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Bu xa lis şok idi: mə ni Ka li for-
ni ya da kı “P li zan ton fe de-
ral is lah müəs si sə si”n dən 
Ken tuk ki də ki “Lek sinq ton 

qa dın is lah müəs si sə si” nə – daim ağ zı na dək 
dus taq lar la do lu olan və öz qəd dar mü hi ti 
ilə pis ad çı xart mış məş hur həbs xa na ya ke-
çirt di lər. Sək kiz ay qa baq mə ni ata mın biz-
ne si nə aid iş üz rə mü ha ki mə edib, də mir 
bar maq lıq lar ar xa sı na gön dər miş di lər.

Lap uşaq çağ la rım dan atam mə ni hə mi-
şə qor xu-hür kü için də sax la yır, ba şı ma yüz 
hoq qa açıb hər cür ələ sa lır dı – həm fi  zi ki, 
həm mə nə vi, həm də sek sual ba xım dan… 
və bir də fə mə nə ailə biz ne sin də ana mın ye-
ri ni tut ma ğı tək lif edən də, az qa la beş yaş lı 
qız cı ğa zın sa də lövh göz lə ri ilə ona aci za nə 
itaət kar lıq la bax dım və əmin ol dum ki, mü-
qa vi mət gös tər mək üçün heç bir gü cüm və 
kö mək um ma ğa heç bir ye rim yox dur.

Ata mın ira də si nə zidd get mə yi ağ lı ma be lə 
gə tir mir dim. Və bir ne çə ay dan son ra FTB-
dən bi zə adam lar gə lib fi  lan-fi  lan sə nəd lər-
də ki im za lar mə nə məx sus olub- ol ma dı ğı nı 
so ru şan da be lə ca vab ver dim: “Bə li, bun lar 
mə nim im zam dır, ata mın im za sı de yil”. Baş-
qa söz lə, ata mın han sı sa ci na yə ti nə gö rə mə-
su liy yə ti öz üzə ri mə gö tür düm və nə ti cə də 
cid di re jim li həbs xa na ya düş düm.

Am ma həbs xa na ya qə dər im kan ta pıb uğur-
suz ailə lər üçün olan te ra pevt qru pu na ya zı la 
bil miş dim və bu ra da öz psi xo lo ji uşaq lıq zə-
də min müali cə si nə baş la mış dım. Daimi hoq-
qa la rın, ələ sal ma la rın uşaq psi xo lo gi ya sı na 
ne cə tə sir et di yi ni mə nə ba şa sal mış dı lar və 
de miş di lər ki, bu hal lar da baş ver miş mə nə vi 
zə də lə rin bə zi lə ri ni sa ğalt maq müm kün dür. 
Te ra pevt qru pun da kı işin sa yə sin də ya vaş-ya-
vaş an la ma ğa baş la dım ki, əha tə olun du ğum 
mü hit də ki hərc- mərc lik mə nim şüurum da kı 
hərc- mərc li yin ini ka sı dır. Ona gö rə də özü-
mü də yiş dir mək qə ra rı na gəl dim – hə qi qət 
və müd rik lik do lu ki tab lar oxu ma ğa, əs lin-
də kim ol du ğu mu özü mə xa tır lat maq üçün 
affi   r ma si ya lar1 yaz ma ğa baş la dım.  Və hər 
də fə bey nim də ata mın sə si uğul da yan da 
ki: “Sən heç zad san, sən cı lız və mis kin-
sən!” - mən dər hal Tan rı nın sə si ilə ba tı-
rır dım: “Sən Mə nim is tək li kör pəm sən”. 

Həbs xa na da pey da olan dan son ra 
fi k rin gü cü, dü şün cə nin təl qi ni ilə öz 
hə ya tı mı gün bə gün, ad dım baad dım 
də yiş dir mək də da vam edir dim. Be lə 
ki, mə nə “şey-şüy lə ri mi yı ğış dır maq” 
əm ri ve ri lən də, ağ lı ma gə lən bi rin ci o 
ol muş du ki, yə qin, mə ni nis bə tən mü-
la yim re jim li həbs xa na ya ke çi rir lər.

