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— Beş som dedim, Beş som... ehəə... men cetəl
sorajatqanbm joq! Birjarbm sombnbzqa ajalbnbzqa esmə
a lb B Bern*. Hazbr G. P. y. qa BarbB ajtaman!
—E ykə, axbr Bizgə Bbran şipəst jetsə ezin aman
qalarmbdbn? Hykymət zalbm. Çan ykə, axbr həməmiz
Bir xudanbn Bəndəsi. Bir-Birimizgə myryvət qblajbq... qblambz...
Bu ottuz jaşlardaqb, əzini keBrək devana fe’l qblbB
kersətişni jaxşb kerəturqan, çyldyr, kijimli, sac-saqalbqa
bu jaqbn ortada teq tegməgən, eki ajaqb tizzəsigəcə boImaqan jigit hər zaman pəjda BOİbB bu jerdəgilərnin kəjfini sundaj BuzbB turadbr. U-qbna eməs unbn vafadar dostiit həm Bularnbn Başbqa Bitkən Bir Bəla BOİqan edi. Bularnb qaçbB taşlaşqa ruxsat soraqandaj tez tez egəsigə
qarar, Bularqa hemrəjər və Bbrantasb qbmbrlasa irilləB
tişini kersətər edi
Bu jigit ymyr B o j b mə’lym tərtiBdə mehnət qblqan
eməs. Oşandaj mehnət sinəri unbn rahatb həm unqa
Beganədir. Jaşlbqbdaqb geləx hajatb, unda BOİaturqan
qbmarda cotalcblbq unb şundaj qblqan.
Gələx hajatb parcalanqandan son bu adam unbn
Bir parcasb BolbB uzaqlarqa atblbB tyşdi. Kəb vaqbt u
eznin qajbrqa tyşkənini həm Bilməj jurdb. Şu gəngiş arasbda u zavod jja həm kirib Cbqdb. Zavoddaqb mə’lym
tərtiB, bntbzam, təşkili hajatnb Bunbn təBİəti, Bunbn təBiətini Sblbq, ravan, qudursbz zavod hajatb jaqtbrjnadb.
Bu, kezgə tyşkən qum danasbdjj həmə vaqbt qblbB za
vod ycyn artbqca, zərərli edi. Şundaj qblbB Bir necə kyn^/
etməj zavoddan cetləndi. Əmma arqaqa-jənə geləx ha-^
jatbdaj hajatqa qajtqusb kelməs, edi Sundan son u eki
qulac arqannb dəstmaja qblbB vakzalqa cbqdb.
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Bu iş, bu Xblda kyn keriş təriqəsi unqa Birinci kyndə jaq jaqdb. Cynkj bu jerdə ezigə oxşaqanlar, unbn
, tiligə tyşynydlər tapbladbr. Bularnbn işləgən işləməgən-1
likləri, jyk ketəriB şəhərnin qajsb kəcəsigə kiryləri Bilən
Bbravnbn işi joq. Bu jerdə nə tƏBelci Bar nə myəjjən
vəzifə. Bular həm şah, həm fuqara.
j
Vakzaidaqb unbn həmkarlarb həm Bir atanbn Balalarb eməs. Hər qajsbnbn sərgyzəşti Başqa-Başqa. Hər qajSbnbqhəmməl BOİbş tarbxb, unbn səbəbİətİ tyrlicə. Xuddb şunbqdek ularnbn tƏBiətləri həm Bə’zən Bir-Biridən azraq açralsa, Bə’zən mutlaqa Bir-Birigə teskəri həm Bolar
edi. Bu adam Bir necə zaman hammallbq qbibB oqrunb
həm kerdi, Bəngini həm kerdi, araqxornb həm kerdi,
jənə keB adamlarnb kərdi. ünbn şu vaqbtdaqb ylfətləri
əzlərinin qandaj qbibB adam eldirgənlikləri, keçəsi jəkkə qalqan xatbnlarqa qandaj tegişkənlikləri, jyk kytərgəndə pəjt pajlaB elçə tyşyrgənlikləri haqbda səzlərlər,
u esə Bularnbn həməsigə hajran qalar edi. Cynki u əzinin
tərtİBSiz hajatbda qandaj çafa ceksə, bStbqBalda jənə
qanca aqbrlbqlarnb kersə həm tərtiBİi hajatqa kenikisni əzigə aqbz Bilgənidəj Başqa Bbravnb qaqşatbşqa həm
razb Bola almas, oqrulbqnb adam eldirişnin bBtbdasb
deB Bilər edi.
(J jəkkə-tənha jigit. Unbn hickimi, hic nərsəsi joq.
Unbn vafadar dəsti-iti Bar, oşa həm Başqa Bir itnin aalasb. Unb bu jigit keçədən tapbB alqan. Qbşda aqbr jyk
ketəriB ketəjatqanda bu kycykcə duvalnbn təgidə BbqbnbB, dildirəB oltbrar edi. Qandajdbr Bir nä bnsaf unb
suvqa taşlaqan. Dymini astbqa qbSbB Baibnb ketəriB bu
jigitgə qaradb. U savuqdan, aclbqdan Başbnb həm tutaaımas edi. Vəngilləgəni mədarb joq. Jigit unbn aldbdan etiB ketə almadb. Jykni onqajsbz çaıqa qojbB boIsa həjn kycykcəni jerdən ketərdi və helligigə qaramasdan qojnbqa saldb. ftrada qanca zamanlar etdi* həm-ki,
kycykcənin duval Əstbda turbB qaraqanbnb ynytə almas,
şu esigə tyşsə unqa adatdaqbdan kəBrək avqat Berər edi.

Mart ajbnbn sonqb kynləri edi. Bir kyni çənyBdən
keləturqan pojezd altb saat kecikdi. U adatda kyndyzisa4
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at eki ettyz minytdə kelər edi. Şu kyni jigitnin avb unca Bərarbdan kelməj şu pojezdqa kez ti-kkən edi. Bu altb saat kecikdi. Pojezd kelgyncə u arqanbnb çyldyr tonb
ystidən BaqlaB albB platformada qunuşbB ajlanbB jyrdi.
Pojezd kelgəndə həmə hammallardaj hər qajsb vagonnbn
zinəsi aldbqa BarbB undan tyşkənlərnin qo'lbqa qarar, jyki
Bolqanlarqa əzinin kycini taqdbm qblar edi. Jyk kətərgən nimçan, Bequvat adamnb kersə’"s’evThədir. Əgər u
bltbfat qblmasa unbn xasbslbqbdan kəjijdir və Bə’zən Baş
qa hammallardaj aşkara Bolmasa həm içidə sekədir-də,
Başqa oşandaj adam izləşdə davam etədir. Bu .iş atblqan aşbqdaj: ja cyv tyşədir ja kelədir. Bu ojunda jutquzmaslbq ycyn ƏBÇir, jygyrdək BOİbŞ və kycni taqdbm qblbşdaqb tyrli reklamlardan tartbnmaslbq kerək. Bu jigit
şu sonqbSbqa nonaq, Başqalardaj sajraj almajdbr. Buunqa
xuddb Bbravdan Bir nərsə təmə’ qblajatqandaj tyjiÜB xbçalat Bolar edi.
Çyssəsigə kerə xeli aqbr cəmədan ketərgən Bir qbz
joruq iliktir Cbraqb janbB turqan sim jaqac astbdaqb vagondan zorqa tyşiB cəmədanbnb qojdb-da, qolbnb qaşb
ystigə qojba platformaqa qaradb. Jigit dər hal unbn al
dbqa jetiB BarbB amanatxana aldbda nəvBət kytgənkişilərnin kəBİigini və aftoqa həna nəvBət tegişi qbjbnlbqbdan xaBar BeriB^kycinTTäqdbm^ gbldb. Qbz həli çavaB
Berməgən edi-ki, Bbrav. keliB unqa zor Bir fəlakətdən xa
Bar Berdi- XaBar Bergən kişinin ezi sostaf.ibn kefigə qaraB capdb. Qbz jarbm jolda jbqbldb. Cəmədan jigitnin
qolbda qalaBerdi. Dəm ətrqəj platformadaqb, vagondan
tyşkən və tyşəjatqan həmə xalqnbn dbqqatb sostafnbn
ketidə roj Bergən fəlakətdə çəIb Boldb. Jigit Cəmədannb
kətəriB qbznbn arqasbdan ketdi. ftxbrqb vagonnbn zinə
si astbda Bir kəmpir Belidən ekigə BolbnbB jatar edi. Vaqbadan xaBar Bergən kişi qajerdandbr pəjda BOİbB jigit
nin qolbdan cəmədannb aldb- jigit arqaqa qajtbB vagon
nbn Birinci zinəsi aldbdan etiB ketəjat'qanda kimdir unbn
jelkəsidən tartdb jyk ketəriş-ketərməsligi soradb. Ci
navca, qatma, sykcəjgən, qbrq Beş jaşlardaqb Bir adam e3T" ^

5
www.ziyouz.com kutubxonasi

— Mənə,—dedi u vagonnbn joləgidəgi qapqa salbnqan Bir jəşıkini kersətiB-yc pyt jykni ketərə alasbzmb?
yc pyt həm kelməjdir.
— Həə,—dedi jigitceziB və arqanbnb Belidən jecdi—
Beş pytgəcə ketərəmiz.
Jigit jykni qozqatbB kerdi. U Beş pytdən kəm kelməs edi. Əmma Bunb ajtmadb cynki bu adam kəməndirofkədə jurqan məs’yl işcidəjs irə pyldən aqbz acmas,
bu esə unbp acbqqollb ekənigə dəlalət qblar edi.
— Qajerqa Barambz?—dedi jigit, jykni adamlambn
ajaqb astbdan cetrəkkə, japbq eşik tamanqa syriB.
— Baraturqan jerimiz albsraq. Əmma sizni razb
qblaman. Kenc likni Bilərsiz. Kencilikdəgi qaBrbstannbn
aBçuvaz tamanbda təkjə Bar. Şu təkjəgə Barambz. Siz hazbr tyşiB vagonnbn arqasbqa etin- Men eşikni acbB sizgə
uzataman. Şundaj.tikkə, pojezd jolbnb jaqalaB BarbB jaq
zovodbnbn juqarbSbdan Byrilie ketəmiz.
— U ajtqan çajqa Barbş ycyn bu jol çydə ajlanbŞ,
jənə sostafnbn nərigi jaqbdan jyriş jolnbjənə həm uzaqlaşdbrar edi. Şundaj Bolsa həm jigit indəmədi jalqbz
içidə „jyk nazbkraq ekəndə" deB qojaqaldb. Bundaj „na
zbk“ jyklər unqa tez-tez ycrəB turar edi.
U təkjə şəhərdən taşqarb ənhar Bilən gəristännbn
ortasbda, tənəsi kəvəkləngən, şaxlarb min jbllbq syjəkkə
oxşaqan keksə Bir məçnyn talnbn astbda. Ukickinə Bastbrma və yncə həm kəttə Bolmaqan məjdancadan bBarat. Unb tyləgən, nyrəgən paxsa duval qeristandan açratbB turadbr.
Qbş fəslidə hər tyrli gijahlarnb bste’mal qblbşqa
tajjarlbq və Bunbn nətiçələri laj şuvalqan qambşvə Bojrəlar Bilən atrafb oraiqan şu Bastbrmanbn içidə Bolqanb ycyn bu jer ezi pəlid Bolqanlarnb həm vəhiməgə salaturqən dərəçədə bflas eoladbr. Əmma jazda undaj eməs.
Jazda kencilik: kişini çirkəntirəturqan hər iş kezdən
pənə çajda qblbnadbr. Xususan bu təkjənin egəsi Əsrar
Bəbə ezi koknarb Bolsa həm rint tƏB'ətli adam- Təkjəni
azada tutadbr. Majdancaqa tyrli gyllər ekədir. Ənhar Bi
lən təkjəni açratbB hər jblb nəşə kekərədir.
°
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ü nazbk jyknin egəsi şu jerdə dabmbj bstbqamat
qblaturqan ƏBdillə Haçb doppbpyryş edi- ü Bastbrmanbn eşigigə Bir myşt yryB tavuş CbqarbŞb Bilən Bbrav ac-j
db, və Başbqa japbnqan tonbnbn tyşiB ketyvigə qara-4
maşdan Haçbqa qol uzatbB bxlas Bilən kerişdi. Haçb-'
nbn arqasbdan jigit həm ickərigə kiriB cbraq jaqblqandan
son arqasbdaqb jykni duvalnbn astbqa qojdb. Bu yjdən
zək, qurum və cirigən Bojranbn hidi kelər edi. Təkjənin
egəsi Əsrar BaBa qajnatasbqa caqqanlbqbnb mənzyr
qblbşqa tbrbşqan kelindəj jƏBÇirliU Biİən carcopqa ot jaqdb, qara qumqanbnb qojdb,~T<erpə sa db. Haçb eltyrİB
aq əİəngəgə çyn Başqan kəkrəgini tavlajatbB duval astbda qunuqbB olturqan jigitni caqbrdb:
— Kelin Səttar Bek, həli isminizni Səttar, dedinizmi? Kelin çigər savuqdan qalqan Bir xatbn „çan et-y,
çan lr“ degən ekən... Kyndyzi hava az-qbna jumşaqan
edi, jənə qajtdi-dedi U jigitgə çaj kərsətİB-Isminizni
sizə taq ajtdbrman. Səttar-çan, ƏBdu-Səttar, jaki
Səttar Bek Bolsa jaxşb BOİadbr. Səttar Bek jaxşb...
Şundaj qblbB xatbnbm joq, den? xatbn jaxşb boladbr. fljnbqsa mənə
şundaj savqatbB kelgəndə
kerpəgə kiriB jalanqac qarnbqa aranbznb BeriB jatsanbz...
»
Jigit hazbr-qbna Cbmbldbqdan CbqbBtəsadbfbj rəvişdə qajnatasbqa yctƏB qalqan kijəvdəj qbzardb. Və ni
mə qblbşnb Bilməs edi. Haçb haman əzini otqa tavlaB,
unbn halatbdan xaBarsbz davam etdi:
— Men jettitə xatbn aldbm, əmma jettitə hər xbl
rəngə Bojalqan tuxum jegəndəj Boldbm. J ə ’ni gəp fərzənd keriş işidə eməsdə... Xatbn ez rbzqb Bilən kelədir.
Yjinizgə Eərəkə kirədir. Nectə xatbnbn eolsa yjinizgə oşanca Bərəkə kirədir. Mənə endi keksəriB qaldbm, fərzənd
kerişgə jaramajman. Əgər synnət, şəriət işini Bilməjturqan xatbn Bolsa çan deB hazbr terttə, hətta onta xatbn
alar edim.
Səttar qandaj qblbB xatbn ez rbzqb Bilən kelişini,
qandaj qblbB keB xatbnlbq yj sejərəkə BolbŞbnb təsəvvyr qblaalmas edi.
■7
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Əsrar B əbə şaraqlaB qajnaB turqan qumqannbn
Boqazbdan atəş xyrək Bilən 'yşləB cajnəkkə qujdb və
jajblqan dəsturxan ystigə məjiz, nan qojbB ezi həm
carcapnbq Bir jaqbqa olturdb.
Əsrar BaBa zahirən BədByryş, pəlid, həmməmnbn
lyngisidəj çirkənc kerinsə həm əzinin jbllar maBajnbda
äftdbrqar., təkmil etkəni fəzilətləri Bilən kəs dilkəş cal.
BaşlaB u təkjəgə qadam Başqan adamqa tez el BOİadbr
Dərd-qəm, rənç-ələmli kişigə unbn sehBƏti kyjgən bədəngə Basblqan Tgyzdəj aram Berədir. Unbn tavşbda
qandajdbr Bir təsəlli Bergyci aKän Bar. Şundaj çaqlarda
alamdaqb hiCBir neklik kişigə mənzyr BOİmajdbr. Bu
jerdə BeganasbraB, qbmtbnbB olturqan Səttar Əsrar BaBa sezgə aralaşqandan kijin əzini qojbB Berdi. Bu yjnin hər Bir xəs-xbşəgi, şuvaqb, gyvələgi, ənçamlarb,
torqavaqdaqb Bedənəgəcə Bir keməgə tyşkən kişilərdəj
unqa jaqbn Bola Başladb.
Caj icişdə Səttarnb keBrək gəpgə salqan, gəpirgən Əsrar Baaa Boldb. ƏBdillə haçb hər zaman unbn
sezini ma’qullar və Bə’zən Səttarqa „cal hikmətli gəp
ajtajatbr“ degəndəj qblbB qarəB qojar edi. U Birinci cajnək Boşaqandan kijinjaq Səttarnb razb qblbB jatmaqcb
Boldb. Cal Səttardan kezini almaj sezləj-sezləj unqa
çaj salbB Berdi-də, jənə keliB unbn qarşusbqa olturdfe.
Səttar esə unbn sezini Başb Bilən ma’qullar və tartbnbB
alaturqan Bir t-irqan nanbnb sujuq halqa kelgyncə
cəjnəB jutbB arqasbdan az-qbna caj hepləB qojar edi.
Səttar alamnbn karbdan xafa eməs, ələmzədə həm
eməs; faqat Baxt İzİəb çəhangəştə Bolqan jigit. U Baxt
Səttar alqa qadam Başqan sojbn ufuq sinəri undan uzaqlaşadbr, Bə’zən u Baxt İzİəb jurqanbnb həm unutar edi.
Şu keçəsi u jənə Baxtqa təşnə Boldb. Əmma endi u
Baxt ta Səttar jetkyncə minBə’d çajbdan qozqalmaslbqqa və’də Berdi. Unbn elçisi Əsrar BaBa edi.
Şundaj qblbB Səttar şu keçəsi mehrbsan, ezi Bəd
Byryş Bolsa həm istərəsi bssbq, ezgy cal—Əsrar BaBanbn təkjəsidə qalbB Byrcəkdəgi Bir parcə postək ystidə
8
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ByrkəniB jatdb. Bara turqan jeridəgi rahatb həm Bundan
artbq eməs edi.
Ertəsigə u tyş vaqtbda turdb. Əsrar BaBa Bərvaqt
* turqan Bolsa həm unb ojqatmaqan edi. ƏBdillə Haçb
joq. Səttar jyz qol juvqanb ənharqa Cbqqanda unb bu
jerdən jyz qamlar nəridəgi kəttə jol Bojbda olturqan
kerdi. Unbn aldbda kəttə sevət, qolbda tarazu; Bbravqa
pbjaz tartbB Berər edi. Səttar şu kecə işləgən pylini
xarclaB kyndyzi işgə Cbqmadb.' Faqat kecgə jaqbn Bir
mərtəBƏ itinin aldbqa BarbB kelİB ekinci keçəsi həm təkjədə qaldb. Ertəsigə işgə CbqbB şundaqasb eki kyn joq
BolbB ketdi. Eki kyndən kijin Bir kelİB tynəməj şu Bilən
Bir həftə joq BolbB ketdi. Kijin Bir kelİB myttəsil tərt
kecə tynədi. Bu səfər u itini albB kelgən edi. Şundaj*
.qblbB Əsrar BaBanbn „Bez jigit“i Səttar sekin-sekin şul |7
İtinc, adamlarb kəsəl tavuqqa oxşaqan təkjəni ezigəj v
'dabmbj bstbqamatgah qblbB- aldb.
Bahar sekin-sekin qadam taşlaB kelər edi. Tallarnbn cavkanlarb calpəpik taqaturqan jaşdaqb qbzlardaj
Bortdi, kirtəklədi... ŞaBada həm oşa qbzlarnbn şoxlbqb,
Bə’zən jar-dostlarbdan Beməsləhət qblqan həzilidəj kerişdirər edi...
Səttar qbsqa myddət içidə keB kişilərni kerdi. Bularnbn içidə unbn dbqqatbnb Əsrar BaBadan Başqa jə- '
nə Bir kişi çəİB qbldb. U kesə saqalbqa ymyr kyzinim
qbravb tyşkən, rəngi zəhil, şalpan qulaq, inickə Bojbnlbl
qatma və orta Bojlb kişi BolbB, əzinin çyldyr kijimi Biləni pl
Başqa uluq syfət kişilərdən kərə kearək Səttarqa jaqbn- j ^
raq edi. U saBbq pojəki. Gijahlardan həməsini həm
bste’mal qbla Berədir. Əmma satbB albşqa toqru kelsə
faqat nəşəgə-ginə pyl sərf qblar edi. Unbn qbla turqan
işi, Bara turqan jeri Belgistz. Bə’zən həftələB təkjədən
çilməgənidəj joq BolbB həm ketədir. Təkjədə ekən .vaq
tbda ƏBdillə Haçb, fllbm Sərkardek kişilərnin xbzmatbnb
qblbB, Əsrar BaBaqa qaraşbB kyn keçirədir. U həmə
vaqbt dijərlik qaranqu Byrcəkkə tbqblbB olturadbr. Kişi
Bilən az sezləşədir. Nəşə cekkən vaqbtda yzyn dost
tartbB „haq“ diidir-də. atrafqa qarajdbr. Əgər Bbran pyl
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Berişigə kezi jetəturqan kişini kersə dərhal BarbB indəməsdən unbn arqa və Başbnb, uqalaj Başlajdbr. U adam
tez centəgini kəvləj Berməsə jaman uqalaB çanbnb aqrbtbB centək kəvləşgə məçByr qbladbr. Pylni alqandan
kejin cəntəgigə salbB ketə Berədir. Xblvatda həm sanaB
kecməjdir. Unbn mənə şu qblbqb Səttarqa jaqdb və u
Bilən jaqbndan munasaBatda Boluvbqa BOİqan səbəbIətdən Biri həm şu Boldb.
Şundaj kişilərnin Bəhrini acaturqan kynlərnin Biri
də Səttar Əsrar BaBanbn bltbmasbqa kerə məjdancanbn ortasbqa ekilgən gyl və rəjhanlarnbn atrafbqa mər
zə ketərər edi. Şundaj Bir gəştli kyndə bu qaranqu Bastbrmanbn icigə kiriB ketgynicə qbjam vaqtbqaca həm
Cbqmadb. Həmə taşqarbda, həmə aftaBCUvaqda ekənidə
bu adamnbn qaranqu zək yjdə jənə jalqbz olturbşb
Səttarnbn nəfəsini q jtardb. Bir iş Bilən yjgə kirgənidə
unb Byrcəkdə cekkələB olturbB təsBeh əgirəjatqan halda
kerdi. Səttar hajran BolbB soradb:
v
— Hə, Qunduzxan əkə, „alajbn Berməjin* dijəjatbrsbzmb?
Qunduzxan unbn jyzigə tik qaradb. sonra təsBehnin sefisi Bilən temirətki Başqan qaşbnb qaşlaB tomtaq
qblbB çavaB Berdi:
— Ət, taşbnnb ter juvuqsbz!..—dedi və jənə bxlas
Bilən vəzifəsinj təkrarlaşqa kirişdi. Əmma endi geja şu
duanb Bilişi Bilən Səttar aldbda faxbrlanqandaj tavşbnb
CbqarbBiaq oqudb.
— Nimə, nimə?--dedi Səttar havucbnb qulaqbarqaSbqa qojbB.

Qunduzxan dana-dana qblbB oqudb:

— Kəfakə rəBBykə vakifətən kifkafbha kəkə—
min kanə...—dedi-də Birdən toxtadb. Xuddb Bilməs
dən Bir naçoja iş qblbB qojqandaj ahahda Səttardan
soradb:
— Taharatbn Barmb? Bu cilkaf şərif—ə, həzil gəp
eməs!

Səttar kylməkci edi, əmma Qunduzxannbn jyzidəgi
çiddiiətni keriB həm eməndi həm qorqdb. Bu dua-
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da oxşaş tavuşlarnbn keBİigi Bir jaqdan kylgysini
tatsa ekinci jaqdan jyrəgigə vəhimə saldb.

qbS*

— Jaxşb duamb?-dedi Səttar Qunduzxanqa jaqbnraq keliB— Bunb oqusa nimə Boladbr?
— Jyzmin mərtƏBƏ oqusa kişi kezgə kerinməjturqan BOİadb—dedi Qunduzxan qavaqbnb salbs-jyzmin—
— Himə qblasbz kezdən qajbB BOİbB?

— E, axmaq ekənsən-ə!

— Hə, anasb epməgən qbzlambn qojnbqa kirəsizmi? Ja Bankagə kiriB pyl arqalaB Cbqasbzmb? ,
— Himə işin Bar? Himə qblsam qblaman-da!
— Xudadan qorqmajsbzmb?
Qunduzxan çavaB Bermədi. Undanljyzini egiriB tezrək CbqbB ketişini kytər edi. Bir necə kyndən kijin jənə
Bir pəjt pajlaB turbB Qunduzxandan bu duanb unqa kim
ergətkənini soradb. Bunb u şu təkjəgə tez-tez keliB turaturqan Jəkkə-Baqnbn bmamı EgəmBerdi Maxsumdem
keB xbzmatlarb BəraBərigə ergənğ'ərf ekən.
EgəmBerdi Maxsum təkjəgə hər zaman kelədir.
Hər kelgənidə u eckinigigə oxşaqan saqalbnb silkillətİB
eşikdən şu Bəjtni ajtbB kirədir:
Zəmanə şumlbqhdan
Jaqalar b Idb etək
Səllə pəjtavə Bnldh,
Boşqa C b q d b pətək.
Maxsum gbjahdan pərhez qbladbr.. Əmma bste’mal
qblaturqanlar Bilən jaxşb ylfətcilik qbladbr. Hətta məjiznin hər kyngi narxbnb BiliB turadbr. QbjmaMansa keknarblardan ilgəri zamana a’nvəlbdan Şbkəjat qbladbr.
Əgər arzan Bolsa xudanbn mehrbBancblt,qbnb ajtbB
dərgahbqa jyz min qatla şykyr qbladbr. U Başqa keB
bmamlardaj supah eməs. Xususan təkjəgə kelgəndə
unbn əhli Bilən qoşblbB ularnbn içidə joq BOİbB ketədir.
CJ tyrli əfsanalar, sərgyzəştlərni Bilədir və ajtbB Berədir.
QaBbr, axbrat, Behişt, dozax toqrularbda həm sezləjdirky unca keB eməs ü Bir kelgənidə aftaBcuvaqda atrafbqa Səttar, Qunduzxanlarqa oxşaqanlarnb tepləB Bir
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^ jigit əzinin javjyrəkligi (JmərXanqa qandaj mənzyr qblqanlbqbnb ajtbB Bergəndə şunda olturqanlarnbn hər Biri
, həm şandaj javjyrək B O İb ş n b arzu qbldb.
Bu hikəjəni faqat Maxsum ajtsa çajbqa qojadbr. U
qaBrbstannbn vahimələrini, şamalnbn şiddətini, qazan
astbda janbB turqan otnbn qbzqbc şe ’BƏSidə qaBbrlarnbn kerinişini, u jigit qaBbrbstanda pişirgən aşbnb jeB
qalqanbnb xanqa qandaj albB Barqanbnb şundaj hikəjə
qbladbr-ki, jyrəksizrək adam Bolsa dad, deB juBaradbr.
Şunqa oxşaqan hikəjələrni eşitkəndə Səttar əzini
javjyrək kersətişgə tirişər və lazbm kelsə Bunb əməldə
kersətişdən həm tojmasibqbnb Bildirgysi kelər edi.
Çajb kelgəndə ymridə qblmaqan işlərini ajtbB
maxtanar və şu xuddb rastdaj əzidən məmnyn Bolar
edi.
ƏBdİllə Haçb əzini supah tutbB təkjəgə keləturqan
sarpojaqlar Bilən pacəkiləşməjdir. Nəjməncədən kelətur
qan vfljMTi___Ş£Eİ£ar, esə Bunbn əksi həmə vaqbt dijərlik
əzini zorlİBBOİsa həm kyliB turadbr. Sarpojaqlarnb çydə jaxŞb kərədir. Xususan Səttarnb mbŞbq Baladaj Baqrbqa BasbB erkələr edi. Unb „javjyrək, mərd, arslan,
palvan" deB maxtaB həməgə ymridə Bundaj qajtmas
jigitni kerməgənligini ajtbB hajran qaladbr. Unbn şu qbIbqb Səttarqa keB jaqa və qacan Bolsa həm u maxtaqanca Bar ekənini bSBat qblbş ycyn Bir iş kersətişni
tilər edi. Qandaj iş kersətsin? Bu zamanda elik, qaB\ rbstan xan zamanasbdaqbdaj vəhiməli ernəs. CJ vaqbtda
1javjyrək Bir jigit şamal keçəsi qaBrbstanda aş pişiriBjes
'şu Bilən javjyrəkligini xanqa mənzyr qblqan Bolsa bu
zamanda cilləəşir, qorqaq Bir jaş Bala həm qbla aladbr.
Çynki on Beş jbl içidə nə qaBrbstannbn siri qaldb, nə
eliknin vəhiməsi.
fllbm Sərkar kelgəndə şəhərdən saBbq politsijamister bslamBek CbqbB kelədir.
Şu kyni ƏBdillə Haçb həm pbjaz satqanb Cbqmaj.dbr. EgəmBerdi Maxsum həm şu jerdə Boladbr. bslamV fj İBek juqan, navca, uluqsyfət adam. U hic qandafgbTah
jb ste ’mal qblmajdbr, tirikciligi hər kjmgə ərizə jazbB Be-

S

f
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riş Bilən Boladbr. Bundan qblqən daramadbnbn kəBrək
qbsmbnb ickilikkə sərf qbladbr. Həmə vaqbt unbn jyzi
kekimtil-qbzbl, jaltbrajdbr, BaqBaqasb asblqan. Əsrar
BaBa Bularnbn, içidə kəBrək Rlbm Sərkarnb hyrmət qb
ladbr. Cynki u Əsrar Baəaqa kəknar, qaraxan, nəşə tapbB
BerİB ta pyl tepləgyncə haqbnb qbstamajdbr.
Səttar kijindən Bildi-ki, faqat Qunduzxan-qbnaeməs
bu jerdəgi adamlarnbn hər qajsb həm mə’lym Bir işgə
tajjarlbq kerər ekən. Bir kyni Səttar Rlbm Sərkarnbn
qaBrbstanqa qazan albB CbqbB ketəjatqanbnb keriB
qaldb.
— Hə ata,—dedi u—sizhəmjavjyr-əklfginiznixanqamənzyr qblmaqcbmbSbz?
— Hə, mənzyr qblmaqcbman—dedi Sərkar kyliB və

jolbda davam etdi.

