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Li man da da ya nıb qa ğa yı la-
ra ta ma şa edir dim. Üzü mə 
çök müş kə dər ət raf da do la-
şan po li sin nə zə rin dən qaç-

ma dı. Bü tün diq qə tim ye mək tap-
maq üçün ümid siz cə si nə su la ra baş 
vu ran quş lar da idi. Boş li man... Ya şı la 
ça lan, çat-çat ol muş də ri yə bən zə yən, 
çirk dən, yağ dan san ki ağır laş mış də-
niz də heç bir gə mi gö zə dəy mir di. 
Pas lan mış yük kran la rı, uçuq-sö kük 
an bar bi na la rı, hətt  a Kainin ət ra fın-
da ki zi bil lik də eşə lə nən si çan lar be lə 
gö rün mür dü. İl lər dir ət raf mü hit lə 
əla qəm kə sil miş di. Sa kit lik idi. 

Nə zə ri mi fır tı na nı ön cə dən hiss 
edən qor xaq qa ran quş ki mi su yun 
sət hi nə da ha ya xın ucan bir qa ğa-
yı nın qa nad la rı cəlb et di. Hər dən o 
da cə sa rə ti ni top la yıb yu xa rı ya qal-
xır, ac yol yol da şı ilə qa nad-qa na da 
uçu şur du. Əgər mən dən nə is tə di-
yi mi so ruş say dı lar, dü şün mə dən 
qa ğa yı la rı do yur maq uçun çö rək 
is tə yər dim. At dı ğım çö rək ti kə lə ri ni 
göy də qap ma ğa ça lı şan bu quş la rın 
tə la şı na son qo yub, on la rın do la şıq 
yol la rı nı ni za ma sa lar, uçuş la rı nı bir 
düz xətt  üz rə yön lən di rər dim. 

Am ma elə özüm də o quş lar qə-
dər yor ğun və ac idim. Kef siz ol du-
ğu ma bax ma ya raq, əl lə rim ci bim də 
da ya nıb qa ğa yı la rı seyr et mək dən 
ləz zət alır dım. Qə fi l dən, kim sə əli ni 
çiy ni mə to xun dur du. Çiy nim dən 
ba sa raq: “Mə nim lə gə lin! ” -  de di. 
An caq mən ona tə rəf bax ma dan, 
əli ni çiy nim dən itə lə yib, sa kit cə: -  
“On lar də li olub lar,” – de dim.

- Və tən daş, si zə xə bər dar lıq edi-
rəm! - de yən də, mən də ona: - Cə-
nab -  de yə, ca vab ver dim. 

O da qə zəb li şə kil də - Bu ra da cə-
nab-fi  lan yox du, ha mı mız və tən-
da şıq! -  de yib, ya nım da da yan dı. 
Diq qət lə üzü mə bax dı ğı na gö rə, 
mən də xoş bəxt ba xış la rı mı onun 
əm rə mün tə zir göz lə ri nə tə rəf çe-
vir mək məc bu riy yə tin də qal dım. 

Ba xış la rı, san ki il lər dir an caq və-
zi fə si ni mü ti cə si nə ye ri nə ye ti rən 
ökü zün göz lə ri ki mi qə zəb li idi. 

- Nə sə bə bə gö rə... - de yə ma-
raq lan maq is tə yir dim ki, sö zü mü 
kə sib de di: 

- Ki fa yət qə dər sə bəb var, bi ri elə 
si zin qəm gin üzü nüz dü. 

Mən gül düm. 
- Gül mə yin.
O qə zəb lən di. 
Ət raf da həbs edə bi lə cə yi bir 

fa hi şə, oğ ru, sər xoş də niz çi ol ma-
dı ğı na gö rə, ca nı nın sı xıl dı ğı nı dü-
şün düm. Am ma o, doğ ru dan da 
mə ni həbs et mək is tə yir di. 

- Mə nim lə gə lin!.. - əmr et di.
Ar tıq nə qə dər cid di ol du ğu nu 

an la yıb, sa kit cə so ruş dum:
- Nə yə gö rə? 
Elə o an əl lə ri mi qan dal la yan da 

an la dım ki, ya nıl mı şam. 
Son də fə üzü mü ha va da sü zən qa-

ğa yı la ra çe vi rib, göy sə ma ya bax dım. 
Özü mü su ya at maq is tə dim. Mə nim 
üçün o çirk li su da öl mək, han sı sa  bir 
ser jan tın əlin də bo ğu la raq öl mək dən, 
ya da həbs xa na ya atıl maq dan yax şı idi. 
Am ma po lis mə ni özü nə tə rəf elə çək di 
ki, əlin dən ya xa qur ta ra bil mə dim.

