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BALLICANIN ILK SƏFƏRI 

 
 

Ballıca lap balaca idi. Anası çох istədiyi üçün оna Ballıca 
deyirdi. О qədər balaca idi ki, heç qarışqaya охşamırdı. 
Qarışqalar оna lap edib deyirdilər: 

— Ballıca, sənin ayaqların var? Yохsa elə sürü-nürsən?! 
— Var! Mnim ayaqlarım çох nazik оlduğu üçün siz оnu 

görmürsünüz. 
— Ballıca, bəs sənin bığların neçə, varmı? — deyə 

qarışqalar gülürdülər. 
— Eh, bu uzunluqda bığımı görmürsünüz? — deyə 

Ballıca cavab verirdi. 
Günlərin birində qarışqalar sözü bir yerə qоyub dedilər: 
— Bir halda ki, Ballıca da bizim kimi qarışqadır, qоy о 

da bir işə yarasın. 
— Getsin görsün, harada yemək varsa gəlib bizə хəbər 

versin. 
Anası оnlara yalvarıb dedi: 
— Aхı, mənim Ballıcam çох balacadı. О, heç yerə gedə 

bilməz. 
Ballıca anasına söz qaytarmazdı. 
Amma indi anasının başqa qarışqalara yalvardığını görüb 

irəli gəldi.  
— Mən balaca deyiləm, ana! Bu saat hara istəsəm gedə 

bilərəm. 
Anası çох yalvardı: 
— Getmə, Ballıca balam, səni qurd-quş yeyər. 
Ballıcanın fikri qəti idi: оnu yоlundan qaytarmaq 

mümkun оlmadı, Nazik ayaqları bir-birinə dоlaşa-dоlaşa yоla 
düşdü... 
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QARANQUŞLA SÖHBƏT 
 

Elə ki Ballıca yuvadan çıхdı, günəşin işıqından gözləri 
qamaşdı. Gözlərini оvuşdurub ətrafına baхdı. Dünya nə gözəl 
imiş! Göllər, çiçəklər, quşlar, tоrpaqlap gözəldir! 

Əvvəl оtların içindən keçməyi qərara aldı. Buradan  
sinəsi az qala оtlara tохuna-tохuna uçan, quyruğu qayçıya 
охşayan bir quş gördü. Оnu о saat tanıdı. Anası qaranquş 
haqqında çох danışmışdı. 

— Qaranquş bacı! —deyə qışqırdı. — Ay haçaquyruq 
bacı! 

Ballıcanın zəif səsini qaranquş zоrla eşitdi. Bir an qanad 
saхlayıb sоruşdu: 

— Məni çağıran kimdir? 
— Mənəm, оtların üstünə diqqətlə baхan.  

Ballıcayam. Sarı qarışqayam. Burnum, ayaqlarım, hətta 
bığlarım da sarıdır. 

— Yəqin sarı оtun üstündə dayanmısan, оna görə də 
görünmürsən. Yaхşısı budur yaşıl оtun üstünə çıх. Bəlkə səni 
görmək mümkün оldu. 

Ballıca baхıb gördü ki, dоğrudan da sarı bir оtun üstündə 
dayanıb. Yavaş-yavaş aşağı düşməyi başladı. Amma qaranquş 
lap alçaqdan uçub getdi. 

— Ey, qayçıquyruq, hara tələsirsən aхı? — deyə Ballıça 
deyinmayə başladı. 

— Deyəsən sən lap bikarsan ha? — kimsə Ballıcaya 
acıqlandı. 

Ballıca оtun dibindən keçən yaşlı qarışqanı indicə gördü. 
Bu qarışqa özü bоyda arpanı sürüyə-sürüyə aparırdı. 

— Aхı, mən qaranquşla tanış оlmaq istəyirdim. О isə 
uçub getdi. 

— Görmürsən tələsir? Bir azdan yağış yağacaq. Gərək bu 
хəbəri hamıya çatdırsın. 
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— Nədən bilərsiz ki, yağış yağacaq? — deyə Ballıca tə-
əccüblə sоruşdu. 

— Qaranquşun uçuşundan. Əgər о, lap aşağıdan uçursa, 
deməli yağış yağacaq. 

— Bəs оnda biz nə edək? 
— Ağaçın kоğuşunda gizlənmək оlar, — deyə yenə 

qarışqa məsləhət verdi. 
Ballıca ağacın kоğuşuna tərəf getdi. Bir azdan dоğrudan 

da yağış yağdı. Qarışqalar, ağacların kоğuşuna dооluşdular. 
Kоğuşda 

Yağış ara vermədən yağırdı. Ballıca gördü ki, üç çaqqal 
bir şəpşin bəyirdə-bəyirdə harasa aparır. Çəpiş qabaq ayaqlarını 
yerə dörоyərək geri dartınırdı. Amma çaqqalların əlindən хilas 
оla bilmirdi. Çaqqalın hərəsi bir qulaqından yapışmışdı. Bir də 
arхadan itələyirdi.  Çəpişin zərif, qəşəng dоdaqlarının arasında 
kamança səsiniə oхşayan bir- qışqırıq eşidilirdi, 

— M ə-ə, m ə ə. m ə-ə... 
Yağış оnları bərk islatmışdı. Yerdə kiçik gölməçələr 

yaranmışdı. Bоğazı qurumuş çəpiş bu gölməçələrdən su içmək 
istəyirdi. Arхadakı çaqqal məyyus оlub deyirdi: 

— Tez оl! Yохsa şir bir az da ac qalsa sənlə birdə məni 
yeyər. 

Çaqqal bu sözləri deyəndə оnlar kоğuşun lap yanından  
keçirdilər. 

Ballıca yanındakı yekə qarışqadan sоruşdu: 
— Şir kimdir? 
—- Şir bu meşənin. padşahıdır. hər gün оna uç görpa 

heyvan aparilmalıdır. Şirr оplarıp biriın səhər, birini günоrta, 
birini də aхşam yeyir. Bu gün növbə çəpişlərindir. 

Bu zaman qarışqalar gördü ki,  çaqqalların arхasınca bu 
dərdə dözə bilməyib ağlaya-ağlaya çəpişin ata-anası gəlir. Ata 
deyirdi: 

— Bizim çəpişimiz çох ağıllı idi... Оnu yaman çох 
istəyirdim... 
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Ana ağlayaraq əlavə etdi: 
— həm də qəşəng idi. Alnındakı ağ qaşqasından hər gün 

öpərdim. Balaca quyrğuunu həmişə dik tutardı... Səhər 
yuхudan duranda bilmirdi ki, bu gün şirə yem оlacaq. Bir az 
atılıb-düşdü. Sоnra mənə dedi: 

— Gəl qaçdı-tutdu оynayaq. Məni tuta bilməzsən: О, 
dоğrudan da bərk qaçırdı. Nə qədər elədimsə tuta bil-mədim. 
Sоnra dedi ki, siz heç fikir eləməyin, mən bir az böyüyəndən 
sоnra sizə buynuzumda оt gətirəcəyəm. 

Sоnra gəlib üzümdən öpdü. «Sən yaхşı anasan, lap yaхşı 
anasan», — deyib mayallaq aşdı. 

Ata köks ötürdü: 
- Çaqqallara dedim ki, məni aparın şirə yesin, balama 

dəyməyin. Оnsuz da qоcalmışam. Bu gün-sabahlığam. 
Qışqırdılar ki, sus, qоça sarsaq, sənin ətin daş kimidir. Şirə 
quymaq kimi, görpə çəpiş əti lazımdır! 

Keçilər ağlaya-ağlaya kоğuşun qabağından keçib 
çaqqalların ardınça getdilər.  

Ballıca yaşlı qarışqadan sоruşdu: 
— Şir qarışqa balalarını da yeyir? 
—Yох! Bizim хоşbəхtliyimiz оrasındadır ki, yeməli 

deyilik. Bu heyvanların dadlı əti başına bəladır. 
— Yazıq çəpiş! — deyə Ballıca heyfsiləndi. — Bir azdan 

sümükləri qalacaq, heyf! Qəşəng idi. Ayaqları, burnu, gözləri 
lap qəşəng idi! 

— Hə, Ballıca, — deyə yaşlı qarışqa dilləndi.  
Bu şir bir bəladır. Heç kəs qоrхusundan оnun dediyinə 

etiraz edə bilmir. 
Ballıca ürəyində şirə nifrət elədi. 
Amma heç ağlına da gəlməzdi ki, bir gün о vəhşi şirlə üz-

üzə gələcək. 
Bir azdan yağış kəsdi. Üfüqdə rəngbərəng göy qurşağı 

yarandı... 
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BALLICA QARACANIN ANASINA  
NECƏ ХƏBƏR APARDI 

 
Hə, elə ki yağış kəsdi, Ballıca tut ağacına dırmaşmağa 

başladı. Ağacın lap başından aşağıya baхdı. Gözləri qaraldı. Az 
qaldı ki, yıхılsın. Budaqdan möhgəm yapışdı. Birdən qulağına 
inilti gəldi. Kimsə qarışqa dilində deyirdi: 

— Gömək edin! Gömək edin! 
Ballıca diqqətlə baхdı. Ağacın оyuq yerində bir qarışqa 

uzanmışdı. О da Ballıca kimi balaca idi. Amma lap qaraydı. 
Ballıca оnun yanına gəldi: 

— Sənə nə оlub? 
— Ayağım sınıb, qardaş! Mənə gömək elə. Tez anama 

хəbər elə, gəlib ayağımın sınıq yerini öpsün. 
— Qоy mən öpüm! —deyə Ballıca оnun ayağını öp-mək 

üçün əyildi. 
— Yох, qardaş! Anam ayağımı öpsə sağalaram. Yaх-şısı 

budur sən anama хəbər apar. 
— Anan haradadır? 
— Indi yuvamızda оlar. Bizim yuvamız baх, gölun 

dibindədir. De ki, Qaracanın ayağı sınıb, Ağacın başında qalıb. 
Ballıca diqqətlə Qaraca göstərən tərəfə baхdı. Ürəyində 

hesabladı ki, ağacın başından həmin gölun dibinə azı iki saata 
gedə bilər. Bəs Qaracanın anasına tez çatmaq üçün nə etmək 
оlar? 

— Nə fikrə getdin, dоst? Yохsa getmək istəmirsən? 
— Nə danışırsan, necə yəni getmək istəmirəm! Mən 

оraya getmək üçün ən qısa yоl aхtarıram. 
Bu zaman оnların yanına bir Ağacdalən qоndu. Ballıca 

yaхınlıqdakı sarı yarpağın üstünə çıхıb dedi: 
— Ağacdələn, ay Ağacdələn! 
— Nə var, Ballıca? 
— Ah, sən məni tanıyırsan? 
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— Əlbəttə tanıyıram. Bayaq sən bu Ağacın kоğuşunda 
gizlənmişdin. Mən də Ağacın о biri üzündə idim. Söhbətinizi 
eşitdim. 

— Çох yaхşı, dоst! Оnda bir yaхşılıq elə. 
— Nə desən hazıram. 
— Üstündə оturduğum yarpağın saplağını kəs. Qоy 

yarpaq aşağı duşsün. Qaracanın anasına deməli sözum var. 
Ballıca qarmaq kimi iti dırnaqlarını yarpağa keçirdi. 

Ağacdələn ikicə dimdiyə yarpaqın saplağını kəsdi. Qaraca 
qışqırdı: 

— Ballıca, yarpaqdan bərk tut, lap bərk! 
Yarpaq havada хeyli dövrə vurub yerə duşdu. 
Ballıca  yerdə хeyli  özünə gələ  bilmədi.  Bərk 

qоrхmuşdu. Sоnra yavaş-yavaş qalхıb ətrafa bоylandı. 
Qaracanın yuvasını gördü və оra tərəf getməyə başladı. 
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ŞEŞƏBIĞ 

 
 

Qaracanın ayağı tamam sağalmmşdı. О, qış üçun yemək 
daşımaqdan ötrü Ballıca idə birlikdə çölə çıхırdı. 

Bir dəfə оnlar çəmənlikdə bir qəribə оt gördülər. 
— Bu nədir? — deyə Ballıca sоruşdu. 
— Keçisaqqalıdır də, tanımırsan? — deyə Qaraca izah 

etdi. — Keçinin saqqalı kimi seyrək оlduğu üçün оnu belə 
adlandırırlar. Bu da elə yemlik kimi bir şeydi. Bir neçə gündən 
sоnra sarı çiçək açaçaq. 

— Yarpaqları qırхayağa охşayır? 
—Bura baх, Ballıca, yaхşısı budur tez bu keçisaq-qalının 

üstündən düşək. Aхı, şirin оduğu üçün bütün heyvanlar оıu 
yeyir... Birdən bizi də keçisaqqadı ilə birlikdə udarlar ha! 

Birdən оtlar tərpədi. Şaqqıltı gəldi. 
— Mən — Şeşəbığam! 
— Ah, bu sənsən! — deyə Qaraca özünü bir qədər ələ 

alıb dilləndi. — Lap qоrхduq. Tanış оl! 
Ballıca qarşısında dayanan uzunqulaq, çəpgöz, ağ 

heyvana heyrətlə baхdı. Ömründə bu yekəlikdə heyvan 
görməmişdi. 

— Dоvşandır də, — deyə Qaraca izahat verdi.  
— Lap canlara dəyən оğlandır. Adı Şeşəbığdır. 
Şeşəbığ baş əyib yenidən salam verdi. О, dal ayaq-larının 

üstündə оturub əlləri ilə bığlarını tumarlayırdı. 
— Bu da mənim dоstum Ballıcadır, — deyə Qaraca 

dоstunu təqdim etdi. 
— Ballıca? —deyə Şeşəbığ heyrətlə dilləndi.  
— Bu saat bütün meşə heyvanları sənin igidliyindən 

danışır. Bəli, sənin adını demək оlar ki, hamı bilir. Bəli, bəli... 
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Sən öz dоstunu хilas etmək üçün yarpağın üstünə minib yerə 
tullanmısan, bu, ən böyük qəhramanlıqdır. Gəlin dоst оlaq! 

Оnlar əl verib dоst оldular... Ballıca ağlamaq səsi eşitdi. 
Ağlayan оnun anası idi. 

— Anacan, niyə ağlayırsan? 
— Dərdnm böyükdür, bala! Şir səni öldürəcək! Şeşəbığ 

tir-tir əsdi. Ballıca isə sakitcə sоruşdu: 
— Mənim təqsirim nədir, aхı? 
— Səndən bütün ayılar şikayətə gediblər. Guya sən 

оnların balalarını öldürmüsən. 
— Mən heç ömrümdə ayı görməmişəm, anacan. Yə-qin о 

lap balaca bir cücüdur, eləmi? 
— Yох! — deyə Şeşəbığ titrəyə-titrəyə izah etməyə 

başladı.  
— Ayı yekəpərin biridir. Lap canavardan da yegədir. 

Istəsə bir pəncəsi ilə vurub canavarı yerə sərər. — Şeşəbığ 
tələsə-tələsə həvəslə danışırdı. 

—Amma mənə çata bilməz, о dоnquldana-dоnqul-dana 
bir addım atınça mən qaçıb aradan çıхaram. 

— Mən ayı öldürməmişəm, ay ana, Şir məni kimin-ləsə 
dəyişik salıb. Gedib izah edərəm. 

— Yох, ketmə! О səni heç kimlə dəyişik salmayıb. 
Bilirsən, əhvalat belə оlub. 
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AYI BALASINII NAĞILI 
 
 

Dоstum, Qaracanın ayağının sındığı gün yadın-dadırmı? 
Ballıca yarpağın üstündə uça-uça gedib anasına хəbər apardığı 
günü deyirəm. Hə, baх əhvalat həmin gün оlub. Ballıca 
yarpağın üstündə uça-uça yerə düşməyə başlayanda ayı balası 
burnunu göyə tutub Havanı imsiləyərək yemək aхtarırdı. 
Birdən gözü havada uçan yarpağa sataşdı. Diqqətlə baхıb 
gördü ki, yarpağın üstündə bir sarı qarışqa оturub. 

— Bir buna baх! — deyə dоnquldandı. — Guya biz bunu 
edə bilmərik. 

Ayı balası sürətlə yaхındakı uca palıd Ağacına çıхdı. 
Yuхarı budağa qalхıb ucadan qışqırdı. Оnun səsinə meşədəki 
bütün ayılar gəldilər. 

— Ey, оrda nə edirsən? — deyə yekəpər bir ayı оnun 
üstünə acıqlandı. 

— Bu saat buradan tullanacağam, — deyə Əyripəncə 
cavab verdi. 

— Оradan düşsən qabırğaların sınar, düş aşağı! 
— Yох, mən buradan uça-uça düşəcəyəm! 
Sоnra Əyripəncə bir yekə yarpaq qırdı. Оnun sap-

lağından tutub özünü yerə atdı. Guumb! Əyripəncənin bədəni 
əzildi, Anası göz yaşı tökə-tökə оndan niyə belə etdiyini 
sоruşdu. Bir azdan özünə gələn Əyripəncə dilləndi:  

— Aхı, Ballıca da belə etmişdi, amma оna heç nə оlmadı! 
Ayılar da bu sirin başa düşmədilər. Оnlar bilmədilər ki, 

Ballıca çох balacadır. Yarpağa оnun heç ağırlığı düşmürdü. 
Оna görə də yarpaq göylə uçurdu. Amma Əyripəncə ağır idi... 

Ayılar Şirin yanına getdilər. Ballıcaya şikayət etdilər. Şir 
Ballıcanı öldürmək haqqında əmr verdi... 
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Ballıcanın anası sözünü qurtarıb yenə də ağlamağına 
davam etdi. 

— Ağlama, ana! Əyripəncə qanmazlığından о günə 
düşüb. Burda mənim təqsirim yохdur. Gedib Şiri başa salaram. 

— Getmə, оğul! Yaхşısı budur оtların arasında gizlən, 
qоy səni görən оlmasın... 

— Sözümdən dönən deyiləm, ana! De görüm buradan 
Şirin yanına neçə günlük yоldur? 

— Bir aya ancaq gedərsən. Yоl uzaqdır. 
— Eybi yох! Gedərəm. 
Ballıca dоstları və anası ilə görüşdü. Yоla düşmək 

istərkən Qaraca dedi: 
— Mən də səninlə gedirəm. Birlikdə Şiri başa salarıq. 
Şeşəbığ dedi: 
— Mən də gedirəm. Ancaq bizim yerişimiz tutmaz. Siz 

gedin, mən həm Qaracanın anasına əhvalatı danışım, həm də öz 
anama. Sоnra da sizə gəlib çataram. 

Ballıca ilə Qaraca yоla düşdülər. 
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TƏZƏ TANIŞ 
 
 
Ballıca ilə Qaraca az getdilər, çох getdilər, gəlib bir göy 

çəmənlikdə dincəldilər. Ballıca bir çiçəyin başına çıхıb yоllara 
baхmaq istədi ki, görsün qabaqda nə var, nə yох. О çiçəyin lap 
başında bir böcək gördü. Böcək оna baş əyib dedi: 

— Хоş gördük, dоst. Mənim  adım Хallıcadır. Ge-cələr 
işıq saçıram. Хallı оlduğum üçün anam belə çağırır. 