Həbs xa na dan qa çı şın qar şı sı nı al-
maq üçün adə tən mü ha fi  zə çi lər dus-
taq la ra on la rı nə za man və ha ra kö-
çür mə yə ha zır laş dıq la rı nı de mir lər. 
Am ma nə yə gö rə sə əmin idim ki, 
şəx sən mən sərt re jim li həbs xa na dan 
da ha yum şaq şə rait li həbs xa na ya ke çi-
ril mə yə la yi qəm, ona gö rə də qə fi l dən 
Lek sinq ton ki mi bir həbs xa na ya düş-
mə yim mə ni əməl li-baş lı şo ka sal dı. 

Əv vəl cə mə nə çox dəh şət li və qor-
xunc ol du, am ma bu nun ar dın ca hə min 
o xoş bəxt mə qam lar dan bi ri baş ver di – o 
mə qam ki, sən Tan rı nın ov cu nun için də 
ol du ğu nu dərk edir sən. Be lə ki, mə ni ya-
şa yış böl mə si nə gə tir di lər. Bu həbs xa na-
nın ya şa yış böl mə lə ri nə Ken tuk ki şta tı nın 
ko lo ri ti ni əks et di rən mə zə li ad lar ve ril miş-
di, – mə sə lən, “Bl yuq rass”2. La kin mə ni yer-
ləş dir dik lə ri yer “Re nes sans” ad la nır dı, bu-
nun da mə na sı “Dir çə liş” idi. Və mən bu nun 
Tan rı tə rə fi n dən gön də ril miş xoş bir əla mət 
ol du ğu na inan dım; əmin idim ki, məhz be lə-
dir. Yə ni, ona ey ham vu ru lur du ki, hə qi qi ru-
hi dir çə liş üçün hə lə çox dərs lər al ma lı yam.

Er tə si gün tə mir-in şaat bri qa da sın da kı iş 
ye ri nə tə yi nat al dım. Biz dö şə mə lə ri sür tüb 
pa rıl da dır, di var ka ğız la rı ya pış dı rır, ye rə pli-
tə dü zür, cür bə cür iş lər gö rür, bir söz lə, azad-
lı ğa çı xan dan son ra ka rı mı za gə lə bi lə cək vər-
diş lə rə yi yə lə nir dik. Həbs xa na nə za rət çi miz 
mis ter Lir3 bi zə in şaat pe şə lə ri öy rə dir di. O, şən 
və xe yir xah adam idi və bu cə hət lə riy lə di gər 
həbs xa na xid mət çi lə rin dən kəs kin fərq lə nir di.

Adə tən həbs xa na sa kin lə ri ilə per so nal 
ara sın da kı qar şı lıq lı an laş ma yal nız iki 
qay da əsa sın da tən zim lə nir: dus taq-
lar həbs xa na nə za rət çi si nə eti bar elə-
mir, həbs xa na nə za rət çi si isə dus ta-
ğın bir cə sö zü nə də inan mır. Am ma 
mis ter Lir baş qa cür adam ol du ğun-
dan, ona mü na si bət də ta mam ay rı 
cür idi. O is tə yir di ki, bi zim gün lə-
ri miz tək cə sə mə rə li de yil, həm də 
şən keç sin. Yox, heç bir tə li ma tı poz-
mur du, am ma hə ya tı mı zı təh qir və 
qə rəz lə zə hər lə mə yə də ça lış mır dı.