- Axı nə yə gö rə? – bir də so ruş dum.
- Qa nu na gö rə, siz xoş bəxt ol ma-

lı sı nız! – de di.
- Mən xoş bəx təm də, - de yə çı-

ğır dım. 
- Si zin o qəm gin üzü nüz... - de-

yib ba şı nı yel lə di. 
- Bu qa nun tə zə çı xıb bə yəm? - 

so ruş dum. 
- Qa nun ar tıq 36 saat dır ki, qə bul edi-

lib və siz çox yax şı bi lir si niz ki, hər bir 
qa nun elan olun duq dan 24 saat son ra 
qüv və yə mi nir, - de yə ca vab ver di. 

- Am ma mən bu qa nu nu eşit mə-
mi şəm.

- Ve ri lən cə za ya qar şı özü nü zü 
mü da fi ə hü qu qu nuz yox du. Bu qa-
nun dü nən ge cə ra dio güc lən di ri ci-
lər lə səs lən di ri lib, bü tün qə zet lər də 
nəşr olu nub, hətt  a mət buat dan və 
ra diodan xə bə ri ol ma yan lar üçün 
və rə qə lər də çap olu na raq, im pe ra-
tor lu ğun bü tün kü çə lə rin də elan 
löv hə lə ri nə vu ru lub, - de yə rək, ki-
na yə ilə üzü mə bax dı. Son ra da:

- Ma raq lı dır, siz son 24 saatı ha ra da 
ke çir mi si niz? - de yib mə ni ko bud ca sı-
na özü nə tə rəf çək di. 

Hə min an da mə dəm dən gə lən qu-
rul tu dan ac ol du ğu mu, əy nim də pal-
to ol ma dı ğın dan ca nı ma üşüt mə düş-
dü yü nü hiss et dim. Üst-ba şım çirk li, 

üz-gö züm tük lü və sə li qə siz idi. Tə zə 
qa nu na gö rə isə öl kə nin hər bir və tən-
da şı tə miz, sə li qə li ge yin mə li, ke fi  kök 
və da ma ğı çağ ol ma li idi. 

O mə ni sərt bir hə rə kət lə qa ba ğı na 
sal di. Po lis mən tə qə si ya xın lıq da idi. 
Gənc li yi min keç di yi kü çə lər lə ad dım-
la yan da - əs lin də, sa hil də gə zib-do-
la şan dan son ra bu ra la ra baş çək mək 
is tə yir dim -  ürə yim də qə ri bə bir ağır-
lıq hiss et dim; bi lir dim ki, ora dan çı xa 
bil mə mə yim üçün ye nə bir sə bəb ta-
pı la caq. 

Tək cə sə ma və ha va gənc li yim də ki 
ki mi idi, də yiş mə miş di. Baş qa heç nə 
əv vəl ki çağ la rı xa tır lat mır dı. O vaxt lar 
kol-kos, ot bas mış yol la rı, in di, həf tə-
nin ba zar er tə si, çər şən bə və şən bə 
gün lə ri ke çi ri lən əs gər nü ma yiş lə ri 
üçün tə miz lə yib sah ma na sal mış dı lar. 
Bar la rın qar şı sın da iç ki rek lam la rı nın 
əvə zi nə im pe ra tor lu ğun bay ra ğı nın 
rəng lə ri ilə bə zə dil miş pi və bar daq-
la rı as mış dı lar. Fa hi şə xa na lar da be lə, 
im pe ra tor lu ğun rəng lə ri ni gör mək 
olur du. Döv lə tin si ya hı sın da adı ke-
çən, çər şən bə pi və sin dən da da bi lən-
lə rin isə se vin ci ye rə-gö yə sığ mır dı. 

