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Lu i ci bu ax şam İn qa nı so-
nun cu də fə kok tey lə də-
vət et miş di. Qa dın heç 
nə dən şüb hə lən mir di. Və 

bu du, in di Lu i ci, bu sa rı saç lı qa dı-
nı par ça la sın lar de yə, öz dost la rı-
nın – o vəh şi hey van la rın qa ba ğı na 
ata caq dı. 

Bu gün, nə ha yət ki, bu da rıx dı-
rı cı, tə ləb kar, lov ğa, bü töv lük də 
onun üçün heç bir də yə ri ol ma-
yan, his siy yat sız qa dın dan ca nı nı 
qur ta ra caq dı. Bu qə ra rı nı (be lə bir 
fi k rin bey nin də nə za man ya ran dı-
ğı nı heç özü də bil mir di. Hər çənd, 
bu qə ra rı, on lar Ro ma da çi mər lik-
də olar kən hirs li baş la ver miş di, 
özü də heç bir tə rəd düd et mə dən) 
məhz in di, üs tün dən iki il ke çən-
dən son ra hə ya ta ke çi rə cək di. İç ki 
məc lis lə ri nin, şən lik lə rin və av to-
mo bil ya rış la rı nın qəh rə ma nı, hər 
cür qa dın la rın da lın ca da (bə zən 
boş bir hə vəs xa ti ri nə) ey ni eh ti-
ras la dü şən, bu nun la be lə, bə zi du-
rum lar da gö rün mə miş də rə cə də 
cə sa rət siz lik gös tə rən bu adam bu 
gün sev gi li si nə ay rıl dıq la rı nı elan 
edə cək di. Və nə qə dər gül mə li ol sa 
da, bu məq səd lə “dost la rım” ad-
lan dır dı ğı bir sü ru ada mı - la qeyd 
və qey ri-sə mi mi in san la rı bir ye rə 
top la ma ğa qə rar ver miş di.

Son üç ay da o, ta mam yo rul-
muş du. Hər xır da şe yə əsə bi lə şir, 
ən əsa sı sev gi li si ilə gö rüş dən qa-
çır dı. Bir söz lə, can sı xı cı İn qa ilə 
ay rıl maq üçün da xi lən tam ye tiş-
miş di. 

Can sı xı cı İn qa ar tıq ne çə il lər di 
ki, “gəl mə ro ma lı lar” ara sın da ən 
gö zəl qa dın lar dan bi ri sa yı lır dı. 
Lu i ci nin dost la rı nın de di yi nə gö-
rə, onun bu gü nə qə dər ki sev gi li lə-
ri ara sın da ən gö zə li İn qa idi. 

İki il, ge yim ne cə tez dəb dən 
dü şür sə, elə cə sü rət lə gə lib keç di. 
Gər gin li yin son həd di nə çat mış 
Lu i ci ye nə də əv vəl ki ki mi ca zi bə-
dar, am ma ar tıq onu tən gə gə tir-
miş sa rı saç lı İn qa nı öz ma şı nın da 
kok tey lə (bu də fə vi da kok tey li nə) 
apa rır dı. Bu qa dın dan çox, ət raf-
da kı la rın onun haq qın da ya rat dı-
ğı ob raz dan qur tul ma ğa ça lış ma sı 
Lu i ci nin özü nə də əy lən cə li gö rü-
nür dü. Axı o, heç də in di pro fi l dən 
süz dü yü bu qa dın dan, bir za man-
lar ağ lı nı ba şın dan alan, az qa la 
ila hi ləş dir di yi (axı o, çox eh ti ras lı 
adam idi) bu do daq lar dan, bu çi-
yin lər dən və bu gö zəl ayaq lar dan 
qur tul maq is tə mir di. Onun qur-
tul maq is tə di yi han sı sa bir sxem, 
İn qa nın ha mı üçün ya rat dı ğı (“İn-
qa nı ta nı yır san? Han sı İn qa, Lu i ci-
nin sev gi li si ni de yir sən?”) ob raz-
sim vol idi. Və in di ma şın la Ro ma 
kü çə lə rin dən ke çən Lu i ci na haq 
ye rə özü nə təl qin et mə yə ça lı şır dı 
ki, İn qa da onun ki mi in san dı, əti 
ətin dən, qa nı qa nın dan dı. Ona elə 
gə lir di ki, müəm ma lı şə kil də ma-
şı nın da pey da ol muş şıq ge yim li 
yaş lı xa nı mın rəs mi ni apa rır. An-
caq ora sı ger çək idi ki, bu ax sam 
son nöq tə ni qo ya ca ğı mü na si bət lə-
ri nin 2 il lik ta ri xi var dı. 

