsiz
girdiyimiz monzilin sahibi otağa daxil oldu.
Dalandar qadın mənzil sahibinə dedi ki, aşağı mortoboyo su
axdığı üçün buraya girmoli olduq. Lakin qadın sözünü bitirə bilm əyib susdu. Həm do hamımızm no üçün qonaq otağına doluşduğumuzu ona hcç cür izah cdə bilmozdik.
Sifoti göyormiş dul kişi üzümüzo baxdı, sonra da maqnitofona
nozər salaraq, başa düşdü ki, biz maqnitofonu işlotmişik. Kişi cold
aparata yanaşdı, maqnitofonu işo saldı, plyoııka horlondisə do sosi
çıxmadı.
Kişi qışqırdı:
- Siz onu ikinci dofo öldiirdünüz! - dcdi. Sonra gözünün yaşını
axıda-axıda stulda oturub, əlləri ilə başını tutdu.
Biz bir kəlm o do söz dcmodən asta-asta qapıya sarı ycridik, pilləkənə çıxanda polkovnik dodaqallı dcdi:
- Mən heç bir şcy başa düşmodim. Niyo maqnitofon daha işlomirdi?
Gonc dcdi:
- Siz lcnti ycnidon sarıyanda bilmodon yazım sildiniz.
Biz xocalot çokirdik. Ona görə ki, bodboxt bir insamn şəxsi
hoyatına müdaxilo ctmişdik. Lakin bir hoqiqət var idi ki, o da bizim
həyatımıza dəhşətli torzdo müdaxilo cdirdi; ona görə do bu voziyyət intohasız olaraq davam cdo bilmozdi.
Horo öz monzilino qayıtdı. Saat ycddido hoyoti ağır sükut büriimüşdü. Üçüncü mortobonin poncorəlori açılmadı. Nahardan sonra
dul kişi iki çamadanla dalandar qadının otağma girdi, qadın sonra
ohvalatı bizə söylədi. Kişi ona goləsi moktubları ona çatdırmaq
üçün ünvanını dalandar qadına bildirmiş və dcmiş ki, sabah maşın
golib mcbcli aparacaq. Bundan sonra biz onun haqqında hcç bir şey
cşitmədik.
Bir ncço hofto kcçəndən sonra bu mənzili şişman bir qadın
tutdu. O, zil sosli müğonni idi, gündo ycddi-sokkiz saat moşq cdirdi.
Mon sabah şohor kənanna gcdocoyom, orada bir cvo baxmalıyam.
Dcyilənə görə, homin cv on yaxın qonşudan iki yüz mctr aralıdır.

Q A B R İ E L Jİ I - DAS

HƏMİD Ü ÇÜ N A T YOXDUR
(povesldan fraqmenthr)

Rcno Homido baxmaq üçün gcri çcvrilondo qəfloton quzunu
gördü... Ay Allah, quzuya bax!
Bəli, quzu burada idi, axının bir qodər yuxarı torofındo, sobirsizliklo, təşvişlo torpağı dımaqlayıb qazırdı. Uzun sürən tohlüko vo
qorxu içərisində tonha kcçirdiyi gccodon sonra adamları görəndo
quzu yamanca scvindi. O, suyun qırağma yüyürür, moloyir, sonra
sürətlə axan gur dalğalan görüb dalı-dalı çokilirdi. Birdon o tullandı vo dərhal yoxa çıxdı. Özünü tczliklo uşaqlara yctimıok üçün
quzu sclin içino tullanmışdı.
- Tut onu! - deyə Reno çığırdı.
Həm id düşünüb-daşınm ağa macal tapmadı. Qayışı olindon
buraxdı, yaxınlıqdan üzüb kcçən quzunu tutmaq üçün qollarını açdı.
Həmidi do, quzunu da scl o dəqiqo alıb gctdi... Doğmdanmı onlar
holak oldular?
“Neco olursa olsun, tokco buna yol vcrmok olmaz", - fikri, gördüklorindon dohşotə düşmüş Rcnonun bcynindon ötüb-kcçdi.