Ət raf da bay ram əh va li- ru hiy yə si 
hiss olu nur du. Tə lə sən, və zi fə lə ri ni 
ye ri nə ye ti rən si ma lar qar şı mı za çı xan 
in san lar ya nım da kı po li si gö rən ki mi 
üz lə rin də ilıq tə bəs süm ya ra dır dı lar. 
Ma ğa za lar dan çı xan qa dın lar da, çöh-
rə lə rin də tə ləb olu nan məm nu niy yət 
ifa də si ya rat ma ğa cəhd edir di lər. Və-
zi fə si hər gün döv lət iş çi lə ri nə ye mək 
ha zır la maq olan ev qa dın la rı da nə-
şə li gö rü nür dü. Am ma bu in san la rın 
heç bi ri nin yol la rı bi zim lə kə siş mir di. 
Kü çə lə rin adi hə ya tı, bi zim ora aya ğı-
mız də yən an dan san ki sö nür dü. Bi zi 
gö rən lər üz lə rin də ki sü ni tə bəs sü mü 
giz lə də rək, hər han sı bir ma ğa za ya 
gir mə yə, ya da ilk dön gə də cə göz dən 
it mə yə tə lə sir di lər. Bə zi lə ri isə hətt  a 
qa pı nın ar xa sın da giz lə nib bi zim ke-
çib get mə yi mi zi göz lə yir di.

On lar dan fərq li ola raq, qar şı mı za 
yaş lı bir ki şi çıx dı. Ya xa sın da kı ni şan-
dan an la dim ki, müəl lim dir. Yo lu nu 
də yiş di rə bil mə di yin dən, məc bu rən 
po li sə sa lam ver di, mə ni də san ki bir 
xainəm miş ki mi sü züb, üzü mə üç də-
fə tü pür dü. Məq sə di nə çat dı, bor cu nu 
da ye ri nə ye tir miş san dı. Tü pür cə yi 
özü qə dər yaş lı de yil di. Ha va çox is ti 
ol du ğun dan bo ğa zı qu ru muş du de yə, 
üzü mə bir-iki dam ci düş dü. Qay da la-
ra qar şı çı xa raq üzü mü sil mə yə ça lış-
dım. Bu nu gö rən po lis onur ğa mın tam 
or ta sı na yum ruq la vu rub sa kit cə de di:

- Bi rin ci sə viy yə! – Qeyd edim 
ki, bu, po lis tə rə fi n dən tət biq edi-
lən ən yün gül cə za for ma sı dı.

Müəl lim biz dən uzaq laş di. Fa hi-
şə xa na nın ya nın dan ke çən də şiş-
man, sa rı şın bir qa dın min nət dar lıq-
la üzü mə gü lüb, mə nə öpüş yol la dı. 
O sı ra da po lis, san ki heç bir şey ol-
ma yıb mış ki mi dav ran ma ğa ça lış-
dı. Bu qa dın lar döv lət mə mur la rı nı 
məm nun et dik lə ri nə gö rə azad bu-
ra xı lır dı lar. An caq sı ra vi və tən daş lar 
üçün bu, çox cid di cə za ilə nə ti cə lə nə 
bi lər di. Bir gün ön cə şə hə rin mər kə-
zin də ki bir ayaq yo lu na gi rən də ye rə 
atı lan jur nal dan tə sa dü fən oxu muş-
dum ki, fi  lo sof Dr.Dr.Dr. Blay qot da 
bu nu li be ra liz min əla mət lə rin dən 
bi ri ki mi qiy mət lən di rib. 

Şö bə yə çat mış dıq ki, siq nal səs lə-
ri eşi dil di. Bu, o de mək idi ki, iş vax tı 
bit mək üz rə dir. İş saatı nın bit mə si nə 
on də qi qə qal mış ve ri lən bu siq nal 
sə si eşi di lən ki mi, döv lət baş çı sı nın 
əm ri nə əsa sən, ha mı üst-baş la rı nı sə-
li qə yə sa la raq, iş lə ri nin ağır ol ma sı na 
rəğ mən, üz lə rin də  tə bəs süm ifa də si 
ilə kü çə lə rə çıx ma lı dır. Dü şün düm ki, 
on lar da ba yaq gör dü yüm yaş lı müəl-
lim ki mi, ya nım da kı po li si məm nun 
et mək üçün əm rə bo yun əy mə yən si-
fə ti mə tü pü rə bi lər di lər. 

Ar tıq po lis mən tə qə si nə çat mış-
dıq. Gi riş də iki gö zət çi da yan mış dı. 
Ora da ge niş is ti fa də edi lən fi  zi ki güc 
təd bi ri mə nə qar şı da tət biq olun du: 
si la hın qun da ğı ilə ya na ğı ma, lü lə si 
ilə isə kör pü cük sü mü yü mə iliş dir-
di lər. Bir say lı döv lət qa nu nu nun ön 
sö zün də ya zıl dı ğı na gö rə, ”Po lis iş çi-
si həbs et di yi şəx sə qar şı zor iş lə də bi-
lər. Mütt  ə hi mi ilk ya xa la yan isə, on-
suz da sor ğu nun ge di şin də ona qar si 
fi  zi ki güc tət biq edir“. Qa nun da isə 
de yi lir ki : “Hər bir po lis is tə di yi şəx-
si cə za lan dı ra bi lər, hətt  a onu, et di yi 
səh və gö rə müt ləq cə za lan dır ma lı-
dır. Və tən da şa qar şı müx tə lif cə za 
növ lə rin dən is ti fa də edi lə bi lər ”. 

