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I fəsil
Onların qarşısındakı döşəməyə rəngbərəng, müxtəlif
naxışlı xalçalar salınmışdı. Onlar lap əvvəldən iki Brüssel
xalısından gözlərini çəkə bilmirdilər, ancaq əlvan xovlu
xalçaların da tamaşasından doymaq olmurdu, lakin bunların
qiyməti baha olduğundan, bu xalçalara yaxın düşməyə belə
qorxurdular. Şöbə müdiri lütfkarlıq göstərərək, özü onlar
üçün xalça seçirdi; qız yaxşı bilirdi ki, şöbə müdiri bunu
Coyun xətrinə edir, onlar yuxarı mərtəbəyə qalxınca, liftdə
işləyən oğlanın heyrətdən ağzı açıla qalmışdı. Coya heyranheyran baxıb gözünü ondan çəkmirdi. Qız Co ilə şəhərin
qərb hissəsindən, öz məhəllələrindən keçəndə uşaqlar,
yeniyetmələr də Coya heyran-heyran tamaşa edirdilər.
Şöbə müdirini telefona çağırdılar, qızın çox pul
xərcləmədən gözəl xalça almaq niyyəti yaddan çıxdı, onun
qəlbini narahat fikirlər çulğaladı.
Cenevyeva yavaşcadan, ancaq inadla, görünür ki, bu
yaxınlarda aralarında baş vermiş, amma heç bir nəticəsi
olmayan mübahisəni davam etdirərək dedi:
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– Co, bir şeyi başa düşmürəm ki, bunun nəyi sənin
xoşuna gəlir?
Oğlanın hələ uşaqlıq cizgilərini itirməmiş sifəti bir
anlığa tutuldu, ancaq yenə üz-gözündən mehribanlıq yağdı.
O, çox cavan idi, demək olar ki, lap uşaq idi, qız da çox
gənc idi. Həyata təzəcə qədəm qoyan bu iki məxluq öz
məskənlərini sahmana salmaq üçün xalça seçirdilər.
Co dedi:
– Həyəcanlanma. Bu axı axırıncı dəfədir, lap axırıncı
oyunumdur.
Co qıza baxıb gülümsündü, qız oğlanın istər-istəməz
təəssüflə köks ötürdüyünü görəndə ürəyi sıxıldı, onun bir
qadın kimi tələbi bu idi ki, sevgilisinin qəlbinə tamamilə
hakim kəsilsin, oğlanın indiyədək həyatının məqsədi hesab
etdiyi bu həvəsindən heç baş açmırdı, qorxurdu.
Oğlan sözünə davam etdi:
– Sən bilirsən ki, O’Neyllə görüşümüzdən mənə
çatacaq pulla anamın evi üçün axırıncı haqq-hesabı çəkdim.
Bu qayğıdan qurtardım. Pont ilə bugünkü görüş üçün
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bilirsən ki, yüz dollar mükafat alacağam, başa düşürsən, düz
yüz dollar. Bu pulla biz öz ev-eşiyimizi qaydaya salarıq.
Qız pul haqq-hesabına fikir vermədi.
– Sən rinqi1 niyə çox istəyirsən?
Co danışmaqda, ürəyindən keçənləri sözlə ifadə
etməkdə bir o qədər də mahir deyildi. İşdə əlləri danışığı
əvəz edirdi, rinqdə də onun yerinə bədəni, əzələlərinin
hərəkəti danışırdı. Co rinqə niyə can atdığını sözlə ifadə edə
bilmirdi. Oğlan rinqə niyə can atdığını demək fikrinə düşdü,
çəkinə-çəkinə yarışlar vaxtı, xüsusilə çox gərgin anlarda
qüvvəsini səfərbər edəndə, nə kimi hallar keçirdiyini
karıxmış halda nəql etməyə başladı.
– Cenevyeva, sənə bir şeyi deyə bilərəm ki, rinqdə
düşmənin sənin əlində olduğunu hiss etməkdən yaxşı şey ola
bilməz. Bax, o gah sağ yumruğu, gah sol yumruğu ilə sənə
zərbələr endirməyə çalışır, sən də hər dəfə üz-gözünü
qoruyursan, zərbədən can qurtarmağa çalışırsan. Sonra isə
ona elə bir yumruq endirirsən ki, o səndələyir, səndən
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möhkəm yapışır, buraxmır, hakim onu səndən aralayır, bu
vaxt sən onu məğlub edirsən, tamaşaçılar özlərindən çıxırlar,
fəryad qoparırlar, sənsə bilirsən ki, qalib gəlmisən, qaydaqanunla, şərəflə vuruşmusan, ona görə qalib gəlmisən ki,
güləşməyi yaxşı bacarırsan. Başa düşürsən, mən...
Oğlan özünün çox danışmağından, Cenevyevanın
gözlərindəki dəhşətdən qorxdu, dili dolaşdı. Qız Coya qulaq
asa-asa

oğlana

diqqətlə

baxırdı,

qızın

üz-gözündən

əzabverici narahatlıq yağırdı. Həyatının ən mühüm anlarını
qıza nəql edən Co, xəyalən qarşısında zərbəsindən yerə
yıxılmış rəqibini, rinqin işıqlarını, coşqunluqla əl çalan
tamaşaçıları görürdü. Cenevyeva hiss edirdi ki, Coyu ondan
baş açmadığı həyat axını uzaqlaşdırır. Qızın fədakar
məhəbbəti bu hədələyici, qarşısıalınmaz axının qarşısında
gücsüz idi. Onun tanıdığı Co geri çəkildi, yoxa çıxdı,
görünməz oldu. Onun mehriban uşaq sifəti, nəvazişkar
baxışları, ucları yuxarı dartılmış ağzı yoxa çıxdı. Qızın
qarşısında sanki üz-gözü poladdan yonulmuş donuq,
rəhmsiz yekə bir kişi dayanmışdı, geniş açılmış gözləri
soyuq-soyuq diqqətlə baxırdı. Sanki polad işıq saçırdı. Bu
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yekə kişi sifəti idi, qız isə ancaq cavan oğlanı tanıyırdı. Qız
onu ilk dəfə idi ki, belə görürdü.
Qızı dəhşət götürdü, amma hər halda, oğlanla fəxr
etdiyini dumanlı şəkildə hiss etdi. Oğlanın – qalib erkəyin
cəsarəti onun bir qadın kimi təbiətini, qədimdən bəri qadının
özünə etibarlı həyat yoldaşı seçmək, kişinin daş hasara
bənzər qüvvəsinə arxalanmaq istəyini cuşa gətirməyə
bilməzdi. Qız oğlanın bu ehtirasından baş aça bilmirdi,
ancaq bir şeyi bilirdi ki, məhəbbət özü belə onun öhdəsindən
gələ bilmir, ancaq oğlanın onun xətrinə, sevgiləri xətrinə
təslim olması, qızın arzusuna rəğmən sevimli işindən əl
çəkməsi, qızın istəyinə tabe olması onu çox sevindirirdi.
Oğlan bu gün rinqdə sonuncu dəfə çıxış edəcəkdi.
Cenevyeva dedi:
– Missis Silverstayn deyir ki, boksdan zəhləsi gedir,
boksun yaxşı bir cəhəti yoxdur. O da, bildiyimiz kimi, ağıllı
qadındır.
Oğlan şəfqətlə gülümsündü, dəfələrlə incisə də bunu
büruzə vermədi. Cenevyeva onun həyatında təbiətindən
doğan ən çox fəxr etdiyi cəhəti qəbul etmək istəmirdi. Co
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rinqdə qazandığı şöhrəti öz qüvvəsi, gərgin əməyi
nəticəsində əldə etmişdi, oğlan onun məhəbbətini qazanmaq
istəyəndə özünü, özündəki ən yaxşı cəhətləri Cenevyevaya
təklif etmişdi. Co özünün boksçu kimi məharətində böyük
və həddindən artıq cəsarətinin rəhnini görürdü, bunu
kişilərdən heç biri nümayiş etdirə bilməzdi, bu da onun
zənnincə Cenevyevanın məhəbbətini əldə etmək və ona
yiyələnmək üçün Coya haqq verirdi. Qız Coyu onda da başa
düşməmişdi, indi də başa düşmürdü. Co bir şeyə mat
qalmışdı; qız onda nə kimi yaxşı cəhət tapmışdı, onu niyə
sevmişdi? Oğlan acıqlanmadan dedi:
– Missis Silverstayn axmağın, qoca deyingənin biridir.
O nə başa düşür? Mənə inan ki, idmanın çox yaxşı cəhətləri
var. Həm can sağlığına xeyri var... – o fikirləşib əlavə etdi. –
Mənə bax. Mən bədən quruluşum xarab olmasın deyə,
düşkün həyat sürməliyəm. Mən missis Silverstayndan, onun
qocasından,

ümumiyyətlə,

sənin

tanıdığın

adamların

hamısından düşkün həyat sürürəm. Mən rejimlə dolanıram;
duş qəbul edirəm, bədənimi yaş dəsmalla sürtürəm, məşq
edirəm, cana faydalı yemək yeyirəm, heç bir nadinclik
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etmirəm. Mən içki içmirəm, papiros çəkmirəm, bir sözlə,
mənə ziyan vuran heç bir şey etmirəm. Cenevyeva, mən
səndən də düzgün həyat sürürəm... – Qızın incikliklə
dodağını büzdüyünü görüb tələsik əlavə etdi. – Düz
sözümdür. Mən sabunu, suyu nəzərdə tutmuram, bir bura
bax. – Oğlan qızın əlini dirsəkdən yuxarı ehtiyatla, ancaq
bərk-bərk sıxdı. – Sən yumşaqsan, zərifsən. Mənim tayım
deyilsən. Bir bax.
Co qızın barmaqlarının ucunu özünün daş kimi bərk
bitsepsinə2 toxundurdu, qız ağrıdan üz-gözünü turşutdu.
Co yenidən sözə başladı:
– Mənim bütün bədənim başdan-başa belədir. Daş kimi
bərkdir, qüvvətlidir. Mən düzgün deyəndə bunu nəzərdə
tutmuram. Hər bir damarım, hər damcı qanım, hər əzələm
sümüyüməcən safdır, sümüklərim də safdır. Bu təmizlik,
saflıq, dərini sabunla, su ilə yumaq demək deyil, bu başdanayağacan saflıqdır, təmizlikdir. Səni inandırıram ki, mən
bunu hiss edirəm, bütün bədənimlə duyuram. Mən səhərlər
2
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yuxudan oyanıb işə gedəndə bütün qanım, bütün damarlarım
sanki qışqırır: biz safıq. Ah, sən bilsəydin ki, mən...
O belə çox danışmasından pərt oldu, adətən, o çox
danışmazdı, susdu, sözünü yarıda kəsdi. O heç vaxt öz
fikirlərini

belə

həyəcanla

ifadə

etməmişdi,

ancaq

həyəcanlanmaq üçün heç belə ciddi əsası olmamışdı. Axı
Cenevyevaya boks barədə mənfi fikir söyləmiş, oğlanın
təsadüfən Silverstaynın qənnadı dükanına gəlib çıxana qədər
Cenevyevanın surətinin gözlənilmədən onun həyatına daxil
olub qalan hər bir şeyi kölgədə qoyana qədər, Co üçün hər
şey olan oyunun məziyyətini görməmişdi. Oğlan qeyrimüəyyən şəkildə də olsa başa düşürdü ki, qadınla istəyin,
sevdiyi işlə qadının kişidən tələbi arasında barışmaz
ziddiyyət var. Ancaq Co ümumi nəticələr çıxara bilmirdi. O
ancaq real, canlı Cenevyeva ilə böyük, adamı heyrətə gətirən
ancaq qeyri-maddi oyun arasındakı düşmənçiliyi görürdü.
Onların ikisi də bir-birinə qarşı çıxırdı, ikisi də ona ixtiyarı
çatmadığını bildirirdi, Co odla su arasında qalmışdı, oğlan
hələ qəti qərara gələ bilmir, hər şeyi olduğu kimi qoyub
suyun axarı boyunca üzürdü.
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Cenevyeva Coyun həyəcanla danışığına qulaq asır,
oğlana diqqətlə göz qoyurdu. Özündən asılı olmayaraq,
onun təmiz sifətinə, aydın baxışlarına, qız dərisinə bənzər
hamar və zərif dərisinə heyran qalırdı. Cenevyeva oğlanın
dəlil-sübutunun inandırıcılığını görürdü, bu qızı daha da
əsəbiləşdirirdi. Qızın düşünmədən onu Codan uzaqlaşdıran,
onun bir hissəsini oğurlayan bu oyunu görməyə gözü yox
idi. O, oyunun cazibə qüvvəsinin nədən ibarət olduğunu
dərk edə bilmirdi. Söhbət yenə başqa bir qızdan getsəydi,
hər şey ona aydın olardı. Biliyini, ağlını, gözüaçıqlığını
səfərbər edərdi. Ancaq bu düşmən hiss olunmayan, əlçatmaz
idi, qız onun barəsində heç nə bilmirdi, onunla əlhavasına,
qaranlıqda mübarizə aparmalı olurdu. Qız hiss edirdi ki,
Coyun sözündə müəyyən qədər həqiqət var, buna görə də
düşmən qıza daha çox qorxulu görünürdü.
Birdən Cenevyeva özünün gücsüzlüyünü hiss etdi, qanı
qaraldı. Qız istəyirdi ki, Co ancaq onun olsun, onun qadın
təbiəti tələb edirdi, oğlan isə ondan aralanır, qızın nahaq
yerə onun tutub saxlayan qolları arasından sürüşüb çıxırdı.
Qızın özünün özünə yazığı gəldiyindən gözləri yaşarır,
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dodaqları titrəyirdi, onun məğlubiyyəti qələbəsinə çevrildi,
qüdrətli oyun, valehedici qadın zəifliyi qarşısında məğlub
oldu.
Co günahkar olmasa da, günahkarcasına:
– Cenevyeva, ağlama, ağlama, – deyib xahiş etdi.
Onun kişi ağlı qızın dərdini başa düşə bilmirdi, ancaq
qız ağlayırdı. Oğlan da hər şeyi yaddan çıxartdı.
Qız göz yaşları içərisində oğlana baxıb gülümsünürdü,
oğlan onun baxışlarından günahı olmasa da, təqsirindən
keçdiyini hiss edib, ürəyi riqqətə gəldi. Oğlan qızın
dirsəyindən tutub sıxmaq istədi, ancaq qız onun qolunu
çəkdi, ədəblə özünü düzəltdi. Qız daha da ürəkdən
gülümsündü:
– Budur, mister Klauzen də gəlib çıxdı! – bir qadın
bacarığı ilə həyəcanını pərdələyib, şöbə müdirinə göz
yaşlarını bildirmədən, aydın nəzər saldı.
Çevik, qırmızıyanaq, sıx, yekə bakenbardlı, balacaboy
kişi xırda, şən gözlərini dolandırıb dedi:
– Co, məni yəqin ki, çox gözlədiniz? Necə oldu? – o əlqolunu ataraq sözünə davam etdi: – Hansını seçdiniz? Bu
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xalça

xoşunuza

gəldimi?

Gözəl

naxışları

var,

düz

demirəmmi? Hə, hə, mən hər şeyi başa düşürəm. Özüm də
həftədə cəmi-cümlətanı on dörd dollar qazananda, ev-eşiyə
avadanlıq almalı olmuşam. Bir şey də var ki, adam öz eveşiyinə ən yaxşı şeylər almaq istəyir, düz demirəmmi? Hə,
əlbəttə ki, bu cəmi-cümlətanı yeddi sent ondan bahadır. Bir
şeyi də nəzərdə tutun ki, ucuz şeydənsə, bahalı şey almaq
sərfəlidir.

Bilirsiniz,

nə

var,

Co,

–

şöbə

müdiri

alicənablığından coşaraq səsini məhrəmanə şəkildə alçaldıb
dedi, – mən sizə xətir eləyərəm, bunu ancaq sizin xətrinizə
edərəm. Qiyməti sizə görə beş sent aşağı salıram, ancaq
sizdən çox-çox xahiş edirəm, – o Co ilə əlbir adam kimi
əlavə etdi, – heç kəsə deməyin ki, neçəyə almısınız.
Co ilə Cenevyeva məsləhətləşib öz qərarlarını deyəndə
şöbə müdiri dilləndi.
– Hər şeyi sarıyıb, tikib evinizə göndərəcəyəm. Bu,
sözsüz ki, qiymətə daxildir. Yenə yeni evdə nə vaxt
qonaqlıq keçirəcəksiniz? Nə vaxt qanad açıb uçursunuz?
Sabah? Elə sabah? Lap yaxşı, lap yaxşı!
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Şöbə müdirinin sevincdən gözləri axdı. Sonra bir ata
kimi onlara mehriban-mehriban gülümsündü.
Co şöbə müdirinin suallarına təmkinlə cavab verirdi,
Cenevyeva bilər-bilməzə qızardı; onların ikisinə də bu
söhbət yersiz görünürdü. Ona görə ki, bu söhbət meşşanların
fikrincə ədəb qaydalarını pozurdu, bu söz-söhbət onların
şəxsi məhrəmanə hisslərinə toxunurdu, şöbə müdirinin
sualları zəhmət adamının ləyaqətlə yaşamaq, mənəvi paklığa
can atmaq istəyi bununla razılaşmırdı.
Mister Klauzen onlara iltifatla, şəfqətlə baxa-baxa,
şirin-şirin gülümsəyərək liftəcən ötürdü, bu vaxt bütün
pirkeşiklər əmir alıbmış kimi hamı düzgün biçimli Coyun
dalınca baxırdı. Onlar lifti gözləyərkən mister Klauzen
qayğılı-qayğılı soruşdu:
– Co, bugünkü görüşünüz necə olacaq? Özünüzü necə
hiss edirsiniz? Öhdəsindən gələrsinizmi?
Co cavab verdi:
– Əlbəttə, özümü yaxşı hiss edirəm.
– Doğrudanmı? Lap yaxşı! Ağlıma gəldi ki, bəlkə toy
ərəfəsində əsəbiləşib elədiniz. Ha, ha! Axı ağır məsələdir.
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Sizi yaxşı başa düşürəm, özüm də vaxtı ilə adaxlı olmuşam.
Bədəniniz qaydasındadırmı? Hə, əlbəttə, soruşmağın adı
yoxdur, onsuz da hər şey aydındır... Ha! Ha! Oğlum,
müvəffəqiyyətlər diləyirəm! Müvəffəqiyyət qazanacağına
şübhə etmirəm. Sən qalib gələcəksən!
O, Cenevyevaya liftə minməkdə nəzakətlə kömək edib:
– Miss Priçard, sağ olun! Bizi unutmayın. Sizi
görməyimə həmişə, ürəkdən şadam.
Qız liftlə aşağı düşəndə məzəmmətlə dedi:
– Hamı səni Co çağırır. Niyə “mister Fleminq”
demirlər? Məncə, bu saymazlıqdır.
Co liftçi oğlana qüssə ilə baxırdı, görünür, onun
dediyini eşitmədi.
Qız oğlanı həmişə heyran qoyan mehribanlıqla soruşdu:
– Co, sənə nə olub?
Oğlan cavab verdi:
– Heç nə. Elə belə, çox istərdim ki...
– İstərdim ki... nəyi? – Qız elə qılıqla soruşdu, gözləri
elə səmimiyyətlə baxdı ki, bu baxışlar qarşısında heç kəs
biganə qala bilməzdi, ancaq Co hələ də kənara baxırdı.
14
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Oğlan qızın üzünə qətiyyətlə nəzər salaraq dedi:
– İstəyim budur ki, sən heç olmasa, bir dəfə məni
rinqdə görəsən.
Qız çiyinlərini nifrətlə çəkdi. Coyun qanı qaraldı. Onu
bir şey narahat edirdi ki, rəqibi onunla Coyun arasına girib
oğlanı ondan uzaqlaşdırır.
– Böyük məmnuniyyətlə... – deyə qız özünü zorlayaraq
tələsik dilləndi, oğlana ürəkdən canı yandığını göstərməyə
çalışdı. Qadın canıyananlıq göstərəndə, dünyanın ən
qüvvətli kişiləri belə məğlub olub başlarını sadəlövhlüklə
qadının sinəsi üstünə qoyurlar.
– Doğrudanmı? Razısan?
Co diqqətlə onun gözlərinin içinə baxdı. Cenevyeva
onun niyə həyəcan keçirtdiyini başa düşdü: oğlan sanki ona
meydan oxuyurdu, qızın onu nə qədər sevdiyini bilmək
istəyirdi.
Oğlan sakitcə dedi:
– Bu mənim həyatımın ən xoşbəxt dəqiqəsi olardı.
Cenevyevanı nə məcbur etdi ki, bu gözlənilməz qərara
gəlsin? Sevən ürəyin uzaqgörənliyi, ya Coyun istəyincə
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onun dərdinə şərik olmaq, ya da ki, rəqibinin üstün cəhətini
görmək, onunla üz-üzə gəlmək fikrinə düşdü. Ya da ki, qızın
yeknəsəq, fərəhsiz həyatını naməlum mühit maraqlandırdı,
özünə möhkəm cəzb etdi. Müxtəsər ya elə, ya belə qız
indiyədək hiss etmədiyi qətiyyətlə oğlan kimi sadəcə cavab
verdi:
– Razıyam.
Onlar mağazadan çıxanda oğlan boynuna aldı.
– Mən bilmədim ki, sən razılaşarsan, yoxsa ki, səndən
xahiş etməyə cürət etməzdim.
– Niyə ki, mümkün deyil? – qız narahatlıqla soruşdu,
qorxdu ki, onun qətiyyətindən əsər-əlamət qalmaz.
– Olar, mən hər şeyi düzəldərəm. Heç ağlıma gəlməzdi
ki, sən razılaşarsan. Heç ağlıma gəlməzdi. – Co hələ də
heyrətindən özünə gələ bilməmişdi, öz-özünə bu sözləri
təkrar edirdi, qızı tramvaya mindirdi, bilet almaq üçün
cibindən qəpik-quruş çıxartdı.
II FƏSİL
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Cenevyeva

ilə

Coyun

mənsub

olduğu

fəhlələr

mühitində onlar bir növ zadəgan sayılırdılar. Cenevyeva ilə
Co onları əhatə edən miskinliyin, çirkabın içərisində ruhi
sağlamlıqlarını, saflıqlarını qoruyub saxlaya bilmişdilər.
Şəxsi ləyaqət hisslərini qoruduqlarından, nəzakətlə, zərif
həyat tərzi sürdüklərindən, öz mühitlərinin adamlarından
uzaq qaçırdılar. Onlar hər adamla oturub-durmur, nə
oğlanın, nə də qızın ürək qızdırdığı yaxın dostu yox idi.
Bununla belə onların ikisi də adama tez yovuşandı,
adamlarla ancaq ona görə dostluq etmirdilər ki, bu onların
saflığına, təmizliyinə xələl gətirərdi.
Cenevyeva kimi xarici aləmdən təcrid edilmiş, qapalı
həyat keçirən işçi qadın tapılmazdı. Onu əhatə edən mühitin
kobudluğu, amansızlığı qıza təsir etməmişdi. Qız ancaq
görmək istədiyini görürdü, o ancaq yaxşı şeyləri görmək
istəyirdi, inamla, çox da səy göstərmədən, hər cür
eybəcərlikdən, bayağılıqdan boyun qaçırırdı. O, kiçik
yaşlarından tənhalığa alışmışdı. Cenevyeva ailənin tək
övladı idi, küçədə qonşu uşaqlarla oynamaq, əylənmək
əvəzinə, xəstə anasına qulluq edərdi. Kontor qulluqçusu,
17
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ciyərləri zəif, arıq atası çox xeyirxah idi, anadangəlmə
adamlardan çəkindiyi üçün onlardan uzaq gəzər, vaxtının
çoxunu evdə keçirərdi. Atasının sayəsində onların balaca
ailəsində

həmişə

sakitlik

olardı,

onlar

bir-birinə

mehribançılıq yetirərdilər.
Cenevyeva on iki yaşından yetim qaldı. Atasını dəfn
edib qayıdan kimi o Silverstaynların yanına getdi, onların
qənnadı dükanının üstündəki mənzildə yaşamağa başladı;
qocalar

onunla

yaxşı

rəftar

edirdilər,

yedizdirib

geyindirirdilər, qız da piştaxta dalında dayanıb onlara kömək
edirdi. Silverstaynlar Cenevyevanın xətrini bir də ona görə
istəyirdilər ki, qız şənbə günləri dinləri onlara qadağan
edəndə belə dükanda olurdu.
Burda, bu sakit dükanda qızın gəncliyinin altı ili keçdi.
Tanışları demək olar ki, yox idi. Cenevyevanın rəfiqəsi yox
idi, dostluq etmək istədiyi qız da yox idi. Cenevyeva
məhəllələrin başqa on beş yaşına çatmış qızları kimi öz
küçələrinin oğlanları ilə gəzmək istəmirdi. Qızlar onun
barəsində “Bu lovğa kuklaya bax”, – deyirdilər. Buna
baxmayaraq, gözəlliyinə və özünü çəkməsinə görə onu
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istəməsələr də, Cenevyevaya hörmətlə yanaşırdılar. Cavan
oğlanlar yavaşcadan, rəfiqələri yaxında olmayanda onları
acıqlandırmamaq üçün qıza “Şaftalı” deyirdilər, onlardan
heç birinin ağlına da gəlmirdi ki, Cenevyeva ilə tanış
olsunlar. Onlar qıza əsrarəngiz, məlahətli, onlar üçün
əlçatmaz, yüksək məxluq kimi baxırdılar.
Cenevyeva sözün əsl mənasında gözəl idi. O, əsl
amerikalı idi. O hərdənbir fəhlələr arasında təsadüf edilən,
sanki miskin, bəhərsiz torpaqda nadir ətirli çiçək kimi
açmışdı. Qızın hər şeyi qəşəng idi; zərif çəhrayı yanaqları
vardı, yanağının rənginə görə “Şaftalı” ləqəbini almışdı,
üzünün düzgün cizgiləri, qıza məxsus zərifliyi vardı. Onun
səsi yavaş çıxırdı. Hərəkətləri asta idi. O özünü sadə,
bununla bərabər ləyaqətli aparırdı, anadangəlmə yaxşı zövqü
var idi, geyinib-kecinməyi yaxşı bacarırdı, əyninə nə
geyinirdisə, gözəl görünürdü, ona yaraşırdı. Bütün bunlarla
bərabər, o çox zərif, mülayim xasiyyətli, istiqanlı idi,
gələcək arvad, ana kimi qəlbində közərən məhəbbət işartısı
(gələcəkdə onu sevən arvad, əsl ana olacağı) hiss olunurdu.
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Ancaq bu gizli hisslər uzun illərdi ki, onun qəlbində mürgü
vurur, gələcək sevgilisini gözləyirdi.
Bir dəfə bürkülü şənbə günü Silverstaynın şirniyyat
dükanına Co dondurma yeməyə gəlib çıxdı. Cenevyeva ona
heç məhəl qoymadı, çünki başqa müştəri ilə məşğuldu, altıyeddi yaşlı bir oğlan uşağı piştaxtanın qabağında dayanıb
şüşənin altındakı, üstünə “beşi beş sent” sözləri yazılmış
qənnadı ustalarının məharətli məhsulları olan cəzbedici
pirojnaları diqqətlə götür-qoy edirdi, şirniyyat seçməkdə
səhv edəcəyindən qorxurdu.
Qız içəri girənin “Xahiş edirəm, sodalı su ilə dondurma
verin” dediyini eşitdi. Qız gələnin üzünü gördü, soruşdu:
“Hansı dondurmadan istəyirsiniz?” Qız cavan oğlanlara
diqqət yetirməzdi. Oğlanlar ona qəribə, anlaşılmaz məxluq
kimi görünərdi. Gənclər ona baxanda pərt olardı, onlardan
xoşu gəlməzdi; onlar qıza kobud, yonulmamış görünərdi.
Qız həyatın bu tərəfi barədə heç fikirləşməmişdi. Gördüyü
oğlanlar onu heç cürə cəzb etmirdi, qız sadəcə olaraq onları
görmürdü. Bir sözlə, Cenevyevadan soruşsaydılar ki, yer

20

www.vivo-book.com

üzündə kişilər niyə mövcuddur, bu suala cavab verə
bilməzdi.
Qız stəkana dondurma qoyanda təsadüfən gözü Coya
sataşdı, oğlanın üzü o dəqiqə xoşuna gəldi. Elə bu an oğlan
ona baxdı, qız nəzərlərini aşağı salıb içində sodalı su olan
sifona doğru getdi. Qız qədəhi dolduranda Cenevyeva yenə
özündən asılı olmayaraq, cavan oğlana bir anlıq nəzər saldı.
Çünki oğlan qızın gözlərinin içinə baxmağa çalışırdı,
oğlanın üz-gözündən elə heyranlıq yağırdı ki, Cenevyeva
tələsik üzünü döndərmək fikrinə düşdü. Qızı bir şey mat
qoydu ki, tanımadığı yad bir kişi onun belə xoşuna gələ
bilərmiş. Qız sadəlövhlüklə fikirləşdi: “Qəşəng oğlandır”,
ancaq oğlanın onu belə cəlb etməsini təkcə xoşagələn zahiri
görkəmlə izah etmək olmazdı. Qız dondurmanı onun
qarşısında qoyub gümüş pulu alarkən üçüncü dəfə onunla
göz-gözə gələndə öz-özünə dedi: “Yox, o heç də qəşəng
deyil”.
Qızın söz ehtiyatı az idi, o öz fikirlərini ifadə etmək
üçün bir o qədər də asanlıqla söz tapmırdı, ancaq gənc
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oğlanın qətiyyətli, cəsarətli üzünə baxıb başa düşdü ki,
“qəşəng” sözü azdır.
Qız oğlanın baxdığını görüb, yenə baxışlarını aşağı
dikərək fikrindən keçirtdi: “Deməli, o gözəldir”. Sir-sifətcə
qəşəng olan bütün kişiləri gözəl sayırdılar, ancaq bu sözdən
də onun xoşu gəlmirdi. Lakin hər nə deyirsiniz deyin, ona
baxanda adamın ürəyi açılırdı. Cenevyeva bir şey hiss etdi
ki, ona tərəf baxmaya bilmir.
Bəs Co nə kimi hallar keçirirdi? O ömründə bu piştaxta
dalındakı kimi gözəl qız görməmişdi. Təbiət qanunlarından
Cenevyevadan yaxşı baş çıxaran Co, yer üzündə qadınların
niyə lazım olduqları sualına fikirləşmədən cavab tapardı,
ancaq oğlana görə, ictimai mühitdə onların heç bir rolu yox
idi. Cenevyeva kişilər barədə düşünmədiyi kimi, o da
qadınlar barədə düşünmürdü. Ancaq o indi onlardan biri
haqqında fikirləşirdi, bu qadın da Cenevyeva idi. Oğlanın
ağlına da gəlməzdi ki, qadın belə gözəl ola bilər; o heyranheyran Cenevyevaya tamaşa edirdi, ancaq onların baxışları
rastlaşanda halı özündə olmurdu, istəyirdi ki, üzünü yana
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tutsun, ancaq qız özü bircə anın içində baxışlarını aşağı
dikirdi.
Qız, nəhayət ki, kirpiklərini tələsmədən qaldırıb düz
onun gözünün içinə baxanda, oğlan davam gətirməyib başını
aşağı

saldı,

yanaqlarını

xəcalət

təri

basdı,

qızardı.

Cenevyeva bir qədər özündə-sözündə olmasa da öz
ürəyindən keçənləri heç cürə büruzə vermədi. Düzdür, qızın
qəlbində yeni, əvvəllər ona tanış olmayan hisslər baş
qaldırırdı, ancaq zahirən o həmişəki sakitliyini qoruyub
saxlayırdı. Co isə, əksinə özünü itirmişdi, sıxılırdı.
Nə oğlan, nə də qız məhəbbətin nə olduğunu dərk
etmirdilər, ancaq bir-birinə tamaşa etməkdən özlərini
saxlaya bilmirdilər. İkisi də pərt və həyəcanlı idi, ancaq nə
isə onları, birləşməyə səy edən iki kimyəvi element kimi birbirinə cəzb edirdi. Co əlində dondurma stəkanı yerində xeyli
oturub qaldı, əlindəki qaşığı oynadırdı, rəngi qızarırdı,
bozarırdı, çıxıb gedə bilmirdi, qız baxışlarını utancaqlıqla
aşağı dikib elə yavaşcadan danışırdı ki, oğlanı lap əfsunladı.
Ancaq dondurma stəkanı ilə nə qədər oturub qalmaq
olar, o özü üçün yenə dondurma istəməyə çəkinirdi. Oğlan
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durub getdi, lunatik adamlar kimi ətrafında heç kəsi
görməyərək küçələrdə addımladı, qız isə xəyal aləmində
üzərək dükanda qaldı. Cenevyeva bütün günü axşamadək
xəyal aləminə daldı, başa düşdü ki, vurulub. Coyun
vəziyyəti başqa cür idi. Oğlan təkcə bir şey bilirdi ki, qızı bir
də görmək istəyir, ona tamaşa etmək istəyirdi. Co başqa heç
bir şey barədə fikirləşə bilmirdi, bu əslində heç fikir də
deyildi, qeyri-müəyyən, dərk etmədiyi arzu idi.
Ancaq Co bu arzusunun qarşısını ala bilmirdi. Gecəgündüz bu arzu onu əldən salırdı, balaca qənnadı dükanı
piştaxtası dalındakı qız bütün vaxtı onun gözü qarşısında idi.
Oğlan çalışırdı ki, bu xəyalı özündən uzaqlaşdırsın. Co bir
də qənnadı dükanına getməyə həm qorxurdu, həm də
utanırdı. O öz-özünü aldadır, özünə bir şeylə təsəlli verirdi
ki, qadın düşkünü deyil. O bu sözləri özünə bir dəfə, iki dəfə
yox, on dəfələrlə təkrar edirdi, ancaq hər şey əbəs idi, beş
gün ötmədi ki, o axşamçağı işdən sonra yenə Silverstaynın
qənnadı dükanına baş çəkdi. Oğlan çalışdı ki, içəri sakitcə
keçsin, özünü sərbəst aparsın, ancaq gördü ki, ayaqları onun
sözünə qulaq asmır, o ancaq iradəsini ələ alaraq, ayağını
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kandardan içəri qoydu. İlk dəfəki gəlişindən daha artıq
utanırdı, pərt idi. Cenevyevanın nəbzi şiddətlə döyünsə də, o
əksinə, həmişəki kimi sakit görünürdü. Coyun dili sanki
tutulmuşdu, o ancaq güclə “Xahiş edirəm, sodalı su ilə
dondurma verin” deyə bildi. Oğlan tələsərək saata tez-tez
baxırdı, öz dondurma payını ala-yarımçıq udub, qaçmağa üz
qoydu.
Cenevyeva pərtlikdən az qala ağlayacaqdı. Dörd gün
yol gözləməyinin bu da nəticəsi. Qız artıq bilirdi ki, onu
sevib. O, əlbəttə, qəşəng oğlandır, lap qəşəngdir. O burda bir
qədər də otura bilməzdi məgər? Co isə tinə çatmamış, yenə
qızın yanına qayıtmaq istədi. Oğlan onu bir də görmək
istədi. O, əvvəlcə vurulub-vurulmadığı barədə fikirləşmirdi
də. Sevməkmi? Qızla oğlan gəzəndə olur. Bəs o necə... Bu
vaxt Cenevyevanı görmək arzusu onu başa saldı ki, elə buna
nail olmaq lazımdır. Oğlan qızın yanında olmaq, ona tamaşa
etmək istəyir, bunu da ən yaxşısı ikilikdə gəzəndə etmək
olar. Demə, cavanlar ona görə cüt-cüt gəzirlər. Şənbə
gününə az qaldıqca oğlan bu fikrə daha çox düşürdü.
Əvvəllər o elə bilirdi ki, belə gəzintilər ancaq şərti məna
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daşıyır, nikahdan əvvəlki mərasim kimi bir şeydir. İndi o
özü bu adətin dərin mənasını dərk etdi, özü də buna əməl
etməyə çalışdı, deməli, o da vurulub. Beləliklə, onların ikisi
də bir nəticəyə gəldi, bu da onunla qurtardı ki və qurtara
bilərdi ki, Cenevyeva Coyun müşayiəti ilə bütün məhəlləni
mat qoyaraq gəzməyə çıxdı.
Onların ikisi də qaradinməz idi, ona görə də onların birbirinə

yaxınlaşması

yavaş-yavaş

oldu.

Oğlanın

ona

pərəstişkarlıqla yanaşmasına qız ehtiyatla yanaşırdı, təkcə
gözləri məhəbbətlə işıq saçırdı. Qız əgər bilsəydi ki, bu
parıltı onun hisslərini hər cürə danışıqdan yaxşı büruzə verir,
ələ verir, bu parıltıdan utanıb onu söndürərdi. Onlar birbirinə

“əzizim”,

“sevgilim”

deyə

müraciət

etməkdə

tələsmədilər, sonralar da Co ilə Cenevyeva, başqa
sevgililərdən fərqli olaraq bir-birinə məhəbbətlərini tez-tez
etiraf etmirdilər. Onlar uzun müddət axşamlar şəhər bağında
gəzməklə, ya da skamyada oturmaqla kifayətlənirdilər.
Oğlanla qız az danışırdılar, elə olurdu ki, saatlarla ağızlarını
açıb bir söz demirdilər, təkcə bir-birinin gözünün içinə
baxırdılar, bu vaxt nə qorxu, nə həyəcan keçirirdilər, çünki
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biri o birinin üzündə ulduzların zəif işığında rahatlıqlarını
pozan heç nə hiss etmirdilər. Heç bir cəngavər Cenevyevaya
qarşı Co kimi diqqətcil ola bilməzdi. Onlar küçə ilə gedəndə
oğlan həmişə səkinin qırağı ilə yeriyirdi, o hardasa eşitmişdi
ki, oğlan həmişə səkinin qırağı ilə yeriməlidir, küçənin o biri
tərəfinə keçməli olanda Cenevyevanın arxasından keçirdi,
yenə səkinin qırağı ilə yeriyirdi. O qızın bağlamalarını
aparırdı. Bir dəfə yağmurlu havada gəzəndə, hətta qızın
əlindəki çətiri belə aldı. Co bilmirdi ki, adam sevdiyi qadına
çiçək göndərər, çiçək əvəzinə meyvə yollayırdı. Meyvənin
xeyirli olduğunu bilirdi. Gül-çiçək göndərməyi ta qızın
saçlarında

qızılgül

görməyincəyə

qədər

ağlına

belə

gətirmirdi. Co açıq-qırmızı rəngli çiçəkdən gözünü çəkə
bilmirdi, çünki bu gül Cenevyevanın saçlarına yaxşıca
yaraşırdı, çünki bu gülü qız özü seçmişdi, saçlarına
vurmuşdu. Bu Coyu məcbur etdi ki, qızılgülə diqqətlə
baxsın, oğlan birdən gülün nə qədər gözəl olduğunu gördü.
Qız da öz növbəsində, oğlanın gülə nə cür heyranlıqla
tamaşa etməsinə mat qaldı, qızın saçlarındakı açıq rəngli
qızılgül onların qəlbindəki məhəbbət alovunu gücləndirdi.
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Bu gündən etibarən, Codan artıq gül istəyən olmazdı. Co bir
şeyi aşkar etdi: cəngavər kimi qıza yeni iltifat nişanəsi
olaraq bir dəstə bənövşə göndərdi. Bu onun öz ideyası idi. O
heç vaxt eşitməmişdi ki, kişilər qadınlara çiçək göndərərlər,
indiyədək elə bilirdi ki, gül-çiçək ancaq otaqları bəzəmək və
bir də dəfn üçün gərəkdir. Co demək olar ki, Cenevyevaya
hər gün çiçək göndərirdi, özü də möhkəm əmin idi ki,
onadək heç kəsin ağlına belə bir şey gəlməyib, bu tapıntı
təkcə ona məxsusdur.
O, Cenevyevanı son dərəcə çox sevirdi, ona pərəstiş
edirdi, qız da onun sevgisinə böyük pərəstişlə cavab verirdi.
Qız oğlanın nəzərində paklığın, xeyirxahlığın nümunəsi idi,
müqəddəslərin müqəddəsi idi, belə ki, ona çox məftunluğun
özü belə onu təhqir edirdi. Oğlan heç kəsi ona tay tuta
bilmirdi. Cenevyeva heç nə ilə başqa qızlara bənzəmirdi.
Coyun ağlına da gəlmirdi ki, qız nədəsə oğlanın bacılarına,
ya da ki, başqasının bacısına oxşayır. O, gözəl qız, qadın
deyildi.

Qız...

bir

sözlə,

başqalarına

yaranmışların möcüzəsi yüksək məxluq idi.
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Cenevyeva da, demək olar ki, öz sevgilisinə belə
baxırdı! Düzdür, qız bəzi xırda-para məsələlərdə onunla
razılaşmırdı, oğlan isə qıza kor-koranə pərəstiş etdiyindən,
qızı nədəsə məzəmmət etməyi ağlına belə gətirmirdi, ancaq
qız da oğlan barədə fikirləşəndə hər cür xırda-para
məsələləri unudur, oğlan ona mükəmməllik təcəssümü kimi
görünürdü. Qızın bütün həyatının mənasını təşkil edirdi, qız
onun uğrunda yaşamağa hazır olduğu kimi, ölümə də hazır
idi. Cenevyeva coşqun, xəyallarında Co uğrunda özünü necə
fəda etdiyini, özünü ölüm ayağında görürdü, sanki bununla
qız həyatda olduğundan daha çox, onu ürəkdən sevdiyini
bildirirdi.
Onların məhəbbəti sanki od-alov, sanki səhər şehi idi.
Onlar bir-birinə meyil etmirdilər, belə fikirləşmək onlara
təhqiramiz görünürdü. Məhəbbətin onları vadar edəcəyi
fiziki yaxınlıq barədə onlar fikirləşə də bilmirdilər. Onları nə
isə bir-birinə cəzb edirdi, onlar bir-birinin əlinə, yaxud
çiyninə

yüngülcə toxunmağın,

bir-birinin

əlini

ötəri

sıxmağın, cəld öpüşün, qızın saçlarının yanağına nəvazişlə
toxunmağının onu həyəcana gətirməsinin, oğlanın alnından
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qıvrım tellərini kənar edərkən qızın barmaqlarının təmasının
sevincini dərk etdilər. Onlar bütün bunları hiss etsələr də
onu deyə bilməzdilər ki, niyə bir-birilə təmasda, bir-birini
oxşamaqda onlara nəsə günah görünürdü.
Hərdən

Cenevyeva

Coyu

qucaqlamaq,

köksünə

sığınmaq, məhəbbətini çəkinmədən bildirmək istəyirdi,
ancaq hər dəfə möminliyi onu bu işdən çəkindirirdi. Belə
anlarda qız əzab çəkirdi ki, qəlbində ona məlum olmayan,
ağır bir günahı gizlədir. Əlbəttə ki, onun sevgilisinin
boynuna atılmaq istəməsi pisdir, özü də lap pisdir. Heç bir
ləyaqətli qız özünə belə hərəkəti rəva bilməz. Belə şeylər
qadına yaraşmaz. Bir də o belə hərəkət eləsə, oğlan onun
barəsində nə kimi fikirlərə düşər? Qız belə dəhşətli şeyi
fikrinə gətirincə gizli utancaqlıqdan od tutub yanır, sıxılırdı,
əzab çəkirdi.
Ancaq Co da baş açmadığı şiddətli istəklərin əlində əsir
olmuşdu, ən çox da Cenevyevanı incitmək istəyirdi, bu arzu
ona tam hakim kəsilmişdi. Oğlan xeyli müddətdən sonra
nəhayət, bicliklə rəfiqəsinin belindən qucaqlamaq ixtiyarını
qazananda, istəyirdi ki, qızı elə bərk-bərk qucaqlasın ki,
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Cenevyeva ağrıdan qışqırsın, özünü çətinliklə bu işdən
çəkindirdi. Başqasına əzab vermək Coyun adəti deyildi,
hətta rinqdə belə o bu məqsədlə zərbələr endirmirdi, orda
oyun iştirakçısı idi, ondan bir şey tələb olunurdu ki, rəqibi
yıxsın, on saniyə ərzində yerindən qalxa bilməsin. Co heç
vaxt ağrı törətmək üçün dalaşmırdı. Düzdür, məqsədə
çatmaq üçün bu vacib idi, ancaq məqsəd başqa idi. Ancaq
burda sevgilisi ilə yanaşı oturanda Co onu ağrıtmaq
istəyirdi. Niyə o iki barmağı ilə qızın biləyindən yapışanda
Cenevyevanın qolunu elə sıxmaq istəyirdi ki, sümükləri
şıqqıldasın? Oğlan bunu başa düşə bilmirdi, əzab çəkirdi ki,
ürəyinin ən dərin guşəsində indiyəcən bələd olmadığı belə
amansız instinktlər varmış.
Bir dəfə Co qız ilə xudahafizləşəndə onu qucaqladı,
bərk-bərk köksünə sıxdı. Qorxan və narazı Cenevyevanın
qışqırığı oğlanı özünə gətirdi, o əllərini çəkdi, o çox utandı,
utanmasına baxmayaraq, onu titrətmə tutdu, nədənsə özünü
xoşbəxt saydı. Cenevyeva da bu halları keçirirdi. Co
qüvvətli əlləri ilə onu qucaqlayanda hər şeydən əvvəl fiziki
ağrı hiss etdi, ancaq bu ağrı ona ləzzət verdi, qız yenə
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peşmançılıq çəkdi, o bilirdi ki, günah işləyib, ancaq nədə
günah işlədiyini, özünü niyə günahkar saydığını bilmirdi.
Onların tanışlığının lap ilk günlərində, lap bir azdan
sonra qoca Silverstayn Coyu qənnadı dükanında görüb
gözləri kəlləsinə çıxdı. Gənc çıxıb gedəndən sonra missis
Silverstaynın analıq hissləri cuşa gəldi. Ümumiyyətlə,
boksçuların, xüsusilə Co Fleminqin ünvanına lənətlər
yağdırdı. Silverstayn ha çalışırdı ki, hirslənmiş arvadını
sakitləşdirsin, axı o ancaq qəzəbini yağdıra bilirdi, analıq
hisslərinin hamısını yaşasa da, analıq hüququ yox idi.
Qoca yəhudi qadınının ağzından çıxan söyüşdən özünü
itirən Cenevyeva qarının yağdırdığı ittihamlara, lənətlərə
fikir vermirdi, o bir şeyi başa düşdü, bu xəbər onu mat
qoydu: onun sevgilisi sən demə, adlı-sanlı boksçu Co
Fleminq imiş. Bu iyrənc idi, ağlı bunu heç cürə qəbul
etmirdi, qız bu göydəndüşmə xəbərə heç cür inanmaq
istəmirdi! Onun aydın baxışlı, çəhrayı yanaqlı Coyu hər nəçi
desən olardı, ancaq boksçu olmazdı. Qız heç vaxt boksçu
görməmişdi. Onun təsəvvüründə Co ilə onların arasında heç
bir oxşarlıq ola bilməzdi. Cenevyeva həmişə belə fikirləşirdi
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ki, boksçu pələng gözlü, meymun kimi ensiz alınlı kobud
heyvandır. Sözsüz ki, o, Co Fleminq haqda çox şey
eşitmişdi, çünki Uest-Oklenddə onu kim tanımır ki? Ancaq
qızın ağlına belə gəlmirdi ki, bu onun Coyudur.
Cenevyeva ilk dəhşətli zərbədən sonra özünə gələndə
missis Silverstaynın: “Özünə yaxşı tay-tuş tapmısan, peşəkar
boksçu!” sözünü eşitdi. Sonra ər-arvad Silverstaynların
mübahisələri düşdü: ər dedi ki, Co yaxşı ad-san qazanıb,
arvadı ona etiraz edib dedi ki, ad-san cürbəcür olur – yaxşısı
da olur, pisi də.
Silverstayn oturub-durub deyirdi:
– Co yaxşı oğlandır, yaxşı qazancı var, pulunu da
havayı xərcləmir.
Missis Silverstayn qışqırırdı:
– Nə baş-beynimi aparırsan? Sən məgər çox bilirsən?
Sussaydın, daha yaxşı olardı. Özün pulunu bu vücudu bir
qəpiyə dəyməyən boksçulara xərcləyirsən! Hardan bilirsən
ki, o necədir? De görüm, hardan?
Qoca inadla:
– Bilirəm! – deyib dururdu.
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Cenevyeva ilk dəfə görürdü ki, kişi arvadı hay-həşir
salanda ona etiraz etməyə cəsarət edirdi. Onun atası öləndə
Co Xensenin anbarında işə girdi. Ailədə isə Codan başqa altı
uşaq var di. Oğlan onlar üçün atanı əvəz etdi. O, gecəgündüz işlədi. Onlar üçün çörək, ət aldı, mənzil kirələrini
verdi. Hər şənbə evə altı dollar gətirdi, sonra Xensen ona on
iki dollar verdi. Co siz bilən nə etdi? Qazancının hamısını
evə gətirib anasına verdi. Gecə-gündüz işlədi. Xensen ona
iyirmi dollar verdi. Co nə etdi? Pulu evə gətirdi. Balaca
qardaş və bacıları məktəbdən qalmadı, yaxşı geyinibkecindilər, ət və çörək yedilər, anası da ehtiyac nə olduğunu
bilmədi, gözləri sevincdən alışıb-yandı, arvad oğlu Co ilə
fəxr etdi, çünki o yaxşı oğlan idi.
Görün Co nə gözəldir, necə bədən quruluşu var! Ah,
Allah! O öküzdən qüvvətli, pələngdən çevikdir. Başı yaxşı
işləyir, gözləri itidir, hər şeyi görür, tez baxıb gözünü çəkir.
O,

Xensenin

anbarındakı,

sonradan

isə

mağazadakı

oğlanlarla güləşirdi. Sonradan isə klubda güləşib Spayderi
bir göz qırpımında məğlub etdi. Beş dollar mükafat aldı. Siz
bilən o pulu nə etdi? Evə gətirib anasına verdi.
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O, tez-tez klublarda çıxış etməyə başladı, bütün
mükafatları – on dollar, əlli dollar, yüz dollar aldı... Siz bilən
nə etdi? Xensenin yanında daha işləmədi. Yox. Yoldaşları
ilə eyş-işrətə qurşandı? Xeyr a! O yaxşı oğlan idi: həmişəki
kimi işlədi, axşamlar isə klubda boksla məşğul oldu. Görün
mənə nə dedi: “Silverstayn, niyə mən kirə haqqı verim?”
Mən ona nə dedim, bunu bir mən bilirəm, bir o, oğlan gedib
anası üçün qəşəng ev aldı. Xensenin anbarında gecə-gündüz
tər tökdü, axşamlar klubda çıxış etdi ki, evin pulunu versin.
Bacıları üçün royal aldı, xalça alıb divarlara vurdu, şəkillər
vurdu. Bir şey də əlavə edim ki, o namuslu boksçudur,
özündən mərc gəlir. Bu yaxşı əlamətdir, madam ki, boksçu
özündən mərc gəlir, bax, onda onun üçün mərc gəlmək
olar...
Bu vaxt missis Silverstayn dəhşətdən, hər cür ehtiraslı
oyundan zəhləsi getdiyindən inildədi, əri isə başa düşdü ki,
öz natiqlik qabiliyyəti ilə eyiblərinin üstünü açmışdır,
qəzəblənmiş arvadını and-amanla inandırmağa çalışdı ki,
udub.
Kişi danışığına yekun vurdu:
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– Buna görə Co Fleminqə borcluyam. Mən həmişə
ondan mərc gəlirəm, həmişə də uduram.
Ancaq Cenevyeva ilə Coyu təbiət bir-biri üçün
yaratmışdı. Heç nə, bu dəhşətli xəbər belə, onları birbirindən ayıra bilməzdi. Cenevyeva nahaq yerə çalışdı ki,
Coya qarşı qəlbində nifrət oyatsın. Qız onunla yox, özü öz
məhəbbəti ilə mübarizə aparırdı. Bir şey ona qəribə
görünürdü, o Coya bəraət verən minlərlə səbəblər tapır,
oğlan əvvəlki kimi ona əzizdir, qız da əsl qadın kimi onun
həyatına daxil olmaqla onun həyatını istədiyi istiqamətə
yönəltməyi qərara aldı. Onların gələcək birgə həyatı qıza şən
görünürdü. Qız ilk parlaq qələbə qazanmağa çalışdı. Co onu
xahişlərinə güzəştə gedib boksdan əl çəkəcəyini vəd etdi.
Co isə əsl kişi, eşq mübtəlası kimi arzusunda olduğu
qiymətsiz,

valehedici

sevgilisinə

yiyələnmək

üçün

Cenevyevanın xahişləri qarşısında duruş gətirmədi. Co buna
baxmayaraq qıza söz verəndə qeyri-müəyyən şəkildə
ürəyinin ən dərin guşəsində hiss edirdi ki, oyundan tamam
üz döndərə bilməz; nə vaxtsa, hardasa o hökmən oyuna
qayıdacaq. Anası, qardaşları, bacıları, onların saysız36
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hesabsız ehtiyacları, daima rənglənməli və ağardılmalı ev,
vergilər, əlavə vergilər, Cenevyevanın doğacağı uşaqlar,
Xensenin anbarından aldığı maaşın miqdarı bir anda Coyun
gözləri qarşısında canlandı. Ancaq o tezcənə, adətən, belə
hallarda olduğu kimi idrakın xəbərdaredici bu dəhşətli
səhnələrini özündən uzaqlaşdırır, o təkcə Cenevyevanı
görürdü, bütün varlığı ilə ona eşq yetirdiyini hiss edirdi, o,
götür-qoy etmədən qızın iradəsinə tabe oldu, qız da onun
kimi başısoyuqluqla onun həyatı, hərəkətləri üçün özünü
səlahiyyətli saydı.
Oğlanın iyirmi, qızın on səkkiz yaşı var idi, bəşər
nəslini davam etdirmək üçün dünyaya gəlmiş cavan
nişanlıların ikisi də gümrah, sağlam, çəhrayı yanaqlı idi.
İkilikdə körfəzin sahilində bazar günü gəzintisinə çıxanda,
tanış olmayan izdihamın içindəkilərin gözləri onlarda
qalırdı. Coyun əsl kişi gözəlliyi Cenevyevanın qızlıq
təravətindən geri qalmırdı, qızın məlahəti oğlanın gücünə,
zərif, qəşəng bədən quruluşu onu qədd-qamətli əzələli bədən
quruluşuna yaraşırdı. İctimai mənşəcən Codan çox yüksəkdə
duran bir çox qadınlar onun bir-birindən xeyli aralı olan
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parlaq, göygözlü, səmimi, sadəlövh sifətindən gözlərini
çəkmirdilər. Oğlan özü bu baxışları görmürdü, onların
yalvarışla dolu ana kimi nəvazişli baxmasına məhəl
qoymurdusa da, ancaq Cenevyeva bunu görür, başa düşürdü,
oğlanın onun özünün olduğunu, ixtiyarının da onda
olduğunu fikirləşəndə qızın qəlbini coşqun bir sevinc
bürüyürdü. Bir şeyi də demək lazımdı ki, Co da kişilərin
Cenevyevaya nə cür baxdığını görürdü, bu baxışlar onu
əsəbiləşdirirdi də, Cenevyeva özü də bu baxışların mənasını
onların özündən yaxşı hiss edirdi.
III FƏSİL
Cenevyeva Coyun altlığı nazik, zərif çəkmələrini geydi,
qəhqəhə çəkərək ayaqlarını irəli uzatdı. Lotti də şən
qəhqəhələrlə aşağı əyildi ki, onun şalvarının ətəyini qatlasın.
Coyun bacısı Lotti onların sirrindən xəbərdar idi, qız anasını
dilə tutmuşdu ki, çıxıb qonşuya getsin, indi bütün ev
gənclərin ixtiyarında idi. Qızların ikisi də Coyun onları
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gözlədiyi aşağı mətbəxə düşdülər. O, Cenevyevanı görəndə
yerindən dik atıldı, üzündən məhəbbət və xoşbəxtlik yağırdı.
Oğlan qışqırdı:
– Tez ol, Lotti. Onun yubkasını yuxarı qaldır. Gərək
tələsək. Belə də yaxşı olar. Şalvarın ancaq balaqları
görünəcək, palto hər şeyi örtəcək. İndi baxaq görək necə
olur. Mən Krisin paltosunu almışam. Yaxşı oğlandır! Aman,
aman, yaman diribaşdır! Boyu balacadır, cəlddir, – Co
Cenevyevaya paltonu geyindirə-geyindirə danışırdı; palto
lap onun dabanlarına çatırdı, ancaq qızın əynində qutu kimi
dururdu, elə bil əyninə biçilmişdi.
Co papağı qızın başına qoydu, yaxalığını qaldırdı.
Yaxalıq elə enli idi ki, papağın qıraqlarına çatırdı.
Cenevyevanın saçları bunun altında görünməz oldu. Co
paltonun

üst düyməsini

bağlayanda yaxalığın

ucları

Cenevyevanın yanaqlarını, ağzını, çənəsini örtdü, ancaq
diqqətlə baxanda papağının günlüyü altındakı gözlərini, bir
azca ağaran burnunu görmək olardı. Qız otaqda var-gəl
etməyə başladı, ancaq yeridikcə paltonun altından şalvarın
balaqları nəzərə çarpırdı.
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Co əlinin səliqəsinə heyran qalaraq, gülə-gülə dedi:
– Heç bir yarışdan geri qalmayan ehtiraslı oyunçusan
ki, durmusan. Zökəm tutmusan, baş-gözünü bağlamısan ki,
xəstələnməyəsən. Yanında çoxlu pulun var? Mən altıya qarşı
ondan mərc gəlirəm. İstəyirsən, altıdan mərc gələk?
Cenevyeva soruşdu:
– Altı deyəndə kimi nəzərdə tutursan?
Lotti incik səslə dilləndi:
– Pontanı, – Cenevyevanı başa salmaq istədi ki, buna
heç şübhə-zad ola bilməz.
Cenevyeva tez təsdiq etdi:
– Yaxşı, ancaq bir şey var ki, mənim bundan heç başım
çıxmır.
Bu dəfə Lotti susdu, ancaq üz-gözündən bilinirdi ki,
Cenevyevanın sözü yenə onun xoşuna gəlmədi. Co saata
baxıb dedi, getmək vaxtıdır. Lotti qardaşını qucaqlayıb,
dodaqlarından bərk-bərk öpdü, sonra o Cenevyeva ilə
öpüşdü. Co bacısının belindən qucaqladı, qız onları
qapıyadək ötürdü.
Onlar küçəyə çıxanda Cenevyeva soruşdu:
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– Ona qarşı altı nə deməkdir? – Onların addım səsləri
şaxtalı havada uğultu ilə səslənirdi.
Co cavab verdi.
– Bu o deməkdir ki, mən favoritəm3. Rinqdə
tamaşaçılar on dollardan mərc gəlirlər ki, mən bu yarışda
qalib gələcəm, o birilər isə altı dollardan mərc gəlirlər ki,
mən uduzacağam.
– Əgər sən favoritsənsə, hamı sənin udacağına
arxayındırsa, sənin əleyhinə niyə mərc gəlirlər?
Co güldü:
– Yarışın gözəlliyi elə bundadır. Hərə bir fikir yürüdür.
Bundan başqa, sərrast zərbəyə, gözlənilməz hadisəyə ümid
çoxdur. Çox şey ola bilər! – o ciddiyyətlə əlavə etdi.
Qız qorxdu, onu qucaqlayıb köksünə sıxdı, sanki onu
təhlükədən qorumaq istəyirdi, o şən-şən güldü:
– Dayan, dayan, özün görəcəksən. Sən bircə əvvəlcədən
qorxub eləmə. İlk raundlar4 yaman dəhşətli olur. Bu
3

Favorit – yarışlarda birinciliyə şansı olan adam (Tərc. qeydi).