“...Əgor m ən onları xilas etmosom, on qorxaq adamam...” .
O özünü suya atıb üzdü. Mogor onun təqsiri üzündon Homidin
holak olmasına dözmokmi olar? Bu fikirdon onun qolbi qısıldı.
İkinci keçidin yaxınlığında hündürsahilin bir hissosi uçub Ucdin'
mocrasına tökülmüşdü. Burada dolicosino aşıb-daşan çay mancoyo
rast golərək, öz sürotini azaldırdı. Çay öz qonimotlorini do - tikanlı
kolların budaqlannı, qamışları, qucaq-qucaq samanı, lil bağlamış
ycrlərdə bitən ot-əncəri do buraya qalayıb ötürdü. Çay bir-birino
bork-bork sığınmış quzu ilo Homidi do dcmok olar ki, huşlannı itirm iş halda buraya atdı. Balaca çoban son qüvvosini toplayıb, xilas
edilmiş quzunun başını suyun üzorinə çıxarırdı ki, nəfosi kosil1 U c d - A frik ad a suyu yalnız yajışlar zamanı golon çay
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mosin. Bir an... dalıa bir an... Rcno üzüb onlara çatdı. O nodonso
yapışdı... ayaq üstdo durdu... ycno do yıxıldı... Bax budur o, Homidlo
quzunu sahilo, yuxanya doğru darldı.
- Sağsan?
Homid yalnız nofosini doro bildi.
- Ay yazıq! Mon fikirloşirdim ki, biz daha canımızı qurtara
bilnıoyocoyik.
- Allalıa şükür, qurtardıq - dcyo kotan kimi ağarmış Homid
güclo cşidilocok bir soslo pıçıldadı.
- İndi tokco burdan kcçmok qalır! - dcyo yorulmaq bilmoyon
Rcno uçub o biri sahildon aralanmış torpaq layındakı cnsiz yarğanı
nişan vcrdi. Boli, burdan kcçmok lazım golirdi.
Homid az qala yoldaşına dcmok istoyirdi ki, “Moni burda qoyub
gct, monim daha bir addım da atmağa halım qalm ayıb!” Ancaq birdon Rcnonun onu tok qoyub gcdocoyindon qorxaraq susdu. Bu
vaxtadok inadkar oğlan ycno köynoyini sıxıb boynuna dolamışdı.
Bükülmüş gödokcosini çayın o biri sahilino tullamışdı və artıq
sapsarı dalğaların arasında üzürdü.
- Boş şcydir! - dcyo o çağırdı. - Bura bir o qodor dorin deyil,
işo başla. Quzunu da yaddan çıxarma.
Homid çotinliklo ayağa durdu. Yer ayağımn altından qaçırdı,
gözlorini qırm ızım tıl dum an örtm üşdü, boboklori qarşısında
qığılcımlar oynaşırdı. Saysız-hcsabsız parlaq qığılcımlar! - Hor
dofo nofos alanda sinosi ağrıyırdı.
- Tez ol, tcz ol, - dcyo kimso onu tohdid cdirdi. - Tcz ol!
Quzunu da yadından çıxarma!
Quzu hanı? Hansı quzu? Homid sanki yuxulu-yuxulu əyilib,
balaca isti bədonli varhğı ollərinə götürdü, suya girdi... O artıq
suyun soyuqluğunu hiss ctmirdi. Qulaqlarında dəhşətli uğultu vardı.
Ucd... ho, olbəttə, uğuldayan Ucddir. Bolko qasırğa ycnidon başlayıb? Homid üzünü Rcnoya torof çcvirdi, ancaq yoldaşını görmodi.
Nohong qaranlıq divar üstüno ycriyib, onu əzdi. O, huşunu itirmiş
halda Rcnonun ayaqlan altına yıxıldı.