Mis ter Li rə fi  kir ve rən də bir 
ne çə də fə gör müş düm ki, o, 
mə nə san ki müəy yən an la-
şıl maz lıq la ba xır. Mə sə lə 
ora sın da idi ki, mən Kan-
zas dan olan adi ev dar qa-
dı na ox şa yır dım, – əs-
lin də elə be lə də var dı, 
– nə sə həbs xa na ya 
uyuş mur dum, bu-
ra mə nim ye rim 
de yil di. Bir də-
fə, ya xın lıq da 
dus taq lar ol-
ma yan vaxt 
mis ter Lir 
qə fil dən 
so  ruş-
du:

- Qu laq as gö rüm, sə nin həbs xa na da 
nə işin var, bu ra ne cə düş mü sən?

Ona hər şe yi ol du ğu ki mi da nış dım. 
Mis ter Lir mə ni axı ra can din lə di və 

so ruş du ki, atam da də mir bar-
maq lıq lar ar xa sın da dır mı? Ca-
vab ver dim ki, yox. Çün ki ata-
mın əley hi nə heç bir də lil yox 
idi. Bun dan baş qa, mən düz-
gün ifa də ve rən də qar daş la-
rım və ba cı la rım ata mın tə-
rə fi  ni sax la dı lar, qə ti su rət də 
bil dir di lər ki, gu ya ata ma 
şər atı ram.

Mis ter Li rin göz lə rin də 
qə zəb pa rıl da dı. So ruş du ki, 
bü tün bu haq sız lıq lar dan 
son ra sən özü nü bu ra da 
ne cə xoş bəxt hiss edə bi-
lər sən? Və mən ona son 
vaxt lar dərk et mə yə 
baş la dı ğım sa də hə qi-
qət lər dən da nış dım, 
dü şün cə lə ri mi bö lüş-
düm… mə sə lən, de-
dim ki, xoş bəxt lik 
və dinc lik – bi zim 
da xi li miz də dir. 

Mən mis ter Li rə 
“a zad lıq” sö zü-
nün də rin mə na-
sı nı izah et dim 
və ba şa sal ma-
ğa ça lış dım ki, 
hər bir in san 
hə yat da nə-
yə ina nır sa, 
onu da alır, 
məhz inan-
dı ğı şe yi 
əl də edir, – 
sa də cə, bu-
nun üçün 
ü r ə k  d ə n 
inan ma lı-
san.

Son ra bir ne çə sual ver dim. So ruş dum ki, 
be lə bir iş – hər gün dus taq la ra nə sə öy rət-
mək və dus taq lar nə iş lə mək, nə də oxu maq 
is tə yən də ça lı şıb on la rı işə cəlb et mək onu 
yor mur mu? Qə zəb və mə yus luq do lu bu cür 
yer dən uzaq lar da ol ma ğı ürək dən ar zu edən 
adam lar la iş lə yə-iş lə yə, ey ni za man da şən və 
xe yir xah qal maq ona ne cə mü yəs sər olur? 

Mis ter Lir eti raf et di ki, bu, hə qi qə tən də 
asan iş de yil və o, əl bətt  ə ki, baş qa bir işə 
üs tün lük ve rər di. Heç de mə, vax ti lə mis ter 
Lir hər bi xid mət çi ol maq is tə yir miş, am ma 
öz ar zu su na doğ ru ad dım at ma ğa qə ti qa-
rar ve rə bil mə yib, çün ki həbs xa na da nə za-
rət çi işi sa bit lik vəd edir di, ona isə ar va dı nı 
və uşaq la rı nı tə min et mək la zım imiş. 

Ca vab ver dim ki, əgər bu ar zu nun ger çək ləş-
mə si müm kün ol ma say dı, onun qəl bin də hər-
bi xid mət çi lik ar zu su heç əzəl dən do ğul maz dı; 
bir hal da ki, onun için də bu is tək do ğul muş du, 
de mə li, onun ger çək ləş mə si də müm kün ola 
bi lər di. De dim ki, o, öz ar zu su na ça ta bi lər və 
əla və et dim ki, biz ha mı mız bu və ya di gər şə-
kil də dus taq la rıq. Hə rə öz həbs xa na sın da.