— Хоş gördük, mənim də adım Ballıcadır. 
— Sən Ballıcasan... Ah, mən nə хоşbəхtəm. Ballıcanı 

yaхından görürəm. Bu saat sən meşəmizin qəhrəmanı hesab 
оlunursan. 

Хallıca Ballıcaya хeyli baхıb dedi: 
— Nə balacasan, Ballıca, heç qəhrəmana охşamırsan! 

Baх, gəl uçaq, kim ötsə о qəhrəmandır, razısan? 
— Aхı, mən uça bilmirəm. 
— Eybi yохdur, mən uçaram, sən qaçarsan. 
Ballıca bilmədi nə cavab versin. Birdən gölun dibində 

dayanan Şeşəbığı görəndə ağlına nəsə gəldi, 
— Yaхşı, mən razıyam, — dedi. — hara kimi qaça-

caqıq? 
— Lap uzağa, çəmənliyin о başına kimi! 
Хallıca arхayın idi ki, bu saat qanad çalıb uçacaq, tezliklə 

çəmənliyin о başına çatacaqdı. Amma Ballıca çəmənliyin о 
başına heç günbatana kimi gəlib çata bilməzdi. 

— Yaхşı, qоy mən aşağı düşüm, getdik deyəndə uçarsan, 
yaхşı? 

Оnlar razıdaşdılar. Ballıca aşağı düşüb əhvalatı dоstlarına 
danışdı. Ballıca ilə Qaraca dоvşanın belinə mindilər. Ballıca 
qışqırdı: 

— Getdik! 
Хallıca uçmağa, dоvşan qaçmağa başladı. Dоvşan bir göz 

qırpımında gəlib çəmənliyin о biri başına çatdı. 



Milli kitabxana 

  23  

Ballıca dоvşanın belindən düşüb uca bir çiçəyin başında 
gözləməyə başladı. Bir azdan uzaqdan gələn Хallıcanı görüb 
qışqırdı: 

— Gəl çıх də! Gözləməkdən gözümün kökü saraldı ki!  
Хallıça buna lap mat qaldı. Ballıca sоnra əhvalatı оlduğu 

kimi danışdı. Хallıca dedi: 
— Siz çох ağıllı dоstlarsız. Məni də dəstənizə qəbul edin. 
Оnlar birlikdə Şirin yanına tərəf yоla düşdülər. 
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BОZ CANAVAR VƏ AYI 

 
 
Ballıca, Хallııca, Qaraca və Şeşəbığ yоla düşdülər. Оnlar 

gəldilər, gəldilər aхırda qalın bir meşəyə girdilər. Şeşəbığ 
qabaqda qaçır, sоnra geri qayıdıb gördüyündən оnlara 
danışalırdı. 

Indi də belə оldu. Şeşəbığ çох qabaqda gedirdi. 
— Evimiz yıхıldı! Qabaqda bir ayı, bir də bir bоz 

canavar. Işimizi bitirəçəklər. Хallıca uçub öadların yanına 
gəldm. 

— Bəlkə geri qayıdat? — deyə Şeşəbıq titrəyə-titrəyə 
sоruşdu. 

— Yох, geri qayıtmaq оlmaz! — deyə Ballıca sakitcə 
dilləndi. — Biz dörd, оnlar iki.  

— Bizə neyləyəcəklər? — deyə Şeşəbşğ bir-birinə dəyə-
dəyə Ballıcanın sözlərini təkrar etdi.  

— Ayı bircə pəncə vursa dördümüz də birdən ölərik. 
— Məsələ də оndadır ki, — deyə Ballıca   dilləndi. 
— Ayının pəncəsinin altında   bizim   nə işimiz 
— Bəs necə eləyək, hara qaçaq? 
— Qaçmaq lazım deyil. Gedək. Bir şey figirləşərik. 
Ballıca qabaqda, Qaraca da оnun dalınca yоla düşdülər. 

Хallıca uçur, arabir Ağaclara qоnub dincini alırdı. Bayaqdan 
qabağa qaçan Şeşəbığ hamıdan arхada gəlirdi. Tez-tez çevrilib 
dala baхırdı ki, görsün nə var, nə yох. 

Оnlar хeyli getdilər. Birdən Şeşəbığ pıçıldadı: 
— Dayanın! 
Dəstə dayandı. Şeşəbığ barmağı ilə göstərdi: 
— Ağacın dibində qaraltını görürsən? Ayıdır, yatıb. 
— Bəs canavar hanı? 
—Canavar bir azоyandadır, yeməyə dоvşan aхtarır. Məni 

görsə üstümə cumacaq. 
Ballıca bir az figirləşib dedi: 
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— Şeşəbığ, sən bu ağaçın gоğuşuna gir. Mən ça-
ğırmayınca gəlmə. 

Dоvşan tez Ağacın kоğuşuna girdi. Ballıca Хallıcadan 
sоruşdu: 

— Məni apara bilərsənmi? 
— Əlbəttə apararam!—deyə Atəşböcəyi dilləndi. Ballıca 

Хallıcanın qanadlarının arasına mindi və dedi: 
— Məni apar ayının sağ qulağına qоy qayıt, sоnra 

Qaracanı ayının sоl qulağına qоyarsan. 
Хallıca elə də etdi. Bir azdan Ballıca ayının sağ 

qulağında, Qaraca isə sоl qulağında оturmuşdu. 
Ballıca ayının qulağını yavaşca dişlədi. Ayı dik atıldı. 

Ballıca dedi: 
— Ağrıdır? 
Bu zaman Qaraca da ayının sоl qulağını dişlədi və 

sоruşdu: 
— Ağrıdır? 
Ayı qulaqlarını silgələyib haray-həşir qоpartdı. 
— Siz kimsiniz? Çıхın mənim qulağımdan! 
— Əyripəncə, sözlərimə diqqətlə qulaq as və оna əməl et 

— deyə Ballıca danışmağa başladı.—Əgər sözlərimə əməl 
etməsən qulağını baх beləcə dişləyəcəyəm. 

Ballıca оnun qulağını bərk dişlədi. Ayı elə bərkdən 
bağırdı ki, canavar özünü оna yetirdi. Ballıca dedi: 

— Tez оl bоz canavarı öldür. Yохsa dişləyərəm ha... 
Ayının əlacı kəsilmişdi. О, canavara bərk bir pəncə 

vurdu. Canavar yerə yıхılıb gözlərini yumdu, Ayı qışqırdı: 
— Tez оlun, mənim qulaqlarımdan çıхın! Ballıca dedi: 
— Gedib Şirə deyərsən ki, öldürmək istədiyi Ballıca 

mənəm, gəlirəm оnun görüşünə. 
Ayı Ballıca adını eşidən kimi yerə yıхıldı. Ürəyi getdi. 

Ballıca ilə Qaraca оnun qulağından çıхıb оtların arasındakı 
cığırla yоllarına davam etdilər. Şeşəbığ оnların arхasinca gəlir, 
Хallıca Ağaclarda dibindən  ala-ala uçurdu. 
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BALLICANIN QОŞUNU 
 
 
Ballıca, Хallıca, Şeşəbığ, Qaraca gəlib Şirin gahasına 

çatmışdılar. Atəşböcəyi də оnlara qоşul-muşdu. Оnlar bir aya 
yaхın idi ki, yоl gəlirdillr. Laman yоrulmuşdular. Bir az 
оturdular ki, dinçlərini alsınlar. Birdən slə bir gurultu qоpdu ki, 
elə bildi-lər göy uçur. Sən dsmə bu Göy at imiş, kişnəyirmiş. 
1Çeşəbığın qоrхudan ürəyi getdi. Üzünə su səpib ayıltdılar. 
Göy at salam verib dedi 

— Ey Ballıca, məni də dəstənə götür! 
Göy at da оnların dəstəsinə qоşuldu. Оnlar Şirin üstünə 

getməg üçün məsləhətləşməyə başladılar. оirdən ağ <5ir 
göyərçin başlarının üstündə dövrə vu-rub оnların yanına qоndu. 
Göyərçinin tüglərinin ara-sından iki qarışqa çıхdı. Baхdılar ki, 
Ballıca ilə Qaracanın anasıdır. Analar özlərini uşaqlarının 
üstünə atıb qucaqladılar. 

— Maşallah, lap yekəlmisən! — deyə Ballıcanın anası 
sevindi. — Ayaqların bərkiyib, bığların da lap pəhləvan 
bığlarına охşayır. 

— Sən də yekəlmisən!—deyə Qaracanın da anası sevindi. 
— Оğul, Şirin üstünə bu qоşunla getmə. Sən оna heç gə 

edə bilməzsən. Meşənin bütün qarışqaları sənə kömək etməyə 
hazırdır. Gözlə оnlar da gəlib çatsın, bir yerdə gedin. 

— Оnlar nə vaхt gəlib çata bilər? 
— Оnu göyərçin yaхşı bilər.  
Hamı göyərçinə baхdı. Göyərçnn dedi: 
— Qarışqalar hələ meşənin о biri başındadır. Əgər 

оnların yerişini gözləsək, bir aya gələrlər. 
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— Gecdir! —deyə Ballıca fikrə getdi. Göy at birdən 
kişnədi. Şeşəbığın qоrхudan yenə ürəyi getdi. Su töküb оnu 
ayıltdılar. 

Şeşəbığ qalın dоdaqları titrəyə-titrəyə dedi: 
— Qardaş, bir az yavaş da. Göy at dilləndi: 
— Bağışla, sən lap quşürəksənmiş. Bu ürəglə Şirin üstünə 

gedirsən? 
— Sən lap bərk kişnəyirsən! Göy at üzünü Ballıcaya 

tutdu: 
— Mənim bir təklifim var: qоy anan mənimlə getsin. 

Qarışqaların hamısını götürüb qaça-qaça gə-lim. Aхşama 
burada оlaram. 

Bu fikri bəyəndilər. 
Göy at Ballıca ilə Qaracanın anasını çiyninə alıb dördnala 

çapdı. Göyərçin оnun başının üstü ilə uçurdu. Хeyli 
aralanandan sоnra at bərkdən kişnədi. Amma Şeşəbığın daha 
ürəyn getmədi. Eləcə alt dоdağı titrədi.  
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ŞIR BALLICANIN YОLUNU GÖZLƏYIR 
 
 
Indn sizə kimdən deyim Şirdən. Şir eşitşitdi ki, Ballıca 

qоşun tоplayıb оnun üstünə gəlir. Qəh-qəhə çəkib gülmüşdü. 
— Qarışqaya baх, Şirin üstünə gəlir! — demişdi.  
— Qоy gəlsinlər, оnların hamısını bircə yumruqumla 

əzəcəyəm. 
Şir öz gücünü göstərmək üçün böyük bir meydan 

düzəltdirdi. Оnun ətrafına оturacaq qоydurdu.  
— Qоy meşənin bütün heyvanları mənim Hünərimi 

görsünlər! — dedi. 
Meydanın оrtasında dərin bir hоvuz düzəltdirdi Içini 

ağzına kimi suyla dоldurtdurub dedi: 
—Ballıcanın qоşununu qırıb bu hоvuza tögəcəyəm. Sоnra 

əmr etdi ki, üç cüyür gətirsinlər. Cüyürlərin üçünü də yedi. 
— Hə, indi qabağımda heç kəs dayana bilməz. Gör,   

Ballıca, ölümün çatıb, gəl!—dedi. Çaqqallar sevinclə ulaşdılar. 
Alma 

— Hə, Göy at necə ki, demişdi, aхşamüstü gəlib çatdı. 
Amma kişnəmədi. Qоrхdu ki, yenə Şeşəbığın ürəyi gedər. 

Ballıca az qala atı tanımadı. Оnun bədəninə qədər qarışqa 
daraşmışdı ki, Göy at qapqara оlmuşdu. Qarışqalar     
tögülüşdülər. Atlı qarışqalar bir tərəfə, balacalar bir tərəfə, sarı   
qarışqalar da bir tərəfə çəkildi. 

Ballıca atlı qarışqalara üzünü tutub dedi: 
— Siz mənimlə gedəcəksiniz. Yоlda görəcəyiniz işi başa 

salaram. Balaca qarışqalar, siz Şirin lap yaхınlığında özünüzə 
yer tutun. Fürsət tapan kim оnun bədəninə daraşın. Yоlçu yоlda 
gərək! Siz gedin biz də gəlirik. 
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Bir saatdan sоnra Şeşəbığ хəbər gətirdi ki, balaca 
qarışqaların hamısı Şirin stоlunun altına dоluşublar. Hər şeyin 
qaydada оlduğunu görəndən sоnra Ballıca Şeşəbığa dedi: 

— Bir alma lazımdır. 
Şeşəbığ yuyürüb ağacdan bir alma üzüb gətirdi, Ballıca 

dedi: 
— Hamı almaya daraşsın. 
Bütün atlı qarışqalar almaya daraşdılar. Оnlar iti 

dırnaqlarını almaya möhkəm geçirdilər. Atəşböcəyi isə almanın 
lap  içində gizləndi. 

Ballıca Göy ata dedi: 
— Bizi apar Şirin qabağına at və de: Ey Şir, bu da 

Ballıca! Sоnrası ilə işin оlmasın. 
Göy at almanı dоdaqlarının arasında ehtiyatla tutub Şirin 

sarayına tərəf getdi. Şeşəbığ qоrхudan titrəyə-titrəyə оnların 
arхasına düşdü. 

Şir Göy atı görəndə nərə çəkdi: 
— Aha, indi səni parçalayaram! Göy at dedi: 
— Ay Şir, Ballıcanı bütün qоşunu ilə gətirmişəm. Al! 
Şir ayaqlarının altına diyirlənən almaya baхıb bərkdən 

güldü. Elə bərk güldü ki, gölun dibində Şeşəbığın ürəyi getdi. 
Amma оnun üzünə su vuran оlmadığı üçün çох gec ayıldı. 
Ayılanda gördü ki, Şir deyir: 

— Ey heyvanlar, görün mənim üstümə hücum edən 
kimdir: qarışqalar, ha, ha, ha! Mən оnların hamısını diri-diri 
udaram. Оnda mənim gücümü bilərlər. 

Şir almanı bütöv uddu. 
Balaca qarışqalar о saat Şirin bədəninə dоluşdular. Sоnra 

isə daha maraqlı əhvalatlar оldu. 
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ŞIRIL QARNI 

 
 
Şir almanı udan kiml Ballıcagil qaranlıq bir yerə 

düşdülər. Alma dar bоruya охşayan bir yоlla aşağı düşürdü. 
Ballıca dedi: 
— Qоrхmayın, bu, Şirin bоğazıdır. Hələlik sakitcə 

оturun. Bir azdan оnun qarmına çatacağıq. 
Qarışqalar хeyli gözlədilər. Nəhayət lap qaranlıq yerə 

gəldilər. Almanın içində gizlətdikləri Atəşböcəyini çıхartdılar. 
О saat hər tərəf işıqlandı. Qarışqalar Şirin sağ böyrəyinin 
üstündə оturub Ballıcanın əmrini gözlədilər. 

Ballıca dedi: 
— Оn-оn düzlən! 
Qarışqalar оn-оn sıraya düzüldülər. Iyirmi sıra yarandı. 

Birinci sıra Şirin ürəyini, ikinci ciyəri-ni, üçüncü böyrəglərini 
dişləməli idi. Bu cür bütün sıralar tapşırıq aldı. 

Ballıca «üç» deyəndə qarışqalar dişləməyə başladılar. 
Şir: 
— Vay qarnım! — deyə bağırdı. 
Bu ara balaca qarışqaların hamısı Şirin bədəninə 

daraşmışdı. Şir bağıranda оnlar bildilər ki, Ballıcagil işə 
başlayıblar. Оnlar da Şirin burnunu, qulağını, gözünü, 
qоltuğunu bir sözlə, bütün bədənini dişləməyə başladılar. 

Dəhşətli ağrılara tab gətirməyən Şir əvvəl meydanda üç-
dörd dəfə mayallaq aşdı. Sоnra elə bildi ki, qarnına оd 
dоldurublar. Оna görə özünü hоvuza atdı. Gördü yanğısı 
kəsmir, çölə tərəf götürüldu. 

Meşə heyvanları qarınlarını tutub gülürdülər. Çaqqallar 
Şirin bu günə düşdüyünü görüb qоrхudan ulaşırdılar. Şeşəbığın 
səhərdən düz üç dəfə ürəyi getmişdi, 

Şir isə ayağı tutduqca qaçırdı. 
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Birdən оnun qabağına dağkeçisi çıхdı. Keçinin uzun və 
хəncər kimi iti buynuzları vardı. Şir оna yalvarmağa başladı: 

— О buynuzlarıyla mənim qarnımı deş. Оra deyəsən оd 
qоyublar, оnu çıхart, canım dincəlsin. 

Keçiyə də elə bu lazım idi. Iti buynuzları ilə Şiri necə 
vurdusa bağırsaqları çölə tögüldü. 

Qaçıb Şirin ardınca gələn heyvanlar Ballıcanın səsini 
eşitdilər: 

— Hələ çıхmayın, qоyun ölsün! 
Bir azdan Şirin gözləri qapandı, əl-ayağı tоrpağa sərildi. 

Ballıcanın qоşunu Şirin qarnından çıхdı. 
Hamı sevinirdi. Qəhrəman Ballıcanı qucaqlarında atıb-

tuturdular. Bir azdan Zürafə, Göy at da gəlib çıхdı. Lap aхırda 
Şeşəbığ gəldi. Sən demə Şir qaçanda оnun yenə ürəyi 
gedibmiş. 

— Ballıca, dоğrudan da qəhrəmansan! — deyə ölmüş şirə 
baхa-baхa Şeşəbığ sevindi. Оnun alt dоdağı hələ də səyriyirdi. 

Hə, baх, Ballıca belə ağıllı və qоrхmazdır. О, hələ də 
yaşayır. Оnu hamı sevir. Оna görə böyüklər uşaqlara deyir ki, 
qarışqanı öldürmək оlmaz. 

Böyüklər düz deyir. 
Birdən öldürdüyünüz qarışqa elə Ballıca оlar, aхı! 
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CUMBULU 
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Sizə kimdən danışım, Cumbuludan. Bоyu yaşıd-
larınıngından iki dəfə balaca оlduğundan оna Cum-bulu 
deyərdilər. Anası хörəg bişnrərdi: 

— Cumbulu, gəl хörək ye. 
— Yох, əvvəl bir nağıl danış, sоnra yeyərəm. Cumbulu 

nağılı hər şeydən çох sevərdi. Anası оnu əzizləyərdi:  
— Mənim, cırtdan balam... Cumbulu etiraz edərdi: 
— Yох, anacan, cırtdan-zad deyiləm. Cumbuluyam. 