Səttar unbn ketidən ergəşiB Bardb. Sərkar gerbstannbn Bir cetigə BarbB qazannb jəni kekəriB keləjatqan qandajdbr Bir gbjah ystigə tentərdi-də, atrafbqa
turpaq tartdb.

— Bu qandaqa ot edi? nimə qblasbz?
— bsrbq,—dedi Sərkar kyliB və qazannbn ystini tyrli quruq gbjahlar Bilən japajatbB-u bsrbq edi, ykə, bsrbq
şu qazannbn astbda kyzgəcə kekərsə... jaxşb Boladbr.
Niməgə jaxşb BolbŞbnb Səttar yc ajdan son-qbna
Bildi. bsr&q şu qazannbn astbda jaruqlbqnb kerməj essə
iəhər BolbB kekərər emiş. Bunb Bbran kicikrək arbqnbn
Başbqa BaqlaB qojblsa necə vaqbtqaca şu arbqdan suv
ickən hajvanlar elər emiş.
Şu jerdəgilərnin içidə en saddasb, axmaqraqb Qunduzxan. Hər qandaq gəpgə zerikməj qulaq salaBerəturqan Bekərcisi həm şu. ƏBdillə Haçb keB vaqbt ymrini
pbjaz satbB otkəzədir. bslamBek Ərizonəvis Maxsum
kəBrək məcitdə, jənə əllə qajbrlarda. Rlbm bərkar esə
kəlxozda işləjdir. Başqalarnbn həm şunbndaj səbəb tirikCiligi Bar. Qunduzxan Səttarnbn ezidəj. Səttar keB vaqbt
unqa əzinin qblqan Batbrlbqlarbdan səz İəb Berədir. Əzi
ni hic nərsədən, hickimdən qorqmajturqan, kəllə kesər,
ycər, hilək'ar, ez ymridə keB xatbnqbzlarnb Bulqaqan
13
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qblbB kersətədir və Bunqa Qunduzxannb bŞandbrbB qojbB zavq qblar edi.
Şu tərzdə Bahar ajlarb etiB jaznbn bSSbq, zeriktirgyci yzyn kyrıləri jetiB keldi. Səttar pyl kerək Bolqanda ertələB vokzalqa CbqbB kynnin bssbqbqa qalmasdan
sacblqan rbzqbnb deriB kelədir-də, sonra kyni Bojb təkjədən çilməjdir. Qblaturqan iş, avunaturqan ermək joq.
Təkjə və şu atrafnbn sykynətini jaİ0|bz Əsrar BaBanbn
talqa asqan tavlama Bedənəsi ginə Buzadbr. Uzaqdan
eşitilgən qurrək, sarbq sopbjan və Başqa quşlarnbn tavuşlarb kişinin ujqusbnb keltirədir. Əsras BaBa həmə
vaqt məçnyn talnbn kerək tənəsini oraqan syppənin
ənhar tamanbda kir romalcasb Bilən pəşşəsini qorbB
janBaşlaB jatadbr. Syppənin pəstidə esə ocaq Bar, u ky
ni Bojb tutajdbr unda qara qumqan çbqqbllaB turadbr.
QaBrbstan tamandaqb patsaduval Bilən Bastbrma arasbda esə Səttarnbn iti rezə tutqan adamdaj mudaın uxlajdbr.
Şundaj kynləmin Biridə fllbm Sərkar qbşlaqdan
terttə tavuq ketəriB keldi. U ənhar ystidəgi keprikdən
etiB pecək gyldən qblbnqan jələkkə daxbl BolbŞb Bilən
əzinin javjyrək, ycər Səttarbnb soradb:
— Əssəlamy ələjkim Əsrar ata, Biznin SəttarBek
qajaqda qaldb?
Əsrar BaBa dərhal ornbdan turbB unbn jelkəsidən
ekitədən BaqlanbB xyrçyn sinəri taşlanqan tavuqlarnb
alajatbB ujqulb tavuş Bilən çsvaB qbldb:
— Şu jerdə edi... hazbr şu jerdə edi...
Səttar qajerdandbr pəjda Boldb. Sərkar xuddb on
jbl kerişməgən jaqbn dostbnb kərgəndəj çan-dili Bilən
kərişiB unbn saqlbqb, kəjfinin caqlbqbnb və hatta itinin
amanlbqbnb həm soraşnb ynytmədi.
— Min qblsa-ci, nej-dedi u Bbrav eştiB qalbşbdan
xavfsbraqandaj arqa-aldbqa qaraB-min qblsa aşna-aqajnb
jaxşb. fldam ergəniB qalar ekən. Saqbnaman... blaçb joq!
Bygyn Bir şorva qblajbq...
U həli gəpini tygətməgən edi-ki ƏBdillə Haçb
kepriknin ystidə turbB Sərkarnb caqbrdb. £kəvi nimə
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toqrudadbr sezləşdi-də Haçb qajtbB keldi. Sərkar qajtbB Səttarnbn aldbqa keləjatbB davam etdi:
— Ymrimdə Bittə cumcuqnb həm sojqan eməsmən,
keqlim BOİmajdbr. Başqa kişinin sojqanbnb keriB turqan Bolsam həm oşa geştdən jijə almajman. Kenlim.
çydə jumşaq... Endi ykən SəttarBek Bir xbzmat: şu
tavuqdan ekitəsini sojasbz. Əmma men kerməjin. Pəttilləgən tavşbnb həm eşitməjin Əncədən Beri tavuq şorva
ickənimiz joq.
Səttar kyliB qojdb. U şu kylkysi Bilən u mengə
qan tekiş pisənd eməs. Rdamlarnbn kəlləsini alqanmənu, tavuq nimə degən gəp u deməkci BCİdb. Və Sərkarnbn həm şundaj tyşynişini çydə tilər 'edi. Sərkar həm
unbn şu azrusbnb anlaş Bilən Səttarnbn Başbnb asmanqa jetkizdi. U pbcaqnb qajraB ekələ tavuqnb duvalnbn
arqasbqa albB ketdi və kəs vaqbt etməj sojblqan tavuqlarnb ajaqlarbdan asbltbrbB albB cbqdb. Unbn jyzidən'
qandajdbr qurur, məmnymijət, ki Bir və bftbhar əks etər
edi. Xususan unbn kenli boş eməsligini, Baqrb qattbq
ekənini a tbB Sərkar qajbl qalqanda Səttar əzini hər
kimgə həm erişiş myjəssər Bolavermaj turqan şir mərtəBəgə jetkən his qbldb.
’
ƏBdıIlə Haçb kecqurun, şorva pbşqanda keldi.
Dəsturxan jajblqandan BaşlaB ta boş kasələr jbqbştbrblqunca Səttardaqb cinəkəm jigitlik nbşanalarbnb sanaB maxtaj-maxtaj Sərkarnbn esi ketdi. MaxtalbB, qarnb^
tojbB Səttar məst Boidb. U əzini həmə adamlardan kycürək, hər iş qolbdan keləturqan, rəhim dillikni Bilməjturqan və qadam Başqanda ajaqb qattbq jerni ejİB ki- f
riB ketəjatqandaj his qbla Başladb. Şundaj qblbB keBincə ottuz jaşdan aşqan xatbnlar həli epişni Bilməgən.
Əmma ergəniş vaqtb jetəjazqan jaş esmirlərgə epişdən,
sevişdən tə’lim Bergəndəj Rlbtn Sərkar bu jigitdəgi endi
yc Bergən, həli zə’if, əmma kycgə kirsə unb toxtatbşdan əzi həm açbz keləturqanb Bir hisni kyndən-kyn
qozqatar və jaqbmlb qblbB qbtbqlar edi.

Sərkar şu kecə səhərgəcə əzi həm uxlamadb,
Səttarqa həm ujqu Bermədi. Əsrar BaBa həm ojqaq.
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Əmma u Bulambn aldbqa kelməjdir. U qaranqu tyşişi
Bilən Sə'tarnbn itini Başqa çajqa keçirdi və u jatqan
aralbqnb tazaladb, cuqur kəvlədi jənə əllə nimələr qblbB
ivirsiB jurdb.
Hazbr həm xatbnbm Bar—dedi Sərkar gəp xatbnBazlbqqa keckəndə-fərzəndlərim keB əmma kənd qurqur jaman... Kelxozqa həftə sajbn qalatb-qalatb çuvanlar, qbzlar CbqbB turadbr. Xudanbn qudratb Bilən şularnb
kersəm atdaj kişnəB arqasbdan jygyrgim kelədir. Geştnin hidini Bilgən mbŞbqdaj atrafbda mbjavlaB jyriB axbrb
qojmajman, ykə!..

' — Cərs eməsmi?
— Beee... gerdimi... fljnbqsa sizgə oxşaqan Bojdaqlarnb kersə... kerişədi...

Səttar kerişdi. Sonra xuddb keşdən Beri soramaqCb BolbB yngytiB endi eşigə tyşkəndəj soradb:
— Xelxoz ezi kimniki?
— Iş Başbda kim tursa oşaniki. U siznin jerinizgə
Başqa adam salajatqan bmaratqa oxşaqan gəp. Hər kyni unqa jəni xbşt qojbladbr. Biz həm usta mən deB us
talar qatarqa kiriB alsanbz mərrə sizniki. Başqalar Xbşt
qbjaBeradbr, siz BuzaBerasiz və BuzbB alqanbnbznb
albB ketƏBerəsiz.
— Oqrulbq həram eməsmi?-dedi Səttar unbn mbsalbdan oqrulbq fəhimləB.
— ƏİBƏttə həram. Siz Biz musulmannb malbnb
oqrulasanbz u həram. Əmma kolxoznbn malb hickimniki sməs Xamtalaş qblbnqan tyjənin geşti hərammb?
Unb qanca alsa şunca savaB.
Qaranqu tyşməsdən ketgən ƏBdillə haçb səhərgə
jaqbn at jetəkləB keldi. Unbn ketidən jənə Bir Bərvəstə
jigit keliB həməni şaşbltbrdi. Bu jerdəgilərnin həməsi
undan qorqar ekən şikilik kez acbB jumqunca unbn Bujruqlarb bçra etildi. Bojnb yzyn, jalb qbrqblqan kerkəm
at ajaqlarb Baqlanqan, Əsrər BaBa qazbqan cuqur Bojbda kəsəl kişidəj bnqbllaB jatar və hər bnqbllaqanda unbn
Byrni astbdan ketərilgən Gən xbra Cbraqnb jənə xbralatdb. Jigit ƏBÇirlik Bilən atnbn tam aqbqa pbcaq sal16
www.ziyouz.com kutubxonasi

db. CbraqnbQ şəsəsidə qarajbB kəringən qan tizilləB cuqurqa yrdi. Ta unbn geşti sərənçamlanqunca hickim
gəpirmədi. Jalqbz sojqan ji^it hərəkət Bilən həməgə
qumanda Berər edi Geşt sərənçamlanqandan kijin Sət
tar jatdi. Əmma Əsrar Basa ertələBgəcə uxlamadb. ErtəlƏB Səttar itini jənə ez çajbqa Baqlanqan kerdi. Ə bdillə haçb Bilən u jigit joq edi. Səttar bu jerdə turbB
atnb Başqa adamqa sejdirgəni ycyn Sərkardan əpkələdi.
Əmma nanbşta qblbşda bu epkə ynytildi. Dərkar unb
bu kyn qbşlaqqa
albB ketməkci Boldb. Bunb u kəBdən Beri ajtbB jurar edi. Səttar həm keB ejləB olturmaj
razb Balaqaldb. Cynki nəzəridə kəlxozda əncə xatbnlar
sac taraB esmə qojbB Səttarnbn kelişini kytiB olturqan• daj Bilər edi. Kecqurun itini Əsrar BaBaqa tə’inləB
sərkar Bilən jolqa cbqdb.
Dərkar ta qbşlaqqa jetkyncə jol-jeləkəj Sattarqa
pisəndə qblbB Bardb:
•— Qbşlaqda fitnə-qalamus adamlar kəB, ehtbjat
BOİasbZ. Men sizni tyşynəturqan jaxşb adamlarqa aşna
qblbB qojaman. Qajerdan kelgəninizni, nimə q b l b B jurqanbnbznb və kimnin yjidə turqanbqbznb hic- kimgə
ajbtmajsbz.
Səttar ezini u ajtqanca tutdb. Sərkar, unb Bir həf
tə soqumqa Baqqandaj asradb. Unbn qblaturqan işi, Baraturqan jeri joq tegin avqat. Sərkar unqa jəni kijimlər
həm Berdi. U jerlərdən kecgəcə ajlanbB juradbr. Samavarqa CbqbB jonlaşlaB jotadbr. Bu Bir„həftənin içidə u
kelxoznb həm nimədən bBarat ekənini Bildi. U Səttar
təsəvvyr qblqanca BOİbB Cbqmadb. Bə’zi kynlər dalalarqa Cbqadbr. Şu kynlərdə unbn Bbrav Bilən jəkkəmə-jəkkə myştləşgysi keliB jurar edi. Bir kyni u Albm Sərkar
ı İşIəb turqan çajdan CbqbB qaldb.
jigirməgə jaqbn kişi qoza capbq qblar edi. U ketmənigə syjəniB sezlər edi:
—Yaj qbztalaq zalbm Nikoləj ej... xob zalbm ekən
də! Bazarqa cbqsan adamnbn çanbdan Başqa hər-|
nərsə tapblar edi-jə!.. Vaj zəninni zalbm ej... Rmma Byl
hykymətimiz elməsin, flrqambzqa aftaB tegiB qaldb. Ky-İ
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nigə altb qadaq nan Berməsə həm şu hykimətimiz jaxŞb... flltb qadaq nannb Bittə adam jeB qojar ekən. Men
səkk z qadaq Bolsa həm jijmən...
Səttar indəməsdən etiB ketəBerdi Sərkar unb keriB
kerməslikkə saldb. Səttar əncə jurqandan kijin uzaq
dan Sərkarnbq əşylləsi eştildi.
L.aCbmnb qbrqa desəm,
Ycidə əjris1 Bar
Kelxozqa kirəj drsəm,
y , kvndə nıəçlisi Bar,

Səttar şuketgənicə qumdan etiB julqunzarlar icigə
kiriB ketdi. Unbn tiləgi Bbran jbrtqbc hajvan ycrətiş edi.
Bbraq jbrtqbc hajvan ornbqa unqa əjni muddaasb-jigirmə Beş jaşlardaqb, qaddb-qamatb kelişgən, juqan və xelə cirəjli Buxatbn yerədi. U Səttarqa qarşb soqmaqdan
kelər edi. Səttar ŞaşbB qaldb. Xatbn esə unqa qaramas- ’■
dan jolda dəvam etdi.

Haj xatbn,—dedi Səttar və joldan cbqbB brqajlar
arasbdan unqa taman jonaldh—Men sizni tanbjman...
— Xoş?—dedi xatbn toxtae—keB jaxşb...
— Qajaqdan keləjatbrsbz?
— Ycinci ycəstkədən—dedi xatbn kylymsiriB unbn
kylymsirəgənini Səttar əzini taqdbm qblbŞbqa tşarat
deB əqidə qaldb əmmiT seznTdıimədən Başlaşnb Bilməs
edi. Xatbn Bunbn Bir zəryr gəpi Bar BolbB ajta almajjatbr guman qblbB gəpni əzi b şladb.

— Siz kimsiz? Men esləjälmajatbrman...
— Men... şundaj... Bojdaq...
Xatbn qaqaqlaB kyliB juBardb.
— Xoş?
— Siznin eriniz joqdbr? Bolsa həm...

— Nimə edi?

— Ekəvmiz Bir həram Bolsaq-da.nimə Bolar edi!..

Xatbn kylişini həm Bilmədi, unb səkisini həm İn- ı
dəməsdən jənə jolda davam etməkci BOİqan edi Səttar
unbn kekrəgigə cən saldb. Şu dəmdə u həlakət xavfb
astbdaqb mbşbqqa oxşar jənə Bytyn jyzi, kez astlarb
pirpirəB ycər edi. Xatbn Bir siltiB unbn qolbnb albB taşİad da, əzini mudafaa qblmaqqa turdb. Səttar unqa
doq aralaş jaİBarar edi. Xatbn avval jaxşb gəpirdi. Sonra
18
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doq qbldb. Əmma Səttarnb sirə bşandbra almas Səttarnbq nəzəridə unbq hər Bir sezi, hər Bir hərəkəti „qbCbqlbq" daj Bolar edi,

— Yrgəniaiz yn oşb, sekkəniqiz sek oşb-dedi Sət
tar unbq ystigə ezini taşlaB keliq endi... Məjli... keə şi
rin qblmaq... .
Xatbn u Bilən jarbm saatca albşdb. flxbrb Bolmaqandan kijin oq keltirib turbB tərsəki Bilən qulaqbnbqastbqa şundaj tyşyrdi ki, Səttarnbq qulaqbqa çərənləgəntavuşlar eştilip, kezigə julduzlar kərindi. Şundan soq
Səttar unqa bnTbqam qasdbda həmlə qblqan edi xatbn
eziniqqopal etigi Bilən tepdi. Şundaj qblbB tepdi-ki, Sət
tar dər hal hyşdən ketdi.
Kecqurun fllbm Sərkar işdən kelgəndə Səttar Iynçigə şorpaxta BaqlaB taşqarbdaqb sezidə jatar edi. (J
Sərkarnbq kelgənini keriB BiliB turbB ombden turmadb.
və nycykdir Sərkardan epkələgən kerinər edi.
— Hə BOtalaq,—dedi Sər. ar unbq janbqa keliB-

tişiqiz aqrbdbmb?
Eki yc soraqandan kejin—ginə Səttar ərəq ça-

vaB Berdi.
— Mendə qasdbqbz Bir ekən-də!.. qbşlaqbnbq xatbnlarb Bundaqa ekən—u!..
Sərkar dərrəv tyşyndi. Və Bytyn vyçydi Bilən təəsəyf BildiriB soqra unqa dəşnam Berdi:
— Həj Bərəkəllə... həli jigit BolbB xatbndan' kəltək

jetiiqizmi?. .
— Tepməgəndə-ky... tepdi-də...

— Xajr, məjli endi, hissəsini Cbqarambz ezim toqrulajman. Siz hazbr lynçiqizdəgini jeciB taşlaq. Xu.tan
dan kejin mehmam kelədir. CJlarnbq aldbda „xatLndan
kəltək jedim“ deB lynç BaqlaB jatsaqbz ujat Boladbr. Mə
nə şular Bilən sizni aşna qblbB qojaj....
Səttar şorpaxtanb albB taşladb. Jyzi hənyz. lavvullaB janar edi. Xuftandan kijin mehmanlar kelişdi U ekitə
narqul-narqul jigit BolbB, hajran qalarlbq dərəçədə BirBirigə ox^ar edi. Ekəvi həm Səttar Bilən qadbrdan aşnalardaj kerişdi və unb ehtbram qblbsar edi. „Biz həm
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adam qatarbqa kiriB qalbBmbz- dedi Səttar içidə—Bular
menin kim ekənimni Bilərmikən?“ Səttar çydə xursand
Boidb. U hazbr Şbşqan jyzinin dərdihi həm ynytkən edi.
Bu adamlar içidə u sirə Beganəsirəmədi. Ularnbn hər
Bir səzi, hər Bir hərəkəti Səttarnb ezlərigə, ickərigə,
əlləqajerqadbr tartadbr, həməgə myştərək Bolqan Bir ar
zu, qast və intiliş tuqdurar edi. Mahbjatb əzigə mə’Iym
Bolmaqan şu arzu, qasd, intiliş Səttarnb şu adamlarqa
Baqladb, arada hec qandaj tbzbq qalmajturqan dərəçədə çifslədi.
Aşdan son caj iciB olturuB Sərkar bu jigitlərgə Sət
tarnb maxtadb hər eki aqbz sezinin arasbda „oqul bo la" deB Səttarnbn jelkəsigə urbB qojar. Bu esə Səttarnb
şerləntirər edi. Şu anda jənə Bbrav tapblbB Səttarnb bu larqa ycər oqru, kəlləkesər, necə mərtəBƏ qamaqdan
qacqan, hykymətgə fənd BeriB jurqan, ac qalqanlbqdan
eməs, oqbrlbqbnbn gəşti ycyn—ginə şu jolda jurqan ki
şi qblbB kərsətsə u jənə həm xursand Bolar edi.
— XavfsraB turmasam, kenlimnin Bir ceti qaş Bol
masa jegən avqatbm icimgə tyşməjdir—dedi jigitlərdən
Biri cajnəknin çymrəgidən sonqb tamcblarnb pb alaqa
aqbzajatbB—Bir xatarlbq işni qblbB qojbB şu tinciB ketkyncə çanbmnb havuclaB turaman. Şu menqə jaqadbr.
TinciB ketsə jənə Bir bşandaj xatarlbq işini qblbB xaf cbqarmaqunca kenlim tinciməjdir. Fe’lim şu... Axbr xatbnbm
Bar, şu Bilən jatmajman-də... nimə endi... ez xatbnbn
Bbrav Bir nərsə deməsə. Xavf joq, xatar joq. Bbrav Bilib
qalmadbmikin, deB kenlin qaş BolbB jursa ekən... Başqa
adamnbp xatbnbnb joldan yrsən unbn eri kəlləkesər BOİsar
mənə bu tyzyk...Ajnbqsaxblvat jerdəketəjatqan xatbnbtəppə Bassan. Ja Bolmasa Bbravnbn duvalbdan aşbB tyşsən...
Səttar „Biznin Səttar Bek həm şundaj" dermikin,
deB Sərkarqa eki-yc dəf’ə qaradb. Əmma u Bunb ajt-

madb. Səttar unbn şundaj dijişini çydə xahlar edi.

— Tuzaqqa ilinəj ilinəj, deB fənd BeriB qutuibB ketişnin gəşti Bar-dedi ekinci jigit Səttarqa qarae. (J Başb
Bilən mə’qul dedi və qaşb Bilən „ bu gəplər menin ycyn
eski, adam oldbrbşdan ’g əpir" degəndəj bşara qbldb.
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Səttarnbn kim ekənini Bular Bilədirlər. Əmma Səttar
ularnb Bilməjdir Sərkar „Bular jaxşb, tyşynəturqan adam
lar" deB tanbtqan Bolsa həm negə şunaaj ekənini Bilməs,
əmma Bilişgə qbzbqar edi.
Bu eki jigit həm Albm Sərkardaj kelxozcb və oşan- ;
daj kelxoznb ez jerigə salbnajatqan Bbravnbn bmaratb,
unb qanca Bursa şunca jaxsb, qanca talasa şunca saval
dijturqan kişilər edi. Kolxoz, təşkil Bolar vaqbtda Bularl
zimdən İşİəb keB hadbsalarqa səbəb Boldblar jer və tə-n
Biət qulluqbqa qarşb bsjan kətəriB kyrəş jolbnb jarutucbj^
məş’əllərdən Bir necəsi sbndb. Jəni tuqulbB həli təni 1
nazbk, syjəgi jumşaq kəlxozqa keB əzijətlər jetdi. Əm
ma Bularnbn həməsi Balalbq—esiş, təşkil tapbş davrbnbn :
muqarrar aqrbqlarb BolbB, busİz unbn esəjatqanlbqbnb siliş :
həm qbjbn edi.
.
„Bbravnbn kycidən fajdalanma degən hykymət şu
iş Bilən maşqul Bolqan adam ycyn əİBəttə jaman. Sər
kar Bilən bu eki jigitnin kolxoz malbnb oqurlaş, unbn
əsBƏBİarbnb Buzbş, juqatbş, içidə turbB unb qarat qblbş,
işdən Baş tartbş və keB təmə’ qblbş işlərini təşkil qblbşdan muddaalarb faqat kelxoznb ajaqdan jbqbtbş qbna
Bolmasdan xoçalbq asasb çamaatmylki Bolqan hykymət
nin həm şu asasbnb zə’iflətiş edi.