Bu İs veç gö zə li ona uzaq gö rün-
dük cə, ital yan dost la rı nın məc li si 
ürə yi nə da ha ya xın gə lir di. On la rın 
ki çik dün ya sın da hər xa siy yət də 
adam var dı: həm fi  kir lər, qor xunc 
da va kar lar, ay rıl maz dost lar, əbə di 
cüt lük lər. Qı sa sı, o, in di öz sev gi li-
si ni tərk elə yə cək və bu nun müm-
kün qə dər səs-küy lü, gu rul tu lu ol-
ma sı na ça lı şa caq ki, ge ri dön mək 
üçün əl ye ri qal ma sın. De məz din 
ki, Lu i ci qa bi liy yət siz adam dı, am-
ma otu rub-dur du ğu adam lar on-
da tən ha lı ğa qar şı bir qor xu his si 
aşı la yır dı. O, ət ra fın da daim dost-
la rın dan ki min sə ol ma sı na adət 
elə miş di, on la rın təq dir və tə rifl  ə ri 
Lu i ci üçün çox va cib idi. 

Dost la rı İn qa nı bir əş ya (özü də 
çox gö zəl əş ya) ki mi qə bul elə-
miş di lər. Ağap paq də ri si, ma vi 
göz lə ri, uzun ayaq la rı, hər za man 
şıq gö rü nü şü ilə qa dın dər hal ha-
mı nın diq qə ti ni çək miş di. Ya rış da 
mü ka fat üçün bi rin ci li yə can atan 
adam ki mi, onun la ya xın laş ma ğa 
ça lış mış dı lar. Bu mü ka fat isə otuz 
yaş lı Ro ma sa ki ni, me mar (keç mi şi 
də par laq dı, gə lə cə yi də) Lu i ci de 
San to ya qis mət ol muş du. Qı zı evi-
nə gə tir miş di, onun sev gi si ni qa-
zan mış dı. Bə zən hətt  a qa dı nın dan 
sev gi eti rafl  a rı qo par ma ğı da ba-
ca rır dı. Nə ha yət, bu şi mal qı zı nın 
cə nub hə yat tər zi nə ta ma mi lə uy-
ğun laş ma sı na nail ol muş du. Əs lin-
də, heç bir pis niy yə ti yox idi. Lu i ci 
həd dən ar tıq hə yat se vər di və ki-
mi sə zor la ira də si nə ta be et dir mə-
yi bir ki şi ki mi öz hey siy yə ti nə sı-
ğış dır mır dı. Am ma o hey rə ta miz, 
çıl ğın za man lar ar xa da qal mış dı 
və in di İn qa da ha tez-tez kü sür dü. 
“Stok holm” və “Hö te borq” kəl mə-
lə ri di lin dən düş mür dü. Hər çənd, 
Lu i ci bü tün bun la rı qu la qar dı na 
vu rur du. Çün ki çox iş lə yir di. Bu 
ax şam İn qa ya Ya qo nun sat qın ba-
xış la rıy la nə zər sa lan da, bir dən 
ona qar şı ma ra ğı nın ya ran dı ğı nı 
hiss elə di, nə sə qa nı nı qa ralt dı və 
özü də təəc cüb lən di, hətt  a na ra hat 
ol du. Bir-iki saat dan son ra bu qa-
dın dan, gö zəl si ma sın dan, bə də-
nin dən və ümu mi lik də onun çox 
az ta nış ol du ğu ta le yin dən əbə di 
ay rı la caq dı. Lu i ci ni, şüb hə siz ki, 
İn qa nın bu ay rı lı ğı ne cə qə bul edə-
cə yi tə la şa sal mır dı. Çün ki şən, ali-
cə nab, ümu mi lik də isə ya xın ikən 
uzaq olan adam la ya şan mış iki il, 
bir qa dı nı in ti ha ra sövq edə bil-
məz. Özü də o ada mın özü 
qə dər şən, ali cə nab, ey ni za-
man da heç vaxt onun məh-
rə mi ol ma ğı ba car ma yan 
bir qa dı nı... Çox gü man 
ki, o, sa də cə İta li ya nın 
han sı sa baş qa bir 
şə hə ri nə ge də cək. 
Bəl kə də, Pa ri sə 
kö çə cək. Və 
çə tin, on-
lar bir-bi ri 
üçün da rı-
xa lar. 