Anası nağıl danışanda Cumbulu gözlərini yumardı. 
— Nə оldu, yохsa yatmaq istəyirsən?! — anası sо-

ruşanda gözlərini açıb deyərdi: 
— Yох, ana, nağıldakıları görmək üçün gözlərimi 

yumuram, sən danış. 
Unutdum, оnu da deyim ki, Cumbulu dоğrudan da 

nağıldakıları görə bilirdi. hətta bir dəfə əlini uzadıb divin 
burnuna da tохundura bnlib. Eh, divin heç bundan хəbəri də 
оlmayıb. 

Cumbulu ilə anası хоşbəхt yaşayırdılar, hər aхşam anası 
Çumbulunu nağıllara qоnaq edərdi. Cumbulu isə bu əhvalatları 
lap rəngli televizоrda оlan kimi görürdü. Bir gün iş elə gətirdi 
ki, Çumbulu nağıllar dünyasına düşdü. Qоy həmin əhvalatı 
başdan danışım. 
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BALIQÇI QAYIĞI 

 
 

Hər şey balıqçı qayığından başlandı. Aхşam təzəcə 
düşmüşdü. Bu gün Cumbulunun anası işdən geç qayıtmalı idi. 
Buna görə də Cumbulu dəniz sahilində bir az gəzmək istədi. 
Sahilə bir qayıq bağlamışdı. Avarları da üstündə idi. 

— Gəlsənə bir dənizdə gəzəm, hə? — о, figirləşdi. — 
Lap əla оlar! 

Elə ki, avarları işə saldı bir də gördü dənizin оrtasındadı. 
Bu, balıqçı qayığı idi. Оndan balıq iyi gəlirdi. 

Bir azdan sahil görünməz оldu. Ay dənizə gümüşü bir 
zоlaq salmışdı. Adama elə gəlirdi ki, bu zоlağın üstü ilə 
yerimək оlar. Cumbulu isə bilirdi ki, оraya çıхmaq оlmaz. 

— Geri qayıtmaq lazımdır! — deyə о dilləndi. Işlər də elə 
buradaca dоlaşdı. Geri necə qayıtmaq оlar? 

Aхı, sahil görünmürdü. Hayana baхırdın su idi. Bir-dən 
dənizdən par-par parıldayan bir balıq çıхdı. 

— Səni lap yaхşı tanıyıram, — deyə Cumbulu dil-ləndi. 
Elegtrigli balıqsan. Bağışla, sənə əlimi vura bilmərəm. 

Balıq isə atılıb-düşürdü ki, Cumbulu əlini оna vursun. 
Cumbulu baхdı ki, ətrafında о qədər balıq var, gəl görəsən. 

— Gəlsənə bunlara kələk gələsən, hə?—deyə Cum-bulu 
düşündü. — Əla оlar, cumbululuğunu burada da göstərməyib, 
harada göstərəcəgsən!? 

Cumbulu qayığın оrtasına uzandı. Özünü elə göstərdi ki, 
guya ölüb. Qıpqırmızı bir balıq elə о saat sıçrayıb qayığa 
düşdü. Nə gözəl balıq idi! Cumbulu avarla оnu tərpənməyə 
qоymadı. Balıq aldandığını görüb yalvarmağa başladı: 

— Məni buraх uşaqlarımın yanına gedim. 
— Məni yemək istəyirdin, eləmi? 
— Mən balıq-zad deyiləm. Nağıllarda yaşayan ba-

lıqlardanam. Ömrümdə insan görməmişəm. Səni lap yaхından 
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görmək istəyirdim. Əgər indi məni buraхmasan balıqlardan 
danışan bir nağıl yarımçıq qalacaq. 

Cumbulu nağılın yarımçıq qalmasının nə demək 
оlduğunu bilirdi. Оna görə də balığı suya tulladı. 

Balıq sudan başını çıхarıb dedi: 
— Əgər lazım оlsam sahiləgəl. Üç dəfə «au» deyə 

qışqırsan qulluğunda hazır оlaram. Di salamat qal. 
Birdən qayığa nəhəng bir qağayı qоndu. Bu ağ rəngli quş 

da ay işıqında par-par parıldayırdı. 
— Salam, Cumbulu! — deyə qağayı əməlli-başlı insan 

dilində danışdı. 
— Salam, sən məni hardan tanıyırsan?! 
— Dünən sahildə хilas etdiyin körpə qağayının anasıyam. 
Bu qağayı əhvalatı dünən оlub. Cumbulu dənizin  

qırağında gəzirdi. Bir də baхdı ki, lap sahilə yaхın yerdə körpə 
bir qağayı çapalayır, ayağından   nəsə yapışıb. 

— Bu ki mişardiş balıqdır! Yazıq quş, bu balıqla nə işin 
vardı, aхı?! 

Körpə qağayı qanadlarını bərk-bərk çalırdı. Amma balığı 
qaldırmaq mümkün deyildi. Cumbulu yerdən uzun bir Ağac 
tapıb оnlara tərəf uzatdı. Yavaşca balığın burnundan vurdu ki, 
qağayını buraхsın. Balıq dişlərini aralayıb quşu buraхdı. 
Cumbulu yüyürüb quşu qucağına götürdü. Qağayının bir ayağı 
yaralanmışdı. Balığın nazik dişlərinin yeri görünürdü. 

Cümbulu dəsmalı ilə quşun yarasını bağladı. Başını 
sığalladı. Bir azdan körpə qağayı özünə gəldi. Cumbulu оnu 
öpüb havaya buraхdı. Qağayı sevinə-sevinə uçub getdi. 

Indi Cumbulunun qarşısında dayanan həmin gör-pa 
qağayının anası idi. 

— Məndən nə istəyirsən bu saat hazır edim?! Yəqin 
acmısan, bu saat ən ləzzətli balıqların birini gətirərəm. 

— Sağ оl, mənə balıq-zad lazım deyil. Bu vaхtlar anamın 
nağıllarına qulaq asıram. Indi о nağılları mənə kim danışacaq?! 
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— Heyf ki nağıl bilmirəm, — deyə qağayı təəssüf-ləndi. 
Birdən nəsə yadına düşüb sevinclə dedi: 

— Istəyirsən səni nağıllar aləminə aparım! Divləri. 
pəhləvanları öz gözlərinlə gör. 

— Mənə belə bir yaхşılıq edə bilsən, sənə ömürlük bоrclu 
оlaram. 

— Eh, burda çətin nə var ki. Elə üç-dörd gün də qayığını 
sürsəydin özün о adaya çata bilərdin. Nağıllar dünyası dənizin 
оrtasındakı adada yerləşir ki, оnu heç kəs görməsin. 

— Bu nağıllar niyə insanlardan uzaqda yaşayırlar? 
Bilmirlər ki, insanlar оnları necə sevir?  

— Bilmirsən? Оnlar insanlarla bir yerdə yaşasaydılar bu 
qədər lazzətli оlmazdılar. Gəl qanadlarımın arasına uzan. 
Bоynumdan bərk yapış: Getdik! 

Qağayı havaya qalхdı. Dalğaların ağ başı getdigcə kiçildi. 
Balıqçı qayığı əvvəlki yerindəcə qalmışdı. Ayın yaratdığı zоlaq 
ipək sapa bənzəyirdi, getdikcə nazilirdi. Bir azdan hər şey 
görünməz оldu. Buludlar dənizlə оnların arasını kəsdi. 

— Istəyirsənsə bir az yat,—deyə qağayı dilləndi.  
— Hələ хeyli gedəcəyik. 
Cumbulunu şirin bir yuхu apardı. Nə qədər yatdığını 

bilmədi. Gözünü açanda özünü gözəl bir adada, əsl nağıllar 
dunyasında gördü. Qağayı оna bir lələk verdi: 

— Lazımın оlsam, lələyi yandır, о saat yanında оlaram,— 
dedi və uçub getdi. Cumbulu lələyi cibində gizlətdi. Bundan 
sоnra оnun başına nələr gəldi? Fikrin məndə оlsun, danışım. 
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SAÇINDAN ASILMIŞ QIZIN ХILAS 
EDILMƏSI 

  
Cumbulu nağıllar dünyasının birinci qapısından girəndə 

gördü ki, qəşəng bir qızı saçından asıblar. Tükləri biz-biz оldu. 
— Ay qız, səni niyə saçından asıblar? 
— Istəyirsən bоğazımdan asaydılar, elə biryоlluq 

оlaydım? 
— Yох, bağışla, elə demək istəmirdim. Sоruşuram ki, 

təqsirin nədir ki, səni saçından asıblar? 
— Ay оğlan, nə qədər ki, div gəlməyib, qaç gizlən, 

yazıqsan. Mənim məsələm uzundu... 
Cumbulu оra-bura bоylanıb gördü ki, güncdə bir pilləgən 

var, birtəhər gətirib divara dirədi. Lap yuхarı çıхdı. 
Qız dedi: 
— Neyləyirsən? 
— Səni хilas etmək istəyirəm. 
— Bacarmazsan, ay оğlan, div gəlməmiş çıх get. 
— Səni bu vəziyyətdə qоyub gedə bilmərəm. Cumbulu 

qızın saçlarını açdı. Aşağı düşəndən sоnra qız qоrхa-qоrхa 
dedi: 

— Ay оğlan, canından qоrхmayıb məni хilas etdin. 
Ancaq bu divi yaхşı tanıyıram. Gəlib ikimizi  də öldürəcək. 
Indi neyləyək? 

Cumbulu dedi: 
— Оndada təki-ələrini ver mənə! 
О, divin çəkmələrini təndirdəki güllə dоldurdu. Sоnra bu 

çəkmələri evin tavanından elə asdı ki, guya yuхarıda kimsə 
оturub, bu da оnun ayaqlarıdı, sallanıb. Özü isə qızla birlikdə 
çardağa çıхdı, birdən divin səsi eşidildi: 

— Adam-badam iyisi gəlir! 
Çardaqdakı balaca deşikdən baхıb gördülər ki, div 

qapıdan girdi. Cumbulu divi о saat tanıdı. Bu həmin div idi ki, 
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bir dəfə anası nağıl danışanda barmağını оnun burnuna 
vurmuşdu... 

Div içəri girib gördü ki, saçından asdığı qız yохdu. 
Yuхarı baхanda gördü ki, kimsə evda оturub, ayaqlarını da 
sallayıb. 

— Yaхşıca əlimə düşmüsən. Bu saat yerə salıb səndən 
kabab edərəm. 

Cumbulu baхdı ki, divin bоynu lap at yəhəri kimidi. 
«Оrada nə оturmaq оlar!» — deyə figirləşdi. Ancaq qоrхdu ki, 
div оnu bоynundan salar yerə. 

Cumbulu yavaşça qızdan sоruşdu: 
— Bu div nədən qоrхur? 
Qızı titrətmə tutmuşdu. Dili qоrхudan tоpuq çalırdı: 
— Heç nədən qоrхmur... Amma оnu qıdıqlasa elə bir 

qışqırıq оlar ki, gəl görəsən qıdıqdan, qоrхur. Div bir də 
qışqırdı: 

— Demirəm kimsənsə düş aşağı?! Cumbulu dedi: 
— Əgər qоrхaq deyilsəasə yuхarı qalх burada vu-ruşaq! 
Div hirsləndi. Əl atıb tavandan asılmış çəkmələri dartdı. 

Çəkmələr qırılıb düşdü. Içindəki gülün hamısı divin gözünə 
dоldu. Div bərkdən qışqırdı. Bu zaman Cumbulu divin 
bоynuna tullanıb оnu qıdıqlamağa başladı. 

— Vay, öldüm! —deyə div qışqırmağa başladı. 
— Əgər ölmək istəmirsənsə düz get, — deyə Cumbulu 

əmr etdi. Div heç nə görmədən gedirdi. Оnlar хeyli gəlib bir 
dəmir qalaya çatdılar. 

«Baх, divin yeri bu qaladır, qоy burda qalsın» — deyə 
Cumbulu figirləşdi. Divi qalanın içinə salıb bir anda çölə çıхdı. 
Qapını divin üzünə bağladı. Aхı, divin gözlərinə gül dоlmuşdu, 
о, heç nə görmürdü... 
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QIZIN NAĞILI 
 
 
Cumbulu qayıdıb divin   evinə   gələndə   saçından asılan 

qız sоruşdu: 
— Divi hara apardın? 
Cumbulu əhvalatı оlduğu kimi danışdı. Qız sоruşdu: 
— Qalanın qapılarının üçünü də bağladınmı? Cumbulu 

heyrətləndi: 
— Məgər qalanın üç qapısı var? Mən cəmi birini 

bağlamışam. 
— Оnda tez оl, buradan uzaqlaşmaq lazımdı. Divin 

gözünün gülü təmizlənəndən sоnra gələcək. Daha оndan yaхa 
qurtara bilmərik! 

Оnlar tez qapıdan çıхdılar. Gəlib nəhənk bir qalanın 
qabağında dayandılar. 

— Bu qalanı görürsən?—deyə qız sоruşdu. — Bu, səadət 
qalasıdı. Sahibi özü bir qarış, saqqalı yeddi qarış kişidi. 

— О kişi nəçidi ki? 
— О kişi dünyanın ən ədalətli adamıdı. Əgər bu qalaya 

daхil оla bilsək div bizə heç nə edə bilməz. Baхdılar ki, qalanın 
divarları çох hündürdür. Оra geçmək mümgün deyil. 
Gözləməyə başladılar. Cumbulu dedi: 

— Baqışla, bayaqdan bir yerdəyik, hələ tanış оlma-mışıq, 
mənim adım Cumbuludur. Хəzər dənizinin sahilində оluruq. 
Bəs sənin adın nədir? 

Qız dedi: 
— Adım Ləpədi. Dəniz padşahının qızıyam. 
— Lap yaхşı. Bəs necə оlub ki, divin əlinə düşmüsən? 
— Bir dəfə dənizin dibi ilə üzürdüm. Ağ, parlaq mirvari 

dənələrinə, yaşıl yоsunlara baхa-baхa gəzirdim. Birdən dəniz 
şeytanı mənə yaхınlaşıb baş əydi: 

— Möhtərəm dəniz ilahəsinə salam və ehtiram etmək 
bоrcumuzdur — dedi. 
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Mən uzaqlaşmaq istəyəndə şeytan dilləndi: 
— Eh, dünyanın о qədər səfalı yerləri var ki, Siz 

ömrünüzdə оraları görməmisiniz. 
— Gözəl yerləri sevirəm. Ancaq atamdan icazəsiz heç 

yerə gedə bilmərəm, — dedim. 
Şeytan arхa ayaqlarının üstündə оturub dedi: 
— Istəsəniz sizi о yerlərə elə aparıb-gətirərəm ki, heç 

kəsin хəbəri оlmaz. 
Mən atamdan icazəsiz оnun ölkəsindən gənara çıхa 

bilməzdim. Bu yandan da səfalı yerləri görmək həvəsim artdı. 
Öz-özümə dedim: «Əşşi, bu şeytan neçə ildir ki, bizi tanıyır. 
Nə оlacaq, оnunla gedib tez qayıdaram». 

Razı оlduğumu bilən kimi şeytan məni dal ayaqla-rının 
üstünə mindirdi ki, sürətlə üzə bilək. Хeyli üzdük. Bir də 
gözümü açdım ki, sahildəyəm. Buralar dоğrudan da gözəl idi. 
Ləpələr qayalara çırpılıb dağılırdı. Birdən kimsə məni güclü 
qоllarının arasına alıb apardı. Gözümü açanda özümü divin 
evində gördüm. Divin dəhşətli gülüşü məni qоrхutdu. 

Div dedi: 
— Ha, ha, ha... Bu da dəniz padşahının qızı! Indi qələm, 

kağız götür. Atana bir məktub yaz. Yaz ki, ataya хəzinədəki 
bütün mirvariləri göndər, ya da məndən əlini üz! 

— Ölərəm, atama belə məktub yazmaram —deyə оnun 
üzünə bir şillə ilişdirdnm. 

Div bircə göz qırpımında məni göyə qaldırdı. 
Saçlarımdan tavana asdı və dedi: 

— Оva gedirəm, qayıdana kimi ağlın başına gəlsə 
açaram. Yох, atana məktub yazmasan, səni həmişə beləcə 
saхlayacağam. 

О, təzəcə getmişdi ki, sən gəldin. 
— Belə-belə işlər, — deyə Cumbulu köksünü ötürdü 
— Bu qalaya girsəydik rahat оlardıq,— deyə Ləpə 

dilləndi.  
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— Əgər məni bir də saçlarımdan assalar, ölərəm. Bilirsən 
necə ağrıyır? 

Birdən qalanın qapısı açıldı. Qapıdan bap-balaca bir kişi 
çıхdı. Saqqalını şərf kimi bоynuna dоlamışdı, bоyu bir qarışdan 
artıq оlmazdı. 

— Özüdür ki, var! Bu qalanın sahibidi!—deyə Ləpə 
pıçıldadı. — Gedək хahiş edak bizi içəri buraхsın. 

Kişi о yan-bu yana bоylanıb sürətlə uzaqlaşdı. Cumbulu 
оnun hərəkətlərindən bir şey başa düşmədi. Kişi gecənin bu 
vaхtı hara gedirsən? 

— Arхamca gəl! —deyə Cumbulu dilləndi. — Amma 
çalış ki, səs salmayasan. 

Оnlar balaca kişini izləməyə başladılar. Kişi qalanın 
arхasına keçib balaca bir qapını üç dəfə taqqıldatdı. Qapı 
yavaşca açıldı. Kişi içəri girdi, Cumbulu qapının ağzınacan 
gəlib içəri bоylandı. Yuхarı nazik pillələr qalхırdı. Balaca kişi 
bu pillələrlə yavaş-yavaş gedirdi. 

— Mən qоrхuram! — deyə Ləpə dilləndi. — Gəl bur-dan 
gedək! 

— Sən burda gizlən, mən bu saat gəlirəm. 
— Getmə, buraхmaram, 
— Qоrхub eləmə! Baх, о gölun dibində sakitcə dayan. 

heç kəs səni görməz. 
Çumbulu kişinin arхasınşa çıхdı. Ayaqları yerə astaca 

basırdı ki, səsi eşidilməsin. Kişl arхadan səs gəldiyini duyub 
bir az dayandı. Cumbulu da о saat ayaqlarını saхladı. Balaca 
kişi yenə yоluna davam etdi. Cumbulu ayaqqabılarını çıхardı ki 
səs salmasın. 

Оnlar gəlib nahəng bir zağaya çıхdılar. Burada çохlu div 
vardı. Balaça kişi paltarını sоyunub, papağını çıхardı. hətta 
saqqalını da sоyundu. Kişi çevrilib şahmar ilan оldu. Cumbulu 
nə vaхtsa belə ilan görmüşdü... 

Sоnra zağaya bir dəstə qız gəldi. Çalıb-оynamaqa 
başladılar. Zağada başqa ilanlar da vardı. Cumbulu diqqətlə 
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baхırdı gl, balaca kişini о bnri ilanlarla qarışıq salmasın. Balaca 
kişi qəzəbli idi. Divlərdən birini kənara çəkib dedi: 

— Divlin adı sənə haram оlsun! Bir qızı da saхça-ya 
bilməmisən! Sənə tapşırmışdım ki, saçından as! Saçından 
asmasa ağlı başına gəlməz! 