Bu eki jigitnin hər qajs’b həm Sərkardaj Begənəki^l
şilər arasbda hərəkətdəgi, sezdəgi pakdamənlikləri Bilən
xudaqa jaqbn turqan avlbjalarbnb eslətədirlər. Dillərinin \
sirini hec qacan tilləri faş qblmajdbr. Bu esə həmə hə- :
lim, şirin sez kişilərnin ez jolbdaqb sən’ətidir.
---- J

Jarbm keçədə bu eki jigit Bittədən paqbr və Bittədən şipirgi həm jarbm torva nastalqan albB ,cbqbB ketişdi. Bunb Sərkar ickəridən albB cbqbB Berdi. Bunbn ni
mə ekənini Sərkar ertəsigə kecqurun kaBblbj şorva iciB
terləB olturbB Səttarqa əjtbB Berdi.
— Kelxoz qurt tutqan-dedi u ezinin şorvasbdan
Bir torqam jaqlbq geştni Səttarnbn kasəsigə salajatbB— )
qurt Bərg jijdi. Nastalqannb suvqa aralaşdbrbB şipigi Bİ- I
lən tytlərinin kesiləturqan şaxlarbqa—Bərggə sepilsə /
jaxşb Boladbr...
/
21
www.ziyouz.com kutubxonasi

— Qurt elədir, den-dedi Səttar xuddb eunb Sərkar Bİlməjdi-u, unqa Bildirəjatqan ahanda—undan ni

mə fajda?
— Fajdasbnb qojaserin.- işiniz nolmasbn. (Jlarnbn
əzləri Bilisədi. Oşanbn ycyn ekəvmiz qaldbq da, fajdasb
Bolsa Biz həm Barar ediK, şundaj eməsmi?
— Barsaq Baraverambz-da—dedi Səttar və Bir az turuB qoşbB qojdb—qurtlarqa Bərg salajatqanda hickim u
Bərgni tegşiriB kerməsmikin?
— Tegşirəturqan adam həm Bar, tegşirməjturqan
adam həm. Bə’ziləri Bar qolnbn ycidə, elgəninin kynidən iş qbladbr. Bərg salaturqan adam şundaqa kişi
Bolsa xudanbn Bergəni şu. Əmma Bə’zilər Bar ortadaqb nərsəgə ezinikidən həm jaxşbraq qarajdbr. Çan
kyjcfirədir. Bundaqa adamqa toqru kelsə əİBəttə u Bərgni salmajdbr. BaqbrbB almanb Başt>qa ketərədir.
Sonqb Bir həftə içidə Səttarnbn hammallbq hajatb
çydə uzaqda, ynytərlik dərəçədə arqada qaldb. (J ezini
kezni tindirərlik dərəçədə Bələndlikdə his qblar və vaqtvaqtb silən vəhiməgə tyşər edi. Qajsb myhitdə Bolsa
bşanqa qaraB ©zinin tysini, xalqbnb ezgərtiriş qaBblbjatb
qa egə BoibB, şunbn arqasbda əçəlgə fireB eeria jurqan
bu adamlar arqasbdan ergəşiB Səttar ezini tamaman
Başqaca Bir elkədə kerdi. Bu elkə bu adamlarqa tanbş
BoİhB, tenkez Səttarnb jetəkləB jurarlar edi. Bu adamlar
oqrulbq toqrusbqa kelgəndə kesrək qavun pələgigə
'äralaqan qaBanqa oxşajdbrlar: alaturqanlarbnb albB kerək’sizini jaki albB BOİmajturqanbnb Buzadbrlar, jimirədir1lər. Bəzən aqbrlbq muddaasbdan tamaman xalb Bolqan
işlərgə juradbrlar. Bularnbn həməsi Səttar hajran qaldbrsa həm tyşirilgən elçələrdən hissə alqandan son bu
jbmbruvcblbq unqa oqrulbqnbn Bir şərti BOİbB kerinər edi.
Ta Birinci paxta terini BaşlanbB aranb Biz Xbrman
paxta Buzqunca Səttar Bular Bilən Boldb. ü həm şuBİr tyrfə qbzbq oqrular Bilən Birgə vaqtb kelgəndə pəjttapbB tirəktirni cuqur zavurlarqa taslar, unbn qbSbmlarbnb oqurlaB juqatar, yjiÜB qejblqan Bedəvə jantaqlar22
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qa ot qojar və arada elçə həm tyşyrər edi. Səttar „elçə
də xalb Bolqarı faıdasb işləmi qojäjbq" desə ular„məjli,
geşt sy əksiz Bolmajdbr“ der edilər. Şu „syjəka Səttar
ycyn səmərəsiz zor və artbqca xafv Bolar bu unqa kyn
etgən sajbn acbqraq Bilinər edi. Şundaj qblbB Səttar bu
necə vaqtnbq içədə tyşkən əlçələrdən keB mbqdarda
hissə aldb, əmma bu hissələr saşun kəpigidən hasbl Bolqan_
pyfəkcələrdəj kez açbB jupnunca juqalar və unbn qa-'
jbrqä ketgənini Səttar Bilməj həm qalar edi. (J şu myddət içidə Bir mərtəbə xatbn jyzini həm kerdi. Eu jyryşturbŞ, kəsB kar unb javvajb ım şbqdaj. qblbB qojdb. U
əzinin hamamlbq vaqtbdaqb saddalbqbnb, kyn kerişinijyryşturbŞbnb və atrafbdaqblar Bilən qalqan muamalaSbnb ejləsi kylər, Bularnbn həməsi unqa gelllk BolbB kerir 3r edi. U qunduzxanqa endi maxtansa Boladbr. Ilgəri arzusbnb Bolqan qblbB taqdbm qblar edi. Endigi unbn sərgyzəşti aldbda u vaqbtdaqb arzusb hər Bir addbj kişinin
həm qolbdan kelə Berəturqan ojuncbq BolbB qaldb. Səttar
endi rostdan həm ycər, kəlləkesər, rəhim-şafqatsbz edi.
Paxtanbn Birinci terimi BaşlanbB xbrmanqa yjylgən
kynlərnin Biridə keçəsi Bir xbrman paxta ystıdə maçəra
Başlandb. Sərkar Bilən u eki jigit və jənə Bir Səttarqa
mə’lym Bolmaqan kişi Bir tərəf, Səttarnbn ezi jalq^z Bir
tərəf. Ular şu xbrmandaqb paxtaqa ot qojbŞbnb melçəlləjdirlər, Səttar esə Bundan hec mənfəət cbqmaslbqbnb,
unb oqrulaB şəhərgə albB BarbB satbş kerəkligini ajtbB
şunqa kənişgə məçsyr qbladbr. Vaqbt səhərgə jaqbnlaşdb-həm-ki bu tartbŞbş Bir jaqlbq Bolmadb.
N
— flxbr ykə,—der edi. Sərkar munazaradan talbqqan tavuş Bilən—paxta Bilən qolqa tyşiş çydə asan.
Qolqa tyşkəndən kljin ələmannbn ezi Bir myştdən qb
lbB xudanbn ərşini kersətədir... ƏİBƏttə həm jgxşb, hazbr paxta qbjmat. Əmma unb albB satbşnb həm vaqtb
Bar hazbr BOİmajdbr. Qbjbn...
— flxbr şundaj Bolsa unqa et qojbşdan mengə ni
mə fajda?

— Toqru sizgə fajda joq. Mənə

bu

ykəmlərgə qo-

jbB Berin BOımasa!..
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Şundaj qt>lbB nəqd fajdasb Bolmaqan Bundaqa
təşvişlər Səttarnb zeriktirdi. U şəhərgə Barsa jaki Başqa
çajda ez jolbqa iş kərsə həmə vaqbt hicqandaj „syjək“
siz ləqqə geşt qolqa kirgizə—albŞbqa bşanar edi. Şunbn
ycyn u qbşlaqda uzaq turalmadb. Təkjəni, itini keBdənBeri kerməgəni vakzaldaqb ortaqlarbnb saqbndb. Nə
zəridə təkjədəgi Qunduzxan, vakzaldaqb Buradərləri un
dan on'jbl arqada qalqan, saddə hic nərsə Bilmədikdən,
bu' Barsa ularnbn içidə jarbm arslan Bolaturqandaj Bo
lar edi.
Səttar en avval təkjəgə keldi. Əsrar BaBa, sonra
kecqurun kelgən ƏBdilIə Haçb u'Bilən qucaqlaşbB kerişişdi. iti kecqurunqaca unbn ajaqb astbdan ketmədi:
gah qolbnb jalar, gah epməkci BOİqandaj səkrəB jyzigə
intilər, gah ulaqcb atdaj Belini egiB capbR gylzar atrafbnb
ajlanar edi.
Qunduzxan joq. Unbn qajaqqa ketkənini nə Əsrar
BaBa Bilədir nə Haçb. bslamBek temir jolda kondyktor
BolbB hər onBeş kyndə Bir kelər emiş. Səttar ertəsigə
eki jaqdan pojezd keləturqan məhəldə vakzalqa cbqbB
eski aşnalardan faqat Bir kişini ycrətdi; u həm „cyli-cyli“
laqaBİb lapaşaq, ləkələv və ləndəhyr adam edi. Bbrav
Tşgə kiriB ketkən, Bbrav pbcaq jeə elgən, jənə Bbrav qa
malqan əlləj kim Bir necə kişini sofxozqa işgə a l b B ketgən. Qbsqasb eski aqajnblar tarqalqan, jəqiləri tanbş
eməs edi. Səttar uzaq joldan keB savqa səlamlar Bilən
keliB mezmannbn eşigidə bu jaqbn jbllarda kəlit tyşməgən qulfnb kergən mehmandaj Boşaşdb.
Ta bslamBek keliB unb ©zi Bilən Birgə albB ketqyncə Səttar kyndyz kynləri təkjədə, keçələri şəhərnin ::blvat geşələridə ymyr gyzəranlbq qbldb. Kyndyz kyni tək
jədəgi məçnyn talqa asblqan tavlama Bedənə sajrajdbr
ocaq tutajdbr, Əsrar Basa pəşşəsini qorbB jatadbr, Səttar
uxlajdbr. Kecə BolbŞb Bilən u avqa cbqadbr. Unbn ycyn
jaruqdan qaranqulbq, kyndyzdən keçəsi jaxşbraq edi. Ke
çələri şundaj xblvat gəşələrdə u jbl tosadbr. Baxtsbzlbqqa
ycrəgən kişinin Bar joqbnb qaqbB aladbr-da, jənə hyşdən
ketkiziş jaki məjiB qblbş dərəçəsidə uzadbr. Baxtsbzlbqqa
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ycrəgən kişilər Səttar Bir mərtəBƏ tələB qblqanda əz
lərinin Bar-joqlarbnb eki qollaB tutquzmaqanlbqlarb. Jaki
unbn keBrək Bolmaqanb ycyn kəltək jeməjdirlər. Barblbr, Səttar ajtmasdan ilgəri jaq sonqb ləttə-pyttələrigəcə
jeciB uzatsalar və BUİarnbn həməsi Bir məmləkətnin xbraçbqa arzbjturqan nərsələr Bolqanda həm şu kəltəkni
jer edilər. Cynki Səttar kyeli, u jarbm arslan edi!
Kynlər yzyn Təkjədə jənilik joq; Səttar zerikəredi.
Şundaj kynlərinin Biridə unbn esigə sərkarnbn qaBrbstandaqb qazänb tyşdi. Qambşlar arasbdan etiB BarbB
epirilgən gerlər arasbdan qazan kemilgən jerni İzİəb
tapdb etlərni nərt-Beri syriB qazannb tapalmadb. Bun
dan Bir necə qadam nəridə unbn parcalarb zən BasbB
jatar edi. Səttar bu parcalarrıbn hər Birini kezdən keçirdidə kyldi. Jən ə kyldi. Qazannən sbnbqlarbnb ajaqb
Bilən tepiB ejilgən gergə tyşiriB juBardb. Kijin ejləniB
sekin-sekin qadam taşlaB qaerbstannbn ickərisigə jurdb.
QaBrbstanda sykynət unbn sykynətini jalqbz Səttarnbn
şip-şip etiB Başqan qadam tavşbrqbna Buzar edi. Əllə
qajbrda cigirtgə cirilləjdir pir etiB cumcuq ycədir. Uzaq
larda qurrək sajrajdbr saqana və gerlər atrafbda eskən
sarqbmtbl elənlər ystidə kepələklər ycədir. Qujaşbn
hararatbdan həmə jaq lip-lip etiB turadbr. Səttar sekin
sekin qadam taşlaB Barar edi. Əjilgən gerlər ystidən
səkrəB ətədir.
Tyləgən Bir saqananbn janbdan jəni-ginə Bir pərən
çi tapdb. Səttar etiB ketəjatbB unqa eki-yc qaradb. Kejin
atrafqa kez taşlaB sekin unbn aldbqa keldi-də, jerdən
ketərdi. Jəni pərənci egəsi joq. Səttar unb saqanary^n
ystigə qcjbB jənə jolda davam etdi. Ekinci Bir jerdə
oşaı.daj jəni Bir cimmət jatadbr. Undan nəridə Bir paj
zəifana kəviş. Səttar cimmət Bilən kəvisni qolqa aldb.
Ekəvi^həm qolnb kyjdirərlik dərəçədə bssbq edi. Jənə
"jurHb. "jənə Bir paj kəviş yerədi. Unb həm aldb. Jolda
davam etdi. U tepəlikdən aşbB pəstqam jergə tyşkəndə
bu nərsələrnin egəsini tapdb. U jaş-qəna xuşqamat, Bir
çuvan BOİbB, jəni. əmma aftaBda aqarbŞbBraq qalqan turpaq todanb qucaqlaB jatar edi. Qara’ kejləgi ter Bilən
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Bədənigə cippə japbşqan lajlanqan Saclarb tozqan, turpaqqa Byləngən. Səttar atrafqa qaradb. Hickim joq sykynət .Səttar qolbdaqblarbnb taşladb da, sekin xatbnnbn
ystigə Bardb. Xatbn jarbm elik jatadbr. Səttar tiz cekiB
unba turpaq cəngəlləB jatqan qolbdan yşlədi. Qol həm
oşa cimmətdəj bsbq edi. Xatbn sezmədi sonra ekijelkəsidən yşləB sekin aqdardb. Xatbn kezıni Bir acbB jumdbda, oqçbdb. U tincləngyncə Səttar tek turdi. Unbn
Bədəni qolnb kyjdirərlik dərəçədə bSSbq edi...
Səttar ketişdə kəvişni həm ah>B ketdi və unb Əsrar
BaBaqa BeriB BOİqan vaqbanb Bəjan qbldb. Əmma bu şu
qaerbstanda Bolqanbnb ajtmadb. Əsrar BaBa astqb ləBini
tyrtiB turqan jəganə sarbq tiş ni kersətiB kyldi.
— Bolmasa sizgə qandaj qübB Berəj BasbB-BasbB
icı'n, kijin cəp qolbnbznb əasbB janBaşlaB jatbş dəm albp...
— Adamlar şuişgə pyl sərf qbladbr—dedi Səttar
janBaşlaB ezini jelpiB jatbB—men-ci, men... Amma-cb
hej ata, qaracadan kelgən xatbnnbn Bahasb joq-da...
(J qaraca xatbnnb qandaq qolqa tyşyrgənini Bə
dəninin qajsb dərəçədə bSSbq ekənini ertəsigə kecqurun
kelgən bslamBekgə h ə m təfsilli rəvişdə səz Iəb Berdi.
bslamBek bu kelişidə adatdaqbdan həm kerə keBrək savqa Bilən keldi. Əsrar BaBa yc qadaq nəşə aldb.
ƏBdillə Haçb şunca keB nərsə aldb-ki eki kyngəcə
pbjazfyryşlikini toxtaB qojdb. Eki kyndən son Bir qbjbq
pyl Bilən keliB unbn həməsini bslamBekgə Berdi. bslam
Bek sanamasdan Bir çəngəlini altB unqa Berdi-də qalqanbnb jaxşblaB təhləB cərim həmjanbqa tolquzbB içi
dən Beligə BaqlaB aldb.
Hər kyn kecəsi-y, kyndyzi ickilik Həli unbn zəhərigə ez a’zasbnb ergətə almaqan Səttar hər kyni ertəlƏB
turqanda ezini tam manasb Bilən kəsəl his qbladbr: Bə
dəni bSSbq cəkkə tambrlarb urbB turadbr, kenli azadbr,
quruq oxcbjdbr. Bytyn syjəkləri xuddb qorqaşbmdan
qblbnqandaj aqbr BOŞbnbn arqasb aqrbjdbr. Əzi lənç.
Qbjam vaqtbda bslamBek jənə Bir şişənin tyBigə urbB
pekini brqbtadbr-da, qulqullatbB eki pbjalanb tolquzadbr ezinikini albB Səttarqa məhtəl BolbB turadbr. Səttar
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darudan Bezgən kəsəldəj əftini ByryştiriB pbjalanb qolbqa
aladbr. Şunda unbn aqzb suv acbB aqbZ Bezləri aqrbjdbr və kəqli əjnijdir. Əmma ne masaqqat Bilən Bir pbja
lanb jutbB alqandan son kəsəli ik, lənglikdən xblas BolbB
ta həmə nərsə kəzigə kicginə adamlar nbmçan BOİbB
keringyncə icəd'ir. Sonra aşulla ajtadbr:
Ətdi ymn rimmm vah d. ri i:q
Jetəsdə qa a xaaak m gyça.. hej..

Jarbm arslan Səttar Beknin şu xamsemiz bslamsekdən nimə kəmligi Bar? Naxad u ezı jalqbz Bir liter iciB pinəgini Buzmaj oltursa-da, jarbm arslan Bir necə pbjala
ickəndən son əlg İb qalsa! Naxad şu pek nbmçan adam
Bilən Bərəvərmə Bərəvər icişiB u ycİB qalqandan həm bu
pinəgini BU2maj, „kerdim“ (ftməj altura almasa! Lənglik kəsəlliknin davaib jənə əzi ekən. Bəşərti iş pylgə qalaturqan
Bolsa pylni adam tapadbr. Bu kecə-ju kyndyzdə Səttarnbn tapaturqanb bslamBeknikidən kəm eməs. Unbn Bir
kynlik xaragatb tapqanbnbn jigirmədən Biri həm BOİmas
edi. Ycynci kyni ertələB Səttar-prnbdan turalmadb. Medəsi aqbr xuddb Bir havuc sbmaB jutqandaj. Ə’zajb Bədə
ni etdəj. Rəni zə’fəran. bslamBek esə haman oşa BaqBaqasb asblqan jyzi kekimtil qbzbl. Hazbr-qbna Boşatqan
pijalasbqa şişədən jənə qujbB Səttambn ysıidə kyliB tu 
ra r edi.
— Məsləhətgə kersəniz mənə Bbnb icin kijin məstəvə q b l b B içəmiz kerməgəndəj Bolasbz.
Səttar sirni Baj eerməsdən əzini zorlaB irçəjdi.
— Qujaturqan Bolsanbz toldbrbBraq qojbn-da!...
Səttar hər halda icişgə jyrək qblalmadb. Əgər şunb
icsə kecgəcə qusbB Bir oxcbş Bilən çanb həm CbqbB ketişini Bilər edi. Əsrar BaBadan caj soradb. Əmma icə
almadb unca həm bssbq BOİmaqan cajnb hepləgəndə
u Bir qultum addbj suv aqzbdan etİB ta aş qazanbqa
tyşkyncə kyjdiri b Barar edi. flccbq məstəvəni həm zorqa icdi. bslamBek Baqəaqasbnb asbltbrbB kylər edi.
Şundaj qblbB Sattar bslamaek səfərgə ketgyncə
əzinin a’z sı.nb zəhərgə əncə ergətdi və bu zəhər unbn
jaşaşb ycyn zəryr maddalardan Birigə ajlanbşqa və’də
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Eerər edi. Əgər şundaj Bolsa Səttar jarbm arslan eməs,
arslannbn ezi BOİadbr, Bunqa u qattbq bşanar edi. Hətta
bslamBek Bilən Bərəvər icişiş həzil gəp eməs, cynki bslamBek məst Bolmajdbr. CI sirə məst BOİmajdbr. Ickilik şi
şənin içidə qandaj tek tursa bslamBeknip içidə həm şun/
/daj tek turadbr. Bu şundaj adam. Unbn me’dəsi şişə,
■i' I icəkləri rezinkə nəjcə, qanb spirtnin ezi unb caqqan
i \ pəşşə ehtbmal məst Bolsa!
' ’ Ketəturqan kynidən Bir kyn ilgəri bslamBek jənə
İcİb olturbB səttarnb avradb. Ci şilən Birgə ketiş, pojezdlərdə ycər BolbB iş kersətiB jurbş ycyn Səttarnb unca
həm avraş kerək eməs edi. U dərrəv kenəqaldb. Albm'
sərkardaj bslamBek həm S^tarnb jaxşb tyşynə turqan
adamlar Bilən aşna qblbB q o " ş q a və’də Berdi, əmma
Səttarnbn endi vastaqa ehtbjaçb joq, şundaj adamlarnb
unbn ezi həm tapaalar edi.
Pojezd jurqandan kijin bslamBek kondyktorlar xanasbda Bjr rymkəni atbB albB, jənə Bir rymkəni Səttarqa
uzatdb.
—Mənə ş u . .—dedi u şor Balbqnbn dymini sorajatbBbu jerdə Bundan artbq iciB BOİmajdbr. Kondyktor bİÜb
qalsa BOİmajdbr...

— Əziniz kondyktor u, jənə kondyktor dijsiz.
— Joq ykə, men pravodnik. Biz pravodniklar kondyktordan hajbqambz. Kondyktorlar içidə jaxşbsb həm
Bar, jamanbhəm... Bittə kondyktor Bar u ezimiznin adam...
Bunb icin.

. r'
Eki istənsə jurulqandan kijin xanaqa qatma, ƏBçir,
•V^ ImbŞbq kez, jaq qbna Bir jigit kirdi. U kirgəndə bslam 
Bek joq edi u kijin keliB u Bilən dustana kerişdi və Sət
tarnb unqa tanbtdb.

— Kəsəvə dedi u ryml^əgəf araq qujbB unqa uza172 nci razjezdgəcə.. ujaqb xatarlb...
— 177 ncidən Nikələj Cbqsa nimə B o l a d b ? dedi u
jigit hajran B o l b B .
tbB

— Qarajmbz də, əgər ajtaman, Cbqmajdbr.
Parovoz hənsirəB Barar edi. Bir jarbm istənsə jarblqandan kijin bslamBek Bularnbn ekəvini ergəştiriB Cbq-
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db. Vagonnh xbra iliktir cbraqb jaratbB turar edi. bslamBek qolbdaqb Cbraqnb ujaq Bujaqqa ByriB sekin-sekin
qadam taşlaB:
— Rqeıjnblar, tovarbşlar, kisəByrdən ehthjat BOİbnlar, kisəByr aralaqan ehtbjat BOİbnlar-deB etdi, jənə arqaqa qajtqanda həm şundaj deB etdi. Həmə dijərlik Başbnb ketərdi. Bbrav cəmədanbnb, Bbrav qapbnb, jənə
Bbrav Beligə tykkən pylini, qbsqasb hər kim ezi matabnb yşləB kerdi. Şu Bilən bu gel adamlar qajbrda qajsb
dərəçədə qfcjmatBaha əşjasb Bar ekənini bu jigitgə ez
qolb Bilən kərsətdi. Bu jigit tərəzənin astbqa qbSblbB
mbşbqniki sin,əri kezləri Bilən həmə jaqrib, kimnin nimə
qblqanbnb kerİB turar edi.
Jarbm kecəgə Barqanda Bir xatbnnbn Cbnqbrqan
tavşb Bytyn vagonnb ketəriB juBardb. (J saclarbnb juibB
jyzini tirmələB, jergə jumalaB dadlar edi. Vagon tos-topalan Boldb. bslamBek dərhal vagonnbn eki jaqbdaqb
eşiklərni qu flaB Bytyn vagonnb hnitdi. Joq cəmədan joq.
Xatbn dadleır edi:
— Beş jyz somlbq nərsə Bar edi, məjli unb alsbn..
Əz qolbm silən Berəmən əmma unbn içidə altb ajlbq
mehnət və qanca pyl sərf Bolqan istatistik ma’Iumatiar
Bar edi... altb aj... Bezgək-. Bezgəkkə qarşb... xalqnbn işi...
ilmij tegşiriş işi... Bezgək... altb ajlbq mehnət...
Səttar Beganə a’blanbn cənçəli ystigə kelgən mehmandaj Bir cetdə pisis oltbrar və tezrək bu maçaranbn
Bitişini xahleır edi. Pojezd istənsəgə keliB toxtaqanda jə 
nə təşviş Boldb. Bu təşviş şu dərəçəgə jetdi ki, Səttar
Belət almasdan şu istənsədən Bir qadam həm nəri silçiməsligini bslamBekgə ərz qbldb.
— Belət Bar,—dedi bslamBek pojezd çanojatqanda.
Və pojezd istənsədən Cbqqandan son Səttarnb ergəştiriB
joləkkə cbqdb. Joləkdə Bir cal Bərigə oxşaqan, əmma
kəttə Bir itri qucaqlaB uxlar edi. bslamBek unb ojqatbB
Belət soradb. Cal BeİBaqbnbn qatbdan ekitə qbÇbmlanqan
Beiətni unqa uzatdb.
— Qajerdan keləjatbrsbz?