4

Raund – boksda yarış müddəti (Tərc. qeydi).

41

www.vivo-book.com

Pontanın üstün cəhətidir. O inadkardır, heç elə bil adam
deyil, qasırğadır, yumruqlarını elə işə salır ki, rəqibini ilk
raundlarda məğlub edir. O, beləliklə, özündən üstün dərəcəli
boksçuların çoxunu nokaut5 edir. Mənim vəzifəm onun
hücumuna ancaq davam gətirməkdir. Yaxşıca göz qoy,
mənim nə vaxt hücuma keçəcəyimi görəcəksən. O, mənim
əlimdən yaxa qurtara bilməz.
Onlar lövhəsindən idman klubu olduğu bilinən, əslində
isə polis dairələrinin nəzarəti altında boks yarışları keçirilən
tünd rəngli binaya yaxınlaşdılar. Co Cenevyevanı arxada
qoyaraq, qapıdan içəri keçdi, qız da onun dalınca içəri girdi.
Co ona xəbərdarlıq etdi:
– Ancaq əlini cibindən çıxartma, heç kəs heç nə başa
düşməz. Bir iki dəqiqəliyinə döz.
Co polismenlə danışan qapıçıya dedi:
– O, mənimlədir.
Qapıçı da, polismen də Co ilə dostcasına salamlaşdılar,
onun yanındakı adama heç fikir də vermədilər.
5

Nokaut – boksda ən sarsıdıcı zərbə (Tərc. qeydi).
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Onlar pilləkənlə

ikinci

mərtəbəyə

qalxanda Co

pıçıltıyla dedi:
– Onların ağlına gəlmədi. Heç kəsin ağlına gəlməz.
Əgər bir şey sezən olsa, da fərqi yoxdur, mənim xətrimə
susacaqlar. Mənim kimi gətirdiyimi hardan biləcəklər? Bura
bax, bura keç.
O, kontora oxşar darısqal bir otağın qapısını açdı,
Cenevyevanı basılıb əyilmiş oturacağı olan tozlu stulun
üstündə oturtdu. Bir neçə dəqiqədən sonra o, parusin
ayaqqabıda, uzun xələtdə qayıtdı. Qorxudan tir-tir əsən
Cenevyeva ona qısıldı. Oğlan bir əli ilə onu nəvazişlə
qucaqladı.
O, qıza ürək-dirək verib dedi:
– Cenevyeva, qorxma. Mən hər şeyi yoluna qoymuşam.
Heç kəs heç nə bilməz.
Cenevyeva dilləndi:
– Co, mən sənə görə narahatam. Mənə nə olacaq olsun.
Mən sənin üçün qorxuram.
– Necə ki, nə olacaq olsun? Mən elə bildim ki, sən
özünə görə narahatsan.
43

www.vivo-book.com

Cenevyeva onu həssaslığı, hisslərinin dərinliyi ilə
dəfələrlə mat qoysa da, qadın ürəyinin parlaq böyüklüyünə
heyran qalaraq qıza baxdı. Bir anlığa oğlan deməyə söz
tapmadı. Sonra isə həyəcandan dili-dodağı təpiyə-təpiyə
dilləndi:
– Mənə görə narahat olursan? Sənin barəndə nə
fikirləşəcəklərini eyninə almırsan? Məndən başqa heç kimi
düşünmürsən? Heç nə barədə fikirləşmirsən?
Qapının bərkdən döyülməsi “Haralardasan, özünü nə
sərinə vermisən?!” – deyən yoğun səs Coyu xəyal aləmindən
ayırdı.
O, səmimiyyətlə pıçıldadı:
– Tez ol, Cenevyeva, məni bir də öp. Bu gün mənim
axırıncı yarışımdır, mən bu dəfə həmişəkindən bərk
vuruşacağam, axı sən məni rinqdə görəcəksən.
Bir dəqiqədən sonra hələ də dodaqlarında onun hərarətli
öpüşünü

hiss

edən

qız

vurnuxan

cavan

oğlanların

arasındaydı, heç kəs, deyəsən, onu görmürdü. Bu cavanların
çoxusunun əynində qolu təkcə çirməkli köynək var idi,
pencəksiz idilər. Cenevyevanı əhatə edib qızla bərabər dal
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qapıdan salona keçdilər, tələsmədən yan yoldan keçib
getdilər.
Anbara çox oxşayan yarıqaranlıq tamaşaçı salonu
adamla dolu idi, sıx tənbəki tüstüsündən adamlar və əşyalar
güclə seçilirdi. Cenevyevaya elə gəldi ki, indicə boğulacaq.
Salonda kişilərin uğultulu səsi eşidilirdi, arada bir afişa və
sodalı su satan oğlan uşaqlarının qulaqbatıran çığırtıları
eşidilirdi. Kim isə mərc gəlmək istədi – altı dollara qarşı on.
Təklif edən səs Cenevyevaya yeknəsəq, ümidsiz göründü.
Qız fəxrlə öz-özünə dedi: “Əlbəttə ki, kim onun Coyuna
qarşı çıxmağa cürət edər?”
Onu həyəcanlandıran Co ilə fəxr etməsi deyildi.
Qadınların gəlməsi qadağan edilən bu davaxanaya girəndə
qızın xəyalına cürbəcür şeylər gəldi. Belə macərada maraqlı
nə ola bilərdi? Burda hər şey naməlum, sehrli, dəhşətlidir.
Bir də ki, qız fəhlə məhəlləsinin sözgəzdirən arvadlarının
rəyinə qarşı çıxaraq, ləyaqət qaydalarını pozub belə bir
cəsarətli addım atmışdı. Cenevyevanın canına qorxu düşdü,
qız bir dəqiqə əvvəl ancaq Co barədə fikirləşsə də, indi özü
üçün qorxdu.
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Cenevyeva salonun o biri başına nə vaxt çatdığını, bir
neçə pilləkən qalxıb boksçuların balaca tualet otağına nə
vaxt keçdiyini hiss eləmədi. Burda da kişi çox idi,
Cenevyeva belə qərara gəldi ki, onların hamısı bu və ya
başqa dərəcədə oyunun iştirakçısıdır. Bu vaxt Co onu tərk
etdi. Qız özünün gələcək taleyi üçün qorxmağa macal
tapmamışdı ki, onun müşayiətçilərindən biri kobudcasına
dilləndi: “Ey, səninlə deyiləm, dalımca gəl!” Qız onun
dalınca qapıdan içəri keçmişdi ki, gördü bir mühafizəçi də
dalınca gəlir.
Onlar

tamaşaçıların

üç

sıra

oturduqları

hündür

yerlərdən keçdilər, bu vaxt Cenevyeva ilk dəfə olaraq rinqə
nəzər saldı. Qız meydançanın bərabərində yeriyirdi,
meydançaya elə yaxın idi ki, əlini uzatsaydı, ətrafdakı
burazlara əli çatardı. Döşəməyə brezent döşəmişdilər.
Cenevyeva rinqin arxasında, onun hər iki tərəfində adamla
dolu salonu sanki duman arxasında gördü.
Qızın

çıxdığı

otaq

rinqin

künclərindən

birində

yerləşirdi. Ona bələdçilik edənlə sıralar arasından keçən
Cenevyeva rinqin o biri tərəfindəki balaca otağa girdi.
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Cavan oğlan divardakı deşiyi qıza göstərib dedi:
– Burda sakitcə oturub sənin dalınca gələcəyimi gözlə.

IV FƏSİL
Qız özünü gözcük tərəfə atdı, rinqi lap qarşısında
gördü. Sanki ovcunun içindəydi. Təkcə tamaşa salonunun
bir hissəsini qız görmürdü. Meydançanın üstündə qaz
lampası gur işıq saçırdı. Qızın dövrəsindən keçdiyi hündür
yerlərin ətrafında, birinci sırada əlində karandaş və bloknot
olan adamlar oturmuşdular. Cenevyeva başa düşdü ki, bu
yerli qəzetlərin reportyorlarıdır, onlardan biri saqqız
çeynəyirdi. Qalan iki sıranı yaxındakı yanğınsöndürən
hissənin

yanğınsöndürənləri,

əynində

forma

olan

polismenlər tutmuşdular. Birinci sırada iki reportyorun
arasında lap cavan polis rəisi oturmuşdu. Cenevyeva rinqin
o

tərəfindəki

tamaşaçılardan

birinin

mister

Klauzen

olduğunu görüb təəccübləndi. Ağbəniz, qırmızıyanaq, sıx
bakenbardlı Klauzen lap rinqin yanında birinci sırada özünü
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çəkərək oturmuşdu. Bir neçə adam o yanda, həmin sıradaca
Cenevyeva həyəcandan üz-gözü pörtmüş, qırış-qırış sifətli
Silverstaynı gördü.
Tamaşaçıların seyrək alqışları altında əynində pencək
olmayan bir neçə cavan oğlan əllərində vedrələr, butulkalar,
əl-üz dəsmalları, burazları qaldırıb, meydançadan keçib
Cenevyevanın olduğu otağın çəpindəki küncə keçdilər.
Onlardan biri kətilin üstündə oturub kürəyini buraza
söykədi. Onun əynində qalın ağ yun köynək, corabsız
ayağında parusin çəkmə var idi. Yerdə qalan cavan oğlanlar
da düz Cenevyevanın oturduğu küncdə əyləşdilər. Bərk alqış
səsləri gəldi, qız diqqətlə baxanda Coyu tanıdı, o əynində
həmin uzun xələti stulda oturmuşdu, oğlanın qısaca
vurulmuş şabalıdı, qıvrım saçları qızın gözünün qabağının
bir metrliyində idi.
Sıx saçları olan, hündür nişastalı yaxalıqlı, əyninə qara
kostyum geymiş cavan oğlan rinqin ortasına çıxdı, əlini
qaldırıb dedi:
– Möhtərəm tamaşaçılardan xahiş edirik, papiros
çəkməyin.
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Bu xahişi bərkdən eşidilən narazılıqla qarşıladılar, onu
fitə basdılar. Cenevyeva təəssüflə gördü ki, hamı sakitcə
papiros çəkməyindədir. Mister Klauzen yarışlara başçılıq
edənin xəbərdarlığına, əlində yanan kibrit olduğu halda
qulaq asdı, heç bir şey olmamış kimi siqaretini çəkdi.
Cenevyevanın ondan möhkəm acığı gəldi, onun Coyu, belə
tüstü dumanın içində necə döyüşə bilər? Qız da nəfəs ala
bilmirdi, amma bir şey var ki, o yerindən tərpənmədən
oturub.
Yarışlara başçılıq edən Coya yaxınlaşdı. O ayağa
durdu, uzun xələti çiynindən sürüşüb düşdü. Co rinqin
ortasına parusin çəkmələrdə, qısa ağ tumanda, çılpaq halda
çıxdı. Cenevyeva utandı. Qız tək idi, onu heç kəs görmürdü,
buna baxmayaraq, sevgilisini çılpaq görüb, utandığından
yaman qızardı. Buna baxmayaraq, yenə baxdı, vicdan əzabı
çəksə də, baxdı, onu sözsüz ki, belə görmək günahdır.
Qəlbinin həyəcanlanması da, qızı ona cəzb edən ehtiraslı
meyli də sözsüz ki, günahdır. Ancaq bu xoşagələn günah idi,
qız ümumi əxlaq qaydalarını pozaraq gözünü sevgilisindən
çəkmirdi. İbtidaidən olan instinkti, ilkin günah, xasiyyət
49

www.vivo-book.com

özünü büruzə verdi. Sanki keçmiş minilliklərdəki anaların
pıçıltılı səsi, hələ anadan olmamış körpələrin çığırtısı
eşidildi. Ancaq qız bunu bilmirdi, bircə şeyi bilirdi ki,
günahkardır, başını fəxrlə yuxarı qaldırdı, qərara aldı ki,
bütün yasaqlardan azad olacaq, başdan-ayağacan günaha
batacaq.
Qız geyim altında olan insan bədəni haqqında heç vaxt
fikirləşməmişdi. Bədən onun təsəvvüründə sifət, əllər kimi
yaşayırdı.

İnsana

geyim

verən

mədəniyyətin

övladı

Cenevyeva, insanı geyimsiz təsəvvürünə belə gətirə
bilmirdi. Adamlar nəsli onun üçün çılpaq üzlü, çılpaq qollu,
başında saçları olan ikiayaqlı məxluq idilər. O, Co barədə
fikirləşəndə saçları qıvrım, qız kimi çəhrayıyanaq, göy gözlü
cavan sevgilisini göz önünə gətirirdi, sözsüz ki, geyimlikecimli. İndi isə həddindən artıq gözəl, üstünə ağ işıq düşən
sevgilisini görürdü. Cenevyevanın qəfildən ağlına gəldi ki,
Allahı həmişə çılpaq şəkildə, duman içində, yarı gizlənmiş
halda təsəvvürünə gətirirdi. Sevgilisini Allaha yaxınlaşdıran
belə bir müqayisə ona dəhşətli, günahkar, küfr göründü, qız
sanki bundan ən ağır günah kimi qorxdu.
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Cenevyevanın

oleoqrafiyalarla6

zövqü

tərbiyə

olunmuşdu, ancaq anadangəlmə gözəlliyi duymaq hissi onu
başa saldı ki, qarşısındakı əsl gözəllik mücəssəməsidir.
Coyun zahiri görünüşü həmişə onun xoşuna gəlirdi. Ancaq
zahiri

görkəm

ayrılmaz

şəkildə

geyimlə

bağlı

idi,

Cenevyevaya elə gəlirdi ki, Co ona görə belə cazibədardır
ki, belə gözəl geyinir. Qızın ağlına da gəlmirdi, geyim
altında bu mükəmməl gözəllik ola bilər. Bu kəşf onu heyran
etdi. Coyun dərisi qadın dərisi kimi ağ idi, ancaq
qadınınkından daha hamar, ipək kimi, tüksüz idi. Cenevyeva
bunu gördü. O, Coyun üzünün zərif cizgilərinə, yaxşı inkişaf
etmiş bədəninin əzələlərinin bir-birini tamamlamasına
tamaşa edib heyran qaldı. Coyun bütün görkəmindən saflıq
və zəriflik yağırdı. Gülümsəyən sifəti, yonulmuş kameyaya7
bənzəyirdi, həmişəkindən daha cavan görünürdü.
Yarışlara başçılıq edən əlini Coyun çiyninə qoyub
üzünü izdihama tərəf döndərib dedi:
6

Oleoqrafiya – yağlı boyalarla çəkilmiş şəkli litoqrafiya vasitəsi ilə çap etmə üsulu
(Tərc. qeydi).
7

Kameya – daş və balıqqulağından qayırılmış bəzək əşyası (Tərc. qeydi).
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– Tanış olun, Uest-Oklendin şan və şöhrəti Co Fleminq!
Tamaşaçılar möhkəm əl çaldılar. Salonun hər tərəfindən
çığırtı, heyranedici səslər eşidildi:
– Co! Bizim Co!
Co öz küncünə qayıtdı. Cenevyeva onu heç boksçuya
oxşatmırdı.

Onun

belə

mülayim

baxışları

var,

nə

baxışlarında, nə də cəhənglərində heç bir qəddarlıq, heç bir
amansızlıq yoxdur, bədəncə o həddindən artıq çəlimsizdir,
dərisi zərifdir, ağdır, sifətindən isə mehribanlıq, şövq yağır.
Qızın təcrübəsiz gözləri oğlanın qüvvətli döş qəfəsini, enli
burun pərələrinin dərindən nəfəs almasını, atlas kimi dərisi
altındakı qabaran əzələləri – bütün bu dağıtmaq üçün
yaranmış, gizli istifadəsiz qalmış qüvvələri görmürdü. Oğlan
qıza çinidən qayırılmış kiçik heykəl kimi görünürdü, bu
heykəli ələ alanda ehtiyatlı, mehriban olmaq lazımdı. Çünki
onunla qaba rəftar etsəydin, kiçik heykəl parça-parça olardı.
Con Pontanın iki sekundantı8əynindən ağ yun köynəyi
güclə soyundurandan sonra, o da rinqin ortasına çıxdı.
8

Sekundant – boks yarışlarında boksyora xidmət edən adam(Tərc. qeydi).

52

www.vivo-book.com

Cenevyevanın gözü ona sataşanda canına üşütmə düşdü.
Boksçu buna deyərəm. Meymun kimi, ensiz alnı, tüklü,
düyünlənmiş qaşları altında xırdaca gözləri, yastı burnu,
qalın dodaqları, dördkünc ağzı olan vəhşi heyvandı ki,
durmuşdu. Cenevyeva dəhşətlə onun dördkünc alt çənəsinə,
öküz boynuna oxşar peysərinə, düz, qısaca vurulmuş, qaban
qılına bənzər saçlarına tamaşa etdi. Kobudluq, rəhmsizlik,
amansızlıq, ibtidai vəhşilik budur, göz qarşısındadır. Tünd,
demək olar ki, qapqara dərisi sinəsində, çiyinlərində it tükü
təki qıvrım, qısa qalın qıllarla örtülmüşdü. Geniş sinəsində,
qüvvətli qıçlarında, ara vermədən qabaran əzələlərində
gözəllikdən, mütənasiblikdən əsər-əlamət yox idi. Onun
bədəni qabarcıqlardan, düyünlərdən, şişlərdən ibarət idi,
fiziki qüvvənin çoxluğundan onun bədəni insani görkəmini
itirmişdi:
Yarışlara başçılıq edən dedi:
– İdman klubu Uest-Beyin nümayəndəsi Con Ponta.
İzdiham onu soyuq qarşıladı. Tamaşaçıların sözsüz ki,
rəğbəti Co tərəfdə idi.
Araya çökmüş sükut içərisində kiminsə səsi eşidildi:
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– İşində ol! Ponta, onun axırına çıx! Axırına çıx!
Salonun hər tərəfindən istehzalı nidalar, təhqiredici
sözlər eşidildi. Ponta dişlərini qəzəblə qıcırtdı, dönüb öz
küncünə getdi. O, izdihamın onu yaxşıca qarşılayacağını
gözləyə bilməzdi, adamların istər-istəməz ondan acığı
gəlirdi,

ibtidai

vəhşiliyin

əlamətləri

açıq-aydın

göz

qabağında idi, bu hər cür mənəviyyatdan məhrum, düşünə
bilməyən, açıqlıqda yox, dəmir qəfəsə salınmış adamın
canına lərzə salan pələng və ilan kimi vəhşi idi.
Ponta başa düşürdü ki, tamaşaçılar onun əleyhinədirlər.
O, ovçuların mühasirəyə aldığı, qovulub əldən düşən vəhşi
heyvan kimi

tələsmədən nifrət dolu nəzərlərini öz

düşmənlərinin üzündə gəzdirdi. Coyun adını vəcdlə çəkən
balacaboy Silverstayn büzüşdü, sanki canına yanğın düşdü,
dili damağına yapışdı, Cenevyeva bunu gördü. Pontanın
baxışları onun gözlərinə sataşanda, o da üzünü yana çevirib,
tamam büzüşdü. Bir an sonra Ponta baxışlarını Coyun
üzündə saxladı. Cenevyevaya elə gəldi ki, Ponta bilə-bilə
qəlbində qəzəbi artırır.
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Co düşməninə aydın uşaq baxışları ilə baxdı, buna
baxmayaraq, üzü ciddiləşdi. Yarışların başçısı əynində
pencək olmayan mehriban, xeyirxah cavan oğlanı da ortaya
çıxartdı.
Yarışların başçısı dedi:
– Tanış olun, qarşıdakı yarışların hakimi Eddi Cons.
Tamaşaçıların əl çala-çala:
– Eddi! Bizim Eddi! – deyə qışqırıqları eşidildi.
Cenevyeva hiss etdi ki, hakim də onların sevimlisidir.
Rəqiblər

sekundantlarının

köməyi

ilə

əlcəklərini

əllərinə keçirtdilər. Pontanın sekundantlarından biri Co olan
küncə keçdi, Co əlcəklərini geyməmişdən əvvəl onları
yoxladı. Hakimin işarəsi ilə rəqiblərin ikisi də sekundantları
da dalınca rinqin ortasına çıxdılar. Co ilə Ponta üz-üzə
dayandılar, hakim də aralarında. Sekundantlar əllərini birbirinin

çiyninə

qoyub

boyunlarını

irəli

uzadaraq

dayanmışdılar. Hakim nə isə deyirdi, hamı ona diqqətlə
qulaq asırdı.
Sonra dəstə dağılışdı, yarışların başçısı yenə irəli çıxdı.
O dedi:
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– Co Fleminqin çəkisi yüz iyirmi səkkiz, Con
Pontanınkı yüz qırxdır. Döyüş bir əl sərbəst olunca davam
etdirilir. Klinçdən9 çıxanda rəqiblər ehtiyatlı olmalıdırlar.
Tamaşaçılara xatırlatdı ki, döyüş son nəticə verənədək
aparılacaq. Bizim klub heç-heçə olan yarışları yaxına
qoymur.
Yarışların başçısı iki qatlanıb, burazı qaldırıb keçdi,
meydandan atılıb aşağı düşdü. Sekundantlar da kətilləri,
vedrələri götürüb küncləri tərk etdilər. Rinqdə ancaq iki
rəqib və hakim qaldı. Qonqun səsi gəldi. Rəqiblər tez ortaya
çıxdılar. Onların sağ əlləri bir anlığa bir-birinə toxundu,
yalandan bir-birinin əlini sıxdılar. Ponta o dəqiqə sağ və sol
yumruğunu qəzəblə işə saldı, ancaq Co özünü dala verərək
zərbələrdən can qurtarırdı. Ponta sapanddan çıxan daş kimi
Coyun üstünə düşdü.
Döyüş başlandı. Cenevyeva əllərini sinəsinə sıxaraq
oyunun nəticəsini gözləyirdi. Pontanın çevikliklə, qəzəblə
endirdiyi sel kimi zərbələr qızı dəhşətə gətirirdi. Qıza elə
9

Klinç – boksda oyunun qaydasının pozulması, rəqibin qollarını və ya bədənini
qucaqlamaq.Klinç həm birtərəfli, həm də qarşılıqlı olur (Tərc. qeydi).
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gəlirdi, o, Coyu şikəst edəcək. Bəzən o, Coyun sifətini
görmürdü, tez-tez nəzərə çarpan əlcəklər onu görməyə mane
olurdu, ancaq qız bərkdən vurulan zərbələrin səsini eşidirdi.
Hər dəfə də qorxudan qızın ürəyi bulanırdı. Qız bilmirdi ki,
bu bir-birinə, ya da çiyninə dəyən boksçu əlcəyidir, bunun
heç bir xətəri yoxdur.
Birdən döyüşün mənzərəsi dəyişildi: rəqiblər bir-birini
bərk qucaqlayaraq qaldılar, nə o, nə də o biri zərbə
endirmirdi. Cenevyeva başa düşdü ki, bu Coyun ona
danışdığı klinçdir. Ponta çalışırdı ki, Coyun əlindən çıxsın.
Co onu buraxmırdı. Hakim qışqırdı. “Aralaşın”. Co istədi
geri çəkilsin, ancaq Ponta əlini boşaltdı, Co da zərbədən can
qurtarmaq üçün təzədən rəqibindən yapışmalı oldu. Coyun
əlcəyi bu dəfə Pontanın ağzına, çənəsinə yapışmışdı, hakim
ikinci dəfə “Aralaşın!” – deyə qışqıranda Co rəqibinin başını
arxaya qanırıb ondan aralandı.
Bir neçə qısa an içərisində Cenevyevaya sevgilisini
görməkdə heç kim mane olmurdu. Onun sol ayağı bir qədər
irəli çıxmışdı, bədəni və dizləri bir qədər qatlanmışdı, başını
aşağı salmışdı, qalxmış çiyinləri sifətini görməyə mane
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olurdu. Əlləri qarşısında idi, o müdafiəyə, hücuma hazır idi.
Bütün əzələləri gərilmişdi, Cenevyeva görürdü ki, o, hər
hərəkət etdikcə əzələləri canlı imiş kimi düyün düşür, ağ
dərisinin altında diyirlənirdi.
Co yenə hücuma keçdi, Coyun vəziyyəti ağırlaşdı. O
daha da aşağı əyildi, sanki tam büzüşdü, çiyinlərini,
dirsəklərini, əllərini irəli verərək, zərbələrə mətinliklə
dözürdü.

Zərbələr

sel

kimi

Coyun

üstünə

yağırdı,

Cenevyevaya elə gəlirdi ki, o heç vəchlə salamat qurtara
bilməyəcək. Ancaq zərbələri gah çiyni, gah əlcəyi ilə dəf
edərək, gah özünü dala verərək, gah qabağa əyilərək küləyin
yellətdiyi ağac kimi yırğalanırdı. Qız alqış səslərini,
yerbəyerdən “Afərin Co! Bərk dur!” sözlərini, Silverstaynın
vəcddən özünü unudaraq stulda durub-oturduğunu görüb,
başa düşdü ki, Coyun vəziyyəti qorxulu deyil, əksinə o
möhkəm dayanıb. Ancaq Ponta geri çəkilmirdi, onun qəzəbli
zərbələrinin

burulğanı çox

az hallarda Cenevyevanı

sevgilisindən uzaq salırdı.
V FƏSİL
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Qonqun səsi eşidildi. Cenevyevaya elə gəldi ki, döyüş
yarım saatdır ki, davam edir, ancaq Coyun danışmağından
bilirdi ki, vur-tut üç dəqiqə keçib. Coyun sekundantları
burazı qaldırıb içəri keçir, qaça-qaça onu məmnuniyyətlə
küncə

dincəlməyə

aparırdılar.

Onlardan

biri

Coyun

qabağında sallağı oturaraq, onun ayaqlarını dizləri üstünə
alaraq, var gücüylə onun baldırlarını ovxalayırdı. Co stulun
üstündə oturub başını dala ataraq, irəli uzatdığı əllərini
burazın üstünə qoyaraq, dərindən köks dolusu nəfəs alırdı.
Coyun ağzı geniş açılmışdı, sekundantların ikisi də onun
qarşısında əl-üz dəsmalını yelləyirdilər, sekundantlardan biri
onun sifətinin, sinəsinin tərini silir, qulağına pıçıltı ilə nəsə
deyirdi.
Bu bir neçə an davam edən manipulyasiya10 təzəcə
qurtarmışdı ki, qonq təzədən çalındı, sekundantlar öz
vedrələrini, əl-üz dəsmallarını götürüb, burazın altından
sivişib keçdilər.
10

Manipulyasiya – əl hərəkəti (Tərc. qeydi).
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Co ilə Ponta meydançanın ortasında qarşılaşdılar.
Cenevyevanın ağlına heç gəlməzdi ki, dəqiqə belə qısa ola
bilər. Ona elə gəldi ki, fasiləni bilə-bilə belə qısaldıblar, o,
bir anlığa özü də heç bilmədən, nədənsə özünü yaxşı hiss
etmədi.
Ponta birinci raundda olduğu kimi gah sağ, gah da sol
əli ilə zərbələr endirirdi. Co zərbələri müvəffəqiyyətlə dəf
etsə də, yenə duruş gətirə bilmədi, bir neçə addım geri
çəkildi ki, müvazinətini itirməsin, o istər-istəməz bir əlini
qabağa verdi, başını biləsən-bilməyəsən qaldırdı. Ponta
pələng

kimi

onun

üstünə

atıldı,

rəqibinin

müdafiə

olunmayan çənəsini nişanladı. Ancaq Co əl-qolunu atdı,
sanki suya baş vurdu, Pontanın yumruğu onun peysərinin
üstündən keçdi. Co qəddini düzəldən kimi Ponta sol
yumruğu ilə ona düzünə elə bir zərbə ilişdirdi ki, bu zərbə
Coyu burazların o tərəfinə atmalı idi. Ancaq Co yenə bir
saniyəliyə rəqibini qabaqladı, aşağı əyilə bildi, Pontanın
zərbəsi Coyun kürəklərinə toxundu, havada donub qaldı,
Ponta zərbəsini sağ yumruğu ilə təkrar etdi, ancaq Co canını
qurtarıb sağ-salamat klinçə keçdi.
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Cenevyeva sevincək nəfəsini dərdi, o bütün bədəninin
zəiflədiyini hiss edirdi, az qala ürəyi xarab olacaqdı. Camaat
şövqlə əl çaldı. Silverstayn ayaq üstə dəli kimi əl-qolunu
oynadır, qışqırırdı. Hətta mister Klauzen də heyranlığını
bildirmək üçün var gücü ilə qonşusunun qulağına nə isə
bağırırdı.
Budur, rəqiblər klinçdən çıxdılar, döyüş təzələndi. Co
üz-gözünü qorumaq üçün əllərini üzünə aparır, geri çəkilir,
meydança boyu sürüşür, zərbələrdən yaxa qurtarır, rəqibinin
sürətli həmlələrinə davam gətirirdi. Co özü çox nadir
hallarda zərbələr endirirdi, çünki Pontanın iti gözləri var idi,
o həm özünü müdafiə etməyi, həm də həmlə etməyi yaxşı
bacarırdı. Coyun Pontanın son dərəcə qüvvətli gücünə qalib
gələ biləcəyinə heç bir ümidi yox idi, Coyun ümidi bircə ona
qalmışdı ki, Ponta axırdan-axıra özü əldən düşər.
Cenevyeva bir şeyə təəccüblənirdi ki, sevgilisi niyə
ancaq müdafiədədir. Qız pərt oldu, o istəyirdi ki, Co ona
vəhşicəsinə hücum edən vəhşi heyvandan intiqam alsın.
Ancaq qız hirslənmək istəyirdi ki, Co imkan tapıb Pontanın
çənəsinə bərk bir yumruq ilişdirdi. Zərbə bərk idi, Pontanın
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başı gicəlləndi, dodaqları qanadı. Tamaşaçılar Coyun
müvəffəqiyyətinə bərkdən sevindilər, Ponta hirsləndi. Ponta
özünü bilməyərək dəli kimi Coyun üzərinə atıldı. Onun
əvvəlki qaba hücumları bu qudurğan burulğanın qarşısında
heç nə idi. Co daha zərbəyə zərbə ilə cavab verməyə
çalışmırdı: o bütün qüvvələrini səfərbər etdi ki, yaratdığı bu
tufanın qarşısında duruş gətirsin. O hücumu güc-bəla ilə dəf
edərək, birtəhər yaxa qurtarırdı, nəfəsini dərmək üçün vaxt
arayır, klinçdən aman axtarırdı. Ancaq klinçdə də tam
sakitlik və təhlükəsizlik hökm sürmürdü. Ara vermədən
sayıqlıqla rəqibinə göz qoymalı idi, klinçdən qurtaranda
təhlükə daha çox idi. Cenevyeva Coyun Pontaya bərk
yapışdığını görüb əvvəlcə bir gülümsündü də, qız başa
düşmürdü ki, bu nəyə gərəkdir, Co özünü Pontaya
yapışdırınca Ponta altdan yuxarı Coya bir zərbə endirdi,
yumruğu az qala Coyun çənəsinə dəyəcəkdi. O biri klinçdə
Cenevyeva Coyun canını qurtardığını zənn edib rahatca
nəfəs alanda Ponta onun çiyni üstündən əyilib sağ əli ilə
qolaylanıb yumruğunu var gücü ilə Coyun belinə endirdi.
Tamaşaçılar istəkli Co üçün narahat olub içlərini çəkdilər,
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Co bir göz qırpımında rəqibinin dirsəklərindən tutub ikinci
belə bir zərbənin qarşısını almaq üçün sıxdı.
Yenə qonq səsi eşidildi, bir anlıq fasilədən sonra döyüş
təzələndi. Co olduğu küncdən çıxmağa macal tapmamışdı
ki, Ponta bütün meydan boyu onun üstünə atıldı. Coyun
belinə zərbə dəyən yerdə ağ dəridə qırmızı ləkə görünürdü,
bu iri – Pontanın əlcəyi boyda idi. Cenevyeva bu qırmızı
ləkəyə kədərlə baxırdı, gözünü ondan çəkə bilmirdi. O biri
klinçdə Ponta özünün ölümcül zərbəsini Coyun böyrəklərinə
endirdi. Bundan sonra Co sayıq idi, bütün vaxtı zərbələrdən
can qurtara bilirdi, əlcəyi ilə Pontanın çənəsini sıxırdı, onun
başını dala atırdı, ancaq raund qurtaranacan Ponta üç dəfə bu
üsulu təkrar etdi, həmişə də eyni ən zəif yerə zərbə endirdi.
Bir dəqiqəlik fasilə qurtardı, bir raund da ötdü, bunların heç
biri tərəflərin heç birinə – nə ona, nə də o biri rəqibə
üstünlük vermədi. Beşinci raundun başlanğıcında küncə
sıxışdırılmış Co özünü elə göstərdi ki, klinçə gedir. Ancaq
son anda Ponta ondan ikiəlli yapışmağa hazırlaşanda Co
özünü bir qədər kənara verdi, Pontanı cınağının altından, ən
zəif yerindən ildırım sürəti ilə dörd dəfə dalbadal sağ və sol
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əli ilə vurdu. Zərbələr, görünür, möhkəm idi, çünki Ponta
yırğalandı, dartındı, əlləri yanına düşdü, çiyinləri endi, elə
bil ki, indicə o iki qatlanıb tirtap yerə yıxılacaqdı. Co
düşmənin özünü ifşa etdiyini görüb ona nəfəsini dərməyə
imkan verməyib dodaqlarına bir zərbə endirdi, sonra
qolaylanıb Pontanın çənəsini nişan aldı, ancaq zərbə yerinə
düşmədi, yanağına toxundu, Ponta kənara sıçradı.
Tamaşaçılar özlərindən çıxmışdılar. Hamı ayaq üstə
qalxmışdı, əl çalıb qışqırırdılar. Cenevyeva: “Pontanın işi
bitdi, işi bitdi!” qışqırığını eşidib elə bildi ki, indicə yarışın
sonu çatacaq. Qız da özündən çıxmışdı, onun həmişəki
mehribanlığından, fağırlığından əsər-əlamət qalmamışdı, o
sevgilisinin vurduğu hər ölümcül zərbədən sonra sevinirdi.
Ancaq Pontanın gücü hələ də tükənməmişdi.
İndi daha o Coya hücum etmirdi, Co pələng kimi onu
izləyirdi. Co Pontanın çənəsini bir də nişan aldı, ancaq o
özünə gəldiyindən qırağa çəkildi. Coyun yumruğu havada
asılı qaldı. İnersiya qüvvəsi elə güclü idi ki, Co yarım dairə
cızaraq kənara sıçradı. Ponta bir an içində sol yumruğu ilə
rəqibin qorumadığı boynuna bir yumruq endirdi. Coyun
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əlləri yanına düşdü, o irəli-geri yırğalandı, üzüstə yıxıldı.
Onun üzərinə əyilən hakim saniyələri ucadan sayaraq sağ
əlini yelləyirdi.
Salona ölü sükutu çökmüşdü. Ponta üzünü camaata
tərəf tutdu, təriflənəcəyini gözlədi, ancaq heç kəs cınqırını
çıxarmadı. Pontanı qəzəb bürüdü. Bu ədalətsizlik idi: rəqib
bir zərbə endirəndə, ya da zərbədən yaxasını qurtaranda
salondakıların

hamısı

əl

çalırdı,

yarışın

əvvəlindən

təşəbbüsü əlinə alan Ponta üçün heç bir dəfə də olsun əl
çalmırdılar.
Pontanın gözləri qəzəblə parıldadı, o özünü yığışdırıb
məğlub edilmiş düşmənin başının üstünü kəsdirdi. Onun
üzərinə əyilərək sağ yumruğunu qolaylayaraq Coyun ayağa
qalxmasını gözlədi ki, zərbələrini onun üstünə yağdırsın.
Sağ əli ilə saniyələri sayan hakim sol əli ilə Pontanı kənara
itələdi, Ponta çalışdı ki, onun yanından dövrə vurub keçsin,
ancaq hakim onun dalınca düşüb onu itələyir, döşəmə
üzərində yıxılıb qalmış Coya yaxın getməyə qoymurdu.
Hakim sayırdı:
– Dörd, beş, altı…
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Co dönüb üzüstə düşdü, dizləri üstə qalxmağa cəhd
etdi. Əvvəlcə o bir ayağını qatladı, iki əlini döşəməyə dayaq
verib, sonra o biri ayağını qaldırmağa cəhd etdi.
Salondan səslər gəldi:
– Saya fikir ver. Sayı gözlə!
Rinqin ətrafındakı sekundant xəbərdaredici tərzdə dedi:
– Tələsmə! Sayı gözlə!
Cenevyeva tələsik ona tərəf boylandı; cavan oğlanın
rəngi tamam qaçmışdı, o qeyri-ixtiyari olaraq hakimlə
bərabər saniyələri sayaraq dodaqlarını tərpədirdi:
– Yeddi, səkkiz, doqquz...
Doqquz saniyə keçdi, hakim Pontanı axırıncı dəfə
itələdi, Co ayağa qalxdı ki, özünü müdafiə eləsin. O
zəifləmişdi, ancaq sakit idi, çox sakit idi. Ponta böyük zərblə
onun üzərinə atıldı, bir-birinin dalınca iki yumruq endirdi –
biri düzünə, biri də altdan yuxarı. Co zərbələrin ikisini də
dəf etdi, üçüncüdən can qurtardı, bir addım kənara çəkildi
ki, dördüncü zərbədən yaxşı qurtarsın, ancaq Ponta
arasıkəsilmədən sel kimi yağan zərbələrlə onu küncə
qısnadı. Co açıqdan-açığa zəifləyir, dizləri qatlanırdı, o ayaq
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üstə güclə dayanırdı. Ponta onu burazlara tərəf sıxışdırırdı,
daha geri çəkiləsi yer yox idi, Ponta nəfəsini dərmək üçün
bir az dayandı, sol yumruğu ilə hücum etdi, var gücü ilə sağ
yumruğunu endirdi. Ancaq Co klinçə daxil oldu, bu da onu
xilas etdi.
Ponta insafsızcasına əl-qol atır, istəyirdi ki, məğlub
edilmiş saydığı düşməninin – rəqibinin nəfəsini kəssin,
ancaq Co ondan möhkəm yapışmışdı, ondan əl çəkmirdi,
Pontanın əl-qolu sərbəst olan kimi Co təzədən onu
qucaqlayırdı. Hakimin əmri eşidildi:
– Aralaşın!
Co rəqibini əvvəlkindən bərk qucaqlayırdı.
Ponta boğula-boğula hakimə qışqırdı:
–

Onu

məcbur

edin!

Siz

onu

niyə

məndən

uzaqlaşdırmırsınız?!
Hakim təzədən rəqiblərə aralaşmağı əmr etdi. Ancaq
Co əmrə qulaq asmadı, bilirdi ki, bununla qaydanı pozmur.
Hər an ötdükcə onun qüvvəsi bərpa olunur, başı ayazıyırdı,
gözünün qabağından sanki duman çəkilirdi. Raund təzəcə
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başlanmışdı, o gərək nə vəchlə olur-olsun, indiki bu üç
dəqiqəni davam gətirəydi.
Hakim bir əli ilə Coyun, o biri əli ilə Pontanın
çiyinlərindən yapışıb, zorla onların arasına girdi, onları
güclə aralaşdırdı; vəhşi heyvan ovunun üstünə atılan kimi
aralaşan Ponta Coyun üstünə atıldı. Ancaq Co üz-gözünü
örtdü, hücumu dəf edib təzədən klinçə daxil oldu. Yenə
Ponta əl-qol atmaq istəyirdi, Co yenə ona imkan vermirdi,
hakim də onları aralaşdırdı, Co yenə zərbədən can qurtarıb
klinçə daxil oldu.
Cenevyeva başa düşürdü ki, nə qədər ki Co klinçdədir,
o təhlükədən uzaqdır. Bəs hakim onları niyə aralaşdırır. Bu
insanlıqdan uzaqdır. Eddi Cons “Aralaşın!” komandasını
verəndə qız onun girdə, mehriban sifətinə baxırdı, stulun
üstündən ayağa qalxıb yumruqlarını elə həyəcanla sıxırdı ki,
dırnaqları ovcunun içinə möhkəm batırdı. Bütün raund vaxtı,
usandırıcı bu üç dəqiqədə rəqiblərin işi-peşəsi bir-birindən
möhkəm yapışmaq idi. Hakimin komandası ilə onlar
aralaşırdılar. Pontaya heç cürə sonuncu, həlledici zərbəni
endirmək mümkün olmadı. Ponta açıq-aydın qüvvədən
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düşmüş, demək olar ki, məğlub edilən rəqibi qarşısında
gücsüzlüyünü hiss edirdi. Təkcə bir, lap bir zərbə bəsidir,
Ponta da onu vura bilmir! Conun təcrübəliliyi və
soyuqqanlılığı onu məğlubiyyətdən qurtardı. Ayaq üstə
güclə dayanan, beyni dumanlanan Co var gücü ilə
rəqibindən yapışır, təzədən özünə gəlincə onun yaxasından
əl çəkmirdi. Azğınlaşan Ponta Coyu qaldırıb yerə çırpmağa
cəhd edəndə salondan Silverstaynın cır səsi eşidildi:
– Onu gör dişləyə bilərsən?
Salona elə sakitlik çökmüşdü ki, bu istehzalı sözləri
hamı eşitdi. Bu sözlər gərginliyi azaltdı, öz sevimli
boksçuları üçün həyəcanlanan tamaşaçılar gülməkdən
uğunub getdilər. Bərkdən, ara vermədən, əsəbi cingiltilərlə
qəhqəhə çəkib gülürdülər. Silvestaynın zarafatı Cenevyevanı
belə güldürdü, onun Co üçün qorxusu bir qədər azaldı, qız
haldan düşdüyünü, ürəyi bulandığını hiss elədi, rinqdəki
hadisələr onun canına üşütmə salmışdı.
Salondan səslər gəlirdi:
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– Dişlə onu! Dişlə. Qulağını gəmir! Eşidirsən, Ponta.
Yoxsa öhdəsindən gələ bilməzsən! Ye onu! Ye! Nəyi
gözləyirsən!
Bu sel kimi axan istehzalardan Ponta özünü lap itirdi.
Onun qəzəbi artdıqca, pis vuruşurdu. O fısıldayır, içini çəkir,
qüvvəsini havayı yerə sərf edirdi, özünü heç cürə ələ ala
bilmirdi, ağılla hərəkət etmirdi, o dəhşətli zərbələrlə bütün
bunların əvəzini çıxmaq istəyirdi. O daha heç fikirləşə
bilmir, rəqibinin hökmən axırına çıxmaq istəyirdi, klinç
vaxtı Coyu əlinə siçovul düşmüş teryer kimi silkələyir, var
gücü ilə əl-qolunu boşaltmağa çalışırdı. Co isə bu ara özünü
itirmədən

ondan

bərk

yapışıb

buraxmırdı.

Hakim

fədakarlıqla doğrudan onları aralaşdırmağa çalışırdı. Bu
asan deyildi: üz-gözündən tər sel kimi axırdı. Hakim var
qüvvəsini sərf edirdi ki, rəqibləri ayırsın, hakim onları
aralaşdıran kimi Co təzədən klinç olur, hər şeyi təzədən
başlamaq lazım gəlirdi. Ponta ha çalışırdı ki, Conun qüvvətli
caynaqlarından can qurtarsın. O, rəqibindən uzaqda dayana
bilmirdi, zərbə endirmək üçün gərək Coya yaxınlaşaydı. Hər
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dəfə Co onun planlarını alt-üst edir, klinçin mühasirəsinə
salırdı.
Balaca tualet otağında divardakı gözcüyün qarşısında
büzüşüb

oturmuş

Cenevyevanın

da

ümidləri

özünü

doğrultmadı. Bu rəhmsiz, ölümcül vuruşda marağı olan şəxs
idi. Çünki rəqiblərdən biri onun sevgilisi, onun Coyu idi.
Tamaşaçılar üçün hər şey aydındır, onlar hər şeydən baş
çıxarırlar, o isə yox. Oyunun sirləri onun üçün açılmadı.
Cenevyeva bu möcüzələrdən baş aça bilmədi. Əksinə, Oyun
onun üçün daha anlaşılmaz oldu. Niyə bu adamları öz
cazibəsi altına alır. Co bu kobud, gərginlikdən qabaran
əzələlərdə, bu amansız çarpışmalarda, möhkəm ağrı verən
dəlicəsinə zərbələrdə nə görüb. Yəni bu, qızın onun üçün
yaratmaq istədiyi rahatlıq, firavanlıq, ürəkaçan sakit
sevincdən üstün oldu?! Oğlanın qəlbini, düşüncəsini ələ
almaq üçün o, oyundan daha səxavətlidir, daha qiymətli
hədiyyələr bəxş edir, ancaq oğlanı onların ikisi də cəzb edir,
qızı bağrına basır, özü qıza baxmır, gizli məlahətli
Cenevyevaya aydın olmayan adamın, yoldan çıxaranın
çağırışına qulaq asır.
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Qonq çalındı. Raund Pontanın küncündəki klinç ilə
qurtardı. Cavan, rəngi qaçmış sekundant meydana atılıb,
Coyu qucağına alıb qaça-qaça onu üzbəüzdəki küncə apardı,
sekundantların hamısı tələsik onun ayaqlarını ovuşdurmağa,
qarnını şappıldatmağa başladılar, tumanını aşağı çəkdilər ki,
o dərindən nəfəs ala bilsin. İlk dəfə idi ki, Cenevyeva qarınla
necə nəfəs alındığını görürdü, qızın fikrindən keçdi ki, o heç
vaxt tramvay dalınca qaçanda belə dərindən, kəsik-kəsik
nəfəs almamışdı. Sonra qız beyinə işləyən bərk bir qoxu
duydu; Conun üzünə naşatır spirti hopdurulmuş süngər
qoydular, oğlana naşatır spirti iylətdilər ki, ayılsın. Co
ağzını, boğazını yaxaladı, bir dilim lumu sordu, bütün bu
vaxtı sekundantlar dəli kimi əl-üz dəsmalını onun qabağında
yellədirdilər ki, ciyərlərinə oksigen dolsun, qarşıdakı
çarpışma üçün qanı təmizlənib damarlarından axsın. Onun
isti çıxmış bədənini yaş süngərlərlə silir, başına isti butulka
ilə su tökürdülər.
VI FƏSİL
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Qonq altıncı raundun başladığını bildirdi, rəqiblər öz
künclərindən irəli çıxdılar. Su damcıları hələ də onların
dərisi üstündə işıldayırdı. Ponta özünü elə sürətlə irəli atdı
ki, onlar rinqin ortasında yox, Coyun küncünə yaxın hissədə
tutaşdılar. Pontanın çalışdığı bu idi ki, rəqibi özünə gəlincə
onun axırına çıxsın. Ancaq Co bu sınaqdan da çıxdı. Onun
yenə qüvvəsi aşıb-daşırdı, vaxt keçdikcə qüvvəsi artırdı. O
rəqibinin ilk hücumunu dəf etdi, sonra özü ona elə zərbə
vurdu ki, Ponta geriyə yuvarlandı. Co elə bir hərəkət elədi
ki, sanki onun dalınca düşüb tutmaq istədi, sonra bu
məqsədindən əl çəkib, Pontanın onun zərbəsinə cavab olaraq
yağdırdığı arasıkəsilməz zərbələri sakitcə dəf etdi.
Döyüş əvvəlki kimi keçirdi; Co özünü müdafiə edir,
Ponta isə hücumlarına davam edirdi. Ancaq Ponta narazı idi,
hər an o nə qədər qəzəblə hücum edirdisə belə, rəqib ona
cavab zərbəsi endirə bilirdi. Co qüvvəsini mühafizə edirdi.
Pontanın on zərbəsinə o bircə zərbə ilə cavab verirdi, ancaq
bir şey var idi ki, zərbəsi həmişə düz hədəfə dəyirdi. Ponta
hücumda Codan qüvvətli idi, ancaq onun öhdəsindən heç
cürə gələ bilmirdi, Coyun hərdənbir endirdiyi, məharətli
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zərbələr göstərirdi ki, o qorxulu rəqibdir. Ponta bunu başa
düşüb, özünü ələ aldı. O, ilk raundlarda olduğu kimi çox
götür-qoy etmədən rəqibini bir zərbə ilə yox etmək üçün
Coyun üzərinə atılmırdı.
Döyüş səhnəsi göz qabağındaca dəyişilirdi. Tamaşaçılar
bu dəyişikliyi o dəqiqə hiss etdilər, hətta Cenevyeva da
doqquzuncu raund başlananda başa düşdü. Co hücuma
keçdi. İndi Ponta klinçdə deyildi, o rəqibinin belinə ölümcül
zərbələr endirirdi. O belə ölümcül zərbəni klinçdə olanda,
bir də ki, sonrakı hər bir klinçdə endirirdi. O, klinçdən çıxıb
Pontaya, aşağı kürəyinin altına, ya da çəpinə çənəsinə, ya da
ki, düz dodaqlarına vururdu. Ancaq Ponta Coya zərbələr
yağdırmaq arzusuna düşən kimi o, düşməndən qaçıb
uzaqlaşır, üz-gözünü örtürdü.
Beləliklə, iki raund da keçdi, sonra biri də, Pontanın
qüvvəsi yavaş-yavaş da olsa, tükənirdi. İndi Coyun öhdəsinə
bir vəzifə düşürdü – rəqibinə bir yox, on yox, zərbəni zərbə
dalınca endirməklə Pontanın tükənməz qüvvəsinin axırına
çıxsın. Co ona nəfəs dərməyə imkan vermədi, o Pontanı
addımbaaddım izləyirdi, onun irəli uzatdığı sol ayağı cod
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brezentin üzərində taqqıldayırdı. Sonra Co pələng kimi
sıçrayıb rəqibinin üstünə atılırdı, ona bir zərbə, ya da ki, bir
neçə zərbə endirib, ildırım sürəti ilə kənara sıçrayıb yenidən
Pontanın üzərinə atılırdı. Ponta öz növbəsində hücuma
keçəndə, Co üz-gözünü möhkəm örtür, sonra yenə inamla
rəqibinə hücum edirdi, sol ayağını irəli taqqıldadırdı.
Ponta yavaş-yavaş, aramsız olaraq zəifləyirdi. Artıq heç
kəsi yarışın nəticəsi narahat etmirdi. Tamaşaçılar:
– Co! Bizim Co! – deyib qışqırır, gənc boksçuya hüsnrəğbətlərini və heyranlıqlarını bildirirdilər.
Camaat istehza edirdi:
– Adam mərci heç uduzmaq istəmir!
– Ponta, onun niyə axırına çıxmırsan? Çıx görək!
Növbəti raund qurtaranda Pontanın sekundantları var
qüvvələri ilə ona qulluq edirdilər. Onlar Pontanın tükənməz
qüvvəsinə, dözümlülüyünə daha inanmırdılar. Cenevyeva
onların işinə göz qoyur, gənc, rəngi qaçmış sekundantın
Coya verdiyi məsləhətlərə fikir verirdi.
O deyirdi:
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– Tələsmə. Ponta, düzdü, gücdən düşüb, ancaq sən
tələsmə. Mən ona yaxşı bələdəm, onun axırdan-axıra zərbəsi
qalır. Mən onun necə əzişdirdiklərini görmüşəm, baxana elə
gəlirdi ki, axırı çatıb, ancaq axırıncı zərbəni ehtiyat üçün
saxlayır. Yadımdadır, Mikki Salliven onu lap əldən salmışdı,
altı dəfə bir-birinin dalınca ona nokdaun vəziyyətinə
salmışdı, Pontanın niyyəti sonradan məlum oldu. Ponta onun
çənəsinə bir zərbə endirdi, Mikki gözlərini ancaq iki
dəqiqədən sonra açıb soruşdu ki, nə olub? Odur ki, ona göz
qoy, ehtiyatlı ol, həddini aşma. Mən mərc gəlmişəm ki, sən
udacaqsan, ancaq hələ də pulun cibimdə olduğuna bir o
qədər də inanmıram.
Pontanın

üstünə

su

tökdülər.