**♦
Macora romanlarında hadisələrin uğurlu ya uğursuz qurtarm asından asılı olmayaraq, qohroman öz yaralı yoldaşım dalına alır. Bu
ağır yüklo on kilomctrlorlo yolu, yoqin ki, bir o qodər də çətinlik

çokmodon kcçib-gcdir. Rcno toroddüd ctmirdi: o balaca çobanı
dalına alıb aparacaqdır, bir do ki Ilomid porqu kimi yüngüldür.
Nccə yoni porqu kimi? Yox, oğlanm hoyat olamoti görünmoyon
bodoni gözlonildiyindon çox-çox ağır imiş. Onu dcmok olar ki,
ycrdon qaldırmaq mümkün dcyil. Hor lıalda Rcno yamaca bir ncço
mctr dırmanmağa müvoffoq olur, lakin o clo buradaca ayaq saxlayır: Bos quzu?
Quzu bir növ onların horokotino haqq qazandıran, günahsız
olduqlarını sübut cdon dolildir. Evo dönondon sonra öz qohromanlıqları haqqında təlom -tolosik düzoldilmiş hckayo ilo kifayollonmok olmaz, quzunu aparmasalar, onları ciddi tolılüko hodoloyir.
Hcç olmasa bu murdar hcyvan öz ayaqları üstündo onların dalınca
gctmok üçün qüvvo toplaya biləydi. Bir işo bax, görünür, quzu
qorara alıb ki, indi dincolmok üçün on olvcrişli vaxtdır: ycro uzanıb,
gözlorini gcniş açaraq uzaqlara baxır, nodonso tcz-tcz nofos alır...
Rcno ayağı ilo onu itolodi. Ancaq quzu bunun cavabında yalnız
fınxırdı vo burnunu çoko-çoko asqırdı. Lakin ycrindon torponmodi.
- Gör do, əcob kəloyo düşdük!
Güman ki, dördo az qalmışdı. Onlarııı fcrmaya no kökdo qayıdacaqlarını tosovvür ctmok olar! Bos Homid? Lonot şcytana, o niyo
bclo cloyir? Doğrudanmı o bu qodor yorulmuşdur?
Karıxmış Rcno yoldaşının yanına goldi. Onun rəngi ncco do
ağarmışdır: ollori vo ayaqları buz kimi soyuqdur. Obası tamam cırcındırdır, torpağa bulaşıb vo islanıb. Rcno oli ilo öz gödokcosini
yoxladı. Əlbotto, clo islanıb ki, gorok sıxasan! Bununla Homidin
üstünü örtmoyin hcç bir mənası yoxdur. O bir an toroddüd ctdi.
Sonra ycro oturub qollarını açdı, balaca çobanın çolimsiz bodonini
qucaqladı vo özüno sıxdı. Hor üçünün kodorli görkomi var idi.
Burda hamıdan çox qısa, buruq-buruq yun kürkündə quzu üçün isti
idi. Elo bu moqamda köınok goldi. Xilaskar - oynindo oba vo
başında çalma olan yoxsul bir follah qoflotəıı dorodon çıxdı: o qarşısında gcdon ulağı bizloyib qovur vo görünür, Ucddon kcçmok
üçün münasib ycr axtarırdı. Onun dağlardan dcyil, düzonlikdon
golm əsinə baxmayaraq, Rcno azacıq da olsa utanıb çokinmodon
olini ycllodo-ycllodo, uca soslo onu çağırmağa başladı. Follah itaot
edib yaxınlaşdı vo torpağın üzorindo uzanıb mcyit kimi horəkotsiz
qalmış balaca çobam görəndo sanki durduğu ycro mıxlandı.
- Ulağını mono vcr, - dcyo Rcno amirano torzdo dillondi.
- Mən bu oğlanı cvo çatdırmalıyam.

O, uzaqdakı fcmıanı göstordi.
Follah indi kcçmok istodiyi çayın salıilino qayıdana kimi o başbu başa on iki kilomctr mosafo qot ctmoli olacağını bilso do,
narahatlığım iizo vumıadı, sorğu-sual ctmodon dcdi:
- Yaxşı!