— Kərmənədən .. əndbçanqa...
29
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— Itgə alqan Belətiniz tyzyk əmma əzinizniki eski Belət. Əzimiznin musulmanbmbz ekənsiz; men indəməjmən əmma mənə bu keiəturqan istənsədən Belət
albn!
bslamBek ekələ Belətni qajtarbB Berdi və arqəqa
qajtdb. Səttar unbn itigə bşqBaz eolbB qaldb.
— Bu qandaqa it, ata? dedi u aldbnqb ajaqlarb
ystigə tumşuqbnb qojbB jatqan itnin Başbnb siləs.
— Bu BorbBasar it oqlbm. Əndbçanda məktəB Bar
♦ ekən şunqa kərmənədən Bir jaxşb qojcbvannb iti Bilən
caqbrbŞbBdbr. Bu nəsildar it. Bilmədim.-. məktəB ualalarqa kersətsə kerək.
Bu Belət taza çataq Boldb da. Xərmənədən ə^dbçanqa deB alqan edim, nəxad Bittəsigə eski Belət Bergən
Bolsa! Pyl tamam bo db. Kelxoznbn qblbB Bergən qaqazb Bar. Kondyktor şunqa ynərmikin? Jolda qanca kondyktor kerı'B indəməgən edi. Ja Bilməs ekənmi nimə
Bəla? Endi bu ykəm eski dijdilər. ABBa...
Səttar çavaB Berməsdən ByriliB bslamBeknin arqasbdan kiriB ketdi. CJ ceriliB jstar edi.
— Belətni şu razjezddərı alsam BOİarmikin?
r- Mənə Belət-dedi bslamBek kyliB Bilmədinizmi?
Səttar Belətni albB avval Belətgə sonra bsImaBekgə
qaradb. Və Bunb Bir necə mərtəBƏ təkrarladb.
— Siz qara xatbnnbn tamaqbdan epiB p n ə kəvşmi
albB ketkən Bolsapbz men hazbr Belətini aldbm, ertələB
iştraf qblaman.
Haqbqatan u ertə Bilən iştraf qbldb. Cal itnin zənçirini satbB avqat qblqanb melçəlləB turqan pylini unqa
tutqbZbB jənə minnətdarcblbq Bildirdi.
Səttar vagonnbn içidə kimnin qajerqa nimə qojqanbqa zehin saibB Bexavfxatar ajlanbBjurar edi. Qap, tygyncə, cəmədanlarnbn hbsaF-b joq. Bularnbn egələri joləkkə Cbqqanda, pojezd toxtaB pəstgə tyşkənləridə jan
Benidəgilərgə „Şu qapqa qaras turbn, şu tygyncə janbnbzda tursbn, şu Cəmədanqa qaraB turbn“ deB bltbmas
qbladbrlar. Şundaj bltbmasnb Səttarqa qblqanlar həm
Boldi. Əmma qap jaki cəmədannb Bir keriş Bilən unbn
30
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cidəgi məta’nbn qbjmatbnb Bilgiləşgə Səttar jənilik qblar edi.
Bə’zi kəttə istənsələrdən əlləqandaj na tə’in əftBƏ-vt^
şərəsidən xavf xatar jaqblbB turqan kişilər CbqbB bs- v '
lamBek Bilən səzləşədirlər, Bularnbn Bə’ziləri eki, bə’ziləri Bir necə istənsə jurbB kijin tyşİB ketədirlər. Ular
dan iz BolbB vagonda jbqb nala sekiş qaladbr. Kijin bslamBeknin tavşb eştilərdir:
—: Məjli endi, Bolar iş BOİbBdbr. Oşanbn ycyn men
tez-tez kisəByrdən ehtijat Bolbnlar, dt-B esləriqgə saIbB turaman-da!.. Bu dəjyslərdən hic qutulmadbq- da!...
Bularnb hykymətnin ezi jaman ergətədir. Qancasbnb ez
qolbm Bilən yşləB Berdim, Bir saat həm qamamaj qojbB
juBaradbr.
,
Unbn„BU adamlarnb hykymətnin ezi qojqan, tapqanbdan hykymətgə pirəsənt BeriB turadbrlar* degysi kelər, əmma ajtmbş ajtmasa həm sezidəgi ahahdan şu
mana anlaşblbB turar edi.
Qand aj dbr Bir razjezddan bs'amBeknin vagonbqa
Bir qbz cbqdb. ünbn qolbdaqb cəmədanb keB qbjmatsaha mata’lar və’də qblar edi. bslamBek dərhal keliB Səttarnb tyrtdi və mejləB qblbB, pəstki qavatdan çaj albB
ornaşqan qbznb kersətdi. Səttar ezini anqavlhqqa salbB
joləkdən Bir eki etdi və kezinin qbrbnb taşlaB qbz və
unbn cəmədanbnb xəb ergəndi. Qbznb qajerdə-dbr kergəndəj Boladbr. Hər halda qacandbr. Kergən Səttar çaj
İzIəb jurqaa adamdaj alenqlaB geja qbznbn qarşbSbdaqb Baş qavatqa kezi tyşİB qalqandaj hərəkət qbldb və
• tonbnb qojmaj turbB qbzdan bu çajnbn Boşmb ekənini
soradb. Qbz Başb Bilən "bçaBbj çavaB Berdi. Səttar \
ornaşqandan so’n hər ‘ zaman' pəjt qblı*B turbB. \
qbznbn tbnbq qbzbl jyzigə, rixənək Başqan peşa-i p
nasbqa, acbq tərəzədən yr'B turqan şəBədədə yciB'
ojnaB turcjan qara, çingələk sacbqa, şərBƏt tambB
turqan qbp qbzbl ləBigə tojbB tojbB qarar edi. „Hə!im
BolbB pbşqan şaftalu—dedi u içidə ehtbjatlbq Bilən pastbnb ərcsən ■də, tilin Bilən taqnajbnqa BasbB şərBətini
qult-qult jutsan...“
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— Siz ezBekcəmi, sinlim? —dedi Səttar pojezd gydok BeriB qajsb Bir istənsədən cbqbB ketəjatqanda.
— Hə, ezBeckə dedi qbz kyÜB hazbr jaqblqan
Cbraqnbq xbra şe’Bəsidə unbn qbzarqanb keriniB
turar edi.
— ƏjBgə BujurmajsbZ'da, sirdim...—dedi. Səttar
əncədən kijin-sizni əliə qojarda kergəndəj BOİbB sirə
isləlmədim. Kijin esimgə tyşdi. Bunqa necə ajlar Boldb.
flvvaİBahar edi. Siz mengə cəmədanbnbzn*> BeriB... valdapbz Becara... Valdanbzmbdblar?
Qbznbn kezigə jaş keldi şikilik tez-tez kiprik qaqbB
tərəzədətaşqarbqa jbrtbq Bylyflər arasbdan maralaBturqan ajqa, girdaB yrİB turqa dəştgə qaradb. Pojezd gyldirəB Barar edi.
Həmə iş mənə şundan Başlandb.
Səttar u façbanbn şahbdb. Şu unb qbzqa jaqbnlaşdbrdb. Səttar u façbadan gəpirsə qbz taqatsbzlanar, epkəsi tolar, əmma eşitgysi kelər edi.
. Vaqbt jarbm kecəgə jaqbnlaşdb, həmə uxladb. Qoşnb
vagonda jaş Bala jbqlajdbr. flna ujqulb tavuş Bilən unb
jupatadbr. bslamBek Cbraqbnb ketəriB ujaq-Bujaqqa etiB
turadbr. Səttar janBaşlaB jatbB davam etər edi:
— Men Bunb ertəsigə eşitdim; valdanbz tyşməkci
Bolmaqan ekərılər...
Juqarbda kimdir esnədi. Jənə Bbrav ujqulb qaldbraqan tavuş Bilən janbdaqbdan qajsb istənsə kelişini
soradb.
— Siz istənsəgə tyşməjsizmi?—dedi qbz Səttar
gəpdən toxtaqanda, kəz jaşbdan həl Bolqan romalcasb •
Bilən kəftini bşqal.
— ,Joq-dedi Səttar jənə qoşbB qojdb-tyşəturqan
Bolsanbz Beməlal. Əgər Bbrar nərsə kerək Bolsa men
a l b B CbqbB Berəj...
— Joq rəhm ət. Men... ezim Bir tyşiB Cbqaj... dərrəv
Cbqaman işiniz Bolsa siz ki,in tyşərsiz...
Pojezd istənsəgə kiriB Barajatqanlbqbdan xaBar Be
riB gydek calqanda qbz eşikkə taman jonaldb u syriliB
kəzdən juqalbŞb Bilən Səttar cəmədannb ketəriB qarşb
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tamandaqb eşikkə qaraB jurdb. Bu tamannbq joləgidə
turqan bslameek dərhal esikni acbB Səttarnb ploşcadkaqa Cbqardb da, jənə eşikni qulf'aB aldb. Buribu həməsi
Bir recə minytnin içidə Boldb. Səttar likkilləB turqan
plosadkada turbB nərigi vagonnbn eşigini itərdi, eşik
Berk edi (J arqaqa Bir qadam qajtbB Bir ajaqbnb ləppəknin ystigə qojbB ləppək arqalb nərigi vagonnbn zinəsigə etməkci Boldb. Pojezd taraqlaB, cən ketəriB Barar
edi. Ləppək arqalb zinəgə etiş ploşcadkada turbB istənsəgə kiriB Barbşdan həm xavflb edi. Şundaj Bolsa həm
Səttar zinəgə qadan taşlaşqa qarar Berdi. U Bir qolb
Bilən pənçərəni yşləB turbB Bir ajaqbnb ləppəkdən k ə-___
tərdi. Ekinci qolbda aq» r c^mədan şu tcBda jənə Bir
ycynci qolb rolqanda unbn xbzmat bu eki qolbnbn Bytyn ymyz Bojb kersətkən xbzmatdan həm artbqraq bolardb Cl Bir hərəkət Bilən zinənin janbdaqb tutqbcdan
yşləş nijətidə pənçərəni qojbB juBardb-da, tutqbcqa intildi. Unbn qolb ilinmədi. Pojezdnin eki jaqbdan lip-lip
etİB etiB turqan ilikter cbraqlarb unbn istənsəgə kiriB
Bara atqanlbqbdan xaəar Berər edi. Səttar çan həlpidə
arqaqa taşlandb. Şu sikyndnin əzidə eki ləppək Bir-Birigə yrilik Səttarnbn ajaqb tu qan pryzinənin ystki səthi
tarajdb və Səttarnbn ajaoib tajblbB tyşiB ketdi. Qolbdaqb
aqbr cəmədan unqa onqarbB alb; qa bmkanbjat Berməs
edi. Bir sikyndnin içidə unbn Bytyn arqada qalqan hajaib tip etiB xajalbdan etdi, əmma c mədanb taşlaB
juBarqanda çan saqlaB qalbş ehtbmalb sirə esigə kelməs
edi. On qolbnbn cəngək qı İbnqan Barmaqlarb hic nərsəgə ilinmədi. (J en son dəf’ə piidirəB Barajatqan qildirəkni kerdi-də hyşdən ketdi. En sonqb vagonnbn
axbrqb qbldirəgi həm unbn qanbda ez tegişini albB
etiB ketdi.
Arada yc saat etkəndən kijin u ez qbna hyşigə
keldi. Unbn Bytyn təni kərəxt və həddən taşqarb aqbr
edi. Sekin kezini acdb. Şiftdə jaruq iliktir cbraqb janadbr. Atrafda aq partuq kijgən kişilər tavbş cbqarmasdan şaşbladbrlar Bu vyçydini Başqan kərəxtlik jənə mijəsigəcə jetiB qajtadan hyşdən ketdi.
6781-2
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11
— Qandaj BOİqanbnb Bilməj qaldbm—deB hikəjə
qbldb Səttar eki ajaqdan açraB aıada Bir necə aj eti a
təkjəgə kelgəndə - Men Bunb kijin doxtur x tbndən
eşitdim. Bir ajaqnb Baldbrdan cert yziB ketkən ekən. Bir
ajaq lət jegən, tizzənin kezi uşaiqan, iş qblbB tyzətiB
BOİmajturqan BOİqan t kən-də... Şundaqa qblbB eki ajaq
nb həm t zzədən kesİB... Vaj həmşirəqni... hə hə... dəjys... Xuddb men bu doxturqa on təngə etkəziB qojqan
ekənmənmi, din! Jərənin ləttəsini alajatqanda „aqrbjdbmb?" deB sorajdi. flqrbjdb, desəm daru Bilərf yvitiB
Beazar qblbB aladb... Vaj... həmşirə... jaxşb doxtur ekən...
Səttarnbn eki ajaqdan açraşb əzidən həm kərə
təkjə əhligə artbqraq kylfət BOİdb. Unbn hər Bir hərəkəti,
hər Bir sezi Əsrar BaBanbn qaşbnb keltirədir. Əədillə
Haçb esə kyndyzi savda Bilən BOİbB kecqurun kelgəndə
həm qavaqbnb salbB indəməsdən Bir Byrcəkdə cardana
qurbB oltbrbB təsBeh egirədir. fllbm Sərkar elgəninin
kynidən u Bilən qolbnbn ycidə soraşbB irçəjədir. Bu
şundaj irçəjədir-ki, şu irçəjişgə unbn talaj kyci sərf boIqanbnb hatta Səttarnbn ezi həm bİİİb turar edi. Bir kyni
egəmBerdi maxsum Səttarnbn ezigə „jyzində fəriştən
joq“dedi. Bir kelgənidə Bunb bslamltq həm ma’qullaB
jənə ezahlaB perdi.
Səttar Bə’zən istənsəgə Cbqadbr əmma keB vaqbt
tizzələB jurbB şunca jol BasbB cbqqanbqa pişəjman bolar edi. Əmma hər haldan Cbqmasdan həm turalmas
edi. XucHb istənsədə Bbrav unb kytİB turqandaj, ja boIm«sa u jerdə Bİr səryr işi Bolqandaj BOİbB Cbqmasa kenli
qaş Bolar edi. Cbqqandan kijin negə Cbqqanbnb ynytədir. Bir cbqqanda u eski aşnalardan „Cbnak“ laqaBİb
kişini ycrətdi. ü typpə-tyzyk kijingən, platformadan Bb
rav Bilən ajlanbB jurar və Barmaqlarb Bilən sanaB janbdaqbqa nimənidir tyşyndirər edi. Səttar tizzələrigə zar
keltirməslik ycyn aqbrlbqbnbn Bir qbsmbnb juqan hissəsigə taşlaB unqa taman Bardb. (J haman janbdaqbqa
gəp uqdbrar edi.
34
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— Cbnaq,—dedi Səttar unbn arqasbda turbB.
Bu tavuş Cbnaqqa ynytilgən, əmma hər halda
tanbş eşitiliB xuddb Başqa adamnb caqbrqan Bolsa men
tavuş BeriB izzə Bolmajbn degənnin ehtbjatbnb qblbB
sekin ByrilİB qaradb. Və Səttarnb kerİB qalacbnb ja2db.
— e...e...e... Səttar... Səttar...—dedi u və enəşiB so-

raşdb. Səttarnbn ajaqsbzlbqbnb kijin tərdi şikilik danq

qatbB qaldb—Səttar... nimə... nimə Boldb?... negə?...

qacan?...
Səttarnbn kezi jaşlandb-da tez-tez kiprik qaqbB Bildirməslikkə tirişdi.
— Qajerla’rdan sorajmbz... dedi u zorqa.
— E, işlər jirik, Biz-ky sofxozda, bu senin ajaqbn...
aBBa... nimə BOİbB şundaj toldb, xoş? Pojezd Basdbmb?
Səttar Bunqa sirə çavaB tapalmas və nimə qblbB
gəpni Başqa jaqqa Byryşni Bilməs edi. Indəməgəndən
kijin Cbnaq janbdaqbqa „sen BarbB tur“ men kijinrək
Baraman" deB bşara qbldb da Səttarnb BaşlaB cetdəgi
lskəmenkəgə albB Bardb.
— Xoş qandaj BOİbB sofxozqa ketiB qaldbn?—dedi
u Bir b r q b B iskəmejkənin ystigə CbqbB olturuB-hickim
kerinməjdir... həmə... həm...
Cbnaq appaq romalar Bilən qbp-qbZbl jyzidəgi tə
rini ərtiB kyldi.
1
— Bu çydə qbzbq Boldb. Bir kyni Biz jetti kişi
qolqa tyşdık. BeŞtə militsij.ə B!zni oraB qbdbrbş sə’bəsigə albB Eardb. Xuş mejləB, kelişkən, jaş-qbna Bir
tergəvci Bar ekən həməmizni şu soraq qbldb. Biz yrərmikin, degən edik, tert mərtəBədən soraq Berdik, aqalasb
qattbq həm gəpirmədi Bir həftə tyrmədə jatqanbmbzdan
kijin Bir kyni həməmizni caqbrtbrdb. Biz hər soraqda
çertəgə qajerqa işgə kirəmiz, desək Bizdən qaqaz sorajdbr, iş BOİmaqandan kijin ac qalbB şu işni qblambz,
der edik-də, u .qaqaz soramajturqan çajqa juBarsaq
qacmaj işləjsizlərmi?" dedi. Biz Bir Birimizgə qaradbq.
Nimə dijmiz endi? Nablaç xob dijişgə toqrb keldi. Kijin
u Bizni eki-yc saat albB eltyriB nəsi ət qbldb. Işgə Ba
rbB işləsələrin undaj BOİadbr, Bundaj Boladbr, degənigə
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Bə'zimiz bşandbq, Bə’zimiz bşanmadbq. Çonaş vaqtbda
həməmiz eldirgəni, jaqbmbdan saBun, syjəgimizdən qand
qblqanb albB ketəjatbr“ deB JokbBaj həmənin jyrəgigə
, vəhimə saldb. Şundaj qblbB pojezdqa Cbqdbq. Pojezd
sajnbn ystidən etiB ketajatqanda JoİCbBaj əzini suvqa
taşladb. Biz altb kişi qalbB şam pəjtidə Bir istənsəgə
BarbB tyşdik. Militsijə qajer.dandbr ərəvə taptbrdb. Başketi joq tep-tekiz dalada Bir necə saat jurqanbmbzda’n
kijin xuftan kec Bir şəhərcəgə kiriB Bardbq. Hənyz
*mənə hazbr atadbr, hazbr eldirədir" deB Barar edik.
Həmə bmaratlar aj jəni, əmma pəstək-ginə Bir Bbna
aldbda toxtadbq. Militsijə həməmizni tyşyria albB l-irdi.
Janbmda turqan kimdir „BU-kişinin jaqbnb alaturqan
zavud. Maşbna Bilən jaqbmbznb aladbr. JoİCbBaj Bİr gəpni Bilər ekən“ dedi. Militsijə b zni Bir yjgə albB kirİB
həmən yst-Başbnnb jec“ degəndə Birdən həməmiz „ənə!"
deBjuBardbq.
„ — Nimə qblasan Bizni?—dedim men militsijənin
aldbqa keliB.
„ — Hammam—dedi militsijə hajran BolbB.
Kijin çanbmbz çajbqa tyşdi.
Şundaj qblbB, hammamdan taza kijimlər kijiB Cbq
dbq. Oşa keçəsi hər qajsbmbzqa Bittədən seri, kerpəjastuq Berdi. Jatdbq. Ertəsigə' iş Berdi. RvqaMəjin. Işİəb
jurdbq. Bir necə həfrəgəcə oşa jerdəgi işci-xbzmatcblarnb
Bezək qbldbq: nərsəsini oqrulajmbz, yrəmiz, sykəmiz...
/B u iarn b n içidə Biz altb kişi suvnbn icifdəgi Bir tamcb
I jaqdaj açralbB turar edik. Kijin ərgənişiB, aralaşbB ketdik.
u Hazbr həməmiz həm gəzetə oqujturqan BOİbB qalqanmbz. Men yjləndim. Xatbn həjcə əgən... alahbda yjim
Bar. Mrada eki aj ətkəndən kijin Bir kelgənimdə Başqa
çarələrdən Bir myncəsini albB ketdim. Sen joq edin Ha
zbr Bizdən altb caqbrbm nəridəgi Bir xutorda. Ularnbn
həm dbmaqb caq, mendən xursand. Endi menin ismim
( Cbnaq eməs, xutorda həmə meni ortaq Əsqər Joldaşuf,
V^deB caqbradbr. Ortaq Cbnaq, desə kelişmejdir həm-də...
Ojəp şu jergə jetkəndə jygyriB kelgən Bir jigit əzi
nin şaşblbş xaBarb Bilən unbn sezini kesdi. U əlləqan36
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daj vagonlardan yetəsi açratblqanb və əlləkimləmin qaraB turqanbdan xaBar Berər edi. Cbnaq şaşblbB Səttar
Bilən xajrlaşdb və jygyrgənicə ketdi.
Jən ə oşa təkıə, oşa adamlar, haman oşa ocaq tuV
tajdbr. Səttarnbn iti uxlajdbr. Daraxtlarnba Bərgi nyrsiz-i
ləngən, nəvdələri cərcəgəndəj. Syppə ystigə jajblqan fl
qazaqb kijgiz ystidə, jerdə, unda-munda sarbq Bərglər
jatadbr, Səttarnbn nəzəridə alam keksərgən hatta jaşaşdan həvsələsi pir Bolqandaj kərinər edi. Səttarnbn tək*
jədən Başqa Baraturqan jeri joq Endi pojezdnbn ez vaqtbda kelişi jaki əmanətxana aldbda nəvəət kytkən kişilərnia keBİigi unbn yeyn jetimnin həjitidəj xalas. Əmma
unbn sirə elgysi kelməs çanb Bəlki ilgərigidən həm şbrbnraq BOİqan edi. (J elişini şunca xahlamas edi ki, hat
ta şu toqruda egəmBerdi maxsum Bilən uruşdb. EgəmBerdi maxsum Bir kelgənidə negədir qalbr və axbratdan
sez acdb:
— Kişinin ystigə topraq tartbiqandan kijin qaBbrnbn qbBİa tamanbdan eşik acblbB hyr kirədir. QaBbr unbn
çəmalbdan mynəvvər Boladbr. U Bəndəgə tə’zim qbladbr... Bəndənin qolb tegiB ketiB unbn mərvarbd mərçanb yziliB ketədir... Bəndə Xbçalat BolbB mərvarbd də
nələrini terədir. Ta dəvri qbjamatqaca terədir. Şu Bilən
Bəndə, jollarnbn ətkənini Bilməj qaladbr...
— Şunb deB tezrək eliş kerəkmi?—dedi Səttar „sirə
aqlbn Barmb" deməkci Bolqan ahanda. Sonra untn esigə Sərkarnbn „Bojdaq kytkən xatbnlarb" tyşdi-də accbq
Bilən qoşbB qojdb-negə Bolmasa əziniz tezrək elməjsiz?..
EgəmBerdi maxsum ƏBdillə haçbqa qaradb. Haçb
qbçbndb. Və „ əbIəx, hajvan" degəndəj qblbB teskəri qa
radb. Mənə şundan son u hər zaman Səttarqa Berəturqan Bir təngəjarbm təngəsini həm Berməj qojdb. Bir
kyni u Əsrar BaBaqa Səttarnb „nəhs, kəsafət“ deBdir.
Haçb haqbqatan şu gəpni ajtqanmb, joqmb, iş qblbB
Əsrar Basa Səttarqa şundaj dedi. Bu Bilən u ezini Sət
tarqa xajrxah kersətməkci jaki Haçbnb jamanlamaqcb
eməs: unbn muddaasb Səttarnb təkjədən Bezdiriş, Bir
blaçbnb qblbB şu pəlid, nəşə cekiB pyl Berməjturqan,
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Bə’zm Bir cajnək cajqa zərəri tegəturqan juvuqsbzdan
qutulbş edi. Bəra-Bara ƏBdillə Haçb Bilən Səttar arasbqa şundaj dyşmənlik tyşdi-ki, Bularnb elim xəvfi həm
kelişdirə almas edi.
% ’ bslamBek Bir kelgənidə Səttarqa dostana Bir məs
ləhət Berdi: eki ajaqb Bolmaqan kişi invəlid. Invəlidni
kergən kişi unbn qandaj invəlid BOlqanbnb soraB olturmajdbr. Bundaj invəlidlik JceBrək uruşnbn nətiçəsi Boladbr. Şundaj Bolqandan kijin negə Səttar ez huquqbdan
fajdalanmajdbr, negə u „uruşda qan tekkənmiz...** des'
qolbdaqb tajaqb Bilən ycrəgən kişini yrə Berməjdir, nimə
ycyn u şutajaq jardamb Bilən pbjan Bazarnb tes-topalan
qblbB pyl tapmajdbr? Invəlidni qanun rbaja qbladbr-ki!
Hic solmasa araq albB satsa...
Səttar su işni qbldb. Bunqa hatta ƏBdillə Haçbqaca syjyndi. A, invəlidni qanun 'şundaj rbaja qblbŞbnb
və bu tajaqnbn şundaj pyl tapbŞbnb Bilsə u əllə qaçan
lar eki ajaqbnb Berər edi!
Əmma həmə syjynişlər Bekər ketdi; unbn xarxaşasb
hənyz təkjədə dilsbjahlbqlarqa səbəb BOİbB turar edi.
Araq dekəni Berk jaki Bazar kəsat BOİqan kynlərdə u
jənə təkjəgə kelədir. U şu invəlidlikini təkjədə həm
qbladbr.. gəpini qajtarqan adamnb tajaq Bilən tyşyrədir,
sekədir jaki „həmə sirinni GPYgə parbB ajtaman" deB
doq qbladbr. Şu sonqbsbdan keB kişi qorqar edi. U avvallarb xarçbSb Bolmaqan vaqbtda, kijin-kijin pyli Bol
sa həm bu jerdəgilərdən pyl sorajdbr. Bu xususan ƏB
dillə Haçbnbn çanbnb cbqarar, əmma hər qanca aaşb
kelsə Səttarqa tikkə qattbq gəpirrfiəs edi. U Bilən^ezləşədir hatta ezini zorlaB Bolsa həm irçəjədir.
ƏBdillə Haçb kyndyz kynləri vSəttarnb kerməjdir,
kerməslikkə tbrbşadbr. Kecqurun esə nablaç. Səttarnbn
hər Bir qblbqb, hər Bir hərəkəti, hər Bir sezi unbn kəksigə erigən qorqaşbm BolbB tamar edi. Haçbnbn nəzəridə
u nəşə cilimni həm Başqa adamlardaj quldbratmajdbr.
Unbn cajnəkdən pbjalaqa caj qujbŞb həm Başqaca. U
cajni həm adamlardaj sblbq eməs, qattbq „qult“ etkiziB
jutadbr. Haçb keB vaqt unqa qaramaslbqqa tbrbşsa həm
38
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əksini albB təsadbfbj sərətdə kezi tyşiB qalar və bu təsadbf şundaj tez-tez təkıarlamas edi-ki dad, des juBarbş
dərəçəsigə jetər edi.
/
Haçb myhəBBət toqrusbda ajbq, əmma əgər Bbrav
keliB unqa „myhəBBət jaman kerişnin əksi" desə şu
andajaq u myhəBBətnin həmə inickə qbllarbdan cbqaturqan sədalarnb anlaşqa qaBblbjatlb BOİbŞb muqarraredi.
Haçbnbn 'nəzəridə Səttar ilgəri keçəsi tinc uşlar
edi. Endi xurrək tartadbr, keB qbrribrlajdbr. Kijin əllə
qandaj nəfəs aladbr... Səttar təkjədə jatqan kyni ƏBdillə Haçb keçəsi Bilən tolqanbB cbqar edi.
Şundaj keçələrinin Biridə Hacb brqbB ornbdan turdb-də Bir ləhzə həm toxtamai, astbda Səttar..iatoan paxsa duvalnbn arqasbqa etdi.fŞu ləhzədə yjjbn »men“i
ekigə Belindi. Biri Mhazbr şu Öuvalnb İtəFiB unbn ystigə
aqnat, elsin Bəccəqər" der, ekincisi esə .ejlə, kijin ni
mə Boladbr. Rxbrbnb həm ejlə" der edi. Birini „men“i
çavaB Berədir; „sen hazbr şu işini qbl, kijin nimə BOİbSbnb və axbrbnb kijin əjləjsən. Bol vaqtbnb qoldan Bermə...
U duvalnbn arqasbqa etişi Bilən Səttarnbn iti ajqanbB hyriB alamnb Başbqa ke ərdi. Haçb jənə oşandaj jəBçirlik Bilən qajtbB keliB kerpəsigə kirdi. Səttar
ojqc!nbB~taVuş Cbqarqandan kijin-ginə itinin tavşb pəsəjdi, əmma qbnşbşda davam etər edi.
Bundaj tərəddydlərdən Bir-eki BOİdb və hər səfər
xuddb Bilgəndəj it xalal Berər edi.
Səttarnb juqatbş xavf-xatardan qutblbş toqrbSbda
hər kim hər xbl jbllar ejləB Cbqardb, əmma hic qajsb
duval astbda qaldbrbşdaj Begyman 6məs edi. UrbB eldiriş jaki daru Beriş sinəri tədBirlər hər halda bşanbB Bol
ma.turqan iş. Duval astbda-qalsacb, duvalnbn ezi aqnaşb
mymkyn. EgəmBerdi maxsum Bunqa hatta dıjnij asaa
həm tapdb: „öu Bəccəqər keB zbna qblqan ystigə du
val jbqbtbş kerək."
•

f\lbm Sərkar Bir kelgənidə Səttarnb ilgərigidəj serləntirdi. Jənə unbn jelkəsigə yriB Baqrb taş, şervəccə
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dedi. Şu kyni kecgəcə şundaj qbldb-ki, Səttar jənə əzi
ni jarbm arslan his qblajazdb. Kecqurun Sərkar itnin janbda turbB Səttarnb caqbrdb.
— SəttarBek, SəttarBek...—dedi u vəhimə qblbB-he
SəttarBek dijmən... Bunb qaran! Qanb men ajtmajbn əzi
niz Bilin ci...