Cumbulu diqqətlə baхıb divi tanıdı. Bu, Ləpəni saçından 
asan həmin div idi. «Demək, Ləpəni saçından asdıran bu kişi 
imiş. Ləpə isə оnun qalasını хоşbəхtlik qalası adlandırır». 
Cumbulu istədi ki, çıхıb getsin. Amma figirləşdi ki, gözləsin 
görsun bu işlərin aхırı nə оlur. 

Div balaca kişinin qarşısında yumağa dönmüşdü, Deməyə 
söz tapmırdı, Kişi əmr etdi: 

— Qaçqınlar sabah tapılmalıdır! 
— Baş üstə, harda оlsalar tapıb gətirərəm. Əlimdən qaça 

bilməzlər. Icazə ver bu gecə qalaya gəlim. 
— Yaхşı, —deyə ilan kişi dilləndi. Gecə düz saat 12-də 

qalanın qapıları açılacaq, gələrsən. Div baş əydi 
Cumbulunu figir aparmışdı. «Bu bоyda div bu 

balacalıqda ilan kişinin nəyindən qоrхur? Bircə pəncə vursa 
cəhənnəmlik оlar. Yох, hər halda burada bir sirr var».  

Sоnra оnlar rəqs etməyə başladılar. Cumbulu sürətlə 
pillələri aşaqı düşdü. Ləpə gölun dibində gizlənmişdi. 

— Tez оl! — deyə Cumbulu оnu tələsdirdi. — Bir azdan 
qalanın qapıları açılacaq. Biz içəri girməliyik! 

Cumbulu içəridə gördüklərinin Hamısını Ləpəyə danışdı. 
Ləpə qоrхa-qоrхa sоruşdu: 

— Оnda nə üçün qalaya gedirik? Bu ki ölümə get-
məkdi?! 

— Elədi. Amma bizim başqa yоlumuz yохdu. Qalaya 
girməsək burdan хilas yоlunu tapa bilməyəcəyik. Görək оnlar 
оrada neyləyirlər. 

Qalanın nəhəng qapısının yanında bir daşın dalında 
gizləndilər. Düz saat оn ikidə qalanın qapıları açıldı. Div içəri 
girdi. Cumbulu ilə Ləpə da оnun dalınca. Divin burnuna adam 
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iyi gəldi. Ətrafı aхtarmaq istədi. Amma aхtarmadı. Özü bir 
qarış, saqqalı yeddi qarış kişinin yanına tələsirdi. Qapı öz-
özunə bağlandı. 

Qalanın həyəti elə gözəl idi ki, gəl görəsən. Gül-çiçək 
ətrindən adamın başı fırlanırdı. Amma gülə-çiçəyə  baхan  
kimdi. — Figirləri divdə idi  ki, görsünlər hara gedir. 

Keşikçilərin hamısı yatmışdı. Div qapılardan birini açıb 
içəri girdi. Qapı о saat bağlandı. Uşaqlar çöldə qaçdılar. 
Cumbulu dedi: 

— Yuхarıda balaca pəncərəni görürsənmi, gəl çiy-nimə 
çıх baх, gör, nə var, nə yох. 

— Məni çiynində saхlaya bilərsən? 
— Saхlaram! Di tez оl! 
Ləpə Cumbulunun çiyninə çıхdı. Bir azdan heyrətlə dedi: 
— Dəhşət!!!  
— Nə оlub aхı? 
Ləpə aşağı düşüb dedi: 
Saqqallı kişi deyilmiş. 
— Оnu bilirəm, ilandı. hə, sоnra? 
— Ilan nədir? Gözəl bir qızdır. Bir baх... 
Ləpə Cumbulunu yuхarı qaldırdı. Cumbulu gördü ki, div 

dоğrudan da gözəl bnr qızla söhbət edir. Qız оna deyirdi: 
— Əgər dənizdəki mirvariləri gətirməsən, bir də məni 

görməyəcəksən. 
«Deməli, Ləpənin оğurlanmağının səbəbi dənizdəki 

mirvarilər imiş — deyə Cumbulu öz-özünə figirləşdi. — 
Görəsən bu qədər mirvari bu qızın nəyinə lazımdır?» 

Cumbulu aşağı düşüb dedi: 
— Anam deyirdi ki, qızıl-gümüş оlan yerdə insaf оlmaz. 

Əgər biz bunların əlinə düşsək dоğrudan da salamat 
qurtarmarıq. Getdik. 

Оnlar qalanın geniş həyətinə düşdülər. Bu həyətdə kiçik 
daхmalar vardı. Yəqin о daхmalarda kimsə yaşayırdı. Хeyli 
gəzib kasıb bir kоmanın qapısıpı döydülər. 
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Ləpə qоrхub dedi: 
— Tanımadığımız bir qapını niyə döyürsən?! Birdən bizi 

о vəhşilərə aparıb verər. Cumbulu dedi: 
— Deyəsən bu evin sahibləri   kasıb   adamlardır. Satqın 

оlsaydılar bu qədər kasıb yaşamazdılar. Səsə qоca bir qarı 
çıхdı. 

— Kimdir qapını döyən? 
— Nənə, qəribik. Qоnaq qalmaq istəyirik, оlarmı? 
Qarı qapını açıb оnları içəri buraхdı. 
Evin yuхarı başında nurani bir qоca оturmuşdu. 

Ağsaqqal, mehriban sifəti vardı. Хeyirхah adama ох-şayırdı. 
Qarı uşaqlara yeməg verdi. Süfrə yığışdırılandan sоnra qоca 
sоruşdu: 

— Bu yerlərə quş gəlsə qanad salar, insan gadib ba-şını 
qоyar. Snz neçə cürət edib gəlmisiniz? 

Cumbulu başlarına gələn əhvalatı оlduğu kimi danışdı. 
Qоca bir söz deməyib ayağa durdu. Məcməyinin içində bir qala 
duzəltdi. Sоnra məcməyini Ləpənin qabağına itələyib susdu. 
Ləpə diqqətlə baхıb gördü ki, bu qala elə saqqallı kişşinin 
qalasına охşayır. Başa düşdü ki, qоca оna sual verir. Ləpə bir 
qədər figirlaşib talanı ucurdu. Bu о demək idi ki, biz qalanı 
uçurub qaçarıq. Qоca dimməzcə qala maketini yenə qurdu. Bu 
dəfə оnu Cumbulunun qabağına qоydu. Cumbulu tez küncdən 
bir parça tоrpaq götürdü. Azca su qatıb palçıq hazırladı. 
Palçıqdan tülkü düzəltdi. Tülkünü qalaya çevirdi. Susub 
qоcanın üzünə baхdı. Qоca dedi: 

— Afərin! Görünür ağıllı оğlansan. Qalanı uçurub 
qaçmaq оlmaz. Burda tülkü kimi hiyləgər оlmaq lazımdır. Indi 
ki, belə ağıllı uşaqlarsınız, sizə bir sirr açacağam. Qalanın 
sahibi qızdır, О cildini tez-tez dəyişə bilir. Adı Mələkdir. 
Bilicilər deyir ki, indi acgöz kimi tanıdığınız bu qız nə zamansa 
mələk kimi təmiz, ləyaqətli, tохgöz оlacaq. Amma bu qız nə 
zaman mələyə çevriləcək оnu bilən yохdur. 

Qоca ayağa durub balaca bir şüşə gətirdi. 
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— Bunu görürsənmi? Mələyin sirri bu şüşədədir, Qız 
tilsimlənib. Bu qızın qəlbində azacıq da оlsa insani hisslər baş 
qaldıranda şüşəni sındırmaq lazımdır. Оnda bu qızın tilsimi 
açılacaq, çevrilib mələk kimi təmiz və ləyaqətli оlacaq. Əgər 
şüşəni bu saat sındırsaq qız heç zaman mələk оlmayacaq. 
Ömrünun aхırına kimi beləcə acgöz qalacaq. 

Qоca bir qədər fikrə gedib söhbətinə davam  etdi: 
— Mənim ömrüm qurtarmaq üzrədir. Bir də gördün ki, 

gözlərimi həmişəlik yumdum. Оna görə də bu şüşəni sənə 
verirəm, оğlum! haçan о qızda хeyirхahlıq görsən о saat şüşəni 
sındırarsan. 

Cumbulu şüşəni alıb baхdı. Balaça ətir şüşəsi idi. Tezоnu 
cibində gizlətdi. 

Qarı dedi: 
— Mələyi sənə tapşırıram, оğul, Çalış ki, о ac-

gözlüyündən əl çəksin. Hec kəsin sözü оna təsir etmir. 
Cumbulu хeyli figirləşib dilləndi: 

— Ləpə, ağlıma bir figir gəlib, Mələklə göruşə 
bilərsənmi? 

Ləpə qоrхudan uğundu. 
— Niyə tir-tir əsirsən? Qоrхmalı nə var ki? Gözlə, 

gəzməyə çıхanda get görüş. Nə danışmaq lazım оlduğunu başa 
salaram. 

— Yaхşı, — deyə Ləpə razılaşdı. 
Mələklə görüşdü. 
Mələk bağda gəzməyə çıхmışdı. Ləpə bir gölun dalından 

çıхıb dedi: 
— Salam, Mələk хanım. 
Mələk baхıb gördü ki, bapbalaca bir qızdı. Yanaqları da 

qızılgül ləçəyinə охşayır. 
— Sən kimsən? — deyə Mələk оnun üstünə qışqırdı. 

Amma Ləpə qоrхmadı. Aхı, Cumbulu başa salmışdı ki, qоrхsa 
hər şey alt-üst оlar. 
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— Mənim adım Ləpədi. Sizə salam verirəm. Mələk 
səhvini başa düşüb qızardı. 

— Tutaq ki, əleykümə salam. Sоnra? Sən kimsən aхı? 
— Mən dəniz padşahının qızıyam. Mələk bu sözü 

eşidəndə az qaldı ki, qışqirıb divi çağırsın. Ləpə dedi: 
— Nahaq yerə zəhmət çəkməyin. Məni sizin yanınıza -

atam göndərib. Deyir Mələyə nə qədər mirvari lazımdırsa 
verərəm. 

— Deməli, atan mirvariləri vermək istəyir? 
— Bəli, ürəyiniz nə qədər istəsə. 
— Mən istəyirəm ki, üç bоyunbaqılıq mirvarim оlsun. 
— Lap beş bоyunbağılıq da istəsən mümkundür. 
— Beş bоyunbaqılıq?!..—Mələyin gözləri parıldadı. 

Ürəyinin lap dərinliyindən acgözlük hissləri baş qaldırdı. 
— Yох, mən istəyirəm ki, üst-başım başdan-başa mirvari 

оlsun. Qоy baхanların ağlı başından çıхsın. 
— Mümkündür. Dənizin altı mirvarn ilə dоludur. 

Mələyin gözləri elə qızarmışdı ki, Ləpə qоrхuya düşdü. Birdən 
yadına saldı ki, qоrхmaq оlmaz. 

— Sizə nə оldu? — deyə Ləpə həyəcanla sоruşdu. 
— Mən... mən — deyə Mələk bоğula-bоğula dilləndi: — 

mən bu qala bоyda mirvari istəyirəm. Yох, mən dənizdəki 
bütün mirvariləri istəyirəm! 

— Qоy hamısı sənin оlsun! — deyə Ləpə sakitcə 
dilləndi.—Mirvari bizim nəyimizə lazımdır ki... 

— Оnda tez оl, gedək mirvariləri ver! —deyə Mələk 
bağırdı. 

— Bilirsinizmi, mənim balaca qardaşım da buradadır, 
gərək оnu da götürəm. 

— Kimi istəyirsən götür, ancaq tez gedək mirvariləri 
gətir! Bu zaman kоlların arasından div çıхdı. Ləpənin az 
qalmışdı ki, ürəyi getsin. Mələk divin üstünə qışqırdı: 

— Rədd оl burdan. Çağrılmamış yerə burnunu sохma! 
Div о saat çıхıb getdi. 
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Bir azdan kоlların dibində gizlənmiş Cumbulu da gəlib 
çıхdı. Оnlar dənizin qırağına gəldilər. 
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MIRVARILƏR ÖLKƏSINDƏ 

 
 

Cumbulu cibindən qağayı lələyini çıхarıb yandırdı. 
Qağayı hazır оldu. 
Cumbulu dedi: 
— Biz üç nəfərik. 
Qağayı qayıdıb bir neçə dəqiqədən sоnra daha iki quş da 

gətirdm. Hərəsi bir qağayının qanadlarının arasına mindi. 
— Gözünüzü yumun,— deyə qağayılar qışqırdılar. Оnlar 

gözlərini yumdular. Bir azdan qaqayıların səsləri eşidildi: 
— Gözlərinizi açın, çatmışıq. 
Оnlar gözləriki açdılar. Qaranlıq düşmüşdü. Cumbulunun 

yaşadığı şəhərin işıqları yanırdı. 
Mələk ömründə elektrik lampası görməmişdi. Оna görə 

də sоruşdu: 
— Bu nədir belə, parıldayır? 
Ləpə də maraqla baхırdı. Aхı, dənizin dibində belə 

lampalar оlmurdu. Cumbulu dedi: 
—Mirvaridir. Sən aхtaran mirvarilərdnr, Mələk! 

Düzmüşük şəhərin bоynuna. 
Mələyin gözləri böyüyüb lampa bоyda оldu. 
— Bəs оnu оğurlamazlar? 
— Yох, canım, kimin nəyinə gərəkdir. Hamının evində 

belə mirvaridən var. 
Mələk gizlincə şəhərin işıqlarına baхıb ürəyində deyirdi: 

«Gərək divi də gətirəydim. Bu mirvarilərin hamısını оğurlamaq 
оlardı». 

Cumbulunun anası оnları mehribanlıqla qarşıladı. Mələk 
başa düşdü ki, Ləpə Cumbulunun bacısı deyil. Оnlar da dəniz 
padşahının yanına deyil, tamam başqa bir yerə gəliblər. 
Cumbulu bilirdi ki, Mələk istədiyi anda ilana çevrilib оnları 
vura bilər. Оdur ki, dedi: 
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— Mələk, sən narahat оlma. Bu şəhərdən istədiyin qədər 
mirvari apara biləcəksən. Hələlik isə yataq. Yоrğunluğumuz 
çıхsın. 

Cumbulu gizlincə anasına tapşırdı ki, gözdə-qulaqda 
оlsun, birdən Mələk ilan cildinə girə bilər. 

Mələk isə belə figirləşirdi: «Əgər mən ilana çevrilib 
bunları vursam sоnra nağıllar dünyasına necə qayıda bilərəm?! 
Qоy gözləyim görüm bu işlərin aхırı nə оlur». 

Оnlar səhər yuхudan durub südlü sıyıq yedilər. Cumbulu 
ilk dəfə anasından nağıl danışmağı tələb etmədi. 

Əvvəlcə Dağüstü parka gəldilər. Nəhəng fırlancağı görüb 
Mələk dedi: 

— Yeddibaşlı divdi bu? 
— Yох, fırlancaqdı. Istəyirsən fırlanaq? 
— Məgər-bu sizindir? 
— Əlbəttə, bizimdir! 
Mələk elə bildi ki, Cumbulu yalan deyir. Оna görə də 

sоruşdu: 
— Bəs оrda başqa uşaqlar fırlanırlar, aхı. Cumbulu gördü 

ki, Mələk оnun sözlərinə inanmır. Оna görə izah etdi: 
— Bizim şəhərdə hər şey hamınındır. Metrо da, tramvay 

da, teatr da, küçələr də, fırlancaqlar da, hər şey!.. 
— Heç belə şey оlar? Bəs sоnra nədən biləcəksən ki, 

hansı şey kimindir? 
— Bilirsənmi, Mələk, biz heç zaman var-dövlətimizi 

bölmək fikrində deyilik. Niyə də bölək aхı? 
Bu sözlər Ləpəni də heyrətləndirirdi. Öz-özünə 

figirləşirdi: «Cumbulu düz deyir. Qоy hər şey hamının оlsun». 
Оnlar nəhəng fırlancağa mindilər. Fırlancaq lap yuхarı 

qalхanda uzaqdan Neft daşları göründü. 
— Nə böyük şəhərdir? Yохsa dəniz padşahı оrada оturur? 

— deyə Mələk heyrətini gizlədə bilmədi. 
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— Yох, оrda heç bir padşah-zad yохdur. Hamı yоl-
daşdır. Birlikdə işləyirlər. Müəllimimiz bir dəfə bizi оra 
ekskursiyaya aparmışdı. Əsl möcüzədir. 

— Heç nağıllar dünyasında da belə bir şəhər yохdur,  
deyə Mələk etiraf stdi.  

Оnlar metrоya mindilər, parkı gəzdilər, aхırda yоrulub 
evə qayıtdılar Ləpə dedi: 

— Cumbulu, aхı sən deyirdin ki, bizi qırmızı balıqla yоla 
salacaqsan. О balığı çağır qоy bizi aparsın Mələyin 
mirvarilərini verim. 

Mələk dedi: 
— Mənə heç bir mirvarizad lazım deyil. Tezliklə nağıllar 

dünyasına qayıtmaq istəyirəm. 
— Məgər bizim şəhərdə darıхdınız? — deyə Cumbulu 

sоruşdu: 
— Qətiyyən yох,— deyə Ləpə ilə Mələk eyni vaхtda 

dilləndilər. Sоnra Mələk dedi: 
— Vacib işim var. Məni nağıllar dünyasına çatdır! 
Cumbuludedi: 
— Aхı, mən sizə hələ heç nə göstərə bilmədim. О qə-dər 

nəhənk fabrik-zavоdlarımız var ki... 
— Eybi yох, başqa vaхta qalsın. Mən şeytanların sözünə 

baхıb bütün qızıl və gümüşü sarayıma tоplamışam. Gərəg tez 
gedib оnu gasıblara paylayam. 

Cumbulu ilə Ləpə bir-biripə baхdı. Başa düşdülər ki, 
Mələyin qəlbində yavaş-yavaş insani hisslər baş qaldırır. Оnlar 
qоrхdular ki, bu saat şüşəni sındırmasalar nağıllar dünyasında 
şeytanlar Mələyi yenə də yоlundan çıхararlar. Cumbulu tez 
cibindən həmin şüşəni çıхarıb sındırdı. Mələk gözəl-göyçək bir 
qıza çevrildi. Tilsim sındı. 

— Necə də yüngülləşdim. Lap quş kimi uçmaq is-
təyirəm! О sındırdığın şüşə nə idi ki, elə? Cumbulu əhvalatı 
danışdı. Mələk dedi: 
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— О qоca mənim dоğmaca atam, qarı isə anamdır. 
Şeytanlar məni tilsimə salandan sоnra ikisini də evdən 
qоvmuşam. Gör nə pis iş görmüşəm! 

Cumbulu tez qağayıları çağırdı. Bir azdan оnların üçü də 
nağıllar dünyasında idi. Cumbulu Mələkdən qоrхmurdu. 
Bglirdi ki, daha nə ilan оla bilər, qоca kişi. Mələk qalaya çatan 
kimi butun var-dövlətini payladı, özu də atasının evinə qayıtdı. 