O, Homidi qaldırmaq üçün Rcnoya kömok ctdi. Ən çotini bu idi
ki, gorok clo cdoson balaca çoban ulağın üstündon yıxılmasm. Rcno
ycdokdo oturub I lomidi tutmağa mocbur oldu, oğlan özüno golm işdiso do, o qodor zo if idi ki, gözdon qaçırsan yıxılardı.
Ərob quzunu qucağına aldı, ulaq yorğaladı vo kiçik dosto yola
düşdü.
+**
Doğrudan da çox güclü qasırğa olmuşdu. Bu fikirlo ağanm özü
do razılaşırdı, horçond adoti üzro ovvollor şahidi olduğu bundan
daha artıq şiddotli vo dağıdıcı qasırğaları xatırlayıb dcyordi:
- Bax on ycddinci ildoki qasırğa... Bos iyirminci ildoki...
Lakin bu dofo o ctiraf ctmoyo mocbur oldu ki, min doqquz yüz olli
dördüncü ilin qasırğasını fermada uzun illor yadda saxlayacaqlar.
İki fohlo kiromitlori vo bağçada ağacların sınmış budaqlarını
yığışdınrdı. Hoyotdo bu gcco omolo golmiş arxlarpanldayırdı. Başqa
fohlolor do qarajııı damından qopmuş dom ir toboqolorini toplayırdılar. Lakin bütün bunlar payız yağmurunun adi qurbanları idi.
Hamısından pis iso bu idi ki, ycl doyirmanınm porlori qınlm ış vo
havadan asılı qalmışdı. Külok hordon şiddotlonib qanadları tərpodir, onları aşağıdan ötonlərin başına salacağı ilo hodoləyirdi.
Doyirmanın diroyinə qalxmaq, xüsusən onun lap zirvosino çıxmaq coldlik tələb cdirdi vo həm də çox tohlükoli iş idi. Yalmz
diroyin lap ucundakı atqıların üstündo dursaydın, qanadlara ol çatardı.
Sınıb çatlamış qanadlar havada o yan-bu yana çalxalanırdı. Q anadIann çatlayan yerlorində qodim kortənkololorin dişlori kimi iti
talaşalar görünürdü...
Ağa dişlorini qıcayıb, tohlükoni asanlıqla aradan qaldırmağın
yolu barodo düşüno-düşüno diroyo dırmaşdı. Fohləlor başlarmı
yuxan qaldırıb, dinm oz-söylom oz aşağıdan onu müşahido edirdilər. Bu zaman uzaqlarda yol üstündə iki qara nöqtə göründü.
Nöqtolor gctdikcə böyüm oyo başladı.

Ağanın ctimadını qazanmış fohlo Salah ikinci alot çantasını vo
bir ncço uzun koxa götürüb, onun ardınca diroyo dırmaşdı.
Ağa cold horokotlo polad kanatı porlordən birinə atdı vo qüvvotli, oli ilo onu çəkib dayandırdı. O, küroyini dirəyə dayaq vcrib
durmuşdu, buna göro də öz işindon lozzot alırdı. Külək dirəyi
aramsız surotdə silkolodiyi üçün onun bodoni titroyirdi. Ağa sürotlo
vo ustalıqla işloyirdi.
- Orada no olub? —dcyo lazım olduqca alotləri bir-bir ağaya
verən Salah soruşdu. Onun başı ağanın çokmolori ilo bir borabərdo
idi, ona görə ki, atqıların üstündo yalnız bir adam dura bilordi.
Renonun atası onun sualına o doqiqo cavab vermodi. Əvvolco
boltu burub açdı, sonra foxrlo dillondi:
- Fcrmaya bax, bir otrafa nozor sal! Dc görüm, hansı orob bu
qodor iş görmoyi bacarardı? Bütün bu binolilor, bin-amorlar, binkuskuslar bir şcyo yaramırlar! Onların cvlərinin nə gündo olduğunu
bilirsonmi! Peyino batmış böcok yuvalarına oxşayır!