İn qa əs nə mə yə baş la dı. Lu i ci-
yə sa rı dön dü, özü nə məx sus sa kit 
səs lə və ar tıq iki gün dü ki, Lu i ci-
də ik rah his si ya ra dan ləh cəy lə 
so ruş du: “Bu ax şam or da kim lər 
ola caq?” Lu i ci üzün də tə bəs süm lə 
“hə mi şə ki lər” de yən də, o, qə fi l dən 
tu tul du. Bəl kə də, bu sev gi ma cə-
ra sı nın so na çat dı ğı nı an la mış dı, 
ya da ola bil sin, o özü də Lu i ci dən 
so yu muş du. Bu dü şün cə lər Lu i ci-
nin qəl bin də dün ya dur duq ca ya-
şa ya caq ki şi duy ğu la rı nı oyat dı. Fi-
kir ləş di ki, is tə sə, ona ke fi  is tə yən 
hər şey elə yə bi lər; ya nın da qa lar, 
oğul-u şaq sa hi bi olar, dörd di va-
rın ara sın da sax la yar, hətt  a onu 
se və də (ni yə də yox?) bi lər. Bu 
yer də gü lüm sə di və İn qa ye ni dən 
ona ba xıb bir qə dər hə yə can lı ton la 
so ruş du: “Sə ni be lə se vin di rən nə-
di?” Bu səs to nu Lu i ci ni təəc cüb-
lən dir di və ma şın İs pa ni ya pros-
pek tin dən ke çər kən ürə yin də öz 
fi k ri ni özü təs diq elə di: “yə qin ki, 
şüb hə lə nib”. Ya rım saat əv vəl Kar-
la, Ci na və Um ber to zəng vur muş-
du lar. Düz dü, İn qa heç vaxt te le-
fon da nı şıq la rı na qu laq asan de yil. 
Am ma ya zıq qız heç bir şey ba şa 
düş mə sə be lə (hər çənd, ital yan ca 
sü rət lə da nı şa bi lir), ona qar şı nə-
sə ha zır lan dı ğı nı hiss elə mə liy di. 
Lə nə tə gəl miş qa dın in tuisi ya sı... 
Hər hal da, Qvi do ilə Kar la te le fon-
da qış qı ra-qış qı ra bu qa dın dan ay-
rıl ma ğın əsl za ma nı ol du ğu nu de-
yir di lər. Lap ba şı nı itir miş di. Onun 
ki mi ya ra şıq lı, gö zəl gə lim li ki şi üç 
il sə ra sər bu is veç li ma ne ken lə sü-
rün mə li de yil di. Dost la rı da bu na 
əmin idi lər. On lar Lu i ci yə onun 
özün dən yax şı bə ləd idi lər. Hər 
hal da, düz on beş il di ki, be ləy di. 

Pil lə kən lər lə qal xar kən İn qa nın 
əlin dən tu tan da onu xoş ol ma yan 
bir hiss bü rü dü. San ki can lı ada mı 
kor ri da ya, da ha doğ ru su, öküz lə-
rin dö yüş dən əv vəl sax lan dı ğı töv-
lə yə apa rır dı. Bu an özü nü ada mı 
yol dan çı xa ran əc laf ki mi hiss elə di 
və ona elə gəl di ki, İn qa nı han sı sa 
şə rəf siz bir oyu na çə kir. 