Bi zim ara mız da bu cür söh bət lər bir ne çə 
həf tə da vam elə di. Mis ter Li rə eti ba rım art-
mış dı. İna nır dım ki, bu nə za rət çi dən qorx-
ma ya bi lə rəm – o, mə ni söz eşit mə mək də 
gü nah lan dı rıb hə yat da kı uğur suz lu ğu nun 
acı ğı nı çıx maz, ke fi  nə dü şən də heç bir sə-
bəb ol ma dan mə ni əla və iş lər lə yük lə məz, 
ya xud sə bəb siz ye rə kar se rə sal maz, ne cə 
ki, həbs xa na lar da be lə hal lar tez-tez baş 
ve rir, xü su sən də qa dın məh bəs lə rin də.

Ona gö rə də siz mə nim ha lı mı tə səv vür 
et mə yə ça lı şın ki, bir də fə mis ter Lir heç bir 
sə bəb ol ma dan mə nə ya xın la şıb qə zəb lə üs-
tü mə çı ğı ran da ne cə acı lar və iz ti rab lar ke-
çir dim: “Mis sis Ro qoff , tə ləb edi rəm ki, mə-
nim ka bi ne ti mə ge dib or da sə li qə-sah man 
ya ra da sı nız. Stel laj la rın ha mı sı bir cə-bir cə 
bo şal dıl ma lı və tə miz lən mə li dir, özü nüz 
də rəfl  ər də ki bü tün əş ya la rı yı ğış dır ma mış 
ora dan çıx ma ğa cə sa rət et mə yin!” 

Bil mir dim ki, mis ter Li ri han sı hə rə kə tim-
lə acıq lan dır mı şam, am ma, əl bətt  ə ki, əm rə 
ta be ol ma ğa məc bur idim. Odur ki, “Baş 
üs tə, ser”, - de yib, xə ca lət və təh qir dən qov-
ru la-qov ru la onun ka bi ne ti nə yol lan dım. 
Onun bu hə rə kə ti mə nə bərk to xun muş du. 
Axı mən fi  kir ləş miş dim ki, o, heç də baş qa-
la rı ki mi de yil; fi  kir ləş miş dim ki, bu vax ta-
can biz sə mi mi söh bət edi rik, ürək dən da nı-
şı rıq, əs lin də isə, heç de mə, mən on dan öt rü 
ha mı ki mi adi məh bus lar dan bi ri yəm.

Mis ter Lir qa pı nı ar xam ca bağ la yıb, dəh-
liz lə ki min sə gə lib-gəl mə di yi nə bax maq 
üçün ba yır tə rəf də qal dı. Gö zü mün ya şı nı 
si lib stel laj la ra nə zər sal dım və… dər hal da 
üzüm də tə bəs süm pey da ol du. Bü tün rəfl  ər 
boş və tə miz idi, yal nız on la rın bi rin də dəy-
miş qıp qır mı zı po mi dor və duz qa bı var dı. 
Mis ter Lir bi lir di ki, mən təx mi nən bir il dir 
məh bəs də yəm və bü tün bu müd dət də bir 
də fə də ol sun tə zə po mi dor ye mə mi şəm. 
O, öz ba ğın dan po mi dor dər miş di və mə nə 
“in ti zam nar ya dı” ver miş di ki, po mi dor-
dan da dıb ləz zət ala bi lim. Be lə cə, mən öz 
hə ya tı mın ən dad lı po mi do ru nu ye dim. 

Bu sa də xe yir xah lıq tə za hü rü nün – nə za-
rət çi nin mə nə “fi  lan nöm rə li məh bus” ki mi 
de yil, can lı in san ki mi ya naş ma sı – mə nə-
vi sağ lam lı ğım yo lun da çox kö mə yi ol du. 
Ar tıq də qiq bi lir dim ki, həbs xa na ya düş-
mə yim qə tiy yən tə sa dü fi  de yil, - məh bəs 
im kan ver miş di ki, ən də rin lik də ki uşaq lıq 
zə də mi sa ğalt maq la o bi ri zə də lə rin sa ğal-
ma sı na tə kan ve rə bi lim.