- Əlbot ki, axı son moktəbo gctmison, - dcyo Salah köksünü
ötürdü, - son dünyaya golondo atan artıq varlı idi...
- Bu, kifayot dcyildir! - dcyo ağa qızğınlıqla etiraz ctdi. - Bundan savayı, gorok işo üroklo girişoson, onu scvosən... ağıl, axtarıb
tapmağı bacarmaq, dözümlülük də lazımdır. Bütün bunlar iso sizdo
yoxdur, bax mosolo bu ycrdodir!
Salah inandırıcı dolil-sübut axtararaq, yeno do köksünü ötürdü.
Lakin bu dolil onun büruzo vcmıodiyi no qodor hissin gizləndiyi
qəlbinin dorinliklorindo itib-batm ışdı. Dözümlülükmü? Ağa, sən
bunu ncco başa düşürson? Bax, Salahın özü, onun kimi başqalan
taxıl biçirlor, Şimali Afrika sohralarından əson küləyin altında,
cohənnom istisindo taxıl döyürlor... Qaynar kül kimi acı vo yandıncı toz ağızlarına dolur, boğazı düşüb qıcıqlandırır, havada uçuşan lənətə golmiş tikanlı arpa qılçığı isə doriyə sancılır. Batandan
sonra da sınıb dorido qalır. Bu gözogörünmoz iynə yerlərinin sayıhcsabı yoxdur. Özü də yara cloyir. Hər gün səhərdən ta axşamacan,
hətta günoş batandan sonra da iş davam cdir. İş yalnız o vaxt
dayandınlır ki, bozarmış soma, yaxud qofloton işığın yoxa çıxması
nəticosində əm olo gəlon nomişlik sünbüllori də nomləndirir,
sünbüllər taxıldöyonlorin m etal lövholori altında sınmır. Yalnız bu
zaman işə ara vcrilir. N əhəng kombaynlar, sanki iri okean gomiləri
geniş mavi onginliklordə olduğu kimi, qızıl taxıl zəmilorində
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yırğalanmaqdan qalır. Traktorlar ağzmadok dolu kisolor yüklonmiş
ycdoklori gurultu sala-sala yollarla dartıb aparırlar, kisolorin
üstündo yorulub oldon-ayaqdan düşmüş adam lar mürgü döyürlor...
Eh, geriyo qayıdanda yol da qurtarmaq bilmir! Çox vaxt fcrmaya
qaranlıq çökondon sonra qayıdıb golirlor. Lakin bu holo işin hamısı
dcyildir: kisolori düşürmok, anbara boşaltmaq gorokdir. Onbaşıların
vo malikano müdirinin çığır-bağırı, söyüşlori altında bunları dofolorlo, ta hcsab düz golincoyodok saymaq lazımdır... Mogor elo vaxt
olubmu ki, onlar kisolorin ağırlığı altında nofoslori kosilondo şikayot etsinlor? Axı bclo qızğın günlor üçün onlara başqa adi günlordoki qodor haqq vcrilir.
Qoca Salah bütün bu lövholori tosovvüründo canlandıra-canlandıra inandırıcı vo odalotli sözlor arayıb axtarırdı. Lakin toossüf
ki, o yaxşı danışmağı bacarmırdı. O bclo dcyo bilordi: “Axı son heç
vaxt bireo dofo do olsun monim haqqımı bir qopik do artırmamısan.
Malbuki on bcş ildir geco-gündüz sono inam vo sodaqotlo xidmot
cdirom... Qışda soyuqdan mohv olmamaq üçün monim uşaqlarım
sonin tayalarından quru ot oğurlamağa mocbur olurlar, holo buna
göro son bizo nifrot do edirson...”
- Susursan, ho? - deyo ağa qalib görkomi ilo bildirdi.
- Boli, susuram, - deyə Salah cavab verdi. - Susuram...