İçə ri ye ni cə gir miş di lər ki, Kar la 
özü nü on la rın üs tü nə at dı. O gü-
lür və İn qa ya ba xır dı. San ki ala-
ca ğı ləz zə tin 
in ti za rı nı 
çə kir di. 

- Əziz lə rim, - de yə o, sö zə baş la-
dı, - axır ki, gəl di niz, mən sə na ra-
hat ol ma ğa baş la mış dım. 

Lu i ci də, İn qa da onu öp dü lər. 
Qo naq ota ğı na keç di lər. Ət raf da 
ya ran mış bu rul ğan Lu i ci də be lə bir 
qə naət ya rat dı ki, ha mı iş dən xə-
bər dar dı. Ha mı onun bu ax şam çox 
gö zəl, am ma həd dən ar tıq müd də-
tə bir lik də ol du ğu is veç li İn qa İn qe-
borq dan ay rı la ca ğı nı və bu nu açıq 
şə kil də elan elə yə cə yi ni göz lə yir di. 

İn qa isə san ki heç nə dən şüb-
hə lən mir di. Əv vəl ki ki mi onun 
əlin dən tu tub, köh nə dost lar la 
gö rü şür dü. Son ra on lar la bir lik də 
bu fe tə tə rəf yö nəl di. Hə mi şə ki ki-
mi iç ki iç mə yə, rəqs et mə yə, ge cə 
evə qa yıt dıq dan son ra sa özü nü 
se gi li si nin in di dən az və çox ola-
ca ğı nı bil mə di yi çıl ğın nə va ziş lə-
ri nin ix ti ya rı na ver mə yə ha zır idi. 
Bir dən Lu i ci yə elə gəl di ki, on la rın 
mü na si bə tin də “az” heç ol ma-
yıb, “çox” isə an caq on dan ası lı dı. 
Dost la rı bir göz qır pı mın da, ya-
rım dairə şək lin də on la rı əha tə yə 
al dı lar. Ha mı göz lə yir di, am ma 
nə yi? Lu i ci bu qa dı na nə de yə cək? 
De yə cək ki, mə ni ca na gə tir mi sən, 
bir şil lə çə kə cək və ha mı nın gö zü 
qa ba ğın da so yun du ra caq? Əs lin-
də, bu saat Lu i ci ay rı lı ğın sə bə bi-
ni izah elə mə yə çə tin lik çə kir di. 
Ba şa düş mür dü ki, İn qa ilə müt-
ləq ay rıl ma lı ol du ğu nu bu so yuq, 
il dı rım lı pa yiz ax şa mı ona çox 
ta nış, ey ni za man da bi ga nə olan 
mas ka la ra ni yə izah elə mə li di. 
Ya dı na dost la rı nın İn qa haq qın da 
de dik lə ri düş dü: “O, bi zim çev rə-
nin ada mı de yil”. On la rın de di yi 
“çev rə yə” - bu çaq qal lar sü rü sü nə, 
quz ğun la ra ba xır və öz-özü nə fi -
kir lə şir di ki, qə ti qə naətə gəl mək-
çün, əs lin də bu səh nə ki fa yət di. 
Bu sa rı şın, tə biətən müs tə qil olan 
şi mal lı gö zə li ta nıd ğı vaxt dan bə ri 
ilk də fə təəc cüb lə dü şün dü ki, bu 
qa dın, çev rə sin də ki adam la rın ha-
mı sın dan ona da ha ya xın dı. 

Cü zep pe hə mi şə ki ki mi gü-
lərüz lə on la ra ya xın laş dı. Üzü nə 
dra ma tik ifa də ve rib İn qa nın əli-
ni öp dü. Lu i ci ona ba xıb fi  kir ləş di 
ki, “lap ağı nı çı xar dı”. Onun ar-
dın ca ye ni dən Kar la ya xın laş dı və 
İn qay la hal-əh val tut du, ke fi  ni xə-
bər al dı, Vis kon ti nin son fi l mi nə 
ba xıb-bax ma dı ğı nı so ruş du. Son-
ra Al do üzün də hüzn lü ifa dəy lə 
İn qa ya de di ki, (ümu miy yət lə, 
de mək la zım dır ki, Al do ha di-

sə lə ri qa baq la ma ğı se vir di) be lə 
bir gö zəl qa dın onun Aos te də ki 

bağ evi nin ən qiy mət li zi nə ti 
ola bi lər. Son ra bu yer lə rin 

kra li ça sı sa yı lan Ma-
ri na qə fi l dən sağ-

dan pey da ol du 
və bir əliy lə 

Lu i ci nin, o 
bi ri si lə İn-
qa nın əlin-
dən tu tub 

de di: 