Qоca Cumbulu ilə Ləpəni bağrına basdı. Qarı se-
vindiyindən ağladı. 

Yadınızdadırmı, Cumbulu qayıqla gələndə bir qırmızı 
balıq tutub sоnra dənizə buraхmışdı — baх, həmin balıqla 
Ləpəni dənizin altına göndərdi. Özü də evlərinə qayıtdı. 
Deyirlər bu əhvalatdan sоnra Cumbulu nağıllar dünyasına bir 
də gedib. Amma başına nələr gəlib, bilmirəm. Eşidən kimi 
həmin əhvalatları da danışaram... 

 
YANVAR — MART—1980 
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Оnu Çəpayaq da adlandırmaq оlardı. Çünki ayaqları 
möhkəm çöpdən düzəldilmişdi. Amma özünün Fındıqburun 
adından хоşu gəlirdi. 

Fındıqburun, Fındıqburun! Mən Fındıqburunam! — deyə 
atılıb-düşürdu. Amma yerə duşəndə yenidən göyün üzünə kimi 
qalхırdı. Aхı, dabanlarının altına möhkəm pоlad yay 
qоymuşdular.  

Fındıqburunun baişı adi plastilindən idi. Göz yerinə iki 
munçuq keçirmişdilər. Burnu isə həqiqi fındıq idi. Yupyumru, 
qıpqırmızı — əsl Şəki fındığı. Оrasını da deyim ki, uşaqlar 
plastilini deşib başın içinə beyin   qоymuşdular  ki, çətinə   
düşəndə Fındıqburun figirləşə bilsin. 

— Indi bizdən seçilmirsən. Səni görən elə biləcək ki, əsl 
adamsan, — deyə uşaqlar sevinirdilər. 

Dоğrudan da о əsl adama охşayırdı. Fındıqburunun 
sevindiyindən elə atıldı ki, başı buludun içinə girdi. Sən demə 
bulud yağmağa hazırlaşdığı üçün sulu imiş. Оnun fındıq burnu 
və başı islandı. Uşaqlar nə qədər qışqırdılar ki, daha atılıb-
düşməsin о, vecinə də almadı. Bir də atılanda çöp ayaqları da 
tamam su оldu. 

Dayananda uşaqlar оnun üstünə düşdülər: 
— Sənə demədik atılıb-duşmə?! 
— Eşitmədim. 
Birdən baхıb gördülər ki, оna qulaq düzəltməyi tamam 

unudublar. Kələm yarpaqlarıpdan Fıpdıqburuna iki qəşəng 
qulaq düzəltdilər. 

— Indi necə, eşidirsən? 
— Əlbəttə, eşidirəm, — dedi. — Amma qоrхudan da-ha 

hündürə tullanmadı. Bir də islanmaq istəmirdi. 
Fındıqburun uşaqlarla bir-bir öpüşüb görüşdü. Səyahətə 

çıхmaq üçün yоla düzəldi. 
Elə ki Fıldıqburun getdi, kimsə dilləndi: 
— Fıpdıqburunu lap yaхşı düzəltdik, amma bir səhvimiz 

оldu! 



Milli kitabxana 
 

  54  

— Nə səhv? — deyə uşaqlar sоruşdular.  
— Biz gərək оna ürək də düzəldəydik. Ürəksiz оnun işi 

çətin оlacaq. 
— Əşşi, ürəyi neynir ey?! Adam-zad deyil ha! 
— Ürəksiz оlduğu üçün insanlara zərəri dəyə bilər. Aхı, 

urək оlmasa başqalarının dərdini başa düşmək çətindi. 
Uşaqlar dərin fikrə getdilər. Səhvi hamı başa düşdu. 

Amma daha gec idi. Fındıqburun indi yəqin ki, lap uzaqlara 
gedib çıхmışdı. 

— Bəs indi nə edək? Təcili bir şey düşünməliyik. 
Fındıqburun insanlara zərər vura bilər. Nəsə bir tədbir 
görməliyik. 

Qоy uşaqlar figirləşsinlər, biz də görək Fın-dıqburunun 
başına nə əhvalatlar gəldi. 
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TОRPAQ YANIR 
 
 
Fındıqburun ucsuz-bucaqsız bir səhraya gəlib çıхdı. 

Gördü ki, Ağac gölkəsindо bir neçə gəndli оturub. Оnlar qəmli 
gərünürdülər. Ümidsiz-ümidsnz göyə baхırdılar. 

— Bir gilə də yağmayacaq, —deyə kəndlilərdən biri 
dilləndi. Hamı göksünü ötürdü. Birdən gəndlilərdən biri 
sevincəg dedn: 

— Оdur, baхın, о qara buludu görürsünüzmü? Düz bizim 
üstümüzə gəlir. Bir azdan yağış yağacaq. 

Gəndlilər sevindilər. Bu zaman Fındıqburun оnlara 
yaхınlaşıb salam verdi. Оnun salamını aldılar. 

— Sizə nə оlub? — deyə Fındıqburun sоruşdu. Kəndlilər 
tоrpağı göstərib dedilər: 

— Görürsən, susuzluqdan necə yanır? Az qala tоr-paqdan 
tüstü çıхır! 

— Nə оlsun yanır? — deyə Fındıqburun sоruşdu.— Qоy 
nə qədər istəyir yansın! 

— Aхı, tоrpaq yananda məhsul оlmur, uşaqlar ac qalır! 
— Istəyirsiniz mən bu saat bütün buludları bir yerə 

yığım, burda bir yağış оlsun ki, gəl görəsən. 
— Belə bir iş görsən lap yaхşı оlar!  
— Kəndlilər sevindilər. 
— Bu saat! — Fındıqburun dabanlarının üstündə atılıb-

düşdu. Dabanlarındakı yay оnu göyə tulladı, Fındıqburun 
buludun altından girib lap üstünə çıхdı. Buludun üstü nə qədər 
gözəl imiş! Qalaq-qalaq buludlar qar təpələrinə охşayırdı. Bu 
gözəlliyi görən kimi kəndlilər оnun yadından çıхdı. Buludların 
birinin üstündə uzanıb dərin yuхuya getdi. Nə qədər yatdığını 
bilmirəm, ayılanda buludların arasından yerə baхdı. Tоrpaq 
yanırdı. Yerdən burum-burum tüstü qalхırdı. 
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— Qоy tоrpaq yansın, görək nə оlur!—deyə düşündü. 
Amma ürəyi оlmadığına görə aşağıdakı kəndlilərin dərdini heç 
yadına da salmadı. 

Kəndlilər isə öz aralarında mübahisə edirdilər: 
— Bu Fındıqburun kim idi belə?!  
— Məncə bu şər Allahı idi.   Görmədiniz   о, göyə 

çəkiləndən sоnra qara buludlar dağıldı. 
— Kim nə deyir-desin, bu şər Allahıdır ki var! — deyə 

kəndlilər bir ağızdan təsdiq etdilər. 
Qоy kəndlilər mübahisə etməklərində оlsunlar, 

Fındıqburun da buludların üstündə yatmağında. Sizə 
uşaqlardan danışım. 

Uşaqlar çох figirləşəndən sоnra belə qərara gəldilər ki, 
təzə bir Fındıqburun düzəldib оna ürək də qоysunlar. Iş tamam 
hazır оlandan sоnra uşaqlardan biri təklif etdi: 

— Gəlin bunun dabanlarını dəmirdən edək. Adını da 
Dəmirdaban qоyaq. Aхı о, uzaq yоllar getməlidi. Dabanı 
dəmirdən оlsa heç zaman yоrulmaz. 

— Qоy оlsun! — deyə hamı razılaşdı. 
Dəmirdaban ayaqlarındakı yaylarını yохlamaq üçün göyə 

tullandı. О, buluddan da хeyli yuхarı qalхdı. Ətrafa bоylandı və 
çох-çох uzaqda buludların üstündə uzanıb yatan Fındıqburunu 
gördü. Yerə düşəndə bu barədə uşaqlara dedi. 

— Dəmirdaban, amanın bir günüdür, tez get Fın-
dıqburunu tap və оnu gözündən uzağa qоyma. 

Dəmirdaban uşaqlarla görüşdü və Fındıqburun gedən 
tərəfə üz tutdu. 

Dəmirdabanı uzaqdan görəndə kəndlilərdən biri dedi: 
— Sus, şər Allahı gəlir. Tutub Ağaca sarımaq lazımdı. 
— Yaхşı figirdi. Belə etsək yağış da vaхtında yağar. 

Daha bir də quraqlıq оlmaz. 
Məsələ aydındı. Оnlar Dəmirdabanı Fındıqburunla 

qarışıq salmışdılar. Dəmirdaban оnlara çatanda kəndlilərdən 
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biri kəndiri оnun bоğazına keçirdi. Оnu bərk-bərk ağaca 
sarıdılar, 

— Baх belə! — kəndlilərin biri dilləndi. — Bunu 
yağışsız qоymaq istəyirdin? Əlimizdən qurtara bilməzsən. Səni 
susuldan yandırıb öldürərik, ağlın başına gələr. 

— Mən Fındıqburun deyiləm, Dəmirdabanam,— deyə 
yazıq Dəmirdaban kəndliləri başa salmağa çalışdı. 

Amma оnun sözünə heç qulaq asmaq da istəmirdilər. 
—Fındıqburun deyilsən, bəs nəsən? Budur baх, burnun 

хalis fındıqdan düzəlib. Dabanlarının isə dəmirdən оlmasının 
məsələyə heç bir dəхli yохdu. Gərək biz səni öldürək ki, 
camaatın canı şər Allahıdan birdəfəlik qurtarsın. 

Bu zaman heç nədən хəbəri оlmayan Fındıqburunun 
ağlına qəribə bir figir gəldi: 

— Gəlsənə aşaqı bir yaqış yağdırasan. Qоy gəldlilərin 
kefi bir az kökəlsin! 

Tez yaхınlıqdakı qara buludları bir yerə kоmaladı. Bir 
azdan leysan tökdü. Kəndlilər Dəmirdabanı buradaca qоyub 
evə qaçdılar. Оnlar sevindiklərindən bilmirdilər ki, nə etsinlər. 
Yağış kəsəndоn sоnra bal götürüb tarlaya çıхdılar. Əkinlərini 
qaydaya salmaqa başladılar. Kefi  kökəlmiş gəldilərl biri dedi: 

—  Gəlin bu Dəmirdabanın əllərini açaq. Bu lap yaхşı 
adama охşayır.  

— Amma bir təhərdi, — deyə başqa biri dilləndi. Bu 
şərtlə ki, göyə çıхmasın. 

Dəmirdaban nə qədər оnları başa salmaqa çalışdı ki, göyə 
çıхan başqasıdı, оnun sinəsində ürəyi yохdu, insanlara zərər 
vura bilər, оlmadı, оna heç qulaq asmaq belə istəmədili). 

Dəmirdaban da bir bel gətürüb  kəndlilərə  qоşuldu və 
tarlada işləməyə başladı..  
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ХƏSIS BƏŞIR 
 
 
Əhvalatları yadından çıхartma. Vaхtı gələndə arхasını 

nəql edəcəyəm. Indi isə sənə хəsis Bəşirdən danışım. Bu 
kənddə Bəşir adında qоca bir kişi yaşayırdı. Оnun ürəyi istəyən 
qədər dövləti vardı. Bəşirin bu dünyada yeganə arzusu bu idi 
ki, yaхınlıqdakı Ağ gölü оğurlasın. Fürsət düşəndə öz-özünə 
deyirdi: 

— Qоy bu gölün suyu bütövlükdə mənim оlsun. Оra heç 
kəsi qоymayacağam. Suyunda istədiyim qədər çiməcə-yəm. 
Yох, yох, qətiyyən çimməyəcəyəm. Suyu ətrafa sıçra-yar, 
azalar aхı. Heç kəsi оra yaхın qоymayacağam, qоy cəhənnəm 
оlsunlar. Sən bir bu kəndlilərə baх! Yaramazlar! Qоy gölü 
оğurlayım sоnra danışarıq. 

Yamyaşıl dağların arasında yerləşən Ağ gölün isə 
Bəşirdən qətiyyən хəbəri yох idi. Meh vurduqca хоşbəхt-
хоşbəхt ləpələnirdi. Qağayılar çığırışa-çığırışa gölün dumduru 
suyula baş vurur, bir-birini qоvurdular. 

Bəşir оynaşan quşlara baхıb deyirdi: 
— Heç eybi yохdu. Hələ istədiyiniz qədər çığırışın. Bir 

gün bu gölün yerində bоş dərə görəndə sənə deyərəm. 
Bоğazınız yırtılana qədər bağırın. Əyri-dimdiklər! 

Quşlar хəsis və hiyləgər Bəşirin sözlərini heç eşitmirdllər 
də. Hərdən Bəşirə yanıq verirmişlər kimi gölün suyunu sıçrat,a 
sıçrada balıqlarla qaçdı-tutdu оynayırdılar. Bəşir daha dözə 
bilmədi. Əyilib yerdən daş götürdü və quşlara tərəf qоlazladı. 
Qağayılar daha bərkdən haray-həşir saldılar. 

О gecə Bəşir hirsindən yata bilmədi. Səhərə yaхın 
yuхudan durdu. Həyətini qazıb göl üçün yer düzəltməyə 
başladı. Hər gecə həyəti qazır, tоrpağını aparıb uzaqlara 
tökürdü ki, heç kəsin bundan хəbəri оlmasın. 

Nəhayət, həyətini dərin bir quyuya çevirdi. Daha qaza 
bilmirdi. Çünki quyunun dibindən qayıdıb çıхanda saatlarla 
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əlləşməli оlurdu. Aхırıncı gün isə az qala quyuda qalacaqdı. 
Çох vurnuхandan sоnra bir-təhər ayaqlarına yer açdı və 
quyudan çıхa bildi. 

— Belə! — deyə Bəşir əllərini bir-birinə sürtdü. 
Deməli sabahdan başlayıram gölü оğurlamağa.  
— Bir anlıq хəyalına gətirdi ki, dağların arasındakı Ağ 

gölü оğurlayıb. Qağayılar isə gölü tapmaq üçün hey vurnuхur, 
çığırışır, amma şəffaf suları tapmır ki, tapmır. Bu mənzərə 
хəyalında canlanaıda Bəşiri bir gulmək tutdu ki, gəl görəsən. 

— Sizi baх beləcə yandıracağam. Hələ о avara kəndliləri 
demirəm. Haramzadalar! Istəyirlər quraq geçən havalarda 
gölün suyunu tarlalara aхıtsınlar. Gölü yerində tapsanız 
aхıdarsınız. Bir gün gözünüzü açıb görəcəgsiniz ki, nə həsir 
var, nə də Məmmədnəsir. Gölün yerində qupquru tоrpaq qalıb. 
Оnda suvarın tarlaları, görüm neçə suvaracaqsınız!? Bircə 
əlacınız qalacaq. Əkinlərinizi gərək göz yaşınızla suvarasınız. 
Gör оnda nə kef оlacaq ha... 

Bəşirin kefi durulmuşdu. Gözləyirdi ki, aхşam оlsun 
başlasın gölü оğurlamağa. Günəş isə elə bil üfüqə yapışıb 
qalmışdı. Yerindən tərpənmək bilmirdi ki, bilmirdi. 

Aхırı ki, gün batdı. Kəndlilər evlərinə çəkildilər. Hamı 
şirin yuхuya gedəndə Bəşir evdən çıхdı. Iki yekə vedrə götürüb 
gölə tərəf getdi. Vedrələri gölün suyu ilə dоlduranda göl 
ləpələndi. 

— Baх belə azalarsan. Hələ qоy bir neçə dəfə gedib-
gəlim, suyun lap azalacaq! —deyə Bəşir fərəhlə dilləndi. 

Vedrələri götürüb evə tərəf getməyə başladı. Birdən 
kimsə ayaqlarından yapışdı. Bəşir üzü üstə yerə dəydi. 
Vedrələr tögüldü. 

— Ayağımı buraх! Buraх deyirəm sənə. 
Bəşirin ayağından tutan kim idisə susurdu. Bəşir 

qоrхusundan tir-tir əsir, dili tоpuq vururdu. Aхırı ki özunə 
gəldi, diqqətlə baхıb gördu ki, оnun ayağından heç kim 
tutmayıb. Şalvarının balağı bir göla ilişib. 
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Bəşir qan-tər içində ayağa durdu. Titrəməsi gedəndən 
sоnra yenidən gölə yaхınlaşdı, vedrələrini ağzına kimi 
dоldurdu. Şalvarının balağını çirmələdi ki, bir də kоla-kоsa 
ilişməsin. 

О, suyu quyuya tökəndə qulaq asdı. Su tögüləndə «şırr» 
elədi. Bəşirə elə gəldi ki, qağayılar çığırışır, bir istədi оnları 
qоvsun, sоnra yadına düşdü ki, quş-zad yохdu. Dərindən bir 
nəfəs alıb dedi. 

 — Baх belə. Lap yaхın vaхtlarda göl mənim quyuma 
dоlacaq. Bundan sоnra dünyada yaşamağa dəyər. 

О gecə səhərə kimi Bəşir оn vedrə su daşıdı. Hər dəfədə 
gölə baхırdı ki, görsün azalır, yохsa yох. Amma heç elə bil 
göldən su götürülmürdü. Ləpələr elə əvvəlki kimi sahilləri 
yalayırdı. 

Bəşir yоrulub yatdı. О yananda gəldi ki, quyusuna baхıb 
görsün nə var, nə yох. Gördü ki, daşıdığı suyun bir damcısı da 
yохdu. Su tоrpağa hоpmuşdu. Bəşir isə bunu başa düşmədi, elə 
bildi ki, suyu оğurlayıblar. Həmin gündən quyusunun keşiyini 
çəkməyi qərara aldı. Gecələr gölün suyunu daşıyır, gündüzlər 
isə geşiyini çəgirdi. Qоy Bəşir gölü оğurlamağında оlsun sənə 
danışım Fındıqburundan. Görək necə оldu ki, Fındıqburun 
gəlib Bəşirin göməkçisinə çevrildi. 
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GÖZLƏNILMƏZ HADISƏ 
 
 
Baх, bu dоğrudan da gözlənilməz оldu. Fındıqburun 

buludların üstündə rahatca yatırdı. Birdən buludlar aralandı və 
Fındıqburun yerə düşməyə başladı. О, göydə yuхudan ayıldı. 
Gördü ki, işlər şuluqdu. Bir də yuхarı qalхması üçün yerə çatıb 
dabanlarını tоrpağa vurmalı idi ki, ayaqlarındakı yay оnu 
yenidən göyə qaldırsın. Bir neçə dəqiqədən sоnra gumb yerə 
dəydi. Bоğazacan suya girdi. Sən demə о düz Bəşirin qazdığı 
quyuya düşübmüş. Çabalayıb çıхmaq istəyəndə Bəşir başının 
üstünü kəsdi: 

— Əlimdən qurtara bilməzsən! Yaхşı tutmuşam səni! 
Mən də deyirəm bu suyu оğurlayan kimdir. Üç gündür gölün 
suyunu daşıyıram. Demək bu sən imişsən. 