Qonq

səslənəndə

sekundantlardan biri butulkanın suyunu onun başına
əndərdi. Ponta rinqin ortasına çıxdı, sekundant onun
üzərində başı üstə çevrilmiş butulka tutmuşdu. Hakim
sekundantın üstünə qışqırdı, o yolda butulkanı atıb rinqdən
qaçıb getdi, butulka döşəmə boyu yumbalandı, içindəki su
töküldü; hakim təpiklə onu burazdan kənara atdı.
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Bütün güləşmə vaxtı Cenevyeva bir dəfə də olsun
Coyun üzündə, mebel mağazasında səhər ertə qıza boksdan
danışanda olan ifadəni sezmədi. Bəzi raundlarda onun sifəti
lap cavan, uşaq üzünə bənzəyirdi. Ponta ona ən ağır
zərbələrini endirəndə Coyun sifəti boz, qaşqabaqlı olurdu,
sonralar isə vaxt ötsün deyə, rəqibindən bərk yapışanda
oğlanın sifəti kədərli ifadə alırdı. Ancaq indi o, rəqibindən
qorxmurdu, təşəbbüsü o əlinə almışdı. Bu vaxt Cenevyeva
onun boksçu sifətini gördü. Görüb diksindi, Co ondan gör nə
qədər uzaqda idi! Qız elə bilirdi ki, ona yaxşıca bələddir,
oğlanın ixtiyarı ondadır, ancaq sanki bu poladdan tökülmüş
sifət, polad kimi möhkəm dodaqlar, bu polad kimi soyuq
şəfəq saçan gözlər tamamilə yad idi. Cenevyevanın
fikrindən keçdi: “Elə bil Allahdan buyruq almış əzraildir
durub, sir-sifəti daşa dönüb”.
Ponta çalışdı ki, ilk raundlarda hücumunu təzələsin,
ancaq Co onun çənəsinə bir zərbə ilişdirdi! Co rəqibinə
nəfəsini dərməyə bir an belə macal verməyib, rəqibini inadla
izləyirdi. On üçüncü raundun axırında Co Pontanı küncə
sıxışdırdı. Ponta özünü müdafiə edirdi, ancaq Co qüvvətli
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bir zərbə ilə Pontanı diz çökməyə məcbur etdi. Onuncu
saniyədə o ayağa qalxdı, istədi ki, klinç eləsin, ancaq Co onu
kürəyinin altına dörd zərbə vurmaqla qarşıladı, qonq
səslənəndə Ponta boğula-boğula sekundantlarının qolları
üstünə yıxıldı.
Co bütün rinq boyu qaça-qaça öz küncünə çəkildi.
O, sekundantına dedi:
– İndi bəxtim gətirər.
Sekundant cavab verdi:
– Hə, sən indicə onu yaxşıca üzdün. İndi ancaq təsadüf
onun köməyinə çata bilər. Ancaq hər halda ehtiyatı əldən
vermə.
Co dizlərini qatlayıb özünü irəli verdi, starta hazır olan,
işarə gözləyən, bərk qaçan idmançı kimi dayandı. Qonqun
səsi gələn kimi o, iki sıçrayışla sekundantların dövrəyə
aldığı kətildən duran Pontanın başının üstünü aldı. Burdaca,
o sekundantların arasındaca Co ona sağ yumruğu ilə zərbə
endirib yıxdı. Ponta vedrələrin, kətillərin, sekundantların,
qarmaqarışıqlığın arasından çıxan kimi Co onu ikinci dəfə
yıxdı. Ponta öz küncündən çıxmağa macal tapmayıb üçüncü
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dəfə yıxıldı. Elə bu vaxt Co, nəhayət, coşmuş burulğana
döndü. Cenevyeva onun “Yaxşıca göz qoy, mənim nə vaxt
hücuma keçdiyimi başa düşərsən”, – sözlərini yaxşı
xatırlayırdı. Tamaşaçılar da onu yaxşıca başa düşdülər.
Bütün salon ayağa qalxmışdı, yorulmaq bilmədən bağırırdı.
Cenevyeva izdihamın bu qana həris qışqırığını eşidəndə
fikrindən keçirtdi ki, ac qurdlar da yəqin, bu cür ulaşırlar.
İndi qız sevgilisinin qələbəsinə şübhə etməyəndə, ürəyində
Pontaya yazığı gəldi.
Ponta özünü zərbələrdən uzaqlaşdırmaq, onları dəf
etmək, zərbələrdən can qurtarmaq, klinç olmaq istəyirdi. Co
ona aman vermirdi. Nokdaun nokdaun dalınca idi. Ponta
üzüstə, böyrü üstə brezentin üstünə düşürdü, həm klinçdə
olanda, həm klinçdən kənarda qüvvətli, ölümcül zərbələr
alırdı. Bu yumruqlardan beyni dumanlanırdı, əzələləri
möhkəmliyini itirirdi. Co onu küncə qovub salır, təzədən
oradan çıxarır, burazların üstünə yıxır, gözləyirdi ki, o
qəddini düzəltsin, yenə yıxırdı. Ponta havanı yumruqlayır,
yumruğunu aparıb-gətirir, boşluğu yumruqlayırdı. Onda
insanlıqdan əsər-əlamət qalmamışdı – bu, qəzəbli, nərə
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çəkən, qovulub əldən salınan vəhşi heyvan idi. O, dizləri
üstdə düşür, elə buradaca ləngər vura-vura onuncu saniyənin
başa çatmasını gözləmədən ayağa qalxır, ancaq Co onu bir
zərbə ilə burazların üstünə atırdı.
Döyülmüş, əldən düşmüş, ayaq üstə güclə dayanan,
boğula-boğula ağzını açıb nəfəs alan, xırıldayan, gözləri
şüşəyə dönmüş Ponta rinqdə özünü ora-bura çırpır, hələ də
rəqibinə qalib gəlməyə çalışırdı. O gülünc vəziyyətə
düşmüşdü, həm də özünü axıradək məğlubedilməz sayaraq,
inadla mübarizə aparmaq cəhdinə görə dahi idi.
Birdən Coyun ayağı yaş brezentdə sürüşdü. Ponta qan
sağılmış gözləri ilə bunu gördü, o başa düşdü ki, hələ də
ümid var. O, bir an içində qüvvələrini səfərbər edərək
ildırım sürəti ilə düz hədəfə, onun çənəsinə zərbə vurdu. Co
dalı üstdə yıxıldı. Cenevyeva yıxılarkən onun bədəninin
necə gücdən düşdüyünü, onun peysərinin brezentlə örtülmüş
döşəməyə taqqıltı ilə dəyməsini eşitdi.
Tamaşa salonundakı səs-küy, qışqırıq yatdı. Hakim
yerə sərələnmiş Coyun üstünə əyilərək saniyələri sayırdı.
Ponta səndələyərək bir neçə addım kənara atıldı, dizi üstdə
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çökdü. O, çətinliklə ayağa qalxdı, üzünü salondakılara
çevirib tamaşaçıları həddindən artıq nifrət yağan baxışlarla
gözdən keçirdi. Onun ayaqları əsirdi, dizləri qatlanırdı,
sinəsindən xırıltılı səslər çıxırdı. O, ləngər vurdu, arxaya
yırğalandı, kor-koranə burazdan yapışdı ki, yıxılmasın, onun
üstündən sallandı, iki qatlandı, lap əldən düşüb başını çox
aşağı saldı, öz bədənini idarə edə bilmədi. Hakim həlledici
on saniyəni saydı, əlini Pontaya tərəf uzatdı, bu o demək idi
ki, o qalib gəlib.
Tamaşaçılardan heç biri əl çalmadı, Ponta da sürünənlər
kimi burazın altından sürüşüb keçdi, sekundantlar qoluna
girdilər, salondan keçirib, yan keçiddən apardılar. Co
əvvəlki kimi hərəkətsiz uzanmışdı. Sekundantlar onu ayağa
qaldırdılar,

küncə

Tamaşaçılardan

aparıb

bəziləri

kətilin

üstündə

meydançaya

oturtdular.

çıxdılar,

ancaq

yaxınlıqdakı polislər onları kobudluqla qovaladılar.
Cenevyeva bütün bunlara gözcükdən tamaşa edirdi. O
çox da bərk həyəcan keçirmirdi. Onun sevgilisi məğlub
olub, bu oğlan üçün çox böyük məyusluqdur, qızın da ona
yazığı gəldi, iş də bununla qurtardı. Bəlkə də belə yaxşıdır.
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Oyun ona xəyanət edib aldatdı, o da bundan sonra ancaq
qızın olar. O, Codan eşitmişdi ki, nokaut nə deməkdir, bəzən
nokaut almış boksçu özünə tez gələ bilmirdi. Ancaq bu vaxt
eşitdi ki, sekundantlar həkim çağırırlar, ürəyi qorxudan
sıxıldı.
Sekundantlar Coyu rinqdən apardılar. Cenevyeva onları
gözcükdən görə bilmirdi. Sonra qapı taybatay açıldı, otağa
bir neçə kişi keçdi; onlar Coyu içəri gətirib tozlu döşəmənin
üstünə qoydular; sekundantlardan biri onun başından
tutmuşdu. Görünür, heç kəs Cenevyevanı burda görüb
heyrətə düşmədi. Qız Coya yaxınlaşıb diz üstə çökdü. Onun
göz qapaqları yumulu, ağzı yarıaçıq idi. Qız onun əlini əlinə
aldı, yuxarı qaldırdı. Əl elə ağır, elə cansız idi ki, Cenevyeva
qorxdu. Qız gözlərini qaldırıb sekundantlara, ətrafdakı başqa
kişilərə

baxdı.

Sanki

bu

adamlar

nədənsə

qorxub

çəkinirdilər. Təkcə onlardan biri qorxmamışdı, o, altdanaltdan qəzəblə, ara vermədən söyüş söyürdü. Sonra
Cenevyeva dönüb gördü ki, Silverstayn yanındadır, o da
qorxmuşdu. O, nəvazişlə əlini qızın çiyninə qoyub
canıyananlıqla sıxdı.
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Bu canıyananlıqdan qızı dəhşət bürüdü. Fikirləri birbirinə qarışırdı. Kim isə içəri girdi. Hamı ona yol verdi. İçəri
girən acıqla dilləndi:
– Gedin! Hamınız çıxın gedin! Otağı boşaldın!
Bir neçə adam dinməzcə itaət etdi.
O, Cenevyevaya müraciətlə dedi:
– Siz kimsiniz? Ah, lənət şeytana, bu qız imiş.
Cavan oğlan dilləndi:
– Qoyun o qalsın, nişanlısıdır! – Cenevyeva öz
bələdçisini tanıdı.
İçəri girən Silverstayndan səbirsizlikə soruşdu.
– Bəs siz kimsiniz?
Qoca qətiyyətlə dedi:
– Mən onunlayam.
Cavan oğlan izahat verdi:
– Qız onun dükanında işləyir. Mən dedim ki, kənar
adam yoxdur.
Həkim narazılıqla nıqqıldadı, diz üstə çökdü, əlini
Coyun yaş saçlarına çəkdi, yenə nıqqıldayıb ayağa qalxdı.
Həkim dedi:
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– Mənlik burda iş yoxdur, təcili yardım çağırtdırın.
Bundan sonrakı hadisələr Cenevyevaya pis yuxu kimi
göründü. Yəqin qızın ürəyi getdi, yoxsa ki, Silverstayn onu
niyə bir əli ilə qucaqlayıb saxlasın. Qız ətrafındakı
adamların üzünü tutqun ləkə kimi görürdü; qulağına
danışıqlardan qırıq-qırıq sözlər çatırdı. Ona bələdçilik edən
cavan oğlan reportyorlardan danışdı.
– Sənin adın qəzetlərə düşəcək… – qız hardansa
uzaqdan Silverstaynın səsini eşitdi, bir anlığa ayılıb etiraz
əlaməti olaraq başını tərpətdi.
Təzə-təzə adamlar gəlirdi. Coyu xərək üstündə otaqdan
çıxartdılar. Silverstayn qızın əynindəki kişi paltosunun
yaxasını düymələdi, enli yaxalığını qaldırdı. Qız gecə
sərininin üzünə toxunduğunu hiss etdi, başının üstündə
parlaq, soyuq işıq saçan ulduzları gördü. Onu harasa
mindirib oturtdular. Silverstayn böyründəcə əyləşmişdi. Co
da burda idi. Coyu soyundurub xərəyin üstünə uzatmışdılar,
üstünə adyal örtmüşdülər. Burda əynində göy mundir olan
bir şəxs də var idi, o qıza şəfqətlə nəsə deyirdi, qız onun
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sözlərindən baş açmırdı. At nallarının səsi gəlirdi, qaranlıq
gecədə onları harasa aparırdılar.
Sonra yenə işıqlığa çıxdılar, səslər eşidildi, yodoform
qoxusu gəldi. Cenevyevanın fikrindən keçdi: “Görünür, bura
xəstəxanadır, bu cərrahiyyə stoludur, bu da həkimlər”. Onlar
Coyu müayinə edirdilər. Qara gözlü, qara saqqallı əcnəbiyə
oxşar həkimlərdən biri qəddini düzəldib o biri həkimə dedi:
– Həyatımda heç belə şey görməmişəm. Kəlləsini arxa
tərəfdən başdan-başa...
Qızın dodaqları od tutub yanırdı, qupquru qurumuşdu.
Boğazı qəhərdən tutulurdu. Bəs o niyə ağlamır? Qız bilirdi
ki, ağlamalıdır, bilirdi ki, belə olmalıdır. Bax, Lotti ensiz
çarpayının o biri tərəfində (qıza elə gəlirdi ki, bu gördüyü də
yuxudur)

ağlayırdı.

vəziyyətindən

ölümlə

Kimsə

orqanizmin

nəticələndiyini

dedi.

komatoz11
Bunu

o

qarasaqqal həkim yox, başqası dedi. Bir də kimin deməsinin
nə mənası? İndi saat neçə olar? Sanki o lal sualın cavabında
dan yeri ağarmağa başladı.
11

Komatoz – başın zədələnməsi, bədənin zəhərlənməsi, yaxud əsəb sisteminin
xəstələnməsi nəticəsində əmələ gələn dərin yuxuya bənzər hal (Tərc. qeydi).
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O, Lottiyə dedi:
– Bu gün bizim toyumuz olmalı idi.
Coyun bacısı hıçqırırdı:
– Danışma! Danışma! – Əlləri ilə üzünü qapayıb
hönkürtü ilə ağladı.
Bir sözlə, hər şeyin: xalçaların, mebelin, səliqəli eveşiyin üstündən qələm çəkildi; ulduzlu səmanın altında
görüşlərin, gəzintilərin, sevməyin, sevilməyin sonu çatdı.
Qızın baş açmadığı bu oyun nə dəhşətli şey imiş. Qız
dəlisov oyunun kişilərin qəlbinə hakim kəsilməsi, onun
qəddar zarafatları, satqınlığı, anlaşılmaz cazibəsi barədə
qorxa-qorxa fikirləşdi. Bu oyuna görə qadının qisməti
acınacaqlıdır, kişinin bütün həyatını mənalandıra bilmir,
qadın kişi üçün oyuncaq, ötəri əyləncədir; kişi qadına
nəvaziş göstərir, məhəbbətlə qayğısını çəkir, ehtirasını,
xoşbəxt dəqiqələrini ona bəxş edir, ancaq gecəsinigündüzünü, bütün səylərini, ağlını, əzələlərinin qüvvəsini,
ən inadkar səylərini, ən inadkar zəhmətini, bütün həyat
qüvvəsini arzusunda olduğu oyuna verir. Silverstayn qıza
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ayağa qalxmaqda kömək etdi. O etiraz etmirdi. Qız hələ də
yuxuda idi. Qoca onun qoluna girib qapıya tərəf apardı.
Lotti qışqırdı:
– Niyə onu öpmürsən?
Coyun bacısının tünd qəmgin gözlərində qəzəbli
məzəmmət göründü. Cenevyeva mütiliklə meyitin üstünə
əyilib dodaqlarını Coyun hələ də isti olan dodaqlarına
söykədi. Qapı qızın qarşısında açıldı, qız o biri otağa keçdi.
Missis Silverstayn orda idi, qıza qəzəblə baxdı, o,
Cenevyevanın kişi paltarında olduğunu görəndə gözlərində
kinli qığılcımlar parıldadı. Silverstayn yalvarıcı baxışlarla
qəzəbli arvadına baxdı, ancaq arvad coşdu nə coşdu:
– Sənə nə demişdim? Hə, nə oldu, könlündən boksçu
keçirdi! İndi qəzetlərin hamısında adın çəkilər, onda
bilərsən. Rinqdə kişi paltarında görünür! Ah, bu utanmaza
baxın! Ah, yaramazın biri yaramaz. Ah, səni...
Ancaq arvadın sözü ağzında qaldı, göz yaşları sel kimi axdı,
müqəddəs ana məhəbbəti ilə od tutub-yanan nahamar,
gülünc arvad totuq əllərini irəli uzadıb ağzını açıb
danışmayan Cenevyevaya yaxınlaşdı, onu sinəsinə sıxdı.
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Arvad ara vermədən başa düşülməyən mehriban sözlər
deyə-deyə qızı qabağa-dala yelləyərək öz ağır, böyük əli ilə
onun çiynini sığallayırdı.
Balıqçı patrulun hekayələri
AĞLAR VƏ SARILAR
San-Fransisko körfəzi elə genişdir ki, çox vaxt orda
cövlan edən qasırğalar okean gəmisi üçün okeandakı ən
dəhşətli pis havalardan da təhlükəli olur. Bu körfəzdə hansı
balıqdan deyirsən var, bilsəniz ki, dəlisov qoçaqlardan ibarət
nə kimi balıqçı gəmiləri onun sularını yarıb keçir. Balığı bu
cürbəcür tör-töküntülərdən qoruyan çoxlu ağılla düşünülmüş
qanunlar var, xüsusi balıqçı patrulu bu qanunların hökmən
yerinə yetirilməsinə göz qoyur. Patrul dəstələrinin taleyi
həyəcanlı və dəyişkən olur: onlar tez-tez məğlub olub geri
çəkilirlər, özününkülərdən bəzilərinin ölüsü qalır, ancaq bir
çox hallarda brakonyerləri cinayət başında qanunsuz yerdə –
öz toruna atan yerdə yaxalayıb öldürür, qələbə ilə qayıdırlar.
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Balıqçılar içərisində çinli krevetka12 ovlayanlar ən
təhlükəli adamlar idi. Krevetlər adətən, dənizin dibi ilə
saysız-hesabsız sürülərlə sürünürlər, ancaq özlərini şirin
sulara çatdıranda tələsik geri dönürlər. Çinlilər suyun
qabarma və çəkilməsindən istifadə edərək körfəzin dibinə
əkmə tor kisələr atırlar, krevetlər üzüb bura, burdan da düz
qaynar qazana düşürlər. Əslində bunun pis bir cəhəti yoxdur,
ancaq bədbəxtlik bundadır ki, torun gözləri elə balacadır ki,
kürüdən təzəcə çıxmış uzunluğu dörddə bir düymdən az olan
körpələr belə burdan çıxa bilmir. Çinli balıqçıların
qəsəbələri yerləşən Pedro və Pablo burnuna – bu gözəl
sahillərə yaxın düşmək mümkün olmur. Orda iylənmiş balıq
üst-üstə yığılır, bu üfunət havanı korlayır. Balıqçı patrul
dəstəsi də balığın belə mənasız şəkildə tələf edilməsinə qarşı
çıxmalı idi.
Mənim on altı yaşım var idi, mən yelkənli gəmini çox
yaxşı sürürdüm, körfəzə beş barmağım kimi bələd idim,

12

Krevetka – xırda dəniz xərçəngi (Tərc. qeydi).
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balıqçılıq şirkəti mənim “Şimal maralı” şlyupumu13 icarə
edəndə mən də hələlik patrul dəstəsinin köməkçilərindən
biri olmalı idim. Yuxarı körfəzdə və ona tökülən çaylarda
azğınlıq edən, bir şey olan kimi bıçağa əl atan, üstlərinə
tapança çəkiləndə təslim olan yunan balıqçıları ilə çox
əlləşib yorulmuşduq ki, bizi azğınlıq edən saysız-hesabsız
krevet ovlayanları sakitləşdirmək üçün Aşağı körfəzə
göndərəndə sevincək olduq.
İki gəmidə altı nəfər idik, şübhə oyatmayaq deyə,
axşamdan yola düşüb Pinol burnunun nəzərə çarpmayan
sıldırım sahillərində lövbər saldıq. Şərqdə dan yeri təzəcə
sökülürdü ki, lövbəri yığışdırıb sahil küləyinin çəpinə
gedərək, körfəzdən keçib Pedro burnuna üz tutduq. Ətrafda
göz-gözü görmürdü, suyun üstünə sübh çağının soyuq
dumanı çökmüşdü, biz də donmayaq deyə isti qəhvə içdik.
Bundan başqa, biz çox xoşagəlməz işlə məşğul olmağa
başladıq. “Şimal maralının” içinə dolan suyu boşaltmağa
başladıq, gəmi nədənsə deşilmişdi. Demək olar ki, bütün
13

Şlyup – yelkənli gəmi növü (Tərc.qeydi).
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gecəni vurnuxduq, ballastları14 ora-bura daşıdıq, oyuqlara
baxdıq, ancaq ha əlləşdiksə, bir nəticə hasil olmadı, suyun
hardan dolduğunu tapmadıq. Su get-gedə artırdı, biz də istəristəməz darısqal kokpitdə15 belimizi əyərək suyu boşaltmalı
olurduq.
Qəhvə içəndən sonra bizlərdən üçümüz Kolumbiya
çayındakı başqa yelkənli qayığa keçdik – onda əvvəllər qızıl
balıq ovlayırdılar, üç nəfər isə “Şimal maralında” qaldı.
Gəmilər ikisi də üfüqdən günəş görününcə yanaşı üzürdü.
Günəşin isti şüaları görünməz dumanı dağıtdı, gözlərimiz
qarşısında şəkildəki kimi o ucundan bu ucunacan üç mil
olan geniş yarım dairə şəklində düzülmüş xeyli Çin
conkası16göründü,

hər

conka

əkmə

torun

siqnal

14

Ballast – qursa, gəminin tarazlığını saxlamaq üçün götürülən yük və başqa ağırlıq
(Tərc. qeydi).
15

Kokpit – kiçik yelkənli gəmilərdə, motorlu katerlərdə göyərtənin qabaq hissəsində
üstü açıq kayutlara yolu olan yer (Tərc. qeydi).
16

Conka – yelkən gəmisi (Tərc. qeydi).
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üzgəcinə17bənd edilmişdi. Ancaq conkalarda nə bir ins, nə
bir cins var idi, həyatdan əsər-əlamət yox idi.
Biz o dəqiqə işin nə yerdə olduğunu başa düşdük.
Çinlilər ağır torları sudan qaldırmağın asan olacağı vaxtı
gözləyərək conkalarında yıxılıb yatmışdılar. Bu bizim
ürəyimizdən oldu, hücum planını bir anın içində hazırladıq.
Çay yelkənli qayığından Le Qrant mənə pıçıltı ilə dedi:
– Uşaqlara əmr elə, conkaya atılsınlar. Üçüncü conkaya
özün yaxınlaş. Biz də belə hərəkət edərik, mənə elə gəlir ki,
heç olmasa altı conka tutarıq.
Biz iki yerə bölündük. “Şimal maralını” o biri qalsa18
keçirdim,

külək

tutan

tərəfdən

conkalardan

birinin

böyründən ötüb keçdik, qrotu19 küləyə tərəf çevirib, sürəti
azaltdım. Conkanın lap böyründən, özü də elə yavaşca
ötdüm ki, patrullardan biri çətinlik çəkmədən conkanın içinə
17

Üzgəc –dənizdə üzücü nişan (Tərc. qeydi).

18

Qals – yelkənlərin külək döyən uclarının bərkidildiyi buraz, külək yelkənə sağ
tərəfdən dolursa, deyirlər ki, gəmi sağ qalsla gedir, sol tərəfdən dolursa, sol qalsla
(Tərc. qeydi).
19

Qrot – bir dorlu gəmilərdə dor ağacında qaldırılan ən əsas böyük yelkən (Tərc.
qeydi).
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tullandı. Bu vaxt “Şimal maralı”nı bir kənara çəkib yelkənə
külək doldurdum, şlyupu qonşuluqdakı conkaya yönəltdim.
İndiyədək sakitlik idi. Kolumbiya çayının yelkənli
qayığının patrulunun zəbt etdiyi birinci conkadan hay-küy
eşidildi. Kim isə bərkdən qışqırırdı, tapançadan atəş açıldı,
sonra yenidən çığırtı səsləri eşidildi.
Mənim yanımda kokpitdə olan Corc dedi:
– Hər şey məhv oldu. Onlar özününküləri xəbərdar
edirlər.
Biz artıq düz conkaların arasında idik, həyəcan səsləri
möhkəm

sürətlə

yayıldı.

Yuxulu,

yarıçılpaq

çinlilər

göyərtəyə sıçradılar. Sakit suların üzərində xəbərdaredici
qışqırıqlar və lənət səsləri eşidildi, kim idisə ucadan
balıqqulağını üfürüb çaldı. Mən sağdakı conkada başçının
balta ilə burazları kəsdiyini, komanda heyətinə nəhəng,
qəribə bir yelkəni dikəltməkdə kömək etdiyini gördüm.
Ancaq solda, o biri conkadakı çinlilər başlarını təzəcə çölə
çıxarmışdılar ki, mən də şlyupu döndərib ona elə
yaxınlaşdım ki, Corc göyərtəyə atıla bilsin.
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İndi

bütün

conkalar

qaçmağa

üz

qoydular.

Yelkənlərdən əlavə olaraq, uzun avarları işə salıb bütün
körfəz boyu səpələndilər. Mən “Şimal maralında” tək
qaldım, hansı conkanı ələ keçirəcəyimi götür-qoy edir,
həyəcanla boylanırdım. Mənim ilk təşəbbüsüm heç bir
nəticə vermədi, çünki çinlilər burazları açdılar, conkanın
göyərtəsinə keçə bilmədim. Sonradan conka küləyin səmtinə
“Şimal maralı”ndan yarım rumba çəpəki durdu, istəristəməz mənim yöndəmsiz görünən balaca gəmiyə hörmətim
artdı. Mən ondan əlimi üzdüm, qalsı dəyişdim, qrot-şkotu20
boşaltdım, küləklə göyərtənin külək tutmayan tərəfindən düz
conkanın üstünə yeridim ki, öz üstünlüyümdən istifadə
edim.
Mənim hədəfə aldığım conka özünü ora-bura çırpdı,
ancaq mən bərk toqquşmadan yaxa qurtardım, onu abordaja
götürmək üçün yüngül bir qövs cızdım, conka birdən
istiqamətini dəyişdi, yelkəninə külək doldurdu, kənara atıldı.
20

Şkotlar – yelkənlərin aşağı uclarını idarə etmək üçün lazım olan burazlar. Şkotun
adı hansı yelkəni idarə etməsindənasılıdır. Məsələn qrot-şkot, kliver-şkot və
başqaları (Tərc. qeydi).
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Hiyləgər asiyalılar var gücləri ilə avar çəkərək, birdən
qışqıra-qışqıra özlərinə ürək-dirək verirdilər. Ancaq bu yer
dəyişməsini gözləyirdim. Bir saniyə belə vaxt itirmədən
şlyupun üzünü və sükanı küləyə tərəf çevirdim, bütün
ağırlığımı rumpelin üstünə saldım. Qrot-şkotu iki əlimlə
boşaltdım ki, zərbəni mümkün qədər yüngülləşdirim.
Conkanın sağ kənarında qoşa avar iki yerə bölündü, bizim
gəmilər bərk çırpıltı ilə bir-birinə toxundu. “Şimal
maralı”nın nəhəng ələ bənzər buşpriti21 conkanın qabarıq
yelkənini nahamar dor ağacı ilə birlikdə qopartdı.
Conkada bir hay-həşir qopdu ki, damarlarımda qanım
dondu. Başına sarı ipək yaylıq bağlamış, qəzəbli sifəti çiçək
xəstəliyindən çopur-çopur olan çinli qarmağı mənim
şlyupumun burnuna ilişdirdi ki, ondan uzaqlaşsın. Mən
kliver22 falı23 açdım, “Şimal maralı”nı axın bir qədər arxaya
aparsın, əlimdəki burazlarla conkaya atıldım, şlyupu
21

Buşprit – gəminin burnunda irəli uzanan tir (Tərc. qeydi).

22

Kliver – irəlidə qoyulan üçbucaqlı çəpəki yelkən (Tərc.qeydi).

23

Fal – gəmidə yelkənləri, siqnal bayraqlarını dikəltmək üçün buraz (Tərc. qeydi).
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conkaya yanaşdırdım. Başına sarı yaylıq bağlamış çopur
çinli qəzəblə üstümə cumdu, ancaq mən əlimi şalvarın
cibinə saldım, o nə edəcəyini bilməyərək ayaq saxladı.
Mənim silahım yox idi, çinlilər acı təcrübədən bu cibdən
ehtiyat edirdilər, mən də bu vasitə ilə dəstə başçısını və onun
dəli-dolu adamlarını özümdən aralı saxlamaq istəyirdim.
Mən ona əmr etdim burun tərəfdəki lövbəri salsın,
bunun müqabilində o dedi: “Mənimki bilmir”. Qalanlar da
belə deyib dururdular. Mən onlara işarələrlə nə etmək lazım
olduğunu başa salsam da onlar inad edib dururdular ki, məni
başa düşmürlər. Onlarla ağız-ağıza verməyin mənasız
olduğunu gördüm, özüm conkanın burun tərəfinə keçdim,
burazı açıb lövbəri saldım.
Mən onlara:
– Sizlərdən dördünüz də marş dalımca şlyupa! –
qışqırıb barmaqlarımla onları başa saldım ki, dördü gərək
dalımca gəlsin, beşinci isə conkada qalsın. Sarı Yaylıq
tərəddüd elədi, ancaq mən əmrimi qəzəblə təkrar etdim
(əslində mən bir o qədər əsəbiləşməsəm də), yenə də
əllərimi cibimə saldım. Sarı Yaylıq qorxdu, mənə qəzəblə
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baxa-baxa, öz adamlarından üçünü “Şimal maralı”na apardı.
O dəqiqə burazlar yığdıq, kliveri qaldırmadan şlyupu
Corcun atıldığı conkaya yönəltdim. Ona yaxınlaşanda mən
rahat nəfəs aldım, çünki indi biz iki nəfər idik, bir də ki,
çoxa çox qalanda Corcun tapançası var idi. Bu conkada
birincidə olduğu kimi etdik, çinlilərdən dördünü şlyupa
götürüb, birini gəmidə gözətçi qoyduq.
Sonra biz üçüncü conkadan da dörd çinli götürdük. Bu
vaxt yelkənli çay gəmisi də on iki əsir alıb, içərisi sərnişinlə
dolu bizə yaxınlaşdı. Tərslikdən gəmi elə balaca idi ki,
çinlilərin dövrəyə aldığı patrullar əl-qollarını tərpədə
bilmirdilər, patrullar bu əsirlərinə qarşı gücsüz olacaqdılar.
Le Qrant dedi:
– Dostlar, dadımıza çatın.
Mən kayuta doluşan və budkanın damına çıxan öz
əsirlərimi gözdən keçirtdim.
Dedim:
– Üçünü biz götürə bilərik.
Le Qrant xahiş elədi:
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– Dördünü götür, hesab düz gəlsin. Billi isə mənə ver
(Bill “Şimal maralının” üçüncü gözətçisidir.). Burda
tərpənməyə yer yoxdur, dava-dalaş qopsa, hər iki çinliyə bir
patrul bəs eləyər.
Biz belə də etdik, bundan sonra Le Qrant yelkənləri
dikəltdi, onun gəmisi körfəzlə San-Rafael çayının bataqlıq
mənsəbinə doğru yollandı. Mən kliveri qaldırıb onun dalınca
yola düşdüm. Bizim əsirləri hökumət dairələrinə təhvil
verməli olduğumuz San-Rafael şəhəri körfəzdə ancaq su
qabaran vaxt gəmi üzə bilən uzun və ilan kimi burulan çayla
bağlı idi. İndi qabarma qurtarırdı, suyun çəkilməsinə az
qalırdı, gərək tələsəydik ki, o biri qabarmanı yarım gün
gözləməyəydik. Ancaq günəş üfüqdən qalxdıqca, sahil
küləyi lap yavaşıyırdı, külək indi hərdənbir ani şiddətlə əsib
yatırdı. Le Qrantın gəmisi avarlarla hərəkət edirdi, tezliklə
bizi çox arxada qoydu. Çinlilərdən bir neçəsi kokpitdə
göyərtənin lyukuna24 doluşub dayanmışdılar, bir dəfə
kokpitin tutacağının üstündən kliver-şkotu yığmaq üçün
24

Lyuk – anbar ağzı (Tərc. qeydi).
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əyiləndə, kiminsə tələsik mənim cibimi yoxladığını gördüm.
Mən bunu sezdiyimi bildirmədim, ancaq gözümün ucu ilə
Sarı Yaylığın necə sevindiyini gördüm, o əmin oldu ki, onu
qorxudan cib boş imiş.
Tərslikdən, conkaların dalınca düşəndə biz şlyupun
suyunu boşaltmağı yaddan çıxarmışdıq, indi su kokpitə
dolurdu. Çinlilər barmaqları ilə suyu mənə göstərir və sual
dolu baxışlarını üzümə zilləyirdilər.
Dedim:
– Hə, əgər səninkilər suyu boşaltmasa, biz tezliklə
suyun dibinə gedərik. Başa düş!
Yox, onlar başa düşməz, buna baxmayaraq özlərinin
hədərən-pədərən dillərində çox bəlağətlə danışır, başlarını
qətiyyətlə tərpədirdilər.
Mən üç-dörd taxta, ərzaq sandığından iki dənə vedrə
çıxartdım, tamamilə aydın işarələrlə çinliləri başa saldım ki,
işə girişsinlər. Ancaq onlar mənim üzümə gülüb lap sakitcə
kayuta qayıtdılar və təzədən budkanın damına dırmaşdılar.
Çinlilərin gülüşü yaxşı bir şey bildirmirdi. Bu,
hədələyici səslənirdi, onlar bizə nifrətlə baxırdılar. Sarı
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Yaylıq mənim silahsız olduğumu biləndə lap həyasızlaşdı,
əsirlər arasında gəzişərək onları üst-üstdən nəyəsə təhrik
edirdi. Pərtliyimi gizləyərək, aşağı kokpitə düşdüm. Özüm
suyu boşaltmağa başladım. Ancaq mən əlimə vedrəni alan
kimi başımın üstündə kik25 səsi eşidildi, gəmi birdən başqa
istiqamətə keçdi, orta yelkənə külək doldu, şlyup yana yatdı.
Bu, dənizdən əsən külək idi. Corc əsl quru adamı idi, ona
görə də vedrəni atıb təzədən rumpeldən yapışmalı oldum.
Külək uca dağların dövrəyə aldığı Pedro burnu tərəfindən
əsirdi, ona görə də məkrli və şiddətli idi; yelkənlər gah
küləklə dolur, gah da boş-boşuna reylərdə26 yaxalanırdı.
Corcdan heç fayda yox idi, mən ömrümdə belə aciz-avara
adam görməmişdim. Hər şeydən əlavə, onda vərəm xəstəliyi
var idi, onu suyu boşaltmağa məcbur eləsəydim, sinəsindən
qan açıla bilərdi. Su isə get-gedə artırdı, ləngimək olmazdı.
Mən çinlilərə təzədən əmr elədim ki, vedrələri götürüb işə
başlasınlar. Onlar həyasız-həyasız qəhqəhə çəkdilər, kayutda
25

Kik – fırlanan üfüqi dor ağacı, qabaq tərəfinin ucu dor ağacına, yelkənin aşağı ucu
buna bənd edilir (Tərc. qeydi).
26

Rey – gəmidə yelkənlərin asılması üçün üfüqi ağaclar (Tərc. qeydi).
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topuğunacan suyun içində olanlar damın üstündə oturmuş
həmtayfaları ilə bərkdən danışmağa başladılar.
Corca dedim:
– Tapançanı çıxarıb onları işləməyə məcbur et.
Ancaq o başını tərpətməklə yox cavabı verdi, mən başa
düşdüm ki, o qorxur. Çinlilər də bunu başa düşdülər, onların
həyasızlığı lap həddini aşdı, kayutdakı içində ərzaq olan
yeşikləri sındırdılar, daxmanın damında oturanlar aşağı
atıldı, hamı birlikdə bizim qaletləri və konservləri yeyib kef
eləməyə başladılar.
Corc titrək səslə dilləndi:
– Əşi, yeyirlər yesinlər də, cəhənnəmə ki.
Gücsüz qəzəbdən boğulurdum:
– Əgər onlar itaətdən çıxsalar, gec olar. Yaxşısı budur,
onları o dəqiqə yerlərində oturdaq.
Su isə getdikcə çoxalır, sahildən əsən daimi küləyin
şiddəti get-gedə artırdı. Əsirlərimiz həftəlik azuqəmizin
axırına çıxıb külək sakitləşən kimi gəminin bir kənarından o
birisinə qaçır, şlyup ləngər vurur, suyun üzündə yumurta
qabığı kimi atılıb-düşürdü. Sarı Yaylıq mənə yanaşıb
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kəndləri yerləşən Pedro Burnu sahilini göstərib dedi ki,
gəmini o tərəfə döndərib sahildə onları düşürsəm, onlar suyu
boşaldarlar. Kayutda su çarpayılara çatmışdı, döşəkağılar
islanmışdı, Kokpitdə suyun dərinliyi bir futa çatırdı. Buna
baxmayaraq, mən təklifdən tamam boyun qaçırdım. Corcun
sir-sifətindən narazılıq yağırdı.
Ona dedim:
– Kişi ol, yoxsa onlar bizi düz suyun içinə tullayarlar.
Yaxşısı budur, tapançanı bəri ver.
O qorxaqcasına dilləndi:
– Onları sahilə çıxarsaydıq, yaxşı olardı. Düzü, mən bu
əclaf çinlilərin ucbatından batmaq istəməzdim.
Mən də coşqunluqla dedim:
– Düzü, mənim də batmamaqdan ötrü həyatımı bu əclaf
çinlilərə etibar etməyə heç bir həvəsim yoxdur.
O zarıdı:
– Axı sən “Şimal maralı”nı onlarla biz də içində
batırarsan. Başa düşmürəm ki, bunun nəyi yaxşıdır...
Mən onun sözünü yarımçıq kəsdim:
– Nə eləmək olar...
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O susdu, ancaq onun canına titrəmə düşdüyünü
gördüm. Çinlilərin hədəsi, suyun get-gedə çoxalması onun
olan-qalan qoçaqlığını da əlindən aldı. Mən bilirdim ki, o
canını xilas etmək üçün heç bir şeydən çəkinməz. Mən
Corcun şlyupun arxasında buksirdə gələn balaca yalikə27
həsrətlə baxdığını görüb, küləyin şiddəti bir azca yatan kimi
yaliki şlyupun yanına dartdım. Corcun gözlərində ümid
parıldadı, ancaq o mənim niyyətimdən baş açınca yalikin
nazik dibini balta ilə böldüm, yalik tamamilə suyun içinə
yatdı.
Dedim:
– Batanda birlikdə batarıq. Tapançanı bəri ver, mən
onları məcbur edərəm, suyu göz açıb-yumunca boşaldarlar.
Corc zarımağa başladı:
– Axı gör onlar nə qədərdir! Öhdələrindən heç cürə gələ
bilmərik.
Qəzəblə arxamı onlara çevirdim. Le Qrantın yelkənli
gəmisi Marin arxipelaqı adı ilə məşhur olan balaca
27

Yalik – iki və ya dördaylıq qayıq (Tərc. qeydi).
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arxipelaqın dalında görünməz olmuşdu, ondan kömək
gözləməyin mənası yox idi. Sarı Yaylıq heç şeydən
çəkinmədən mənə yaxınlaşdı, kokpitdəki su onun ayaqlarını
yalayırdı. Onun görkəmindən xoşum gəlmirdi. Üzünə
xoşagələn təbəssümlü ifadə vermək istəsə də, onun
bədxahlığını hiss etdim. Mən ona elə zəhmli səslə
dayanmağı əmr etdim ki, o itaət elədi.
Qışqırdım:
– Bir addım belə atma! Mənə yaxınlaşmağa cəsarət
eləmə!
O, narazılıqla soruşdu:
– Niyə elə deyirsən? Mənim ingilis dilini çox-çox bilir.
Narazılıqla qışqırdım:
– İngilis dilini bilir! – O Corcla mənim aramdakı
söhbəti yəqin ki, yaxşı başa düşüb. – Yalan deyirsən, heç nə
bilmirsən.
O dişlərini ağartdı:
– Yox, mənimki çox-çox bilir. Mənim namuslu çinlidir.
Dedim:
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– Yaxşı. İndi ki, bilirsən, bil. Gəl suyu boşalt, sonra
danışarıq.
O başını tərpətdi, yoldaşlarına işarə etdi:
– Heç cür olmaz. Pis adam, çox pis adam, hə, hə...
Onun əlini qoltuğunun altına apardığını, şlyupdan
atılmağa hazırlaşdığını görüb qışqırdım:
– Yerindən tərpənmə!
O, karıxıb kayuta qayıtdı, orda özününkülərlə nə
qır-qır

barədəsə

qırıldatdı,

görünür,

özününkülərlə

məsləhətləşirmiş. “Şimal maralı” suya möhkəm oturmuşdu,
ağırlaşmışdı, sükanı heç cürə tabe olmurdu. Bir balaca
qarmaqarışıqlıq düşsəydi, o, hökmən suyun dibinə gedərdi,
ancaq külək zəif idi, o suyun üzünü biləsən-bilməyəsən
qırışdırırdı.
Corc birdən dedi:
– Bura bax, gəmini sahilə döndərsək yaxşı olar, – onun
səsinin

ahəngindən

başa

düşdüm

qətiyyətli olub.
Dilləndim:
– Heç vəchlə.
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O məni təhdid edərək dedi:
– Sənə əmr edirəm.
Cavabında dedim:
– Əsirləri San-Rafaelə aparmağı mənə əmr ediblər.
Biz, demək olar ki, qışqıra-qışqıra danışırdıq, çinlilər
sözləşdiyimizi eşidib göyərtəyə çıxdılar.
– Sahilə döndərirsən, ya yox?
Corc bu sözləri deyə-deyə tapançanın lüləsini mənə
tuşladı, bu qorxaq tapançanı çinlilərə tuşlamağa qorxdu, indi
isə onunla yoldaşını qorxudurdu.
Sanki gecə qaranlığında ildırım çaxdı. Corcun rüsvayçı
qorxaqlığı nəticəsində məni nələr gözlədiyini aydınca
təsəvvürümə gətirdim, əsirlərsiz biabırcasına geri qayıdıram,
Le Qrant və başqa yoldaşlarla rastlaşıram, özümü birtəhər
təmizə çıxarıram... Brakonyerləri izləyəndə biz riskə
gedirdik, ona görə də belə çətinliklə əldə etdiyimiz qələbə
lap əlimizdən çıxır. Gözümün ucu ilə görürdüm ki anbarın
ağzına toplaşan çinlilər sevinə-sevinə biz tərəfə baxırlar. Siz
öləsəniz, siz deyən olmayacaq!
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Tələsik oturdum, əlimlə tapançanın lüləsini cəld yuxarı
elə itələdim ki, güllə düz başımın üstündən vıyıltıyla keçdi.
Bir əlimlə Corcun biləyindən tutub, o biri əlimlə tapançadan
yapışdım. Sarı Yaylıq öz adamları ilə üstümə atıldı.
Həlledici an gəlib çatdı. Var gücümü toplayaraq, tapançanı
Corcun əlindən alıb, onu özümdən kənara itələdim. O, Sarı
Yaylığın ayağı altına yıxıldı, Sarı Yaylıq büdrədi, onların
ikisi də taxtaları çıxartdığım çalaya düşdülər. Elə bu an
tapançanın lüləsini çinlilərə tuşladım, ağlını itirmiş əsirlər
bir an içində büzüşüb geri çəkildilər.
Ancaq tezliklə başa düşdüm ki, hücuma keçən adamlara
atəş açmaqla itaət etmək istəməyənlərə atəş açmaq arasında
böyük fərq var. Mən vedrəni üst-üstdən onlara göstərsəm də
dediyimi heç cürə həyata keçirmək istəmirdilər. Tapança ilə
onları hədələyirdim, onlar isə su basmış göyərtədə, budkanın
damında oturub qalmışdılar.
On beş dəqiqə beləcə keçdi. “Şimal maralı” get-gedə
dərinliklərə, suyun lap dərinliklərinə otururdu. Külək
əsmirdi, orta yelkən sallanıb suya toxunurdu. Sonra gördüm
ki, Pedro burnu tərəfdən üstümüzə nə isə qara bir zolaq
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gəlir. Bu mənim böyük səbirsizliklə gözlədiyim sahil küləyi
idi. Mən çinliləri səslədim, qara zolağı onlara göstərdim.
Onlar mənə sevincək çığırtı ilə cavab verdilər. Bu vaxt mən
yelkəni, suyu, batan şlyupu göstərib işarələrlə onları başa
saldım ki, külək yelkənə dolanda biz çevriləcəyik. Onlar
yaxşı bilirdilər ki, şlyupu küləyə tərəf aparıb, fəlakətin
qarşısını almaq üçün yelkənlərin küləyini boşaldıb qrotşkotu aça bilərəm.
Ancaq mən qərar qəbul etmişdim. Bir fut keçəndən
sonra iki qrot-şkot seçib kürəyimi rumpelin üstünə saldım.
İndi mən bir əlimlə yelkəni idarə edə bilərdim. O biri əlimlə
tapançanı tutmuşdum. Qara zolaq bütün vaxtı yaxınlaşırdı.
Çinlilərin narahatlıqlarını gizlədə bilməyərək, gah qara
zolağa, gah da mənə baxdığını görürdüm. İndi kimin ölümün
düz gözünün içinə baxmağa ağlı, iradəsi, səyi çatacağı,
qorxub geri çəkilməyəcəyi müəyyənləşməli idi.
Budur, şlyupun üstünə külək gəldi. Qrot-şkot dartıldı,
bloklar cırıldadı, gil əyildi, yelkənə külək doldu, “Şimal
maralı” get-gedə yana əyilməyə başladı. Budur, külək tutan
tərəfin tutacaqlı kayutların illüminatorları suya batdı, su
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kokpitə doldu. Şlyup yanakı elə əyildi ki, kayutdakı adamlar
külək tutan çarpayının üstünə yan-yana yıxıldılar, onlar
suyun içində qıc olmuşdular, altda olanlar az qala
boğulmuşdu.
Külək get-gedə sərinləyirdi, “Şimal maralı” demək olar
ki, böyrü üstə əyilmişdi. Mən artıq belə fikirləşirdim ki,
xilas yolu yoxdur, külək bir də belə əssə, şlyup çevriləcək.
Mən qrot-şkotu hələ boşaltmırdım, tərəddüd edirdim.
Çinlilərin özləri aman dilədilər. Onların qışqırığı mənim
üçün şirin musiqiyə çevrildi. Ancaq indi şlyupu küləyə tərəf
çevirib

qrot-şkotu

açıb

buraxdım.

“Şimal

maralı”

tələsmədən düzəldi, ancaq o suya elə çökmüşdü ki, xilasına
heç inanmağım gəlmirdi.
Çinlilər kokpitə atıldılar, suyu vedrələrlə, güvəclərlə,
qazanlarla, əllərinə nə keçdi onunla boşaltmağa başladılar.
Suyun çaya tökülməsindən yaxşı nə ola bilərdi. Nəhayət,
küləyin qovduğu “Şimal maralı” təzədən vüqar və ehtişamla
suyun üzəri ilə üzərək ən axırıncı dəqiqədə bataqlıq dayaz
yerdən keçib çayın mənsəbinə girdi.

109

www.vivo-book.com

Çinlilər ruhdan düşdülər, onlar San-Rafaeli görəndə
özləri göyərtəyə tökülüşdülər, burazları əllərində hazır
tutdular. Sarı Yaylıq hamıdan qabaqda idi.
Corca gəlincə, bu onun axırıncı basqını oldu. O bizə
dedi ki, belə iş ürəyincə deyil, sahildə kontorların birində
xidmət eləsə bundan yaxşıdır. Biz də onun dedikləri ilə
tamamilə razılaşmalı olduq.

YUNANLARIN KRALI
Balıqçı patrul dəstəsinə bir dəfə də olsun Böyük Aleki
tutmaq qismət olmamışdı. O lovğalanıb deyirdi ki, heç kəs
onu sağ tuta bilməz, bu adamın keçmişindən məlum idi ki,
onun ölüsünü də ələ keçirmək müvəffəqiyyətsizliyə
uğramışdı. Belə deyirdilər ki, onun ölüsünü ələ keçirmək
istəyən patrul dəstəsinin iki üzvü həyatına əlvida deməli
olmuşdu. Bununla bərabər, heç kəs balıq ovu qanununu
Böyük Alek qədər pozmurdu.
Ona bədəncə həddindən artıq yekəpər olduğu üçün
Böyük Alek deyirdilər. Onun boyu altı fut üç düymdü, buna
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uyğun olaraq həddindən artıq enlikürək, enlisinə idi. Onun
polad kimi möhkəm, qüvvətli əzələləri var idi, bitibtükənməyən qüvvəsi barədə balıqçılar arasında saysızhesabsız əfsanələr dolaşırdı. Onun qoçaqlığı, ipə-sapa
yatmaması fiziki qüvvəsindən geri qalmırdı, buna görə də
ona bir də “Yunanların kralı” ləqəbini vermişdilər.
Əksəriyyəti yunan olan balıqçıların çoxusu ona hörmətlə
yanaşır, dəstə başçısı kimi onun sözü ilə oturub-dururdular.
Böyük Alek onların başçısı kimi balıqçıların mənafeyini
müdafiə edir, onlara görə dalaşırdı, onlar həbs ediləndə
onları qanunun pəncəsindən xilas edirdi. Onları elə
birləşdirirdi ki, bərk ayaqda onlar dağ kimi bir-birinin
dalında dururdular.
Balıqçı patrulu dəfələrlə Böyük Aleki tutmaq istədi,
ancaq bu cəhdlərinin heç biri nəticə vermədiyindən axırdanaxıra bu fikirdən daşındılar; bu qəhrəmanın Benişyaya
gəldiyini

eşidəndə onu

görmək

üçün

əldən-ayaqdan

gedirdim. Onu axtarmalı olmadım. Gəlib çıxan kimi ilk
növbədə həmişəki kimi həyasızlıqla özü gəlib bizi tapdı.
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O vaxtlar biz – Çarli Le Qrantla Karmintel adlı
rəisimizin rəhbərliyi altında patrul dəstəsində idik, üçümüz
növbəti keçidə hazırlaşırdıq ki, Böyük Alek təşrif gətirdi.
Karmintel görünür ki, əvvəllər də onunla tanış idi, çünki
onlar ən yaxın tanışlar kimi bir-birilə əl tutub görüşdülər,
Alek mənimlə Çarliyə heç gözünün ucu ilə də baxmadı.
O, Karmintelə dedi:
– Mən bura ikiaylığına nərə balığı tutmağa gəlmişəm.
Onun baxışları həyasızcasına parıldadı, patrul dəstəsi
rəisinin nəzərlərini aşağı saldığını gördük.
Karmintel alçaqdan dilləndi:
– Yaxşı, Alek. Sənin zəhləni tökməyəcəm. Kayuta
gedib orda danışaq, – deyə o əlavə etdi.
Onlar kayuta girib qapını dallarınca bağladılar. Çarli
mənə baxıb mənalı-mənalı göz vurdu. Mən hələ çox gənc
idim, adamları yaxşı tanımırdım, bəzi hərəkətlərindən yaxşı
baş açmırdım, ona görə də işarəni başa düşmədim. Bu işdə
nə hiss etdimsə, Çarli daha heç nə demədi.
Onlar danışmaqlarında olsun, biz də Çarlinin təklifi ilə
yalikə minib Böyük Alekin üzən evinin olduğu Köhnə gəmi
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körpüsünə yollandıq. Bu balaca, çox tutumlu, Yuxarı
körfəzin balıqçılarına torlar və qayıqlar kimi çox gərəkli
olan barka28 idi. İkimiz də Böyük Alekin barkasına tamaşa
etmək istəyirdik. Çünki deyilənlərə görə, bu barka bir çox
qızğın döyüşlərin meydanı olmuşdu, başdan-başa düşmən
güllələrindən dəlmə-deşik edilmişdi. Biz taxta tıxaclar
keçirilmiş, üstdən rənglənmiş dəlmə-deşik izləri görürdük,
ancaq bunlar siz deyən bir o qədər də çox deyildi. Çarli
mənim məyusluğumu görüb güldü, ürəyimi ələ almaq üçün
üzən evin dövrəsində onun yiyəsi Yunanların kralını sağ
tutmaq, ya da ki, heç olmasa ölüsünü ələ keçirmək üçün
keçirilən reyddə başına gələnləri olduğu kimi mənə danışdı.
Altısaatlıq döyüşdən sonra patrul dəstəsinin üzvləri zədəli
qayıqlarda yoldaşlarından birini itirib, üçü yaralanmış halda
geri çəkildilər. Ertəsi günü çoxlu adam götürüb gələndə
onlar Böyük Alekin barkasından ancaq dirəklər üstündə
tikilmiş körpü qaldığını gördülər. Barkanın özünü xeyli
müddət aylarla Syunsan qamışlığında gizlətdilər.
28

Barka – yük daşımaq üçün yastı dibli göyərtəsiz böyük çay gəmisi (Tərc. qeydi).
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Mən soruşdum:
– Bəs onu niyə qatillik üstündə dar ağacından
asmadılar? Birləşmiş Ştatların mən bilən, onu məsuliyyətə
cəlb etməsi üçün imkanı var.
Çarli cavab verdi:
– O özü hökumət dairələrinə təslim olmuşdu, məhkəmə
də oldu. Bu iş üçün əlli min dollar zərərə düşdü, bu işi ştatın
ən yaxşı vəkillərinin köməyi ilə, hər cürə prosessual
fəndgirliklə uddu. Çayda balıqçılıq edən bütün yunanlar
Böyük Alekə yardım etdilər. Böyük Alek onlara vergi təyin
etdi, əsl kral kimi vergiləri yığdı. Əzizim, Birləşmiş Ştatlar
bəlkə qüdrətlidir, ancaq fakt faktlığında qalır. Böyük Alek
Birləşmiş Ştatların ərazisində torpaqları, təbəələri olan
kraldır.
– O buralarda nərə balığı ovlayanda nə edəcəksən? Axı
o “Çin tilov ipi” ilə ovlayacaq.
Çarli çiyinlərini çəkib mənalı-mənalı dedi:
– Sağlıq olsun, görərik.
Çin tilov ipi çinlilərin icad etdiyi çox fəndgir bir qurğu
idi. Lap suyun dibində altı düymdən başlanmış futa qədər
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hündürlükdə qarovullar qursaların, lövbərlərin köməyi ilə
hər bir tilov ipinə minlərcə qarmaq ilişdirilir. Bu qurğuda
qarmaqlar ən gərəklidir. Qarmaq diş-diş deyil, onun uzun,
konusşəkilli iynə kimi iti ucu var. Qarmaqlar bir-birindən bir
neçə düym aralıda asılır, minlərcə qarmağı olan belə bir
saçaq düz suyun dibində iki yüz sajınlıq sahədə asılı qalanda
o aşağıdan yuxarı üzən balıq sürüsü üçün dəhşətli maneə
törədir.
Nərə balığı kimi balıq burnu ilə donuz kimi suyun
dibini eşə-eşə üzüb gəlir, bəzən buna görə də ona “donuz
balıq” deyirlər. Gövdəsinə qarmaq toxunan nərə balığı
dəhşət

içərisində

özünü

kənara

atır, onlarca

başqa

qarmaqlara ilişir. Bu vaxt balıq özünü itirib ora-bura
çırpınır, qarmaqlar bir-birinin dalınca onun zərif gövdəsinə
ilişir, qarmaqlar ta balıq tamam gücdən düşüncə bədbəxt
balığı dörd tərəfdən dövrəyə alır. Yer üzündə elə nərə balığı
olmaz ki, bu qurğudan can qurtara bilsin, balıq ovu
qanununda buna tələ deyirlər, balığın bu yolla ovlanması
nərə balıqlarının məhvinə aparıb çıxarır, bu qanunsuz
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sayılır. Biz Böyük Alekin məhz belə qurğu quracağına,
qanunu əclafcasına, açıq-açığına tapdalayacağına əmin idik.
Yunan kralının gəlişindən sonra bir neçə gün keçdi, bu
vaxt ərzində Çarli ilə mən ona möhkəm nəzarət edirdik. O,
öz barkasını buksirlə Solan körpüsündən Terner tərsanəsi
yaxınlığındakı böyük körfəzə dartıb gətirdi. Bu körfəz nərə
balıqlarının sevimli yeri idi, biz arxayın idik ki, Yunanların
kralı elə bu yerdəcə fəaliyyətini genişləndirəcək. Qabarma
və çəkilmə vaxtlarında su sanki dəyirman novundan axırdı,
ona görə də “Çin tilovu”nu suya salmaq, qurmaq ancaq su
çəkiləndə mümkün idi, ona görə də Çarli ilə mən körpüdən
körfəzə hökmən göz qoyurduq.
Dördüncü gün dərədən o tayda gün altında uzanmışdım
ki, gördüm lap uzaq sahildən yalik aralanıb körfəzə yol aldı.
Elə bu vaxt durbin gözümün qabağında idi, mən də yalikin
hər bir hərəkətinə göz qoydum. Yalikdə iki nəfər var idi,
aramızdakı məsafə bir mildən artıq olsa da onlardan birinin
Alek olduğunu gördüm. Yalik sahilə qayıtmağa macal
tapmamışdı ki, mən yunanın tilovlarını yenə atdığına
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möhkəm əmin oldum. Çarli Le Qrant elə o gün Karmintelə
məlumat verdi:
– Böyük Alek körfəzdə, Terner tərsanəsi yaxınlığında
çin tilovu atıb.
Patrul rəisinin üzündən narazılıq yağdı, o, fikirli-fikirli
təkcə “doğrudanmı?” sualını verdi.
Çarlı özünü güclə saxlayaraq dodağını dişlədi, dabanı
üstdə fırlanıb eşiyə çıxdı. Axşam biz “Şimal maralı”nın
göyərtəsini

sürtüb

təmizləyəndən

sonra,

yatmağa

hazırlaşanda soruşdu:
– Hə, oğlum, risk edək?
Nəfəsim təngidi, mən ancaq başımı tərpətdim. Çarlinin
gözləri qətiyyətlə parıldadı:
– Bilirsən nə var, biz özümüz – mən, sən Böyük Aleki
tutarıq,

Karmintel

istədi-istəmədi,

bunu

etməliyik.