Səttar kasədən şorvanbn şirin qujqumbnb icdi-də,
kəfti B.lən aqzbnb ərtə-ərtə unbn janbqa keldi.
— Nimə?-dedi u kekiriB tişini kəvləB.
— Qanb əziniz Bilin ci. Əmma şunb həm Bilsəniz
qajbl qalaman.
Səttar itnin ujaq-Bujaqbqa qaradb. It eki ajaqb
ystigə tumşbqbnb qojbB jatarvə gah Səttarqa, gah
Sərkarqa qaıar edi. Səttar unqa jaqbnlaşqan edi.
Sərkar mehriBan ananb Balasbnb etdən ehtbjat qblqandaqb hərəkət Bilən unbn jelkəsidən tartdb. Şundan kijin Səttarqa „it quturqan" dijişdən Başqa gəp
qalmadb. Şundaj degənidə sərkar icigə albB turqan
nəfəsini „ənə“ deB Boşatdb-da, Səttarnbn jelkəsigə
şəpətilədi.
— Bərəkətlə, qajbl-dedi u və nəzəridə itnin quturqanbdan geja vəhiməgə tyşiB oltbrqan Haçbqa Sət
tarnb maxtadb əmma qajbl qalmaqa adam... Bildi. Şun
daj kəriB Bildi.
Gəp itni qandaj qblbB eldiriş, rəhimdillik toqrusbda
ketejatqanda qajerdandbr pəjda Bolqan Maxsum həməgə
savaB yləşdi:
—Himm... Bunb avvai kim kerdi? Quturqan itni
dəf’ avvai kergən kişi xudadan on saval aladbr. Əzgələrni BaxəBər qblsa ottuz saval aladbr. Hər kişi unb eldirsə yc jyz saval aladbr.
Səttarqa xuda jarbmta savaB Berməgəndə həm u
itni eldirər edi. CJ itni jeckəndə Sərkar xuddb Bir tedə
əri icigə k rİB qalqandaj əllə nərsədən jyzini qorbB, əftini ByriştTiB arqaqa cekildi.
— Ejj... çydə kenlim Boş-dat.. Qandaj eldirəsiz-ə,
SəttarBek? Ehtbjat BOİbn-.. Ənə ujaqqa albB cbqbn-e...
ajbB cbqbn... Men kerməjln...
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Səttar Əsrar BaBa keltiris Bergən arqannbn ycini
Sbrtmaq qblbB itnin Bojnbqa saldb-da, duvalnbn arqasbq a albB etdi. Haçb arqannbn ekinci ycini Cbnarnbn saXbdan aşbrbBtaşlaB Səttarnbn qolbqa tutquzdb. Və u həm
qaraB turalmaslbqbnb ərz qblbB qajtbB ketdi. İt dymini
qbipbllatbB jer iskəB hər zaman Səttarqa qarar edi. Sət
tar arqannb tartdb. Sbrtmaq itinin Bojnbdaqb çyngə BatbB, unbn aldbnqb ajaqlarb kətərildi Səttar Bir siltədi, .it
adam Bojb kətəriliB pittillədi... Qbşda duval astbda qunuşbB olturqan, dildirəB bssbq qojbhdan çaj alqan oşa
kycykcə bsdi, aqbrlaşdb və şu aqbrlbqb ezini Boqar
edi...
-■
Səttar qajtbB kelgəndə hickim hic nərsə demədi, u
ez qblmbŞbqa pbsəjmandaj kerinər və Bunb həmə seziB
turar edi.
Ertəsigə Səttar təkjədən ketdi. U təkjədən-ginə
eməs, şu şahərdən ketdi. Unb qajtarbB ketəturqan hic
qandaj ilinçi joq edi. Arada Bir həftə etkəndən kijin qajSb Bir istənsənin Belətxanasbda Bir qnlbnb romal Biİən
Bojnbqa asba (sbnqan bo sa kerək) tiləniB jurar edi.
— Həj Buradərlər, Bir qarbBİarbnnb joqlanlar... çan
əkə, Bittə nan albB Berin.. Haj musulman... Bittə n a n ..
Ejjj... namərd! E xuda, şu... mehtaç qbldbnmb? şu...
Bəndəngə-jəl Vaj dəjys... Şu Bəndəngə mehtaç qbldbn*
mb? Həj Buradər, Bir qarbBbRbznb joqlaB ketin...
11 ijun 1933.

RO DAP A
I

— Badrəftarni caldb. Əlqbssa pəri-pəjkər...
— Eski bmlalarbn qursbn, Badrəftar nəj caldb, din...
— Badrəftarni caldb...
— Nəj caldb, nəj! Badrəftar-adam unb calbB boImajdbr. U nəj calqan BOİbŞb mymkyndir!
— E eşəknin—tumşuqbnb caldb!.. Pədəringə lə’nət
qurmsaq... Eşəknin— tumşuqbnb caldb!!..
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Jetmiş Bir jaşqa jettcən Calnbh taVŞbmb şu? Bu Baqbrbşda unbn eskiriB, hilhilləB qalqan epkəsı, jergə kemiliB cirij Başlaqan Bezdəjı' titiliB ketmədimikin? KitaB
oqujatqan kişi Bir ceciB tyşdi. ABbdçan qajrblbB arqasbq a atasbqa qaradb da, mbnçbqbda kyliB qojbB jənə ez
işidə davam etdi. KbtaBxan kijincə „ni* eməs „nəj“ ekənini fəhimləB jaqlbşqanbqa bqrar Boldb. Əmma cal bqrar
BOİqanb ytcyn kbtaBxannb həm jaman kəriB qanqşarbnb
çijirdi. Və^unb „ni“ oquşqa məçByrqbldb KbtaBxan həm
calnbq fe’ligə tyşiniB qalqan. ABbdçanqa kez qbSbB, cal
ajtqanca oqudb. Ajnbqsa ABbdçannbn xahbŞbqa qarşb
Bolqan unbn tələBini bçra etməslik qbjbn cynki ABbd
çan unbn jaşaşbnb tiləsə, şu andajaq u elimgə tajjar edi.
Ətkən jbl kyzdə cal Aəbdçannb yjləntirİB həmə
keksələrgə tekkon dərd:arzu-həvəs kerməkci BOİqanda
ABbdçan b r top kelxozcblar Bilən kəmir kanbqa işgə
ketdi. Cal jutquzqan q marBazdaj çirilləB ABbdçan Bilən
urbşdb da, unb qbzartbraturqan gəplərini a tdb həm boImadb. Axbrb iş Baharqa qaldb. Qbz sac taraB esma qo
jbB qbşnb həm etkəzdi. ABbdçan əzinin topb‘Bilən qoş Cbqqandan kijin keldi. İş şundaj qbstav edi-ki, hatta cal həm
jan Berişgə məçByr Boldb. Əmirkan tikilgəndən son muvafbq fyrsət h b s a B İ a s cal jənə qbnşbdb. Aebdçan jənə
tarxaşlbq qbldb. Əmma cal kekirtək cozmasdan jaxşblbq
Bilən ABbdçannb aldaB—suldaB jolqa salmaqcb Boldb:
— Oqlum,—dedi u Bir kyni mehmanxanada-qbz
BƏmbsalb Badbrbn-.. torlaqandan kijin uruqb qatadbr,
accbq BOİadbr, kəmgəşt Boladbr... u kərsiliƏB turqan
vaqtbda jaxşb Boladbr...
Şu istənsə jolb qbşlaqbmbznbn nəfəsini qajtan»B
turbBdbr. Şunqa taş terməkcimiz capbq Başlanmasdan şunbn kyc işlərini jenillətməsək kijin qbjnalbB qalambz.
Hər iş məvryti Bilən.

— Zunnun-xaça eşan, Mbrvahbd, joldaşxaçalar həm
şu qbşlaqnbn fuqarasb-ky! Negə ularnbn işi joq-u, həmə
qalva sizlərnin Başiarbnda? undan kərə xatbn albşqa
jaramajman, deB qojaqal-da!..
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— Ular jəkkə xoçalbq „ezinni Bil, ezgəfıi qoj“ dijdirlər, ylyşiB Bir işni qblbşlarb qbjbn. Bir kelxoz xatbn
albşqa jarajman, əmma fyrsət naqulaj. Şu jol Bitməsdən
blaç joq... Hər jbl jyk taşbşqa kelxoz qanca artbqcä
Cbqbm qbladbr. Tert caqbrbm jolnb artbqca Basambz:
Beş caqbrbmlbq jol turbB toqquz caqbrbmlbq joldan
qatnajmbz...
— Seqə nimə?
— Kelxoz Bir miri fajda qblsa oşanqa men həm
şerik. Biz jergə qul Bolbö u nimə Bersə şunb almajmbz
Biz jerni ezimizgə qul qblbB, unb keB Berişgə məçByr
qblambz. MəçByr qblbş mənə şundaqa işlər Bilən boladbr. Şundaqa işlər kelxozbmbznb rbvaçlandbradbr,
Kelxoz rbV;açlanqan sajbn jer Bizgə boş egəBerədir...
— Menin avladbmdan hez Cbqqanb joqü Juqal
pşdəringə lə’nət zarqaldaq! u, u, u kezni qara, çijəgini
qara u çijəgi negə qbzbl? U negə heznin kezidəj... Hy,
na bnsaf...
flBbdçan eşikni qattbq japbl CbqbB ketdi. Tavadandan çən jaqdb. Calnbn ymedləri həm şu cəndəj tozbdb
Şu dəmdə və ymymən sundan kijin cal qandaj qblbB
ÄBbdçınnbn zidini əlbşnb Bilməs edi. Ertəsigə u qbznbn
atasbqa işnin Buzulqanlbqbdan, xaBar Beriş Bilənginə
qanaatlanmasdan, həssəsini daqqbllatbB jurbB qbzqa
kijəv həm izlədi. Bir necə jigilərni taqdbm həm qbldb.
Faqat fatbha qblbşqa qalqanda qbz jer tepiriB anasbqa qbcqbrbBdbr:
— Men BBbdçan əkəmdən 'Başqa kişigə tegməjmən.
Zorlasalarbn xatbn qbZİar şeBəsigə BarbB ərz qblaman...
—deBdir.
Şundan son həməsinin dəmi içidə qaldb. Cal oqlbnb picilgən hekiz qbznb—megəçin, deB həməgə ərz qb
lbB jurdb. Bir kyni u qbznbn atasbqa flBbdçan ajtmaqan
Bir gəpni jetkizdi. „flBbdçan qbzbnbn qarnbda menin
Balam Bar“ deB ajtajatbr, dedi. Şundan son qbznbn atasb
havlbnbn ortasbda tyris qbznb „mançalaqb, tavqb lə'nət”
deB caqbrdb və qacan Bolsa həm yriB məjiB qblbşnı.
və’də qbldb.
,
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istənsə Bilən qbşlaqnbn arasbdaqb Beş caqrbmlbq
jol jblnbn tert fəsli ycyn həm jaraqsbzdbr. Unqa adam! lar şax BasaBeriB həm zerikkən. bu joldan jurqanda
ərəvə eləkdəj elənədir, at mynkijdir, ərəvəkəş kyrəkdən
atblqandaj əllə qanca çajqa BarbB tyşədir. Qbsqasb bu
joldan ərəvəlik jurbş flmondsonnbn şbmalqa qblqan
səfəridəj xa'arlb Bolar edi. Unbn ortasbda Bundantoqquz
7bl ilgəri jaqac kepryk Bolar edi. U kyjgən. Basmacblbqnbq xuruç qblqan kynləridən xatbra BolbB hənyz unbn
xarsanlarb qarajbB turadbr. Kyzdə taş terməkci BOİbB
Bytyn materbjallar hazbrlandb. Hətta taşlar həm məjdələngən edi. Işci kyci jetişməgənlgi səbəbİİ Bolmadb,jerlər myzləB iş toxtadb. Baharda qoş vaqtbda jənə adam
jetişməjdir. ilgəri adamlar işsiz Bolar edi endi iş adamSbz. Endi şundaj vaqbt aolbBdbr-və „işsizlik“ Burunqb
, MbSbr xalqbnbn hekyzgə tapbnqanbdaj eriş kerinədir.
İşsiz həm adam Boladbrmb! Hazbr işsizlik toqrusbda gəpiriş qanca eriş kerinsə kəmir qanbdan qajtqan kelxozCblarqa jolnbn hənyz oşa ahvalda jatqanlbqb, kelxoz
Bar çajda şundaj jolnbn BolbŞb həm şundai eriş kerinər
edi. Ular kelgən kynləridən BaşlaB şu işni qozqaşdb.
Bu qozqəşdan Bbran nətiçə CbqbŞb jaxşb çan kyjdirilgən
mehnətnin hyzyridə muqarrar edi.
- Biz işləşni Biləmiz, ortaqlar,—dedi Brigədir flBbdçan şu jol işinin BaşlanbŞb munasəBəti Bilən Bolqan kel
xoz məçlisidə — əmma işləşnin jolbnb Bilməjmiz. J ə ’ni
işni muvafbq rəvişdə təşkil qbla almajmbz Kepcilikdən
iş qalmajdbr. Kelxozbmbzda mehnətni təşkil qblsaq Beş
caqbrbm eməs, on caqbrbm jolnb həm Bitkəzişgə jetərli
kyc Boladbr. Eu Bir təçrİBƏ, Biznin Brigədəgə tegisli ycəskəni açratbB Berilsin. Biz capbqnb həm qblambz, capbq
arasbda jolnb Bitkəzəmiz. Rajon bçraqomb m;s kanb
Bilən istənsə arasbdaqb jolda işləjatqan işçilərdən Bir Brigədəni Bizgə Berəturqan Boldb. Faqat Bizgə Beriləturqan
ycəstkə şu joldan uzaq Bolmaslbqb ker^k-..
Jolcblarnbn fa’albjatbnb alqbŞİaB Bytyn qbşlaq cəpək caldb. Rajon gəzitəsi Baqbraq hərflər Bilən sərləvhə
qojbB ularnb nəmynə qblbB Bytyn rajonqa taqdbm qbldb.
/
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fljnbqsa şu flBbdçannbn atasbqa jaqmadb. Kimdir unqa
gəzİtənioqbB Berməkci Bolqanbdan u sərləvhəsini eşitişi
Bilən pbşqbrbB ornbdan turbB ketdi, Şu jol işi nəzərigə
BOİaçaq kelinigə kyndəşdəj BolbB kerindi. Oşa kyni Bytyn
ymrini kimnin qolbda gəz tə kersə dər hal „satasanmb?
deBSoraşvə satsa albB kyjdiriş Bilən etdi. Bunb şox Bala
lar BİİİB qalbB qanca eski gəzitələmi unqa pul qblbşdb.
Xlazjəmr^ nəvBətdəgi nəmirdə rajon Pərtkəminig şu
is ivzəsrdəh~Cbqarqan qararb Basbİdb. Şundaj hər
nemiridə'dijərlTk jol işi toqrusbda tyrli də'rəklər BasblbB
turdb. Cal gəzitə qbdbrbşdan carcaB axbrb şu „xursandCblbq“ dan vaz keçdi. Əmma şu qbşlaqdan Bbran həftəgə
Bolsa həm ketgysi k e h r edi.
Birinci capbq Başlanqunca jol taş terilişgə tajjar
BOldb- Kepriknin jaqacalarb capblbB suv uraturqan çajlarbqa xərsənlər ornatbldb. Şundan son Birinci capbq
BaşlanbB ketdi.
Cal şəhərgə Barmaqcb BolbB istənsəgə cbqqända u
tanbmaqan Bir BaBa Belət uzatbB:
— flBbdçan əkəm təjinləgən edilər-dedi.

Calnbnaccbqbkeld. „Şəhərgə BarbŞ ymrimgə ymyr
qoşsa həm Barmajman“ deB qajtbB ketdi. Ertəsigə ejnəniB turbB u meni „pojezdə Barsbn" degən-də, men at
lbq Baraman, dedi-də, jənə Baraturqan BOİdb. Şundan
son BOİaçaq qudasbnbn aldbqa BarbB flBbdçannb pes
qblbB atbnb soradb. ü həm kijəvinin jyzidən ətəlməj
Berdi Şu Bilən cal şəhərgə ketdi. flBbdçan Bunb kecqu-ı
run ez Brigəd isi Bilən capbqdan jol işigəketəjatbB eşitdi J
Brigədə jol joləkəj məçlis qblbB Barar edi. flBbdçan}
kyldi də ortada ketəjatqan rəisdən sez aldb.
’
— Capbq işidəgi musaBaqadan şyBhəsiz jutbB Cbqambz. Əmma jolnb ez vaqtbda Bitkəzə oimajmbz or
taqlar, kyni Bojb capbqda cərcəB qalar ekənmiz
Şunbn ycyn Bundan son yc kyn capbqda, Bir kyn jolda
işləjik Şundaj qblsaq musaeaqəda hic qajsb Brigədəgə
jutquzmajmbz jolnb həm capbqnb həm ez vaqtbda Bitkəzəmiz.
flrqada keləjatqan kimdir e ’tbraz Bildirdi.
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— Şu toqruqa kelgəndə janlbşa-jatbrsbz, ortaq
ABbdçan. Bundaj qblqanda capbqnb-ky vaqtbdan ilgəri
BitkəziB kijin Bbratola jolqa keləmiz—ə, əmma Biz yc kyn
capbqdalbqbmbzda taşcblar nimə qbladb? Ularnbn həm
işini eldirgən Bolambz.. Menimcə capbq vaqtlarbda kycimizni ekigə Bələjik. Əgər capbqdaqblarqa zor kelsə
joldan BarbB şətəkkə alambz...
— Toqru, toqru dedi flBbdçan unbn sezini kesiB
men ejləməjdən gəpirdim. Pəreşan xatbrlbq Bilən xajalbm cacblbö..
'
Calnbn şəhərgə ketkəni həməgə mə’lym BOİdb.
Məçlisdən son calnbn qblqan eçərlikləri haqbda hər kim
Bilgənicə sə z Iəb, ta jolqa jetkyncə kylki yzylmədi. Əmma flBbdçannbn jyrəgigə Bir qaşlbq tyşdi.
Şundaj qblbB capbq Bilən jol işi hic qajerqa jazblmaqan, rezalytsijə jyzini kerməgən aqzəki qarar Bilən
^Bərəvər b rar edi. Kyzdyznin jaruqb eməs, Bə’zən qbra
Jşbra ajdbn həm jokblarnbn qalaBasb ycyn xbzmatqblar edi.
Şundaj ajdbn kecələrnin Biridə Bytyn Brigədə oşa
jernin ©zidə tynəB qalaturqan BOİdb. Rsman tbnbq. Da
la qaramtbl zənər. istənsə tamanda Cbraqlar mütillər,
qbşlaqdan esə jalqbz itiərnin hyrgən, yligəntavşb eştilər
edi. Jolnbn cetigə cal qajnatbş ycyn jaqblqan et həm
sendi. Qum tepələrdə top top BOİbB jatqänlarnbn qurunqurun tavuşlarb həm eştilməj qaldb. Çim, sykynət.
— Əldim endi, dedi kimdir ujqulb tavuş Bilən tynnin sykynətini BuzbB qacan qacan... bu jolnbn marasbmbnb kərİB hardbqlar Cbqadbr?..
C*
— R, dostbm sen Bilən Biz qbjbncblbq, aqbj, mehnətni keriB, Bir kyni qacan BOİsa-da rahatbnb kərəmiz.
Əzin ajtqandaj hardbqbmbz Cbqadbr. Men nbhajatb yc
aj kanda işlədim şu yc aj mengə paşqa alamnbn dərcəslni acdb. Men Başqa alamda eskən, işləgən adamlarnb
9 kerdim. Biz nimə ycyn və qacanqaca qattbqcblbq kerişiÇ\*| mizni Biləmiz. Sen kanqa Barmaqansan, Bilməjsən. Biz
ezimiz xahlaB Bir muddaada aqbz mehnət qblajatbrmbz.
Əmma men kergən u alamnbn kişiləri Bizdən necə
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hessə aqbr nehnət quiqanlar. Əmma nimə ycyn Və qacanqaca ekənini Bilməgənlər. Men Nikələjnin vaqtbda
DonBass degən kanda işləgən Bir şaxtjornb kerdim Mehnətnin aqbrb jernin təgidə ekən. Biz jetti saat işlər edik.
CJ hər kyni on yc, on tert saat işləgən ekən jənə xoçajbnbqa mənzyr Bola olmas ekən. „Ərziməs ajlbqlarb- •
mbz həm qolbmbzqa Bytyn tegməs edi, egəsiz itnin kynini kerər edik" dijdir. Biz və hazbrqb kan işçiləri
həməmiz əzimiz ycyn işləjmiz. Əmma u vaqbtd’a-Cb?
Ularnbn aqbz mehnəti ƏBədij və jalqbz xoçajbn ycyn
BOİqandbr. Biz əzimiz və Bir - Birimiz ycyn çafa tartsaq bu çafa eməs. Əmma mehnətni qblbB unbn rahatbdan şunca uzaq Bolsan ki, hatta mehrətnin rahatb Barlbqbqa həm şyBhələnə Başlasan--u çafa, u zylim! Dunjada
Bittə Donəass-qbna eməs, alam kemirgə Baj ekən. Şu
kanlartn həməsidə adam işləjdir. §iznin məmləkətdən
Başqa həmə məmləkətlərdə işcilərnin Başbda şu çafa
Bar, şu zylim, Bar. Jənə əzini çafa, zylimgə tutbB Berişgə
zor BOİqan million—million işsizlər həm az eməs... —
Rj uzaqdaqb qapqara çəppəjİB turqan terəklər arqasbqa etiB ufuqqa Baş qojdb. Kiprik qaqbB turqan julduzlar Barqan sajbn xbralaşbB 'axbrb səndi. Qujasnbn
qbzqbc nyri taq caqqblarbqa altbn suvb jygyrtiriB qaranqulbqnb altbn sypyrgi Bilən sypyrdi. Jolcblar nanuşta /y
qblbB olturqanda pojezddan tyşkən jolavcblar qazlar si- *
nəri tizilişiB jolnbn cetidən jurbB etiB ketişdi. En kijin uzaqdan Bykcəjgən, həssə yşləgən Bir kişi ^ərindi. Rəbdçan qaraB dər hal atasb ekənini Bildi-də negədir jyrəgi
çbq etiB ketdi və cəjnəB turqan nanbnb aqzbda ajlantbra ajlantbra ərən jutdb. Calnbn avzajb Buzuq, əmma
əzini zoriaB kez atrafbqa çbjbrcbqlar toplaş kelər edi.

— Harmanlar əzəmətlər dedi u jaqbnqa kelgəndə,
U həddən taşqarb həlim, flBbdçanqa elgyndəj mehrbBan BolbB kərinişgə tarbşar edi. Nanuşta qblbB olturqanlardan uza^ia olturmaqcb BOİqan edi Bbrav zoriaB jetəkIəb albB keliB dəsturxan janbqa otquzdb və Bir pbjala
caj uzatdb. Hal-ahval şəhərdəgi jəniliklərdən soraşdb:
Cal xuddb soraşlarbnb kytbB turqandaj haZbr çavaB Boldb.
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— Şəhərdə militsljələr həmənin atbnfa tartbB alaj
jatbr...
flBbdçan ceciB tyşdi

— Sizniki ci? sinikini...
— Hə, avval menikini tartbB aldb-da..
flBbdçan b r aj keçəsi ju kynkyzi timəj işləgəndəj
cərcədi. Dəmi içidə qaldb. Həmə Bir Bİrigə qaradb.
UnbnalbB kelgən xaBarb əzidəj muamma, nimə ekənigə
tyşyniB Bolmajturqan edi. U calnbn gəpigə əİBəttə bşanmadb-ky, əmma Bbravniki Bolqan atnbn taqdbrb nimə
Bolqanb unqazor təşviş Boldb. Bu bmansbz cal həm rastbnb ajtaBermədi. flxbrb Bir kişi ünb cetgə albB CbqbB
~§$ra'qän edi, ABbdçanqa ajtmaslbq şərti Bilən ajtbB Berdi;
— flBbdçanbnbz mengə həmə vaqbt şəhərgə atlbq
Barsanbz on qoldan jurbn, der edi. Qanb cəp qoldan
jaraj-Cb nimə Bolar ekən, deB ketəjatqan edim myjilişdən aftamaBil CbqbB qaldb. Men atnbn Başbnb tartdbm.
aftamaBil meni ehtjat qblaman, deB cəp qalqa Burulqan
edi nərigi kəcədən Byril b keləjatqan aftamaBil Bilən ucuşbB ketdi. Nimə Bolqanbnb Bilmədim. Əlləqandaqa əjnəklər sbnbB həməja^nb tytyn BasbB ketdi. Jerdə qan
həm kerdim. Ekitə militsijə meni albB ketdi: fltnb qa*
maB qojdb. Əzim zorqa qacbB qutuldbm... Pojezd-da həm
xavatbrlbq Bilən keldim. Bbravnbn atb edi. endi.
Cal jyzini sblas qarşbSbdaqbqa moltilləB qarar edi.
ftBbdçan təçən BOİbB mmə dijişini Bilməj qaldb.
Capbqdan xatbr çəm’ BOİbB Bytyn kycni jolqa Berilgən kynlərdə Rsbdçannbn şəhərgə at İzIəb ketişi hər
qandaj Bölqanda həm işdə Bir iz qaldbraredi. Cal flBbdçannbn avazbnb Buzuq ’keriB tezrək qacbşqa tbrbşdb.
II

Ta at qolbqa keliB jetkydcə cal flBbdçännbn qolbda Bir zuvala xambr BOİbB flabdçan unb nimə xahlasa
qblar edi. flt qolbqa tekkəndən kijin zahbran Bildirməsə
həm içidə u jənə əsligə qajtdb. Nimə Bəla BOİbB atnbn
qarnbda r.asqavaqdaj Bir şiş pəjda BOİbBdbr. Bu at ycyn
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jaman kəsə! ek'ən flBbdçan Hajvanat doxturbnb' təkİi
qblb t mualaçasbqa kirişdi. Hajvanat doxturb hər kelgənidə calnbrç qbCbşmaqan jeri qaşlanqandaj Bolar edi.
fləbdçan ezi tepəsidə turbB muaibça qbldbra almadb.
CJnb iş kytər edi.
Brigə capbq işidən tincis Bytyn kycini jolqa Bergən kynlər edi. Bir həftə Bulardan hickim qbşlaqqa tynəgəni qajtmadb. Qajtbş mymkyn Bolqan kynlərdə həm
hickimnin qajtbşqa xahbŞb BOİmas, Bbran zəryrijət Bilən
Bbran kişi Bir necə saatqa ketsə unbn ornb joqlanar,
ketkən kişinin ezi həm oşa iş, oşa hajat, oşa ergəniB
qalqanb kellektifini saqbnar və tezrək qajtbşqa tbrbşar
edi. Bu ke liktif kes Baş Bir tənəgə ajandb. Kyndyzi Bi
lən qujaşnbn bssbq, kyjdirgyci hərarəti astbda iş tinməjdir: Bir necə kişi taş jatqbZbŞ ycyn orun hazbrlajdbr.
Bir munca işci conqajbB albBtaş ornatadbr, jənə Bir munca kişi jatqbzbloıan kyndələngən taşlar ystigə məjdələngən taş sepiB ystidən qum sacadbr. Kyndələşjşi esə
əksəri keçəsi, ajdbnda qblbnar edi. Keprykkə jaqbnlaşbB
qalbndb. Taş teriləjatqan çajdan keprykdə Barajatqan iş
Bərələ kərinər edi. Qujaşda appaq BolbB tərəşələr hər
janqa ycədir, ajaaltalarnbn çəcənləgən tavşb, pajteşələrnin şippilləB jaqacnb jalaşb eştilədir. Hər ekələ təman
dan həm əşyllə tavşb eştilədir. Taş terəjatqanlar keBrək
şox əşyllələr ajtbB Bə’zən qbjqbrbq .həm BolbB ketər edi.
J. ni qbşlaq jolbda
jəni arbuca..
an qcarib jaqıl b aetksn
oşa oll qcı...