- Aman Tan rım, iki niz də ne cə 
gö zəl siz. Yox, siz, doğ ru dan da, 
bir-bi ri niz üçün ya ra dıl mı sız. 

İs pan lar de miş kən, küt lə nə fə-
si ni içi nə çə kib sax la dı, kor ri da 
baş la dı. Am ma öküz (in di bu rol-
da za val lı İn qa idi) sa kit cə gü lüm-
sə yir di. Ha mı açıq-aş kar Lu i ci dən 
nə sə bir işa rə, ya bir kəl mə, qı sa sı, 
nə sə ma raq lı, bir az da əy lən cə li 
hə rə kət göz lə yir di. O isə ital yan-
la ra xas bir jest elə di – əli ni ha va-
da yel lə di. Bu hə rə kə ti lə ya nə yi sə 
in kar elə yir, ya da min nət dar lı ğı nı 
bil di rir di. Ov qa tı təlx ol muş Kar la 
(sev gi li sin dən məhz bu ax şam ay-
rı la ca ğı nı ona Lu i ci özü de miş di, 
hər çənd, tra gi ko me di ya nın oy na-
nı la ca ğı ye ri də qiq bil dir mə miş di) 
ye ni dən hü cu ma keç di. 

- Dəh şət li də rə cə də bo ğa naq dı – 
uza da-uza da de di. – Mən cə, əziz 
İn qa siz də yay ay la rın da biz də ki 
qə dər is ti ol mur. Ya nıl mı ram sa, İs-
veç da ha şi mal tə rəf də di. 

Cü zep pe, Ma ri na, Qvi do uğu-
nub get di lər. Hər çənd, Lu i ci bu-
ra da gül mə li bir şey gör mə di. Axı 
İs ve çin İta li ya dan da ha şi mal da 
yer ləş mə sin də gül mə li nə var ki? 
Hətt  a bir an lıq dü şün dü ki, Kar la 
heç də “Vouge”-də ya zıl dı ğı ki mi, 
ağıl dər ya sı de yil. 

- Mən də dü şü nü rəm ki, İs veç 
İta li ya dan da ha çox şi ma la tə rəf di 
- İn qa ta ma mi lə sa kit tərz də ca vab 
ver di. Da nı şı ğın da kı ləh cə söz lə-
ri nə qə ri bə, so yuq bir eti na sız lıq 
qa tır dı. Bu so yuq luq həm də onun 
bü tün si ma sın da əks olun muş du. 
Onun bu eti na sız lı ğı na rəğ mən, 
ha mı gül mək dən yı xı lır dı. 

“Bü tün bun lar ona gö rə di ki, 
ha mı sı nın əsəb lə ri ta rı ma çə ki lib – 
Lu i ci ürə yin də fi  kir ləş di. – Ha mı sı 
mə nim İn qa ya ko bud söz lər söy lə-
mə yi mi göz lə yir. De mə li, mən bu-
nu elə mə li yəm” . 

Elə bu za man İn qa bə növ şə yi 
göz lə ri ni ona zil lə di. Göz lə ri nin 
rən gin də, doğ ru dan da, qey ri-a di 
bə növ şə yi ça lar var dı. Ro ma da ilk 
də fə pey da ol du ğu gün dən bə ri bö-
yük uğur qa zan ma sı nın əsas sə bə bi 
də məhz bu idi. Ət ra fın da top lan-
mış adam la ra fi  kir ver mə dən İn qa 
mey dan oxu yur muş ki mi de di: 

- Lu i ci, bu ra çox da rıx dı rı cı ol du. 
Mə ni baş qa ye rə apa ra bi lər sən? 