Laqeyd, hovəssiz bir görkom lo o, nozorlorini uzaqlara dikdi,
yolda iki qara nöqtonin böyüdüyü, todricon iki adamın mindiyi
ulağa vo oynino oba gcymiş orob kişiyo çcvrildiyini müşahido ctdi.
Ona elo goldi ki, ağa oğlunun sarımtıl gödokcosini tanıyıb. Aneaq
dinmodi, çünki bu işin ona doxli yox idi.

Hasar onları diroyin üstündo duran adamdan gizlotdi. İtlor lıürəhüro üstlorino cumdular.
- Bu golon kimdir? - dcyo ağa işino ara vcrmodon soruşdu.
- Bilmirom, - dcyo Salah dillondi.
* * *

Elo bu vaxt Reno qıc olmuş olini (o, bu oli ilo Homidi voziyyotini doyişmodon xeyli saxlam ışdı) ycllodi, küloklo işloyon stansiyanın diroyinin lap başında enlikürok atasının tanış simasım scçdi.
Reno çox istoyirdi ki, atası onu görsün. Bu, sonrakı sorğu-sualdan
onun canını qurtarardı. Lakin atası arxası onlara torof dayanmışdı.
- Atam diroyin başındadır! - dcyo Rcno ağzını, hordon gözlorini
aralayıb baxan vo z oif-zoif inloyon Momidin qulağına tutub qışqırdı.
- Bizim boxtimiz gotirdi, - dcyo balaca çoban yenidon huşunu
itirorok, dodağının altm da pıçıldadı.

Rcno yatağın küncündo ulağın bclindon yero sıçrayıb ucadan
dcdi:
- Eh! Yamanca oziyyoto düşdüm!
Ərob Homidi torpağın üstündo quzu ilo yanaşı uzatdı.
- O öloeok, - deyo kişi hololik az-m az da olsa, üst-başını
qaydaya salmağa çalışan Rcnoya tomkinlo bildirdi.
- Ölocok? Dünyada ola bilmoz, - deyo yeniyetmo qızğınlıqla
qışqırdı. - Mon bundan da ağır xostolorin sağaldığını görmüşom.
İndi onu anasmın altına buraxacaqlar... Görorson! Ona mon özüm
baxacağam. Üç-dörd gündon sonra...
- Mon oğlanı dcyirom... - Ərob halını pozmadan qotiyyotlo
söylodi.
- Homidi deyirson? Sonin ağlın çaşıb? Mogor mon bu cür çimçimo ayaqlarımı uzadıb ölorom?
- Sonmi? Yox... Sonin azarlamağm üçün bu, çox azdır, on bclo
yağmura düşmolison ki, azarlayasan...
Sanki söhbot havadan gedirmiş kimi, ərob özüno moxsus sakit,
tomkinli torzdo damşırdı, lakin Rcnonun qorxu ifado cdon çöhrosini
görüb olavo ctdi:
- Ancaq bilmirom. Bclo şcylordon bir o qodor do başım çıxmır.
Hom do bunun mono no doxli var... İndi mon gcdim.
- Gcdo bilorson, - dcyo Rcno dillondi. - Ulağı verdiyino göro
çox sağ ol! İstoyirson... (Pul toklif ctmok qoranna goldiso do, özünü
saxladı.) Əgor sono bir şcy lazım olub-closo buraya gol.
- Yaxşı, - deyo orob öz-özlüyündo golmomoyi qot ctdi; axı,
uşağın vodini kişi sözü kimi qobul ctmok olmazdı.
...Reno Homidlo toklikdo qaldı. O, anlaşılmaz bir hiss vo qorxu
ilo balaca çobana baxırdı. Oğlan ciddi azarlamışdı, bu o doqiqo
nozoro çarpırdı. Homidin bütün qam üzüno dolmuşdu. Adoton çox
solğun, rongi qaçmış olan oğlanın üzü qızmış domir kimi idi. Şişmiş
dodaqlarından qırıq-qırıq oiaqosiz söz qopurdu. Əgor onun üstünü
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yaxşıca örtüb-basdırsan istido saxlasan, dorman, bir do şirin çay
içirtson... I.akin gcco lcysanı Həmidin çardağını basmışdı. Ə ldəqayırma sığınacaq qasırğanın tozyiqinə tab gətirmomiş, balaca çoban
üçün yatağı əvoz edən bir qucaq saman iso gölmoçode üzürdü.