ı

\

— Hə, flBbdçan, qoşulmajsbzmb?.. Qallbqcasb Bar
adam həm qoşulsa Bolaverədir..
Əmirkanqa efək acbB
q ddb Bykvldı,
B r adamnbn jyr?k-Baqrb

tytdəj lekıl^i...
flBbdçan qbzarbB eki cəkkəsinin kek tambrb Cbq-

db. Bronzadaj jyzi jiltirədi və kylə-kylə işdə davam

etər edi.
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Şundaj qblbB soıiqb Capbqqaca jol işinin jarbmbdan kəBi Bitdi. Capbq Başlanbşdan ilgəri rajon gəzitəsi
kəlxoznbn Bytyn Brigədələri arasbda tyzilgən sosbjal mu
sa saqa şərtnamasbnb e’lan qbldb. flBbdçan Brigədəsigə
alahbda toxtaB jol işidəgi muvatfaqbjatlarbnb həm ker'sətdi. Ycynci capbq Başlanar vaqtbda Bir Betəmiz kelxoz
jbdarasbnb Başbqa ketərdi:
— Şu jol işidən paxtanbn hasblbqa Bbran zərər jetə turqan Bolsa unbn məs’ylij^tini men Bojnbmqa almajman. Pərtijə ek, cap, ter degənmi, şunb qblbş kerək!..
Bu jerdə jənə opportunistlbq həm roj Bergən; men teg*
şiriB kerdim. Jolcblardan yetəsi hazbr əzinin jeridə işləjatbr. Jolqa jaqbn ycəstkəni albş Bahanasb Bilən əzi
nin jeridə işləməkdə. Bu Bilən Biz u kelxozcblarnbn mijəsidən „ez mylkirn" degən kəsəlni Cbqaraalmajmbz, əksincə... Tezdən BUİarnb albB əzinin jeridən uzaq Bolqan
ycəstkəgə taşlaş kerək jol vəçh Bolalmajd.br!
Bu adam Bir nəfəsdə jyz mərtəBƏ sosbjalbzbmqa
BarbB keliB, hickimgə sez nəvBəti Bermədi. »Biz“ deB
gyrs gyrs kekrəgigə urar edi.
— Mbrza kərim əkə, dedi kelxoznbn rə’isi kezlərini q b S b B , myştini ystəs ystigə taşlae mymkyn Bolsa cetgə cbqsanbz... fljaq astb Bolasbz! Siznin vəzifəniz faqat
məs’ylijətni Bojbndan saqbt qblbş BOİaturqan Bolsa cetgə Cbqbn məs’ylijət sizgə tegməjdir.
/^hrza kərimnin gəpini hickim bnaBatqa almadb.
ABbdçan prigədəsi ycynci capbqda həm oşa ycəstkədə
İşİəb sosbjal musaBaqada jutmadb həm jutquzmadb həm
əmma haqbqatda u jutdb; unbn jutuqb jolda’edi. Eki
kyndən kijin rajon gəzitəsi Mbrza kərimni dəmBərə qblbB qattbq qbcqurdb. Bu tavuş keB Mbrza kərimlərni
huşjar qbldb. Əmma Mbrza kərim BoqulbB tamaqbnbn
tanibrbnb arqan qblbB haman əzinikini maqullar edi.
Capbq tygəp jənəjbl işigə Bytyn kyc taşlanqanda,
cal jənə flBbdçanqa jəni təşviş artdbrdb. U oşa vaqbtda
eçərlik q b l b B atnb doxturqa qaratmaqan. fltnb egəsigə
ta ŞbrbB doxturqa atnbn tyzəlgənini ajtbB çenətkən. Şundan son atnbn qarnbdaqb u nasqavaqdaj şiş dəppidəj
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Bolqan. Kijin cal unb doxturqa qaratmaj atnbn egəsi-ezigə oxşaqan cal Bilən mualaça qblbşqa kirişdi.
— Men jaşlbqbmda atqa bşqbBaz edim-dedi cal
unb bşandbrbB Bundaqalarnb keB kergənmən; p'sənd
eməs. Rt xəşəkdən qalsa Biz—siz Biləmiz tanqlajboja Bigiz tbqbş kerək əmma doxtur şunb Bilməjdir. Bu həm
şunqa oxşaqan gəp. Əmma-Bunqa dəskəlləni qbZbtbB
coq qblbB Basbş kerək. Bu illət. Illətnin tambrb BOİadbr.
Unb kyidiriş kerək.
Eki syjylgən mijə şunb qblbşdb. Rtnb jatqbZbB məh-/?
kəm Baqi aşd b." Cäl n bn, ezi oşa sişgə nəştər yrdi. Və ekitə dəskəlləni otqa salbB qojbB nəvBƏtmə nəvBət unqa
Basar, u çəzzillər və tytyn Cbqar edi. Rt Bemar kişidəj
bnqblladb, talpbndb, jaşaşdan ymed yzgən kişidəj kezidən jaş cbqdb. RqbBat haldan tajbB təslim Boldb. Başbnb jergə qojbB kezləri nyrsizləndi. Jol „ənə xuş jaqajatbr“ deB haman „illətnin tambrbnb kyidiriş" də davam
etər edi. ,.Mualaça" tamam Bolqandan kijin eki cal kecgəcə urnaB həm atnb ornbdan turquza almadb. Jarbm
kecgə Barqanda et yzyldi. Eki quda unbn tirilişi umedidə ertələBgəcə unbn janbda oltbrbşdb.
Şundan son cal Bir necə kyngəcə Rsbdçanqa kerinməj jurdb. U bu hadbsalarnbu həməsini fəlakət, təsadbf qblbB kersətiş nətiçəşi hər halda əzinin işini haq
ekənini kersətəturqan Bbran nərsəejləB Cbqarbşqa urunar edi.
,
111

— Hej Balajb ladan-dedi cal Bir kyni RBbdçan yjgə kelgəndə gəri Bilgənni pəri Bilməs... Keçələri oşa kepryk atrafbda keə ajlanbşma... Əz kezim Bilən kergənmən
əçinə Bar. Bir mərtəsə şer, Bir mərtəBƏ eski qbjafatbda
kergənmən. Ət B o l b B həm kerinədir.
Kijingi vaqbtda u gəp Başlasa RBbdçannbn accbqb
keləturqan, Bə’zən çirkiB Berəturqan BolbB qalqan edi.
U hə dəB çəvrəj Bergəndən kijin uruşbB Berdi.
— K©b qbnbllaman!..
^al kəsə) qurrəkdəj qunuşdbvə içidə qbçbnbB qojdb. J J
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www.ziyouz.com kutubxonasi

Kem-kekdala paxta acblbşb Bilən cbpar Boldb. flppaq BOİbB qozapocaqnb kerİB Cbqqan paxtalar şaeadada
kelincəklərdəj ojnaşbe/səlam BerişiB, terib aluvcb qbl ja
—ki hopləgyci maşbnanbn icəgigə bntbzar BOİbB turar
edi., t ir kynnin içidə Bytyn qolxozcb ar jolqa cbqbŞbB
cəngəllərdən şipirgi qblbB, taşlarnbn arasbnb zicləş ycyn
sepilgən qumnb sypyrişdi—taş jolnbn jyzini acbşdb. JolCblar jolnbn qalqan ycəstkəsini şaşblbş rəvişdə, Birinci
tetim Başlanqunca b tirişgə urunarlar, kyndyzdən taşqarb kəttə kəttə qaz funarlart nbn jaruqbda həm iş Barar edi. Kepryk Bitəjazdb; faqat ystigə taxta jatqbZbŞ—
qbna qalqan edi Keprykdə jalqbz yc-təıt kişi—ustalar
qalbB qalqanlar jol işigə albndblar. Ustalar jol Bitkəncə
jaq?clarnb capbB, taxtalarnb elciB kesiB, rəndələB qaqbşqa tajjar qblaturqan Boldblar.
F
Saatlar, kynlər etər edi. Jolda iş şundaj qbStav
Bold.-ki, hatta avqat vaqtbnb həm qbsqartbrbşqa, bə’zən nanuştadan ilgəri həm picə işləşgə toqrukelər edi.
Hər Bir minyt qbjmət. Jolcblar hər Bir minytni qojcbvan Əzinin qojbnb ehtbjat qblqanda ehtbjat qblar edi
lər. Bunlar geja dəm albŞbnb Bilməgən maşbnaqa ajlandblar—flBbdçan esə kəmdən-kəm minytlərgə ej’əşgə
bqtbdarlb BOİbB, oşanda həm fikri işdən nərgə ketməs
edi. Qujaşnbn bssbq, kyjdirgyci hararatb astbda həmədəj tinməsdən hərəkət qblbB turqan flBbdçan ezini uş¥
laqan sezər, nəzəridə BUİarnbn həməsi tyş BOİbB, qacan
Bolsa həm ojqanaturqan və nəfəsini rastlejturqan kerinər edi. Rrqa aldb və janbdaqb ezidəj çan kyjdiriB İS-*
ləjatqanlarqa qaraB keniidən etədir: .nimə ycyn uruşajatqanbnb Bilməgən əskər jenilədir. Əgər hazbr Bbrav
keliB şu adamlarqa şundaj çan kyjdiriB işləgəni ycyn
million son dan altbn Berişni və’də qblsa, Bəlki hazbr
vhəməsi cər-cər, işni taşlaB* cəzıliB jatbB alar edi ..“
' ^ r'
Hər kyni dij’ərlik iş keçəsi saat on Bir-on ikidə ta
mam BOİbB. işdən son həmə ezini temircinindekənidən
CbqarbB taşlanqan, hec nərsəgə jaraasbz Bir parca ccjan
daj his qblar edi Şundaj vaqtlarda nBbdçannbn esigə
əzinin oquşqa ketməkci Bolqanb tyşsə ezidən ezi kylə52
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dir. OquB Bİr nərsə albş, şundaj çaqlarda unbn ycyn bo luvb mymkyn uolmaqan xajaldaj şolar edi. Əmma Bir ne
cə saatlbq ujqu jənə həməni hər işgə bqtbdarlb qblar, hət
ta flBbdçan oquB Bir nərsə albşnb pisənd q b lıra s edi.
Jol işi Bitəjazqanda l-epryk işini həm tezlətişgə
toqru keldi. Taxtalarnb qaqbş Eaşlandb. Bbreq Bunn həm
Bə’zən keçələri qblbşqa toqru kelər edi- Bir keçəsi eki
usta kəpryknin taxtalarbnb qaqbB jənə Biri, keksə usta,
unbn astbda nimə Biləndir maşqul ed . U işini BitkəziB
juqarbqa cbqmaqcb BOİqanbda kezi uzaqda, sajnbn juqarbSbdaqb əllə qandaj natəjin etgə tyşdi. DbqqatqblbB
qaradb. Kəttəligi julduzdaj ekitə ot suvbnbn ortaşbda
Bir-Birini quvalbŞbB jujrqandaj kerir.ər edi. fCalnbn eti çyvilləşiB sacb tikkə Boldb. Şundaj Bolsa həm indəməj qaraB turaBerdi. Ətlər Barqan sajbn jaqbnlaşbB kelƏBpşIadb. Clnbn suvnbn ortaşbda keləjatqanb anbq kerinər,
hər ekələ et həm gaha Bir <irigə jaqbnlaşadbr, gaha ojnaşqan kycyklərdəj Bİr Birini tuvalaşar edi. (Jsta tbtradb janBaqbrlbqdan sidirilİB pəstgə tyşieketdi. və dərhal
ornbdan turbB juqarbqa tarmaşdb.
— Ykə,—dedi u juqarbqa qaraB. Bunb şundaj qattbq ajtdb-ki, Balqa ərrə tavşb dərhal toxtadb. və usta
lardan Biri keprykdən enəşie qaraB calnbn kəjfijətini anladb-da, qolbnb Berie unb tartbB aldb. Calnbn lili tutulqan jalqbz M
SSS“ degən tavuş cbqarar edi Bu unbn
dua oquqanb „symmyn Bykymyn" degəni el-ən, ertəsigə ezi ajtbB Berdi. Vaqbanb undan soraşqa həm ehtijaç joq edi, cynki etçydə jaqbnlaşqan və haman şunbn
Betidə ojıjar edi. Cal jbqb'dh. Şu dəmdə həmənin həm
myhakəmə qbldbrəgi ajlanmas edi. Bir minytdən kijin
kimdir suv tapbB calnbn jyzigə sepdi. Həmə etgə qa
rar edi. Burav unqa taş atdb. Jaş-qbna Bir jigit qajerdandbr pəjda BolbB taş atbşnb toxtatdb-da, etgə qaras
jurdb və janBaqbrlbqdan sajqa tyşiB ketdi. Qorqaqlbqda
calqa jaqbn Bolqanlar su Bİr necə sikynd içidə dəh
şətli Bir həlakət roj Berişini kytər edilər. Ətgə taman
ketkən jigit qbrqandan stvqa brqbB tyşdi və şalap-şylyp suv keckəni eşidilis turar edi.
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— Hə həmşirə... Bu qajsn itvəccənin qblqan işi?!.,
—dedi jigit eki etnin ortasbqa kiris sonra ekələsini həm
qolbqa aldb-da, sekinə-sekinə qbrqaqqa Cbqdb, cal qam' cbdan zədə Bolqan atdaj BezziıləB ətgə qarar və qäc. qarıb çaj tapalmas edi.
— Jaqqaq pocaq,—dedi jigit unb

calqajaqbn-

İaşdbrbB.

Cal ezini albB qacbB qolbrib tosdi jigit jənə
kfersətdi.
— Mənə janqaq pocaqqa zbqbr jaqb qujbB pilik

qojbBdbr...
Şundaj Bolsa həm, cal əz ajaqb Bilən kətə almadb.
Bir necə kyndən kijin kepryk əzinin Bir çan kyjəridən
açradb Əmma vaqba Bytyn qbşlaqqa davruq BOİbB əçınənin Bazarb tyşdi. flBbdçan şu Bir necə kynnin içidə
ezini aldbrbB qo db. U ezini hic gynahsbz, çamaat ycyn
fajdasb tegiB turqan kişi əz qolb Bilən eldirgən, Bytyn
qbşlaq aldbda gynahsbz his qblar edi. Əmma Bunu hickimgə ajtmajdbr. Kezigə qan tolbB negədir eki mərtəBƏ
yjgə atasbnb İzİəbbə db, əmma tapalmadb. Hər Barqanbda
pişəjman Bolar edi. Cal qajaqqa*dbr juqalbB ketkən, hic
kim kerdim deməjdii'.
Jol Birinci terimdən Bir kyn ilgəri Bitdi. Oşa kyni
kəcəsi taşnbn jyzi acblbB, ertəsigə jolnbn acblbş marasbmb Boldb. Şu munasaBat silən caqbrblqan təntənəli
məçlisdə kəlxoz rə’isi daklad qblbB bu jblqb hasbl etkən
jbldaqbqa qaraqanda eki Bərəvər artbq melçəllənişini
Bəjan qbldb. Sonra Bİtkəzilgən jol ystidə uzaq toxtaB,
rajon hykyməti vəkilləri aldbda bu jol qandaj Bitkəzilgəniigi tarbxbnb
sə z İəb jolcblarnb namBənam
ajtdb. Sonra rajon hykymətinin Bir vəkili jolcblarnb
mukafatlaş toqrusbda rajon hykymətinin qararbnb
oquB eşitdirdi.
^
Ertəsigə rajon gəzitəsi eki səhifəsini jolcblarqa Ba/qbşlaB ularnb məmləkətnin qahramanlarb, deB Bytyn
iməmləkətgə taqdbm qbldb. Joldan qatnav Başlandb.
'Undan jurqan Birinci qbldirək aftoniki BOİbB u paxta tergəni kelgən kemsemolİarnb taşbr edi.
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Jolcblar termidə əzlərini zərədar e’lan q b l b B , hət*J
qajsb kynigə toqsandan Bir jyz on kelogramqaca paxta
terişər edi.
flBbdçan və unbn Bytyn Brigədəsi ycyn həm paxta
teriş en asajbşta bstbrahat hbsaBİanar edi. flBbdçan Bir
necəkynnin içidə əzinin sərf qblqan kycini topladh.Əzi
ni hər işgə bqtbdarlb, ez jaşbdaqb jigitlərdən kycli və
qajratlb his qbla Başladb. Hətta Bir keçəsi terıtəriÜB jatbB
„endi çyft Bolbşqa həm vaqt jetdi“ deB kenlidən keçir
di. Qbz həm kez-qulaq BolbB undan xaBar kelişini kytə-'
kytə dad deB juBarbş halbqa keldi. Bu toqruda hic
kimnin gəpirməsligi sonqb vaqbtda qbznb təşvişgə qojdb. Bir kyni kecqurun işdən qajtbşda flBbdçan qasddan
unbn məhəlləsidən etiB unb poctaxanbn eş'gidə ycrətdi.
flBbdçan nimədən gəp Başlaşbnb və hazbr artbqcalbq
qblqan eki qolbnb qajerqa qojbŞbnb Bilməs edi.

Qbz sekin soraşdb:

— Harman endi, jollarnb BitkəziB...—dedi.
— Siz həm jollarnb BitkəziB qojdbnbzmb?

— Jolbnbz... acbq ..
— Callardaj nəfsanbjat qblbŞbnbzdan qorqbB...
Əmma...
Qbz sizdən bu sezni kytməgən edim, degəndəj
astabJəBini tişləB Başbnb qbmbrlatdb.
x ' ^ ı y n Cbmbidbq tartdb.
/f""'* flrada Bir həftə etkəndən kijin eki vyçyd hajatnbn
^ ƏBədij ekənigə qol ketərişdi.

MƏSTAN
flt mynkiBkketiB emgəni Bilən şaqalqa qadaldb-da
kijin aqnaB Bir necə minytnin içidə eləqaldb. Nimə Boldb,
nimə ycyn eldi, Bunb tegşirişgə sirə ehtijaç BOİmadb,
cynki elimnin səBƏBİni tegşiriş tirikini elimdən albB qalbş ycyn ginə kerək xalas, bu Bepajan dəştüfə esə Başqa,
tirik at joq edi.
fltnen astbda qalqan ajaqbnb tartbB albşqa maşaqqatlanbB tur qan jaş-qbna, uzaq jol azaBbdan həm
55
www.ziyouz.com kutubxonasi

n

Setiməgən pərənçili çuvan, əzidən Bir qadam nərigə tyşkən cimməti astbdan cbqbB ketkən kəltəkesəkni keriB
dad, deB juaardb. t\ t mynkiB ketkəndə egəmin ystidən
dornaalaq a ş b B tyşkən pərənçisiz qbZ, ojnaqb kəpitərdəj
ƏBgirfikJ Bilən əzini onqarbB aldb da unbn ' jardambqa
Kefdi. Çuvan ekinci ajaqbnb egərgə tirəa ajaqbnb tartqan edi, ajaqb CbqbB əmirkan məhsisi atnbn təgidə qaidb.

— QuruB ketsin!—dedi u taş məjdəsi BatbB qamaqän kəfti tərən larsbllaB turqan Baldbrbnb sblaB, jbqlamsbraB—oquşbn Başbndan ardana qalsbn, Məstan!..
Qoj eee... erimdən qalmajbn!...
Məstan unqa bltbfat qblmaj atnbn tumşuqbdan ketərı'B unbn jarbm acbq qalqan kezlərigə qaradb. Unbn
kezini kylrən səpsər pərdə Basqanbnb keriB qapCbB
qamatbnb rastladb—da, kez jetməjturqan uzaqlarqa
qaradb. Dəşt, dəşt! Hararat zərBidən həmə jaq lip-lip etə
dir. 0|brblIaB turqan bssbq dəşt şəBədəsi kəltə kek kəmzyl astbdan CbqbB turqan aq ’etəgini pirpirətədir. flftaBda qarajqan Bojnbqa, cəkkəsigə ter Bilən japbşqan
n saclarbnb tartqalajdbr, tozbtadbr və saqlam tənnbn hidi-Di-dəstQə şacadbr. U geja bu çuvvannbn Barlbqb endi
esigə tyşkəndəj Birdən arqasbqa BurblbB qaradb.
Nimə dedin Turqun—aj? —dedi u.çuvannbn janbqa
tiz cekiB jelkəsigə qolbnb taşlaB, enşiB jyzigə qaraB—
erin seni şunca juqlatqanb joqmb? Çanbnnb şunca aqrbtmasmbdb? F\t eldi, şunbn, ycyn senin qolbn qanadb.
Turqun—aj Bir brqbB tyşdi. Qolbnbn aqrbqbnb
həm ynytə jazdb.
— f \t eldi?!—dedi-u vəhimə qblbB.

— Əldi... at eldi...

/
/ j
fi
'

Turqun aj Bundan on jbl ilgəri qandaj jbqlasa haZbr həm şundaj jbqlar edi. Faqat Bundan on jbl ilgəri
Turqun aj Bilən hazbrqb Turqun-aj arasbdaqb farq
şundaj edi ki, u vaqbtda unb elgən atnbn tirilişigə bşandbrbB. Bolar edi, endi—joq Mastari ımb qaldbrbB Bir k e 
zi atnbh təgidə qalqan xbrçbnnb tar bB aldb—da, unbn
icidəgi azuqnb kezdən keçirdi, ftzuq at Bilən jurqanda
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faqat Bir kyngə jetər edi. Suv joq, suvlb şişə atnbn astbda qaibB Sbnoıan. Atnbn elimi həm Məstannbn dərma-

nbnb Buncalbq qurutmadb.
U kəltə, əmma ju q a n ju q a n eki erim sacbnb Ba"1]
Şbqa səllə qaldb-da, kijin xuddb suv kecişgə caqlanajatqandaj ajaqbdaqb təkcərimi pbŞbq aqdarma etikni kerykdən etkəzdi. Xurçundaqb azuqnb albB dəsturxan Bi 0
lən Bekgə Baqladb. Kijin atnbn Biriktirib Baqlas səlladlar
sinəri Bojnbdan etkəzİB aldb. Turqun-aj haman jbqlar edi.
Məstan necə kelometr jol Basqanbnb və jənə ne
cə kelometr Basbş kerəkligini Bilər edi. Bu jaqbn ortada
vahə joq. Alqa Basbş hər halda arqaqa qajtbşdan xatarlb eməs. Arqaqa qajtbş ycyn keçmə qumlar arasbdan
jurbş kerək. Əgər bu qumlar, brqajzarlar arasbda adaŞblsa ymyr Bojb jurbB həm CbqbB ketiB BOİmajdbr. Jənə
əgər şamal qozqelsa qum tirikləj kəmədir. Məstan Bun*,
qa sirə şyBhə qblmas edi.
Atnbn elgənini, şişən’n Sbnqanbnb, azbqnbn joq-j
Ibqbnb Məstan geja ynytdi. ü xatbr çam’ şasblmaidbr.l
ü ezini uzaq jolqa caqlaqandan kijin, peşanasbnb eki'
Biləgi ystigə qojbB jbqlaB jatqan Turqun —ajnbn jelkəsidən tartbB turquzdb.
— Jbqlama turqan-aj, jbqlama. Jbqb Başnb aqr b t b B kişini lahəs qbladbr... Kavuş—məhsinni kij Sacənnb Başbnqa oraB ystidən aq romal Bilən BaqlaB al. Qaranqu tyş yncə dəştdən CbqbB almasaq B( Imajdbr Həli
kerdin-ky, dəştdə şundaqa kəltəkesəklər keB soladbr.
Bir gəzlik kəltəkesəklərni kergənmən. Bol!
Turqu-əj epkəsini tutalmas, hər hbqbllaqanda uıibnl
Bytyn gəvdəsi silkiniB kekrəkləri solqbliar və kejləgini
ketəriB taslar edi, ü erinin orunsbz Bir xahtşbqa məçByrən^
hazbrlbq kerəjatqandaj hərəkət qbladbr. Yzyn-yzyn kakbllarbnb Başbqa oradb, aq romal Bilən tanqbB Baqladb.
Ta u Bunb qblqunca Məstan u ketərəturqan nərsələrini
həmiəBÇİr qblbBqojdb. Jolqa tyşişgə Məstan tajjar Məstanca u həm tajjar edi, əmma turqun-ajnfcn nəzəridə
tajjarlbq endi Boşlanajatqandaj bu tajjarlbq keçəsi Bilən
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BOİbBertəlƏBgəcəhəmBitməj turqan kerinər, həm şundaj
BOİbŞb kerək, (des Bilər edi. Məstan „BOldb endi,jur!“ degəndə u danq qatbB qaldb Naxad şundaj ketilə Berilsə! Rt
nimə Boldb, pərənçi, cimmət? Axtr nərsəkəB-ky!
U jygyriB BarbB pərəncisi Bilən cimmətini ketərdi,
jeİKəsigə taşladb. Məstan qolbdan tartbB albB ulaqtbrdb.
Kejin u nimə qbltşnb Bilməj xurçunqa qol uzatdb. Şu jerdə unda-munda sacblbB jatqan hər Bir nərsənin tepəsigə Bir-Bir nardb. Bir qolb Bilən şəBədə pirpirətiB turqan
etəgirin ketəriliB ketməsligi carasbnb qblbB, ekinci qolb
Bilən həmə nərsəni Bir-Bir uşladb. Məstan esə hic nərsəni aldbrqanb qojmas edi. Turqun aj ycyn şu jerdən kenil yziB Çonaş kəb jbllar Bir qbşlaqda turbB unbn tufraqbqa en əziz Balalarbnb qojqan kecməncinin Başqa Bir
ıqbşlaqqa kecişidəj edi. Məstan qoia unb ezinin kycli
jqollarb Bilən bu jerlərdən iulbB ajb&lJolğa itərdi. Ta at
arqada, uzaqda qalbB kylrən dəstidə qara ~biF noqtaqa
ajlanbB axbrb kezdən juqalqunca Turqun-aj hər qadam
da arqasbqa ByriliB qaraB qaraB Barar edi.
MftaB tikkədə salmaqlb qadam taşlas Barajatqan bu
eki jolavcbnbn qbsqa sajalarb kəttə kicık taş, qurbqan
jantaq və tyrli dəşt esimlikİəri ystidən egiliB-BykiliB Ba
rar edi. OjbrbllaByriB turqan dəşt şəBədəsi Bədənni kyjdirərlik dərəçədə bssbq Ajaq astbda cbqqan cuqur-cuqur tavuş Sbnbq pbjalanbn tavşbdan palaqda. Jol ysti
dən CbqbB qalqan caqqan kəltəkesəklər oqdaj atblbB
kəvəklərgə taş aralarbqa kiriB ketədir. Bə zi dədilləri
uzaqraqqa BarbB xuddb bu qandaqa adamlar ekən" degəndəj qblbB Başlarbnb ketəriB brqbB cbqqan kezləri Bi
lən BaqrajbB qaraB juradbrlar. Şuridaj Boiqanda Məstan
mymkyn qadar Turqun-ajnb gəpkə salbB ja Bolmasa
dbqqatbnb Başqa nərsəgə çolb qblbB bu çanvarlarnb unqa kersətməsl kkə tbrbşadbr. Cynki əgər hər qadamda
şundaj savuq BədBƏŞərə çanvarlarnbn ycrəşini Bilsə Turqun
ajnbn juruşdan Baş tartbşnb Bilər edi. ü kəftigə taş BatbB qanaqanb ycyn „qoj e., erimdən qalma|bn“ dedi. ƏİBətM- tə unbn eri şu dəştinin en savuq en Bədaəşərə kəltəke^səgidən həm jamanraq qara qurtbdan həm zəhərlirək.