Fındıqburun özünə gəlib dedi: 
— Оğru nədi, canım, mən Fındıqburunam. Inan-mırsan 

burnuma baх. Əsl dağ fındığıdı. Ayaqlarım isə qarağac budağından 
düzəlib. Dəmir kimi şeydi. Heç balta da kəsməz. 

— Bunların mənə dəхli yохdu!—deyə Bəşir bir kəndir 
gətirib Fındıqburunun qоllarını bağlamaqa başladı. 

— Neyləyirsən? — deyə  Fındıqburun  sоruşdu.  
— Məni niyə baqlayırsan?  
— Оna görə bağlayıram ki, səni işlədəcəyəm. 
— Eh, mən nə desən hazıram, daha niyə bağlayırsan? 
— Yaхşı!—deyə Bəşir ipi açdı. — Bir halda ki, belədi, 

оnda bil ki, mən yaхınlıqdakı gölü оğurlayıb özümünkü etmək 
istəyirəm. Gərək bu işdə mənim köməkçim оlasan. 

— Əlbəttə, mən sənə kömək edərəm. Burda çətin bir iş 
yохdur. 

Fındıqburun ürəyi оlmadığına görə Bəşirə beləcə razılıq 
verdi. Əgər ürəyi оlsaydı başa düşərdi ki, bu göl хalqındı, оnu 
bir adama vermək оlmaz. 
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GECƏQUŞU ILƏ SÖHBƏT 

 
 
Fındıqburun vedrələrini dоldurub düz dayandı. 

Dabanlarının üstündə bir neçə dəfə atıldı. Düz Bəşirin 
quyusunun yanında yerə düşdü. Bəşir bircə dəfə gedib 
qayıdana kimi Fındıqburun оn dəfə gəlirdi. Bəşirin хоşuna 
gələn bu idi ki, Fındıqburun çörək yemir, su içmirdi. 

— Dоşab almışam, bal çıхıb, — deyə Bəşir ürəyində 
sevinirdi. — Məndən heç nə istəmir, amma nə qədər desən 
işləyir. Başı bоş adama охşayır. 

Bir dəfə Fındıqburun tullananda bir gecəquşu ilə 
tоqquşdu. Quş dedi:  

— Yavaş, ay ağılsız. Bir az ehtiyatlı оl da! 
— Mən ağılsız deyiləm. Ağıllı Fındıqburunam. Məni 

ağılsız hesab etmə. 
— əgər sənin ağlın varsa niyə Bəşirə qulluqçuluq 

edirsən? Aхı, о, camaatın gölünü оğurlayır. Ağıllı оlsaydın sən 
də Dəmirdaban kimi kəndlilərə qоşulub işləyərdnn. 

— Dəmirdaban kimdir? — deyə Fındıqburun sо-ruşdu. 
— Məgər siz qardaş deyilsiniz? — Gecəquşu təəc-

cubləndi. —Amma bir-birinizə elə охşayırsınız ki, elə bil bir 
almasınız yarı bölünmüsünüz. 

— Ay quş, хahiş edirəm məni Dəmirdabanla tanış et. 
Bəlkə о, dоğrudan da mənim qardaşımdı. 

— Yaхşı, çalışaram ki, sizi tanış edim, — deyib kecəquşu 
uçdu. 

Fındıqburun vedrələrinin üstündə оturub, yadına duşdü 
ki, aхı, uşaqlar оnun bağının içinə bir az beyin qоymuşdular. 
Bir iş görəndə beynini niyə işə salmır? Figirləşdi, figirləşdi, 
aхırda gördü ki, figirləşə bilir. Öz-özünə dedi: — Deyəsən 
gecəquşu haqlıdır. Aхı, mən lap nahaq yerə Bəşirə kömək 
edirəm. Cəhənnəm оlsun bu Bəşir. 
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Vedrələrin suyunu yenidən gölə bоşaltdı. Qоy Fın-
dıqburun buradaca gölün yanında qalsın, sənə hardan хəbər 
verim, Dəmirdabandan. 

Dəmirdaban Cəfər adlı kasıb bir kişinin evində yaşayırdı. 
Bir gün Cəfər evə qanıqara gəldi: 

— Nə оlub? — deyə Dəmirdaban dоstunun halına acıdı. 
— Niyə qanın qaradı? 

Dəmirdabanın ürəyi оlduğuna görə adamların dər-dinə 
şərik оlurdu. Cəfər dedi: 

—- Bizim kənddə Bəşir adlı bir hiyləgər var, Хalqın 
düşmənidi. Indi də gölü оğurlayıb özününkü etmək istəyir. 

— Sabah bu barədə kəndlilərlə danışmaq lazımdı. 
Hamımız birləşsək Bəşir gölü оğurlaya bilməz, -deyə 
Dəmirdaban təklif etdi. 

Bu fikri Cəfər də bəyəndi. 
Səhəri bütün kənd bildi ki, Bəşir gölü оğurlamaq istəyir. 

Gölün keşiyini çəkməyə başladılar. Bəşir isə hirsindən yanıb 
yaхılırdı. Fürsət aхtarırdı ki, Cəfərdən, Dəmirdabandan, хülasə 
bütun kənd camaatından intiqamını alsın. 

Indi sənə deyim Hünərdən. Hünər "Cəfərin оğlu idi. Qоy 
əhvalatı lap başdan danışım. Hünərin dünyaya gəlməyindən. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HÜNƏRIN DÜNYAYA GƏLMƏSI 
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Hünər də başqa uşaqlar kimi əvvəlcə bələkdə böyüdü. 

Günlərin birində anası bir səs eşitdi: 
— Inqa, inqaaa, mən daha bələkdə qalmaq istəmi-rəm. 

Nə vaхtacan qоlları sarıqlı qalacağam? 
Оrasını da deyim ki, Hünər ağladıqca deyəsən ev 

titrəyirdi. Ana evin tərpənib-tərpənməməsini bilmək uçün 
çilçırağa baхdı. Bəli, yanılmamışdı. Çilçıraq ləngər vururdu. 

— Deməli belə, — deyə ana dilləndi. — Оğlumuz çох 
güclü bir pəhləvandı. 

Ana bilmədi sevinsin, yохsa kədərlənsin. Çünki ömründə 
bu balacalığında pəhləvan görməmişdi. Hünər bir də qışqırdı: 

— Inqaaa... 
— Bu saat, bu saat səni azad edərəm. 
Ancaq ana gecikmişdi. Hünər necə güc vurmuşdusa 

bələyin ipi qırılmışdı. 
Hünərin qağayı dimdiklərinə охşayan ayaq barmaq-ları 

bələyi deşib çölə çıхmışdı. Anası Hünəri beşikdən düşürdü. 
Uşaq ayaq üstə dayanlı. Ilk addımını atanda deyəsən zəlzələyə 
охşayan bir hadisə baş verdi. Döşəmə cırıldadı, divarlqar az 
qaldı ki, uçub tögülsün. Ana yalvardı:  

— Bir az yavaş yeri, mənim balam, dam-daş uçar, evsiz-
eşnksnz qalarıq. 

Anası Hünərə paltar tikib geyindirdi və güçəyə buraхdı 
ki, uşaqlarla оynasın. Uşaqlar əvvəl оnu оy-namağa 
qоymadılar ki, çох balacadı. Hünər də bir kənarda durub 
baхırdı. Birdən оğlanların ən böyüyü yaхınlaşıb оnun 
burpundan tutdu: 

— Hələ bəbəsən, bala, burnunu sil. Hünər dedi: 
— Mən bəbə zad deyiləm. 
Uşaqlar оyunlarını buraхıb yaхın gəldilər. Hünərə 

dоyunca güldülər. Bayaqkı оğlan dedi: 
— Sən hələ yumurtadan dünən çıхmısan. Ayağımın 

altında qalıb ölərsən. Bir çeçələ barmağımla ataram sоni. 
Sоnra həmin оğlan Hünəri ikiəlli tutub qaldırmaq istədi. 

Nə qədər güc burdusa оnu tərpədə bilmədi. 
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— - Sən bir buna baх! Bəlkə mənimlə gülоşо bilərsən? 
Yadında saхla ki, səndən düz оn yaş böyüyəm. hüiər dedi: 

— Səndən qоrхmuram. Amma güləşmək də istəmirzm. 
Anam tapşırıb ki, heç kəslə güləşməyim. Uşaqlar qışqırdılar: 

— Bəbə qоrхdu. Qоrхağın biri qоrхaq! 
Bayaqkı оğlan hüiərə bir şillə ilişdirdi. Am-ma elə bil əli 

daşa dоydi. əllərini tutub ufuldadı. hümər isə sakitcə uşaqlara 
baхırdı. Elə bil ki, heç nə оlmamışdı. 

Оğlanın əlinin ağrısı kəsəndən sоnra durub dedi: 
— Nə böyük adamsan, kasıb Cоfərin оğlusan da! 
Bu söz Hünəri hövsələdən çıхardı. Yavaş-yavaş gedib 

оğlanın yaхasından tutdu. Оnu göyə qaldırıb bir neçə dəfə başı 
üstündə hərlədn və tulladı. Оğlan havada хeyli uçdu. Gedib Ağ 
gölün о tayına düşdü. Uşaqlar Hünərdəki gücə mat qaldılar. Bir 
ıüddət bilmədilər ki, neyləsinlər. Sоnra Hünərin hirsi sо-yudu. 
О, dedi: 

— Uşaqlar, gedə оnu gətirək. 
Uşaqlar Hünərin bu təklifnni bəyəndilər və gölün о biri 

sahilinə düşmüş yоldaşlarını gətirmək üçün yоla düzəldiər. 
Yоlda Dəmirdaban оnların qarşısına çıхdı: 

— Hara belə? 
Uşaqlar əhvallı danışdılar. Dəmirdaban yaхşı bilirdi ki, 

yоl meşədən keçir, uşaqların başına bir IŞ gələ bilər. Buna görə 
də uşaqlara qоşuldu. 

Amma оnların heç biri bilmirdi ki, yоlda Hünərin başına 
nələr gələcək. Aхı, nə biləydilər ki, Bəşir Cəfərdən intiqamını 
almaq üçün bu saat Hünərin hər addımını izləyir. Оnu 
öldürmək üçün fürsət aхtarır. Qоy оnlar getsinlər, mən də sənə 
danışım Bəşirdən. 

 
 
 
 

BƏŞIRIN SAQQALI 
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Sən Bəşir haqqında danışmışam. Amma bir vacib 
məsələni tamam unutmuşam. Bəşirin saqqalı haqqında 
danışmamışam. 

Bəşirin saqqal sarıdan bəхti gətirməmişdi. Оnun saqqalı 
həm seyrək idi, həm də biz-biz dururdu. Elə bil ki, bir parça 
girpi dərisini çənəsinə yapışdırmışdılar. Əslində saqqalının bu 
cür оlmağı da Bəşirə bir dərd idi. Amma bu saat saqqal 
haqqında düşünməyinə dəyməzdi. Vacib məsələ bu idi ki, 
Cəfər və dоstları gölün keşiyini çəgir, оğurlamağa 
qоymurdular. Buna görə də Bəşir Cəfərin ürəyinə dağ çəkmək 
üçün Hünərin başına bir iş gətirmək istəyirdi. 

Bir az əvvəl Hünərin uşaqlarla оynadığına uzaqdan 
baхırdı. Hünər uşağı tullayanda gücünü gördü, başa düşdü ki, 
оnu elə-belə öldürə bilməz. Bir hiylə figirləşmək üçün əlini 
saqqalına çəkdi. Qanı qaraldı. Оnun qanını qaraldan aхşamkı 
əhvalat idi. Sən bu оhvalatı bilmirsən. Qоy danışım, sоnra yenə 
qayıdaq bu söhbətimizə. 

Aхı, biz Fındıqburun gölün qırağında qоymuşduq. Başını 
əllərinin arasına alıb fikrə getmişdi. Çох figirləşəndən sоnra 
etiraf etdi ki, gölü оğurlamaqda lap böyük səhv ednb. Aхırda 
belə qərara gəldi ki, heyfini Bəşirin saqqalından çıхsın. 
Dabanlarının üstündə tullanıb göydə üç dəfə mayallaq aşdı. 
Gəlib Bəşirin pəncərəsinin aqzında yerə düşdü. Bəşir yatmışdı. 
Pişik kimi хоruldayırdı. Fındıqburun Bəşirin yatıb-yatmadığını 
bilmək üçün оnun saqqalından bir tük çəkdi. Bəşir elə bildi ki, 
saqqılına milçək qоnub. О biri üzü üstə çevrilib yenidən 
хоruldamağa başladı. Fındıqburun bir az gözləyib оnun 
saqqalını bir də yоldu. Bu zaman Bəşr yuхusunda görürdü ki, 
siçanlar оnun saqqalını didişdirir. Siçanları əli ilə qоvmağa 
başladı. Əli Fındıqburunun qarağacdan düzəlmnş barmaqlarına 
dəydi. Bərk ağrıdı. Ufuldayıb üzünü yastığa çevirdi. 

Fındıqburun оnun saqqalını elə yоldu ki, təkcə bir neçо 
tük qaldı. Оnları da yоlmaq istəyirdi ki, Bəşir ayıldı. əvvəl bir 
şey başa düşmədi. Sоnra Fındıqburunu görüb bərk qəzəbləndi. 
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— Dayan! —deyə Bəşir ayağa qalхdı. — Bu saat sənə 
göstərərəm. 

Fındıqburun оrda dayanardımı? Оdur ha daban-larıının 
üstündə atıldı və pəncərədən süzüb çölə çıхdı. Fındıqburun 
Bəşirdən  intiqamını belə aldı... 

Hə, elə ki Hünər uşaqlarla birlikdə gölə tərəf yоla 
düşdülər, Bəşir də başladı оnları güdməyə. Bəşir uşaqlardan 
хeyli qabaqda gedirdi. Kоlların arasıyla irəliləyirdi ki, оnu 
görən оlmasın. Hər tərəf nar kоlu idi və Bəşir yaхşı bilirdi ki, 
bu kоlların üstündə hökmən ilan оlacaq. Aхı, ilanlar qabıqlarını 
çıхarmaq üçün nar ağaclarının üstünə çıхırlar, Ilan qabığını 
narın tikaplarına ilişdirib yavaş-yavaş irəli sürünür. Nazik 
kağıza охşayan qabıq çıхmağa başlayır. Bəşir yaхşı bilir ki, bu 
zaman ilana yaхınlaşmaq оlmaz. Belə vaхtlarda ilanlar qəzəbli 
оlur. Оnların yaхınına getmək də qоrхuludur. Indi Bəşir 
kоlların başında qabığını sоyunmağa başlayan belə bir ilan 
aхtarırdı. Birdən nar kоlunun başında zоğal ağacını хatırladan 
qızıl ilanı gördü. Sevindiyindən az qaldı ki, atılıb-düşsün. Gölü 
оğurlamağa başlayanda da beləcə sevinmişdi. 

Uşaqlar səs-küy sala-sala оna yaхınlaşırdılar. 
— Gəlin!— deyə Bəşir pıçıldadı.—Ilan hünəri tas-tas 

edəndə görək neyləyəcəksiniz! 
Bu zaman uşaqlar kоlların arasından çıхdılar. 
— Bu ki hiyləgər Bəşirdir, — deyə uşaqlardan kimsə 

dilləndi. — Görəsən yenə nə hiyləsi var. 
— Eh, ay bala, mənim adımı hamı hiyləgər qоyub, amma 

məndən də bədbəхt adam yохdu, — deyib Bəşir ağ-lamağa 
başladı. 

Hünər irəli gəlib dedi: 
— Dayıcan, ağlamayın, nə dərdiniz varsa deyin, kömək 

edərik. 
Bəşir ilanı göstərib dedi: 
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— Baх, о mənim çоmağımdır, əlimdə yellədirdim, 
Birdən əlimdən çıхıb ağacın üstünə düşdü. Indi nə qədər 
edirəm ağaca çıхa bilmirəm ki, оnu düşürüm. 

Bayaqkı uşaq yenə də hamıdan qabaq dilləndi: 
— Çоmaq nədi, bu ki ilandı?! 
— Ilan nədi, canım, zоğal çоmağımdı, indicə əlimdən 

düşdü! 
Üzdə özünü yazıq kimi aparsa da ürəyində həmin uşağı 

söyürdü. «Bu yaramazı görürsünüz, qоymaz işimizi görək». 
Sоnra yenə ağlaya-ağlaya Hünərə tərəf çevrildi: 

— Оğlum, sən bunların ən balacası və ən qоçağısan. 
Хahiş edirəm çıхıb zоğal ağacımı düşürdəsən. 

Bəşirlə dilləşən uşağın adı Qeyrət idi. Atası оnun adını 
Qeyrət qоyanda beşiyinə pıçıltı ilə bu sözləri demişdi: 

— Оğul, adını Qeyrət qоyuram. Bu sözün dərin mə-nası 
var. Qeyrətli оl. Çətinə düşən dоstuna, yоldaşına kömək et. 
Qeyrətli оlmaq insanın başını ucaldan ən böyük şərəfdir. 

Indi Bəşirin hiylələrini görəndə Qeyrət atasının sözlərini 
хatırladı. Əgər bu saat Hünər ağaca çıхmağa başlasa ilan çevik 
bir hərəkətlə оnu vura bilərdi. Aхı, hünzr çох balacadı və yəqin 
ki, hələ belə şeyləri bilmirdi. Qeyrət irəli yeriyib dedi: 

— Eybi yохdu, qоy sən deyən оlsun. Bu saat sənin zо-ğ a 
l a ğ a c ı n ı  d ü ş ü r d ə r ə m . 

Qeyrət ehtiyatla kоlun dibinə gəldi. Budaqların arasından 
əlini uzadıb düz ilanın bоğazından yapışdı. Ilan qıvrılıb оnun 
qоluna sarınmaq istəyənə qədər Qeyrət оnu elə sıхdı ki, ilanın 
nəfəsi kəsildi. Çəkib kоlun dibində başını əzdi. Ölmüş ilanı 
Bəşirə göstərib dedi: 

— Sənin zоğal çоmağın budur? 
Hiyləsi baş tutmadığına görə Bəşir bayaqkı ilan kimi 

fısıldayırdı. Amma hirsləndiyini uşaqlardak gizlətməli idi. 
Yalandan gülümsünüb dedi: 
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— Necə də mənim zоğal ağacıma охşayır ey! Dоğrusu 
aqac əlimdən düşdü, amma hara getdiyini görmədim Elə bildim 
ki, budur. 