- Ora hcç cür qoymaq olmaz! - dcyo özünü itirmiş Rcno dodağının altında dillondi. Lakin bclo boş, ohom iyyətsiz şeyler onu
saxlaya bilmoz! O lap yaxşı bilir ki, Homidi harada ycrloşdirsin! Bir
an sonra Rcno artıq qotiyyətlo ycl doyirmanı ucalan bağa torəf
addımladı.
Fəhlələr dinm oz-söyləm əz baxır, tooccüb cdirdilər ki, səhorin
bu erkən çağında o, palçığa bulaşmağa haradan vaxt tapıb. Buna
baxmayaraq, onlar öz fıkirlorini açıq-aşkar söyləm oyə cəsarət
etmir, onunla alçaq səslo salamlaşır, geri çəkilorok yol vcrirdilor:
- Ata! - dcyo Rcno çağırdı, - Ata!
- No olub? - dcyo ağa çokici saxlayıb soruşdu.
- Sabahın xcyir, ata! Mon sono demok istəyirdim ki... Homid
xostədir.
- Elə şcy olmaz oşi? Bos o, soninlo sabahın gözü açılmamış avaralanmağa gcdondo xosto dcyildi... Əgor Əli qoyunlara baxmasaydı...
Reno dcdi:
- Bilirsonmi, biz itmiş quzunu axtarmağa getmişdik.
Reno üçün dirəyin başında olan atasına belo uzaq m esafodon
günahlarını boynuna almaq asan idi.
- Hə, nə olsun?
- Homid suya yıxıldı... və... və...
- Ho, nə olsun? - atast ycnə soyuq-soyuq soruşdu.
- İndi azarlayıb...
Reno özünü çox pis hiss cloyirdi: atasının “hə, nə olsun?”
sözünü elo odalı, elo laqcyd təloffüz cləm ək xasiyyəti vardı ki, bu
zam an hətta q cyri-ixtiyari oğlunun da oti ürpoşir, küroyi
qovuşurdu.
- Ayaqlarını isladıb, azarlayıbdır? Bu moni bir damcı da tooccüblondirmir. Bu qoçaqlar homişo bclədirlor. Üzlorino bir damla su
çilondimi, o doqiqo huşlarını itirirlor. İndi son m ondon no istoyirsən? Sonin Həm idin quruyan kimi sağalacaq.
Rcno qızardı. N ecə oldu ki, onun qətiyyoti itdi? Lakin hər
halda, Allaha çox şükür, atası diroyin başındadır, odur ki, onun inad
ctmoyo mordliyi çatdı:

- Həmid quzunu xilas ctmok üçün Uedə baş vurmuşdur, indi o
huşsuzdur. Onun çardağını su basıb; mon onu alətlər saxlanan anbara
qoymaq istoyirəm, olarmı? —dcyə Rcno hor şeyi bir nəfəso söylədi.
- No dcyirson? - Ağa qarğa kimi ucadan clə qarıldadı ki, diroyin otrafına toplaşanlar diksinərək, gözlərini aşağı dikdilər. - Alot
saxlanılan anbarda? Nccodir, bu toklif xoşunuza golirmi? Madanı
ki, bclo olub, nə üçün öz otağma aparmırsan? No danışırsan, ağlını
itirmison? Bu gün anbarda, sabah sonin otağmda saxlarsan, birisi
gün iso o soni evdon bayıra atar! Bu xalqın xasiyyoti bclədir! Əgor
son bu avaraları tanımırsansa, mon tanıyıram!
- Mon soninlo mübahiso ctmirom, deyo Reno dillondi. - Lakin
ora ağzınadok su ilo doludur...