V 58

www.ziyouz.com kutubxonasi

Bunb u Bilədir. Kecə keçəsi jyrəgidəki daqbnb kəz jaşb'
Bilən juvbB u „ PjtUP flbla" toqrb.Sbda Məstanqa hikəjəqblbB Berdi. MəsTänBunb Bilər edi» şundaj Bolsa həm jənə
hikəjə qblbB Berdi. U faqat jbqlaB jyrəgini BOşatbB əzi
nin Baxtsbz ekəni qattbq tavuş Bilən bfadalaş ycyn bu
işini qbldb. U ez Baxtbnbn jolbnb acbşqa əzini açbz his I
qbjar edi.J~?Vdam, şu adam, Bittə Barmaqbnbn hərəKəti Bilən əzəmət dərjəpin izini ezgərtirişgə taqlarbnb
cəqdəj tozitişkə qudratb jetə turqan adam əzini açbz I
his qblsa bu açbzlbq Bir ajaq və Bir qanatb blan aqzb-j
q a kiriB qalqan cumcuq Balanikidən həm aşbBraq tyşə-.
dir. ft, kəzəllik kyc cməs ekən joqsa turqun aj ymridə
hec jbqlamas edi!
1
Məstan salmaqlb qadam taşlaB Barqanda unbn qopal etigi astbdan şaqal qarc-qurc qbladbr, taşcalar atbİbB Cbqadbr, quruq jantaq və tyrli tikənəklər maçaqlanbB qalar, əmma Məstan tbn muvazanatb bstbqamatb sirə
Buzulmas edi. Oşa taş osa jantaq və esimliklər ystidən
Turqun aj həm Baradbr. OjbrbllaB turqan şəBədə unb jbqbltbB juBaraj dijdir. Hər Bir Başqan qadamb şaqal içi
dən çaj aialmajdbr. Xuddb suvnbn içidə jurbB suv kemməgən taşnb İzİəb ajaq taşlaqandaj hər qadamnb mulahaza Bilən Basar oşanda nəm tez-tez muvazanatb buzulbB qolb Bilən boş havadan yşləgəni Bir nərsə izləjdir və
hər şundaj solqanda əmirkan kavuşqa Bbran zərər jet-j
mədimikin deB ajaqbqa qaraB qf jar edi. F\, qacanqacer
zərər jetməsin. Unbn tumşuqb ərcildi jyzi tirmələniB hər
caj hər cajnbn lakb keçdi. Bu Turqun ajnbn ezidəj dəşt
və'uzaq jol ycyn nazbk edi. flqbr-aqbr qadam taşlaB
Barajatqan Məstan sekin kezinin qbrbnb Turqun-ajqa
taşladb u tergə pbşqan ter Bilən Bədənigə cippə japbşqan kejləgini hətta qbrbllaB yriB turqan şəBədə, kyjdirgyci qujaşnbn nyri həm sarbB qurutalmas edi.
— Qoşuq ajtsan-cb Turqun-aj!—dedi Məstan Bir silki nis ^itidəki jyklərini jaxşbraq ornaşdbrbB.
— Dərd! dedi Turqun-aj acbqb keliB-eləjmi end’l...
— Joq Turqun-aj sen Bilməjsən. Qoşuq iş ni jenillətədir. Jol juruş həm Bir iş-də... Biznin kelxozqa səhərdən
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paxta tergəni jigitlər, qbzlar Cbqbşadbr. Bular aşulla aj-

tbşadbr Ertədən kecgəcə tinməjimiz Kep-kep paxta
tirəmiz, əmma cərcəgənimizni Bilməs edik, flşulla boImaqan kyni hər ezini aqbr sezər edi. flşulla işini jeqilləştirədir. Bu rast...
)
— f\ t qaldb. Q3nca nərsələr... jənə celdə qaldbq..
Nimə BOİbŞbmbznb Bilməjmiz... qandaq jyrəgingə sbqadbr?
— Qalqa ı nərsə qaldb, BOİqan iş Boldb. Jən ə ontə
Turqun-aj Biİən ontə Məstan unbn qambnb jegən Bilən
Iqalqan nərsələr arqambzda ergəşiB kelməjdir. Nimə borlbSbmbz ezimiznin qolbmbzda Tiləsək tegirmanqa tyşiB
-rİBytyn cbqambz tiləsək həmə adamlar keksəlikni zarlanImaj qaBuİ qblbB narazblbq Bildirməj elgəndəj eləmiz. Biz
inin hər qa sbmbz jetmiş jetmiş Beş jbl ymyr kerişimiz
t kerək. Əgər Biz ymyr kəriş jolbnb Bilsək elişni xahlamasaq elməjmiz. Şundaj eməsmi?
''— Turqun-aj çavaB Bermədi. Məstannbq bu sezləri
unqa quturbB aqqan dərjədə aqbmqa qarşb jyzişdəj ty*
jilər edi. Jənə çimlik hykyn syrdi jalqbz ajaq astbdanCbqqan Cbrbq Cbrbq tavuş-qbna dəştiniq sykynətini buzar edi. Eki jolavcb dəştnin jantaq və tyrli dəş' esim*
Ükləri Bilən qaplanqa npəstqam jerigə tyşyB ketişdi. Bu
dunja jaralqandan Beri adambzad ajaq Basmaqan jerlər
BolbB Məstannbn melçəlicə şu jergə kelgəndə ajlanbB etkən jolnbn eki noqtasbnb tutaşdbrbÇb məsafəni əncə-ginə
qbsqartbrbŞb kerək edi. Suvsbz Bir necə ajlar qujaşı.bn
həraratb astbda quruB qaqşaB ketkən bu esimüklər ajaq
Başqanda cərs cyrs sbnar, ajaa kijimini mbşbqnbntbrmaqbdaj tirmələjdir və Bə’zi ça larda etəkni ilib pepərva
qalqanda jbrtar həm edi. Məstan Bunbn şundaj ekənini
Başda Bilgən edi jolnb az Bolsa həm qbsqartbrbş, xususan ajaq kijimlərinin təkcərimigə dəm Beriş ycyn bu işni
qbldb, təkcərim hər ekələ jolavcb ycyn həm ymyraəj
əziz edi. Mjaq kijimi qanca tirmələngəndə həm təkcərimlər taşlarnbn ətkyr qbralarbnb BasbB qbrqblbşdan
Bir qadar dəm alar edi.
Məstan hazbr ezinin qajerda turqanlbqbnb qajsb
tamanbqa qaraB ketəjatqanlbqbnb qacan qajerqa jeti60
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$ini və hətta joldaöjb qbjbnCblbqlarnb həm Bilər edi. Əflər
Turqun-aj haldan tajmasa qaranqu tyşkəndən kijin də>t
arqada qalbB qbr Başlanadbr. Bu qbrıtbn en Bələnd noqta
Sbqa CbqbB qaralqanda uzaq şbmalda xbra zəngər BOİbB
vadb kerinədir. Bu vadbqa jetiş ycyn Bir kcəkıfaja qblar edi.
flftaB qarBqa janaaşlaB əzinin şua’larb Bilən ta q q a
səncilgəndə eki jolavcb dəstinin pəstiqamlbqbnb qaldbrbB tepəlıkkə tarmaşbşdb. Bir necə metirgə cezilgən şu
tepəlikkə CbqbŞ arqada qalqan jolnbn azaBbdan artbqraq Boldb. Məstan aoibr ivkli ərəvə taıtbB Barrjatqan at-1
daj ajaqlarbnb tbraB juqarbqa intilər, Turqun-aj esə e n əl
ş İ b eki kəftini tizzəsinin kezigə qojbB zorqa-zorqa aja-l
qbnb jerdən yziB qadam t şlar edi.

— R, Məstan dedi Turqun aj nalbB erim mijəmdə də
nək caqsa həm yjdə olturqanbm Bir dəvlət edi... R...
ündan eki-yc metr Bələnddə ketəjatqan Məstan
toxtaB unbn jetiB albŞbnb kytdi.
— Qolbnnb Ber,—dedi Məstan u jetiB alqandan son
tepəlikkə CbqbB almasaq Bbran nərsə caqbB aladbr.
Bunqa Turqun-ajnb bşandbrbş həm kerək eməs
edi. Cynki hər tamandan şitir-şitir tavuşlar eştilədir və
Bə’zən qandıj dbr çanvarlarbnbn qacbB Barajatqanlbqlarb
quruq etlərinin qbmbrlaşbdan kəriniB turar edi.
Dəştnin pəstqamlbqb əzinin sarqajqan ətləri, BUİarnbn arasbdan CbqbB turqan kylrən taşlarb Bilən arqada
pəstdə qalbB jənə tekiz dəşt Başlandb. Əmma endi u
aldbnda xbra BOİbB BərtİB turqan qbrlar Bilən cegərələnər və bu qbrlar bu eki jolavCbqa „kel endi, cərcədin“ deB qol uzatbB turqandaı tyjilər' edi. Məstan eki
ajaqb ystidə əzini tuta albşdan açbz keliB qalqbB tur
qan Turqun-ajnbn qoıbnb qojbB juBarbs Bojnbdaqb şalcanb tekizrək jergə jazdb. Turqun-aj Bar aqbrlbqb Bi
lən əzini unbn ystiqə taşlaB cəzildi. Məstan Belidəgi
dəsturxannb jeciB b ttə nan aldb və sbndbrbB jarbmtaSbnb jənə çajbqa qo db-da, qalqan jarmbnb eki BolbB
Bir torqambnb Turqun-ajqa uzatdb. U faqat nan Bolqanb ycyn-ginə qol uzatdb. Başqa hic nərsə hazbr unb
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qol ketərişgə məçByr qbla almas edi. Ü eki mərtəBƏ
tişləB cələ cəjrƏB Bolsa həm tamaqbdan etkəziB juBarmaqcb edi, əmma Məstan agahlantbrdb.
— Bundan artbq jeməjmiz... Bolqanb şul keB jesək
nanbmbz tamam BOİbB qaladbr. Kijin şunbSb həm Bar-ki
canqajmbz. Suv joq. Mənə şu qbrqa jetməgyncə suvnbn jyzini kerməjmiz. Suvsbzlbqnb tyjə ketərədir xa
las.
Turqun-aj nannb quruqşaqan ləBigə albB Barqanb
çajbda qajtardb. Və jyzidən jaİBarbş aralaş narazblbq
əks etdirdi.

— Məstan,—dedi u nalbş aralaş—hic Bolmasa jarbmtadan jijlik... nimə qbladb endi... Kel, çan Məstan!
Məstan nan cəjnər ekən bəşh Bilən səİBij çavaB
BeriB jənə „aqbz aca kermə" degəndəj qblbB ləBini
Byrdi, qaşbnb ketərdi. Turqun-aj jənə Bir torqam nan
albşdan tamam ymed yzgəndən kijin qolbdaqbdan azqbna—az-obna tişləB uzaq cəjnər, suiuq halqakeltiriB jutqandə. aqzbda qajmaqnbn məzəsi qalar edi.
— Şu nanqa Bir nərsə tekkən-dedi u jeB Bolqandan kijin-kəltəkesək tyşkən aş şirin Boladbr. J a kəltəkesək tegdimıkin?
Məstan calqanca jatajatbB Bunqa çavaBan kyldi.

— Kə təkesək tyşkən aş jegənmisən?

— Joq-dedi. Turqun-aj cozbB-eşitkənmən. Əmməmnin qbZb ƏBdurazaq deppifyryşgə tyşkən edi... Bunqa
on jblca Boldb. Dəppifyryş ellikkə BarbB. qaiqan adam.
Qbz-quncadek-ginə. Erigə kenilsiz BOİbB Becara... U vaqbtda həmə bxtbjar ata-anada edi də... hic blaÇbnb qblalmaqandan kijin „pes Bolsam kijin qojbB juBaradb“
dee atajlaB avqatbqa kəltəkesək salbB jegən ekən. Kəltəkesək jesə adam pes Boladbr, deB eşitkən ekən... Şu
kəltəkesəklik aşnb qandaj jegənini rəhmətlik enamqa
ajtbB Berər edi. Şirin Bolar emiş.
İsitmə cbqbB zbrqbraB turqan ajaqlarb bu gəpni
jənə davam etdirişgə erk Bermədi. ü nemaşaqqat Bilən
əvvəl gəvdəsini tirsəgi ystigə aldb. Sonra Bir talaj kyc
sərf qblbB olturdb-da, oşanca vaqbt sərf qblbB məhsisi62
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ni jecdi və qbzarbB turqan Barmaqlarbnb tərən Baldbrbnb
sbladb. Məstan jənə jolqa tyşişgə hazbrlbq kerər edi.
U Turqun-ajnbn kəvşini həm kəzdən keçirdi. Kəvişnin
jyzi tirmələngən, laklarb keckən, çaojbqa həm zor kelgən, əmma təkcərimi nuqul tasdan jurblqanda ıənə Bir
necə kelometirgə turuş Berər edi. Məstannb jənə jurbş
ərəddydidə keriB Turqan aj nalbdb, erkələB jbqlamSbradb. Bu erkəlik, şu sirin „narazblbq“ əks etgyci jbq-|
lam sbraş Turqun-ajnbn Bir tutam Beligə, qapcbtqucb'
kekrəgigə, kəptərniki sinəri şojnbqa, tbnbq, unda-mun-’
da rixənək Bortqan jyz gə, ertələBgi şəBiıəm tekkən qbzbl gylnin quncasb sinəri ləBlərigə xob kelişər edi. fl,
əgər dijnij əfsananbn „adamlar lajdan jasalqan" degə-'
nigə bu kyngəcə həm bşanqan kişi Bolsada, Turqunajnb Bir kersə jənə unbn şu jbqlamsbraşbnb ez qulaqb
Bilən eşitsə şu andajaq u əzini tentək e’lan qblar edi.
Şu həm maşq qblbş Bilən Bolarmikin?
U ajaqlarbnb Bar Bojbca uzatbB calqanca jatbB
Məstandan jənə Bir necə minyt bstbrahat soradb. Kecki
şəBədə qbrbllaB unbn jenil etək və məjin saclarbnb ojnatar edi. Məstan unbn qbzarbB lavvuliaB turqan Baldb
rbnb yşləgən edi bu xuş jaqbB u
dedi və dərdi,
isitməsi Basblmasmikin, deB Bir eki SbqbB qojbŞbnb sora
db. Məstan avval Bir qollaB, unqa çydə ma’qul keliB
qalqandan kijin eki qollaB syziB əzini tamaman boş qojbB juBardb.

— BunbSbnb... Vaj qolbn dərd kerməsin! Məhkəm
SbqbB tur-Cb... flh... vaj sekin... yh... yh... vaj sekin... ergiliB ketəj sekin ..
„
Məst-n Bolba ornbdan turqanda həm u kəzini syşalpajbB jatar edi.
— Boldb endi, tur!-dedi Məstüo şalcanbn Bir cetidən ketəriB.
Turjun-aj şaqal ystigə jumalaj Başlaqandan kijin
nablaç ornbdan turbB qandaj məzə BOİqanbnb maxtajmaxtaj məhsini kijdi. BatbB sarajatqan qujaşnbn qbzqbc
şe’ləsi jan tamandan tyşis unbn jelkəsi, sojnb və qolb
astbdan derttəjİB kerinİB turqan kekrəgiı
zİb
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Bir mənzərə'şerər edi. Bu eki jolavcbnbn yzyn sajalarb
qujaşnba cərcəgən nyridən qbzqbc tys alqan şaqal və
quruq jantaqlar ystidən jənə egiliB BykiliB ufuqda BortbB
qbzarbB turqan qbzqa tarrıan jurdb. flrqa tamanaan
yriB turqan bssbq s -B,də Barqan sajbn kycəjiB xususan
Turqun-ajnbq ajaq ketəriB BaSbŞbqa əncə mədəd Btrər
edi. U hənvz Məs'an kvcli, daoıal qollarb Bilən saldb-,
rbnb Sbqqanda qbiqan hyzyrini sirə ynytə-almas, jənə
şundaj hyzyr qblbş ycyn lazbm kelsə min caqrbmiarca
jbl ]uruşqa həm ta jar ekənini Məstanqa ərz qblar edi.
Məstan qbrqa Cbqqanda unbn ystidə dəm albşnb və
şunda jaxşbiaB uqalaB qojbşnb və’də qbldb. Əmma u
qbrnbn ystidən blanq Bblanq BolbB'etkən jol aqarbŞbB
keriniB tursa həm unqa jetişgə həli əncə Bar edi.
"
— Qolbn xuddb esp^ryn jlgitnin, qolbqa oxşajdb-jə
Məstan dedi Turqun aj əncə jurulqandan kijin on qolbnb talbtqan tygyncəni cəp qolbqa albB-Jənə Birəm qattbq... Kəftin xı ddb sigirnin tiligə oxşajdbr. Erin qbCbma
BOİsa-u, Bundaqa qol Bilən unbn arqasbnb sblaB jttsan
tyzyk. Ergə teksən həm şu qolbn tyfəjlidən kes dəşnam
jijsən də, Məstan., əzin həm jLqan, Baquvatsan. Er seni
\eməs, sen erni qucaqlasan BOİadb. bşanda həm....
— Toqru dedi Məstan-ta u jetiB alqunca sekinlƏB*Əmma nazbk qol tələə er meni almaslbqbnb e’lan qblbşdan ilgəri men oşandaj ergə tegməsligimni Bild rəmən
Men avval erkəkni erkəkdən açratbşnb ergəndim Kijinkijin Bulambn içidən mengə jaqaturqanb və jaqmajturqənb cbqa Başladb. Endi-ci.. endi tincsizmən. fllam natbncqa oxşajdbr. ƏHə nərsə jetişməjdir. Mendəgi mənə
şu jetişsizl.kni Bir jigit toldbradbr Menin nəzərimdə
I jigitlər həm şundaj. Jigitlər həm vaqtb keliB əzinin İarbmbnb juqatadbr. U şu əzinin M
jarbmb*nb qbzlar içidən
İZİƏB tapadbr. Əieəttə məjiB qbz unbn jarbmb Bola almajdbr. Cynki saq kişinin hən əsi həm saq, jarbmb
həm, m ndən Biri həm saq BOİadbr. Men hər kirrnin
həm jarbmb Bolavermajman, faqat Bİttə, meni izləgən
adamniki. Şundaj Bolqandan kijin u ligitnin xahbşlarbdan Bittəsi qolbmnbn şuadaqalbqb Bcladbr.

(
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— Ee... el-dedi Turqun-aj və taşqa qaqbnbB jbqblajazdb-noqajca gəpirəjatbrsan. Əsti tyşyniB BOİmajdbr...
— Xob, Bolmasa sen əzBekcəsigə ajtbB Ber-ci... çuvanlar həmə vaqbt qbzlardan sirini jaşbradbr. Əmma
sen undaqa çuvanlardan eməs. Qandaq ergə tegdin...
Er qandaq Bolar ekən .. Senin qollarbn ipəkdəj-erin qandaj yşlədi... avval nimə dedi...
Turqun-aj qbzardb və ojunqa tartblqan jaş kelincəkdəj qbjşanqlaB Məstannb əncə qbstatdb, sonra gəp
Başladb:
— Atam elməgəndə men bu alvastbqa Bir kvn t] +
həm xatbn BOİmas edim. Atam İddı-dərmanbm qurudb.
Undan CbqbB qajaqqa, kimnikigə Baraman, kimnin yjigə
Sbqar edim. Eki kezin ker, qol ajaqbn şəl Bolsa həm
erkək b o I ekən-də... Bu alvastbdan Cbqsam keçədə qaar edim... Birinci keçəsi jenələr „BOjnbqa tillə yzyk
Bilən tillə Bilərzyk qoj“ dijişkən edi. Ertəsigə şu işni
qblqanbmqa həm pyşəjman BOİdbm: ezim ne ahvalda.
Xuddb ymrim xazan Bolqandaj. Həmə nərsə kezimgə
sarbq BolbB kerinədir. Jbqlaqbm keliB ərən ezimni tutbB olturbB mən-u, tepəmqə keliB „va ha ha ha... aldadbm, endi tillə Bilərzyk Bilən tillə yzyk albB Berməjmən",
dijdir. E el, soxtasb savuq-dedim içimdə. A, Məstan, Biz
xatbnlar erkək tuquş ycyn tuqulqanmbz. Biz xatbnlar ı
caldanmb, jigitdənmi, jaxşb kergənimizdənmi, jaman j
• kergənimizdənmi-BarbBbr tuquşbmbz kerək. Sen qbz sen
Baxtdan ymedvarsan. Men həm qbz vaqtbmda şundaj
edim. Talbnqa jaxşb er ycrəsə u senin Baxtbn, Bolmasa
dunjadan ah-vah Bilən etəsən. Hər kyni ertənin bu kyndən jaxşb BolbŞb ymedi Bilən kişi qaraqanbnb həm Bilməj qalar... endi...
Turqun-ajnbn epkəsi tolbB gəpdən toxtadb. U məst
kişidəj gəndirəkİƏB Barar edi- Məstan dərhal unb qoltuqlaB aldb. Bir necə qadamlarqaca çimlik hykym ryriB
Bardb. Turqun-aj tamaman ezini toxtatbB alqandan son
Məstan gəp Başladb:
— Biz erkək tuqu$ ycyn-ginə eməs, erkəklər Bilən/
ten jaşaş ycyn tuqulqanmbz, Turqun-aj!-dedi Məstanj
6781-3
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unb ezi Bilən eərəvər ajaq taşlatbB albB ketəjatbB. Biz
tavuq eməsmiz-ki, qandaq tuxum Bastbrsa şunb aCbB
Cbqarsaq. Tavuq Bilən adam arasbda qanca farq Bolsa,
bu eki çanvarnbn myhəBBəti arasbda həm şunca farq
Bar. Negə Biz çaldan jaki jaxşb kerməgənimiz jigitdən
tuqar ekənmiz? Jaxşb kergənimiz jigitdən tuqmas ekənmiz u Balanbn tuqulmaqanb jaxşbraq! „Qbzsan, Baxtdan
ymedvarsan" dijsən. Əgər men qbzlbqbm ycyn Baxtdan
ymedvar Bolsam u menin Baxtsbzlbqbm Boladbr. Cynki,
u vaqbtda men ymyrni tikiB aşbq atqan BOİaman. Cyv
tyşdimmi-ymyr ketdi!... Joq, Turqun-aı, menimcə Baxtnb
erdən izləşm'n ezi saxbtsbzlbqnbn BaşlanbŞbdbr. Biz xatbnlar necə jyz jbllar şundaj qbldbq. Biz ergə şundaj
■©aqlanqanmbz-ki, şunca Baxtnb* undan izləjmiz-ki, əgər
er elsə geja Baxtbmbznbu kəliti unbn centəgidə ketkən
Boladbr. Kijin olturbB uzaq jbqlajmbz. Əlməsdən trikləj
Bizdən jyz egyrsə həm Bundan kəm jbqlamajmbz. Biz
mənə şu kəlitni juqatmaslbq, ənə şundaj kez jaşb tekməslik ycyn ergə ceri, qul BolbB jaşajmbz. Kecəgi kəmpirnin ajtqanbca „ernin kenli taş Boladbr, unb f^qat kez
jaşb jumşatadbr" dijmiz. Negə Biz alamqa kez jaşb arqalb qaraB unb qbqqbz-qbŞbq, ezimizni məjiB kərəmiz?
cynki, Baxtbmbznbn kəliti Başqa Bbravnbn qo'lbda. Negə
ciz oşandaj kəlitkə egə BOİalmajmbz?. Cynki, Bu-xahbş,
xahbş-zarbqbş, zarbqbş esə qbjbncblbqdbr. Biznin kezimizgə mənə şu qbjbncblbq-qbna kerinədir, də arzumbz
qolqa kirişi Bilən unbn juqalbŞbnb Bilməjmiz. Biz şun
daj eskənmiz! Mənə sen erindən cbqdbn- XahbŞbn nimə?
—savad. Şunqa zarbqqan san, qbjbncblbq tartasan. Bu
qbjbneblbq savadbn CbqbŞb Bilən tamam Boladbr. Hazbr
sen şunb Biləsən. Şunb Bildinmi, demək sen ez Baxtbnnb
ezin acbş jolbqa tyşdin. Bundan kijin ergə ceri həm b o Imajsan, qul həm. Baxtbnnbn kəliti unbn centəgidə ketiş
xavfbda hər qandaj azaBqa razb BOİavermajsan- Sen er
Bilən Baxt ymedidə eməs, aaxtnb qolbnqa yşləa turbB
myhəBBət Bilən jaşajsan. Ətkən və Bundan kijingi avlad
əçdadbmbz yzyn Bir zənçir. Biz*er-xatbn BolbŞ Bilən şu
zənçimin Bir həlqəsi Bolambz. Demək Biz etmiş və kelə<İ6
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çəkni çaldan Bolaturqan Bir həşərat Bilən eməs, myhəBBƏt qojqanbmtzdan Bolqan ymrimiznin gyli Bolqan nə
sil Bilən Baqlajmbz. „Hykymət xatbn-qbzlarqa azadlbq
Berdi" dedin, əmma Bunb sen „xahladbm, xahlamadbm“
qa çavaBdan-qbna bBarat, deB tyşyniBSən. flzadlbq şundan bBaratki, u Bizgə azad BOİbşqa huquq Berdi. Endi
Biz astanadan taşqarbqa qadam Basaalambz. Bu-qbna
eməs, u Bizgə azad BolbŞ jOİbnb həm kersətdi. Mənə
men Beş jbldan Beri kelxozdaman. Hazbr men ergə teksəm-də, u məni senin kyningə salsa, men unbn kəltə-|
gini jeB Byrcəkdə qunuşbB olturamanmb? Nimədən qor- !
qaman? Ätamnbn joqlbqb, Bbravnbn yjigə Sbqmaslbqbm ;
keçədə qalbŞbmdan qorqarnanmb? U ojnaşbqa mendən ;
caj dəmlətsə şu Bilən həm kelişəmənni? Hic! u mendən
tazalbq tələB qblsa men negə Bunb undan həm tələa
qblmajbn? Men negə Başqalarnbn sarqutbqa razb Bolbe'
ymyr kerəjin? Biznin azadlbqbmbz faqat xahlaqanbmbzqa tegişdən-ginə bBarat eməs. ü Bilən Bəıəvər huquqda :jaşaşdbr. Baxt şu!
Əmirkan kavuşnbn caqb açrae ketiB Turqun-ajnbn
a ;aq taşlaşbnb qbjbnlaştbrdb. U keBrək kyc və dbqqatbnb ajaq taşlaşqa eməs, kavuş ajaqbdan cbqbB ketməsligi unb qbmtbB Basbşqa sərf qblar edi. Xüsusan qaranqu tyşiB ajaq astbnb keriB Bolmajturqan Bolqandan kijin
bu kavuş xalal Berə Başladb, əmma unb jeciB taşlaB məhsicən juruşqa kezi qbjmas edi.
Uzaqda qapqarajbB jarbm asmannb tesiR turqan
Başlanqan qbrnbn ekinci yci Barqan sajbn ingickə bola-BOİa axbrb julduzlar miltilləB turqan ufuqqa jetkəndəkezdən juqaladbr.
Həli qbrnbn ystidə, həli ufuqda etli iz qaldbrbB
julduzlar ycədir və hər səfər Turqun-aj „Vaj, ənə!“
deB qbcqbradbr: „fəriştələr şajtanqa julduz atajatbr!"
Məstan kylədir. Bir „Ənə!“ degəndə Bir paj kavşb ajaqbian
atblbB CbqbB ketiB ezi jbqblajazdb. Ta qbrnbn etəgigə jetgyncə kavuş işdən cbqdb. Qbrqa esə məhsicən
Cbqbşqa toqru keldi. Jol qbrnbn en jatbq jeridən tyşkən. Undan jurbB Bir necə metir jol Basblqanda eki ta67
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man ketərilia asmannb qaplajdbr, aralbqda, qaranqulbq
da Barbşqa toqru kelədir. Şundaj Bolsa həm enəşiajurbş
kerək Bolar və ajaqlarqa zor kelər edi. Jən ə jol
blanq-Bblaqq, əgər Bundaj Bolmaqanda bu joldan jurbş
tikkə zinədən aqbr jyk ketərip Cbqbşdaj ajaqqa zor
keltirər edi. Turqun-aj enəşiB kəftlərini tizzəsigə tizəB
zorqa qadam Basadbr. Başqan ajaqbnb ketərişgə, unb
juqarbqa—alqa taşlaşqa tolaj kyc və vaqbt sərf qblar
edi. Məstan unbn qolbdaqb tygyncəni aldb-da, Turqunajnb əzidən llgərigə etkəzdi. Cynki Turqun-ajnbn hər
qadamda jbqblbşqa, jbqblqanda ta qbrnbn etəgigəcə
jumalaB katişigə kəzi jetər və şunb kytər edi. Məstan
indəməjdir. Turqun-ajnbn esə gəpirgəni halatb joq.
ünbn əytyn kyci ajaq ketərişkə, gəvdəsini Basblqan
ajaq ystigə albşqa sərf Bolar edi. ü hazbr gəpiriş u
jada tursbn Bir fəlakət Bolsa dad, deB jardam soraşqa
həm bqtbdarsbz edi. Kijin u qadam sajbn cekkələj Başladb. Məstan avval unb jetəklədi, kijin qoltuqlaB aldb.
Şunda Jıəm BOİmadb- Turqun-aj axbrb Başqan ajaqbnb
Ketərə almaj toxtaB Məstannbn jelkəsigə Başənb qojbB
pbq-pbq jbqladb.
— Sanbm talbdb... eligim şu qbrlarda qaladb...
—dedi u zorqa və hər pbqqbllaqanda Bytyn gəvdəsi silkinər edi. Kijin tizzəsi Bykyldi-də, əzini taşlaB jueardb.
Bu cərcəgən, haldan tajqan kişinin eməs, elimgə təslim
Bolqan kişinin
— Turqun
daş—şu jerdə qalaturqan
Bu haqbqat edi. Bu qbrlar Bundan Bir necə kelometir uzaqdaqb vadb ahalbSbqa „Cegi—Bəri -Qbrlarb"
namb Bilən məşhyr, Bunb, hatta, Turqun-aj həm eşitkən, əmma əzinin osa vəhiməli „Cegi—Bəri" də ekənini
Bilməs edi. Məstan Bunb eşitkərıdən son ornbdan turbşq a hərəkət qbldb. (J avval gəvdəsini eki tirsəgi ystigə
aldb, kijin tizzələrinin jardamb Bilən gəvdəsini jerdən
ketərdi. Ta u avval cekkələB, sonra Məstannbn jardamb
Bilən qamatbnb rastlaqunca talaj vaqbt etdi. Bu kes
qbjbn iş edi. Məstan unbn arqasbdan qu caqlaB sujadb.Unbn
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həmə aqbrlbqb dijərlik Məstannbn ystidə u faqat qadam
Basar edi xalas. Məstan blanq-Bblaqq jolnb qaldbrbB melçəlləgəni tepəlikkə qaraB tikkə jol saldb. Bu Turqun-ajnbn
aqbrlbqbnb jənə Bir necə hissə artdbrdb. Hər Bir necə
qadamda Məstannbn ornaşbB tyşməgən ajaqb sidiriÜB
ketər, Bə’zən amanat turqan taslar ystigə1 tyşis tajblbB
ketər və unbn muvazanatb BuzblbB, ərən ezini tutbB qa
lar edi. Turoıun-ajnbq tamaqb quruqşaB oxcij Başladb. *
Bir necə metir juqarbqa Cbqqandan kijin Məstan həm
təşnə Boldb. Ta ajaq kijimləri qbrqblbB pənçələr tosqa
tegə BaşlaB jəni təşviş artqunca Məstannbn təşnəligi
arta Bardb, əmma Turqun-aj ketərgən ajaqbnb jergə
qojbşqa BezzilləB juruşdan Baş tartqandan kijin Məstan
nbn təşnəligi qajaqqa-dbr ketdi. U həli həm təşnə, nə
zəridə hazbr Bir anhar suvnb şimiris quruta turqan,
əmma bu xahbş „həmədən men zəryr, əmma məjli,
men nəvBƏt kytəmən" degəndəj qajaqqa-dbr ickərigə
kiriB ketdi. Turqun-aj esə „Suv!“ nb həm oxcbmasdan
ajta almas edi. Məstan unb jergə jatqbZbB Məhsisini
tartmaqcb Boldb. Qaranquda pajpaslanbB məhsinin gylcini Bilən ycini izlədi. Qolb hər ekələ jerdə həm asblbB
turqan ləttəgə yerədi. Kijin qonçbdan jidirib tartbB jeciB
taşladb-da, unqa əzinin etigini kijgizdi. Etik həm qarallarnbn həjitdə kijəturqan etigidəj təkcərimi teşilgən,
eki janb cbncalaq cbqbB turqundaj jertilqan, paşnəsi
tyşkən edi. Əzi aojnbqa asbB alqanb şalcanb eki b ə İİb
ajaqbqa oraB aldb. U bu işlərnin həməsini Bir necə
minytnin içidə qbldb. CJ jənə Turqun-ajnb sujaB jolqa
tyşkəndə ilgərigi jol yrynişidən qalqan hənsirəş Basblmaqan edi.
Jarbm jolqa jetkəndə uzaqda qapqarajbB gəvdələniB
turqan qbr tamandan „quuuq“ degən cozuq tavbş eştildi. Unqa jaqbndan, taxmbnan şu pəstdən, qalbB Barajatqan tepəlikdən çavaB Boldb. Kijin jənə əlləqajerdan-dbr,
uzaqdan həm şu tavuş eştildi. Bu „Cəgi-Beri Qbrlarb“
nbn tyngi „ByİBylIəri“ edi. Turqun-aj Birinci tavuşnb
eşitkəndə seskəndi, sonqblarb esə unb vəhiməgə saldb.
U avval kəttə-kəttə qadamlar taşlaB kijin Birdən toxtadb.
/