Razısanmı? – Sözünə ara verdikdən sonra əlavə etdi. – Asan
iş deyil, ancaq biz onun öhdəsindən gələrik.
Mən tələsik onun sözünə qüvvət verdim:
– Əlbəttə, gələrik.
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Bir-birimizin əlini sıxıb yatmağa getdik. Hə, biz
öhdəmizə asan iş götürməmişdik. Adamı brakonyerlikdə29
təqsirləndirmək

üçün

onu

gərək

cinayət

başında

yaxalayasan, tutasan, qarmaqlarını, tilov iplərini, balıq
ovladığı bütün əşyayi-dəlilləri zəbt edəsən. Bu o demək idi
ki, biz Yunanların kralını açıq dənizdə, ona yaxınlaşanda,
bizi görəndə, bizi də hamının qarşıladığı top-tüfənglə
qarşılayanda tutmalı idik.
Bir dəfə Çarli səhər-səhər dedi:
– Biz onu aldada bilmərik. Ancaq qayıqlarımız birbirinə yaxınlaşsa, qüvvələrimiz bərabər gələr. Bunu
sınaqdan keçirməkdən başqa ayrı əlacımız yoxdur. Gedək,
oğlum!
Biz istridyə ovlayan çinlilərə basqın edilən Kolumbiya
çayından yelkənli qayıqla yola düşdük. Su çəkilmişdi. Solan
körpüsündən dövrə vurub üzəndə Böyük Aleki iş başında
gördük, o tilovlara baş çəkir, balıqları seçirdi.
Çarli əmr verdi:
29

Brakonyerlik –icazəsiz ov etmək (Tərc. qeydi).
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– Yerlərimizi dəyişək. Düz qayığının dal tərəfinə sür,
özünü elə göstər ki, guya biz tərsanəyə yollanırıq.
Mən rumpeldən30 yapışdım, Çarli orta skamyada oturub
tapançanı yanına qoydu.
Çarli xəbərdarlıq etdi:
– Əgər o atəş açmağa başlasa, qayığın dibində uzan,
qayığı ordan elə sür ki, ancaq əlin görünsün.
Mən başımı tərpətdim, biz susduq, qayıq suyun üzəri ilə
yavaşca üzüb Yunanların kralına yaxın, lap yaxın gəlirdi.
Biz artıq onu açıq-aydın görürdük, onun dəstəli çəngəli nərə
balıqlarına ilişdirib çıxartdığını, balıqları qayığa yığdığını,
köməkçisinin isə tilov ipləri boyunca yeriyib, suya atmazdan
qabaq qarmaqları təmizlədiyini görürdük. Biz ancaq
onlardan beş yüz yard31 aralı olardıq ki, nəhəng balıqçı bizi
səsləyib qışqırdı:
– Ey, sizinləyəm! Sizə burda nə lazımdır?
Çarli pıçıldadı:
30

Rumpel – sükanı çevirmək üçün qol (Tərc. qeydi).

31

Yard – 0,91 sm-ə bərabər ingilis uzunluq ölçüsü (Tərc. qeydi).
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– Qayığı saxlama, özünü elə göstər ki, guya eşitmirsən.
Sonrakı bir neçə an çox narahatçılıq çəkdik. Hər saniyə
ötdükcə biz onlara lap yaxınlaşırdıq, o isə bizi sınayıcı
baxışlarla süzüb, düz gözümüzün içinə baxırdı.
O, birdən sanki bizim kim olduğumuzu və niyə bura
gəlib çıxdığımızı başa düşüb qışqırdı:
– Canınıza heyfiniz gəlirsə, buralardan rədd olub gedin!
Yoxsa əlimdən sağ qurtara bilməzsiniz.
O, karabini32 çiyninə qoyub məni nişan aldı. Böyük
Alek tələb etdi:
– Hə, nə oldu, rədd olub gedirsiniz?
Çarli narazı-narazı köksünü ötürüb pıçıltıyla mənə dedi:
– Qayığı döndər, bu dəfəlik bəsimizdir.
Sükandan əlimi çəkdim, şkotu33 boşaltdım, bizim qayıq
beş-altı rumb34 döndü. Böyük Alek gözünü bizdən çəkmirdi,
biz çox uzaqlaşanda qayıdıb işini görməyə başladı.
32

Karabin – gödək lüləli tüfəng (Tərc. qeydi).

33

Şkot – gəmi yelkəninin aşağı küncünə bağlanan ip (Tərc. qeydi).

34

Rumb – kompasın 32 bölgüsündən biri (Tərc. qeydi).
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Karmintel elə o axşam, əsəbi-əsəbi dedi:
– Böyük Alekdə yaxşısı budur, işiniz olmasın.
Çarli mənalı-mənalı soruşdu:
– Nə olub ki, sənə şikayət edib?
Karmintel qıpqırmızı qızardı:
– Böyük Alekdə yaxşısı budur ki, işiniz olmasın! – o
yenə təkrar etdi. – O, qorxulu adamdır, onunla haqq-hesab
çəkməyin mənası yoxdur.
Çarli özünü ələ alaraq dilləndi:
– Əlbəttə, əlbəttə, mən eşitmişəm, onda işimiz olmasa,
bizi xeyri dəyər.
Bu açıq-aydın Karmintelə söz atmaq idi. Karmintelin
üzünün ifadəsindən başa düşdük ki, zərbə hədəfə dəyib.
Yunanların kralının dalaşqan olduğu hamıya məlum olduğu
kimi, çox həvəslə rüşvət verdiyini də bilirdilər. Son vaxtlar
çox patrul dəstəsinə pul verib razılığa gəlmişdi.
Karmintel qəzəblə dedi:
– Sən demək istəyirsən ki...
Çarli onun sözünü ağzında qoyub dedi:
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– Mən heç nə demək istəmirəm. Sən mənim nə
dediyimi eşitdin, amma soğan yeməmisən, için niyə
göynəyir?..
Çarli çiyinlərini çəkdi, Karmintelsə ağzını açıb bir söz
demədi, ona ancaq qəzəbli bir nəzər saldı.
Bir dəfə biz Yunanların kralına səhər alaqaranlıqdan
yaxınlaşmaq

istəyəndə,

bədbəxtlikdən

güllə

atəşinə

tutulanda Çarli mənə dedi:
– Bilirsən, zirək tərpənə bilmirik.
Bundan sonra mən bir neçə gün baş çatlatdım.
Fikirləşib elə şey tapmaq istəyirdim ki, onun köməyilə biz
ikimiz gecə-gündüz yanında silah olan, tüfəng-tapançanın
dilini yaxşı bilən açıq dənizdəki adamı tutaq. Böyük Alek
hər dəfə su dayaz olanda günün günortaçağı Çin tilovu ilə
nərə balığı tuturdu. Hər şeydən çox bizi yandıran o idi ki,
Benişyadan tutmuş Vallexova qədər bütün balıqçılar onun
bizi saya almadığını bilirdilər. Karmintel də bizə rahatlıq
vermirdi, o bizi hər dəqiqədən bir siyənək tutanların
özbaşınalıq etdiyi San-Pabloya qovurdu, ona görə də
Yunanların kralı ilə məşğul olmağa vaxtımız qalmırdı.
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Çarlinin arvad-uşağı Benişyada olurdu, bizim qərargahımız
orda yerləşirdi, biz daima ora qayıdırdıq. Heç nə əldə edə
bilmədiyimiz bir neçə həftədən sonra dedim:
– Bilirsən, biz nə edə bilərik? Suyun dayazlaşmasını
gözləyək, Alek balığı götürüb sahilə yollananda, körfəzə
girib onun tilovlarını götürək. Yeni tilovlar düzəltmək üçün
ona pul, vaxt gərəkdir, sonradan da yeni düzəltdiyi tilovunu
necə ələ keçirəcəyimizi fikirləşərik. Özünü tuta bilməsək də,
heç olmasa, köpünü ala bilərik ki. Mən deyəni başa düşdün?
Çarli başa düşmüşdü, dedi ki, pis fikir deyil. Fürsəti
əldən verməyib, su çəkiləndə, Yunanların kralı balığı yığıb
sahilə üz tutanda, biz də yelkənli qayığımızda yola düşdük.
Sahildəki işarələrdən biz tilovun harda olacağını bilirdik,
onu asanlıqla tapacağımıza şübhə etmirdik. Qabarma təzəcə
başlamışdı, zənnimizcə tilov atıldığı yerə çatdıq, lövbər
saldıq. Lövbər çayın dibinə çatar-çatmaz, lövbəri tilova
ilişincə yavaş-yavaş dalımızca sürüdük, qayığımız yerində
donub qaldı:
Çarli qışqırdı:
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– Burdadır! Bura gəl, tilovu çıxarmaqda mənə kömək
elə.
İkilikdə lövbərin çəngəllərindən birinə ilişmiş nərə
balığı ovlanan alətləri çəkib çıxartdıq. Lövbəri təmizləyəndə
onacan dəhşətli qarmaq qarşımızda parıldayırdı, ancaq
kəndir boyu üzbəüzdəki qarmaqlara tərəf yeridik ki, onu da
çıxaraq, qayığımıza dəyən güclü zərbə qarşımızı aldı. Dönüb
baxdıq, ancaq heç bir şey görməyib işimizlə məşğul olduq.
Bir dəqiqədən sonra yenə belə bir zərbə eşidildi. Çarli ilə
mənim aramdakı planşir35 xırdalanıb töküldü.
Çarli fikirli-fikirli dedi:
– Oğlum, bu gülləyə çox oxşayır, Böyük Alekdir. –
Çarli bizdən bir mil36 aralıdakı sahili diqqətlə gözdən keçirib
əlavə etdi. – Onun tüstüsüz barıtı var. Güllə səsini ona görə
eşitmədik.
Mən də sahilə baxdım, ancaq Yunanların kralının izitozu da gözə dəymirdi, biz açıqlıqdaydıq, o isə görünür ki,
35

Planşir – qayığın yuxarı yanlarının üstündən keçən tir (Tərc. qeydi).

36

Mil – dəniz mili 1852 metr (Tərc. qeydi).
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körfəzdə, qayanın dalında gizlənmişdi. Üçüncü güllə suya
dəyib yana sıçradı, vıyıltı ilə başımızın üstündən keçib
arxamızda suya düşdü.
Çarli sakit-sakit dedi:
– Əlimiz-ayağımız sağ-salamat ikən aradan çıxsaq
yaxşıdır. Sənin fikrin nədir, oğlum?
Mən də bu fikirdə idim, dedim:
– Cəhənnəmə olsun bu tilov.
Biz yelkənin şprintini37 qaldırıb yerimizdən tərpəndik.
Atışma kəsildi, bizə elə gəldi ki, Böyük Alek bizə gülür.
Bu azmış kimi ertəsi günü balıqçı körpüsündəki torları
nəzərdən keçirəndə o, bütün balıqçıların gözü qabağında
bizə sataşdı, bizi ələ salmaqdan çəkinmədi. Çarli qəzəbindən
qapqara qaraldı, ancaq özünü ələ aldı, Böyük Alekə söz
verdi ki, gec-tez onu həbsxanaya saldıracaq. Yunanların
kralı lovğalanıb deyirdi ki, indiyədək heç bir balıqçı patrul
dəstəsi onu tutmayıb, tutmayacaq da, balıqçılar da onun
sözünü təsdiq edib deyirdilər ki, bu doğrudan da belədir.
37

Şprint – yelkəni dartmaq üçün ağac (Tərc. qeydi).
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Onlar elə həyəcanlanmışdılar ki, sanki bu dəqiqə dava-dalaş
düşəcəkdi. Ancaq Böyük Alek öz kral hökmü ilə onları
sakitləşdirdi.
Karmintel də Çarliyə gülürdü, ona acı-acı sözlər
deyirdi, hər vəchlə zəhləsini tökürdü. Ancaq Çarli
hirslənmədi, mənə gizlincə dedi ki, lap ömrünün axırına bir
gün də qalsa, nə olur-olsun, Böyük Aleki hökmən tutacaq.
O dedi:
– Nə edəcəyimi bilmirəm, ancaq mən bunu hökmən
edəcəyəm. Adımın Çarli Le Qrant olmasına şübhə
etmədiyiniz kimi buna da şübhəniz olmasın. Qorxmayın,
vaxtında ağlıma yaxşı fikir də gələcək.
Doğrudan da, ağlına yaxşı bir fikir gəldi, özü də
gözləmədiyimiz vaxtda gəldi. Bir ay biz yorulmaq bilmədən
çay boyu yuxarını, aşağını əldən saldıq, körfəzi o baş-bu baş
ələk-vələk elədik, Terner gəmi emalatxanasının yanındakı
körfəzdə Çin tilovu ilə nərə balığı ovlayan balıqçını tutmağa
vaxtımız olmadı.
Bir dəfə günorta üstü patrul dəstəsi ilə gəzərkən, Selbiy
metal əridilən zavoda yaxınlaşanda, bu vaxt çoxdan
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gözlədiyimiz fürsət ələ düşdü. Bu heç kəs tərəfindən idarə
edilməyən yaxta38 idi, çünki onun sərnişinlərinin hamısını
dəniz tutmuşdu. Sözsüz ki, qayığın bizim dadımıza
çatacağını çox çətinliklə müəyyən edə bilərdik. Bu böyük
yaxta şlyup39 idi, o heç idarə olunmurdu, tufanlı
passatlar40əsirdi, qayıqda heç bir ağıllı-başlı dənizçi yox idi.
Selon körpüsündən biz böyük maraqla yaxtanın lövbər
salmaq, qayığı suya salıb ona minib sahilə yollamaq
cəhdlərinə tamaşa edirdik. Əyninə çirkli parusin şalvar
geyinmiş acınacaqlı görkəmi olan bir kişi qayığı az qala
coşqun dənizdə batıra-batıra falini41 bizə verib çətinliklə
körpüyə qalxdı. O elə yırğalanırdı ki, elə bil ayağının altında
yer titrəyirdi, başına gələn bədbəxtçilikdən, yaxtasına nə
olduğundan danışdı. Asılı olduqları aralarındakı təkcə
təcrübəli

dənizçini

teleqramla

San-Fransiskoya

38

Yaxta – yelkənli və ya motorlu qayıq (Tərc. qeydi).

39

Şlyup – yelkənli gəmi (Tərc. qeydi).

40

Passatlar – Tropiklərlə ekvator arasında əsən quru küləklər (Tərc. qeydi).

41

Falin – qayığı körpüyə, sahilə bağlamaq üçün ip (Tərc. qeydi).
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çağırmışdılar. Onlar da onsuz yollarına davam etmək
istəmişdilər. San-Pablo körfəzindəki bərk küləklə, dalğalarla
bacara bilmədilər. Hamı xəstə idi, heç kəs heç nə
bacarmırdı.

Onlar

birtəhər

metal

əridilən

zavoda

yaxınlaşdılar, yaxtanı burda qoydular ki, bir adam tapsınlar,
onları Benişyaya aparsın. Bir sözlə, dənizçilərdən elə adam
tapa bilmərik ki, bizim yaxtanı Benişyaya aparsın?
Çarli mənə baxdı. “Şimal maralı” lövbər salıb sakitcə
dayanmışdı. Biz gecəyarısınacan patrul xidmətindən azad
idik. Arxadan külək əsirdi, biz iki saata Benişyaya çatar və
bir neçə saat sahildə dayanıb axşam qatarı ilə qayıda
bilərdik.
Çarli bacarıqsız yaxta sahibinə dedi:
– Kapitan, hər şeyi yoluna qoyarıq. – Yaxtsmen42
kapitan sözünü eşidəndə könülsüz-könülsüz gülümsündü.
O izahat verdi:
– Mən ancaq yaxta sahibiyəm.

42

Yaxtsmen –yaxtada su sportu ilə məşğul olan idmançı (Tərc. qeydi).
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Biz onu yaxtaya o sahilə üzüb çıxdığından daha yaxşı
üsulla çatdırdıq, öz gözümüzlə baxıb gördük ki, sərnişinlər
necə əldən düşmüşdülər. Yaxtada on ikiyəcən kişi, qadın var
idi, dəniz onları elə tutmuşdu ki, biz gəlib çıxanda belə
hallarına təfavüt eləmədi. Yaxta möhkəm yırğalanırdı, yiyəsi
ayağını göyərtəyə qoyan kimi tirtap sərələndi, yerdə
qalanların gününə düşdü. Sərnişinlərin heç biri bizə kömək
etmək iqtidarında deyildi, ona görə də Çarli ilə ikimiz
dolaşıq düşmüş takelajı43 açmalı olduq, yelkəni dikəltdik,
lövbəri qaldırdıq.
Səyahətimiz çox çəkməsə də əziyyətli oldu. Karkinez
körfəzi qaynayan köpüyün, sıx dumanın qatılığından ibarət
idi, ancaq biz küləyi qabaqlayaraq sürətlə onların arasından
keçib irəli yol aldıq, iri qrot gah suya, gah da nərəsini
göylərə çatdırırdı. Ancaq adamlar bunu hiss etmirdilər.
Onlar heç nə görmürdülər. Yaxta yiyəsi də daxil olmaqla
iki-üç nəfər kubrikdə44 uzanıb qalmışdı, yaxta dalğanın
43

Takelaj – gəminin bütün ipləri (Tərc. qeydi).

44

Kubrik – gəmidə alt göyərtə (Tərc. qeydi).
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yalına qalxıb aşağı suyun dərinliklərinə düşəndə hərdənbir
qüssə ilə sahilə baxırdılar. Qalanlar isə kayutda yan-yana
balışların arasında döşəmə üstündə uzanıb qalmışdılar.
Arabir onların arasında inilti səsi gəlirdi, ancaq əksər halda
onlar ölü kimi lal və dinməz idilər.
Budur, irəlidə Terner tərsanəsi göründü və Çarli
körfəzdə sakitlik olduğu üçün yaxtanı ora verdi. Artıq
Benişya görünürdü. Biz nisbətən sakit sularda üzürdük,
birdən qabağımızda, düz yolumuzun ortasında qara bir nöqtə
– yalik atılıb-düşməyə başladı. Su çəkilmişdi. Çarli ilə
baxışdıq. Ağzımızı açıb bir söz demədik, ancaq yaxta özünü
çox qəribə şəkildə aparmağa, istiqamətini tez-tez dəyişməyə,
axınla üzməyə başladı, sanki sükan arxasında lap naşı
dənizçi durmuşdu. Əsl dənizçi görsəydi, gülməyi tutardı.
Kənardan baxana elə görünərdi ki, bütün körfəz boyu var
gücü ilə qızışmış yaxta sürətlə cumur, ancaq hərdənbir
kimsə sükandan tutub onu saxlayır, çalışır ki, onu Benişyaya
istiqamətləndirsin.
Yaxta sahibi dənizin onu tutduğunu yaddan çıxarıb
narahat-narahat bizə baxırdı. Yolumuzun üstündəki yalik
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get-gedə böyüyürdü, biz kryuysa keçirilmiş nərə balığının
tilovu üstünə əyilmiş Böyük Aleki və dostunu gördük. Onlar
bizə gülmək üçün əllərini işdən çəkmişdilər. Çarli başındakı
dənizçi papağını gözünün üstünə çəkdi, hərçənd ki, onun nə
edəcəyini, niyyətini həyata necə keçirəcəyini bilməsəm də,
mən də onun kimi hərəkət elədim.
Suyu köpükləndirərək, yalikin getdiyi istiqamətə
perpendikulyar olaraq biz onlara elə yaxınlaşdıq ki,
Yunanların kralının və köməkçisinin böyük nifrətlə bizi
söydüyünü eşitdik; əsl dənizçilər, həvəskarlar özlərini
səfehliyə vuranda belə edirlər.
Tufan

vaxtı

birdən

qopan

şiddətli

külək

kimi

dənizçilərin böyründən ötüb keçdik, ancaq heç bir şey
olmadı. Çarli mənim pərt olduğuma nəzər salıb istehza ilə
gülümsünüb qışqırdı:
– Qrot-şkotu döndər.
O, gəminin sükanını döndərdi, yaxta itaətlə döndü.
Qrot-Şkot zəiflədi, sallandı, qıy çəkərək başımızın üstündən
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keçib cırıltı ilə raks45-bugelin46 üstündə uzanıb qaldı. Yaxta
həddindən artıq yana əyildi, demək olar ki, yanı üstə düşdü,
kayutdan dəhşətli inilti səsi gəldi, xəstə sərnişinlər bütün
kayut boyu yan-yana sağ tərəfdəki çarpayılara tərəf
gilləndilər. Ancaq bizim onların hayına qalmağa halımız yox
idi. Yaxta yerini dəyişdirib küləyin arasına dolduğu
yelkənlərlə düz küləyə qarşı yeridi, düz gilin üstünə çıxdı.
Biz təzədən irəli yeridik; yalik indi düz qarşımızda idi. Mən
Böyük Alekin özünü suya necə atdığını, köməkçisinin isə
bizim buşpritdən necə yapışdığını gördüm. Bu vaxt bizim
yaxta yaliklə toqquşdu, cırıltı səsi eşidildi, yalik bizim
yaxtanın altında qalanda zərbələr, təkanlar eşidildi.
Böyük Alekin suda olub-olmadığını müəyyən etmək
üçün özünü göyərtəyə atan Çarli pıçıldadı:
– İndi onun karabini atmaz.
Külək və dalğalar bizim irəli hərəkətimizi dayandırdı,
axın bizi yaliki indicə gördüyümüz yerə apardı. Qarasaç,
45

Raks – öndəki yelkənləri saxlayan balaca metal halqa(Tərc. qeydi).

46

Bugel – dor ağaclarının, gəmidəki yelkənlərin asılması üçün üfüqi ağacların metal
halqaya tutulması (Tərc. qeydi).
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qarabuğdayı yunanın başı, lap yanımızdaca sudan çıxdı, biz
onu yaxtaya dartıb saldıq. Onun heç nədən xəbəri yox idi,
“həvəskarlar”a

bərk

acığı

tutmuşdu.

Bu

yöndəmsiz

hərəkətləri ilə onu az qala batıracaqdılar, onu məcbur
etmişlər ki, gilə toxunub əzilməsin deyə çayın dibinə
cumsun və suyun altında çox qalsın.
Bir dəqiqədən sonra Çarli Yunanların kralının üstünə
çıxdı, yaxta yiyəsi dəhşət içində mat qalmışdı, mən də
Yunanların kralının əl-qolunu kəndirlə sarımaqda ona
kömək edirdim. Yaxta yiyəsi həyəcanla dövrəmizdə atılıbdüşür, nələr baş verdiyini soruşur, bu vaxt Alekin dostu
buşpritdən yaxtanın dal tərəfinə sürüşdü, tutacaqdan nələr
baş verdiyini anlamaq üçün kubrikə baxırdı. Çarli elə bu an
onun peysərindən yapışıb Böyük Aleklə yanaşı arxası üstə
uzatdı.
Çarli qışqırdı:
– Yenə kəndir ver!
Mən də onun istəyini yerinə yetirməyə tələsdim.
Sınmış yalik bir az aralıda ahəstəcə yellənirdi. Mən
yelkənləri qaydaya saldım, Çarli yaxtanı yalikə doğru
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sürməyə başladı. Çarli özündən çıxmış yaxta sahibini başa
saldı:
– Belə adamların yeri həbsxanadır. Onlar islahedilməz
brakonyerlərdir. Siz gördünüz ki, biz onları cinayət başında
yaxaladıq, sizi də, söz yox ki, şahid kimi ştatın
məhkəməsinə dəvət edəcəklər.
Bu vaxt biz dalınca kəsilmiş gəmi ipləri sürünən yalikə
yaxın gəldik. Çarli qırx-əlli metrlik iti qarmaqlarına cavan
nərə balığı ilişmiş ipi çəkib yaxtanın içinə qoydu, sonra öz
bıçağı ilə bu ipdən kəsib onu kubrikə, tutulan əsirlərin
yanına atdı.
Çarli sözünə davam etdi:
– Bax, bu da maddi dəlil, bir nömrəli dəlil. Diqqətlə
baxın ki, məhkəmədə tanıya biləsiniz. Cinayətkarların
harada, nə vaxt yaxalandıqlarını yadda saxlayın.
Tezliklə, biz daha dörd tərəfimizə dövrə vurmadan,
axtarmadan böyük aramla Benişyaya getdik. Əl-ayağı
sarınmış Yunanların kralı kubrikdə uzanıb qalmışdı, ilk dəfə
idi ki, balıqçı patrulunun cənginə düşmüşdü.
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İSTRİDYƏ OVLAYAN DƏNİZ QULDURLARINA
BASQIN
Çarli Le Qrantla mən ikimiz də belə hesab edirdik ki,
müxtəlif vaxtlarda patrulluq elədiyimiz dövrlərdə ən yaxşı
rəisimiz Neyl Partinqton olub. Namuslu qoçaq Neyl
Partinqton bizə çox dostcasına yanaşırdı, düzdür, öz
göstərişlərinin dəqiq yerinə yetirilməsini tələb edirdi, heç bir
rəisin vaxtında Neylin vaxtında olduğu kimi özümüzü
sərbəst hiss etmirdik, siz özünüz də bu hekayəni oxuyanda
buna əmin olacaqsınız...
Onun ailəsi Aşağı körfəzin sahilindəki San-Oklenddə,
San-Fransiskodan altı mil aralıda yaşayırdı. Bir dəfə biz
Pedro burnu yaxınlığında çinlilərin krevet ovladıqları yerdə
patrulluq eləyəndə, Neyl arvadının xəstələndiyi xəbərini
aldı. Bir saat ötməmişdi ki, şiddətli şimal-şərq küləyinin
qarşısına qatıb qovduğu “Şimal maralı” Oklendə tələsdi. Biz
Oklend limanına daxil olub lövbər saldıq, Neyl sahildə
olduğu günlərdə “Şimal maralı”nda takelajları bərkidir,
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ballastları yoxlayır, göyərtəni qaşıyıb, gəmini əməlli-başlı
qaydaya salırdıq.
İşlərimizi görüb qurtarandan sonra bekarçılıqdan lap
darıxırdıq. Neylin arvadının xəstəliyi qorxulu idi, xəstənin
vəziyyəti ancaq bir həftədən sonra dəyişilərdi, bu da bizi
məcbur edirdi, gəmini körpüyə bağlayıb boş-bekar duraq.
Çarli ilə mən tərsanələrdə başımızı nə ilə qatacağımızı
fikirləşir, veyllənirdik. Oklend şəhər körpüsündə birdən
istridyə ovlayan gəmi dəstəsinə rast gəldik. Bunların çoxusu
yaxşı, təmiz, sürətlə üzən, qasırğalı havalarda belə möhkəm
şlyupkalar idi, körpünün qırağında oturduq ki, onlara
yaxşıca tamaşa edək. Çarli hər şlyupkanın göyərtəsində
böyüklüyünə görə üç qalaq şəklində yığılmış istridyələrə
işarə edərək dedi:
– Görünür, ovları pis olmayıb.
Səyyar satıcılar öz arabalarını körpünün qırağına
söykəyərək balıqçılarla möhkəm çənə-boğaz edirdilər, sözsöhbətdən istridyələrin satış qiymətini öyrəndik.
Mən hesabladım:
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– Bu şlyupkanın yükü iki yüz dollarlıqdan az olmaz.
Bilmək istərdim ki, onu ovlamaq üçün nə qədər vaxt sərf
olunur.
Çarli dilləndi:
– Üç-dörd gün. İki adama pis qazanc deyil: hərənin
gününə iyirmi beş dollar düşür.
Diqqətimizi cəlb edən şlyupkanın adı “Kabus” idi, elə
ayağımızın altındaydı. Komanda heyəti iki adamdan ibarət
idi. Onlardan biri qorillanın qolları kimi həddən artıq uzun
qolları və enli kürəyi olan potaboy və güclü idi; ikincisi isə,
əksinə, ucaboy, qədd-qamətli, açıq göygözlü, sıx qarasaçlı
adam idi. Onun saçları ilə gözlərinin rəngi elə qeyri-adi və
qəribə idi ki, Çarli ilə mən körpüdə həmişəkindən çox ayaq
saxladıq.
Yaxşı

da

elədik.

Kök,

yaşlı

görkəmindən

və

geyimindən iri tacirə oxşar biri də aşağı – “Kabus”un
göyərtəsinə boylanmağa başladı. Onun sanki nəyəsə acığı
tutmuşdu, aşağı baxdıqca daha çox hirslənirdi.
Nəhayət, dilləndi:
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– Bu mənim istridyələrimdir. Möhkəm əminəm ki,
mənimkidir. Siz gecə ilə dayaz yerlərimə basqın edib, məni
qarət etmisiniz.
“Kabus”dakı yekəpər və pota yuxarı baxdı. Pota
həyasızcasına heç bir şeydən çəkinmədən dedi:
– Salam, Taft! (Uzun qollarına görə körfəzdə onu
“Qırxayaq” çağırırdılar.) Salam, Taft! – O yenə sırtıqcasına
təkrar etdi. – İndi nəyə görə deyinirsən?
– Dediyim odur ki, bunlar mənim istridyələrimdir. Siz
onları mənim dayaz yerimdən oğurlamısınız.
Qırxayaq istehza ilə dilləndi:
– Ah, yaman ağıllısan. Buna bax a, istridyələrin
özününkü olduğunu müəyyənləşdirib.
Yekəpər söhbətə qarışdı:
– Məncə, istridyə harda tapılmasından asılı olmayaraq
hər yerdə istridyədir, körfəzdəki istridyələr, məncə, elə
bütün yer üzündəki istridyələr bir cürədir. Mister Taft, biz
sizinlə dalaşmaq istəmirik. İstəyimiz ancaq odur ki, bizə
nahaq böhtan atmayasınız, hamıya deməyəsiniz ki, bunlar
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sizin

istridyələrdir,

sübutunuz-dəliliniz

yoxdursa,

deməyəsiniz ki, biz oğru və soyğunçuyuq.
Mister Taft xırıltılı səslə dilləndi:
–

Başımla

söz

verirəm

ki,

bunlar

mənim

“Delfin”

ləqəbi

istridyələrimdir.
Çox

yaxşı

üzgüçü

olduğundan

qazanmış yekəpər tələb etdi:
– Sübut edin!
Mister Taft çiyinlərini fağır-fağır çəkdi. O nə qədər
əmin olsa da, istridyələrin onunku olduğunu sübut edə
bilməzdi.
O qışqırdı:
– Sizi həbsxanaya saldırmaq üçün min dollarımdan
keçərdim. Mən sizin hamınızı tutub ifşa edənə, hər tutulan
adam üçün əlli dollar verərdim.
Qayıqlardan qəhqəhə səsləri eşidildi, başqa dəniz
quldurları söhbətə qulaq verdilər.
Delfin onun sözünü kəsdi:
– İstridyələrdən daha çox qazanmaq olar.
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Hirslənmiş mister Taft dönüb getdi. Çarli gözünün ucu
ilə onun hara getdiyinə göz qoydu. Bir neçə dəqiqədən sonra
mister Taft tini dönəndə Çarli yerindən tənbəl-tənbəl qalxdı,
biz küçənin o biri tərəfinə üz tutduq.
İstridyə ovlayan gəmidəkilərin gözündən uzaqlaşan
kimi Çarli pıçıltı ilə dedi:
– Qaçdıq, tez ol!
Biz bir göz qırpımında istiqaməti dəyişdik, döngələrdə
gizlənə-gizlənə gözəgəlimli mister Taft irəlidə nəzərə
çarpınca yan küçələrdə dolaşdıq. Biz istridyə ovlanan dayaz
yerlərin sahibinə özümüzü çatdıranda Çarli mənə dedi:
– Mən onunla mükafat barədə danışmaq istərdim. Neyl
hələ bir həftə burda olacaq, niyə biz bu vaxt ərzində, bir
qədər pul qazanmayaq? Sənin buna nə sözün var?
Çarli özünü təqdim edib məqsədini açandan sonra,
mister Taft dediklərini təsdiq etdi.
– Əlbəttə ki, əlbəttə. Bu oğrular ildə mənim min
dollarlıq istridyəmi oğurlayıblar, onların axırına çıxmaq
üçün mənim pula heyfim gəlmir, düz sözümdür, ser, heyfim
gəlmir. Mən, dediyim kimi, tutulan hər adam üçün əlli dollar
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verərəm, belə hesab edirəm bu ucuzdur. Onlar mənim dayaz
yerlərimdə soyğunçuluq edirlər, fərqləndirici nişanları
çıxarırlar, gözətçiləri qorxudurlar. Keçən il isə birini
öldürdülər. Heç bir şeyi sübut edə bilmədim. Hər şeyi
gecəyarı edirlər. Gözətçini öldürmüşdülər, ancaq heç bir
dəlil-sübut yox idi. Xəfiyyələr heç bir iş tapmadılar. Heç kəs
bu adamların öhdəsindən gəlmir. Onlardan heç birini tuta
bilmədik. Hə, məsələ belədir, mister... Sizin adınız nə oldu?
Çarli cavab verdi:
– Le Qrant.
– Hə, iş belədir, mister Le Qrant. Mənə kömək etmək
istədiyiniz üçün sizə çox minnətdaram. Sizə bu işdə yardım
etmək üçün çox şad olardım. Mənim gözətçilərim,
qayıqlarım sizin ixtiyarınızdadır. Nə vaxt istəsəniz, mənim
San-Fransiskodakı kontoruma gəlin. Pula heyifsilənməyin.
Nə qədər xərcə düşsəniz, sözsüz ki, o qədər də pulunu
verərəm. Vəziyyət get-gedə dözülməz olur, başa düşə
bilmirəm ki, istridyə olan dayaz yerlərin sahibi mənəm, ya
bu quldur dəstəsidir?!
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Biz mister Taftı San-Fransisko qatarına yola salandan
sonra Çarli dedi:
– İndi Neylin yanına gedək.
Neyl

Partinqton

təhlükəli

niyyətimizi

həyata

keçirməkdə nəinki bizə maneçilik etmədi, hətta köməyimizə
yetdi. Çarli ilə mənim istridyə ovundan başımız çıxmırdı,
onun kəlləsi isə bu sahədə əsl ensiklopediya idi. Hələ
üstəlik, bir saat keçməmişdi ki, istridyə ovlayan dəniz
quldurlarının bütün fəndgirliyinə yaxşıca bələd olan yunan
oğlanı çağırtdırıb bizimlə tanış etdi.
Yeri gəlmişkən, bir şeyi də deyək ki, balıqçı patrul
dəstəsində Çarli ilə mən könüllü idik. Neyl Partinqton ştatda
olan patrul kimi müəyyən miqdarda maaş alırdı, Çarli ilə
mən isə onun köməkçiləri kimi qazancla dolanırdıq, yəni
balıq ovu qanunu pozanlara kəsdiyimiz cərimənin müəyyən
faizini, ya da ki, layiq olanda mükafat alırdıq. Biz mister
Taftdan alacağımız pulu Neyllə bölüşəcəyimizi deyəndə o
belə söhbəti heç eşitmək belə istəmədi. O dedi ki, ona bu
qədər yaxşılıq etmiş adamlara kömək edə bildiyinə görə
özünü xoşbəxt sayır.
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Biz xeyli hərbi məşvərət keçdik və belə bir hərəkət
planı müəyyənləşdirdik. Aşağı körfəzdə nə məni, nə də
Çarlini üzdən tanımırdılar, ancaq “Şimal maralı”nın patrul
gəmisi olduğu hamıya məlum idi. Ona görə də belə qərara
aldılar ki, mən, yunan oğlan – onun adı Nikolas idi –
Asparaqus adasına şübhə doğurmayan başqa qayıqda
yollanaq və istridyə ovlayan gəmilər dəstəsinə qoşulaq,
Nikolasın təsvirindən dayaz yerlərə və basqın üsullarına
yaxşı bələd olduğumuz dəniz quldurlarının başının üstünü
istridyələri

oğurlayanda

kəsdirib

tuta

biləcəyimizi

fikirləşdik. Çarli, gözətçilər və polis dəstəsi bizi sahildə
gözləyəcəkdi, lazımi anda özlərini köməyə yetirəcəkdilər.
Neyl sözünün axırında dedi:
– Mən belə bir qayığın yerini bilirəm. Tiburonun o biri
sahilində köhnə, çox köhnə bir şlyup var. Sənlə Nikolas
bərədə o biri sahilə üzərsiniz, qəpik-quruş verib şlyupu
icarəyə götürərsiniz. Ordan düz birbaşa dayaz yerlərə
üzərsiniz.
İki gündən sonra Neyl xudahafizləşib dedi:
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– Uşaqlar, sizə uğurlu yol arzulayıram! Bir şeyi yaddan
çıxarmayın ki, bunlar qorxulu adamlardır, ayıq olun.
Nikolasla mənə, demək olar ki, su qiymətinə şlyupu
icarəyə verdilər. Yelkəni dikəldəndə gülə-gülə dedik ki,
qayıq bizə təsvir ediləndən də köhnə və pis imiş. Bu iri,
yastı dibli, transı47 dal tərəfi olan yelkənlə təchiz edilmiş
yöndəmsiz, etibarsız gəmi idi. Onun dor ağacı əyilmişdi,
burazları çəkilməmişdi, yelkənləri dəlmə-deşik idi, takelajı
çürümüşdü. Gəmidən iyrənc daş kömür qatranının qoxusu
gəlirdi,

gəminin

burnundan

arxasına

qədər

kayutun

damından çıxarılan gilə qədər bulaşıq idi. Üstəlik, onun hər
iki kənarında bu ucundan o biri ucunadək nəhəng ağ
hərflərlə: “Daş kömür qatran”ı, “Meqqi” yazılmışdı.
Yolda

Tiburodan

ertəsi

günü

gəlib

çatdığımız

Asparaqus adasınadək bizə gülənlər çox olsa da hər şey
salamat qurtardı.
İstridyəni vəhşicəsinə ovlayan çoxlu şlyupkalar dəstə
ilə “Tərk edilmiş dayaz yerlərdə” lövbər salmışdı. Bizim
47

Trans – taxta gəmilərdə, şlyupkalarda üfüqi, köndələn düzülən, gəminin dal tərəfini
əmələ gətirən tirlər (Tərc. qeydi).
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“Meqqi” çox sürətlə, şappıltı ilə dəniz quldurlarının arasına
soxuldu,

onlar

bizə

tamaşa

etmək

üçün

göyərtəyə

tökülüşdülər. Nikolasla mən bizim gəminin xasiyyətinə
bələd olduğumuzdan şlyupkanı bacardıqca hər nə cür oldu
sürürdük.
Kim idisə səsləndi:
– Bu, görən, nədir belə?
O birisi dilləndi:
– Bundan heç kəs baş açmaz.
“Kabus”un göyərtəsindəki Qırxayaq söz atdı:
– Mərc gəlirəm ki, bu Nuhun gəmisidir.
Zarafatcıllardan biri də qışqırdı:
– Ey, bilmədiniz, bu ki kliperdir48. Hansı limana təşrif
aparırsınız?
Biz atmacalara fikir vermədən özümüzü səriştəsiz adam
yerinə qoyaraq, özümüzü elə göstərirdik ki, guya başımız
tamamilə bizim “Meqqi”yə qarışıb. Mən “Kabus”un külək
döyən tərəfindən dövrə vurub keçdim. Nikolas isə qabağa
48

Kliper – iti gedən yelkənli gəmi (Tərc. qeydi).
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qaçdı ki, lövbər salsın. Hamı gördü ki, zəncirimiz düyün
düşüb, lövbər suyun dibinə çatmır. Biz hamının gözü
qarşısında xeyli əlləşdik, çalışdıq ki, zənciri açıb buraxaq,
hər nə isə, dəniz quldurlarını yaxşıca aldatdıq, işimizin rast
gətirməməsi onların həddindən artıq sevincinə səbəb olurdu.
Zəncir

açılmaq

bilmirdi.

Atmacalar

və

bədxah

məsləhətləri eşidə-eşidə geri çəkildik, “Kabus”la toqquşduq,
onun buşpriti bizim orta yelkəni deşib anbar qapısı boyda
deşik açdı. Qırxayaq və Delfin göyərtədə gülməkdən uğunub
gedirdilər, biz də qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə işləri yoluna
qoymağa başladıq. Axırdan-axıra, biz bir o qədər də
bacarıqla hərəkət etməsək də, zəncir açıldı. Lövbər zəncirini
açdıq, suyun dərinliyi on futa güclə çatsa da, zənciri üç yüz
fut açıb buraxdıq. Bu bizə imkan verirdi ki, “Meqqi” altı yüz
fut diametri olan çevrə boyunca hərəkət etsin, bu çevrədəki
gəmi dəstəsinin heç olmasa yarısını tuta bilərdi.
Qısa burazları olan gəmilər bir-birinin böyründəcə
dayanmışdılar, hava sakit idi, istridyə ovlayan dəniz
quldurları bizim cahillik üzündən lövbər zəncirini açıb bu
qədər uzun dərinliyə buraxmağımıza ucadan etiraz etdilər.
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Onlar nəinki etiraz etdilər, hətta bizi məcbur etdilər ki,
zənciri

ancaq

otuz

futda

saxlayaq.

Onların

bizim

təcrübəsizliyimizə möhkəm inandığını görüb, Nikolasla şam
yeməyi hazırlamaq üçün göyərtəyə düşüb bir-birimizi təbrik
etdik. Təzəcə yeyib qab-qacağı yumuşduq ki, “Meqqi”nin
böyrünə bir yalik yaxınlaşdı, göyərtədə ağır uzunboğaz
çəkmələrin tappıltısı eşidildi. Sonra anbarın ağzında
Qırxayağın iyrənc sifəti göründü, o Delfinin müşayiəti ilə
göyərtəyə düşdü. Onlar çarpayının üstündə oturmağa macal
tapmamışdılar ki, ikinci, sonra üçüncü, daha sonra dördüncü
göründü,

bütün

gəmi

dəstəsinin

sərnişinləri

kayuta

tökülüşdülər.
Baxışları kinli meksikalıya oxşayan qıllı, alçaqboylu
kişi soruşdu:
– Bu köhnə ləyəni hardan çırpışdırmısınız?
Nikolas

dəniz

quldurlarını

bizim

“Meqqi”ni

oğurladığımıza möhkəm inandırmaq üçün onlara cavabı o
tərzdə verdi:
– Heç yerdən. Lap elə çırpışdırmışdıq, nə olar?!
Meksikalıya oxşayan istehza ilə gülümsündü.
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– Heç nə, ancaq zövqünüzə söz ola bilməz. Mən sahildə
qalıb çürüyərdim, ancaq bu əl-ayağa dolaşan ləyənə tamah
salmazdım.
Nikolas sir-sifətinə məsum ifadə verib soruşdu:
– Axı onu suya salmasaydıq, necəliyini hardan bilərdik.
– Hamı gülməkdən uğunub getdi. O tələsik əlavə edib
soruşdu:
– Siz istridyələri necə tutursunuz? Bizə bir qalaq, lap
çox istridyə lazımdır, ona görə də bura gəlmişik.
Delfin sorğu-suala keçdi:
– Nəyinizə lazımdır?
Nikolas söz tapdı:
– Necə ki, nəyimizə lazımdır. Dostlarımıza hədiyyə
verməyə. Sizə də yəqin ki, buna görə lazımdır.
Cavab eşidiləndə dəniz quldurları yenidən qəhqəhə
çəkdilər; qonaqlar get-gedə lap mehribanlaşdılar. Onların
bizdən şübhələnmədiyinə tamamilə inanıb və nə məqsədlə
gəldiyimizi duymadıqlarını görüb arxayınlaşdıq.
Qırxayaq birdən soruşdu:
– Bu günlərdə Oklend körpüsündəki sən deyildin?
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– Mən idim! – deyə cəsarətlə cavab verib qətiyyətlə
hərəkət etdim. – Mən sizə göz qoyurdum, fikirləşirdim ki,
əməliyyata baş qoşmağa dəyərmi. Belə qənaətə gəldim ki,
bu sərfəli işdir, biz də işə girişdik, – tələsik əlavə etdim, –
əlbəttə ki, sizin razılığınızla.
O bildirdi:
– Bir şey deyim, həmişəlik qulağınızda sırğa eləyib
saxlayın. Gərək özünüzü zəhmətə salıb başqa yaxşı şlyupka
alasınız. Biz qoymarıq ki, belə təknə ilə bizi biabır edəsiniz.
Bildiniz?
Cavab verdim:
– Əlbəttə. Bir qədər istridyə satıb, lazımi şəkildə
hazırlaşarıq.
Qırxayaq sözünə davam etdi:
– Əgər özünüzü düz aparsanız, bizə qoşulun. Olmasa, –
ciddiyyətlə və hədə ilə dilləndi, – işiniz bitdi. Yadınızda
yaxşı saxlayın. Aydındır?
Cavab verdim:
– Gün kimi aydındır.
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Bir neçə dəqiqə də dəniz quldurları bizə bu üsulla
nəsihət verib qorxutdular, sonralar isə söhbət ümumi şəkil
aldı, bu söhbətdən öyrəndik ki, onlar elə bu gecə dayaz
yerlərə basqın etmək istəyirlər. Bir saatdan sonra quldurlar
yola düşməyə hazırlaşanda bizə basqında iştirak etməyi
təklif etdilər. Kimsə dedi: “Adam çox olanda kef olur”.
Onlar öz şlyupkalarında uzaqlaşmışdılar ki, Nikolas
soruşdu:
– Sən bu meksikalıya oxşar kişiyə fikir verdinmi? Adı
Berçidir. O, “Arsızlar” quldur dəstəsinin üzvüdür, yanındakı
Skillinqdir. Onların ikisini də beş min dollarla zaminə
buraxıblar.
Mən Oklendin aşağı məhəllələrinin sakinlərini dəhşətə
salan yalançı şahidlikdən, seçkilər vaxtı bülletenləri dəyişən
fırıldaqçılardan tutmuş adam öldürənlərə qədər hər cürə
nadürüstlərdən ibarət olan, üzvlərinin üçdə ikisi daima yerli
həbsxanalarda yatan “Arsızlar” quldur dəstəsi barədə çox
şey eşitmişdim.
Nikolas sözünə davam etdi:
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– Onlar, ümumiyyətlə, istridyə oğurlamırlar, bura
şuluqluq törətmək və pul qazanmaq üçün gəliblər. Onlara
möhkəm göz qoymalıyıq.
Biz

saat

on

birdə

kubrikdə

oturub

planımızı

müəyyənləşdirirdik ki, “Kabus” tərəfdən ahənglə suya
salınan avarların səsi eşidildi. Biz öz yalikimizi hərəkətə
gətirib ora bir neçə kisə atdıq, “Kabus”a tərəf üzdük.
Qayıqların hamısının ora yığışdığını gördük, çünki dəniz
quldurları dayaz yerlərə hamı bir yerdə hücuma keçmək
qərarına gəlmişdilər. Təəccüblə lövbəri on fut açıb
buraxdığımız yerdə dərinliyin indi güclə bir futa çatdığını
müəyyənləşdirdik.
İyun ayı idi, ay göydə bədirlənmişdi, suyun həddindən
artıq qabardığı vaxt idi, suyun çəkilməsinə saat yarım
qalmışdı, mən bir şeyi bilirdim ki, su çəkiləndə bizim lövbər
saldığımız yer quruda qalacaq.
Mister Taftın dayaz yerləri üçmillik məsafədə idi. Biz
gah çayda batıb qalaraq, gah da ki, avarları çayın dibinə
toxundura-toxundura uzun müddət dinməz-söyləməz başqa
qayıqların dalınca getdik. Axırdan-axıra, iki düymdən artıq
151

www.vivo-book.com

suyu olmayan lilli yerdə batdıq. Bundan o yana qayıqlar üzə
bilməzdi. Buna baxmayaraq, soyğunçular bir göz qırpımında
özlərini suya atdılar, yastı dibli qayıqlarını itələyərək çəkib
apardılar. Biz ara vermədən irəli hərəkət edirdik.
Bədirlənmiş ayı hərdənbir hündür buludlar örtürdü,
buna baxmayaraq, dəniz quldurları bu yolu dəfələrlə keçib
getmiş adamlar kimi hərəkət edirdilər. Biz qayıqlarımızı
yarım miləcən lillə sürüyüb apardıq, sonradan isə təzədən
qayıqlara minib hər iki tərəfində istridyədən parıldayan
dayaz yerləri olan dərin kanala daxil olduq. Nəhayət, biz
istridyə yığılan yerə çatdıq. Dayaz yerlərin birində iki
gözətçi bizi səsləyib, çıxıb getməyimizi tələb etdi. Qırxayaq,
Delfin, Berçi və Skillinq irəli çıxıb düz gözətçilərin üstünə
yeridilər. Biz də başqaları ilə bərabər (on qayıqda otuzacan
adam olardıq) onların dalınca yollandıq.
Berçi dəhşətlə qışqırdı:
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– Nə qədər ki, başınız-gözünüz salamatdır, rədd olub
gedin, yoxsa qayıqlarınıza o qədər qurğuşun doldurarıq ki,
heç patokanın49 üzündə də duruş gətirə bilməz.
Düşmən qüvvələrinin çoxluğunu görcək, gözətçilər
ağıllı tərpənərək, geri çəkildilər, öz qayıqlarını kanal boyu
sahilə tərəf döndərdilər. Bizim plana görə onlar geri
çəkilməli idilər.
Qayıqlarımızın burnunu böyük dayaz yerin kənarına
sürüdük. Hərəmiz bir tərəfə dağılışdıq, istridyələri kisələrə
yığmağa başladıq. Hərdənbir ayın qabağını tutan buludlar
çəkilir, biz gözümüzün qarşısında iri qalaq vurulmuş
istridyələri açıq-aydın görürdük. Kisələr bir göz qırpımında
dolurdu; qayıqlar onları bir an içində aparır, başqaları ordan
istridyələri yığırdılar. Nikolasla mən bir o qədər də istridyə
yığmırdıq, tez-tez qayıqlara yaxınlaşırdıq, hər dəfə də ora
gedən və geri qayıdan dəniz quldurları ilə toqquşurduq.
Nikolas dedi:

49

Patoka – patka tam şəkərləşməmiş nişastadan ibarət qəliz maddə (Tərc. qeydi).
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– Qəm çəkmə. Niyə tələsək? İstridyələrin dalınca nə
qədər uzağa getsək, kisələri daşımaq üçün bir o qədər artıq
vaxt sərf ediləcək. Bu vaxt onlar dolu kisələri yerdə qoyub
gedəcəklər ki, su qabaranda qayıqlarda gəlib onları
aparsınlar.
Yarım saatdan çox vaxt keçmişdi, su get-gedə çoxalırdı,
bu vaxt biz işə başladıq. Soyğunçuları iş başında qoyub,
oğrunca qayıqlara yaxınlaşıb, onları bir-birinin dalınca suya
salıb yöndəmsiz gəmi dəstəsini tələsik yan-yana düzdük. Öz
yalikimizi – axırıncını suya itələyəndə dəniz quldurlarından
biri yaxınlaşdı. Bu Berçi idi. O bizə tələsik bir nəzər salan
kimi bir anın içində vəziyyətdən düzgün baş çıxartdı, düz
üstümüzə atıldı, ancaq biz onu bərk itələyib irəli getdik, o
suya düşdü. Dayaz yerə sürünüb çıxan Berçi tez qışqırıq
salıb onları təhlükədən xəbərdar etdi.
Biz var gücümüzlə avar çəkirdik, ancaq buksirdə çoxlu
qayıq olduğundan ləng hərəkət edirdik. Dayaz yerdən atəş
səsləri – biri, ikincisi, üçüncüsü eşidildi, sanki əsl güclü top
atəşinə çevrildi. Güllələr ətrafımıza tappıltıyla düşürdü. Sıx

154

www.vivo-book.com

buludlar ayın üzünü tutmuşdu, bulanıq qaranlıqda atışma
səsləri nizamsız idi. Bizə ancaq təsadüfən güllə dəyə bilərdi.
Nəfəsim təngiyə-təngiyə pıçıldadım:
– Kaş ki, bizim buxarla işləyən bir katerimiz olaydı.
Nikolas ağır-ağır nəfəs alaraq dilləndi:
– Heç olmasa, ay daha çıxmayaydı.
Tələsmədən gedirdik, ancaq hər avar səsi bizi dayaz
yerdən daha uzaqlara aparır, sahilə yaxınlaşdırırdı. Nəhayət,
atışma səsləri kəsildi, ay təzədən buludların arasından
boylananda biz təhlükədən uzaq idik. Tezliklə bizi sahildən
səslədilər, hərəsinin göyərtəsində üç avar çəkən iki admiral
şlyupkası

sürətlə

bizə

doğru

gəlirdi.