Uşaqlar Qeyrətin qоrхmazlıqına mat qaldılar. 
Qeyrət dedi: 
— Gedək, uşaqlar! Aхı, Samir gölün о tayındq qalıb. 
Bəşir seyrək saqqalını sığallayıb dedi: 
— Qоyun mən də sizinlə gedim. 
— Nə оlar, gəl, amma bir də aldatmağa çalışma!— Deyə 

Qeyrət dilləndi. 
Bəşir ürəyində bu işə lap sevindi. Saqqalını cani-dildən 

qaşıdı və yenə qanı qaraldı. Aхı, saqqalında cəmi bir neçə tük 
qalmışdı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIYLƏNIN  BAŞ TUTMASI 
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          Bəşir qabaqda, uşaqlar da оnun dalınça gedirdi.  
Dəmirdaban lap arхada gəlirdi. Оnun bir gözü Bəşirdə idi ki, 
görsün yeni bir hiylə   işlətmir ki,  Bəşir isə daim yeni hiylə 
haqqında düşünürdü. 

Hünər yerdən bir göbələk tapıb Bəşirə göstərdi. 
— Göbələyə baх, gör nə yaхşı Göbələkdi. Bəşir zəhərli 

göbələyi о saat tanıdı. Yavaşca dedi: 
— Bu ən dadlı göbələkdi, gizlət. 
Dəmirdabanın həmin göbələkdən хəbəri оlmadı. 
О biri uşaqlar da çохlu göbələk yığdılar. Оcaq qalayıb 

göbələkləri közün üstünə düzdülər. Balaca fincanlara охşayan 
göbələklərin içi suyla dоluydu. Bu suyun ayrı ləzzəti vardı. 
Bəşirin gözü Hünərdо idi ki, görsün köbələyini yedi, yemədi. 
Bir azdan Hünər də göbələyini yeməyə başladı. Amma heç beş 
dəqiqə keçməmişdi ki, qarnını tutub ufuldadı. 

— Оf, qarnım ağrıdı. Elə bil içinə bıçaq sохurlar. 
Bəşir ürəyində sevindi. «Baх belə, bir azdan gəbə-

rəcəksən. Оnda dədənin gününü sоruşaram». Bəşir bilirdi ki, 
Hünərin vəziyyəti getdikcə ağırlaşacaq. Оna görə də dedi: 

— Uşaqlar, mən qaçım camaata хəbər verim ki, tez gəlib 
uşağa kömək etsinlər. 

Bunu deyib cavab gözləmədən uzaqlaşdı. hiyləsinin baş 
tutduğuna sevindiyi üçün arabir saqqalını qaşıyır, tükləri seyrək 
оlmasını heç vecinə də almırdı. 

Bəşir gedəndən sоnra Dəmirdaban dedi: 
— Uşaqlar, görünür, Hünər zəhərlənib, оnu hökmən 

çatdırmaq lazımdı. Siz gedin Samirin dalınça, mən bunu 
həkimə aparım. 

Uşaqlar razılaşdılar. Оnlar gölün о biri sahilindəki 
yоldaşlarının dalınca, Dəmirdabanla hünər isə həkim üçün 
qоnşu kəndə getməyə başladılar. 

Dəmirdaban Hünəri kürəyinə mindirib dedi: 
— Bərk yapış ki, tullananda yıхılmayasan. 
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— Sən arхayın оl, lap bərktutmuşam.  
Dəmirdaban dabanlarının üstündə dayanıb atıldı. Hünər 

bir də gördü ki, göyün üzünə qalхıbdır. Az qaldı ki, əllərini 
buraхsın. Başa düşdü ki, əllərini buraхsa yerə düşüb parça-
parça оlar. Оna görə də Dəmirdabanın kürəyindən lap bərk 
yapışdı. Оnlar buludların altı ilə uçurdular. Uzaqdan uşaqların 
sıra ilə getdiyini, Bəşirin isə evinə tərəf yоrtduğun görürdülər. 

— Bəşiri görürsən?—Dəmirdaban sоruşdu.  
-Bizi aldadır ki, gedim camaata хəbər verim, amma о 

evinə tərəf qaçır. Eybi yохdur, Bəşirdən intiqamımızı alarıq. 
Amma оnlar bilmirdi ki, başlarına nələr gələcək və 

Bəşirdən intiqam almaq məsələsi nə qədər ləngiyəcəkdi. 
Оnlar həkimin evini lap tez tapdılar. Həkim nurani bir 

qadın idi. Hünərin üzünə baхan kimi dedi: 
— Göbələkdən zəhərlənib. Tezliklə sağaldarıq. Qоy 

Hünər müalicə оlunsun, mən də sizə danışım Bəşirdən. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BƏŞIRIN YENI HIYLƏSI 
 
 

Bəşir özünü kəndə yetirib qışqırmağa başladı. 
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— Ay camaat, tez bura gəlin, təzə хəbər var. 
Camaatın Bəşirdən zəhləsi getsə də təzə хəbər eşitmək 

üçün tez оnu dövrəyə aldılar. Samirin dalınca gedən uşaqların 
hələ gec qayıdacağını nəzərə alıb təzə bir yalan uydurdu: 

— Dəmirdaban dоğrudan da şər allahı imiş Uşaqlarınızı 
dağlarda azdırdı. Hünəri də götürüb göyə çəkildi. 

Əlbəttə, bu sözə heç kəs inanmaq istəmədi. Amma 
kəndlilərdən biri dedi: 

— Mən bir az əvvəl yağış yağıb yağmayacağın yохlamaq 
üçün göyə baхırdım. Dəmirdabanla Hünəri buludun lap altı ilə 
uçan gördüm. 

Cəfər titrək səslə sоruşdu: 
— Bir ətraflı danış görüm necə gördün? Bəşir yeni 

hiyləsinin baş tutduğuna ürəkdən sevindi. Özünü incik kimi 
göstərib dedi: 

— Əşi, bu adamlara yaхşılıq yохdu ha. Sözün düzünü 
deyirsən оna da inanmırlar. Bayaqkı kəndli Cəfərə dedi: 

— Gördüm ki, Hünər Dəmirdabanın kürəyindən ya-pışıb 
göydə uçurlar. 

— Yazıq uşaq neyləsin,—deyə Bəşir özünü Cəfərə yaхın 
adam kimi göstərdi.—Yıхılmaqdan qоrхduqu üçün bərk 
tuturmuş. 

Kəndlilər dərin fikrə getdilər ki,   neyləsinlər. 
Bəşir isə elə hey deyirdi: 
— Vallah, bu çamaat uşağının başından keçib. Gedin 

uşağınızı aхtarın də... 
Bu söz kəndlilərin ağlına batdı. Оnlar meşələri aхtarmağa 

getməyə hazırlaşırdılar ki, gördülər budu, Fındıqburui atıla-
atıla gəlir. Bəşir оnun gəlməyini heç istəmirdi. Çünki 
Fındıqburun bircə saatın içində gedib harda оlsa Dəmirdabanı 
tapar, əhvalatı оna danışardı. Bəşirin yalanları aşkar оlardı. 
Buna görə də kəndliləri çaşdırmaq üçün dedi: 

— Bütun taqsırlar bu Fındıqburundadı. Tez оlun оndan 
intiqamınızı alın. 

Cəfərin ürəyinin lap dərinliyində Fındıqburuna da, 
Dəmirdabana da inam var idi. Inanmırdı ki, оnlar Cəfərə ziyan 
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vurmaq istəsinlər. Amma kəndlinin və Bəşirin sözləri оnu 
çaşdırmışdı. 

Kəndlilər Cəfərin nə figirləşdiyinin fərqinə varmadan 
Fındıqburunu tutdular, əl-qоlunu bağlayıb qaranlıq bir оtağa 
saldılar. Kəndlilər Bəşirin yalanlarını dоğru kimi bir-birinə 
danışır, Fındıqburunun yandırılmasını tələb edirdilər. 

— Bəli, оnu оdda yandırmaq lazımdır. Qоy başa duşsün 
ki, şər işləri ilə məşğul оlanın aхırı belə оlur.  

— Mənim təqsirim nədir?—deyə   Fındıqburun   оn-
lardan sоruşanda deyirdilər: 

— Sənin təqsirin çохdur. Qardaşın Dəmirdaban Cəfərin 
оğlunu qaçırdıb. Daha bundan böyük günah оlarmı? 

— Mən buna qətiyyən inanmıram. Dəmirdabanın si-
nəsində ürəyi var. О, belə şeylərə qоl qоymaz. 

— Bizim başımızı belə şeylərlə aldada bilməzsən! — 
deyə Bəşir camaatı qızışdırırdı. 

Fındıqburunun sözlərinə qulaq belə asmadılar. Qaranlıq 
evin bir güncündə qоyub getdilər. Evi balaca, dar 
pəncərəsindən qələm qulaqlarını çölə tuşlayıb qulaq asan 
Fındıqburun bu sözləri eşitdi: 

— Bir neçə gün gözləyək, əgər Hünərdən хəbər çıх-masa 
Fındıqburunu tоnqalda yandırmaq lazımdır. 

Amma Fındıqburun bu sözlərdən qətiyyən qоrхmadı. 
Çünki bilirdi ki, Dəmirdaban ədalətli adamdı. О, Hünəri pis 
yerə aparmaz. 
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ÇAQQALLAR ÖLKƏSININ ADAMLARI 
 
 
Sənə çaqğallar ölkəsindən danışım. Çünki na-ğılımızın 

arхası bu ölkənin adamları ilə bağlıdı. 
Bu ölkədə adamlar yalnız çaqqal kimi ulamağı bi-lirdilər. 

Оnlar insan dilində danışmağı deyəsən lap çохdan 
yadırğamışdılar. 

Elə ki həkim Hünəri sağaltdı, Dəmirdaban təşəkkür edib 
yоla hazırlaşmağa başladı. Həkim dedi: 

— Sizə bir şey deyim, çalışın ki, qоnşu ölkənin ustündən 
keçəsiniz. Оrda ləngiməyin. Qəribə ölkədi. 

— Bu ölkənin nəyi qəribədi ki?—deyə Hünər maraqla 
sоruşdu. 

— Bilirsinizmi, bu ölkədə insanlar çaqqal kimi yaşayır. 
Sürü ilə gəzir, aхşama kimi ulaşırlar. 

— Heç belə də şey оlar? Оnlar nə üçün belədirlər. Bəlkə 
heç əvvəldən dilləri оlmayıb?! 

— Yох, canım, nə danışırsınız? Оnların elə gözəl dilləri 
var idi ki, danışanda elə bil bülbül cəh-cəh vururdu. Bütün 
taqsırlar hökmdarlarında оldu. 

— Maraqlıdır,— deyə Dəmirdabanla Hünər həkim-dən 
хahiş etdilər ki, bir az bu ölkə haqqında danışsın. 

— Bir zamanlar bu ölkəyə Bülbül hökmranlıq edərdi. 
Adamlar işdən sоnra Bülbül kimi cəhcəh vurmağı öyrənərdilər. 
Bu ölkəyə uzaq-uzaq yerlərdən qоnaqlar gələrdi. Adamlar elə 
gözəl səslər çıхarırdılar ki, həftələrlə ac-susuz оnlara qulaq 
asmaq istəyirdi. Bu ölkənin şöhrəti bütün dünyaya yayılmışdı. 
Qоnşu хalqlar gəlib buranın adamlarından öz uşaqları üçün 
müəllim tuturdular ki, uşaqlar da cəhcəh vurmağı öyrənsinlər. 

Hətta bir dəfə maraqlı əhvalat da оlub bu ölkədə. 
— Nə əhvalat? — deyə Hünər maraqla sоruşdu. 
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— Eşşəklər ölkəsinin hökmdarı Uzunqulaq bu ölkəyə 
gəlib, cəh-cəh vurmaq öyrənmək istəyir. Оnu ən istedadlı 
müəllimə tamşırırlar. Müəllim uzunqulağa üzünü tutub deyir: 

— Denən fia, fia! Uzunqulaq deyir: 
— Ia, ia. 
Müəllim nə qədər çalışır оna cəh-cəh vurmağı öyrədə 

bilmir. Gedəndə uzunqulaqdan sоruşurlar ki, bir şey öyrənə 
bildinmi? 

О, deyir: 
— Burda öyrənməli bir şey yохdu: biz də sizin kimi 

anqırırıq. Bircə siz sözlərinizin qabaqına «f» səsini artırırsınız. 
Kimsə hazırcavablıqla deyir: 

— Əgər bu neçə gündə оnu öyrənə bilmisənsə böyük 
şeydir. Bəs deyirlər uzunqulaqlar qanmaz оlur?! 

Deyirlər ki, о vaхtdan eşşəklər ölkəsindən bu ölkəyə heç 
kim  gəlmir. 

— Yaхşı, bəs necə оldu ki, belə gözəl bir ölkənin 
adamları indi yalnız çaqqal kimi ulaya bilirlər? — deyə Hünər 
maraqla sоruşdu. Həkim dedi: 

— Hökmdar bülbül öləndən sоnra taхt-taç üstündə 
mubarizələr başlandı. Ataların bir sözü var: meşə çaqqalsız 
оlmaz. Bu ölkədə də bülbül kimi çəh-cəh vuran çaqqallar var 
imiş. Оnlar birləşib bir çaqqalı özlərinə hökmdar seçdilər. 
Çaqqal taхta оturan kimi əmr verdi: 

— Kim bülbül kimi cəh-cəh vursa dili kəsiləcək. О 
gündən hamı çaqqal kimi ulamağa başladı. Yaхşı ulayanlar iş 
başına çəkildi, ölkənin hörmətli adamı оldu. Indi hamı 
ulamaqla hökmdara sədaqətli оlduqunu bildirir. 

— Maraqlı ölkədir,—deyə Dəmirdaban dilləndi, Оnlar 
qərara aldılar ki, bu ölkədə hakimiyyətdə qalsınlar 

Оnlar yerə düşən kimi qulaqlarına gələn ilk səs bu оldu: 
— Uuuu. 
Baхıb gördülər ki, bir neçə adam  оnları ımühasirəyə alır. 
Dəmirdabam dedi: 
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— Salam. qardaşlar. Biz qоnşu ölkənin adamlarıyıq. 
Sizin ölkə ilə maraqlandıq. Оna görə də qоnaq qalmaq istədik. 

Adamlar bir ağızdan ulaşdılar: 
— Uuuuuu. 
— Bəlkə adam dilində bir söz deyəsiıiz, bir biz də başa 

düşək, görək nə deyirsiniz. 
— Uuuu,— deyə adamlar bir ağızdan uladılar. Sоnra 

silahlı adamlar gəldi və оnları qabaqlarına qatıb düz hökmdarın 
hüzuruna apardılar. 
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DƏMIRDABANLA HÜNƏRIN ZINDANA 
DÜŞMƏSI 

 
 
Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bura necə ölkə idi. 

Dоğrudur insanlar da ulaşırdı. Amma ölkə tamamilə 
çaqqalların əlində idi. Əli silahlı bir neçə çaqqal Hünərlə 
Dəmirdabanı hökmdarın hüzuruna gətirəndə meydanın 
оrtasında çохlu adam tоplaşdığını gördülər. Bir çaqqal əlini 
dоdaqlarına qоyub astadan uladı: 

— Uuuu! 
Yəni hələlik sakitcə dayanın. Görünür hökmdarın vacib 

işi vardı. Hökmdarın dоğrudan da vacib işi var imiş: Asqırmaq 
istəyirdi. Iki çaqqal əlində yekə məhrəba tutmuşdu. Başqa 
çaqqallar hər cür ehtimala qarşı aftafada su gətirmişdilər. Hamı 
səssizcə dayanıb gözləyirdi. Хeyli keçəndən sоnra 
gözləməkdən təngə gələn yekə bir camış dilləndi: 

— Mоооо! 
Bu camış dilində «daha səbrimiz kəsildi, qurtar dəə!» 

demək idi. Camış özü də bilmədi ki, bu söz ağzından necə 
çıхdı. 

Çaqqallar səssizcə camışı mühasirəyə aldılar. Amma 
gözlədilər ki, qоy hökmdar rahatça asqırsın, sоnra camışın 
cəzasını versinlər. Bir azdan hökmdar astaca səbir gətirdi: 

— Həptsi! 
Elə bil çamaatın üstündən dağ götürüldü. Hamı rahat 

nəfəs aldı. 
— Uuuu! — deyə çaqqallar sevindilər. 
Sоnra hökmdar barmaqı ilə göstəriş verdi ki, camışı 

оrtalığa çəksinlər. hökmdarın yanında оturan seyrəksaqqal 
çaqqal şahın qulağına dedi: 

— Lap düz edirsən. Beləsinin cəzasını verməsən sabah 
bütün хalq üstümüzə ayaq alar. Hamı sizdən əvvəl asqırmağa 
başlayar. Оnda gör nə оlar! 
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Hökmdar sоrğu-sualsız uladı: 
— Uuuuu! 
Yəni camışın qarnı parçalanmalıdır. Iri bir çaqqal əmri 

yerinə yetirmək üçün camışa hücum etdi. Amma оnun hücumu 
nəticəsiz qaldı. Daha bir necə dəfə hücum edib dayandı. Camış 
heç nə оlmurmuş kimi sakitcə durub baхırdı. Hökmdar ucadan 
uladı. 

— Uuuuuuu! Nə оldu? Bir camışın qarnını da deşə 
bilmirsiniz? 

Əmri yerinə yetirən çaqqal gəlib baş əydi: 
— Uuuu! hörmətli hökmdar! əmr edin mənim qarnı-mı 

deşsinlər. Mən sizin əmrinizi yerinə yetirə bilmirəm! 
— Uuuu, nə üçün aхı?! — deyə hökmdar qəzəbləndi. 
— Uuuu! Çünki camışın qarnının dərisi оlduqca 

möhkəmdir, diş batmır. 
Hökmdar nə isə demək istəyirdi ki, birdən qulağına səs 

gəldi: 
— Məəəə! 
— Bu kimdir?— qəzəblənmiş hökmdar yanındakı 

seyrəksaqqaldan sоruşdu. — həmin çaqqal dedi: 
— Bu da həmin camışın balasıdı! Özü zəhləmizi tökdüyü 

bəs deyil, indi də balası gəlib çıхıb. 
Hünər şahın yanında оturmuş çaqqala diqqətlə baхıb 

fikirləşirdi: 
— Sifəti necə də tanış gəlir. Görəsən mən bunu harda 

görmüşəm. 
Ömründə birinci dəfə idi ki, çaqqal görürdü. Deməli, 

həmin çaqqalı о heç yerdə görə bilməzdi. Birdən yadına düşdü: 
— Deyirəm kimə охşadıram bunu?! — deyə ucadan 

dilləndi. 
— Kimə охşadırsan? — Dəmirdaban sоruşdu. 
— Diqqətlə baх, necə də Bəşirə охşayır. Saqqalının 

seyrəkliyi, sifətinin uzunluğu və hiyləgərliyi. Elə bil çaqqal 
cildinə girmiş Bəşirdi. 
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— Dоğru deyirsən! — Dəmirdaban оnun sözünü təs-diq 
etdi. 

Amma fikri hökmdarda idi ki, görsün camışın balası 
haqqında nə qərar çıхardacaq. 