Azad lı ğa çı xan dan mis ter Li ri gör mə-
mi şəm, am ma hər də fə öz bos ta nım dan 
po mi dor də rər kən onu xa tır la yı ram. 
Ümid edi rəm ki, ha zır da ey nən mə nim 
ki mi mis ter Lir də azad dır. 

1 Affi   r ma si ya – təs diq kə la mı; onun 
kö mə yi ilə in san özü nü ger çək li yin 
qə bul na kök lə yir.  

2 Blyu qrass – ay rı qo tu; 
3 Şeks pi rin məş hur per so naj la rın dan 

olan kral Li rin adın dan gö tü rül müş 
bu ad mə ca zi mə na da “nan kor öv lad-
la rın ata sı” mə na sı nı da şı yır. 

Tər cü mə edən:
Mahir N. QARAYEV
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Er tə si gün tə mir-in şaat bri qa da sın da kı iş 
ye ri nə tə yi nat al dım. Biz dö şə mə lə ri sür tüb 
pa rıl da dır, di var ka ğız la rı ya pış dı rır, ye rə pli-
tə dü zür, cür bə cür iş lər gö rür, bir söz lə, azad-
lı ğa çı xan dan son ra ka rı mı za gə lə bi lə cək vər-
diş lə rə yi yə lə nir dik. Həbs xa na nə za rət çi miz 

 bi zə in şaat pe şə lə ri öy rə dir di. O, şən 
və xe yir xah adam idi və bu cə hət lə riy lə di gər 
həbs xa na xid mət çi lə rin dən kəs kin fərq lə nir di.

Adə tən həbs xa na sa kin lə ri ilə per so nal 
ara sın da kı qar şı lıq lı an laş ma yal nız iki 
qay da əsa sın da tən zim lə nir: dus taq-
lar həbs xa na nə za rət çi si nə eti bar elə-
mir, həbs xa na nə za rət çi si isə dus ta-
ğın bir cə sö zü nə də inan mır. Am ma 
mis ter Lir baş qa cür adam ol du ğun-
dan, ona mü na si bət də ta mam ay rı 
cür idi. O is tə yir di ki, bi zim gün lə-
ri miz tək cə sə mə rə li de yil, həm də 
şən keç sin. Yox, heç bir tə li ma tı poz-
mur du, am ma hə ya tı mı zı təh qir və 
qə rəz lə zə hər lə mə yə də ça lış mır dı.

Mis ter Li rə fi  kir ve rən də bir 
ne çə də fə gör müş düm ki, o, 
mə nə san ki müəy yən an la-
şıl maz lıq la ba xır. Mə sə lə 
ora sın da idi ki, mən Kan-
zas dan olan adi ev dar qa-
dı na ox şa yır dım, – əs-
lin də elə be lə də var dı, 
– nə sə həbs xa na ya 
uyuş mur dum, bu-
ra mə nim ye rim 
de yil di. Bir də-
fə, ya xın lıq da 
dus taq lar ol-
ma yan vaxt 
mis ter Lir 
qə fil dən 
so  ruş-
du:

- Qu laq as gö rüm, sə nin həbs xa na da 
nə işin var, bu ra ne cə düş mü sən?

Ona hər şe yi ol du ğu ki mi da nış dım. 
Mis ter Lir mə ni axı ra can din lə di və 

so ruş du ki, atam da də mir bar-
maq lıq lar ar xa sın da dır mı? Ca-
vab ver dim ki, yox. Çün ki ata-
mın əley hi nə heç bir də lil yox 
idi. Bun dan baş qa, mən düz-
gün ifa də ve rən də qar daş la-
rım və ba cı la rım ata mın tə-
rə fi  ni sax la dı lar, qə ti su rət də 
bil dir di lər ki, gu ya ata ma 
şər atı ram.