Çarli

şən-şən

gülümsünürdü, əllərimizi sıxaraq qışqırırdı:
– Afərin! İkinizə də əhsən!
Biz gəmi dəstəsini sahilə apardıq, o dəqiqə mən,
Nikolas, gözətçilərdən biri admiral şlyupkasına keçib avar
çəkməyə başladıq. Çarli də gəminin arxa tərəfinə keçdi. İki
başqa şlyupka dalımızca gəlirdi, indi ay yaxşıca işıq
saldığından çətinlik çəkmədən uzaq dayaz yerlərdəki
istridyə ovlayan dəniz quldurlarını çətinlik çəkmədən axtarıb
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tapırdıq. Ancaq biz yaxın gələn kimi, dəniz quldurları öz
tapançalarından atəş açmağa başladılar, biz tez-tələsik
təhlükəsiz sahəyə çəkildik.
– Bizim tələsməli yerimiz yoxdur. Su sürətlə artır. Su
boğazlarına çatanda atışma yadlarına düşməyəcək.
Qabarma öz işini görüncə biz avarları qurudurduq.
Dəniz quldurlarının vəziyyəti pisləşirdi. Su möhkəm
çəkilmədən sonra artır, sanki dəyirman daşının novundan
sürətlə geri qayıdırdı, dünyanın ən mahir üzgüçüləri belə
axına qarşı üç mili üzə bilməzdi. Sahilə olan yolu biz
kəsmişdik, qaça bilməzdilər, çünki qayıqlarımız sahillə
dayaz yer arasında idi. Su bu ara sürətlə dayaz yerləri
doldururdu,

bir

neçə

saatdan

sonra

hökmən

dəniz

quldurlarının boğazından yuxarı qalxacaqdı.
Möhkəm sakitlik idi; ayın bərq vuran ağ işığında
durbinlə

dəniz

quldurlarına

göz

qoyurduq.

Çarliyə

“Meqqi”də üzməyimizdən danışırdıq. Gecə saat bir, iki
oldu; soyğunçular dayaz yerin ən uca nöqtəsinə yığılıb
qurşağacan suda dayanmışdılar.
Çarli dedi:
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– Yadında saxla, fərasət yaxşı şeydir. Neçə illərdi Taft
çalışırdı ki, onları ələ keçirsin, ancaq heç bir şeylə
hesablaşmadan iş görürdü, heç bir nəticəsi də olmurdu. Biz
isə kəllə işlətdik...
Bu vaxt suyun şappıltısı güclə eşidildi, əlimi qaldırıb
işarə etdim ki, sussunlar, dönüb suyun ləpələnən yerini
göstərdim, su iri dairələr şəklində yayılırdı. Bu bizim demək
olar ki, əlli futluğumuzda baş verdi. Sonra nələr olacağını
gözləyərək yerimizdə donub qaldıq. Bir dəqiqədən sonra su
bizim altı futluğumuzda aralandı, ay işığında qara baş və ağ
çiyinlər

göründü.

Kimsə

təəccüblə

donquldandı,

ciyərlərindəki havanı buraxdı, bir göz qırpımında baş və
çiyinləri suyun altında görünməz oldu. Avarları bir neçə
dəfə suya salıb-çıxarmaqla irəli düşdük, axınla üzdük. Dörd
cüt göz suyun səthinə zilləndi, buna baxmayaraq suyun
üstündə nə dairələr, nə qara baş, nə də ağ çiyin göründü.
Nikolas dedi:
– Bu Delfindir. Onu günün günortaçağı belə tutmaq
çətin işdir.
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Üçə on beş dəqiqə qalmışdı ki, dəniz quldurları
zəiflədiklərini ilk dəfə büruzə verdilər. Biz köməyə çağıran
səs eşitdik, o dəqiqə Qırxayağı səsindən tanıdıq, yaxına
gələndə daha bizi atəşə tutmurdular. Qırxayağın vəziyyəti,
doğrudan da, çıxılmaz idi. Axın onları yıxmasın deyə birbirindən yapışmışdılar, təkcə başları və çiyinləri sudan
yuxarı idi. Bir iş vardı ki, Qırxayağın qıçları suyun dibinə
çatmırdı, o demək olar ki, yoldaşlarının çiyinlərindən asıla
qalmışdı.
Çarli şən-şən dedi:
– Hə, uşaqlar, bu dəfə ələ keçmisiniz. İndi daha qaçıb
canınızı qurtara bilməzsiniz. Müqavimət göstərsəniz, sizi
burda qoyub çıxıb gedəcəyik, su axırınıza çıxacaq. Sözə
qulaq assanız, sizi gəmiyə mindirərik, sözsüz ki, növbə ilə
mindirərik, hamı xilas olunar. Buna nə sözünüz var?
Soyuqdan dişləri bir-birinə dəyən quldurlar xorla
xırıltılı səslə dilləndilər:
– Razıyıq.
– Onda, bir-bir yaxınlaşın, əvvəlcə balacaboylular.
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Hamıdan əvvəl Qırxayağı gəmiyə mindirdik, polis
nəfəri əlini qandallayanda etiraz etməyə başlasa da, həvəslə
qabağa düşdü. Sonra suda çox qalmaqdan fağırlaşıb lap
itaətkar olan Berçini dartıb gəmiyə saldılar. On nəfəri qayığa
mindirib uzaqlaşdıq, dəniz quldurları ikinci şlyupkaya
dırmaşmağa başladılar. Üçüncü şlyupkaya ancaq doqquz
əsir düşdü, bütün qənimətimiz iyirmi doqquz adamdan ibarət
idi.
Qırxayaq sevincək dilləndi:
– Delfini ki tuta bilmədiniz.
Guya

Delfinin

qaçıb

aradan

çıxması

bizim

müvəffəqiyyətimizi heçə endirirdi.
Çarli güldü:
– Arxayın ol, gördük. Donquldanırdı, sahilə üzürdü,
axtalanmış donuz kimi xortuldayırdı.
Soyuqdan tir-tir titrəyən fağırlaşmış quldur dəstəsini
sahildən istridyə anbarına gətirdik. Çarli qapını döyən kimi
qapı taybatay açıldı, içəridən ürəklərə yayılan isti gəldi.
Hamımız evə doluşanda Çarli dedi:
– Üst-başınızı burda qurudub, isti qəhvə içə bilərsiniz.
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Əlində buğlanan qəhvə ilə dolu parç olan Delfin ocağın
qırağında sakitcə oturmuşdu, Nikolasla mən Çarliyə nəzər
saldıq.
O şən-şən gülüb dedi:
– Buna da fərasət lazımdır. Bir şeyə baxanda gərək hər
tərəfdən nəzər salasan. Yoxsa xeyri olmaz. Mən sahilə
baxdım, ona görə də orda iki polis nəfəri qoydum ki, qoy
nəzarət eləsinlər. Vəssalam, şüd tamam.
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“LANKAŞİR KRALİÇASI”NIN MÜHASİRƏYƏ
ALINMASI
Çarli Le Qrantla mənim balıqçı patrul dəstəsində
xidməti

dövrümüzdə

iri

dörddorlu

ingilis

gəmisini

mühasirədə saxlamağımız ən çətin iş idi. Axırdan-axıra bu
bizim üçün həlli çətin məsələyə çevrildi, ancaq quru təsadüf
bizə bu məsələnin də həllini tapmaqda kömək etdi.
İstridyə ovlayan dəniz quldurlarının dərisini verəndən
sonra biz Oklendə qayıtdıq, ancaq Neyl Partinqtonun xəstə
arvadı təhlükədən xilas olunca iki həftə də keçdi. Beləliklə,
bizim “Şimal maralı”mız ancaq bir aydan sonra Benişyada
göründü. Atlar öləndə itlərin bayramıdır; bu bir ay ərzində
balıqçılar lap cızıqlarından çıxmışdılar, qanunu çəkinmədən
pozurdular. Biz Pedro burnunun yanından ötəndə istridyə
ovlayanlar içərisində canlanma hiss etdik. San-Pablo körfəzi
boyunca Yuxarı körfəzdən üzüb gəlmiş, bizi görəndə sudan
torlarını çəkib çıxaran, yelkənləri qaldıran balıqçı barkasları
üzüb keçdilər.
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Bütün bunlar bizi şübhəyə salmaya bilməzdi. Biz
ordaca təhqiqata başladıq, ələ keçirdiyimiz yeganə qayıqda
siyənək balığı ovlamaq üçün qadağan olunmuş tor gördük.
Qanuna görə torun ilgəkləri arasındakı məsafə yeddi yarım
düymdən az olmamalı idi. Halbuki bizim ələ keçirdiyimiz
torun ilgəkləri arasındakı məsafə üç düym idi. Bu, qanunun
islahedilməz pozulması idi, biz qayıqdakı iki balıqçını həbs
etdik. Onlardan birini Neyl Partinqton “Şimal maralı”nın
göyərtəsinə götürdü ki, o bizim patrul dəstəsinin rəisinə
gəmini sürməkdə kömək etsin, Çarli ilə mən ikincini
özümüzlə tutduğumuz barkasda irəli apardıq.
Bu ara siyənək balığı ovlayan qayıqlar var gücləri ilə
San-Pablo körfəzindən keçib Petaluma sahillərinə yol aldı
və biz daha bir də balıqçı görmədik. Bizim əsirimiz –
gündən qaralmış, saqqallı yunan qaşqabağını sallayaraq,
torunun üstündə oturmuşdu, biz isə onun gəmisini sürürdük.
Bu, qızıl balıq ovlamaq üçün qayırılmış Kolumbiya çayı
barkası idi, görünür, ilk dəfə idi səfərə çıxmışdı, bu gəmini
idarə etmək adama ləzzət verirdi. Bizim əsirimiz ağzını açıb
bir söz demədi. Çarli onun barkasını tərifləyəndə belə, sanki
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bizi görmədi, tezliklə biz onunla daha maraqlanmadıq, belə
qərara gəldik ki, o həddindən artıq qaradinməz adamdır.
Biz Karkinez boğazını keçdik, dənizin sakit olduğu
Terner tərsanəsi yanındakı körfəzə girdik. Orada, Böyük
Alekin tutulduğu həmin yerdə qəflətən nərə balığı tutmaq
üçün Çin tilovu və içərisində iki italiyalı olan bir yalik və
yeni məhsulun buğdasını gözləyən bir neçə dəmir korpuslu
ingilis yelkən gəmisi dayanmışdı. Bu tamamilə bizim üçün
də, onlar üçün də gözlənilməz oldu: onlar heç özlərinə
gəlməmişdilər ki, biz başlarının üstünü kəsdirdik. Çarliyə
qayığı küləyə tərəf döndərmək, onların dalına keçmək nəsib
oldu. Mən irəli qaçıb burazı atdım, əmr etdim ki,
ləngitmədən onu bərkitsin. İtaliyalılardan biri burazı taxta
mıxa sarımağa başladı, mən də tələsik yelkəni yığdım.
Barkas yaliki ardınca dartaraq geriyə can atdı.
Çarli gəminin burun tərəfinə keçdi ki, əsir tutduğumuz
gəmiyə atılsın, ancaq mən yaliki yaxına çəkmək üçün
burazdan yapışanda italiyalılar qaçmağa üz qoydular. Su bizi
külək tutan yerə atdı, bu ara onlar bir cüt avar tapıb özlərinin
yüngül gəmilərini düz küləyə qarşı sürdülər. Bu hərəkət
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əvvəl bizi çaşdırdı, çünki biz özümüzün iri, ağır yüklənmiş
qayığımızda

onlara

çata

bilməzdik.

Birdən

əsirimiz

dadımıza çatdı. Onun qara gözləri parıldadı, özünü ələ
almağa çalışsa da sifəti pörtmüşdü. O siyirtmə gili50 aşağı
saldı, bir sıçrayışla özünü gəminin burnuna verib yelkəni
dikəltdi.
Çarli gülə-gülə dedi:
– Nahaq demirlər ki, yunanların italiyalıları görən gözü
yoxdur! – belə deyib özünü gəminin dal tərəfindəki rumpelə
tərəf atdı.
Əvvəllər ömrümdə görməmişdim ki, bir nəfər belə
bizim əsir kimi bu təqib vaxtı başqasını tutmaq istəsin. O elə
coşmuşdu ki, sanki gözləri hədəqəsindən çıxacaqdı, burun
pərələri isə qəribə bir tərzdə açılıb örtülürdü. Çarli sükanı, o
isə yelkəni idarə edirdi. Çarli pişik kimi əldən iti, çevik olsa
da, yunan öz hövsələsizliyinin qarşısını çətinliklə alırdı.
İtaliyalılar sahilə çıxa bilməzdilər, ən azı bir miləcən yolları
qalmışdı. Əgər onlar birbaşa sahilə üz tutsaydılar, biz də
50

Gil – gəmi gövdəsinin alt hissəsinin əsasını təşkil edən və gövdə uzununa qoyulan
tir (Tərc. qeydi).
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onların dalınca düşsəydik, çəpəki külək əsəndə, onlar bu
yolun səkkizdə birini başa çatdıranda biz sahilə çatardıq.
Yox, onların ağlı başındaydı, heç belə bir cəhd etmirdilər də.
Küləyə qarşı “Lankaşir kraliçası” adlı iri gəminin sağ
göyərtəsi boyu səylə avar çəkdilər. Gəminin dalında o biri
tayacan eni iki milə çatan açıq su zolağı uzanırdı. Onlar ora
da keçməyə cəsarət etmirdilər, biz sözsüz ki, onları
haqlayardıq. Onlar “Lankaşir kraliçası” gəmisinin burnuna
çatanda, onların gəminin yanında dövrə vurub ötməkdən,
küləyin istiqamətində sol göyərtə boyu gəminin arxa tərəfinə
üzüb keçməkdən və üstünlüyü bizə verməkdən başqa
əlacları qalmadı.
Biz öz barkasımızda küləyə çəpəki başqa qalsa keçərək
gəminin burnunun qabağını kəsdik. Çarli sükanı küləyə tərəf
tutdu, biz “Lankaşir kraliçası”nın sol göyərtəsi boyunca
üzdük, sevincdən bədxahlıqla gülümsünən yunan, şkotu
boşaltmağa başladı. İtaliyalılar gəminin uzununun yarısına
çatmışdılar ki, onlar avar çəkə-çəkə üzüncə arxadan əsən
bərk sahil küləyi sürətimizi artırdı. Biz yalikə lap yaxın
gəlmişdik. Mən gəminin burnuna keçdim ki, yaliki
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qarmaqlayam, birdən o, “Lankaşir kraliçası”nın enli dal
tərəfinə keçdi.
Təqib sanki təzədən başlandı. İtaliyalılar avar çəkə-çəkə
gəminin sağ göyərtəsi boyu üzürdülər, biz isə yelkənli
gəminin üzdüyü istiqamətin əksini tutub yavaş-yavaş
“Kraliça”dan uzaqlaşırdıq, çalışırdıq ki, birtəhər eləyib
küləyin səmtinə çıxaq. Sonra yalik özünü gəminin burnu
altına verdi, onun sol yanınca üzdü, biz o biri qalsa keçdik,
gəminin burun tərəfdən qabağını kəsdik, küləyin əsdiyi
istiqamətdə dallarınca düşdük. Yenə təzədən yalikin dalınca
düşmüşdük ki, o, gəminin arxa tərəfinə keçib görünməz
oldu. Biz dövrə vurduqca, italiyalılar hər dəfə təhlükə
başlarının üstünü alanda canlarını qurtara bilirdilər. Bu ara
gəminin sərnişinləri nələr baş verdiyindən xəbər tutdular, biz
başımız üstündə təqibə maraqla göz qoyan uzun, sıraya
düzülmüş tamaşaçıları gördük. Gəminin arxa tərəfindəki
yalik bizdən yaxa qurtaranda onlar sevinclərindən hay-həşir
salır, özlərini “Lankaşir kraliçası”nın o iri tərəfinə atır, bizim
üzü küləyə qarşı yaliki necə təqib edəcəyimizə tamaşa edib
ləzzət alırdılar. Onlar bizə, italiyalılara söz atır, məsləhət
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verir, bizim yunanı elə əsəbiləşdirirdilər ki, biz hər dəfə
dövrə

vurduqca,

o,

yumruğunu

düyünləyib

onları

hədələyirdi. Sərnişinlər bu hərəkəti gözləyir, onu coşqun
sevinclə qarşılayırdılar.
Onlardan biri qışqırdı:
– Lap əsl sirkə oxşayır!
İkincisi onun sözlərinə qüvvət verdi:
– Dənizdə ippodrom olduğuna şübhə edirdiniz. Bu
ippodrom deyil, nədir?
Üçüncü dilləndi:
– Altıgünlük qaçışdır, bilin, kim deyir ki, italiyalılar
udmayacaqlar?
Gələn dəfə gəminin üzünü küləyə döndərəndə yunan
Çarliyə təklif elədi ki, yerlərimizi dəyişək. O xahiş etdi:
– İcazə verin, qayığı mən sürüm. Mən onlara hökmən
çataram. Mən onları yəqin ki, tutaram.
Bu Çarlinin bir mütəxəssis kimi qəlbinə dəydi, çünki o,
dəfələrlə yelkənli gəmi sürməsi ilə fəxr etmişdi. Buna
baxmayaraq o, rumpeli əsirə verdi, yelkənin yanında onun
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yerini tutdu. Biz üç dövrə də vurduq, yunan əmin oldu ki, öz
barkasını Çarlidən artıq sürətlə sürə bilməz.
Yuxarıdakı dənizçilərdən biri məsləhət gördü:
– Bu niyyətinizdən əl çəkin.
Yunan qəzəblə qaşqabağını tökdü, yumruğu ilə əvvəlki
kimi onları hədələdi. Bu ara mən möhkəm baş sındırdım,
axırda ağlıma yaxşı bir fikir gəldi.
Dedim:
– Çarli, bir dövrə də vuraq.
Biz o biri qalsa keçib üzü küləyə gedəndə, mən bir
parça buraz götürüb barkasın içindəki balaca dördpəncəli
qarmağa bağladım, burazın o biri ucunu burun tərəfdəki
halqaya51 bərkitdim, qarmağı gizlətdim, əlverişli vaxtda onu
işə salım. Yalik təzədən “Lankaşir kraliçası”nın sol
kənarına, külək əsən tərəfə keçdi, biz yenə də küləyin
istiqamətində yalikin arxasınca düşdük. İtaliyalılara lap
yaxınlaşırdıq, özümü elə göstərdim ki, əvvəlki kimi onları
tutmaq

istəyirəm.

Yalikin

51

arxa

tərəfi

bizim

altı

Halqa –gəmini bağlamaq üçün körpüyə və ya sahil səddinə bərkidilən halqa(Tərc.
qeydi).
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futluğumuzda idi, italiyalılar bu vaxt həyasızcasına gülüb,
gəminin arxa tərəfinə keçib gizləndilər. Bu vaxt mən bir göz
qırpımında qəddimi düzəldib qarmağı atdım. Plan yaxşı
nəticələndi, qarmaq yalikin planşirinə ilişdi, dartılan buraz
balaca gəmini gizləndiyi yerdən düz birbaşa bizim barkasın
burnuna tərəf çəkdi.
Gəmidən, yuxarıdan, matrosların yığışdığı yerdən
təəssüflü inilti səsi gəldi, inilti birdən sevincli hay-küylə
əvəz olundu, çünki italiyalılardan biri uzun qatlama bıçağı
çıxarıb burazı kəsdi. Ancaq biz onları təhlükəsiz yerdən
çıxarmışdıq, şkotun yanında oturmuş Çarli irəli əyildi,
yalikin arxa tərəfindən yapışdı. Bütün bunlar bir saniyə
içərisində baş verdi. Birinci italiyalı burazı kəsəndə, Çarli
yalikdən yapışanda ikinci italiyalı avarı onun başına vurdu.
Çarli əlini qənimətdən çəkdi, zərbədən gicəlləndi, qayığın
içinə sərələndi. İtaliyalılar isə avarlara güc verib gəminin
arxa tərəfində yola çıxdılar.
Rumpeldən və şkotdan yapışmış yunan “Lankaşir
kraliçası”nın ətrafında təqibini davam etdirir, mən də
başında dəhşətli yumru əmələ gələn Çarli ilə məşğul olmağa
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başladım.

Bizim

tamaşaçılarımız,

dənizçilərimiz

sevindiklərindən coşmuşdular, hamı bir nəfər kimi qaçıb
aradan çıxan italiyalılara ürək-dirək verirdi. Çarli qalxıb
oturmuşdu, əli ilə başını tutub təəccüblə ətrafına boylanırdı.
Çarli tapançasını çıxarıb dedi:
– İndi onlara qaçıb aradan çıxmağa heç cürə imkan
verməyəcəyəm.
Biz ikinci dövrəni vuranda o tapançasını qaldırıb
italiyalıları hədələdi, onlar hallarına təfavüt etmədən böyük
sürətlərini saxlayaraq, silaha heç fikir vermədən avar
çəkirdilər.
Çarli qəzəblə qışqırdı:
– Dayanmasanız, atəş açacağam!
Ancaq hədənin heç bir nəticəsi olmadı, bir neçə güllə
onların yaxınlığından ötüb keçəndə belə, onlar təslim
olmaqdan boyun qaçırdılar. Onlara bizdən yaxşı məlum idi
ki, Çarli silahsız adamlara atəş açmaz, onlar əvvəlki kimi
inadla gəminin dövrəsində fırlanırdılar.
Çarli qışqırdı:
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– İndi ki, belədir, biz onları əldən salarıq! Onlar ilan
dili çıxarıb yalvararlar. Biz onların axırına çıxarıq.
Beləliklə, təqib davam edirdi. İtaliyalıları biz hələ
iyirmi dəfə də “Lankaşir kraliça”sının başına dolanmağa
məcbur etdik, axırdan-axıra gördük ki, onların dəmir
əzələləri də zəiflədi. Onlar lap əldən düşmüşdülər, bir neçə
dəfə dövrə vursaydılar, əgər iş başqa şəkil almasaydı, lap
əldən-dildən düşərdilər. Hər dəfə üzü küləyə gedəndə
onların vəziyyəti bizimkindən yaxşı olurdu, belə ki,
“Lankaşir kraliçası” gəmisinin ortasına çatanda, bu vaxt
ancaq onun burun tərəfində olurduq. Sonuncu dəfə
“Lankaşir kraliçası”nın burun tərəfindən dövrə vuranda
gördüm ki, italiyalılar gəmidən salınan pilləkənlə yuxarı
qalxırlar. Bu görünür ki, kapitanın razılığı ilə dənizçilərin
təşəbbüsü idi, çünki biz yaxınlaşanda pilləkəni yuxarı
çəkmişdilər. Yalik havada gəmi şlyupbalkalarının52 üstündə
yellənirdi.

52

Şlyupbalka – qayıqları gəminin bortuna qaldırmaq və ya endirmək üçün qurğu
(Tərc. qeydi).
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Kapitanla sonrakı danışığımız qısa və aydın oldu.
Kapitan bizə “Lankaşir kraliçası”nın göyərtəsinə qalxmağı
qadağan etdi. İtaliyalıları təhvil verməkdən tamamilə boyun
qaçırdı. Bu vaxt Çarli də bizim yunan kimi özündən
çıxmışdı. O, uzun çəkən və mənasız təqibdən nəinki
müvəffəqiyyətsizliyə uğramışdı, hələ üstəlik, əlimizdən
çıxan brakonyerlər başına zərbə ilişdirib gicəlləndirmişdilər.
O, yumruğunu düyünləyib, o biri əlinin ovcuna vurub
qətiyyətlə dedi:
– Əgər bu iki nəfər qaçıb məndən yaxa qurtarsalar, qoy
məni assınlar! Mən nə qədər ki, burdayam, icazəm var,
onların keşiyini çəkəcəyəm, mən onları Əzrailə can
verməmişdən əvvəl tutmasam, heç Çarli Le Qrant deyiləm.
Beləliklə də həm balıqçıların, həm də balıqçı
patrulunun tarixi “salnaməsində” qeyd olunan “Lankaşir
kraliçası”nın mühasirəsi başlandı. “Şimal maralı”nın siyənək
balığı tutan qayıqları mənasız təqibindən sonra Benişyaya
qayıdanda Çarli Neyl Partinqtondan xahiş etdi ki, qızıl balıq
ovlayan qayığın içərisinə adyallar, ərzaq ehtiyatı və soba
qoyub

bizə

göndərsin.

Qayıqlarımızı
172
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dəyişdik, qanunu pozduğu üçün Benişyada həbsxanada
yatmalı olan bizim yunanla xudahafizləşdik. Çarli ilə mən
şamdan sonra səhər açılınca növbə ilə dörd saat növbə
çəkdik. Bu gecə balıqçılar qaçıb aradan çıxmağa cəhd
etmədilər, ancaq gəmidən sahilə kəşfiyyat məqsədi ilə qayıq
göndərildi.
Ertəsi günü biz müntəzəm olaraq gəmini mühasirəyə
aldıq, öz rahatlığımızı da yaddan çıxarmayıb planımızı
müəyyənləşdirdik. Benişyadan bir qədər aşağıda yerləşən
Solan körpüsü adlanan dokun53 bizə yaxşı köməyi dəydi.
Sən demə, “Lankaşir kraliçası”, Terner tərsanəsi və Solan
körpüsü iri, müxtəlif tərəfli üçbucaq əmələ gətirir.
Üçbucağın bir tərəfi gəmidən sahilədək olan məsafədir,
bunu italiyalılar qət edə bilərdilər, bu tərəf, italiyalılar sahilə
çıxa bilsinlər deyə – bizim keçəcəyimiz məsafə Solan
körpüsündən sahilə qədərdi. Ancaq yelkənli gəminin sürəti
avarlı gəmidən artıq olduğundan, italiyalılara üçbucağın o
tərəfinin yarısını qət etməyə imkan verib, sonradan
53

Dok – gəmi təmir olunan yer (Tərc. qeydi).
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dallarınca düşmək olardı. Biz italiyalılara imkan versəydik
ki, yolun yarısından çoxunu keçsinlər, onlar sahilə bizdən
tez çatardılar. Onlar yolu yarı eləməmiş dallarınca düşüb
təqib etsəydik, bizdən qaçıb gəmidə gizlənə bilərdilər.
Biz italiyalıların sahilə üz tutacağı üçbucağın o tərəfini
xəyalən iki yerə böləndə, sərhədin körpünün axırından bir
qədər sahildən o tərəfdə yerləşən yel dəyirmanına uzandığını
müəyyənləşdirdik. Bu xətt bizə imkan verdi ki, təqibə
başlamazdan əvvəl onların ora çatmasına imkan verək.
Günlərlə biz durbinlə italiyalıların yolun yarısındakı nöqtəyə
çatanacan tələsmədən, avar çəkmələrinə göz yetirir, onların
dəyirmanının yaxınlığına üzdüyünü görən kimi biz bir göz
qırpımında öz qayığımıza atılır, yelkənləri dikəldirdik.
Ancaq bizim təqibə hazırlaşdığımızı görən kimi onlar qayığı
döndərir, tələsmədən geri “Lankaşir kraliçası”na tərəf üzür,
bilirdilər ki, onları haqlaya bilmərik.
Xay havalarda, yelkənli qayıq səmərəsiz olanda,
avarları içəri qatlanmış pərli, yüngül yalikimiz var idi. Külək
əsməyən günlərdə italiyalılar gəmidən aralanan kimi biz
körpünü tərk edirdik. Gecələr isə biz gəminin bilavasitə
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yaxınlığında keşik çəkir, Çarli ilə mən hər dörd saatdan bir
bir-birimizi əvəz edirdik. Ancaq italiyalılar günün günorta
vaxtı qaçıb aradan çıxmağı lazım bildilər, bizim gecələr
oyaq qalmağımız əbəs imiş.
Bir dəfə Çarli dedi:
– Hər şeydən artıq məni bir şey dəli edir ki, biz halal
yuxumuza haram qatmışıq, bu həyasız brakonyerlər isə
gecələr rahatca yatırlar. Ancaq onlardan bunun əvəzini
çıxmaq mənə borc olsun! – deyib onları hədələdi. – Mən
onları bu gəmidə o vaxtadək saxlayacağam ki, kapitan
onlardan mənzil və yemək haqqı alsın! Nərə balığı naqqa
balığı olmadığı kimi bu sözümdə də yalan yoxdur.
Biz gərək əzab-əziyyətli bir məsələni həll edəydik. Nə
qədər ki, biz sayıqdıq, italiyalılar qaçıb aradan çıxa
bilməzdilər, ancaq onlar nə qədər ki ehtiyatı əldən
vermirdilər, onları tuta bilməzdik. Çarli onları nə yolla
tutacağını çox götür-qoy etdiyindən lap əldən-dildən
düşmüşdü, ancaq biz fərasətsizlik edirdik. Görünür, səbirlə
gözləməkdən başqa əlacımız yox idi. Bu oyun idi, onu daha
çox hövsələli olan udacaqdı. İtaliyalıların sahildəki dostları
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ağıllı-başlı siqnalizasiya düzəltmişdilər, onun köməyilə
italiyalılarla danışırdılar. Bu bizi xüsusi ilə əsəbiləşdirirdi,
bizə bir an da olsa mühasirəni zəiflətməyə imkan vermirdi.
Bundan başqa Solan körfəzində daima iki-üç şübhəli balıqçı
dolaşırdı, bizə göz qoyurdu. Biz, Çarli demişkən, “Üzdə
gülürdüksə, içərimizdə ağlayırdıq”. Bu ara, mühasirə bütün
vaxtımızı əlimizdən alır, başqa bir işlə məşğul olmağımıza
imkan vermirdi.
Günlər keçirdi, ancaq vəziyyət əvvəlki kimi idi. Ona
görə yox ki, italiyalılar onu dəyişmək istəmirdilər. Bir dəfə
gecəyarısı onların sahildəki dostları hətta yalikdə dənizə
çıxdılar ki, bizi aldatsınlar və qaçmaqda onlara kömək
etsinlər. Bu cəhd ancaq ona görə baş tutmadı ki,
şlyupbalkaların blok54 talisi55 yaxşıca yağlanmamışdı. Bizi
tanımadığın yalikin dalınca düşməkdən, şlyupbalkaların
cırıltısı uzaqlaşdırdı, biz “Lankaşir kraliçası”na tərəf o vaxt
qayıtdıq ki, italiyalılar öz yaliklərini suya salırdılar. Ertəsi
54

Blok – qarqara yük qaldıran maşın (Tərc. qeydi).

55

Tali – yük qaldıran mexanizm (Tərc. qeydi).
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gecə də dövrəmizdə nə az, nə çox altıyacan yalik var idi, biz
isə zəli kimi gəminin arxa tərəfinə yapışıb qalmışdıq,
bununla da balıqçıların planı pozuldu, ona görə də onlar
axırdan-axıra hirslənib, bizə nahaq yerə söyüş yağdırmağa
başladılar. Çarli qayığın içində oturub öz-özünə gülürdü.
O mənə dedi:
– Bu xeyirliyədir. Adamlar söyüşməyə başlayanda,
deməli, səbirlərini itiriblər, səbrini itirən də onun dalınca
başını itirir. Sözlərimi yadında saxla, əgər biz hövsələsizlik
eləməsək, günlərin birində onlar ehtiyatı əldən verəcəklər,
bu vaxt da axırları çatacaq.
Ancaq onlar ehtiyatı əldən vermədilər, Çarli boynuna
aldı ki, bu bütün əlamətlərin doğrultmadığı yeganə haldı.
Deyəsən, italiyalıların da hövsələsi bizimkindən geri
qalmazdı. Mühasirənin ikinci həftəsi əvvəlki kimi yeknəsəq
keçirdi ki, birdən sanki Çarlinin mürgü vuran fərasəti
oyandı, o, bir biclik fikirləşdi.
Benişyaya təzə, tanımadığımız patrul dəstəsinin üzvü
gəldi, biz onu planımızın iştirakçısı etdik. Biz var
qüvvəmizlə çalışırdıq ki, bu niyyətimizi gizli saxlayaq,
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ancaq sahildəki italiyalılar nə isə hiss edib, mühasirəyə
alınanlara tapşırdılar ki, ayıq olsunlar.
Biz niyyətimizi həyata keçirmək istədiyimiz gecə,
mənlə Çarli avarlı qayıqda həmişəki kimi “Lankaşir
kraliçası”nın arxasında öz yerimizi tutduq. Hava tamam
qaralandan sonra Piter Boylen davasız, sınıq-salxaq, balaca
lap qoltuq altına vurulub aparılan bir qayıqda dənizə çıxdı.
Onun tappıltı ilə avar çəkdiyini eşidəndə biz bir qədər
uzaqlaşıb

qaranlıqda

dayandıq.

“Lankaşir

kraliçası”

gəmisinə yaxınlaşan Piter lövbərin yanında növbə çəkən
dənizçidən, taxıl yükü gözləyən gəminin – “Şotland başçısı”
gəmisinin harda dayandığını bic-bic soruşub, yöndəmsiz
hərəkət edərək qayığını aşırdı. Növbədə dayanan adam
pilləkənlə qaça-qaça aşağı düşüb Piteri sudan çıxardı. Piterə
də elə bu lazımdı, indi o ümid edirdi ki, onu gəmiyə
aparacaqlar, kayutda qızışar, üst-başını qurudar. Ancaq
kapitan onu pilləkənin aşağısında saxladı, onun ayaqları
suya toxunurdu, soyuqdan dişi-dişinə elə dəyirdi ki, davam
gətirməyib qaranlıqdan çıxıb onu öz qayığımıza götürdük.
Yuxudan ayılan komanda heyətinin zarafatları, atmacaları
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söz yox ki, bizi dilxor etdi, hətta hər iki italiyalı da tutacağa
dırmaşıb, qəhqəhə çəkərək qəzəblə bizə gülürdülər. Çarli
yavaşca, elə yavaşca dedi ki, bu sözü təkcə mən eşitdim:
– Eybi yoxdur, cücəni payızda sayarlar. Oğlum, düz
demirəm?
Sonra o, mənim kürəyimi şappıldatdı, mənə elə gəldi ki,
onun səsində ümiddən çox qətiyyət var.
Biz sözsüz ki, qabaqcadan polisin razılığı ilə ingilis
gəmisinin göyərtəsinə hökumət dairələrinin göstərişi ilə
qalxa bilərdik. Ancaq Balıq ovçuları komissiyasının
təlimatında

deyilirdi

ki,

patrullar

məsələni

mürəkkəbləşdirmə- sinlər, yüksək hökumət dairələri işə
qarışsaydılar,

bu

hadisə

beynəlxalq

münaqişə

ilə

nəticələnərdi.
Mühasirənin ikinci həftəsi başa çatmaq üzrə idi, ancaq
şəraitin dəyişəcəyini göstərən heç bir əlamət nəzərə
çarpmırdı. Buna baxmayaraq, on dördüncü günün səhəri
vəziyyət həm bizim üçün, həm də hökmən həbs etmək
istədiyimiz adamlar üçün ən gözlənilməz və qəribə şəkildə
dəyişdi. Çarli ilə biz gecəni “Lankaşir kraliçası”nın arxa
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göyərtəsində,

növbətçilikdə

keçirdik.

Çarli

təəccüblə

qışqırdı:
– Ey! Sən öz insafınla düzünü de görüm, bu nədir belə?
Belə bir əcaib gəmi görmüsənmi?
Hə, əslində təəccüblənməli idi, çünki körpüdə əvvəllər,
doğrudan da, rastıma çıxmamış bir barkas var idi. Ona
əslində barkas da demək olmazdı, ancaq o başqa gəmilərdən
çox barkasa bənzəyirdi. Onun uzunluğu yetmiş fut olardı,
ancaq çox ensiz gövdəsi var idi, heç bir üst tikilisi yox idi,
ona görə də olduğundan balaca görünürdü. Onu poladdan
qayırmışdılar, qara rəngə boyamışdılar, ortasında birbirindən xeyli aralı, barkasın arxasına tərəf əyilmiş üç tüstü
borusu var idi, barkasın uzun və bıçaq kimi iti burnundan
bilinirdi ki, o böyük sürət götürə bilər. Biz barkasın arxa
tərəfindən keçəndə, yanında xırda hərflərlə yazılmış “Ox”
sözünü gördük. Çarli ilə mən maraqdan özümüzə yer
tapmırdıq. Bir neçə dəqiqədən sonra biz barkasın içində idik,
göyərtədə

dayanıb

günəşin

batmasına

tamaşa

edən

mexaniklə söhbət edirdik. O bizim marağımızı həvəslə
təmin etdi, tezliklə öyrəndik ki, “Ox” dünən axşamdan xeyli
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ötmüş, San-Fransiskodan gəlib. Bu gəlişi sınıq saymaq olar,
gəminin yiyəsi Kaliforniya mədənləri sahibi gənc milyoner
Sayles Tetdir, o iti sürətli yaxtaların dəlisidir. Sonra
turbenli56mühərriklərdən, buxardan istifadə olunmaqdan,
porşen57, ştok58, krivoşipdən59, bir sözlə, mənim baş
açmadığım şeylərdən danışdılar, mənim ancaq yelkənli
gəmilərdən başım çıxırdı. Ancaq mexanikin axırıncı
sözlərini çox yaxşı başa düşdüm.
O fəxrlə dedi:
– İstəyirsiniz inanın, istəmirsiniz yox, ancaq “Ox”un
gücü dörd min at qüvvəsində, sürəti saatda qırx beş mindir.
Çarli həyəcanla dilləndi:
– Dostum, bunu təkrar edin! Təkrar edin!
Mexanik mehribanlıqla gülümsünüb təkrar etdi:
56

Turben – içərisində buxar, qaz və ya axar suyun enerjisi mexaniki qüvvəyə çevrilən
mühərrik (Tərc. qeydi).
57

Porşen – piston nasoslarda və s.-də mayeləri, buxarı, qazları qovan silindrik hissə
(Tərc. qeydi).
58

Ştok – lövbər qolu (Tərc. qeydi).

59

Krivoşip – çarx qolu maşının valını hərəkətə gətirmək üçün manivela (Tərc. qeydi).
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– Dörd min at qüvvəsi və saatda qırx beş min!
Çarli vəcdlə soruşdu:
– Onun yiyəsi hanı? Onunla söhbət eləmək olar?
Mexanik başını yelləyərək cavab verdi:
– Deyəsən, yox. O hələ də yatır.
Bu vaxt əyninə sürməyi gödəkcə geymiş cavan bir
oğlan göyərtəyə qalxdı, barkasın arxa tərəfinə keçib göyə
tamaşa eləməyə başladı.
Mexanik dedi:
– Bax, bu da mister Teyt.
Çarli barkasın dal göyərtəsinə keçib onunla danışmağa
başladı. O, nə barədəsə əl-qolunu ölçə-ölçə danışırdı,
barkasın cavan yiyəsinin sir-sifətindən bilinirdi ki, onun
danışığı xoşuna gəlib. Görünür, o, Terner tərsanəsi
yaxınlığında suyun nə qədər dərinliyi olduğunu soruşub.
Çünki mən Çarlinin əl-qol hərəkəti ilə onu başa salmağa
çalışdığını görürdüm. Bir neçə dəqiqədən sonra əhvaliruhiyyəsi yaxşılaşan Çarli qayıdıb gəldi.
O mənə dedi:
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– Gedək, oğlum. Körpüyə gedək. İndi bizdən yaxa
qurtara bilməzlər.
Nə yaxşı ki, “Ox”u tez tərk etdik, çünki bu vaxt bizə
göz qoyan balıqçıların biri göründü. Çarli ilə mən körpüdə –
“Ox”dan bir qədər qabaqda “Lankaşir kraliçası”na göz
qoymaq mümkün olan yerdə, qayığımızın yanında yerimizi
tutduq. Saat doqquzacan sakitlikdi, sonra biz italiyalıların
üçbucağın öz tərəfindən sahilə yollandıqlarını gördük. Çarli
çox sakitcə oturmuşdu, italiyalılar yolun dörddə birini qət
etmişdilər ki, o həyəcanla pıçıldadı:
– Saatda qırx beş mil... Onlar xilas ola bilməzlər...
Onlar əlimizdədirlər.
İtaliyalılar tələsmədən avar çəkir, demək olar ki, yel
dəyirmanının xəttinə çatmışdılar. Biz adətən bu an
qayığımıza atılır, yelkənləri dikəldirdik, yalikdəki iki nəfər
bizim indi hərəkət etmədiyimizi görüb görünür ki, mat
qaldılar.
Onlar sahildən və gəmidən eyni məsafədə aralı olanda,
dəyirmana

çatanda,

biz

onlara

sahilə

indiyədək

yaxınlaşmağa imkan verdiyimizdən yaxın şübhəyə düşdülər.
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Biz durbinlə onların öz yaliklərində bizim nə edəcəyimizi
bilmək üçün ayağa durduqlarını gördük. Yanımızdakı
körpüdə oturmuş casusu da fikir götürmüşdü. O bizim niyə
yerimizdən tərpənmədiyimizdən baş açmırdı. İtaliyalılar lap
yaxına gəldilər, təzədən ayağa durdular, diqqətlə sahilə
tamaşa etməyə başladılar, sanki biz orda gizlənmişdik. Bu
vaxt sahildə bir nəfər göründü, əlindəki yaylığı yelləyib
işarə etdi ki, yol açıqdır. Bu vaxt italiyalılar qəti qərara
gəldilər. Onlar avarlara güc verib irəli cumdular, ancaq Çarli
hələ də gözləyirdi. Onlar “Lankaşir kraliçası” ilə sahil
arasındakı məsafənin dörddə üç hissəsini ötəndə, sahilə
dörddə bir mildən bir qədər çox qalanda Çarli əlini çiynimə
vurub qışqırdı:
– Girə keçdilər! Girə keçdilər!
Bizimlə “Ox” arasındakı məsafəni biz bir neçə addımla
keçib onun göyərtəsinə atıldıq. Bir an içində onun burun və
arxa tərəfindəki iplər açıldı, “Ox” sürətlə irəli cumdu.
Körpüdə qalan, bizə göz qoyan casus tapançasını çıxarıb
nəfəsini dərmədən havaya beş güllə boşaltdı. İtaliyalılar başa
düşdülər ki, onlara xəbərdarlıq edirlər, dəli kimi əkildilər.
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Onların

dəli

kimi

qaçdığını

desək,

bəs

bizim

hərəkətimizə nə kimi ad vermək olardı? Biz, demək olar ki,
qanad açıb uçurduq. Bizim barkas suları dəlicəsinə elə
sürətlə bölürdü ki, gəminin yanlarının hər iki tərəfindən
köpüklənərək üç qüvvətli dik dalğalar axırdı, arxadan isə
üzərimizə sanki hər an gəmimizin üstünə tökülüb onu məhv
etməyə hazır olan daraqşəkilli dalğa gəlirdi. “Ox” titrəyir,
əsir, canlı bir varlıq kimi nərə çəkirdi. Bizim qaldırdığımız
külək tufanı, sürəti saatda qırx beş milə çatan qasırğaya
bənzəyirdi. Biz üzümüzü bu tufana tərəf tuta bilmirdik,
nəfəsimizi güclə dərirdik. Bu külək boruların ağzından çıxan
tüstünü düz geriyə – gəminin hərəkətinə düzbucaq şəkildə
dağıdırdı. Biz ekspress sürəti ilə cumurduq. Çarli sonradan
deyirdi: “Biz ox kimi uçurduq”. Bizim hərəkətimizi bundan
daha dəqiq şəkildə təsvir etmək olmazdı.
Yalikdəki italiyalılara gəlincə, mənə elə gəlirdi ki, biz
körpüdən aralanan kimi onları haqladıq. Biz onlara
yanaşmamışdan əvvəl barkasın hərəkət sürətini azaltmalı
olduq, buna baxmayaraq “Ox” onların böyründən qasırğa
kimi ötdü, biz italiyalılarla sahil arasında dövrə vurub geri
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qayıtmalı olduq. İtaliyalılar ara vermədən avar çəkir, avarı
hər dəfə suya salanda skamyanın üstünə qalxır, biz onların
böyründən sürətlə ötəndə onlar Çarli ilə məni tanıdılar. Bu
onları lap çaşdırdı, onların qoçaqlığından əsər-əlamət
qalmadı. Onlar avarlarını sudan qaşqabaqla çıxartdılar.
Özlərini həbs etməyə icazə verdilər.
Biz sonradan körpüdə qələbə əldə etməyimizdən
danışanda Neyl Partinqton dedi:
– Çarli, bütün bunlar öz yerində, ancaq mən bir şeyi
başa düşə bilmirəm ki, sənin tərifi göylərə qaldırılan
fərasətin bu dəfə nədə imiş.
Ancaq Çarli bu dəfə də özünü itirmədi, soruşdu:
– Fərasət? – “Ox”a işarə edib dedi. – Bu gəmiyə bax!
Yox, sən bir yaxşı-yaxşı bax! Əgər belə gəminin ixtirası
fərasətin məhsulu deyilsə, bəs nədir? Söz yox ki, bu dəfəki
fərasət mənim deyil, ancaq o, öhdəsinə düşən işi gördü.
ÇARLİNİN BİCLİYİ
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Bizim balıqçı patrulu qəzəblənmiş balıqçı dəstəsini bir
göz qırpımında həbs edəndə, ən gülməli, ən qorxulu işini
görüb qoçaqlıq göstərmişdi.
Çarli bu müvəffəqiyyəti zəngin balıq ovu, Neyl
Partinqton isə biclik adlandırdı. Mən bilən, Çarli bunların
arasında elə bir əsaslı fərq görmürdü, belə sayırdı ikisi də
bizim müvəffəqiyyətimizdir. Balıqçılarla bu çarpışma
balıqçılar üçün əsl Vaterloo döyüşü, balıqçı patrulunun
onlara yerində vurduğu ən ağır zərbə idi, çünki onlar qanunu
açıq-aydın,

həyasızcasına

pozurdular.

Necə

deyərlər,

“Mövsümün açıq” vaxtı balıqçılar qabaqlarına nə qədər
çıxdı, qayıqları nə qədər tutdu, o qədər də qızılbalıq ovlaya
bilərlər. Ancaq işdə mühüm bir məhdudiyyət var: şənbə
günü günbatandan bazar ertəsi gün çıxana qədər tor atmaq
qadağandır. Bu Balıq ovu komissiyasının ağıllı qərarıdır,
çünki balıqların kürü tökməsi vaxtı qızıl balıqlara çay yuxarı
üzməyə və kürünün mayalanmasına imkan vermək lazımdır.
Konserv zavodları və bazarda satmaq üçün qızılbalıq
ovlayan yunan balıqçıları bu qanuna bir dəfədən başqa
həmişə ciddiyyətlə əməl edirdilər.
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Bir dəfə bazar günü Çarlinin dostu Kollinsvildən
telefonla zəng çalıb xəbər verdi ki, bütün balıqçı qəsəbəsi
dənizə çıxıb tor atır. Çarli ilə mən o dəqiqə qayığa atılıb
hadisə baş verən yerə yollandıq. Arxadan əsən yüngül
küləklə Karkinez körfəzini, Syujan limanını keçib, ŞipAylend mayakının böyründən dövrə vurub keçdik, bütün
balıq ovlayan gəmi dəstəsini iş başında gördük. Əvvəlcə,
icazə verin, onların nə kimi üsulla balıq tutduqlarını izah
edək. Onlar, necə deyərlər, qəlsəməli tor atırdılar. Bu, romb
şəklində halqalı adi tor idi, onun hissələri arasındakı məsafə
yeddi yarım düymdən artıq olmamalı idi. Belə torların
uzunu beş yüzdən yeddi yüzədək, hərdən də səkkiz yüz futa
qədər, eni isə bir neçə fut olur. Bu torları bir yerə bənd
etmirlər, axın boyu üzür, yuxarı ucu qarovulların vasitəsilə
suyun üzündə olur, aşağı ucunu isə qurğuşun qursalar suyun
dibinə çəkir.
Belə quruluşu olan tor axının qabağını şaquli kəsir;
çaya ancaq ən xırda-xuruş balığı buraxır. Qızılbalıq, adətən,
yuxarıda üzür, baş tərəfdən halqaya – kəməndə düşür,
köklüklərinə görə tordan keçə bilmir, geriyə də çəkiləndə
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halqalara ilişən qəlsəmələri onlara mane olur. Belə tor atmaq
üçün iki balıqçı bəs edir, biri avar çəkir, o biri isə qayığın
arxa tərəfində ayaq üstə dayanaraq tələsmədən suya tor atır.
Köndələninə çaya tor atan balıqçılar torun bir ucunu qayığa
bağlayıb onunla axın boyu üzürlər.
Biz qanunu pozan balıq ovlayanlara yaxınlaşanda
onların torları bir-birindən iki yüz-üç yüz yard aralıda
atılmışdı, çay isə göz gördükcə başdan-başa qayıqlarla dolu
idi.
Çarli dedi:
– Bir şey pisdir ki, oğlan, mənim min əlim yoxdur ki,
onların hamısını birdən tutum. Belədə isə bir qayıqdan artıq
tuta bilmərik; başımız qarışınca qalanlar torlarını yığıb
aradan çıxacaqlar. Biz yaxına gəldik, həmişəki kimi nə
narahatçılıq, nə də qarmaqarışıqlıq hiss etdik. Əksinə, bütün
qayıqlar

öz

torlarının

yanında

sakitcə

durmuşdular,

balıqçılar bizə heç məhəl qoymadılar. Çarli mızıldandı:
– Qəribədir. Bəlkə bizi tanımadılar?
Mən cavab verdim ki, ola bilməz, Çarli mənimlə
razılaşdı. Bizi yaxşıca tanıyan qayığı idarə edənlərin
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gəmiləri

qarşımızda

cərgələnib

durmuşdular,

buna

baxmayaraq, balıqçılar bizim qayığa elə laqeyd baxırdılar ki,
sanki biz ot daşıyan şalanda60, ya da ki, əyləncə yaxtası idik.
Ancaq biz yaxınlıqdakı tora yaxınlaşanda vəziyyət bir
qədər dəyişildi, onun sahibləri qayığı açıb, tələsmədən sahilə
doğru avar çəkməyə başladılar. Ancaq qalan balıqçılar
əvvəlki kimi heç narahat olmurdular. Çarli dedi:
– Doğrudan da, qəribədir. Hər nə isə, biz toru müsadirə
edə bilərik.
Biz yelkənləri yığdıq, torun ucundan yapışıb, onu
qayığa çəkməyə başladıq. Ancaq biz əlimizi tora uzadan
kimi böyrümüzdən güllə vıyıltı ilə keçdi, suda şappıldadı,
uzaqdan tüfəng atəşi ətrafa yayıldı. Sahilə çıxan dənizçilər
bizə atəş açırdılar. Biz təzədən əlimizi tora uzatdıq, yenə
güllə vıyıldadı, bu dəfəki güllə çox yaxından keçdi. Çarli
torun ucunu avar yerinə keçirdib oturdu. Güllə səsləri
kəsildi. Ancaq o, əlini tora uzadan kimi yenə atışma
başlayırdı.
60

Şalanda – dibi yastı barja (Tərc. qeydi).
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– Heç nə eləmək olmaz. Uşaqlar, görünür, tor sizə
bizdən daha çox gərəkdir, alın, sizinki olsun.
Biz o biri qayığa tərəf üzdük. Çarli bir şeyi müəyyən
eləmək istəyirdi ki, görsün, doğrudanmı bu qanunun
mütəşəkkil pozulmasıdır, ya yox?!
Biz yaxına gələndə qayıqdakı balıqçılar da torları açıb
sahilə yollandılar, əvvəlki iki nəfər qayıdıb atdığımız toru
qayığa bağladılar. Biz ikinci tordan yapışan kimi üstümüzə
yenə güllələr yağdı, biz ancaq geri çəkiləndə atışma kəsildi,
üçüncü qayığın yaxınlığında da həmin hadisə təkrar olundu.
Tam

müvəffəqiyyətsizliyə

uğrayandan

sonra

öz

cəhdlərimizdən əl çəkib yelkənlərimizi dikəltdik, qayığı
külək əsən istiqamətə keçirib geriyə – Benişyaya qayıtdıq.
Bir neçə bazar günü keçdi, balıqçılar hər dəfə qanunu açıqaydın pozurdular. Silahlı əsgərlərsiz biz heç nə edə
bilməzdik. Balıqçıların bu yeni ixtirası ürəklərindən idi,
onlar bundan var qüvvələri ilə istifadə edirdilər, biz isə
onların öhdəsindən nə cür gələcəyimizi bilmirdik.
Bu ara Neyl Partinqton bir neçə həftə olduğu Aşağı
körfəzdən qayıtdı. İstridyə oğurlayan dəniz quldurlarının
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üzərinə basqın edən cavan oğlan yunan Nikolas da onun
yanında idi, onlar ikisi də bizə kömək etməyi qərara aldılar.
Biz hərəkət planımızı dəqiqi müəyyənləşdirdik, sözü bir
yerə qoyduq ki, onlar sahildə pusqu düzəldərlər, Çarli ilə
mən torları çıxarmağa başlayanda qayıqdan çıxıb bizi
gülləyə tutan balıqçıları həbs edərlər.
Plan çox yaxşı idi. Hətta Çarli də onu təqdir etdi. Ancaq
yunanlar biz düşündüyümüzdən də hiyləgər imişlər. Onlar
bizi qabaqladılar, özləri sahildə pusqu düzəltdilər. Neyllə
Nikolası əsir aldılar, Çarli ilə mən torları yığmaq istəyəndə,
dövrəmizdə güllələr keçən dəfəki kimi vıyıltı saldı. Biz yenə
geri çəkilməli olduq, bu vaxt balıqçılar Neyllə Nikolası o
dəqiqə azad etdilər. Onlar çox pərt halda yanımıza
qayıtdılar, Çarli çox amansızcasına onlara sataşdı. Ancaq
Neyl də söz altda qalmadı, Çarlidən istehza ilə soruşdu ki,
onun tərifi göylərə qaldırılan fərasətinə nə oldu, niyə o
indiyədək heç nə fikirləşməyib.
Çarli söz verdi:
– İmkan ver, fikirləşərəm.
Neyl razılaşdı:
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– Hər şey ola bilər, ancaq bir şeydən qorxum var ki, o
vaxtadək qızılbalıq qalmasın, sənin fərasətinin də heç kəsə
xeyri dəyməsin.
Baş verən hadisədən qanı qaralmış Neyl Partinqton
təzədən Nikolası da özü ilə götürüb Aşağı körfəzə yola
düşdü, Çarli ilə mən təzədən tək qaldıq. Bu o deməkdi ki,
bazar günü Çarlinin ağlına yaxşı bir fikir gəlməyincə, balıq
ovu öz qaydasında davam edəcək. Mən də yunanları tutmaq
üçün baş sındırırdım, biz sınaqdan puç çıxan minlərcə plan
qururduq.
Yunanlar isə burunlarını dik tutaraq yeriyir, özlərinin
qələbələri ilə hər yerdə öyünürdülər, bu isə bizi daha artıq
alçaldırdı. Tezliklə bir şey hiss etdik ki, balıqçılar arasında
bizim nüfuzumuz açıq-aydın düşür. Biz məğlub olmuşduq,
balıqçılar bizə hörmət etmirdilər. Hörmət ki, aradan
götürülmüşdü, bizə sataşırdılar. Çarliyə “Qoca arvad”, mənə
də “Südəmər” deyirdilər. Vəziyyət get-gedə lap çıxılmaz
olurdu, hiss edirdik ki, nüfuzumuzu əvvəlki zirvəyə
çatdırmaq üçün yunanlara qəti zərbə endirməliyik.
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Bir səhər ağlımıza yaxşı bir fikir gəldi. Biz çay
gəmilərinin lövbər saldıqları körpüdə idik. Ayağında boğazı
hündür dənizçi çəkməsi olan, üz-gözü şişmiş bir cavan oğlan
yükdaşıyanlara və avaralara başına gələn qəzalardan
danışırdı. Bu həvəskar balıqçı özünün dediyinə görə, Berkli
yaxınlığında balıq ovlayırmış ki, yerli bazarda satsın. Berkli
Aşağı körfəzdə Benişyanın otuz milliyində idi. Keçən gecə
o, tor atıb öz qayığında mürgü vururmuş. Səhər yuxudan
oyanır, gözlərini açır, görür ki, onun qayığı yavaşca
Benişyadakı gəmi körpüsünə toxunur, “Apaş” paroxodu
gözünün qabağındadır, iki dənizçi onun torunun qalıqlarını
paroxodun çarxından açır. Demək, o, yuxuya gedəndə
qayığın fənəri sönübmüş, “Apaş” düz onun torunun
üstündən keçibmiş. Tor parça-parça olsa da, paroxodun
çarxına möhkəm ilişmiş, qayığı dalınca otuz mil sürüyüb
dartıbmış.
Çarli böyrümə bir dürtmə vurdu. Mən o dəqiqə onun
fikrindən keçənləri başa düşüb etiraz etdim:
– Biz axı paroxod icarəyə götürə bilmərik.
O cavab verdi.
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– Mən heç istəmirəm də. Gəlsənə, Terner tərsanəsinə
bir baş çəkək. Ağlıma bir fikir gəlib, bəlkə gərəyimiz oldu.
Biz tərsanəyə yollandıq, Çarli orda məni, sudan
çıxarılıb

təmizlənmək

və

təmir

üçün

slipin61üstünə

qoyulmuş “Meri-Rebekka”ya tərəf apardı. Biz yüz qırx ton
yük qaldıran yastı dibli paroxoda yaxşı bələd idik, körfəzdə
heç bir şxunun yelkənlərinin ümumi sahəsi bu qədər deyildi.
Çarli əynində göy köynək olan qrot-qafelə donuz piyi
sürtən zorba şvedə müraciət etdi:
– Ole, işlər necədir?
Ole nə isə mızıldadı, işdən ayrılmadan qəlyanını
tüstülətməyə başladı. Körfəzdə şxun sürən kapitan da
dənizçilərindən geri qalmamaq üçün möhkəm işləməli
olurdu.
Ole Eriksen Çarlinin zənnini təsdiq etdi, təmir işləri
qurtaran kimi “Meri-Rebekka” San-Xoakin çayı ilə yuxarı,
Stoktona buğda daşımağa yollanacaqdı. Bu vaxt Çarli

61

Slip – gəmiləri qaldırıb kənara çəkmək üçün qurğu (Tərc. qeydi).
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xahişini bildirdi, ancaq Ole Eriksen başını qətiyyətlə
tərpətdi.
Çarli onu dilə tutdu:
– Bir qarmaq, təkcə yaxşı bir qarmaq.
Ole Eriksen cavab verdi:
– Yox, bunu mən bacarmaz. “Meri-Rebekka”nın
qarmağı hər lənətə gəlmiş dayaz yer ilişib qalar. Mən “MeriRebekka” itirmək istəməz. Olan-qalan bu.
Çarli onu inandırdı ki:
– Yox, elə deyil, yox. Biz qarmağın ucunu qayığın
dibindən keçirərik, içəridən qayka ilə bərkidərik. İşimizi
qurtarandan sonra anbara düşüb, qaykanı açıb, qarmağı
itələyərik. Sonra biz deşiyə taxtadan qayırılmış tıxac taxarıq,
sənin şxunun tam qaydasında olar.
Ole Eriksen uzun müddət dediyindən dönmədi, biz onu
yaxşıca nahara qonaq etdik, axırdan-axıra yola gətirdik.
O, nəhəng yumruğunu ovcunun içinə çırpıb dedi:
– Hə, nə edir et, sizi ildırım vursun! Bu qarmağı tələsik
düzəlt. “Meri-Rebekka” bu gecə suya gedər.
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Şənbə günü idi. Çarli tələsməli idi. Biz tərsanənin
yaxınlığındakı dəmirçixanaya yollandıq. Orda Çarlinin
göstərişi ilə bizim üçün nəhəng, möhkəm əyilmiş polad
qarmaq düzəltdilər. Sonra biz tez “Meri-Rebekka”ya
qayıtdıq. Çıxarılan gilin keçdiyi iri gil quyusunun arxasında
deşik açdıq. Mən bayırdan ora qarmaq keçirtdim. Çarli isə
içəridən onu möhkəm qayka ilə çəkib bağladı. Biz işimizi
qurtaranda qarmaq şxunun dibindən bir futacan çıxmışdı. O,
oraq şəklində, ancaq ondan da iti əyilmişdi.
Axşama yaxın “Meri-Rebekka”nı suya saldılar, yola
düşmək üçün hər bir iş götürülmüşdü. Çarli və Ole axşam
səmasına diqqətlə baxırdılar görsünlər ki, sabah külək
olacaq ya yox; sahil küləyi əsməsəydi planımız baş
tutmayacaqdı. Onlar ikisi də belə nəticə çıxartdılar ki, bütün
əlamətlər adi gündəlik sahil küləyinin yox, güclü qərb
küləyinin demək olar ki, qasırğanın başlanacağını göstərir.
Ertəsi gün onların dedikləri yerini aldı. Günəş parlaq
işıq saçırdı, ancaq Karkinez körfəzində qasırğa küləyi əsirdi,
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“Meri-Rebekka” qrotunda iki rif62, bir fokla63 səfərə çıxdı.
Körfəzdə və Syunsan limanında bizi gəmi möhkəm atıbtutdu, ancaq tezliklə külək tutmayan yerə keçdik, külək
əvvəlki kimi yelkənlərə yaxşı dolsa da, sakitlik oldu.
Şip-Aylend mayakını keçəndə rif vasitəsilə gəmi
yelkənlərini yığışdırırdıq. Çarlinin göstərişi ilə iri balıqçı
stakseli64 dikəltmək üçün hazır idi, dor ağacının başına
bağlanmış fok tapseli açıb elə qoymuşduq ki, istədiyimiz
vaxtda qaldıra bilərdik.
Biz

yelkənləri

kəpənək

kimi

açıb

staksel

sağ

tərəfimizdə, qrot solumuzda, küləyin istiqaməti ilə sürətlə
gedirdik, tezliklə qabaqda balıqçıların dəstəsini gördük.
Bütün çay göz baxdıqca, keçən dəfəki kimi, bizə kələk
gəldikləri gündə olduğu kimi başdan-başa qayıqlarla,
torlarla dolu idi. Sağ sahildə onlar gəmilər üçün ensiz keçid
qoymuşdular, qalan suyun üzü başdan-başa geniş açılmış
62

Rif – gəmi yelkənində ip keçirilən halqa, ilmək (Tərc. qeydi).