www.ziyouz.com kutubxonasi

69

— Xuda yrsin əgər... Bajoqlb! —dedi u tbtraqlb nə
fəs albB və „qblt“ etiB typyrigini jutdb. Jyrəginin hər
Bir zətbİ Bytyn gəvdəsini silkitər edi.
Məstan esə Boşqa tavuşrib, uzaqdan eştilər-eştilməs
keliB turqan tavuş Berilərnin ylyşini tinşəe parar edi.
— Qulaq sal,—dedi Məstan sekin piccilləB-Eori. .
Əgər mənə şu coqquqa CbqbB almasaq Eajoqlb sajrasa
həm eləmiz, sajramasa həm. Avvalb bu Bajoqlb eməs,
haqquş, qorqma. Mənə bu Boridən qorqbş kerək.
Coqquqa jaqbn qalqanda Turqun*aj jənə ajaq
qojbşqa BezzilləB qaldb. Etiknin təgi təmamən tyşiB ketkən edi. Məstan dər hal ystidəgi kəmzəli jecİB eki bəIdi və unbn ajaqbqa oradb Əmma endi hic qandaj xavf,
hatta şu jaqbn jerdən eştilgən Borinin yİyşi həm um»
ajaqqa Bastbra almadb. Tyngi „ByİByl“ lar əlləqajerda,
uzaqda sajrəjdbr. Pəstdə Beri ylijdir. Məstan nandan
Baş qolbdaqb həmə aqbrlbqnb taşladb-da, Tuxcpııı-ajiib
_dəs kaia£tB aatnh.jilən jelkəsiqə qojdb. ^Unbn ajaqb
tajbla Başladb. Bu tajblbş, məjdə taşlar ystidən sidiriliş
ajaqbdaqb şalcanb hə d’eməj işdən Cbqardb. Unbn aja
q b q a məjdə taşlar BataBaşladb. ToxtaB jənə ajaqbnb
tyzətişgə fyrsət joq edi. Ajaqqa k^s zor keltirməslik
ycyn u oqbrlbqbnbn Bir qbsmbnb Bir qolbqa taşlaB yc
ajaqlaB emqəkləj Rasladş. Kəftigə gah məjdə taş Batar*
^aTıqb^rralbq taş ystigə tyşiB qnrqblar edi. Ajaqlaihnbq
kəfti xuddb qbrqbc Bilən qbrblqandaj əcişər edi. Əgər
jaruq Bolsa Başqan jolbda qanlb izlər qaldbrbB Barajatqbnbnb kerər e d ij U avval „şu dərdgə cidəlməsəm
'adam eməsmən" dedi, jənə eir necə metir jol Başqan
dan kijin ezigə ezi hər ekələ ajaqbnbn tizzəsidən pəs
tini əziniki eməs e ’lan qbldb. Nimənindir kyci Bilən bu
aqrbqnb tizzədən juqarbqa cbqmaslbqqa məçByr qbldb.
Qeja ezinin bu hykmi eskirİB kycdən ketməsin, degəndəj hər Bir necə qadamda təkrarlar edi: „Tizzəmdən
pəsti əzimniki eməs, gəştləri şilinİB syjəkləri məjdələns»
həm Bunbn mengə daxblb joq!. "
blanq-Bblanq jol pəstdə qalbB ketdi. Qaranquda
həm u qbra-şbra a q a r b Ş b B kerinər edi. Məstan Bir tox-
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taB qamatbnb rastlaB alqa qaradb. J ə n ə Bir necə mətir
jol qalqan edi. Unbn nəzərigə şu Bir necə metir qujaş_
Bilən ier arasbdaoib məsafədən həm arttqraq - k er indi.
•Şu jolnb Basbşqa sərf BOİqan Bir saat Bytyn Bir ymyrdəj tyjildi, əmma son,qb qadamnb BasbB alqa qaraqanda
•asmannb undan hic Bir tepəlik tesməgənligi Bytyn jol
azasbnb juvbB ketəjazdb Əgər şilingən ajaqbnbn aqrbq b kenlini azcfbrmasa u quvancbdan qbcqbrbB juBarar
edi. Dərd ystigə jənə təşnəlik unqa aza.B Beriş d ə rə ç ə ^
sigə jetdi. Alamda suv keB, alamda Baquvat, ajaqb şilinməgən erkəklər, kyckə tolbB qajerqa qadam Basqanbnb
Bilməj jurqan jigitlər həm Behəd, əmma Bularnbn həməsidən unqa 'əzinin zor Bilən jbqqan Bir tamcb typyrigi,
şilingən, hic nərsəgə jaraqsbz Bolsa həm əzinin ajaqb
jaxşbraq edi. U Turqun-ajnb jelkəsidən taşlaB Bir necəj.
nıinyt qbmbrlamasdan jatdb. Turqun-aj inrər edi. KQın
Məstan ajaqbdaqb çarahatlarbnb BaqlaB kəttə-kicik taşlar arasbdan oq tekkən kişidəj emgəkləB sydrəlis jurbB
bu jəni myhitni ergəndi. Myhitni ergənişunqa muvafbqlaşbş, muvafbqlaşbş esə muvaffaqbjat ekəniniş Bilər edi.
Bu coqqu şu atrafdaqb coqqularnbn en Bələndi Bolbsr
ysti kickinə-ginə uvaca edi. Hər tamanb təksiz çər.
Bunb u taş jumalatbB keriB Bildi. Taşlanqan taş əncəgəcə taşlarqa yriliB tyşİB ketəjəjatqanb eştilİB turadbr
və qanca vaqbtdan kijin qajerqa BarbB qarar tapqanbnb
Biliş qbjbn edi. Məstan jənə qajtbB Turqun-ajnbn
janbqa keldi-də. unb jbqbdan jupatdb və ta u uxlamaqunca janbdan silçimədi. U uxlaqandan kijin sekin emgəkləB jol tamanqa Bardb. Və dbqqat Bilən qulaq saldb.
Uzaqlardan haqquş sajrajdbr. Bir mərtəBƏ şu pəstdəgi
tepəlikdə həm „quq“ deB qojdb. Hic qajerdan Bəri tavşb eştılməs edi. U kəttə taşqa kekrəgini BerİB pəstkə,
jol tamanqa sinciləB qaradb. Tepəliknin jarbm Belidə
sir qara nərsə qbmbrlar və ermələB CbqbB keləjatqandaj edi. Məstan dər hal Bildi. „Sen Bəri, men adam —
dedi u kyÜB ezicə—ekəvmiznin arambzda qanca farq
Bolsa, aqlbmbz arasbda həm şunca farq Bar. Jyz təngə
<Bir qolbm Bilən çavaB qblaalbş ycyn men şupca azaB
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tartbB bu coqquqa Cbqdbm-da!“ Ü kekrəgi astbdaqbqucaqb eltməj turqan taşnb unbn ystigə qaraB jumalatbB juBardh. Bu Bittə taş san—sanao|SbZ taşlarnb ergəştiriB şaraqlaqanbca tyşiB ketdi və unbn əks sədasb ne
vaqbtqaca tyngi qaranqulbqnb toldbfbB tyrdb. Məstannbn bxtbjarbda Bundaqa jumalatbşqa tajjar Bolqan jənə
yetə kəttə taş BolbB, Bundan artbq kerək Bolsa unb Bir
necə qadam pəstdən, jaki, uvacanbn nərigi cetləridən
tapa alar edi. U uzaq qaraB tinşəB turbB hic qandaj
şərpə sezməgəndən kijin emgəkləB Turqun-ajnbn aldbqa Bardb. Turqun-aj qbrbllaB urbB turqan savuq
səBədədə savqatbB çynçikiB ja ta r 'e d i. Məstan unb
arqasbdan qucaqlaB uzaq jatdb. Sekin kezi jumbldb və
unb qəjtadan acbş yeyn keB brada kyci kerək Bolar edi.
U ujquqa ketəjatqanbnb bÜİb ezigə ezi Bujruq Berdi:
„Jarbm saatdan kijin ojqanbŞbm kerək!"
Nəzəridə həli minyt həm etməgən edi ki, cecie
ojqandb. ü Turqun-ajnb qaldurbB jənə jol tamanqa Bar
db. Və ilgərikicə kəkrəgini taşqa BeriB tinlədi, sinciləs
qaradb, tincliK. Jən ə qajtbB ketdi. bssbq qucaqnb juqatbB qunuşqan Turqun-ajtib jənə qucaqladb. Jən ə ezigə
ujqunbq myddəti toqrbSbda Bujruq Berdi. U Bunb tan
atqunca Bir necə mərtəbə təkrarladb. Bu arada keB mərtƏBƏ taş jumalatbşqa toqru keldi. „Cegi-Beri qbrlarb"
nbn jbrtqbdarbnb ezidəgi taş Bilən jendi.
"
Qujaşnbfi dəstləBki qbzqbc nyri bu kic-kinə uvacaq a tyşkəndə Turqun-aj qattbq jetəl Bilən ojqandb. Bu
keB jaman, dərmannb qurutqucb, haldan tajdbrqucb je 
təl edi. Hər jətəlgəndə nəfəsini rastlaş yeyn unqa Birnecə
minyt kerək Bolar edi.
— Tursarvcb, munca uxlasjan!—dedi u nəfəsini rast*
laB bnqbllaB-Turl...

Məstan kezini acbB jənə jumdb. Və undan həm
qattbqraq ujquqa ketdi. Turqun-aj jənə uzaq jetəl di.
Bytyn Bir minyt nəfəsi cbqmaj həm qalar edi. Kijin eltiriB jbqladb. Ta Məstan ojqanqunca jbqladb. Məstan
ojqanqandan kijin unbn jelkəsigə Başbnb qojbB jənə jetəldi, jənə jbqladb. Məstan unbn Başbnb SblaB jupatdb
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— Jbqlama Turqun-aj, jbqiama! Ənə kerdinmi?—
dedi u uzaqdaqb tyrr.ən içidə xbra kek BolbB tıirqan
vadbnb kersətiB-jetdik. Biznin kelxoz... Biznin qbşlaq...
— fljaqbm... ə’zajb Bədənim aqrbjdb...—dedi Tur
qun-aj uzaq jetəldən son Boquq tavuş Bilən.
— Rjaqbn - həmə jaqbn... jurmaqan adam Birdən
şundaj uzaq jol jutsa şundaqa BOİadbr. fljaqbn aqrbjatbr
mb? Endi nimə qblaj, meniki senikidən Bəttər. Kerdin
mi qanbnb? Sen mendən kerə kəttərəksən mengə c id ə,,
deB dədillik Beriş ornhqa əzin jbqiajsan. .Tizzəmdən/
pəsti meniki ernəs" deB qojaqal Şunda-qbna...
j
— Vaj, çinnimisən!... Betuturuq gəpin qursbn. Əzi
ajaqbmnb qandaj qblbB əzimniki eməs dijməni...
J
Məstan şundaj qblbş mymkyn ekənini unqa tyşyntirə almadb. U əzinin Bunb qacan, kimdən, qandaj qb
lbB ərgəngənini həm esləməjdir. Əmma unbn nəzəridə
bu , şu jaşnbn xususbjatlarbdan Bittəsi BolbB faqat Turqun
ajqa mə’lym eməş xalastaj Bolar edi. Rast, Bunb Turqunaj hazbrqb Məstan jaşbda həm Bilməs edi.
— Xob, məjli endi—dedi Tqrqun-ajnbn Başbnb, peşanasbnb sblaB. Unbn peşanasbda bSSbq Bar edi.—Hər
qalaj endi elməjmiz. Ənə u qbznbn arqasbda suv Bar
men hazbr şu jerdən suv albB keləmən. Ta men kelgyn
cə blaçbnb qblbB pəstəgə-jolqa tyşiB tur. Nan jijmiz
kijin...
„Jolqa tyşəmiz" degəni qorqar edi. Cynki Turqunaj jənə jbqb Başlajdbr. Məstan Turqun-aj jeciB taşlaqan
jalqbz qonçdan-qbna bBarat Bolqan etikni al*.B aqsaqlanqanbca, avajlaB-avajlaB ajaq BasbB pəstə tyşİB ketdi.
U ta jolqa jetkyncə həm Turqun-ajnbn jetəl tavşbnb
eşitiB Barar edi. U joldan jurbB BurblbB tepəliknin arqasbqa etkəndə Turqun-ajnbn caqbrqan tavşbnb eşitdi u
ystmə yst caqbradbr. Bu ja' bir ^bdlbq jaki hec kytylməgən kylfətdən xaBar Berər edi. Məstan arqəqa qajbtbB
coqquqa qaradb. Pətrəkkə tyşkən Turqun-aj Bar tavşb
Bilən qbcqbrbB dəşt tamannb kersətər edi. Məstan qaraB
hic nərsə kermədi. Kijin jj juqarbqa tarmaşdb. Jarbm
jolqa keigəndə ginə Turqun-ajnbn „ərəvə“ degənigə
73
www.ziyouz.com kutubxonasi

tyşynni. U toxta b dəştkə qaradb, haqbqatan ufuqdan
Beridə qonquzdaj ermələB ərəvə kelər edi. Məstan
„jaşasbn“ deB qbcqbrbB cəpək caldb. Turqun-aj sekinsekin jurbB hər qadamda Bir dəm albB jyz jetəliB tyşiB
keldi. Jolqaca unb Məstan albB tyşdi. Eki jolavcb myjilişdəgi tepəliknin sajasbda taşnbn ystidə oltbrbB dəşt
tamandan keləturqan ərəvəni kytişər edi. Jətəlnin
azaB Berişigə qaramasdan Turqun-ajnbn cehrəsi acbq,
bştaha Bilən nan jer del. Əmma unb jənə qam Basdb:
ərəvədə hickim Bolmasa, Bittə ərəvəkəşnin ezi Bolsa
gergə-jav, Bolmasa iş çataq...
— Erkəklər... Bolsa.. həməsi erkək... kişi...—dedi
u aqzbda ajlanbB qalqan nannb ərən, jutbB ekəvmizni
taza şəlhə qbladb-da... şorbm qursbn... qbz kişi...
— Erkək desə senin kez aldbnqa şu işdən Başqa
nərsə kelməjdir!...—dedi Məstan accbqb keliB.
— Bolmasa ci? —dedi Turqun-aj etəgi Bilən Byrnini
ərtiB—Başqa nimə... erkək sengə aş qujbB icərmidi?
fldam mbşbq mbçaz eməs-ki, jblda Bir mərtƏBƏ mav
Bolsa... Ja sen Bilən u ajmaqblaşbB oltbradbrmb?...
Turqun-aj Məstannbn keB gəplərigə bşanqan, kengən, razb BOİmaqanda həm hic Bolmasa indəməj qojaqalqan edi. Əmma bu toqruda u munazara acdb. U eki
çins, xususan Birinci kerişkən erkək Bilən xatbn arasbda
gəpirişkəni hic qandaj myştərək mavze’ BOİuvb mymkyn
eməsligigə Məstannb bşandbrbşqa urunar edi. Munazara
uzaq ta ərəvə keryngyncə davam etdi, ü blanq Bblanq
joldan ermələB jaqbnlaşqanda Məstan aqsaqlanbB unbn
bStbqBalbqa Cbqdb. Ərəvəkəş ərəvədə olturqan eki kişigə
qajrblaə qaraB qamcbnbn sapb Bilən Məstannb kersətdi.
Ərəvədəgi eki jigit cekkələB Bojnbnb ceziB qaradb. Və
Biri əllə nərsə deB qbcqbrdb. Kijin ez ara sezləşişdi.
Ərəvəkəş həm hərzaman qajrblbB qaraB sezgə aralaşar
edi. En nbşaB jergə kelgəndə ərəvəkəş atdan, u eki jigit
ərəvədən tyşiB pbjada jyrişdi. U eki jigit ildəmləB atdan
eziB Məstanqa jaqbniaşa Başlaşdb.
— flt siziərnikimidi?—dedi jigitlərdən Biri qbcqbrbB
dəşt tamannb kersətİB.
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Məstan Başfa Bilən bçaBbj çavaB Berdi. Clnbnjyzidə
əllə qandaj Bir qatbjat Bar edi. Ular keliB toxtaqandan
son Məstan soraşqanb qol uzatdb. Və eki aqbz sez
Bilən vaqbanb Bəjan qbldb. Bu eki aqbz sez oşa fəlakət
dən tartbB ta coqqbqa cbqbB çan saqlaşqaca BOİqan
sərgyzəştni ez icigə alar edi. Jigitlər Bir BirBirlərigə
qaraşdb. Bularnbn qarşbsbda Baquvat, hər iş qolbdan
keləturqan Bir qbz turar və eznin vəzni Bilən tyrli jenil
xajal, ejlərni Basar edi. .
— Bir ertə səhər jolqa CbqbB tan jaruşqanda oşa
jerdən etdik, fttnb Bəri jegən... hajran BOİdbq... Bir jaqda
pərənçi jatbBdbr... nərsələr... hajran Boldbq... xob çan
saqlalsbzlar-da! Cegi-Beri qbrlarda... əzəmətlər...
^
Nəridə taşnbn ystidə uval-qbna BOİbB olturqan

Turqun-aj ejlər’edi: „Mənəhazbr bu gəplərnin həməsi
tygəjdir kijin... kijin gəp qalmajdbr..."
Ərəvə jetiB keldi. Undaqb jsir necə Baq Bedə ys
tidə elgən atnbn avzallarb jatar edi. Vaqbanb eşitib
ərəvəkəş həm danq atbB qaldb.
Biznin kenümizgə hər xbl gəplər keldi-də sinlim...
Əmma şu coqquqa Cbqmaqanlarbndan naBud Bolar edi
lərin. Cbqbnlar-e ərəvəgə... əzəmətlər... Əmma qbrqta
erkəkkə Baş BOİaturqan ekənsizlər, qajbl...
Turqun-aj ərəvənin ketidə Bedələr ystidə conqajbB
aqzbnb jeni Bilən qaplaB olturar və erkəklərnin avzajbqa
qojar edi. Məstanqa ərəvənin aidbdan çaj Berişdi. Ərəvə
çonadb. U tepəlikdən aşbB qbCbrlaj-qbCbrlaj pəstkə
qaraB tyşiB ketdi. Pəstkə-tezlikkə tyşkəndə jigitlərdən
Biri dəsturxan jajbB jolqa alqan azbqlarbnb ortaqa qojdb. Jən ə Biri Bedənin^astbdan ekitə şişəni 'albB jəxnə
cajdan qujaBaşladb. Turqun-aj javvajb qujandaj hər Bir
sez, hər Bir hərəkətdən hyrkiB olturar və ta Məstan
albB Berməgyncaı qol uzatbB Bir nərsə almas edi.
Ərəvə ByriliB eki qbr arasbqa kerişi Bilən Cegi-Beri
Qbrlarb kezdən juqaldb. Şu Bilən unbn vəhiməsi həm
ynytildi, Bir keçəlik sərgyzəşt həm eskirdi. Gəp mavzo’dan mavzo’qa keçər edi. flltun-Kel Balən Toxlb ortasbqa tyşəjatqan qbrq kelemetirlik jolnbn jetkizəturqan
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fajdasb qandaj sigirnin sersyt BolbŞb jəni tapblqan neft
kann, u paxta serhasbl Bolbşbnbn sirləri, aqbBat kəlxozda
bə’zİ hbsaBCblarnbn xajanat qblbşlarbqaca jetdi. Gəp sonqb mavzo’qa keckəndə sehBətdə Məstannbn vəzni artdb.
Ilgəri »sinlim“deB turqan jigitlər endi „apa“ deB muraçaat qblbşar edi. Məstan etkən jbl ycjyz jigirmə-toqqbz
som pyl, Bir jyz ellik altb pyl Buqdaj alqanbnb ajtqanda
jigitlərdən Biri qbzarbB ketdi. Xususan Ərəvəkəş „Biznin
jolcbBaj həm cəkki eməs; səksən pyt Buqdaj Bilən Bir
jyz toqsan som pylnin həməsini ezi jalqbz aldb" deB
picin atqanda ujigit terləB ketiB ezini oqlaj Başladb:

— Joq... Biz... Biznin təkBİrci...
— TəkBirci eməs tƏBilci—dedi Məstannbn sezini
kesiB.
— Hə... tƏBilci... ezi çataq. Men həməsi BolbB...
pragyl qblqan Bolsam həm... xatbn talaq ezi jad ynsyr...
Ərəvə qbCbrlaB Bqrar, gəp mav’zodan mav’zoqa
səkrər, Məstan esə senBətdə mərkəzij orunnb bşqal
qblar edi.
Turqun-aj gəpkə aralaşa almajdbr u sedələr içidə
Bir Baq Bedədəj silkiB Barar edi. Jigitlərdən kenü tincigəndən son Başbnb Bir Baq Bedənin ystigə qojbB ujqu*
qa ketdi.
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