Mis ter Li rin göz lə rin də 
qə zəb pa rıl da dı. So ruş du ki, 
bü tün bu haq sız lıq lar dan 
son ra sən özü nü bu ra da 
ne cə xoş bəxt hiss edə bi-
lər sən? Və mən ona son 
vaxt lar dərk et mə yə 
baş la dı ğım sa də hə qi-
qət lər dən da nış dım, 
dü şün cə lə ri mi bö lüş-
düm… mə sə lən, de-
dim ki, xoş bəxt lik 
və dinc lik – bi zim 
da xi li miz də dir. 

Mən mis ter Li rə 
“a zad lıq” sö zü-
nün də rin mə na-
sı nı izah et dim 
və ba şa sal ma-
ğa ça lış dım ki, 
hər bir in san 
hə yat da nə-
yə ina nır sa, 
onu da alır, 
məhz inan-
dı ğı şe yi 
əl də edir, – 
sa də cə, bu-
nun üçün 
ü r ə k  d ə n 
inan ma lı-
san.

Son ra bir ne çə sual ver dim. So ruş dum ki, 
be lə bir iş – hər gün dus taq la ra nə sə öy rət-
mək və dus taq lar nə iş lə mək, nə də oxu maq 
is tə yən də ça lı şıb on la rı işə cəlb et mək onu 
yor mur mu? Qə zəb və mə yus luq do lu bu cür 
yer dən uzaq lar da ol ma ğı ürək dən ar zu edən 
adam lar la iş lə yə-iş lə yə, ey ni za man da şən və 
xe yir xah qal maq ona ne cə mü yəs sər olur? 

Mis ter Lir eti raf et di ki, bu, hə qi qə tən də 
asan iş de yil və o, əl bətt  ə ki, baş qa bir işə 
üs tün lük ve rər di. Heç de mə, vax ti lə mis ter 
Lir hər bi xid mət çi ol maq is tə yir miş, am ma 
öz ar zu su na doğ ru ad dım at ma ğa qə ti qa-
rar ve rə bil mə yib, çün ki həbs xa na da nə za-
rət çi işi sa bit lik vəd edir di, ona isə ar va dı nı 
və uşaq la rı nı tə min et mək la zım imiş. 

Ca vab ver dim ki, əgər bu ar zu nun ger çək ləş-
mə si müm kün ol ma say dı, onun qəl bin də hər-
bi xid mət çi lik ar zu su heç əzəl dən do ğul maz dı; 
bir hal da ki, onun için də bu is tək do ğul muş du, 
de mə li, onun ger çək ləş mə si də müm kün ola 
bi lər di. De dim ki, o, öz ar zu su na ça ta bi lər və 
əla və et dim ki, biz ha mı mız bu və ya di gər şə-
kil də dus taq la rıq. Hə rə öz həbs xa na sın da.

Bi zim ara mız da bu cür söh bət lər bir ne çə 
həf tə da vam elə di. Mis ter Li rə eti ba rım art-
mış dı. İna nır dım ki, bu nə za rət çi dən qorx-
ma ya bi lə rəm – o, mə ni söz eşit mə mək də 
gü nah lan dı rıb hə yat da kı uğur suz lu ğu nun 
acı ğı nı çıx maz, ke fi  nə dü şən də heç bir sə-
bəb ol ma dan mə ni əla və iş lər lə yük lə məz, 
ya xud sə bəb siz ye rə kar se rə sal maz, ne cə 
ki, həbs xa na lar da be lə hal lar tez-tez baş 
ve rir, xü su sən də qa dın məh bəs lə rin də.