Bir dən san ki il dı rım çax dı, bül-
lur qə dəh lər cin gil də di. Bu gu-
rul tu nun fo nun da səs lə rin əmə lə 
gə tir di yi uğul tu eşi dil məz ol du 
və Lu i ci san ki yu xu dan ayıl dı. İn-
di bu iki nə fə rin ara sın da adı na 
“qar şı lıq lı an laş ma” de di yi miz bir 
şey ya ran mış dı. On lar ba xış la rı nı 
bir-bi ri nə zil lə miş di lər. Bu gö zəl 
qa dı nın tünd- bə növ şə yi, sə mi mi 
ba xış la rın da ar tıq heç bir sual yox 
idi. Ək si nə, bu ba xış lar san ki bir-
mə na lı şə kil də de yir di: “Ax maq, 
axı mən sə ni se vi rəm”. Bu söz lə-
rə ca vab ola raq ro ma lı Lu i ci nin zil 
qa ra göz lə rin də sa də lövh, bir az 
ki şi, bir az da uşaq sa ya ğı sual ya-
ran dı: “Doğ ru de yir sən?” 

Hər şey bir-bi ri nə qa rış dı. İn-
san lar, ide ya lar, dü şün cə lər, bu 
ge cə nin əv vəl cə dən dü şü nül müş 
son lu ğu – ha mı sı bir an da ca yox 
olub get di. “Dost la rı” qı şın so yu-
ğun da bü zü şən ya ra sa lar ki mi bir-
dən-bi rə ta van dan ba şıaşa ğı ası lı 
qal dı lar. On lar cüt lü yün ma şı na 
sa rı tən tə nə li yü rü şü nə yol ver mək 
üçün ara lan dı lar. Ro ma əv vəl ki ki-
mi gö zəl, ru ha, ca na ya xın idi. Və 
Ro ma kü çə lə ri sev gi nin tən tə nə si-
ni ya şa yır dı...
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az ta nış ol du ğu ta le yin dən əbə di 
ay rı la caq dı. Lu i ci ni, şüb hə siz ki, 
İn qa nın bu ay rı lı ğı ne cə qə bul edə-
cə yi tə la şa sal mır dı. Çün ki şən, ali-
cə nab, ümu mi lik də isə ya xın ikən 
uzaq olan adam la ya şan mış iki il, 
bir qa dı nı in ti ha ra sövq edə bil-
məz. Özü də o ada mın özü 
qə dər şən, ali cə nab, ey ni za-
man da heç vaxt onun məh-
rə mi ol ma ğı ba car ma yan 
bir qa dı nı... Çox gü man 
ki, o, sa də cə İta li ya nın 
han sı sa baş qa bir 
şə hə ri nə ge də cək. 
Bəl kə də, Pa ri sə 
kö çə cək. Və 
çə tin, on-
lar bir-bi ri 
üçün da rı-
xa lar. 

lür və İn qa ya ba xır dı. San ki ala-
ca ğı ləz zə tin 
in ti za rı nı 
çə kir di. 

ki, “lap ağı nı çı xar dı”. Onun ar-
dın ca ye ni dən Kar la ya xın laş dı və 
İn qay la hal-əh val tut du, ke fi  ni xə-
bər al dı, Vis kon ti nin son fi l mi nə 
ba xıb-bax ma dı ğı nı so ruş du. Son-
ra Al do üzün də hüzn lü ifa dəy lə 
İn qa ya de di ki, (ümu miy yət lə, 
de mək la zım dır ki, Al do ha di-

sə lə ri qa baq la ma ğı se vir di) be lə 
bir gö zəl qa dın onun Aos te də ki 

bağ evi nin ən qiy mət li zi nə ti 
ola bi lər. Son ra bu yer lə rin 

kra li ça sı sa yı lan Ma-
ri na qə fi l dən sağ-

dan pey da ol du 
və bir əliy lə 

Lu i ci nin, o 
bi ri si lə İn-
qa nın əlin-
dən tu tub 

de di: 