63

Fok – gəminin qabaq dorunda olan alt yelkən(Tərc. qeydi).

64

Staksel – üçbucaq çəp yelkən (Tərc. qeydi).
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torlarla dolu idi. Biz sözsüz ki, bu ensiz yerdən keçməli idik,
ancaq sükanın arxasında durmuş Çarli “Meri-Rebekka”nı
düz torların üstünə sürdü. Ancaq bu balıqçıları narahat
etmədi, çünki çay yuxarı gedən gəmilərin gilinin üstündə
adətən, “altlıqlar” qalır, bunlar da torun üstündən sürüşüb
gedir, onlara ilişmir.
Biz torların ucundakı uzun sıra ilə düzülmüş qursaların
üstündən keçəndə Çarli dedi:
– İşləri bitdi!
Bu qursaların bir ucunda balaca bir çəllək – siqnal
üzgəci, o birisində isə içində iki balıqçı olan qayıq var idi.
Çəlləklə qayıq birdən sürətlə bir-birinə yaxınlaşmağa
başladı, balıqçılar bizim onları dalımızca sürüdüyümüzü
görüb ucadan qışqırmağa başladılar. İki-üç dəqiqə ötmüşdü
ki, biz ikinci, dalınca üçüncü toru dartırdıq, gəmi dəstəsinin
ortası ilə hərəkət edərək, torları bir-birinin dalınca qarmağa
ilişdirirdik.
Özünü itirmiş balıqçılar çaşbaş qalıb bizə baxırdılar.
Biz tora ilişincə, onun iki ucu da – siqnal üzgəci də, qayıq da
bir-birinə yaxınlaşır, bizim şxunun dalınca hərəkət edirdi,
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bütün bu qayıqlar və siqnal üzgəcləri dalımızca elə sürətlə
cumurdular ki, balıqçılar bir-birinə toqquşmamaq üçün
qayığı güclə idarə edirdilər. Yunanlar boğazlarını yırta-yırta
bizdən tələb edirdilər ki, gəmini dayandıraq, onlara elə
gəlirdi ki, bu sərxoş dənizçilərin şən zarafatıdır, onların
ağlına da gəlmirdi ki, şxunda balıqçı patrulu var.
Bir toru dartıb sürümək çətin işdir. Çarli ilə Ole Eriksen
belə qərara gəldilər ki, arxadan külək əssə də “MeriRebekka” on dənədən artıq toru çəkib apara bilməz. Ona
görə də, onacan toru ilişdirib içərisində iyirmi balıqçı olan
on qayığı dalınca sürüyüb aparan biz, gəmi dəstəsini arxada
qoyub Kollinsvilə yola düşdük. Biz sevinirdik. Çarli sükanın
başında elə durmuşdu ki, sanki yarışlarda qələbə çalmış
yaxtanı evə aparırdı. “Meri-Rebekka”nın cəmi-cümlətanı iki
dənizçidən ibarət ekipajı zarafatlaşır, dişlərini ağardırdılar.
Ole Eriksen uşaq kimi sevincək idi, nəhəng əllərini
ovuşdururdu. O elə təzəcə ağzını açıb:
– Mən bildim, sizin balıqçı patrul Ole Eriksenin
şxunundakı kimi heç vaxt belə uğur qazanmaz, – demişdi ki,
gəminin arxasında atəş səsi eşidildi, güllə kayutun təzəcə
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rənglənmiş örtüsü üstündən çırtıldayıb, mıxa dəyib vıyıltı ilə
kənara sıçradı.
Bu Ole Erikseni özündən yaman çıxartdı. Yeni örtünün
zədələndiyini görüb ayağa sıçradı, balıqçıları yumruğu ilə
hədələdi, bu vaxt ikinci güllə başının üstündə altı
düymlükdən keçib kayutun divarına dəydi. O, tez göyərtədə
tir çəkib uzandı, gəminin arxasında gizləndi.
Balıqçıların hamısının silahı var idi, indi onlar hamısı
birdən atəş açmağa başladı. Biz hərəmiz bir tərəfdə
gizləndik, hətta Çarli belə sükanı əlindən buraxmalı oldu,
arxamızda sürünən ağır torlar olmasaydı, yəqin ki,
qəzəblənmiş balıqçıların əlinə düşərdik. Ancaq “MeriRebekka”nın altına bərk dolaşmış torlar, onun dal tərəfini
küləyə tərəf itələyir, o əvvəlki istiqamətini dəqiq saxlaya
bilməsə də, üzürdü.
Göyərtədə uzanmış Çarli əlini sükan çarxının aşağı
oxlarına çatdıra bilsə də şxunu belə idarə etmək çox narahat
idi. Bu vaxt Ole Eriksenin yadına düşdü ki, anbarda iri polad
təbəqə var. Bu yaxınlarda Qızıl darvaza yaxınlığında qəzaya
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uğramış “Nyu-Cersi” paroxodunun kənar örtüyünün bir
parçası idi, “Meri-Rebekka” onun xilasında iştirak etmişdi.
İki dənizçi, Ole, mən ehtiyatla göyərtə boyu sürünüb iri
ağır polad təbəqəni dartıb yuxarı gətirdik, onu gəminin dal
tərəfindən sükanı balıqçılardan qorumaq üçün qalxan kimi
ucaltdıq. Güllələr şaqqıldayır, Çarli gizləndiyi yerdə
gülümsünür, sükanı sakitcə idarə edirdi. Beləliklə, biz
arxamızda qəzəbdən fəryad qoparan bir dəstə yunan,
qabaqda Kollinsvil, ətrafımızda isə fit çalan, qaynaşan
güllələr irəli cumurduq.
Çarli birdən zəif səslə soruşdu:
– Ole, bilmirəm, indi nə edək?
Ole gəminin lap kənarında arxası üstə uzanmışdı, göyə
baxıb gülümsünürdü, böyrü üstə çevrilib Çarliyə baxdı.
– Mən elə bilir ki, əvvəl istədin Kollinsvilə gedərik.
Çarli dilləndi:
–

Biz

orda

dayana

bilmərik.

Mən

dayana

bilməyəcəyimizi heç təsəvvürümə gətirmirdim.
Ole Eriksenin enli sifətindən özünü tamamilə itirdiyi
bilinirdi.
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Əfsus ki, bu həqiqət idi. Arxamızda arı yuvası var idi,
Kollinsvildə gəmini saxlamaq, arı yuvasına çöp uzatmaq
kimi bir şey idi. Dənizçilərdən biri şən-şən dedi:
– Bu lənətə gəlmiş yunanların hamısının tüfəngi var.
İkinci dilləndi:
– Hələ balıqçılarını demirsən.
Bu vaxt Ole Eriksen inildədi:
– Mən şved adamına nə lazım, özgə işlərinə meymun
kimi qarış.
Güllə gəminin arxa tərəfinə dəyib şaqqıldadı, sağ
tərəfdən keçib hirslənmiş arı kimi vızıldadı.
Şən dənizçi dedi:
– Təkcə sahilə yan almaq, “Meri-Rebekka”nı qoyub
qaçmaq qalır.
Ole Eriksen təsvir edilməz dəhşətlə səsləndi:
– Necə yəni “Meri-Rebekka”nı qoyub qaçmaq?!
Dənizçi cavab verdi:
– Özünüz bilərsiniz. Bu oğlanlar gəminin içinə
doluşanda Allahdan istərdim ki, burdan min mil aralıda
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olaydım. – O, dalımızca dartıb sürüdüyümüz özündən
çıxmış yunanları göstərdi.
Biz suyu köpükləndirə-köpükləndirə Kollinsvilə təzəcə
çatmışdıq, körpünün lap yaxınlığından keçirdik. Körpüyə
daş atmaq olardı.
Çarli bizim əsirlərə gözaltı baxaraq dedi:
– Ümidim bir şeyə qalıb, külək kəsməsin.
Ole qəmgin-qəmgin soruşdu:
– Küləyin bizə nə xeyri?! Tezliklə çaydan... çaydan
keçmək olmaz, onda... onda...
Biz çayın mənsəbinə çatanda nələr olacağını götür-qoy
edəndə Ole əlavə etdi:
– Onda biz əlçatmaz yerlərə gedib, yunanların cənginə
düşərik.
Biz çayın iki qola ayrıldığı yerə çatdıq. Soldakı
Sakramento, sağdakı San-Xoakin çayının mənsəbi idi. Şən
dənizçi irəli süründü, foku aşağı saldı, Çarli sükanı sağa
döndərdi, biz sağa – San-Xoaki çayının mənsəbinə döndük.
Bizi irəli, düz gilin üstünə qovan daldan əsən külək, indi
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gəminin sağ tərəfindən əsdi, “Meri-Rebekka” birdən sola elə
əyildi ki, adama elə gəlirdi ki, bu dəqiqə çevriləcək.
Buna baxmayaraq, irəli cumurduq, balıqçılar da
dalımızca düşmüşdülər. Onların torlarının dəyəri, balıq ovu
qanunu pozduqları üçün edilən cərimədən çox-çox artıq idi,
onlar istəsəydilər, qayıqlarını açıb qaçıb aradan çıxa
bilərdilər, belədə onların heç bir qazancı olmayacaqdı.
Bundan başqa dənizçi öz gəmisini atıb getmədiyi kimi onlar
da öz torlarını instinktiv olaraq atıb getmirdilər. Ən başlıcası
isə, onlarda intiqam hissi cuşa gəlirdi, biz möhkəm arxayın
idik ki, lap dünyanın o başına gedib çıxsaydıq, onları da
özümüzlə sürüyüb aparsaydıq, gedərdilər. Atışma kəsildi,
biz gəmidən boylanmağa cəsarət elədik, baxmaq istəyirdik
görək əsirlərimiz nə edir. Onların qayıqları müxtəlif
məsafələrdə bir-birindən aralı dalımızca üzürdü, ancaq dörd
qabaqdakı qayıq bir-birinin yanınca idi. Qabaqdakı qayıq
görünür, dalınca gələnin burazını açıb buraxdı. Qayıqlar
burazlarını tutub öz torlarından ayrılır, bir sıraya düzülüncə
bir-birinə yaxın gəlirdilər. Ancaq biz elə sürətlə gedirdik ki,
bu işi görmək bir o qədər də asan deyildi. Bəzən bütün
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səylərinə baxmayaraq, onlar bir düym də qabaqda gedənlərə
yaxınlaşa bilmirdilər, bəzən də onlar böyük sürətlə hərəkət
edirdilər.
Dörd qayıq bir-birinə elə yaxınlaşdı ki, bir qayıqdan o
birinə adam atıla bilərdi. Üç arxadakı qayıqdan qabaqdakına
bir yunan keçdi, hərəsi də özü ilə bir tüfəng götürdü.
Beləliklə, qabaqdakı qayığa beş adam yığışdı, biz o saat
başa düşdük ki, onlar bizi abordaja götürmək istəyirlər.
Ancaq öz niyyətlərini həyata keçirmək üçün möhkəm
çalışmalı, qursaları olan kəndirdən tutub dartmalı, bütün
vaxtı qamarlamalı idilər. Onlar çox yavaş hərəkət etsələr də,
tez-tez nəfəslərini dərmək üçün dincəlsələr də, yavaş-yavaş
bizə yaxınlaşa bilirdilər.
Çarli onların səylərinə baxaraq gülümsəyib dedi:
– Ole, topseli dikəlt!
Güllələrin vıyıltısı dor ağacının başındakı qaytan yeri
parçaladı, şkot, qals bərk çəkilmişdi, yanı üstə möhkəm
əyilmiş “Meri-Rebekka” daha artıq sürətlə üzməyə başladı.
Ancaq yunanlar təslim olmurdular. Qayıq belə sürətlə
üzəndə, onu əllə idarə edə bilməyən yunanlar yelkənlərinin
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bloklarını çıxarıb, dənizçilərin xvat-tali65 dedikləri bir şey
düzəltdilər. Dənizçilərdən biri qayığın burnunda uzanıb,
yoldaşları ayaqlarından tutub dartır, o da bacardıqca suya
tərəf uzanıb, bloku torun qırağına bərkidirdi. Sonra onlar
hamısı birdən yük qaldıran bloklar üst-üstə düşüncə, talidən
tutub dartırdılar. Bu manevri təzədən təkrar edirdilər. Çarli
dedi:
– Stakseli qaldırmalı olacağıq.
Ole Eriksen

gərginlikdən

tir-tir titrəyən

“Meri-

Rebekka”ya baxıb başını buladı:
– Onda dor ağacları uçar.
Çarli etiraz etdi:
– Yoxsa ki, biz şxundan uçmalı olacağıq.
Ole

narahatçılıqla

dor

ağaclarına,

sonra

silahlı

yunanların olduğu qayığa baxıb razılaşdı.
Beşəcən yunan, qayıq buksirlə hərəkət edəndə qorxulu
yer olan qayığın burnuna yığışmışdı. İri balıqçı stakselini
qaldırsaq, onların halının necə olacağını təsəvvür edirdim. O
65

Xvat-tali– əllə yük qaldıran mexanizm (Tərc. qeydi).
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marseldən66 çox böyükdür, yüngül sahil küləyi əsəndə
qaldırılır. “Meri-Rebekka” ildırım sürətilə irəli cumanda
qayığın burnu suya batdı, adamlar dəli kimi bir-birinə
yapışaraq qayığı batmaqdan qorumaq üçün özlərini qayığın
içərisinə atdılar.
Çarli dedi:
– Eybi yoxdur, bu onların hikkəsini soyudar.
Mən onun, qüvvəsindən artıq yelkən aparan “MeriRebekka”nın hərəkətinə göz qoyduğuna narahatçılıqla
baxdığını görürdüm.
Şən dənizçi dəmiryol konduktoru kimi məlumat verdi:
– O biri dayanacaq Antioxdur. Ondan sonra Meriuezer
gəlir.
Çarli məni çağırdı:
– Tez bura gəl.
Mən sürünüb ona yaxınlaşdım, polad təbəqənin
böyrünə qısıldım.
O dedi:
66

Marsel – dördkünclü düz yelkən (Tərc. qeydi).
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– Əlini cibimə sal, qeyd dəftərçəmi çıxart. Belə. Təmiz
bir səhifə cır, nə desəm yaz.
Mən yazdım.
“Meriuezerə, şerifə67, konsteblə, ya da məhkəmə
sədrinə zəng çalın. Xəbər verin ki, onların yanına gəlirik.
Qoy,

onlar

bütün

silahlandırsınlar.

Qoy

şəhəri

ayağa

hamını

qaldırıb

körpüyə

adamları

gətirib

bizi

qarşılasınlar, yoxsa məhv olarıq”.
– İndi kağızı dörd büküb payaya bağla, əlində hazır tut
ki, sahilə atasan.
Mən o dediyi kimi etdim. Bu ara biz Antioxa
yaxınlaşdıq. Külək gəmi iplərinə dəyib vıyıltı qoparır,
demək olar ki, böyrü üstə əyilən “Meri-Rebekka” iti sürətli
okean gəmisi kimi irəli şütüyürdü. Dənizçilər belə küləkli
havada bizim marsel və staksel qaldırdığımızı – ağılsız
hərəkət etdiyimizi görüb işin nə yerdə olduğundan baş
açmaq üçün körpüyə tələsirdilər.

67

Şerif – İngiltərə və ABŞ-da yüksək inzibati və vəzifə sahibi (Tərc. qeydi).
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Şxunun hərəkətini yavaşıtmadan biz sahilə elə yaxın
gəldik ki, bizlərdən hər birimiz körpüyə atıla bilərdik. Bu
vaxt Çarli mənə işarə etdi, mən payanı atdım. O guppultu ilə
taxta döşəmənin üstünə düşdü, on beş-iyirmi fut yana
sıçradı, özünü itirmiş tamaşaçılar onu götürdülər.
Bütün bunlar bir göz qırpımında oldu. Antiox geridə
qaldı, biz San-Xoakinle çayının axarı boyu altı mil yuxarıda
yerləşən Meriuzerə yönəldik. Çay şərqə döndü, biz
yelkənləri kəpənək kimi açıb, stakseli sağ tərəfə keçirib,
külək istiqamətində gedirdik. Ole Eriksenin sanki dəvələri
batmışdı. Çarli və qalan iki dənizçi isə, əksinə, yaxşı ki hələ
də ümidlərini itirməmişdilər. Meriuzerdə əsasən kömür
qazanlar olurdu, ümid etmək olardı ki, bazar günü onların
hamısı şəhərdədir. Bir tərəfdən də, kömür qazanlar yunan
balıqçılarını heç xoşlamırdılar, biz arxayın ola bilərdik ki,
onlar bizə çox möhkəm yardım edəcəklər.
Biz çox diqqətlə şəhəri görmək üçün uzaqlara baxırdıq,
onu görən kimi sanki üstümüzdən dağ götürüldü. Körpülər
adamla dolu idi. Yaxına gələndə adamların əsas küçə ilə ya
əllərində, ya da çiyinlərində tüfəng, aşağı düşdüklərini
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gördüm. Çarli dönüb balıqçılara baxdı, onun üz-gözündən
qaliblər kimi razılıq yağırdı. Mən əvvəllər onda belə şey
görməmişdim. Yunanlar silahlı izdihamı görüb özlərini
itirdilər, tüfənglərini gizlətdilər.
Biz topseli, stakseli yığdıq, qrot-falı68 yavaş-yavaş açıb
buraxdıq. Əsas körpüyə çatanda qrotu aşağı saldıq. “MeriRebekka” küləyə tərəf döndü, əsir balıqçıların qayığı onların
ardınca enli bir dövrə cızdı, biz hərəkəti yavaşıdıb, burazları
açıb, körpüyə yanaşıb bağlayanda özlərini bizə çatdırdılar.
Biz kömür qazanların sevincək qışqırığı altında körpüyə yan
aldıq.
Ole Eriksen köks dolusu nəfəs aldı. O etiraf etdi:
– Mən elə bildim, arvadı heç görə bilməz.
Çarli etiraz etdi:
– Niyə? Bizi heç bir təhlükə gözləmirdi.
Ole inanmayaraq ona baxdı.
Çarli üst-üstdən dedi:
68

Fal – gəmilərdə yelkənləri, siqnal bayrağını qaldırmaq üçün ip (Tərc. qeydi).
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– Düz sözümdür, gözləmirdi. Biz hər an qarmağı
çıxarıb ata bilərdik, bax, indiki kimi, yunanlar da öz torlarını
yığışdırardılar.
O, əlində qayka açarı anbara endi, qaykanı açdı, qarmaq
suya düşdü. Yunanlar torlarını yığışdırıb qayıqlarını
qaydaya salanda, biz onları əlbəəl silahlı vətəndaşlara təhvil
verdik, onlar həbsxanaya yollandılar.
Ole Eriksen dedi:
– Deyəsən, mən özüm axmaq yerinə qoymuşdum.
Ancaq şəhərin heyran qalan sakinləri onun əlini sıxmaq
üçün şxuna qalxanda əldən-ayaqdan zirək reportyorlardan
bəzisi “Meri-Rebekka”nı və onun kapitanının şəklini
çəkəndə o bu fikrini dəyişdi.
DEMETRİOS KONTOS
Yunan balıqçıları barədə danışığımdan belə çıxmasın
ki, onların hamısı cani idi, heç də yox. Onlar ayrıca koloniya
halında yaşayan, təbiətlə mübarizədə çörək pullarını
qazanan adamlar idi. Yunan balıqçıları qanunla hesablaşmır,
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onu zorakılıq, istibdad əlaməti sayıb, onun nəyə gərək
olduğundan heç cür baş aça bilmirdilər, xüsusilə, balıq ovu
qanunu onlara qəddar görünürdü. Yunan balıqçıları sözsüz
ki, balıqçı patrul dəstəsini özlərinin düşməni sayırdılar.
Biz yunan balıqçılarını təhdid edir, ruzilərini əllərindən
alırdıq, bu ikisi də elə bir şey demək idi. Biz onların çoxlu
pul verib bir neçə həftəlik zəhmətdən sonra hazırladıqları
torları, qarmaqları müsadirə edirdik. İldə dəfələrlə, bəzən də
bütöv bir mövsüm, onlara balıq ovlamağı qadağan edir,
qazancdan məhrum edirdik, biz olmasaydıq, onları belə
məhrumiyyətlər gözləməzdi. Yunan balıqçıları əlimizə
keçəndə, onları məhkəməyə verirdik, məhkəmə də onları
möhkəm cərimə edib çoxlu pul alırdı. Bax, buna görə də
onların bizi görən gözü yox idi, çalışırdılar ki, bizdən
intiqam alsınlar. İt pişiyin, ilan insanın düşməni olduğu
kimi, patrul dəstəsinin üzvü də balıqçının düşmənidir.
Ancaq oxucular elə bilməsin ki, balıqçılar ancaq bərk
nifrət bəsləməyi bacarırdılar, yox, onlar yeri gələndə
alicənablıq da göstərirdilər, bunu sübuta yetirmək üçün mən
Demetrios

Kontosun

əhvalatını
213
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Demetrios Kontos Vallexoda yaşayırdı. O, Böyük Alekdən
sonra yunanlar arasında ən qoçaq, ən nüfuzlu adam idi. O,
bizi heç narahat etmirdi, qızılbalıq tutmaq üçün yeni qayıq
düzəltməsəydi, bizimlə yəqin ki, çox çətin toqquşardı. Bu
qayıq bütün fəlakətlərin səbəbi oldu. Demetrios adi
qızılbalıq ovu qayığını bir qədər dəyişdirib, öz modelinə
əsasən düzəltmişdi.
Bir şey məlum idi ki, yeni qayıq çox iti sürətlidir,
körfəzdə, körfəzə tökülən çaylarda işləyən qayıqların ən iti
sürətlisidir. O vaxtdan Demetrios lovğalanmağa, öyünməyə
başladı. Biz bazar günü qızılbalıq ovlayan balıqçıları “MeriRebekka”nın köməyilə qorxudanda, o bizə Benişyaya yerli
balıqçıların birinin köməyilə xəbər göndərdi. O bizə meydan
oxuya-oxuya bildirdi ki, gələn bazar günü Demetrios Kontos
Vallexodan çıxıb bütün Benişyanın gözünün qabağındaca
tor atıb qızılbalıq tutacaq, patrul dəstəsinin üzvü Çarli Le
Qrant bacarırsa, qoy gəlib onu tutsun. Sözsüz ki, bizim
Çarlinin də, mənim də, Kontosun yeni qayığından xəbərimiz
yox idi. Bizim qayığımız çox iti sürətli idi, biz də başqa
qayıqlarla yarışmaqdan qorxmurduq.
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Bazar günü gəlib çatdı. Demetrios Kontosun bizə xəbər
göndərdiyini tezliklə hamı – balıqçılar da, dənizçilər də
bildilər. Benişyaya, paroxod körpüsünə yığışdılar, körpü
futbol matçı vaxtı mərkəzi tribunaya bənzədi. Çarli ilə mən
Demetrios Kontosun dediklərinə şübhə ilə yanaşırdıq, ancaq
körpüdə bu qədər adamın yığışdığını görüb başa düşdük ki,
Demetrios Kontos əbəs yerə bizə meydan oxumurmuş.
Günortadan sonra, sahil küləyi güclənəndə, üfüqdə
küləyin istiqamətində gələn gəmi göründü. Körpüyə iyirmi
fut qalmış gəmi döndü, Demetrios Kontos izdihamın
qarşısında göründü. Ona heyran qalan, onu ruhlandıran
tamaşaçılar qışqıranda, yunan yarışlarından qabaq rıtsar
kimi artistsayağı onları salamladı, sahildən iki yüz yard
aralıda dayandı. Sonra o yelkəni salıb, axınla üzməyə, tor
atmağa başladı. O, toru tamam açmadı, əlli futacan açıb atdı,
ancaq Çarli ilə mənim elə bil başımızdan bir qaynar qazan
su tökdülər, balıqçının həyasızlığı bizi özümüzdən lap
çıxartdı. O vaxt biz bilmirdik ki, (bundan sonradan xəbər
tutduq) tor köhnə və yararsızdır. O, balığın qabağını tuta
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bilərdi, ancaq tora çoxlu ov düşsəydi, onu parça-parça
edərdi.
Çarli çiyinlərini atıb dedi:
– Bir şeydən baş aça bilmirəm. O, torun cəmisi əlli
futunu açıbsa bundan nə çıxar? Əgər biz onun dalınca
düşsək, fərqi yoxdur, çəkib çıxara bilməyəcək. O axı niyə
bura gəlib hamının gözünün qarşısında qanunu tapdalayır?
Özü də ki, yaşadığımız şəhərin gözü qarşısında.
Çarlinin səsindən incidiyi hiss olunurdu, o Demetrios
Kontosun utanmazlığından möhkəm rəncidə olmuşdu.
Bu ara haqqında söhbət gedən adam qayığının arxa
tərəfində oturmuşdu, gözü qarovullarda qalmışdı. Qəlsəməli
tora iri balıq düşəndə, qarovullar hərəkətə gəlib bunu o
dəqiqə bildirirdi. Görünür, indi də belə oldu ki, Demetrios
birdən sudan torun on iki futunu çəkib çıxartdı, qayığa
atmazdan əvvəl, parlaq pulları olan iri qızılbalığı yuxarı
qaldırdı. Körpüdəki tamaşaçılar, onu üç dəfə “ura” səsləri ilə
alqışladılar. Bu vaxt Çarli davam gətirmədi.
O mənə dedi:
– Gedək, oğlum!
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Vaxt itirmədən qayığımıza atılıb yelkəni dikəltdik. Biz
iti sürətlə irəli cumanda, izdiham bərkdən qışqırıb
Demetriosa xəbərdarlıq edəndə, onun öz torunu uzun bıçaqla
kəsdiyini gördük. O, qayığının yelkənini bir göz qırpımında
qaldırdı. Tezliklə, üstünə günəş işığı düşən yelkən küləkdən
dalğalanırdı. Balıqçı özünü qayığın arxa tərəfinə verib şkotu
açdı. Kontra Kosta təpələri tərəfə külək istiqamətində yol
aldı.
Bu vaxt biz onun qayığının otuz futluğunda idik. Çarli
sevinirdi. O bilirdi ki, qayığımız iti sürətlidir, qayığı
sürməkdə özüylə kiminsə müqayisə oluna biləcəyinə
inanmırdı. O, arxayın idi ki, Demetriosu tutacağıq, mən də
onun inamına şərik idim. Ancaq görünür, taleyin hökmü
başqa imiş...
Arxadan külək əsirdi. Biz suyun üzəri ilə yavaşca
üzürdük, ancaq Demetrios da tələsmədən bizdən get-gedə
daha çox aralanırdı. O bizdən nəinki tez üzürdü, qayığı
rumbun69 neçə birdə dolyası70 qədər küləyə daha yaxın idi.
69

Rumb – kompasın 32 bölgüsündən biri (Tərc. qeydi).
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O, Kontra təpələrinin yanından dövrə vurdu, qayığı küləyin
o biri istiqamətində sürərək yüz futacan irəli – külək tutan
tərəfə keçdi.
Çarli dilləndi:
– Bax, buna varam. Ya onun qayığı möcüzədir, ya da
ki, bizim qayığın kilinə içində daş kömür qatranı olan beş
qallonluq71 çəllək bağlanıb.
Üçüncü səbəb görünür ki, ola bilməzdi. Demetrios
körfəzin o biri tərəfində yerləşən Sonom təpələrinin
böyründən keçəndə biz o qədər geri qaldıq ki, Çarli mənə
şkotu yavaş-yavaş buraxmağı tapşırdı. Biz geriyə –
Benişyaya döndük. Biz geri qayıdıb qayığımızı körpüyə
bağlayanda, paroxod körpüsünə yığışmış balıqçılar bizə
istehza ilə sataşmağa başladılar. Çarli ilə mən axmaq
yerində qaldıq, çünki biri əla qayığı olduğunu güman
edəndə, bir başqası ona kələk gələndə, bu adamın qüruruna
toxunmaya bilməz.
70

Dolya – 44 milliqrama bərabər qədim rus çəki ölçüsü (Tərc. qeydi).

71

Qallon – İngiltərədə və ABŞ-da duru və axıcı şeylər üçün 4,5 litrə bərabər ölçü
vahidi (Tərc. qeydi).
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Bir neçə gün Çarli yuxulu-yuxulu gəzdi, ancaq sonra
keçən dəfəki kimi xəbər verdilər ki, Demetrios Kontos
oyununu yenidən təkrar edəcək. Çarli sanki bir anda oyandı.
Qayığımızı sudan çıxarıb onu təmizlədi, dibinə təzədən rəng
çəkdi, çıxarılan kilin quruluşunda nəyisə dəyişdi, mütəhərrik
takelajları təzədən möhkəmlətdi, bazar gününün axşamı
demək

olar

ki,

gecəyarısınacan

bütün

vaxtı

yeni,

əvvəlkindən daha böyük yelkən tikdi. Çarli yelkəni elə
böyük etdi ki, əlavə ballast72 qoymalı olduq. Biz qayığımızın
içinə çəkisi, demək olar ki, beş yüz fut olan dəmir rels əlavə
etdik.
Bazar günü gəlib çatdı, Demetrios Kontos gəlib çıxdı
ki, təzədən açıq-açığına günün günortaçağı qanunu pozsun.
Yenə günortadan sonrakı sahil küləyi əsirdi, yenə Demetrios
Kontos özünün çürümüş torunu qırx-əlli fut açıb atdı,
yelkənini qaldırıb gözümüzün qabağında aradan çıxdı.
Balıqçı, Çarlinin manevrini gördü, Çarli yelkəninə iri parça
əlavə etmişdi, yelkən əvvəlkindən yüksəyə qaldırılmışdı.
72

Ballast – qursa, gəminin tarazlığını saxlamaq üçün götürülən yük və ya başqa
ağırlıq (Tərc. qeydi).
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Kontra Kosta təpələrinə qədər, demək olar ki, yanaşı –
nə bir-birini qova-qova, nə də geri qala-qala – üzdük.
Sonom təpələrinə dönəndə hiss etdik ki, sürətimiz eyni olsa
da, Demetriosun qayığı küləyin səmtinə daha yaxındır. Çarli
axı bizim qayığı böyük çevikliklə sürürdü, bütün bacarığı ilə
onu həmişəkindən daha yaxşı idarə edirdi.
Əlbəttə ki, Çarli tapançasını çıxarıb Demetriosa atəş
aça bilərdi, ancaq biz bir şeyi çoxdan bilirdik ki, yüngül bir
günahı olan, qaçıb aradan çıxmaq istəyən adama atəş açmaq
bizim təbiətimizə ziddir. Bir də ki, patrul dəstəsinin üzvləri
ilə balıqçılar arasında bir növ xəlvəti razılaşma var idi: onlar
qaçıb aradan çıxanda biz onları atəşə tutmuruq, onlar da öz
növbələrində,

biz

onları

həbs

edəndə

müqavimət

göstərmirdilər. Demetrios Kontos bizdən uzaqlaşırdı, bizim
də var gücümüzlə onu təqib etməkdən başqa əlacımız yox
idi, başqa bir tərəfdən, bizim qayığımızın sürəti daha iti
olsaydı, biz də qayığımızı Demetriosdan daha yaxşı
sürsəydik, biz onu tutsaydıq, yəqin ki, o da bizə müqavimət
göstərməzdi.
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Belə iri yelkənlə Karkinez körfəzində belə güclü külək
əsəndə bizim üzməyimiz, necə deyərlər, qorxulu idi. Biz
gərək bütün vaxtı ayıq olaydıq, çalışaydıq qayığımız
aşmayaydı, Çarli sükan arxasında olanda mən qrot-şkotu
naqelə73 cəmi bir dəfə dolamışdım ki, lazım gələndə bir an
içində onu açım. Yelkənli qayığını təkbaşına sürən
Demetriosun iki əli də bütün vaxtı məşğul idi.
Ancaq bizim onu haqlamaq cəhdimiz bir nəticə
vermədi. Təbiətən daha fərasətli Demetrios bizim qayıqdan
daha yaxşısını düzəldə bilmişdi. Düzdür, Çarli qayığı
Demetriosdan pis, daha doğrusu, bir az yaxşı sürürdüsə də,
amma bir iş var idi ki, onun qayığı yunanın qayığından pis
idi.
Bizim qayıq küləyin istiqamətinə yatanda Demetrios
öldürücü gülüşünü eşidib Çarli əmr etdi:
– Şkotu yavaş-yavaş açıb burax!
Çarli başını bulaya-bulaya dedi:

73

Naqel – girintisiz-çıxıntısız uzun bolt (Tərc. qeydi).

221

www.vivo-book.com

– Mənası yoxdur. Demetriosun qayığı bizimkindən
yaxşıdır. Əgər o bir də oyun çıxarmaq istəsə, biz də
cavabında yeni bir şey fikirləşib taparıq.
Bu dəfə mənim fərasətim köməyimizə çatdı. Çərşənbə
günü təklif elədim.
– Gələn bazar günü mən tək-təkinə Demetriosun
dalınca düşsəm nə olar? Sən də onun qayıtmasını Vallexo
körpüsündə gözləyərsən.
Çarli bir dəqiqəliyinə fikirləşib, əlini dizinə çırpdı.
– Yaxşı fikirdir! Sən kəlləni işlətməyə başlamısan.
Ustadına afərin! Ancaq onu çox uzağa qovma, yoxsa ki, o,
evə, Vallexoya qayıtmaq əvəzinə San-Pablo körfəzinə
yollanar, mən də körpüdə axmaq yerində qalıb onun yolunu
gözləyərəm.
Cümə axşamı Çarli mənim planıma etiraz elədi:
– Hamı biləcək ki, mən Vallexoya yollanmışam.
Demetrios da bundan xəbər tutacaq, buna heç şübhən
olmasın. Sənin bu niyyətindən əfsus ki, boyun qaçırmalı
olacağıq.
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Bu dəlil çox tutarlı idi, günün qalan hissəsini qanıqara
keçirdim. Buna baxmayaraq, gecə birdən mənə belə gəldi ki,
çıxış yolu tapmışam, səbrimi basa bilməyib, bərk yatmış
Çarlini yuxudan oyatdım.
O mızıldandı:
– Hə, nə olub ki? Ev od tutub yanır?
Cavab verdim:
– Yox e, başım od tutub yanır. Qulaq as, gör nə
deyirəm! Bazar günü səninlə Benişyada körpüdə ta
Demetriosun qayığı üfüqdə görünənə qədər veyllənəcəyik.
Bu arxayınçılıq yaradar. Yelkənli qayıq ta yaxına gəlincə,
sən tələsmədən şəhər tərəfə üz tutarsan. Balıqçılar belə
nəticə

çıxardarlar

ki,

məğlub

olmusan

və

özünün

məğlubiyyətini boynuna alırsan.
Mən nəfəsimi dərmək üçün sözümə ara verəndə Çarli
dilləndi:
– Hələlik pis deyil.
Mən lovğa-lovğa sözümə davam etdim:
– Pis yox, lap yaxşıdır. Demək belə, sən tələsmədən
şəhərə üz tutursan, körpüdən, adamların gözündən uzaqlaşan
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kimi Den Melonun yanına qaçırsan. Onun madyanını
götürüb var gücünlə kəndarası yolla Vallexoya çapırsan.
Oranın yolu rahatdır, sən Vallexoya bütün vaxtı küləyə qarşı
üzməli olan Demetriosdan tez çatarsan.
Mənim yeni planımı qeyd-şərtsiz bəyənən Çarli
dilləndi:
– Səhər açılan kimi, hər şeydən qabaq madyan barədə
danışaram.
Ancaq mən elə təzəcə yuxuya getmişdim ki, o özü məni
durğuzdu, qaranlıqda gülümsünərək dedi:
– Oğlum, qulaq as, gör nə deyirəm, səncə, at belində
brakonyerin dalınca düşmək balıqçı patruluna yaraşaryaraşmaz?
Mən dilləndim:
– Fərasət elə onun üçündür də. Sən özün həmişə
oturub-durub deyirsən: “Çalış ki, düşmənindən qabağa
düşüb düz fikirləşəsən, onda qalib gələrsən”.
Çarli güldü:
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– Ha-ha. Bu dəfə ağlımıza gələn fəndlə, madyanı minib
Demetriosu üstələməsək, mən adımı dəyişərəm. Çarli Le
Qrant olmaram.
Cümə günü o soruşdu:
– Sən təkbaşına qayığı idarə edə bilərsənmi? Bir şeyi
yaddan çıxarma ki, bizim yelkən çox iridir.
Mən onu öz bacarığıma elə ürəkdən inandırdım ki, daha
şənbə gününəcən bu haqda danışmadı, şənbə günü mənə
təklif elədi ki, yelkənin dal şkatorinasından74 iri bir parça
çıxarım. Görünür, o mənim baxışlarımdan elə möhkəm
pərtlik hiss elədi ki, daha sözünün üstündə inad edib
durmadı. Mən özümün yelkənli qayıq sürmək bacarığımla,
doğrudan da, elə fəxr edərdim ki, çox istəyirdim, dənizə
təkbaşına çıxam, başımın üstündə böyük yelkən qanad açsın,
mən də qaçan yunanın arxasınca düşüb ox kimi Karkinez
körfəzindən keçəm.
Demetrios Kontos həmişəki kimi bazar günü buradaydı.
Balıqçılarda

onun

gəlişini

74

alqışlamaq

və

bizim

Şkatorina – yumşaq kəndirdən haşiyə verilmiş yelkənin qırağı (Tərc. qeydi).
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məğlubiyyətimizə gülmək adət şəklini almışdı. Demetrios
körpünün bir neçə yüz yardlığında yelkənini aşağı salıb,
özünü həmişəki çürük torunun əlli futunu açdı.
Çarli qəsdən yunanlardan biri eşitsin deyə, ucadan
mızıldandı:
– Mənə elə gəlir ki, onun köhnə toru tamam-kamal
yırtılmasa, bundan əl çəkən deyil.
Bu vaxt onlardan biri dilləndi:
– Onda mən özümünkünü ona verərəm.
Çarli cavab verdi:
– Zəhmət çəkmə, mənim özümün köhnə bir torum
tapılar. Əgər o mənim yanıma gəlib xahiş eləsə, verərəm.
Yunanlar şən-şən gülüşdülər, çünki kələk gəldikləri
adamla belə mehriban zarafat edə bilərdilər. Bir dəqiqədən
sonra Çarli mənə müraciət etdi:
– Hə, oğlum, hələlik. Mən şəhərə, Meloninin yanına
gedirəm.
Soruşdum:
– Qayığı götürə bilərəm?
Cavab verdi:
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– Özün bilərsən, – birdən dönüb tələsmədən uzaqlaşdı.
Demetrios tordan iki dənə iri qızılbalıq çıxartdı, mən
qayığa atıldım. Kefləri kökəlmiş balıqçılar ətrafımıza
yığışmışdılar, mən yelkəni dikəldəndə mənə cürbəcür
məsləhətlər verməyə başladılar. Onlar hətta bir-birilə mərc
gəlirdilər ki, mən Demetriosu hökmən tutacağam. Onlardan
ikisi isə özlərini məhkəmə məmuru yerinə qoyaraq çox ciddi
şəkildə

məndən

icazə

istədilər

ki,

mənimlə

səfərə

yollansınlar, görsünlər ki, mən bütün bunları nə cür edirəm.
Ancaq mən tələsmirdim, vaxtı uzadırdım ki, Çarliyə
imkan verim Vallexoya yollansın. Özümü elə göstərirdim ki,
guya yelkənin görkəmi xoşuma gəlmədi, mən qafelin yuxarı
ucunun saxladığı burazı bir azca dartdım. Hesablamalarıma
görə, Çarli Den Meloninin yanına çatıb onun atına minəndən
sonra, mən körpüdən aralanıb yelkəni küləyə tərəf
qaldırdım. Bərk külək yelkənə dolub onu bir anın içində
birdən əydi, qayığa iki vedrəyəcən su doldu. Ən təcrübəli
dənizçinin belə, yüngül qayığının başına belə bir hadisə gələ
bilərdi, mən şkotu bir anın içində yavaş-yavaş açıb
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buraxdımsa da, qayığı düzəltdimsə də, çox böyük səhv etmiş
adam kimi məni istehzalı əl çalmaqla alqışladılar.
Demetrios balıqçı patrul qayığında tək bir adamın, özü
də cavan bir uşağın olduğunu görüb, məni ələ salmaq fikrinə
düşdü. Yelkənin aşağı ucunu saxlayan ipi qısaltdı. Ondan
otuz fut aralıda düz dalınca yollandım, o da şkotu bir qədər
açıb buraxdı, körpüyə qayıtdı. O qısa qalslar edərək
fırlanmağa, dövrə vurmağa başladı, ona rəğbət bəsləyən
tamaşaçıların ürəyindən xəbər verərək, qayığının burnu ilə
şütü yarırdı. Mən də bütün vaxtı qayığı onun dalınca sürür,
onun elədiklərinin hamısını təkrar edirdim. O hətta belə bərk
küləkli havada, iri yelkəndə küləyin istiqaməti ilə qayığı
sürüb yelkəni o biri tərəfə keçirmək qorxulu olanda da
çəkinmirdi.
O

belə

güman

edirdi

ki,

dənizdə

möhkəm

qarmaqarışıqlıq yaradan, bərk əsən sahil küləyi, suyun
qüvvətli çəkilməsi, suyun axını məni fəlakətə sürükləyər.
Ancaq o gün kefim kök idi, heç vaxt qayığı indiki kimi
gözəl sürməmişdim. Mən yaxşıca burulmuş mexanizmə
bənzəyirdim, beynim yaxşı və sürətlə işləyirdi, əllərim öz
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işini səhv etmədən görürdü, mən təcrübəli dənizçi kimi hər
saniyə əvvəlcədən baş verə biləcək minlərlə xırda hadisələri
də nəzərdən qaçırmırdım.
Mənim yerimə Demetriosun başına qəza gəldi. Onun
qayığının çıxarılan gilində nə isə xarab olmuşdu, korpusa
pərçim olub çıxmırdı, gil tamamilə hərəkət etmirdi.
Demetrios böyük məharətlə əldə etdiyi fasilə vaxtı tələsik
çıxarılan gillə əlləşməyə başladı, onu aşağı salmaq istədi.
Ancaq onun vaxtı çox az olduğundan, təzədən sükandan,
yelkəndən yapışmalı oldu.
Çıxarılan gil onu görünür, bərk narahat edirdi. Onun
daha mənə baş qoşmağa halı yox idi. Uzun manevrlər edərək
Vallexoya yollandı. Gəmi külək istiqamətində ilk manevr
edəndə gördüm ki, qayığım küləyə daha yaxındır, bu məni
sevindirdi. Bax, bu vaxt qayığında əlavə bir adam olsaydı,
gərəyi olardı. Mən onun bir neçə futluğunda idim, o, sükanı
buraxıb, qayığın ortasına keçib, çıxarılan gili aşağı sala
bilmirdi.
O, qayığını küləyin istiqamətinə daha dik tutub, əvvəlki
kimi şkotu bir az yavaş-yavaş açmağa, məni ötüb-keçməyə
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çalışaraq, daha sürətlə getməyə çalışdı. Mən küləyə üstün
gəlmək, Demetriosu haqlamaq üçün bu imkanı ona verdim.
Mən ona lap yaxınlaşanda, o, özünü elə göstərdi ki, guya
qayığını küləyin istiqamətinə görə dəyişdirir. Mən cəld
Demetriosu qabaqlamaq üçün küləyə qarşı manevr etdim,
ancaq bu onun tərəfindən həyata keçirilən mahir fırıldaq idi.
O əvvəlki istiqaməti götürdü, mən isə ötürülmüş məsafənin
yerini doldurmağa çalışdım. Manevr məsələlərində görünür
ki, Demetrios məndən bacarıqlı idi. Dəfələrlə o demək olar
ki, əlimdə idi. Hər dəfə məni aldadıb əlimdən canını
qurtarırdı. Bu yandan külək güclənirdi, bizim əllərimiz bir
saniyə belə sakitlik nə olduğunu bilmirdi, yoxsa ki,
qayıqlarımız çevrilərdi. Mənim qayığıma gəlincə, o suyun
üzündə artıq ballast hesabına qalmışdı. Mən büzüşüb
oturmuşdum, bir əlimlə sükandan, o biri əlimlə şkotdan
yapışmışdım. Şkot ağac mıxa bir dəfə dolandığından, külək
hər dəfə bərk əsdikcə əlimdən çıxırdı. Belə vaxtlarda
yelkənin küləyi boşalırdı, mən də sözsüz olaraq geri
qalırdım. Bir şeydən təsəlli almaq olardı ki, Demetriosun
qayığının da başına belə işlər gəlirdi. Suyun güclü çəkilməsi
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Karkinez körfəzi boyu küləyə üstün gələrək, gəminin
böyürlərinə dəyən qüvvətli, dəhşətli dalğalar əmələ gətirirdi.
Mənim üst-başım tamam su içindəydi, hətta yelkənim də
şkatorunadək islanmışdı. Bir dəfə cəld bir manevrlə özümü
Demetriosa çatdırdım, mənim qayığımın burnu onun
gəmisinin ortasına toxundu. Bu vaxt mənə köməkçi çox
gərək idi. Özümü elə təzəcə irəli atmışdım ki, onun qayığına
hoppanım, o, avarla öz qayığını mənimkindən araladı, bunu
edərkən təhqiredici şəkildə düz üzümə baxıb güldü.
Biz Karkinez körfəzinin başlanğıcında çox qorxulu bir
sahədə idik. Vallexo və Karkinez körfəzlərinin suları sürətlə
bir-birinə qarşı gəlirdi. Nap çayının və sahildəki nəhəng
çəkilmənin suları Vallexo körfəzindən Syuisan limanın
Sakramento

San-Xoakin

çaylarının

suları

Karkinez

körfəzindən keçirdi. Bu qorxulu axınlar toqquşan yerdə
dəhşətli iti axın əmələ gəlirdi. Bütün bunlar azmış kimi,
külək San-Pablo körfəzinə tərəf on beş dəniz mili
qüvvəsində əsir, nəhəng dalğaları iti axıntıya çırpırdı.
Bir-birinə zidd axınlar toqquşur, burulğanlar, girdablar,
çalalar əmələ gətirir, dörd bir tərəfə çırpınır, qəzəbli dalğalar
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şaxə qalxır. Həm külək əsən tərəfdən, həm də o biri tərəfdən
qayığımıza çarpırdı. Bütün bu çaxnaşmaların arasında SanPablo limanından hərəkəti nəticəsində sanki ağlını itirmiş
nəhəng, köpüklənən güclü ləpələr gurultu ilə axırdı.
Mən də fırtınalı dəniz kimi qəzəblənmişdim. Qayıq
cıdır atı kimi bütün bu qarmaqarışıqlığın içindən keçərək,
bütün maneələri dəf edərək, ildırım sürətilə irəli çarpırdı.
Mənim bütün varlığımı sakitləşməyən sevinc bürümüşdü.
Nəhəng yelkən, küləyin vıyıltısı, coşqun dalğalar, suya teztez baş vuran qayıq, qiyama qalxışan bu mühitin içində
xırdaca bir xal, cırtdan olan mən, bu təbii qüvvələri iradəmə
tabe etmişəm, onların arasından, onların üzərindən təntənə
ilə müzəffər kimi keçirəm.
Mən qalib qəhrəman kimi irəli cumanda dəhşətli cırıltı
səsi eşidildi. Qayıq bir anda dayandı. Məni qabağa itələdi,
qayığın dibinə düşdüm. Ayağa qalxanda gördüm qarşımda
yaşıla çalan, üstünü mamır basmış bir şey göründü, mən o
dəqiqə başa düşdüm ki, bu dənizçilərin qənimi, batmış
payadır. Heç kəs bu bədbəxtlikdən yaxa qurtara bilməz.
Sudan şişmiş, düz suyun üzündə üzən payanı coşmuş
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dənizdə vaxtında görmək, yanından dövrə vurub ötmək
mümkün olan iş deyil.
Görünür,

paya

qayığın

bütün

burun

tərəfini

zədələmişdi, çünki bir neçə saniyədən sonra qayığın içi
yarısınacan su ilə doldu. Dalğalar da qayığın suyunu
artırdılar, ağır ballast onu çəkib suyun dibinə apardı. Bütün
bunlar elə cəld baş verdi ki, yelkənə ilişdim, məni nəsə
qayığın altına dartıb saldı. Mən yarı boğulmuş halda
(ciyərlərimə o qədər su dolmuşdu ki, az qala boğulacaqdım)
çətinliklə suyun üzünə qalxanda avarlar daha gözə
çarpmırdı. Görünür, qudurmuş dalğalar onu yuyub apardı.
Mən gördüm ki, Demetrios Kontos öz qayığından boylanır,
onun istehzalı, kinli, qisaslı qəhqəhəsi eşidilirdi. O şən-şən
nəsə qışqırırdı. O məni açıq-aydın ölümün pəncəsində qoyub
gedirdi.
Mənim öz həyatımı xilas etmək üçün irəli üzməkdən
başqa əlacım yox idi. Bu qarmaqarışıqlıqda ölüm-dirim
məsələsini bir saniyə belə həll edirdi. Ciyərlərimə çoxlu
hava alıb, bərk-bərk əl-qol ata-ata özümün ağır dənizçi
çəkmələrimi, gödəkcəmi çıxarıb atdım. Ancaq ciyərlərimə
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hava aldım demək asandır, mən tezliklə başa düşdüm ki,
məsələ üzməkdə yox, nəfəs almaqdadır.
San-Pablonun hündür, ağ yallı, güclü dalğaları mənim
üstümə tökülür, məni ora-bura çarpır, qabaran dalğalar məni
boğurdu, ağzıma-burnuma, gözümə su fışıltı ilə dolurdu.
Dəhşətli çalalar ayaqlarımı sorurdu ki, bir an sonra məni
köpüklənən, bulaq kimi çağlayan suyu ilə yuxarı tullasın, elə
bu andaca nəfəsimi dərməmiş, nəhəng köpüklü dalğalar
başımın üstündən aşırdı.
Bütün bunlara uzun müddət davam gətirmək olmazdı.
Mən havadan çox su udur, demək olar ki, bütün vaxtı suyun
altında olurdum. Ağlımı itirirdim, başım bərk fırlanırdı. Mən
sağ qalmaq üçün həyəcanla əl-qol atır, demək olar ki,
huşumu tamam itirmişdim ki, çiyinlərimdən tutub qayığa
dartdıqlarını hiss etdim. Bir müddət skamyanın üstündə üzü
üstə uzanıb qaldım, ağzımdan su tökülürdü. Sonra güc-bəla
ilə nəfəs ala-ala dönüb baxdım, görüm xilaskarım kimdir.
Bir əli ilə yelkəndən, o biri əli ilə sükandan yapışmış
Demetrios

Kontos

gəminin

arxa

tərəfində

oturub

gülümsünərək, mehriban-mehriban başını tərpədirdi. O,
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sonradan danışdı ki, əvvəlcə məni taleyin ümidinə atıb
getmək istəmişdi, ancaq qəlbində xeyirxahlıqla bədxahlıq
hissləri oyanmışdı, xeyirxahlıq üstün gəlmişdi, yanıma
qayıtmaq fikrinə düşmüşdü.
Məndən soruşdu:
– Halın düzəldi?
Mən çətinliklə “hə”yə oxşar söz dedim, ancaq hələ
danışa bilmirdim.
O dedi:
– Sən qayığı yaxşı sürüdün. Əsl kişi kimi.
Demetrios Kontosun məni tərifləməsi sözsüz ki, çox
ürəyəyatan idi, çünki o, hər adamı tərifləməzdi, mən onun
tərifinə başımı tərpətməklə cavab versəm də, tərifinin qədirqiymətini bilirdim.
Söhbətimiz bununla başa çatdı, çünki hərə öz işi ilə
məşğul idi, mən özümə gəlirdim, o isə qayıqla əlləşirdi.
Vallexo körpüsünə çatanda Demetrios Kontos qayığı
bağladı, qayığın içindən çıxmaqda mənə kömək etdi.
İkimizdə körpüdə dayanmışdıq ki, Çarli tarım çəkilmiş
torların dalından çıxıb əlini Demetriosun çiyninə qoydu.
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Mən etiraz edib dedim:
– Çarli, o məni ölümdən qurtarıb. Onu məncə, həbs
eləmək olmaz.
Çarlinin sir-sifətindən özünü itirdiyi bilindi, ancaq o
qərar qəbul edən kimi halı dəyişdi.
O mülayimcəsinə cavab verdi:
– Oğlum, heç nə edə bilmərəm. Mən öz borcumu poza
bilmərəm, onu həbs etmək mənim bilavasitə borcumdur. Bu
gün bazar günüdür, qayığımda təzəcə tutulmuş iki qızılbalıq
var. Mən daha nə edə bilərəm?
Mən başqa bir dəlil tapmayaraq üst-üstdən deyirdim:
– O məni ölümdən xilas edib.
Demetrios Kontos Çarlinin nə kimi qərara gəldiyini
eşidəndə rəngi qapqara qaraldı. O hiss etdi ki, onunla
ədalətsiz rəftar ediblər. Onun qəlbində xeyirxahlıq baş
qaldırıb, o, alicənablıq göstərib, köməksiz düşməni xilas
etmişdir. Bu yaxşılığın qabağında onu həbsxanaya aparırlar.
Çarli ilə mən Benişyaya qayıdanda küsülü idik. Mən
qanunun hər nöqtəsinə yox, ruhuna, Çarli isə elə qanunun
hər nöqtəsinə əməl edirdi. O, hər nə qədər götür-qoy
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edirdisə də, başqa çıxış yolu görmürdü. Qanun açıq-aydın
bildirirdi ki, bazar günü qızılbalıq ovlamaq qadağandır. O,
patrul dəstəsinin üzvü idi, qanunun hökmən yerinə
yetirilməsinə nəzarət etmək onun borcu idi. Burda daha
götür-qoy etməli heç nə yox idi. O, vəzifə borcunu yerinə
yetirmişdi,

vicdan

əzabı

çəkmirdi.