Ona gö rə də siz mə nim ha lı mı tə səv vür 
et mə yə ça lı şın ki, bir də fə mis ter Lir heç bir 
sə bəb ol ma dan mə nə ya xın la şıb qə zəb lə üs-
tü mə çı ğı ran da ne cə acı lar və iz ti rab lar ke-
çir dim: “Mis sis Ro qoff , tə ləb edi rəm ki, mə-
nim ka bi ne ti mə ge dib or da sə li qə-sah man 
ya ra da sı nız. Stel laj la rın ha mı sı bir cə-bir cə 
bo şal dıl ma lı və tə miz lən mə li dir, özü nüz 
də rəfl  ər də ki bü tün əş ya la rı yı ğış dır ma mış 
ora dan çıx ma ğa cə sa rət et mə yin!” 

Bil mir dim ki, mis ter Li ri han sı hə rə kə tim-
lə acıq lan dır mı şam, am ma, əl bətt  ə ki, əm rə 
ta be ol ma ğa məc bur idim. Odur ki, “Baş 
üs tə, ser”, - de yib, xə ca lət və təh qir dən qov-
ru la-qov ru la onun ka bi ne ti nə yol lan dım. 
Onun bu hə rə kə ti mə nə bərk to xun muş du. 
Axı mən fi  kir ləş miş dim ki, o, heç də baş qa-
la rı ki mi de yil; fi  kir ləş miş dim ki, bu vax ta-
can biz sə mi mi söh bət edi rik, ürək dən da nı-
şı rıq, əs lin də isə, heç de mə, mən on dan öt rü 
ha mı ki mi adi məh bus lar dan bi ri yəm.

Mis ter Lir qa pı nı ar xam ca bağ la yıb, dəh-
liz lə ki min sə gə lib-gəl mə di yi nə bax maq 
üçün ba yır tə rəf də qal dı. Gö zü mün ya şı nı 
si lib stel laj la ra nə zər sal dım və… dər hal da 
üzüm də tə bəs süm pey da ol du. Bü tün rəfl  ər 
boş və tə miz idi, yal nız on la rın bi rin də dəy-
miş qıp qır mı zı po mi dor və duz qa bı var dı. 
Mis ter Lir bi lir di ki, mən təx mi nən bir il dir 
məh bəs də yəm və bü tün bu müd dət də bir 
də fə də ol sun tə zə po mi dor ye mə mi şəm. 
O, öz ba ğın dan po mi dor dər miş di və mə nə 
“in ti zam nar ya dı” ver miş di ki, po mi dor-
dan da dıb ləz zət ala bi lim. Be lə cə, mən öz 
hə ya tı mın ən dad lı po mi do ru nu ye dim. 

Bu sa də xe yir xah lıq tə za hü rü nün – nə za-
rət çi nin mə nə “fi  lan nöm rə li məh bus” ki mi 
de yil, can lı in san ki mi ya naş ma sı – mə nə-
vi sağ lam lı ğım yo lun da çox kö mə yi ol du. 
Ar tıq də qiq bi lir dim ki, həbs xa na ya düş-
mə yim qə tiy yən tə sa dü fi  de yil, - məh bəs 
im kan ver miş di ki, ən də rin lik də ki uşaq lıq 
zə də mi sa ğalt maq la o bi ri zə də lə rin sa ğal-
ma sı na tə kan ve rə bi lim.

Azad lı ğa çı xan dan mis ter Li ri gör mə-
mi şəm, am ma hər də fə öz bos ta nım dan 
po mi dor də rər kən onu xa tır la yı ram. 
Ümid edi rəm ki, ha zır da ey nən mə nim 
ki mi mis ter Lir də azad dır. 

1 Affi   r ma si ya – təs diq kə la mı; onun 

2 Blyu qrass – ay rı qo tu; 
3 Şeks pi rin məş hur per so naj la rın dan 

və xe yir xah adam idi və bu cə hət lə riy lə di gər 

(Hekayə)

Əgər qəl bin sə ni
in san la rın qay ğı sı na 
qal ma ğa səs lə yir sə, 

müt ləq
uğur qa za na caq san.

Mayya ANGELOY