- Su ilo doludur? Mən no cdo bilorom? O no üçün havalar yaxşı
olanda öz komasını tomir clməyib? Yəqin yağışı gözloyirmiş ki,
görsün harasından axır. l lomişo bclo olur: qayğı çokmirlor, qaydasahman gözlomirlər, sonra da ağanın yanına xahişo golirlor... Yox,
olmaz, moni bağışlayın, cləyə bilməyəcoyom!
- Ata, axı o, çardağı no ilo tomir cdo bilərdi? Həm də bu gccoyo
kimi yağış olmayıb...
- Bir buna bax, son yoxlayıbsan? Nə ilo tomir ctsin? Kimin ki
ağlı başındadır, bir iş bacarır, o homişo bir şcy tapacaq! - dcyo öz
oqidəsino sodaqotli olan fcrmanın sahibi hirsli-hirsli cavab vcrdi. Bir az zohmot çok, sosini alçalt!
- Ata, moni bağışla, - dcyo Rcno tolosik dillondi. Ancaq o
doqiqo do qotiyyotlo öz xahişini tokrar ctdi. - Bos neco olsun, onu
hara cloyok?
- Allah, son saxla! Nə üçün sən bununla moşğul olursan? Mon
sondon soruşuram? Sonin no işino qalıb? Bir dc görüm, niyə indiyodok cvdo avaralanırsan? Birbaşa moktəbo gct, clə ct, bir do mon
səni görmoyim! Allah haqqı, ogor hor çeçoyonin halına qalsan,
gorok durmayıb xostəxana açasan.
Fohlolor gülüşdülor. Bundan hcyrotlonən Rcno ilk dofo başa
düşdü ki, yctim lər necə amansız bir tonhalığa mohkumdurlar.
Aydın idi ki, otrafdakılar bclo düşünürlor: “ Biz uşaqlarımızla birlikdo komalarımızda donduğumuz halda, noyo göro də küçük
Homidi isti ətağa qoysunlar?”. Onların Homidə qotiyyon yazıqları
golmirdi, paxıllıqları tuturdu ki, birdon ağa güzoşto gcdə bilər.
Hərçond buna az ümid var idi.
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Reno fohlolori tohqıramız nozorlorlo süzdü vo onlara torof üz
çcvirib tüpürdü: - Mon sizo göstororom, bir az sobir cloyin! Ycniyctmo hoyot darvazasını çırpıb, uzaqlaşdı.
Fohlolor gülmoklorini kosdilor. Qoca Salah ovvoldon do hcç
gülmomişdi; onu forohsiz xatirolor ağuşuna almışdı...
O, arvadı ilo fcrmaya hcç ycrdo iş tapmaq mümkün olmayan
ildo golmişdi. Pulsuz-parasız qalmışdı, aclıq cövlan cdirdi. Əlbotto,
qışın girhagirindo ağa torofindon işo götürülmosi böyük xcyirxahhq
idi. Bütün komalar tutulmuşdu, onları şimal torofdo, uçuq-sökük,
qapısı olmayan qazmada ycrloşdirdilor. Bir dofo qar yağıb onlann
komasına tökülondo Salah tikinti üçün hazırlanmış bir toboqo domir
götürdü. Bu domirlo qapı boşluğunu örldü, lakin korlamamaq üçün
mismarlamadı. Donıir toboqosi hor halda küloyin qabağını alır, qar
daxmanın içino tökülmürdü. Lakin clo crtosi gün onbaşı bundan
xobor tutaraq, dom ir toboqosini öz ycrino qaytarıb qoymağı omr
ctdi. Qar donolori ycno do otağın içino, lap ortaya qodor dolmağa
başladı: olini uzatsaydı, üstüno qar donolori düşordi...
Bax, buna göro do qoca Salah başqaları ilo birlikdo gülmürdü.
Kim bilir, fohlolorin gülüşü arxasında bundan az qüssoli olmayan
hansı xatirolor gizlonmişdi?!
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