Bütün

bunlara

baxmayaraq, bunların hamısı mənə ədalətsiz görünürdü.
Demetrios Kontosa çox yazığım gəlirdi.
İki gündən sonra Vallexoya məhkəməyə gəldik. Mən
şahidlik eləməli oldum. Ömrümdə şahidlər yerində dayanıb
Demetrios Kontosun iki qızılbalıq tutduğunu gözümlə
gördüyümü və Çarlinin də onu bu iki balıqla həbs etdiyini
bildirib and içməkdən mənim üçün xoşagəlməz hadisə ola
bilməzdi.
Demetrios özü üçün vəkil tutdu, ancaq işi uda bilmədi.
Andlı idmançılar on beş dəqiqəliyinə məhkəmə salonundan
çıxıb geri qayıtdılar, qərar çıxartdılar ki, günahkardır. Hakim
Demetrios üçün yüz dollar cərimə, ya da əlligünlük həbs
cəzası kəsdi.
Çarli məhkəmə katibinə yaxınlaşdı.
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O, stolun üstünə hərəsi iyirmi dollarlıq beş qızıl pul
qoyub dedi:
– Mən bu cəriməni verirəm. – Sonra üzünü mənə tutub
əlavə etdi. – Oğlum, bu yeganə çıxış yoludur.
Əlini bərk-bərk sıxanda gözlərim yaşardı.
Sözə başladım:
– Mən verərəm...
O sözümü kəsdi:
– Sənə düşən hissəni? Əlbəttə ki, bəs ayrı nə cür ola
bilər?
Bu ara Demetrios vəkilindən öyrəndi ki, pulunu Çarli
verib.
Demetrios Çarliyə yaxınlaşdı ki, onun əlini sıxsın, onun
bütün cənublulara məxsus coşqun qanı başına vurdu, pörtdü.
Xeyirxahlıqda geri qalmamaq üçün inad edib dedi ki,
cəriməni və vəkilin haqqını özü verəcək, Çarli onun
dedikləri ilə razılaşmayanda çox əsəbiləşdi.
Çarlinin bu hərəkəti balıqçılara, indiyəcən bizim
elədiklərimizdən daha artıq qanunun mahiyyətini başa saldı.
Çarli onların gözlərində böyüdü, məni də yelkənli qayıq
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sürməyi bacaran cavan oğlan kimi təriflədilər. Bundan sonra
Demetrios Kontos daha qanunu pozmadı, bizim yaxın
dostumuz oldu, bizimlə söhbət eləməyə dəfələrlə Benişyaya
gəldi.

SARI YAYLIQ
Çarli dedi:
– Dostum, düzdür, bunun mənə heç dəxli yoxdur, ancaq
sən nahaq yerə axırıncı basqın təşkil etmək fikrinə düşürsən.
Dəfələrlə çox çətin vəziyyətlərə düşmüsən, təhlükəli
adamlarla üzləşmisən, amma sağ-salamat qalmısan, axırdanaxıra başına bir iş gəlsə, adamı yandırar.
Mən də cavanlığımdan özümə qürrələnərək etiraz
etdim:
– Heç axırıncı basqını keçirməsək olar?! Özün bilirsən
ki, hər şeyin bir sonu olmalıdır... İndiki belədir, mənim
basqınlarımdan biri axırıncı olmalıdır, burda daha heç nə
etmək olmaz.
Çarli

ayağını

ayağının

üstünə

söykənəcəyinə yayxanıb fikrə daldı.
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O, sözünün axırında dedi:
– Düz sözə nə demək olar?! Niyə də Demetrios
Kontosu tutmağın axırıncı basqın hesab edilməsin? Sən bu
işdə əməlli-başlı islansan da, sağ-salamat qaldın və... – Bu
vaxt o sözünü kəsdi, bir qədər fasilədən sonra təzədən
dilləndi. – İndi başına bir iş gəlsə, mən bunu özümə heç cür
bağışlaya bilmərəm.
Mənim Çarlinin qorxmasına gülməyim tutdu, məni
ürəkdən istəyən bu adamın məni dilə tutmasına qarşı çıxa
bilmədim, onunla razılaşmalı oldum ki, axırıncı basqın
arxada qalıb. İki il onunla biz ayrılmaz dost olmuşduq, indi
mən balıqçı patrulluğundan çıxıb şəhərə gedirdim ki,
təhsilimi başa vurum. Orta məktəbi qurtarınca, üç il ehtiyac
nə olduğunu bilməyim deyə, çoxlu pul toplamışdım, dərs
ilinin başlanmasına xeyli vaxt qalsa da, qəbul imtahanlarına
yaxşıca hazırlaşmaq qərarına gəldim.
Mən, nəyim vardısa, dənizçi sandığına yığdım, qatarla
Oklendə yola düşməyə hazırlaşırdım ki, birdən Neyl
Partinqton Benişyaya gəlib çıxdı. O, “Şimal maralı”nı cəld
Aşağı körfəzə aparmağa hazırlaşırdı. Yolda Oklendə baş
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çəkəcəkdi. Neyl bu şəhərdə yaşayırdı, məktəbi qurtaranadək
mən onlarda qalacaqdım, ona görə də mənə təklif elədi ki,
sandıqçamı şlyupun içinə aparıb qoyum ki, birlikdə üzək.
Sandıqçanı apardım, günün axırında biz burazları açıb
yelkəni dikəltdik.
Payız idi, hava adam aldadandı. Yayda hər gün bir
qayda olaraq, sahildən əsən külək, bərk əsən şıltaq
küləklərlə əvəz olunurdu. Göyün üzünü buludlar örtdü.
Səfərimizin nə qədər çəkəcəyini deyə bilməzdik. Biz su
çəkilməyə başlayanda yola düşdük. Karkinez boğazından
keçəndə

Benişyaya

vaxtı

ilə

“Lankaşir

kraliçası”nı

mühasirəyə alıb yunanların kralı Böyük Aleki tutduğumuz
yerə, Terner tərsanəsi yaxınlığındakı körpüyə xeyli baxıb
vidalaşdım. Boğazdan çıxanda isə, həmin yerə böyük
maraqla tamaşa etdim, hansı ki, bir neçə gün bundan qabaq
Demetrios Kontos alicənablıq göstərib məni xilas etməsəydi,
hökmən batacaqdım. İrəlidə, San-Pablo körfəzinin üzərində
göz-gözü görməyən duman sürünürdü, bir neçə dəqiqədən
sonra “Şimal maralı” qaranlıq rütubətin arasında kor-koranə
irəliləyirdi. Ancaq Çarlinin duyğu hissi qüvvətli idi, o
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şlyupu səhv etmədən inamla idarə edirdi. O özü bizə etiraf
edib deyirdi ki, özü də bilmir ki, buna necə nail olur. O nə
isə sanki möcüzə ilə, hər şeyi: külək axınını, məsafəni, vaxtı,
dreyfi75, hərəkətin sürətini nəzərə ala bilirdi.
Biz kor-koranə bir neçə saat üzəndən sonra Neyl
Partinqton dedi:
– Deyəsən, duman dağılır.
Çarli saata baxıb dedi:
– İndi altıdır. Suyun çəkilməsi hələ üç saat da çəkəcək.
Neyl üst-üstdən dedi:
– Hal-hazırda görəsən, hardayıq?
Çarli bir qədər fikirləşib cavab verdi:
– Suyun çəkilməsi bizi bir qədər kənara aparıb, ancaq
duman çəkilsə – deyəsən, elə belə də olacaq, görərsiniz – biz
Mak-Nira körpüsündən min mil aralanmışıq.
Neyl qaşqabağını sallayıb mızıldandı:
– Sən bir qədər də dəqiq ola bilərdin.
Çarli dilləndi:
75

Dreyf – gəminin külək və axının vasitəsilə yolundan çıxması (Tərc. qeydi).

242

www.vivo-book.com

– Düz sözümdür. Mak-Nira körpüsünə milin dörddə
birindən çox qalmayıb.
Külək soyuyurdu, bərk əsdikcə duman yavaş-yavaş
çəkilirdi.
Çarli külək əsən tərəfə işarə edərək dedi:
– Körpü, bax, ordadır.
Biz üçümüz də diqqətlə dumana baxırdıq ki, birdən
“Şimal maralı” çatırtı ilə nəyəsə toxunub dayandı. Özümüzü
şlyupun burnuna verdik. Gördük ki, bizim buşpritimiz qısa,
qalın dor ağacı olan balaca bir gəminin iplərinə ilişib. Sən
demə, bizim şlyupumuz lövbər salmış Çin conkasına
ilişibmiş.
Biz özümüzü şlyupun burun tərəfinə verəndə, narahat
edilmiş arılara bənzər beş çinli gözlərini ovuşdura-ovuşdura
darısqal kayutdan çıxdılar.
Hamıdan

qabaqda

ucaboylu,

qüvvətli

bir

nəfər

göyərtədə göründü, onun çopur üzü, başındakı sarı ipək
yaylıq nəzərimi cəlb etdi. Bu bizim bir il bundan qabaq
qanunsuz istridyə ovladığı üçün həbs elədiyimiz mənim
köhnə tanışım olan həmin çinli idi. O vaxt o “Şimal
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maralı”nı az qala batıracaqdı, indi də gəmi hərəkət
qaydalarını kobudcasına pozduğuna görə bizi batıracaqdı.
Çarli qəzəblə qışqırdı.
– Ey, sarısifət meymun, burda farvateri nə kəsdirib
durmusan, özün də siqnal vermirsən?
– Hə də, – Neyl sakitcə dilləndi, – siz ora yaxşıca
baxın.
Biz Neylin işarə etdiyi tərəfə baxıb gördük ki, conkanın
anbarı təzəcə tutulmuş istridyələrlə doludur. İstridyələrin
içərisində isə çoxlu xırda, dörddə bir düym böyüklüyündə
balıqlar var idi. Sarı Yaylıq su qabarmağa başlamamış
torunu çəkib çıxarmış, dumandan istifadə edib toru təzədən
atmışdı, həyasızcasına lövbər salıb dayanmışdı ki, su
azalanda bir də ov etsin.
Neyl peysərini qaşıdı.
– Hə də, hə də! Neçə illərdir brakonyerləri tuturam,
nələr görməmişəm, amma qanunu pozanın öz əl-ayağı ilə
gəlib çıxmasını heç görməmişəm. Bura bax, Çarli, indi
onunla nə edək?
Çarli dedi:
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– Buksirdə onları San-Rafaelə apararıq, vəssalam, şüd
tamam. – Üzünü mənə tutdu. – Dostum, conkada qal, sənə
buksir ipini ataram. Külək dəyişməsə, çay dayazlaşmamış
keçib gedərik, San-Rafaeldə gecələyərik, sabah günorta üstü
Oklenddə olarıq.
Çarli və Neyl bu sözləri deyə-deyə “Şimal maralı”na
qayıtdılar, biz conkanı buksirdə apara-apara yola düşdük.
Mən tutulan gəmini idarə etməyi öhdəmə götürdüm,
gəminin arxa tərəfində dayanıb xəlbirə oxşar, içərisindən,
dəlmə-deşiyindən su axan, Nuh əyyamından qalmış sükanla
onu hərəkətə gətirdim. Duman çəkildi, sanki heç yox imiş.
Gördük ki, Çarli yerimizi düzgün müəyyənləşdirib. MarkNira körpüsü bizdən yarım mil aralı idi. Qərb sahili ilə üzüb,
Pedro burnunun ətrafından dövrə vurub keçdik, çinlilərin
qəsəbəsinin yanından ötüb keçdik, onlar conkalarını
buksirdə balıqçı patrul şlyupu apardığını görüb bir hay-küy
qaldırdılar ki, gəl görəsən.
Sahildə bərk külək əsir, hərdənbir azalır, istərdik ki, o
bərk əssin. San-Rafaelə üzüb əsirləri hökumət dairələrinə
təhvil

verməli

olduğumuz
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bataqlıqlardan keçirdi, su çəkiləndə bu çayla üzmək çox
çətin idi, su az olanda heç cürə mümkün deyildi.
İndi su, demək olar ki, yarıyacan azalmışdı, ona görə də
tələsməli idik. Ancaq ağır conka şlyupun arxasınca ölü kimi
sürünürdü.
Çarli, nəhayət, qışqırdı:
– Bu kulilərə əmr elə, yelkəni dikəltsinlər. Mən səhər
açılınca bu dayazlıqda oturub qalmaq istəmirəm.
Mən bu əmri Sarı Yaylığa çatdırdım, o da xırıltılı səslə
özününkülərə nə isə əmr etdi. Ona bərk soyuq olmuşdu,
əzablı öskürəkdən bütün bədəni tir-tir titrəyirdi, gözlərinə
qan sağılmışdı. Görkəmi həmişəkindən dəhşətli idi, mənə
qəzəbli nəzər salanda yadıma düşdü ki, keçən dəfə onun
ucbatından az qala məhv olacaqdım.
Onun gəmi heyəti istər-istəməz fallardan yapışdılar,
çəpəki, qəribə qəhvəyi rəngli yelkən dor ağacında ucalırdı.
Külək əsirdi. Sarı Yaylıq burazları açanda conka irəli
cumdu, buksir burazı zəiflədi. “Şimal maralı” nə qədər
sürətlə üzsə də, conka ondan da sürətlə üzürdü, şlyupla
toqquşmamaq üçün mən şlyupu küləyə daha sərt sürürdüm.
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Ancaq conka sürətini itirmirdi, bir neçə dəqiqədən sonra
şlyupun külək döyən traverzi76 tərəfdə oldu. Buksir burazı
indi gəmilərin ikisinə düz bucaq altında uzanırdı, baxanın
gülməyi tuturdu.
Qışqırdım:
– Burazı aç!
Çarli tərəddüd edirdi.
Mən inad edib durdum:
– Qorxma! Hər şeyi yerli-yerində olacaq. Biz gəminin
istiqamətini dəyişmədən çayı keçəcəyik, siz də dalımızca
San-Rafaelə gəlin.
Çarli burazları açdı, Sarı Yaylıq özününkülərdən birinə
tapşırdı ki, burazı açsın. Hava artıq qaralırdı, çayın mənsəbi
irəlidə güclə seçilirdi, biz çaya daxil olanda sahilləri güclə
gördüm.
“Şimal maralı” arxada beşdəqiqəlik məsafədə qaldı,
ensiz, dolanbac məcra ilə özümüzə yol açaraq ondan
uzaqlaşırdıq. Buna baxmayaraq, Çarli yaxınlıqda idi. Mən
76
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özümün

beş

əsirimdən

qorxub-çəkinmirdim,

düzdür,

qaranlıqda onlara göz qoymaq çətin idi, ona görə də
tapançanı şalvarımın cibindən çıxarıb gödəkcəmin cibinə
qoydum ki, ordan onu çıxarmaq asan olsun.
Qorxum təkcə bir qədər Sarı Yaylıqdan idi, o özü də
bunu bilirdi, bu fürsəti əldən vermədi. O məndən bir neçə
addım aralıda, şlyupun külək döyən tərəfində oturmuşdu.
Qaranlıqda onun fiqurunu güclə seçirdim, ancaq onun
tələsmədən,

demək

olar

ki,

hiss

olunmadan

mənə

yaxınlaşdığını duydum. Gözümü ondan çəkmirdim. Sol
əlimlə rumpeldən yapışıb, sağ əlimlə cibimdəki tapançanı
yoxlayırdım.
Budur, o mənə bir neçə düym də yaxınlaşdı, ağzımı
açmağa hazırlaşırdım ki, qışqırım: “Geri qayıt!” Birdən
külək əsən tərəfdən iri ağır bir şey üstümə düşdü. Bu
çinlilərdən biri idi. O mənim ağzımı əli ilə qapadı, sağ
qolumu elə burdu ki, əlimi cibimdən çıxara bilmirdim. Mən
sözsüz ki, əlimi çəkərdim, əlimi çıxarardım, ya da ki,
köməyə çağırardım, ancaq bu an Sarı Yaylıq özünü üstümə
atdı.
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Conkanın

dibinə

yıxıldım,

möhkəm

müqavimət

göstərirdim, ancaq çox təəssüf ki, tezliklə əlimi ayağıma
bağladılar, ağzıma da nə isə tıxac soxuşdurdular, sonradan
bildim ki, bu çit köynək imiş. Çinlilər məni elə uzanmış
halda qoyub getdilər. Pıçıltı ilə komanda verən Sarı Yaylıq
sükandan yapışdı. Harda olduğumuzu yada salıb, başımın
üstündə, ulduzlu göyün altında güclə seçilən yelkənin yerini
dəyişdiklərini görüb başa düşdüm ki, conkanı balaca
bataqlıq körfəzə yönəltdilər. Bir neçə dəqiqədən sonra sahilə
yan aldıq, yelkən sakitcə dor ağacından sürüşüb düşdü.
Çinlilər siçan kimi susub oturdular. Sarı Yaylıq conkanın
dibində, yanımda oturdu, o quru, əziyyətli öskürəyini güclə
saxlayırdı.
Yeddi-səkkiz dəqiqə ötdü. Çarlinin səsini eşitdim;
bizim şlyup körfəzin böyründən ötürdü. O, Neylə deyirdi:
– Cavan oğlan nə yaxşı balıqçı patrul dəstəsində
xidmətini başa vurdu, bilsən, nə sevindim! – mən onun hər
sözünü aydınca eşidirdim.
Neyl nəsə dedi, nə dediyini başa düşmədim, Çarli
sözünə davam etdi.
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– Cavan oğlan əsl dənizçi oldu, əgər o, məktəbi
qurtarandan sonra dənizçilik məktəbində oxusa, uzaq
səfərlərə çıxsa, Allaha and olsun, bir neçə vaxtdan sonra
ondan əla kapitan çıxar, bu kapitana hər cür gəmini etibar
etmək olar.
Bütün bunları eşitmək sözsüz ki, mənim üçün xoş idi,
ancaq bu vaxt əsirlərinin əl-qolunu bağladığı mən, conkanın
dibində ağzımda tıxac uzanıb qalmışdım, dostlarımın səsi isə
uzaqlarda eşidilməz olurdu. “Şimal maralı” get-gedə SanRafaelə tərəf uzaqlaşırdı, vəziyyətim elə idi ki, gözəl
gələcək haqda fikrə dalmağa imkan vermirdi. “Şimal
maralı”nın uzaqlaşmağı ilə mənim axırıncı ümidim puça
çıxdı. Məni nə gözlədiyini bilmirdim, bu çinlilər birtəhər
adamlardı, mən onlara bələdəm, çox çətin mənimlə ədalətli
rəftar etsinlər. Bir neçə dəqiqə gözləyəndən sonra çinlilər
yenə çəpəki yelkənlərini dikəltdilər. Sarı Yaylıq conkasını
San-Rafael çayının mənsəbinə apardı. Su bütün vaxtı
azalırdı, çayın mənsəbindən çıxmaq çətin idi. Ümidim bir
ona qalmışdı ki, saya oturar, ancaq o conkasını sağ-salamat
körfəzə çatdırdı.
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Bundan sonra çinlilər qızğın mübahisəyə başladılar,
başa düşdüm ki, mənə görə mübahisə edirlər. Sarı Yaylıq
yaman qəzəblənmişdi, amma yerdə qalan dörd nəfər də ona
qarşı yaman çıxırdılar. Onun məni öldürmək istədiyi açıqaşkar aydın idi, ancaq yoldaşları məsuliyyətdən qorxurdular.
Mən çinliləri yaxşı tanıyırdım, bilirdim ki, qorxmasalar,
çoxdan axırıma çıxardılar. Ancaq onların təklif elədiyi
planın Sarı Yaylığın qanlı planından nə ilə fərqləndiyini
başa düşə bilmirdim.
Həyatımın tükdən asılı olduğu dəqiqələrdə mənim nələr
çəkdiyimi təsəvvür edə bilərsiniz. Mübahisə tezliklə
dalaşmaya keçdi, bundan sonra Sarı Yaylıq sükandan ağır
rumpeli qapıb üstümə cumdu. Ancaq dörd çinli onun
qabağını kəsdi, tutub əlindən rumpeli aldılar. Axırdan-axıra
onların dördü başçılarının öhdələrindən gəldilər, o isə
narazı-narazı gəminin arxa tərəfinə keçdi, dalınca möhkəm
söyüşlər eşidildi.
Tezliklə çinlilər yelkəni yatırdılar, avar çəkilən conka
yavaş-yavaş üzməyə başladı. Sonra conkanın burnunun lilə
toxunduğunu hiss etdim. Ayaqlarında uzunboğaz rezin
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ayaqqabılar olan üç çinli suya atıldı, ikisi də məni götürüb
tutacaqdan

kənara

tulladılar.

Sarı

Yaylıq

mənim

ayaqlarımdan yapışdı, iki yoldaşı da çiyinlərimdən tutdular,
suvaşqan lili şappıldada-şappıldada yeriməyə başladılar.
Axır ki, onların addımları inamlı və möhkəm oldu, görünür,
sahilə çıxdılar. Tezliklə harda olduğumuzu, San-Rafael
çayının mənsəbi yaxınlığındakı Marin arxipelaqının xırda
qayalıq adalarından birinə gəlib çıxdığımızı bildik.
Qabarma vaxtı su basan lilli dayaz sahilə çıxanda
çinlilər məni hər necə oldu yerə atdılar. Sarı Yaylıq qəzəblə
böyrümə bir təpik ilişdirdi, üç nəfərin üçü də geriyə –
conkaya tərəf qayıtdılar. Bir neçə saniyədən sonra çinlilər
burazları açınca, dor ağacında göyə qalxan yelkənin küləyin
təsiri altında xışıldadığını eşitdim. Sonra hər şey susdu, mən
tək qaldım. Mən təkbaşına, öz gücümə fəlakətdən can
qurtarmalı idim.
Mən fokusçuların ilan kimi qıvrılaraq, burularaq
məharətlə kəndirdən xilas olduğunu yada saldım, ancaq mən
ha qıvrıldım, buruldumsa sıx düyünlər heç boşalmadı. Sahil
boyu yumbalananda üst-üstə yığılmış balıqqulaqlarına rast
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gəldim, görünür, bir dəstə yaxtsmen burada ocaqda
malyuska bişiribmiş. Ağlıma gözəl bir fikri gəldi. Əllərimi
arxamda çarpazlayıb bağlamışdılar, əlimə bir balıqqulağı
götürüb

qumların

üstü

ilə

yumbalanaraq,

özümü

yaxınlıqdakı qayalıqlara çatdırdım. Çox axtarışlardan sonra
ensiz, çatlaq bir yer tapıb, balıqqulağını ora qoydum.
Balıqqulağının qıraqları iti idi, onunla əllərimə bağlanmış ipi
kəsmək istədim. Mən balıqqulağının üstünə ağırlığımı salan
kimi kövrək balıqqulağı sındı. Təzədən özümü balıqqulağı
yığılmış yerə çatdırdım. Bu dəfə iki əlim tutan qədər
balıqqulağı yığdım. Mən əllərimi kəsik-kəsik elədim,
ayaqlarım gərginlikdən qıc oldu.
Nəfəsimi dərmək üçün ayaq saxladım, birdən körfəzin
üzərində tanış bir səs eşitdim. Bu məni axtaran Çarlinin səsi
idi. Ağzımda tıxac olduğundan mən onun səsinə səs verə
bilmirdim,

gücsüz

qəzəb

içərisində

sahildə

uzanıb

qalmışdım, o avar çəkə-çəkə adanın böyründən keçdi,
tezliklə onun səsi uzaqlarda donub qaldı.
Təzədən işə başladım, yarım saatdan sonra nəhayət
kəndiri kəsə bildim. Qalan işlər su içmək kimi asan idi.
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Əllərimi açandan sonra bir göz qırpımında ayaqlarımdakı
buxovu açdım, tıxacı ağzımdan çıxardım. Sonra bütün sahil
boyu qaçdım, yəqin elədim ki, doğrudan da adadayam,
qitədə deyiləm. Bu, qumlu çimərliklərin dövrəyə aldığı və
suvaşqan gilli əsl gölü olan Marin arxipelaqının adalarından
biri idi. Mənim bir əlacım var idi: səhərin açılmasını
gözləməli, özümü soyuqdan qorumalı idim. Kaliforniya
üçün bu gecə xüsusilə soyuq idi, külək iliklərimə işləyirdi,
məni vicvicə götürmüşdü. Qızışmaqdan ötrü adanın ətrafını
on dəfə dövrə vurdum, on dəfə də silsilə qayalıqlara
dırmaşmalı oldum. Bu nəinki məni qızışdırdı, sonradan
mənə möhkəm xeyri dəydi. Adanın ətrafında qaçanda
ağlıma gəldi ki, qumların üstündə gillənəndə bir şey salıb
itirməmişəm ki? Ciblərimi yoxlayanda gördüm ki, nə
tapançam, nə də qatlama bıçağım var. Tapançamı söz yox
ki, Sarı Yaylıq götürmüşdü, bıçağım isə görünür hardasa
qumların içinə düşüb qalmışdı.
Bıçağımı axtarmaq istəyirdim ki, birdən yenə avarların
cırıltısını eşitdim. Əvvəlcə ağlıma gəldi ki, bu Çarlidir,
ancaq fikrimdən daşındım, çünki Çarli dinməz-söyləməz
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üzməzdi. Ürəyimə qara fikirlər gəldi. Marin arxipelaqı
ucqar, kimsəsiz yerdir, gecəyarısı bura üzüb gəlmək kimin
nəyinə gərəkdir? Bəlkə bu Sarı Yaylıqdır? Avar yerlərinin
cırıltısı lap aydın eşidilirdi. Qayıq avarlarının tez-tez qalxıb
enməsindən bildim ki, yalik sahildən bir əlli addım aralıda
lilə ilişib qalmışdı. Mən quru, əziyyətli öskürək səsi eşitdim.
Ürəyim düşdü. Bu Sarı Yaylıq idi. Mənimlə haqq-hesabı
çürütməkdə

yoldaşları

ona

mane

olmasın

deyə,

o,

qəsəbəsindən gizlicə çıxıb, təkbaşına bura üzüb gəlmişdir.
Başımda fikirlər bir-birinə dolaşdı. Mən balaca ucqar adada
təkəm, əlimdə silahım yox, yanımda yoldaşım. Çəkinməli
olduğum bu sarı dərili vəhşi yəqin ki, mənə divan tutmağa
gəlir. Bundan daha pis vəziyyət ola bilməzdi, istər-istəməz
özümü suya, daha doğrusu bataqlığa atdım ki, adada
qalmayım. Sarı Yaylıq lilli bataqlıqdan keçib sahil tərəfə üz
tutdu, çinlilərin məni adaya gətirib sonradan öz conkalarına
qayıtdıqları işlək yolla onların izi ilə əks tərəfə qayıtdım.
Sarı Yaylıq arxayın idi ki, mən əl-qolu bağlı halda
əvvəlki yerimdə yıxılıb qamışam, heç çəkinmirdi: ayağının
altında qalan lili ucadan fırçıldadırdı. Səsi eşitdiyimdən o
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gəlib çıxınca mən sahildən əlli addım uzaqlaşa bildim.
Bundan sonra düz bataqlığın içinə uzandım. Lil soyuq,
suvaşqan idi, tir-tir titrəyirdim, ancaq ayaq üstə qalxmağa
qorxurdum, bilirdim ki, çinlilərin gözləri itidir. O düz
birbaşa məni qoyub getdiyi yerə yollandı, hətta onun məni
orda

görmədikdə

üz-gözünü

nə

şəklə

saldığını

görməməyimə təəssüf etdim. Ancaq mənim əylənmək
yadıma düşmürdü, dişim-dişimə dəyirdi.
Onun bundan sonra nə etdiyini güman edə bilərdim,
çünki ulduzların zəif işığı altında demək olar ki, heç nə
görmürdüm. Ancaq mən arxayın idim, o ilk növbədə bütün
adanı dolaşdı, arxayın oldu ki, sahilə heç bir başqa qayıq yan
almayıb, hər bir gəminin lildə izi qalardı.
Mənim adadan üzüb getmədiyimə arxayın olandan
sonra

məni

axtarmağa

başladı.

Üst-üstə

yığılmış

balıqqulaqlarına rast gələn Sarı Yaylıq bir-birinin dalınca
kibrit çəkib yandırmağa başladı, mənim izimə düşüb getdi.
Kibrit dənəsi hər dəfə od tutub işıq saçanda onun qəzəbli
sifətini görürdüm. Yanan kükürdün iyindən boğazı acışır,
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bədəni əzablı öskürəkdən əvvəlkindən bərk titrəyirdi, soyuq
lilin içində tərpənməyə belə qorxurdum.
İzlərin çoxluğu onu çaşdırdı. Ancaq tezliklə görünür,
ağlına gəldi ki, mən hardasa sahildəyəm, mənə tərəf bir neçə
addım atdı, sallağı oturub, gözünü uzun müddət qaranlığa
zillədi. Aramızdakı məsafə vur-tut on beş fut olardı, kibriti
çəkmək fikrinə düşsəydi, məni görərdi.
O sahilə qayıtdı, kibrit çəkə-çəkə silsilə qayalığa çıxdı.
Təhlükənin yaxınlığı məni məcbur etdi ki, xilas yolları
axtarım. Ayaq üstə qalxmağa cəsarət etmirdim, çünki Sarı
Yaylıq yəqin ki, addımlarımın səsini eşidərdi, sürünməyə
başladım. Əvvəlki kimi çinlilərin izlərini tutub suya çatınca
süründüm. Üç fut dərinliyə düşüb sahil boyu dayaz yerdən
yeriməyə başladım.
Birdən ağlıma bir fikir gəldi: Sarı Yaylığın üzüb gəldiyi
yaliki tapım, üzüm aradan çıxım. Ancaq o elə bil mənim
niyyətimdən xəbər tutmuşdu, sahilə düşüb, yalikin yerində
olub-olmadığını yoxlamaq üçün tələsik ona yaxınlaşdı. Geri
dönməli oldum. Conkanın əvvəlcə yan aldığı yerdən, gah
suyun dayaz yerindən keçərək, gah boğazacan suyun içində,
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gah üzə-üzə, suyu bir dəfə olsun şappıldatmadan həmin
yerdən yüz futacan aralandım. Sonra təzədən lilə girib üzü
üstə uzandım.
Sarı Yaylıq yenə sahilə çıxdı, bütün adanı ələk-vələk
elədi, üst-üstə yığılmış balıqqulaqlarının yanına qayıtdı.
Mən sanki onun fikrindən keçənləri oxuyurdum. Çox güman
ki, o belə fikirləşirdi; heç bir canlı lil üzərində iz qoymadan
nə adaya yaxınlaşa, nə də uzaqlaşa bilərdi. O ha axtardısa,
cəmisi iki sıra iz gördü, biri onun yalikindən, o biri də conka
dayanan yerdən başlayırdı. Adada mən gözə dəymirdim.
Deməli, mən bu izlərin biri ilə çıxıb getmişəm. O öz yalikinə
elə indicə yaxınlaşdı, arxayın oldu ki, mən orda da yoxam,
gedə bilmişdim. O, bu ehtimalını yoxlamaq fikrinə düşdü,
kibrit çəkib yandıra-yandıra lildən keçib getdi.
Mənim ilk dəfə uzandığım yerə çatıb ayaq saxladı:
görünür bədənimin yerini gördü. Sonra mənim izimlə suya
girdi, ancaq izi tez itirdi. Üç fut dərinlikdə izləri görmək
asan deyildi. Suyun çəkilməsi qurtarmadığından, o conkanın
lilin üstündə qoyduğu çuxuru tapdı. Adaya başqa bir gəmi
üzüb yan alsaydı, hökmən yerdə belə izi qalardı. İndiki belə
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iz gözə dəymir, aydın məsələdir ki, mən hardasa lilin içində
kilidlənib qalmışam.
Göz-gözü

görməyən

zülmət

gecədə,

nəhayətsiz

bataqlıqda adam axtarıb tapmaq, taya içində iynə axtarmağa
bərabər idi. Çinli bu işin nəhayətsiz olduğunu hiss etdi. O,
adaya qayıtdı, bir müddət sahili ələk-vələk elədi. Mən
başdan-ayağa donmuşdum, ümidim bir ona qalmışdı ki,
hövsələsi daralacaq, məni daha axtarmayacaq, bu mənə
dözüm verirdi. Nəhayət, o öz yalikinə mindi, adadan
uzaqlaşdı. Ancaq bu vaxt qəlbimə şübhə doldu. Bəlkə bu
tələdir? Bəlkə o ona görə üzüb getdi ki, məni aldadıb sahilə
çıxarsın.
Belə fikirləşdikcə, mənə elə gəlirdi ki, o üzüb gedəndə
avarlarla suyu bilə-bilə şappıldadır. Soyuq lilin içində
uzanıb qaldım. Canıma vicvicə düşmüşdü, belim bərk
ağrıyırdı,

özümü

güclə

ələ

alırdım

ki,

yerimdən

tərpənməyim.
Xoşbəxtlikdən mən gizləndiyim yerdən çıxmadım, bir
saatdan sonra sahildə nə isə hərəkət edən bir kölgə gördüm.
Mən gözümü qaranlığa dikib qalmışdım, ancaq bir şey
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görməmişdən əvvəl qulağım tanış, əziyyətli öskürək səsini
aldı. Deməli, Sarı Yaylıq adaya gizlicə o biri tərəfdən üzüb
gəlmişdi, indi o mənim başımın üstünü birdən kəsdirmək
üçün sahil boyu oğrun-oğrun gəlirdi.
Sarı Yaylığın daha səsi-səmiri eşidilməsə də, mən hələ
saatlarla lilli bataqlığın içində uzanıb qaldım. Hərdən mənə
elə gəlirdi ki, dözə bilməyib soyuqdan öləcəyəm. Ağlıma da
gəlməzdi ki, belə ağır əzablara dözməliyəm. Mən elə
donmuşdum ki, daha titrəmirdim. Əzələlərim, sümüklərim
sızıldayırdı, bu dözülməz işgəncə idi. Su çoxdan qabarmağa
başlamışdı, boğulmaqdan canımı qurtarmaq üçün fut fut
dalınca sahilə çəkilirdim. Suyun tam qabarması gecəyarısı
saat üçdə oldu; yarımcan halda sürünüb sahilə çıxdım, Sarı
Yaylıq indi üstümə atılsaydı, barmağımı da tərpədə
bilməzdim.
Ancaq xoşbəxtlikdən o burda deyildi. O, məndən əlini
üzüb Pedro burnunda yerləşən qəsəbələrinə qayıtmışdı.
Bütün bunlara baxmayaraq, vəziyyətim ağır idi, canımı hər
an tapşıra bilərdim. Ayaq üstə dura bilmirdim, yeriməkdən
isə heç söz gedə bilməzdi. Üst-başım başdan-ayağa lilə
260

www.vivo-book.com

batmışdı, paltarım bədənimi dondururdu. Mənə elə gəlirdi
ki, paltarımı heç vaxt çıxara bilmərəm. Barmaqlarım
keyləşmişdi,

qatlanmırdı,

əldən-dildən

düşmüşdüm,

ayaqqabılarımı çıxarınca düz bir saat çəkdi. Mən dəri
qaytanları qopara bilmirdim, onların düyününü açmaq çox
çətin idi. Hərəkət etməyən qanımı hərəkətə gətirmək üçün
əllərimi bir neçə dəfə daşlara çırpdım. Hərdən mənə elə
gəlirdi ki, indicə öləcəyəm.
Axır ki, çıl-çılpaq soyundum, mənə elə gəldi xeyli vaxt
ötdü. Su iki addımlığımda idi, sürünə-sürünə özümü suya
çatdırıb lilimi yudum. Ayaq üstə dura bilmirdim. Hərəkətsiz
uzanıb qalsaydım, yəqin ki, donardım. Təkcə bir əlacım
qalmışdı: nə qədər ağrısam da, ilbiz kimi tələsmədən sahil
boyu irəli-geri sürünməli idim. Mən əldən düşüncə
süründüm, şərqdə dan yeri söküləndə lap heysiz qalmışdım.
Göyün üzü çəhrayı rəng aldı, günəşin qızıl diski üfüqdən
boylandı, onun şüaları üst-üstə yığılmış balıqqulaqlarının
üstündə düşüb qalmış bədənimi isindirdi.
Sonra mən San-Rafael çayının mənsəbindən üzüb
çıxan, sərin səhər küləyinin qatıb qabağına qovduğu tanış
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yelkəni – “Şimal maralı”nı sanki yuxuda gördüm. Yuxum
tez-tez qaçırdı. Çox şey yadımda deyil. Yadımda qalan
budur ki, yelkən üfüqdə görünəndə “Şimal maralı” sahilin
bir neçə yüz futluğunda lövbər saldı, balaca bir şlyupka
gəmidən aralandı, kayutdakı qıpqırmızı qızarmış soba gurgur guruldayırdı, başdan-ayağa adyala bürünüb uzanmışdım,
təkcə çiyinlərim, sinəm açıq idi, Çarli onları bərk-bərk
sürtürdü, Neyl Partinqton ağzımı, boğazımı yandıra-yandıra
mənə qaynar qəhvə içirdirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq, onları deməliyəm ki, bu
çox ürəyə yatandı. Oklendə gəlib çıxanda vəziyyətim
yaxşılaşmışdı, Çarli ilə Neylə elə gəlirdi ki, sətəlcəm
olacağam. Məktəbdə oxuduğum ilk yarım ildə miss
Partinqton bütün vaxtı gözləyirdi ki, bu saat məndə çox tez
inkişaf edən vərəm xəstəliyi başlanacaq.
Vaxt sürətlə ötür. Elə bil ki, dünən on altı yaşım
olmuşdu, balıqçı patrulunun şlyupunda üzürdüm. Nə etmək
olar, mən elə bu gün səhər Çindən üzüb gələn “Biçinçi”
barketinin kapitanıyam. Sabah səhər “Biçinçi”də Neyl
Partinqtonu və onun ailəsini görmək üçün Oklendə
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üzəcəyəm, ordan keçmişin yaxşı günlərini yada salmaq üçün
Benişyaya Çarli Le Qrantın yanına gedəcəyəm. Bir də ki,
Benişyaya getmək lazım deyil. Axı bu yaxınlarda toy
olacaq, bu məclisin səbəbkarı da mənəm. Gəlin Alisi
Partinqtondur,

Çarli

toyda

sağdışlığı

götürdüyündən o özü Oklendə gəlməli olacaqdır.
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KİŞİ SƏDAQƏTİ
Kişi sədaqəti
– Bilirsən nə var, gəl zər ataq.
– Oldu, – o birisi cavab verib komanın bir küncündə
ayaq xizəyini təmir edən hinduya tərəf döndü. – Ey,
Bilbidem, Olsonun yanına gedib de ki, xahiş edirik, zərlərini
bizə versin, oynayıb qaytararıq.
Fəhlələrin maaşından, yanacaqdan, ərzaqdan söhbət
gedəndə, birdən bu gözlənilməz xahiş Bilbidemi çaşdırdı.
Bundan başqa, hələ ertə idi. O, ağların – xüsusilə, Pentfild
və Xatçinson kimi ağların işlərini görüb qurtarmamış zər
atdıqlarını və ya kart oynadıqlarını görməmişdi. O, Yukonlu
əsl hindu kimi təəccübləndiyini heç vəchlə büruzə verməyib
əlcəklərini əllərinə keçirib komadan çıxdı.
Səhər saat doqquz olsa da hava hələ qaranlıq idi,
komanı

şam

ağacından

qayırılmış

stolun

üstündəki

qarmaqarışıqlıq, bulaşıq qalay qab-qaşığın arasındakı piy
şam işıqlandırırdı. Şamı uzunboğazlı viski butulkasına
keçirmişdilər,

butulkanın

boğazında

saysız-hesabsız

şamların piyi kiçik buzlaqlar kimi donub qalmışdı. Komanın
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tənha otağında stolun üstündəki kimi hərc-mərclik idi.
Komanın arxa divarında yorğan-döşəyi yığışdırılmamış iki
taxt görünürdü.
Lorens

Pentfild

və

Korri

Xatçinson

zahiri

görkəmlərindən heç kimin ağlına gəlməsə də milyoner
idilər. Onların görkəmində heç bir qeyri-adilik yox idi.
Onlar Miçiqan meşə qıranlarının düşərgəsində başqalarından
heç nə ilə seçilməzdilər. Ancaq bayırda qaralan çalaların
dərinliyində onlarca adam gündə on beş dollar alıb daş
təbəqələri

xırdalayır,

başqaları

dolamaçarxı

hərləyir,

şurflardan77 qum, qızıl, süxur çıxarırdılar. Hər gün min
dollarlıq

qızıl

çıxarılır, bu

Bonanzanın

ən

dövlətli

krallarından sayılan Pentfildin və Xatçinsonun idi.
Bilbidem çıxıb gedəndən sonra araya çökən sükutu
Pentfild pozdu. O, bulaşıq qab-qaşığı stolun boşaldılmış
tərəfinə çəkdi, orda barmaqları ilə stolu taqqıldatmağa
başladı. Xatçinson his eləyən şamın közünü götürdü, fikirlifikirli közü baş və şəhadət barmaqları arasında yaydı.
77

Şurf – mədən yataqları axtarmaq üçün qazılan quyu (Tərc. qeydi).
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O birdən dilləndi:
– İkimiz də çıxıb gedə bilsəydik, nə yaxşı olardı. Heç
zər atmalı da olmazdıq.
Pentfild qaşqabaqla ona baxdı.
– Sənin bu lənətə gəlmiş tərsliyin olmasaydı, heç
mübahisə də eləməzdik. Sən ancaq şeylərini yığışdırıb yola
düşərdin. Mən işlərə göz olardım, gələn il gedərdim.
– Mən niyə gedim? Mənim yolumu axı gözləyən
yoxdur...
Pentfild onun sözünü ağzında qoydu:
– Bəs qohum-qardaşın?
Xatçinson sözünə davam etdi:
– Səni isə gözləyirlər. Sən bilirsən mən kimi nəzərdə
tuturam.
Pentfild qaşqabağını sallayıb çiyinlərini atdı:
– Gözləyər.
– Axı o iki ildir gözləyir.
– Bir il də gözləsə, qocalmaz.
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– Axı onda üç il olacaq? Ay kişi, bir ağlına vur, üç il
dünyanın bu başında, bu lənətə gəlmiş cəhənnəmdə ilişib
qalmaq olar?! – Xatçinson əllərini məyusluqla yellədi.
O öz şərikindən kiçik idi, iyirmi altıdan artıq yaşı
olmazdı. Sir-sifətindən qəm-qüssə yağırdı, çoxdan bəri
arzusunda olduğu şeylərdən məhrum olan təki kədərlənirdi.
Pentfildin

üz-gözündən,

donqar

çiyinlərindən

kədər,

məyusluq tökülürdü.
O dedi:
– Dünən gecə yuxuda gördüm ki, Zinkengildəyəm.
Musiqi çalınır, stəkanların cingiltisi, hay-küy, qadın gülüşü
eşidilir, mən yumurta sifariş verirəm, hə, ser. Həm bərk
bişmiş, həm ilıq yumurta, qayğanaq və omlet78 də... bunları
elə aşırıram ki, bişirib çatdıra bilmirlər.
Xatçinson onun sözünü acgözlüklə kəsdi:

78

Omlet – un və südlə çalınmış qayğanaq (Tərc. qeydi).
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– Mən isə salat, üstünə göyərti səpilmiş bifşteks79
sifariş verərdim, yanında göy soğanı, turpu dişlərim arasında
xırçıldayaydı.
Pentfild ah çəkdi:
– Mən bunların hamısını yumurtadan sonra sifariş
verərdim, yuxudan ayılmasaydım.
O, döşəmənin üstündəki sınıq-salxaq bandjonu götürüb
simlərinə fikirli-fikirli toxundu. Xatçinson diksinib dərindən
ah çəkdi. Pentfild şən bir melodiya çalanda o gözlənilməz
qəzəblə qışqırdı:
– Saxla! Adam dəli olar! Dözmək olmur.
Pentfild bandjonu taxtın üstünə atıb qiraətlə oxudu.
Açıb gizli həsrətimi!80
Oxuyuram mən beləcə:
Yaddaşımın qaranlığı
Axıb gedir, keçir gecə.
79

Bifşteks – qızardılmış ət (Tərc. qeydi).

80

Şeirlərin tərcüməsi Musa Ələkbərlinindir.
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Bir şəhərəm, dan yerinin
Şəfəqində sökülürəm.
Xatirələr əzabında
Öz içimə çəkilirəm.
Qəlbim yenə düşür oda,
O geydiyim frak mənim
Gör nələri salır yada.
Onun yoldaşı başını ağır-ağır əlləri üstünə endirdi.
Pentfild təzədən stolun üstünü yeknəsəq şəkildə taqqıldatdı.
Sonra onun nəzərini qapının bərkdən açılması cəlb elədi.
Qapının üstünə ağ qırov örtük kimi çökmüşdü. Pentfild
pəsdən oxudu.
Ağıldadır qoyun, quzu...
Neçə ümid, neçə arzu
Bir quş kimi süzüb gedir...
Qızıl balıq dağ çayından
Dəryalara üzüb gedir...
Ürəyimdə bir səda var:
Yeri dinlə, göyü dinlə!
Haçan mənim məhəbbətim
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Qovuşaram mən səninlə?!
Bilbidem gəlib çıxdı, zərləri stolun üstünə atdı, yenə
araya sükut çökdü. O dedi:
– Yaman soyuqdur. Olson mənə dedi, Yukon dünəndən
donub.
Pentifild Xatçinsonun çiyinlərini şappıldadıb qışqırdı:
– Eşitdin, dostum? Kim udsa, sabah o bu vaxt xoşbəxt
diyarın yolunda olacaq.
O içində zərlər olan stəkanı şən-şən silkələdi.
– Nə oynayırıq?
Xatçinson cavab verdi:
– Poker81. At görüm.
Pentifild stolun üstündəki qab-qaşığı itələyib şaqqıltı ilə
aşağı saldı, zərləri stolun üstünə atdı. İkisi də tələsik əyildi:
heç biri qoşa düşməmişdi, ən böyük say beş idi.
Pentifild içini çəkdi:
– Boş xanə.