Bö yük pən cə rə lə ri olan uzun 
dəh liz dən keç dik. Son ra üzü mü zə 
bir qa pı açıl dı. Gö zət çi lər bi zim gə-
lə cə yi mi zi içə ri xə bər ver miş di lər. 

Mə ni, de mək olar, boş bir ota ğa 
sal dı lar. Otaq da üs tün də te le fon 
olan bir ma sa və iki stul dan baş qa 
heç nə yox idi. Mən ota ğın mər kə-
zin də otur dum. Po lis də də bil qə si ni 
çı xa rıb, mə nim lə üz bəüz otur du. 

Ota ğa səs siz lik çök dü. Pi si də 
o idi ki, on lar hə mi şə be lə edir di-
lər. Bərk yo rul muş və ac mış dım. 

İçim də ki xoş bəxt li yin son iz lə ri 
də ya vaş-ya vaş yox olur du. An la-
dım ki, uduz mu şam. 

Bu səs siz lik dən bir ne çə sa ni yə son-
ra ota ğa qəh və yi rəng li for ma da hün-
dür boy böl mə rəisi gir di. Gə lib düz 
qar şım da otur du, üzü mə ba xıb de di: 

- Sə nə ti niz?
- Adi və tən daş.
- Do ğum ta ri xi niz?
- 1.1. bir, - de yə ca vab ver dim. 
- Ən son məş ğu liy yə ti niz?
- Məh bus.
İki si də təəc cüb lə bir-bi ri nə bax dı. 
- Nə za man və ha ra da azad 

olun du nuz?
- Dü nən, Ev 12, hüc rə 13.
- Azad edi lib ha ra gön də ril di niz?
- Pay tax ta.
- Ara yı şı nız ha nı?
Ci bim dən bu ra xı lış ka ğı zı nı çı xa-

rıb ona uzat dım. Və rə qi alıb haq-
qım da qeyd lər apar dı ğı ya şıl kar tın 
üzə ri nə ya pış dır dı.

- O za man han sı ci na yə tə gö rə 
tu tul muş du nuz? - so ruş du. 

- Üzüm də ki xoş bəxt lik ifa də si nə 
gö rə, - de yə ca vab ver dim.

Ye nə də iki si bir-bi ri nə bax dı. 
- İzah edin, - de di. 
- Baş çı mı zın ölüm gü nü ha mı-

nın kə dər li ol ma sı əm ri ve ri lən də, 
mə nim xoş bəxt üzüm po li sin gö-
zün dən qaç ma mış dı.

- Cə za müd də ti niz?
- Beş il.
- Dav ra nı şı nız? 
- Pis.
- Sə bə bi? 
- Pis iş çi ol ma ğım. 
- Ta mam dır, - de yib, böl mə rəisi 

ye rin dən qal xa raq mə nə tə rəf gəl di. 
Yum ru ğu ilə ağ zı mın üs tün dən elə 
şil lə vur du ki, qa baq di şim sın dı. Yə-
qin, bu, ye ni dən cə za lı ol du ğu mun 
gös tə ri ci si idi. O, otaq dan çıx dıq dan 
son ra içə ri tünd-qəh və yi for ma lı ca-
van bir oğ lan gir di.  Müs tən tiq idi. 

O da mə ni döy dü. Bu az mış ki-
mi, mə ni ota ğa gə ti rən po lis də qa-
nun da nə zər də tu tu lan bü tün fi  zi-
ki təd bir lə ri üzə rin də tət biq elə di. 

Qəm gin üzü mə gö rə mə nə on il 
həbs cə za si kəs di lər - bun dan əv-
vəl xoş bəxt üzü mə gö rə al dı ğım 
be şil lik cə za ki mi.

Mən dən ol sa, azad lı ğım dan kəs-
dik lə ri 15 ilin əvə zi nə, elə cə za lı 
üzü mü bir də fə lik kə sib atar dım.
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