81

Poker – qumar oyunlarından birinin adı (Tərc. qeydi).
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Çox götür-qoydan sonra o, zərlərin beşini stəkana yığdı.
Xatçinson dedi:
– Sənin yerinə olsaydım, beşi saxlayardım.
Pentfild:
– Yox. İndi gör nə olacaq! – deyib zərləri atdı.
Yenə heç biri qoşa düşmədi. Bu dəfə ikidən tutmuş
altıyacan düşmüşdü.
Pentfild inildədi:
– Yenə fərli bir şey düşmədi. Korri, sən daha atma. Sən
uddun.
Yoldaşı dinməzcə zərləri yığdı, stəkanın içində
cingildətdi, qolaylayaraq stolun üstünə atdı, gördü ki, ona da
altı ilə boş xanə düşdü.
O altılığı saxlayıb, qalan dörd zəri yığaraq dedi:
– Hər halda, heç-heçə, ancaq mən qoşa bir zər
istəyirəm. Budur, udacam.
Stolun üstünə iki, üç, dörd, beş və Pentfilddəki kimi boş
xanə düşdü.
Xatçinson ah çəkdi:
– Belə hadisə yüz ildə bir dəfə olur.
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Pentfild zərləri tələsik ovuclayıb təzədən atdı.
– Milyonda bir dəfə. – Üç beşlik düşdü, o, stəkanı xeyli
silkələdi, zərləri nəhayət bir də atanda bir beş də düşdü.
Xatçinson sanki hövsələsini lap itirdi.
Ancaq onun üç altılığı düşdü. Onun oyun yoldaşının
gözlərində inamsızlıq, onun baxışlarında isə təzədən ümid
parladı. Bir altılıq düşsəydi, o buzun üzəri ilə Şor Sulara,
Ştatlara yollanardı. O stəkanı silkələdi, istədi atsın, tərəddüd
etdi, stəkanı yenə də silkələməkdə davam etdi.
Pentfild qəzəblə qışqırdı:
– At! At! Bizi incitmə. – O həyəcanını gizlətmək üçün
stolun qırağından elə yapışdı ki, dırnaqları əyildi.
Zərlər diyirləndi. Stolun üstündə altılıq göründü. Onlar
yerlərində donub qalaraq altılığa tamaşa edirdilər. Araya
uzun sükut çökdü. Xatçinson altdan-altdan oyun yoldaşına
nəzər

saldı,

Pentfild

onun

baxdığını

görüb,

özünü

soyuqqanlı göstərmək üçün tərs-tərs gülümsündü.
Xatçinson yerindən sıçrayıb qalxaraq güldü. Gülüşü
əsəbi və pərt idi. Bu oyunda udmaq uduzmaqdan çətin idi.
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Xatçinson dostuna yaxınlaşdı, amma dostu onun üstünə bir
düşdü ki, gəl görəsən.
– Sus, Korri. Mən bilirəm sən nə demək istəyirsən,
deyirsən ki, mənim getməyimi istəyirsən və sairə və ilaxır.
Yaxşısı budur ki, dinmə. Detroytda qohumların yolunu
gözləyir, buna görə də sən getməlisən. Bir də ki, sən mənim
istəyimi yerinə yetirə bilərsən.
– Necə yəni?
Pentfild onun baxışlarından ürəyindən nə keçdiyini
tutub, açıq demədiyi fikrini duyub dedi:
– Necəsini deyim. Sən onu bura gətirə bilərsən. Fərq
bunda olar ki, toy San-Fransiskoda yox, Dousonda olar.
Korri Xatçinson etiraz etdi:
– Ağlın çaşıb, nədir?! Mən onu necə gətirərəm? O
mənim bacımdır, qohumumdur? Mən onu heç tanımıram da.
Özün başa düşürsən ki, bizə ikilikdə yola çıxmaq olmaz.
Sənlə mən bilirik ki, arada heç nə ola bilməz. Ancaq
başqaları bu haqda nə deyərlər?
Pentfild

boğuq

səslə

söyüş

Alyaskadan daha isti yerə göndərdi.
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Onun şəriki sözünə davam etdi:
– Əgər sən mənə qulaq assaydın, öz alicənablığını gözə
soxmasaydın... İndiki şəraitdə ən yaxşısı budur ki, bu il mən
sənə getməyə icazə verim. Gələn ilə cəmi-cümlətanı bir il
qalıb; mən o vaxt gedib kefə baxaram.
Pentfild yola düşməkdən özünü güclə saxlayaraq başını
yellədi:
– Dostum, Korri, özünə nahaq zəhmət vermə. Mən
sənin xeyirxahlığını qiymətləndirirəm, ancaq olmaz. Mən
sənin burda, mənim əvəzimə can qoyduğunu bilə-bilə orda
sakit otura bilmərəm.
Birdən ağlına qəribə bir fikir gəldi. O, taxtın üstünə
atıldı, tələsiklikdə bütün yorğan-döşəyi alt-üst elədi,
bloknotla qələm tapdı, stolun dalına keçib oturdu, tələsik və
inamla yazmağa başladı.
– Hə, al bunu, – deyib əlindəki kağızı şərikinin ovcuna
qoydu. – Təkcə ünvanına çatdır, hər şey yoluna düşər.
Xatçinson kağızı oxuyub yerə qoyaraq, şübhə ilə dedi:
– Hardan bilirsən qardaşı bu daldabucaq yerə gəlmək
istəyər?!
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Pentfild sözünün üstündə inad edib deyirdi:
– O mənim, bacısının xətrinə razılaşar. İş bundadır ki,
qardaş nərmənazikdir. Mən istəmirəm ki, qız tək onunla
gəlsin. Sən yanlarında olsan, heç nədən qorxum yoxdur.
Çatan kimi Friskoya get, hər şeyi ona başa sal. Ordan Şərqə,
özününkülərin yanına yollan. Yazda onların dalınca
gələrsən. Ondan yəqin ki, xoşun gələcək. Bura bax,
rastlaşanda tanıyasan.
Bu sözləri deyib, saatın qapağını açdı, qapağın içindəki
şəkli göstərdi. Korri Xatçinson şəklə tamaşa etdikcə heyran
qaldı.
Pentfild sözünə davam etdi:
– Onun adı Meybldır. Mən yeri gəlmişkən, səni başa
salım ki, onların evini tapasan. Fransiskoya gəlib çatdın,
keb82 tutub de: “Mirdon-avenyüyə, Xolmsun evinə sür”.
Hələ Mirdon-avenyü deməsən də olar. Hər faytonçu,
məhkəmə hakimi Xolmsun harda yaşadığını bilir.
Pentfild sözünə fasilə verib dedi:
82

Keb – İngiltərədə bir atlı fayton (Tərc. qeydi).
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– Bilirsən nə var, sən mənə bəzi şeylər alsaydın, pis
olmazdı, məsələn... məsələn.
Xatçinson

gülümsünə-gülümsünə

onun

fikrini

tamamladı.
– Ailəli adama lazım olan şeylər.
Pentfild cavabında pərt-pərt gülümsündü.
– Hə, düz bilmisən. Süfrələr, salfetlər, döşəkağılar,
balışüzülər və sairə. Yaxşı serviz. Axı o buralara alışınca
onun üçün çətin olacaq. Aldığın şeylərin hamısını Berinq
dənizi ilə yola sala bilərsən. Bir də, yaxşı olardı ki... Royal
barədə nə deyə bilərsən?
Xatçinson bu fikrə ürəkdən şərik oldu. O, özünün etiraz
etdiyini unutdu, üzərinə qoyulan vəzifə onu get-gedə daha
artıq cəlb edirdi. Söhbətlərini qurtarıb ikisi də ayağa
qalxanda dedi:
– Lorens, Allah haqqı, dəbdəbə ilə gətirib gələrəm.
Bişirib-düşürməyi də, itlərə qulluq etməyi də öhdəmə
götürərəm,

qardaşına

da

ancaq

bacısının

rahatlığını

fikirləşmək, bir də ki, mənim yadımdan çıxan şeyləri etmək
qalar, əslinə qalsa, mən çalışaram ki, heç bir şey unutmayım.
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Ertəsi günü Lorens Pentfild dostunun əlini axırıncı dəfə
sıxdı, onun və itlər qoşulmuş kirşənin donmuş Yukon çayı
ilə yuxarı – Şor Suya, gen dünyaya yollanmağına tamaşa
etdi. Pentfild Bonanzedəki mədənə qayıtdı, burda adamın
ürəyi daha çox sıxılırdı. Uzun qışı dözümlə qarşıladı. İşi
başından aşırdı, fəhlələrə göz qoymalı, torpağın dəyişkən
damarının kəşfiyyatına rəhbərlik etməli idi, ancaq iş onu
məşğul etmirdi. Ta təpənin üstündə, mədənlərin arxasında
yeni, taxtdan tikilmiş koma tikilincə, heç bir şey ürəyindən
olmadı. Bu möhkəm tikilmiş gözəl bir koma idi, üç rahat
otağı var idi. Onun hər tiri çox yaxşı yonulmuşdu, dülgərlərə
gündə on beş dollar verməli olanda, bu hər adamın hünəri
deyildi. Ancaq Meybl Xolms üçün tikilən evdən söhbət
gedəndə, Pentfildi heç bir xərc-xəsarət qorxutmurdu. Onun
başı komanı tikməyə qarışmışdı, oxuyurdu.
Haçan mənim məhəbbətim,
Qovuşaram mən səninlə?!
Bundan başqa, o, stolun üstündən təqvim asdı, hər səhər
yuxudan duran kimi təqvimin üstündən xətt çəkirdi, bahara
nə qədər qaldığını, şərikinin Yukon çayının buzları üzəri ilə
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çaparaq nə vaxt gələcəyini hesablayırdı. Pentfild heç kəsə
icazə vermirdi ki, təzə komada gecələsin, Meybl gəlib
çıxınca koma təzəcə rəndələnmiş dirəklər kimi təzə qalmalı
idi. Tikinti başa çatanda Pentfild qapılardan qıfıl asdı.
Pentfildin özündən başqa heç kəs ora girmirdi, o özü də
saatlarla orada qalırdı, içəridən çıxanda üz-gözündə qəribə
nəvaziş olurdu, baxışları isə şən və mülayim olurdu.
Dekabrda Korri Xatçinsondan məktub gəldi. O, Meybl
Xolmsla təzəcə tanış olmuşdu. Korri yazırdı ki, qız Lorens
Pentfildə layiq qızdır, onun arvadı məhz belə olmalıdır. O,
qıza heyran olmuşdu, bu məktub Pentfildin səbrini kəsdi.
İndi məktublar bir-birinin dalınca gəlirdi, bəzən də poçt
ləngiyəndə ikisi, üçü birdən gəlirdi. Bütün bu məktublarda
gah Korrinin elə bu dəqiqə Xolmslardan gəldiyindən, ya da
Korrinin Xolmsgilə getdiyindən, gah da Korrinin indicə
Xolmsgildə olduğundan danışılırdı. O, deyəsən, SanFransiskonu tərk etməyə tələsmir, Detroyta getməyini heç
yada salmırdı.
Lorens Pentfildə elə gəldi ki, şəriki qohum-qardaşını
yaddan çıxarıb, Meybl Xolmsun yanında çox olur. Hərdən
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Pentfild görürdü ki, bu onu narahat edir. Ancaq ciddi
narahatçılığa dəyməzdi, çünki o Meyblə və Korriyə yaxşıca
bələd idi. Meyblın məktubları da öz növbəsində, Korri
barədə idi. Söhbət qızın gəlişindən, Dousonda toy
olmasından gedəndə, Meybl çəkingənlik və qətiyyətsizlik
göstərirdi. Pentfild ona şən məktublar yazırdı, ona elə gəlirdi
ki, qızın qorxusu utancaqlıqdan yox, çətinliklər, təhlükələr
qarşısında onu gözləyən məhrumiyyətlərdən doğur.
Ancaq üzücü intizar və qurtarmaq bilməyən qış özünü
göstərirdi. İşlərə başçılıq etmək, yer damarının kəşfiyyatı
onun başını qatmırdı, yanvarın axırlarında Pentfild qumar
stolunun arxasında fikrini bir qədər dağıtmaq üçün Dousona
tez-tez gedib-gəlməyə başladı. O qumarda udurdu, hərçənd,
maddi vəziyyəti ona uduzmağa da imkan verirdi, faraon83
oynayanlar arasında “Pentfildin əli gətirir” ifadəsi dildəndilə düşdü. Fevralın ortalarınadək bəxti gətirdi. Demək
olmazdı ki, nə vaxtdan uduzmağa başladı, çünki iri bir
oyundan sonra o daha əlinə kart almadı.
83

Faraon – bakkaraya oxşar qumar oyunu (Tərc. qeydi).
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Bu dəfə qumar oyunu “Opera”da keçirilirdi, bir saat
ərzində Pentfildin hər kartı uddu. Kart paylayan kartları
qarışdırınca, stolun yiyəsi Nik İnvud bərkdən dedi:
– Öz aramızdır, Pentfild, deyəsən, şərikiniz vaxtını boş
keçirmir?
Pentfild cavab verdi:
– Hə, Korri əylənməyi yaxşı bacarır. Bir də ki, o buna
layiqdir.
Nik İnvud güldü:
– Əlbəttə, özü bilən yaxşıdır, ancaq əylənmək evlənmək
deyil.
Təəccübünü gizlədə bilməyən Pentfild inamsız-inamsız
soruşdu:
– Korri evlənib, ya yox?
İnvud cavab verdi:
– Bəli. Bu səhər poçtu gətirən Frisko qəzetində yazılıb.
Pentfild halını heç pozmayaraq səbirlə soruşdu:
– Qız kimdir görən? – Arxayın idi ki, onu masqaraya
qoyurlar, hər an qəhqəhə səsi eşidilə bilər.
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Nik İnvud cibindən qəzet çıxartdı, qəzetə göz gəzdirəgəzdirə dedi:
– Ay yadımda qalmır, ancaq deyəsən Meybl... Meybl...
aha, bax, tapdım: Meybl Xolms, məhkəmə hakimi Xolmsın
qızı...
Lorens Pentfild ürəyində narahatçılıqla götür-qoy etdi
ki, görsün Şimalda bu ad birinə məlumdur, ya yox, amma
özünü heç o yola qoymadı. O, qulaq asanların üzlərini
sakitcə gözdən keçirdi, ürəyinə gəlirdi ki, birdən biri özünü
ələ verdi, ancaq onların üz-gözündən adicə maraqlandıqları
bilinirdi. Bu vaxt üzünü İnvuda tərəf çevirib sakitcə,
əsəbiləşmədən dedi:
– Nik, bax, bu beş yüz dollardan mərc gəlirəm ki,
qəzetdə belə bir şey yoxdur.
O, Lorensə anlaşılmaz şəkildə gülümsünə-gülümsünə
baxıb dedi:
– Yox, əzizim, sizin pulunuz mənə gərək deyil.
Pentfild istehza ilə:
– Mən elə də bilirdim, – deyib stola tərəf çevrildi, iki
karta pul qoydu.
281

www.vivo-book.com

Nik İnvud qızardı, sanki öz-özünə inanmayaraq, qısaca
məqaləni diqqətlə bir də oxudu, birdən Lorens Pentfildə sarı
sərt döndü.
O, həyəcanla, tələsik dilləndi:
– Pentfild, qulaq asın. Mən bu işi belə qoya bilmərəm.
Pentfild kobudcasına soruşdu:
– Nəyi?
– Sizin deməyinizdən belə çıxır ki, mən yalan
danışıram?
– Yox, mən elə demək istəmədim. Mənə belə gəlir ki,
sizin zarafatınız tutub.
Kart paylayan oyunçu sözə qarışdı:
– Centlmenlər, siz pul qoyursunuzmu?
İnvud üst-üstdən təkrar edirdi:
– Axı mən sizə deyirəm ki, bu doğrudur.
– Mən beş yüz dollarımdan mərc gəlirəm ki, qəzetdə
belə şey yoxdur.
Pentfild içində qızıl tozu olan ağır kisəni stolun üstünə
atdı.
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– Sizin pulunuz mənə gərək deyil, madam ki, siz inad
edirsiniz... – İnvud bu sözləri deyə-deyə qəzeti Pentfildə
verdi.
Pentfild baxdı, ancaq gördüklərinə inana bilmədi. O,
başlığa göz gəzdirdi: “Şimaldan cavan Loxinvar84 çapa-çapa
gəlirdi”

məqaləsini

oxudu,

Meybl

Xolmsla

Korri

Xatçinsonun adlarını yanaşı gördü. Bu vaxt o birinci
səhifəyə baxdı, qəzet San-Fransiskodan idi.
O, qısaca gülüb dedi:
– İnvud, pullar sizindir. Bir halda ki, mənim şərikim
kefə başladı, qabağında çətin duruş gətirmək olar.
Sonra Pentfild məqaləni əlinə götürdü, onu kəlməkəlmə, tələsmədən oxudu. Şəkk-şübhə ola bilməzdi. Korri
Xatçinson, doğrudan da Meybl Xolmsla evlənmişdi.
Məqalədə

yenicə

evlənən

haqqında

“Bonanzanın

krallarından biri Lorens Pentfildin şəriki (San-Fransisko
mühitində hələ unudulmamışdı) onunla birlikdə Klondaykın
bir çox sərvətlərinin yiyəsi” deyilirdi. Sonra ən axırda: “Belə
84

ValterSkottun “Marmion poemasının qəhrəmanlarından biri (Tərc. qeydi).
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deyirlər ki, mister və missis Xatçinson bir müddətinə Şərqə
– Detroyta gedəcəklər, ancaq özlərinin əsl bal aylarını
əfsanəvi Klondaykı səyahətdə keçirəcəklər”.
Pentfild ayağa qalxıb, bu ara tərəziyə qoyulan beş yüz
dollarlıq yüngülləşən, yiyəsinə qaytarılan kisəni götürdü:
– İndicə qayıdıram. Yerimi saxlayın.
Pentfild küçəyə çıxıb Sietldən qəzet aldı. Bu qəzetdə
faktlar eyni idi, ancaq məqalə qısa idi. Şübhə yox idi ki,
Korri ilə Meybl evləniblər. O, “Opera”ya qayıtdı, yerini
tutub təklif elədi ki, kim banka nə qədər istəyir pul qoysun.
Nik İnvud kart paylayana başı ilə işarə edərək güldü:
– Görürəm ki, sizə genişlik lazımdır. Mən şirkətin
anbarlarına baş çəkmək istəyərdim, ancaq getməli olmadım.
Bacarığınızı göstərin, görək.
Lorens Pentfild nəyə qabil olduğunu göstərdi: ikisaatlıq
qızğın oyundan sonra kart paylayan, təzəcə ağzına aldığı
siqaretin ucunu dişlədi, kibrit çəkib yandırdı, elan etdi ki,
bankdakı pul qurtarmışdır. Pentfild qırx min pul uddu. O,
Nik İnvudun əlini sıxdı, elan etdi ki, bu onun axırıncı
oyunudur.
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Heç kəs bilmirdi, heç kəsin ağlına da gəlmirdi ki, ona
zərbə – özü də ağır zərbə vurulmuşdur. O zahirən heç
dəyişilməmişdi. Bütün həftəni o, həmişəki kimi işi-gücü ilə
məşğul oldu, ancaq şənbə günü toy mərasimini təsvir edən
Portlend qəzeti gözünə dəydi. Onda o, mədəni dostlarından
birinə tapşırıb, itləri qoşub Yukon çayı boyunca yollandı. O,
Şor Sulara tərəf yol aldı, sonra Ağ çaya döndü. Beş gündən
sonra yerli hinduların düşərgəsini gördü. Axşam qonaqlıq
oldu. Pentfild məclisin yuxarı başında, başçının böyründə
oturmuşdu. Ertəsi günü səhər o itləri geri – Yukona tərəf
sürürdü, ancaq indi o tək deyildi. Gənc skvo o axşam onun
itlərini yedirtdi, gecələmək üçün yer hazırlamaqda ona
kömək etdi. Uşaqlıqda qızın sür-sümüyünü ayı əzmişdi, o
axsayırdı. Adı Laşka idi. Əvvəlcə naməlum ölkədən gəlmiş
ona bir kəlmə belə söz demədən, ona bir nəzər salmadan alıb
naməlum ölkəyə aparan yad, ağ adamdan qorxurdu.
Şimalda yaşayan ağ adamların çoxusunun aldığı hindu
qızlardan fərqli olaraq, Laşkanın bəxti gətirdi. Dousonda
onları birləşdirən bütpərəst nikahı ağların mərasim keşişi
təsdiq etdi. Dousonda Laşkaya hər şey qəribə yuxu kimi
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göründü, Pentfild onu Bonanzaya aparıb təpənin başındakı
yeni komada yerləşdirdi. Lorens Pentfildin hindu qızını
alması, onunla bir yastığa baş qoyması, onunla bir damın
altında yaşaması bir o qədər təəccüb doğurmadı. Ancaq
onun kilsədə nikah kəsdirməsi sensasiya doğurdu. Kilsədə
kəbin kəsdirmək? Bunu heç kəs başa düşə bilmirdi. Ancaq
Pentfilddə işləri olmadı, yerli mühit bir işdən zərər görməsə,
onu çək-çevirə salmırdı. Pentfildi ağ qadınlar sahibə olduğu
evlərə əvvəlki kimi dəvət edirdilər: kişilərin bir çoxu onun
zövqünü bəyənməsələr də, onu hindu qadınla nikahsız
yaşamaq üstündə məzəmmət etmək olmazdı.
San-Fransiskodan daha məktub gəlmirdi. İçində poçt
olan altı narta85 Böyük Qızılbalıq yaxınlığında məhv
olmuşdu. Bundan başqa, Pentfild bilirdi ki, yeni evlənənlər
artıq Klondaykda olmalıdır. Onların toydan sonrakı məharəti
sona çatır, o iki il, qurtarmaq bilməyən iki ili belə səyahətin
arzusunda olmuşdu. Bu fikirlərdən dodaqları acı-acı büzülür,

85

Narta – Şimalda it və ya maral qoşulan xizək (Tərc. qeydi).
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ancaq o hisslərini gizlədir, Laşkaya qarşı daha mehriban
olurdu.
Mart qurtardı, aprelin axırına az qalmışdı ki, bir dəfə
səhər tezdən Laşka ondan icazə istədi ki, koması çaydan bir
neçə mil aşağıda olan sivaş Pitinin yanına getsin. Əsli
Styuart çayı sahilindən olan Pitinin arvadı hindu qadın ona
xəbər göndərmişdi ki, uşağı xəstələnib. Təbiətən əsl ana olan
Laşkaya elə gəlirdi ki, uşaq xəstəliklərindən yaxşı baş
çıxarır, tale özünə hələ övlad qismət etməyincə, başqalarının
uşaqlarına dayəlik etməyə hazır idi.
Pentfild itləri nartaya qoşdu. Laşkanı nartaya mindirib
Bonanza çayının mənsəbi ilə aşağı yollandı. Havadan bahar
ətri gəlirdi. Yerin üzəri hələ də qarla örtüklü olsa da, şaxta
əvvəlki kimi qarsımırdı, suyun şırıltısı eşidilirdi, qışın
şaxtası zəifləyirdi. Bəzi cığırlarda buz ərimişdi, su basmışdı,
donu açılmış yerlərdən dövrə vurub keçməli olurdular. İki
nartanın keçə bilməyəcəyi yerdə Pentfild yaxınlaşan
zınqırov səsləri eşidib itləri saxladı.
Çayın dirsəyi tərəfdən, ağır yüklənmiş nartaları çəkən
yorğun itlər qoşulmuş narta göründü. İtləri qovan kişinin
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görkəmində Pentfildə tanış nəsə göründü. Nartaların dalınca
iki qadın gəlirdi. Pentfild təzədən sürücüyə nəzər yetirdi, bu
Korri idi. Pentfild dayanıb gözləyirdi. Sevinirdi ki, Laşka
yanındadır. Fikirləşirdi ki, bundan yaxşı görüş istəsəydi də,
təşkil edə bilməzdi. Gözləyirdi, fikrinə gətirmək istəyirdi,
onlar nə deyəcəklər, nə deyə bilərlər. Onun danışmağı artıq
idi, izahatı gərək onlar verəydilər, o onların izahatını
dinləməyə hazır idi.
Qoşqular bərabərləşəndə Korri onu görüb itləri saxladı.
Korri:
– Salam, dost! – deyib əlini uzatdı.
Pentfild onun əlini soyuq və dinməzcə sıxdı. Bu ara
qadınlar yaxınlaşdılar, o ikincinin Dora Xolms olduğunu
gördü. Pentfild xəz papağını çıxarıb onun əlini sıxdı, Meyblə
tərəf döndü. Gözəl, sevincək Meybl özünü ona sarı atdı,
ancaq Pentfildin əl vermək üçün əlini uzatdığını görüb
özünü itirdi. O istəyirdi desin: “Salam missis Xatçinson”,
ancaq “missis Xatçinson” sözləri nədənsə boğazında qaldı, o
ancaq mızıldandı:
– Salam.
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Vəziyyət xoşagəlməz olsa da, o sevinə bildi.
Meybl

sevindi,

həyəcanlandı.

Vasitəçi

kimi

götürdükləri Dora dilləndi:
– Lorens, bura baxın, nə olub ki?
Korri onun cavab verməsinə imkan verməyib, qolundan
tutub dartdı, onu bir qırağa çəkdi.
O, gözləri ilə Laşkaya işarə edərək pıçıltı ilə soruşdu:
– Dostum, bu nə olan şeydir?
Pentfild istehza ilə dilləndi:
– Korri, sənin nə borcuna?
Ancaq Korri ondan əl çəkmədi:
– Bu skvo sənin nartanda nə edir? Onlara nə deyim,
məni yaxşıca işə saldın. Əminəm ki, bir söz tapıb deyərsən?
O kimdir? Kimin skvosudur?
Bu an Lorens Pentfild öz zərbəsini endirdi. Bu zərbəni
endirəndə sakit idi, ona edilən bədxahlığın əvəzini çıxırdı,
elə bil ürəyindən tikan çıxırdı.
O dedi:
– Bu mənim skvomdur. İcazənizlə missis Pentfild! –
Korri Xatçinsonun nəfəsi təngidi.
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Pentfild üzünü döndərib qadınlara yaxınlaşdı. Meyblın
üz-gözündən narazılıq yağırdı, sanki o ağzını açıb danışmaq
istəmirdi. O, heç nə olmayıbmış kimi, Doraya müraciət
elədi:
– Səyahətiniz necə keçdi?

Dayanacaqlarda çox

dondunuz?
Sonradan Meybla nəzər salıb soruşdu:
– Missis Xatçinson necədir?
Dora onu qucaqlayıb silkələdi:
– Səfehin biri səfeh! Deməli, siz də oxumusunuz?
Deməli, ona görə özünüzü belə aparırdınız?
O mızıldandı:
– Mən... mən başa düşə bilmədim.
Dora sözünə ara vermədi:
– Gələn nömrədə düzəliş verdilər. Ağlımıza da
gəlməzdi ki, qəzetin bu nömrəsi sizin əlinizə düşər. O biri
qəzetlərdə hər şey düz idi. Ancaq, əlbəttə, bu lənətə gəlmiş
səhifə sizin əlinizə düşübmüş.
Pentfild onun sözünü kəsdi:
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– Dayanın, siz nə deyirsiniz? – Onun ürəyi gözlənilməz
qorxudan sıxıldı. Pentfild özünü uçurumun kənarında hiss
etdi.
Dora isə dil-boğaza qoymurdu.
– Bilirsiniz, Meybllə mənim Klondayka gedəcəyimiz
məlum olanda “Həftəlik”də bildirdilər ki, bizim Mirdonavenyüdə yerimiz görünəcəkdir.
– Onda deməli...
Dora dilləndi:
– Missis Xatçinson mənəm. Siz elə bildiniz ki, Meybl
ərə gedib?
Pentfild tələsmədən dilləndi:
– Bəli. İndi başa düşdüm. Reportyor adları çaşbaş salıb,
Sietle və Portlend qəzetləri bunu olduğu kimi çap edib.
O susdu. Meybl təzədən ona tərəf döndü, Pentfild gördü
ki, qız gözləyir. Korri öz mokasininin cırıq burnuna diqqətlə
baxırdı. Dora isə altdan-altdan nartada sakitcə oturmuş
Laşkaya tamaşa edirdi. Lorens Pentfild düz qarşısında,
ümidsiz gələcəyə boylanır, orda itlər qoşulmuş nartanı,
özünü, yanında da axsaq Laşkanı görürdü.
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Sonra o çox adi şəkildə Meyblın gözlərinin içinə
baxaraq dedi:
– Bağışlayın. Belə bir səhv mənim ağlıma da gəlməzdi.
Mən elə bildim ki, Korriyə ərə gedibsiniz. Orda, nartadakı
missis Pentfilddir.
Meybl Xolms özünü itirib bacısına tərəf döndü, sanki
çətin səfərin bütün ağırlıqları birdən üstünə düşdü. Dora
ondan

yapışdı.

Korri

Xatçinson

hələ

də

gözlərini

mokasinindən çəkə bilmirdi.
Pentfild ona, qadınların ikisinə də nəzər salıb, nartalara
tərəf getdi.
O, Laşkaya dedi:
– Getmək lazımdır. Pitinin uşağı bizi bütün günü
gözləyə bilməz.
Uzun qırmanc havada vıyıldadı, itlər nartanın yan
qayışlarını dartdı, partalar tərpəndi, irəli cumdu. Pentfild
dönüb qışqırdı.
– Korri, qulaq as! Sən köhnə daxmanı tuta bilərsən. İndi
köhnə daxma boşdur. Mən təpənin başında təzəsini
tikdirmişəm.
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LİT LİTİN ƏRƏ GETMƏSİ
Con Foks viskinin, demək olar ki, bütün il boyu bərk
olduğu, donduğu, ona görə də ondan pres-papye86 kimi
istifadə etmək mümkün olan yerə gəlib çıxanda, uşaqlıqdan
həyata açıq gözlə baxmayan başqa macəra axtaranlardan
fərqli olaraq, idealların, illüziyaların əsiri olub qalmadı.
Uzaq Qərbdə anadan olub böyüyən Con Foksun ağlı iti
olmasa da, sağlam düşüncəli, işgüzar, qoçaq adam idi, hər
şeyə açıq gözlə baxırdı. Bu da onu Kanadada yeni sahədə
müvəffəqiyyət qazanmasını təmin edirdi. O, Qudzon körfəzi
şirkətinin adi xidmətçisi kimi bələdçilərlə birlikdə avar
çəkir, malları öz arxasında boyundan keçirirdi, ancaq irəli
tez çəkildi. Mələklər istehkamındakı alverə başçılıq etməyə
başladı.
Con Foks hər şeyə adi gözlə baxırdı, ona görə də yerli
tayfadan olan bir qızı aldı, bu ər-arvadlıq sözün əsl
mənasında xoşbəxt oldu. Çünki o, başqa, iradcıl kişilərdən
86

Pres-papye – yazını qurulamaq üçün alət (Tərc. qeydi).
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deyildi, belələri işləyə bilmir, axırdan-axıra öz həyatlarını
cəhənnəm əzabına döndərirdilər. O, taleyindən çox razı idi,
şirkətə can-başla qulluq edirdi, bir neçə müddətdən sonra
sayılan işçilərdən biri oldu. Arvadı öləndə tayfası onun
cəsədini götürüb, yerli qayda-qanunla ağac başında dəmir
yeşikdə basdırdı.
Arvadı Foks üçün iki oğlan doğmuşdu. Şirkət onun
vəzifəsini artıranda, o da oğulları ilə uzaqlara Şimal Qərbin
ucu-bucağı görünməyən ərazisinə – Günah qayasına
yollandı. Orda onu dəri alveri kimi mühüm sahədə yeni
vəzifə gözləyirdi. O, burda bir neçə ay tənha qalıb, yeknəsəq
həyatdan darıxdı. Açıq-aydın nifrətlə bir o qədər də gözəlliyi
olmayan hindu qızlarına baxıb, daim ana nəvazişi və qayğısı
görməyən oğlanlarının dərdini çəkirdi. Birdən o, Lit-Liti
gördü.
– Lit-Lit... Sizə necə deyim, Lit-Litdir də...
O, qızı təsvir eləmək üçün böyük pirkeşik Aleksandr
Mak Linə bundan artıq söz tapıb deyə bilmədi. Mak Lin
sözün əsl mənasında şotland idi, onun, Con Foks demişkən,
ağzından süd iyi gəlirdi, ona görə də hindu qadınları almaq
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fikrini heç yaxına belə qoymurdu. İşlər müdiri öz ölməz
ruhunu məhv etmək fikrinə düşsəydi, Mak Lin narazı
qalmazdı, çünki Mak Lin qorxurdu ki, özü Lit-Litin
gözəlliyi qarşısında davam gətirməyib ruhunu məhv edər.
Şotlandın sərt qəlbi Lit-Litin qəlbə od salan baxışları
qarşısında az qala əriyəcəkdi. Lit-Lit mütənasib bədənli,
çevik qız idi, üzünün ifadəsi olmayan, ağır tərpənən, süst,
başqa hindu qadınlara heç bənzəmirdi. Uşaqlıqdan bir yerdə
otura bilmədiyinə, kəpənək kimi ora-bura uçub qonduğuna
görə, adama uyuşan, şən, qayğısız, kəlməbaşı qəhqəhə çəkib
güldüyünə, ora-bura qaçdığına, atılıb-düşdüyünə görə ona
Lit-Lit deyirdilər.
Lit-Lit yerli tayfanın şöhrətli başçısı Snitşeynin və
metis qadının qızı idi. Con Foks bir dəfə yayda, sözarası
evlənməkdən danışmaqdan ötrü ona baş çəkdi. Onlar tayfa
başçısı ilə ağcaqanadları qovlamaq üçün viqvamın87
qabağında qalanmış ocağın qırağında oturub, tələsmədən
toydan başqa şimal diyarına aid olan hər şeydən danışırdılar.
87

Viqvam – Şimali Amerika hindularının ağac qabığından, göndən, dəridən tikdikləri
koma (Tərc. qeydi).
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Con Foks ancaq toydan danışmaq üçün gəlmişdi, Snişteyn
bunu bilirdi, Con Foks onun bildiyini bilirdi, buna
baxmayaraq onlar xüsusən toydan söz salmayıb möhkəm
susdular. Bu, hindular arasında çox məharətlə danışıq
aparmaq bacarığı sayılırdı. Əslində isə bu adicə sadəlövhlük
idi.
Saatlar ötüb-keçirdi, Foksla Snitşeyn trubka dalınca
trubka çəkir, özlərini bir-birinə sadəlövh göstərirdilər.
Günün günortaçağı Mak Lin və o biri pirkeşik Mak
Teyviş

gəlib

keçdilər.

Onlar çaya gedirdilər, özlərini laqeyd göstərirdilər. Bir
saatdan sonra onlar qayıdanda, Foksla Snişteyn şirkətin xəz
dəyişmək üçün verdikləri barıtın və bekonun88 miqdarı
barədə nəzakətlə mübahisə edirdilər. Bu ara faktoriyanın89
işlər müdirinin niyə gəldiyini başa düşən Lit-Lit viqvamın
arxa divarının dalına sürünüb keçdi. Giriş qapısının ağzını
örtən dərinin qırağını qaldırıb, arasından ocağın qırağında
88

Bekon – hisə verilmiş, duzlanmış donuz budu (Tərc. qeydi).

89

Faktoriya – Avropa tacirlərinin müstəmləkələrdə təşkil etdikləri ticarət məntəqəsi
(Tərc. qeydi).
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oturub mübahisə eləyənlərə tamaşa edirdi. Qızın yanaqları
pörtmüşdü, gözləri alışıb-yanırdı, qəlbi iftixar hissi ilə aşıbdaşırdı, axı işlər müdirinin özü onu seçmişdi (şimal
diyarlarında o Allahdan sonra birinci adam sayılır). Lit-Litin
qəlbini qadın marağı bürümüşdü, ona yaxşıca baxmağa,
tamaşa etməyə tələsirdi. Günəşin şüalarından, düşərgə
ocaqlarının istisindən, yağmurlu havadan kişinin sifətinin
rəngi qızın atasının üzü rəngdə, qıpqırmızı bürünc
rəngdəydi, onunla yanaşı duranda Lit-Lit ağ görünürdü. Bu,
qızın xoşuna gəlirdi, sevinirdi ki, Foks belə cüssəli,
qüvvətlidir, qızı təkcə onun iri, qara saqqalı bir qədər
qorxudurdu, bu çox qeyri-adi idi.
Lit-Lit çox cavan idi, kişilərin necəliyindən heç baş
açmırdı. Qız günəşin cənuba çəkilib üfüqün arxasında yox
olmasını, günün göydə daha çox olmasını, gecənin nəhayət
onun qarşısında geri çəkilməsini on yeddi dəfə görmüşdü.
Bütün bu illər ərzində Snitşeyn qızını möhkəm qorumuşdu,
onun pərəstişkarlarını yaxına qoymamışdı. Onu almaq
istəyən gənc ovçuların təkliflərinə nifrətlə qulaq asıb, hamını
rədd etmişdi, sanki qızın, doğrudan da, misli-bərabəri yox
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idi. Qoca tayfa başçısının tamahı cuşa gəlmişdi. Lit-Lit onun
sərvəti idi. Özü də elə sərvəti idi ki, o bundan ancaq xırdaxuruş faizlər əldə etməklə kifayətlənməyib, ardı-arası
kəsilməz çoxlu qazanc qazanmaq istəyirdi.
Lit-Lit hindu qəsəbəsində demək olar ki, mümkün
olduğu qədər monastırda böyümüşdü, indi o, narahatçılıqla
qız marağı ilə onu aparmağa gələn kişiyə, bilmədiyi şeyləri
ona öyrədəcək ərinə, başının ağasına, sözü onun üçün qanun
olana, ömrünün axırınadək ona istiqamət verəcək, ona ağalıq
edəcək adama tamaşa edirdi.
Yanaqları pörtmüş, gələcək qəribə taleyi barədə
həyəcanlı fikirlərə dalan qız viqvamdan boylanırdı, ancaq
vaxt ötürdü, işlər müdiri ilə atası toydan başqa hər şey
barədə lovğa-lovğa danışırdılar. Qızın qanı qaraldı. Axşam
düşürdü. Günəş get-gedə lap aşağı enirdi, işlər müdirinin
getməyə hazırlaşdığı hiss olunurdu. Budur, dönüb getmək
istəyir. Lit-Litin ürəyi düşdü, çünki kişi ayaq saxlayıb çiyni
üstündən dedi:
– Hə, Snitşeyn, mənə alt paltarımı yuyan, üst-başımı
yamayan arvad lazımdır.
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Snitşeyn burnunun altında nəsə mızıldandı, dişsiz qarı
Vanidanini təklif elədi.
Foks etiraz etdi:
– Yox-yox! Mən arvad almaq istəyirəm. Son vaxtlar bu
barədə fikirləşirəm, indi birdən ağlıma bir şey gəldi, bəlkə
sənin elə bir adamın oldu?
Snitşeyni maraq hissi möhkəm bürüdü, işlər müdiri ona
yaxınlaşdı ki, işarası yeri gəlmişkən, birdən ortaya çıxmış
məsələni müzakirə edə.
Snitşeyn təklif elədi:
– Katunu al.
İşlər müdiri etiraz etdi:
– Çolaqdır.
– Laskanı necə?
– O qamutpaçadır. Ayaq üstə olanda qıçları arasından
sənin ən böyük köpəyin Kips asanlıqla keçə bilər.
Snitşeyn halını pozmadan təklifini elədi:
– Sinatini necə, alarsan?
Con Foks özünü yalandan qəzəbli göstərib qışqırdı:
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– Bircə bu çatmırdı. Mən qoca-zadam məgər, qarılarını
mənə vermək istəyirsən? Dişsiz qocayam? Topalam, koram?
Ya da elə kasıbam ki, yer üzündə heç bir gözəl qız üzümə
baxmaz?! Bilirsən mən kiməm? Mən işlər müdiriyəm,
dövlətliyəm, qüdrətliyəm, güclüyəm, hakimiyyət əlimdədir,
mənim bir sözümlə adamların canına üşütmə düşür,
sözümdən çıxmağa cürət etmirlər.
Bütün bu sözlər Snitşeynin ürəyinə yağ kimi yayıldı,
ancaq üzü sirli və müəmmalı idi. O istər-istəməz işlər
müdirini məcbur etdi ki, addımını atsın. Snişteynin çox sadə
quruluşlu beyninə bir dəfəyə ancaq bir fikir hakim kəsilirdi,
ürəyində tutduğunu Con Foksdan daha inadla əldə etmək
istəyirdi. Con Foks nə qədər sadə olsa da, bir o qədər
mürəkkəb idi, onun ağlında eyni zamanda biləsənbilməyəsən bir neçə ideya dolaşırdı, bu da ona tayfa başçısı
kimi bir şeyi inadla, hökmən əldə etməkdə mane olurdu.
Snitşeyn tayfa qadınlarının adını bir-birinin dalınca
çəkirdi, Con Foks o dəqiqə onları rədd edirdi, niyə də
yaramadıqlarını deyirdi.
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Nəhayət, bütün bunlar onun zəhləsini tökdü, təzədən
evinə

yola

düşmək

istədi.

Snitşeyn

onu

saxlamaq

istəməyərək altdan-altdan ona göz qoyurdu, ancaq Foks
axırdan-axıra çıxıb gedə bilmədi.
O dedi:
– Gör nə deyirəm. Biz ikimiz də Lit-Liti yaddan
çıxarmışıq. Bəlkə o mənə yaradı?
Snitşeynin

qaşqabağı

açılmadı,

ancaq

ürəyində

sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Bax buna varam. Bir
dəqiqə də ötsəydi o özü Lit-Litin adını çəkəcəkdi, ancaq...
işlər müdiri özü ilk addım atdı.
Ancaq tayfa başçısı ağ adam sonrakı addımı atmayınca
Lit-Liti barədə heç nə demək istəmirdi.
İşlər müdiri ucadan ürəyindən keçənləri deyirdi:
– Hə, nə olar ki? Bunu bir yolla yoxlamaq olar,
sınaqdan keçirək. Hə, demək belə, – o səsini ucaltdı, – LitLit üçün on yorğan, üç funt da əla tütün verərəm.
Ancaq Snitşeyn başını yellədi, bu açıq-aydın o demək
idi ki, yer üzünün bütün yorğanları, tənbəkisi hər cür
xeyirxahlığın mücəssəməsi olan Lit-Litin yerini verməz.
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Foks, nəhayət, ondan nə istədiyini tələb edəndə tayfa başçısı
soyuqqanlılıqla bildirdi ki, ona beş yüz yorğan, on tüfəng,
əlli fut tənbəki, iyirmi parça qumaş, on butulka rom,
şarmanka verəcək, bundan başqa da işlər müdirinin iltifatını
qazanacaq və ocağının başında yeri olacaqdır.
Foksu sanki iflic vurdu, ona görə də yorğanların sayı
tez iki yüzə endirildi, onun dalınca da tayfa başçısı ocağın
qırağında yer istəməkdən boyun qaçırdı, ağdərili kişilərlə bu
yerin qızlarının evlənməsi görünməmiş iş idi. Onlar bir üç
saat da sövdələşdilər, axırdan-axıra razılığa gəldilər.
Snitşeyn Lit-Lit üçün yüz yorğan, beş funt tənbəki, üç
tüfəng, bir butulka rom alacaqdı. Həm də şübhəsiz ki, işlər
müdirinin iltifatını qazanacaqdı.
Con Foksun fikrincə, o, on yorğan, bir tüfəngi qıza görə
artıq verirdi. Gecə yarıdan ötəndə şimal-şərqdə, lazımi
yerində duran günəşin gözqamaşdırıcı işığı altında Foks evə
qayıdanda təəssüflə fikrindən keçirdi ki, Snitşeyn ona kələk
gəlib.
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Yorulmuş, ancaq əldə etdiyi qələbədən sevincək olan
Snitşeyn uzanmağa hazırlaşırdı ki, viqvamdan yavaşca
sürünüb çıxmaq istəyən Lit-Liti gördü.
O, nəsihətverici şəkildə mızıldandı:
– Sən özün gördün, özün eşitdin. İndi sən özün
görürsən ki, atam müdriklərin müdrikidir. Sənin üçün ən
sərfəli ər tapmışam. Mənə qulaq as, mən deyən kimi elə,
mən deyəndə get, get, qayıt deyəndə qayıt, biz bu ağ axmağı
soyarıq, boyu uzundur, ağlı az.
Ertəsi günü dükan alver eləmirdi... İşlər müdiri səhər
yeməyindən əvvəl Mak Lini və Mak Teyvişi sevindirərək bir
butulka viski açdı, iki pay yemək verdi, ən yaxşı mokasinləri
geyinib gəldi. Faktoriyanın yaxınlığında potlaça möhkəm
hazırlıq görünürdü. “Potlaç” hədiyyə paylanan qonaqlıq
demək

idi.

Con

Foks

Lit-Liti

almasını

indiyədək

görünməmiş potlaçla qeyd etmək istəyirdi ki, adaxlının
əliaçıqlığı gəlinin gözəlliyindən geri qalmasın. Axşama
yaxın bütün tayfa qonaqlığa gəldi. Kişilər, qadınlar, uşaqlar
və itlər doyunca yedilər, əliaçıq kişi heç kəsin – nə yol azıb
gələn yolçuların, nə də tayfasından geri qalan ovçuların
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xətrinə dəymədi. Saqqallı ər indicə gözünün yaşını tökəcək,
fağırlaşan Lit-Litə təzə çit paltar, zəngin naxışlı mokasin
verdi, onun qaralığından göyə çalan saçları üstünə əl-əlvan
ipək yaylıq örtdü, boğazına qıpqırmızı şərf bağladı, üstəlik
də bürünc sırğa, üzüklər, bir ovuc par-par parıldayan bəzək
şeyləri, ucuzlu saat bağışladı.
Snitşeyin hədiyyələr paylayanda özünü güclə saxladı,
ən axırda bir dəqiqə vaxt tapıb, qızını bir qırağa çəkdi.
O, burnu altında mızıldandı.
– Bu gecə də yox, sabah gecə də yox, gecələrin birində
çayın qırağına gəlib qarğa kimi qarıldayacağam, sən də
yekəpər, axmaq ərinin yatağından qalxıb mənim yanıma
gələrsən.
Lit-Litin yeni gözəl həyatdan ayrılmalı olacağını
eşidəndə sifətinin uzandığını görüb tələsik əlavə etdi: –
Qorxma. Sən qaçıb gələn kimi yekəpər və sadəlövh ərin ahufla viqvamıma qaçıb gələcək, sonrası isə səndən asılıdır,
var gücünlə şikayətlən ki, bundan xoşun gəlmir, ürəyindən
deyil, işlər müdirinin arvadı olmaq sənin düşündüyündən
çətin imiş, qoy ərin yazıq, kasıb, qoca atana üstəlik adyallar,
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tənbəki və başqa mallar versin. Belə ki, möhkəm yadında
saxla, gecə çay sahilində qarğa kimi qarıldayacağam.
Lit-Lit başını tərpətdi, bilirdi ki, atanın sözünə qulaq
asmamaq olmaz, bir də o, qızından nə tələb edirdi ki,
deyirdi, Foksdan bir müddət ayrılsın, Lit-Lit onun yanına
qayıdanda əvvəlkindən xoşbəxt olacaqdır. Qız qonaqlara
qarışdı. Gecə yarıdan keçəndə, xüsusilə, yaşlı hindu qadınlar
dəridən-qabıqdan çıxıb zarafatlaşanda və hay-küy salanda
Foks Lit-Liti çağırıb qalaçaya apardı.
Lit-Lit faktoriyada ən nüfuzlu adamın arvadı olmağın
nə qədər sərfəli olduğunu tez başa düşdü, belə güzəran
yatsaydı yuxusuna da girməzdi. İndi o, odun, su daşımırdı,
deyingən tayfa üzvlərinə qulluq eləmirdi. İlk dəfə idi ki,
səhər yeməyi hazır olunca yataqda uzanıb nazlana bilərdi.
Yataq da ki, nə yataq, təmiz, yumşaq, rahat, o ömründə belə
yorğan-döşəkdə yatmamışdı. Bəs yeməyinə nə deyirsiniz!
Yediyi ağ çörək, peçenye, buğda unundan kökə idi. Gündə
üç dəfə, hər gün özü də ki, ürəyin istədiyi qədər. Belə
bolluğa adam alışa bilmir. Bundan başqa Foks xeyirxah da
olurdu. Bir arvadı ölmüşdü, evi idarə etməyi yaxşı bacarırdı,
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arvadın cilovunu da hərdənbir, özü də ciddi şəkildə çəkə
bilirdi.
O, toyun ertəsi günü süfrə dalında oturanda dedi:
– Lit-Lit burda xanımdır. O, nə dedi, olmalıdır, başa
düşdünüz?
Mak Lin və Mak Teyviş başa düşdülər. Onlar bunu da
bilirdilər ki, işlər müdirinin əli ağırdır.
Lit-Lit vəziyyətindən sui-istifadə eləməyə tələsmirdi. O
əri kimi böyüyən oğlanlarının nazını çəkdi, yorulmadan
onların qeydinə qaldı, bununla bərabər əri onu müəyyən
dərəcədə sərbəst buraxdığı kimi, o da onları sərbəst
buraxırdı. Oğlanlar təzə analarını hamıya, hər gördüklərinə
tərifləyirdilər. Mak Linlə, Mak Teyviş də dil-boğaza
qoymurdular, Foks da ailə həyatının gözəlliklərindən, cavan
arvadının məziyyətlərindən, özünün razılığından o qədər
danışdı ki, bütün bunlardan Günah qayasının sakinləri və
ətrafında yaşayanlar xəbər tutdular.
Gələcək

saysız-hesabsız

qurtarmaq

bilməyən

qazancların eşqinə düşən, gecələr yuxusu ərşə çəkilən
Snitşeyn bu qərara gəldi ki, hərəkətə gəlmək vaxtı çatıb.
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Toyun onuncu gecəsi Lit-Liti qarğa qarıltısı yuxudan
elədi. Qız başa düşdü ki, Snitşeyn onu sahildə gözləyir.
Xoşbəxt həyata başı qarışdığından, o atası ilə şərtləşdiklərini
unutmuşdu, indi onun canına uşaqlıqda olduğu kimi qorxu
düşmüşdü. Lit-Lit tir-tir əsərək yorğan-döşəkdə xeyli uzanıb
qaldı, getmək də istəmirdi, qalmağa da qorxurdu. Axırdan
axıra Foksun mehribançılığı, həm də dəmir kimi əzələləri,
dördkünc çənəsi ona cürət verdi. Atasının sözünü qulaq
ardına vurdu, Foks da bu gecə nə kimi qələbə əldə
etdiyindən xəbər tutmadı.
Səhəri Lit-Lit qorxu içində yatağından qalxdı, evdə yıryığış edəndə atasının bu dəqiqə gəlib çıxacağını fikrə
gətirəndə

diksinirdi.

Vaxt

ötüb-keçdi,

qız

get-gedə

sakitləşdi. Foks Mak Lini, Mak Teyvişi diqqətsizlik üstündə
ucadan danlayırdı, onun səsi qıza cəsarət verirdi. Lit-Lit
bütün günü çalışdı ki, ərinin yanında olsun, onun iri anbarda
nəhəng mal bağlarını, qu tükündən qayırılmış balışlar kimi
çətinlik çəkmədən qaldırıb ordan-burdan atdığını görəndə,
tamamilə bu qərara gəldi ki, atasına qulaq asmasın. Bundan
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başqa o ilk dəfə idi ki, anbarı görürdü – Günah qayası bir
neçə xırda faktoriyaların bazası idi.
Lit-Liti bura yığılmış saysız-hesabsız var-dövlət mat
qoydu. O bu var-dövlətə tamaşa edir, atasının miskin
viqvamı gözləri önünə gəlirdi. Onun bütün şübhələri yoxa
çıxdı. Öz qərarını yoxlamaq üçün oğulluğundan soruşdu:
– Ata yaxşıdır?
Oğlan cavab verdi ki, yer üzündə ondan yaxşısı yoxdur.
Bu gecə də “qarğa” təzədən qarıldadı. Ertəsi gecə onun
qarıltısı lap ucadan, ara vermədən eşidildi. Foks yuxudan
oyandı, yorğan-döşəyində narahat-narahat çevrilib söydü:
– Lənətə gəlmiş qarğaya bax!
Lit-Liti

gülmək

tutdu,

ehmalca

üzünü

yastığa

yapışdırdı.
Snitşeyn kabus kimi səhər tezdən günəş doğanda
faktoriyaya gəlib çıxdı, onu Vanidani ilə birlikdə mətbəxə
səhər yeməyinə çağırdılar. Qoca qadınla birlikdə çörək
yeməkdən qətiyyətlə boyun qaçırtdı, bir azdan qızğın alver
gedən dükanda kürəkəninin başının üstünü kəsdirdi. Dedi ki,
eşitdiyinə görə, qızı tayı-bərabəri olmayan dürdanəsidir,
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deməli, ona yenə tənbəki, yorğanlar, tüfənglər düşür... ən
vacibi də tüfənglər. Onu sadəcə olaraq aldadıblar. Lit-Litə
görə az şey veriblər. İndi o gəlib ki, insafla işi yoluna
qoysun. Ancaq Con Foksun nə artıq adyalları, nə də insafı
var idi.
Snitşeyn xəbər verdi ki, üç yerə ayrılan yolun ağzında
missionerə rast gəldi, o dedi ki, Allah-taala belə nikahları
təqdir eləmir, atanın borcu qızını qaytarıb evinə aparmaqdır.
Snitşeyn sözünü axıra çatdırdı:
– Mən indi əsl xristianam, istəyim budur ki, qızım LitLitin göylərdə yeri olsun.
İşlər müdirinin qayınatasına cavabı qısa, aydın oldu,
onu cəhənnəmə yollamadı, ona bu yolda ilk addımlarını
atmaqda kömək edərək, boynunun dalından tutub çölə atdı,
qapını çəkdi.
Snitşeyn evin ətrafında dövrə vurub, mətbəxdən qonaq
otağına keçdi, ordan Lit-Litin üstünə düşdü.
O, qızına qəzəbli bir nəzər salıb sözünə başladı:
– Mən səni çağıranda, görünür, yuxun bərk imiş.
– Yox, mən yatmamışdım, hər şeyi eşidirdim.
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Qızın ürəyi bərk döyünürdü, qorxudan sıxılırdı, buna
baxmayaraq, qətiyyətlə sözünə davam etdi:
– Keçən gecə də yatmamışdım, çağırdığını eşidirdim,
ondan qabaqkı gecə də.
Böyük səadətinin əlindən alınacağından qorxan Lit-Lit
qadınların hüquq və mövqelərindən ilhamla nitq irad elədi.
Bu, altmış üçüncü paraleldən şimalda “Yeni qadının” ilk
çıxışı idi.
Ancaq Lit-Lit nahaq yerə canfəşanlıq edirdi: Snitşeyn
hələ də orta əsrlər cəhalətindən ayılmamışdı.
Qız nəfəsini dərmək üçün sözünü kəsəndə, o təhdidlə
dedi:
– Bu gün mən yenə qarğa kimi qarıldayacağam.
Bu vaxt Cob Foks içəri girib, qayınatasına eşik qapısını
göstərdi.
Bu gecə “qarğa” həmişəkindən inadla qarıldadı. Oyaq
yatan Lit-Lit qarıltını eşidib gülümsünürdü. Con Foks
narahat-narahat qurcalanırdı. Sonra o yuxudan ayılıb daha
da çox qurcalandı. O mızıldandı, fısıldadı, alçaqdan o ki var
söyüş söydü. Nəhayət, yatağından qalxdı, qonaq otağına
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keçdi, başısoyuq Mak Teyvişin yaddan çıxarıb qoyduğu,
içinə xırda barıt doldurulmuş tüfəngi qapıb çölə atdı.
Foks oğrun-oğrun faktoriyadan çıxıb tələsik çaya tərəf
yollandı. Qarıltı səsi daha gəlmirdi, Foks hündür otların
arasında

sərələnib

gözləməyə

başladı.

Gündüzün

bürküsündən sonra onu ürəklərə yayılan sərinlik bürüdü.
Gecə Foksu yırğalayıb yatırtdı, o əlini başının altına qoyub
əvvəlcə mürgü vurdu, sonra isə dərin yuxuya getdi.
Ondan

əlli

yard

aralıda

gecənin

sakitliyindən

xumarlanan Snitşeyn də başını dizlərinin üstünə qoyub
yatırdı. Bir saatdan sonra o yuxudan ayıldı, başını yuxarı
qaldırmadan belə, sakitliyi xırıltılı, boğazdan gələn qarıltısı
ilə pozdu.
Foks yuxudan mədəni adamlar kimi birdən ayılmadı,
vəhşilər kimi sürətlə oyandı. Tutqun gecə işığından otların
arasında nə isə tünd bir şey gördü, tüfəngi qaldırıb nişan
aldı.

“Qarğa”

təzədən

qarıldadı,

o,

tətiyi

basdı.

Cırcıramaların cırıltısı, kəkliklərin qarıltısı bir anlığa kəsildi,
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“qarğa”nın qarıltısı ürküdülmüş sükut içində bilmərrə
kəsildi.
Con Foks özünü irəli atdı, qurbanını qucaqladı. Əlləri
cod, pırtlaşıq saçlara toxundu, ulduzların işığında o tanış
sifəti gördü. O əlliyardlıq məsafədən barıtın necə yayıldığını
bilirdi, başa düşdü ki, Snitşeynin çiyinlərində, kürəyində
sağ-salamat yer yoxdur. Snitşeyn Con Foksun bunu bildiyini
anlasa da, bu haqda ağzını açıb bir söz demədi.
Foks soruşdu:
– Burda nə eləyirsən? İndi sənin yatan vaxtındır.
Barıt dərisini göynətsə də, Snitşeyn heç özünü
sındırmadı, qaşqabaqla cavab verdi:
– Yatmaq hardan yadıma düşür?! Mən qızım Lit-Litə
yas tuturam, qızım yaşasa da ölüdür, birbaşa gedib ağ
adamın cəhənnəminə düşəcək.
Con Foks sərt şəkildə dönüb dedi:
– Bundan sonra ona o biri sahildə yas tut, elə et ki,
faktoriyada eşidilməsin, yoxsa elə bərkdən ağlayırsan ki,
yatmağa qoymursan.
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Snitşeyn etiraz etdi:
– Ürəyim parçalanır. Gecəm-gündüzüm qapqaradır.
Con Foks dedi:
– Qarğa kimi qaradır?
Snitşeyn dilləndi:
– Qarğa kimi qaradır.
O vaxtdan bəri çaydan qarğa qarıltısı eşidilmir, Lit-Lit
gündən-günə daha yaraşıqlı, daha mötəbər olur, özü də çox
xoşbəxtdir. Con Foksun – anaları ağac başında uyuyan –
oğlanlarının bacıları olub. Qoca Snitşeyn daha faktoriyada
görünmür, o nazik qoca səsi ilə yer üzündəki bütün nanəcib
uşaqları, xüsusilə öz qızı Lit-Liti lənətləyir. Tayfa başçısı
ömrünün qalan günlərini oturub-durub deyir ki, onu
aldadıblar. Hətta Con Foks da Lit-Lit üçün daha on adyal,
tüfəng artıq verdiyini demir.
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