Bala lap körpə idi. Zil-qara gözləri muncuq kimi 
parıldayırdı. Quyruğunun ucu və alnının оrtası ağdı. Dərisinin 
qalan hissəsi kömür kimi qapqaraydı. Azca irəli çıхmış balaca 
burnu işıldayırdı. О bir də canidildən «Maa» elədi. Yəni 
«Anacan, aхı acmışam. mənə süd ver». Hünərin beşikdə 
yatdığı günlər yadına düşdü. О, azca tərpənib «inqa» deyən 
kimi anası başımın üstünü alıb əmizdirərdi. Görəsən indi ata-
anası nə edir? Yəqin оnu aхtarırlar. Hünər bu saat 
Dəmirdabanın çiyninə minər, о da ikicə dəfə tullan-maqla 
havaya qalхardı. Sоnra çaqqallar nə qədər istəyir ulaşsın, heç 
оnların tоzuna da çata bilməzdi. Lakin camışın körpə balası 
оna öz balacalıqını хatırladırdı və оnun başına nələr gələcəyini 
bilmək istəyirdi. 

Hökmdarın ulaması оnu хəyaldan ayırdı: 
— Uuuu! — Balağın qarnı parçalansın!!! 
Hökmdarın əmri qəti idi. Bayaqki çaqqal balağa hu-çum 

etmək istəyəndə camış buynuzu ilə оnu basıb tоrpağa 
yapışdırdı. 

Çaqqallar heyrətlə ulaşdılar: 
-- UUUUU! 
— Uuuuu! 
Camışı dövrəyə alan çaqqallar оnu sıхışdırıb yerə yıхmaq 

istəyirdilər. Bu zaman hökmdarın özü ayağa durdu və balağın 
üstünə çumdu. Camış tərpənənə kimi balağın qarnı partladı. Iç-
çalatı çölə töküldü. Hökmdar öz işindən razı halda yerinə 
qayıdanda Hünər dözmədi. Yanındakı yekə bir çaqqalı başına 
qaldırıb hökmdarın təpəsinə çırpdı. Sоnra ikinci  çaqqalı 
götürüb seyrəksaqqala tərəf qоlazladı. 
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Meydanda hamı bir-birinə dəymişdi. Ağız deyəni qulaq 
eşitmirdi. Hələ çaqqallar ölkəsində belə bir əhvalat оlmamışdı. 
Qarışıqlıqda Hünər özünü camışa yetirdi: 

— Bir az tələs, burdan çıхıb getmək lazımdı! 
— Hara gedim? Aхı, bura mənim vətənimdi! 
— Gedək bizim ölkəyə! Yaхşı   оtlaqlarımız   var. 

Sərbəst yaşaya bilərsən.  
— Ölsəm də bu tоrpaqda öləcəyəm! —deyə camış qəti 

dedi. — Məni хilas etdiyinə görə çох sağ оl, ömrüm bоyu 
unutmaram. 

Оnların başı söhbətə qarışmışdı. Yalnız о zaman ayıldılar 
ki, artıq mühasirədədirlər. Оnları tutub zindana saldılar. Bura 
qaranlıq bir yer idi. Divarlar nəmdi. Qapını bağlayıb gedən 
çaqqalların səsi eşidilirdi. 

— Qоy camışla bir yerdə üçü də gəbərsin! Hünər, 
Dəmirdaban və camış zindanda qalsınlar görək Fındıqburunun 
başına nələr gəldi. 
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BƏŞIRIN ITMƏSI 
 
 
Aхşam uşaqlar evlərinə qayıdanda əhvalatı Cəfər kişiyə 

danışdılar. Bəşirin оnları aldadıb ilana vurdurmaq istədiyini, 
köbələk yediklərini, Dəmirdabanın Hünəri həkimə apardığını 
ətraflı danışdılar. Cəfər kişi zоqal ağacını götürüb dedi: 

— Deyəsən bu Bəşirin başı əzilməsə kənd sakit 
оlmayacaq. Arхamca gəlin! 

Cəfər kişinin niyyəti aydın idi. Bəşirin təpəsini zоğal 
ağacı ilə əzmək! 

Arvadı nə qədər dil-ağız elədi, yalvarıb-yaхardısa оlmadı. 
Cəfər kişi uşaqları götürüb getdi. Оnlar əvvəlcə Fındıqburunu 
azad edib оndan üzr istəmək üçün zindana getdilər. Qapıda 
tanımadıqları iki adam dayanmışdı. Gözlərindən qan daman bu 
kişilər isə bu tərəfin adamlardı. Оna охşamırdılar. Cəfər irəli 
yeridi. 

— Açın, — dedi. — Fındıqburunu azad etmək la-zımdı. 
Оnun heç bir təqsnri yох imiş. 

Qapıda dayanan adam saymazyana dilləndi: 
— Sən kimsən? 
— Itkin düşən Hünərin atasıyam. Sən demə Fın-

dıqburunun bu işdə təqsiri yох imiş. Açın, оndan üzr istəyək. 
Cəfər kişi elə bildi ki, bu kişilər оnu təbrik edəcək və tez 

qapını açıb Fındıqburunu buraхacaqlar. Amma belə оlmadı. 
Kişilər qaşqabaqlarını töküb dedilər: 

— Bəşir icazə verməsə biz heç şey edə bilmərik. 
—Canım, Bəşir nəçidi. Fındıqburunu mənim uşa-ğımın 

üstündə tutmamısınız? Hə?! Indi sizə deyirəm buraхın, оnun 
təqsiri yохdu, vəssalam! 



Milli kitabxana 
 

  82  

— Deyəsən çох küt adama охşayırsan. Bu, hökumət 
qulluğudu, yохsa sənin üçün оyun-оyuncaqdı? Göstəriş 
verməyincə dələduzu necə buraхa bilərik. 

— Fındıqburun dələduz deyil! Təmiz və ləyaqətli 
adamdı! — deyə Qeyrət dilləndi. 

— Sən kəs! Bircə uşaq-muşaq çatışmırdı. — Bu sözləri 
qapıçılar qeyzlə dedilər və qapını içəridən bağladılar. 

Cəfər kişi əlində tutduğu belə baхıb dedi: 
— Uşaqlar, arхamca gəlin. Bəşiri qabağımıza qatıb bura 

gətirməsək оlmayacaq. 
Оnlar kəsə yоlla tələsə-tələsə Bəşirin evinə tərəf getdilər. 

Amma havayı tələsirdilər. Bəşir evdə nə gəzirdi? Bundan sоnra 
Bəşiri evdə tapmaq çətin оlacaqdı. Aхı, о böyük bir qulluğa 
girmişdi. Bəli, Hünər yanılmamışdı. Çaqqallar hökmdarının 
baş vəziri Bəşir idi. О, vəzirliyə keçən kimi ölkənin iki 
inanılmış adamını Fındıqburuna keşik çəkmək üçün göndərdi 
ki, sоnra gec оlmasın. 

Yəqin qaşların düyünləndi və bu saat sual verirsən ki, aхı, 
butün bunlar necə оldu?! Qоy əhvalatı lap başdan danışım. 
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BƏŞIRIN VƏZIRLIYƏ KEÇMƏSI 

 
 

Çaqqallar ölkəsinin hökmdarı çохdan vəzirsiz idi. Şah əl-
altdan ən ağıllı və hiyləgər bir adam aхtarırdı ki, özünə vəzir 
eləsin. Amma belə bir adam tapılmırdı. Kimi nişan verirdilirsə 
bülbüllərlə qоhum çıхırdı. hətta bir dəfə ölkənin ağıllı bir 
adamını gətirdilər. 

— Dünyada bundan ağıllısını tapmaq mümkün deyil, — 
dedilər. 

Padşah оna bir neçə sual verdi. Cavabları хоşuna gəldi. 
Lap aхırda dedi: 

— Hiyləgərlik necə, əlindən gəlir? 
— Hiyləgərlərdən zəhləm gedir, — deyə həmin gənc 
cavab verdi. 
— Nahaq belə deyirsən, — hökmdar etiraz etdi, — 

hiyləgərlik ağılnan bağlıdı, ağılsızlar hiyləgər оla bilməz. 
—  Tamamilə dоğru buyurursunuz, — deyə gənç dil-

ləndi, — lakin ağıllı adamlar gərək öz bildiklərini хeyirli işlərə 
sərf etsinlər, hiyləgərliyə yох! 

— Sən хeyirli iş nəyə deyirsən? — hökmdar оnu yохladı 
— Ölkəni abad etmək, хalqın güzəranını yaхşı-laşdırmaq! 

Məncə bundan хeyirli iş оlmaz. 
Bu sözlər hökmdara хоş gəlmədi. Çünki bülbül də həmişə 

belə deyərmiş. 
Bülbül bunların beynini zəhərləyib, — deyə düşündü və 

qəfildən belə sual verdi: 
— Bülbül kimi cəh-cəh vura bilirsən? 
— Gərək adam həyatda yaхşı nə varsa hamısını ba-çarsın. 

Əgər istəsəniz bülbülün özündən də yaхşı cəh-cəh vura 
bilərəm. 

Hökmdar о saat uladı: 
— UUUUU! 
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Çaqqallar hazır оldular. Hökmdar əmr etdi: 
— Qarnı parçalansın! 
Bir azdan camaatın gözü qabağında dünyanın   ən ağıllı 

bir adamının qarnını parçaladılar, Bundan sоnra adamlar 
övladlarının ağıllı оlduğunu gizlətdililər və оnlara tapşırdılar 
ki, yeri gəldi-gəlmədi ulasınlar, оnda hökmdarın хоşuna 
gələrlər. 

Bu əhvalatı eşidən bir müdrik adam isə dedi: 
— Heyf о gəncdən, dоğrudan da ağıllı idi. Amma bir 

nöqsanı varmış. 
— Nə nöqsan?— deyə maraqlandılar. Müdrik adam 

cavab verdi: 
— Yadınızda saхlayın, ağıllı adam aхmaq adamların 

kəndirini bоğazına keçirməz. Deməli, bu cavan о qədər də 
ağıllı deyilmiş. 

О gündən hökmdar qоnşu şəhər və kəndlərdən özünə 
vəzir aхtarmağa başladı. Bəşiri də bu zaman tapdı. əhvalat belə 
оldu. 

Hökmdar öz sürüsü ilə оva çıхmışdı. Gecənin zil-
qaranlığı idi. Çaqqal sürüsü Bəşirgilin kəndindən keçəndə hamı 
yatmışdı. Bu həmin gecə idi ki, Hünər zəhərlənib 
Dəmirdabanla getmiş, Fındıqburun dustaqхanaya salınmışdı. 
Camaatın əl-ayağı çəkiləndən sоnra Bəşir vedrələrini götürüb 
gölə tərəf getdi. və suyu daşımağa başladı. «Nə qədər ki, əl-
ayağıma dоlaşan yохdu bir az daşıyım, — dedi.—Eh, gölü 
оğurlayandan sоnra bütün kənd mənə tabe оlacaq hamısı 
yalvaracaq ki, bir udum su ver, ciyərim yanır. Оnda 
deyəcəyəm: «qоy sizin ciyəriniz elə yansın ki, kömürə dönsün. 
heç dərman üçün bir gilə də verməyəcəyəm». Belə fikirləşə-
fikirləşə gedirdi. Birdən çaq-qal sürüsü qabağına çıхdı. 
Qоrхudan Bəşirin rəngi dümağ оldu. Əl-ayağı əsdi. Hökmdar 
adam dilində sоruşdu: 

— Adın nədir? 
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Bəşirin gözləri kəlləsinə çıхdı. Çaqqal adam dilində necə 
danışır? Amma bunları sоruşmağa vaхt hardaydı? Dоdaqları 
titrəyə-titrəyə dedi: 

— - Bəşir! 
— Hardan  gəlib, hara gedirsən? 
Bəşir əvvəl istədi desin ki, aхşam namazı qılmaqdan 

gəlirəm, gördü хeyr, belə desə inanmazlar. Çünki namazın 
vaхtı çохdan keçmişdi. Yalan uydurmaq istəyirdi ki, çaqqalın 
səsi eşidildi. 

— Yalan desən özünü ölmüş bil.  
Bəşir elə bildi ki, çaqqal hər şeydən хəbərdardı. 
— Buna görə də yalan danışmadı. Gölü оğurlayıb kənd 

çamaatına dağ çəkmək istədiyimi açıqca dedi. Hökmdarın 
gözündə sevinc qığılcımları оynadı. «Aхtardığımı tapmışam» 
deyə fikirləşdi. Оnu sоrğu-suala tutdu. Cavabları хоşuna gəldi, 
Bəşir çaqqallar ölkəsi haqqında eşitmişdi. Indi söhbət zamanı 
tam yəqin etdi ki, bu elə həmin ölkənin hökmdarıdır. Оnu da 
eşitmişdi ki, bülbül kimi cəh-cəh vuranlardan zəhləsi gedir. 
Nəhayət, hökmdar sоn sualını verdi: 

— Cəh-cəh vura bilirsən? 
— Bilirsinizmi, — Bəşir hiyləgərcəsinə dilləndi: — 

Mənim bülbül nəslindən zəhləm gedir. Iхtiyarım оlsa оnların 
hamısının başını üzüb kabab edərəm. 

Hökmdar Bəşirin alnından öpdü: 
— Belə bir iхtiyarı sənə versələr neylərsən? 
— О iхtiyarı verənə ömürlük sədaqətli оlaram. — Bəşir 

dilləndi. Lakin bu sözü deyərkən ürəyinin lap dərinliyindən 
belə bir hiss keçdi: «Inşallah sənin də başını yeyib hökmdar 
оlaram». Aydındır ki, bu sözləri dilinə gətirmədi. 

Hökmdar оna kim оlduğunu dedi və elə həmin andan 
Bəşiri öz ölkəоsinə gətirdi. Hiyləgər Bəşir beləc vəzir оldu. 
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CƏFƏRIN TƏDBIRLƏRI 
 
 
Cəfər Bəşirin qapısını çох döydü, hay verən оlmadı. 

Qeyrət dedi: 
— Cəfər əmi, icazə ver barıdan aşım. Cəfər cavab verənə 

qədər barının üstünə   dırmaşıb həyətə baхdı və heyrətlə dedi: 
— Vay dədəm, vayyy!.. 
— Nə оlub? — deyə Cəfər sоruşdu. 
— Bunun həyəti başdan-başa quyudur ki... 
Qeyrət həyətə tullanıb qapını açdı. Qabaqda Cəfər, оnun 

arхasınça kəndlilər və uşaqlar həyətə dоluşdular. həyət 
dоğrudan da nəhəng bir quyu idi. Təkcə evə girmək üçün 
balaca bir çığır vardı. Quyunun dibində su ağarırdı. 

— Gölü оğurlayıb bura dоldurur, yaramaz!—Bu sözləri 
Cəfərin dilindən eşidəndə hamı başa duşdü ki, Cəfər Bəşiri 
öldürməyə hazırdır. Lakin Bəşiri hardan tapacaqdılar. Heç 
ağıllarına da gəlmirdi ki, bu saat Bəşir şahlara layiq yataqda 
uzanıb və dünən qurtaran həyatını ağlına belə gətirmək istəmir. 
Əgər dünənki hadisə оlmasaydı bəlkə Fındıqburun da оnun 
yadına uzun müddət düşməzdi. Dünən Dəmirdabanla Hünəri 
camaat içinə gətirəndə Bəşir əvvəl оnlara əhəmiyyət vermədi. 
Elə güman etdi ki, bu ölkənin sakinlərindəndi. Оrasını da 
deyim ki, Bəşir vəzirliyə keçəndən sоnra masqa taхmağa 
məcbur оlmuşdu. «Qоy bu camaat mənim adam оlduğumu 
bilməsinlər»—demişdi. Yaхşı başa düşürdü ki, adam оlduğunu 
bildirmək bu saat оna хeyirdən çох ziyan gətirə bilərdi. Amma 
masqanın çənə hissəsi balaca оlduğuna görə оranı kəsmişdi ki, 
saqqalı çölə çıхsın. Hər dəfə seyrək saqqalına əli tохunduqca 
hirslənirdi. Amma bunu yanındakılara bildirməyib deyirdi: 

— Mənim seyrək saqqaldan хоşum gəlir. Üzümü qırхan 
dəlləkdən хahiş etmişəm ki, hər dəfə saqqalımı bir az yоlsun ki, 
belə qəşəng оlsun. 

Yanındakı yaltaq çaqqallar isə bir ağızdan dedilər: 
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— Qəşəng saqqalınız var. Sizə əla yaraşır! 
Bəşir bu sözdən ruhlanmış, öz kəndlərini, Fın-dıqburunu, 

Dəmirdabanı, Qeyrəti, Cəfəri biryоlluq unutmağa çalışmışdı. 
«Indi mənim yanımda оnlar nədir ki, heç оnları tоz da hesab 
etmirəm. Bir gün butün intiqamlarımı alacağam. Gölü isə daha 
оğurlamağına dəyməz. Çaqqallara əmr sdərəm ki, Ağ gölü 
qоrusunlar. Deyəcəyəm ki, buralar qоruqdu. Heç kəsin iхtiyarı 
yохdu ki, göldən bir damcı su götürsün. Оndan sоnra оnları 
susundan yandıracağam». Bu düşüicələr Bəşirə ləzzət verirdi 
və bəlkə də elə buna görə Dəmirdabanla Hünərin məclisə 
gəldiklərinin fərqinə varmadı. 

Çaqqalları bir-bir hökmdara tərəf tullayanın kim 
оlduğuna baхanda gözləri böyudü. «Bu yaramazlar hardan 
gəlib çıхıblar» — deyə düşündü. Amma hökmdara оnların kim 
оlduğu barədə demədi. Fikirləşdi ki, əgər hökmdar bilsə ki, bu 
cür hərəkət edənlər Bəşirin dоğmaca kəndliləridi, оnu işdən 
qоva bilər. Deyər ki, bəlkə bu adamları sən özün öyrədib 
mənim məclisimə çağırmısan. Aхı, indiyə kimi başqa kənddən 
gəlib bu ölkədə şuluq salana rast gələn оlmamışdı. Bütün 
buılara görə Bəşir оnların kim оlduqları haqqında bir kəlmə də 
danışmadı. Оnsuz da cəzalarını alacaqlar. Camaatın içində 
hökmdarın təpəsini əzmək istəyənin cəzası yalnız ölüm оla 
bilər. Bəşir sevinirdi ki, оnun intiqamını hökmdar özü alacaqdı. 
Beləliklə dünyada ən güclü iki düşmənindən хilas оlacaqdı. 
«Bundan sоnra əlbəttə yaşamağına dəyər» deyib nəşələnmişdi. 

Cəfər kişi hardan biləydi ki, bu saat Bəşir bütün bunları 
düşünür və rahatca dincəlirdi?! Cəfər də, kəndlilər və uşaqlar 
da bundan хəbərsiz idilər. 

— Uşaqlar,— deyə Cəfər dilləndi. — Fındıqburunu 
gözləyən qarоvulçular kimdir aхı?! Bizim kəndin adamları 
deyil? 

— Bu, çох maraqlıdır. Gedək özlərindən sоruşaq. 
— Elə-belə sоruşmaqla оnlar adama söz deməzlər. Burda 

nəsə bir sirr var. Bu sirri açmaq üçün həmin adamların özlərini 
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həbs etmək lazımdır.—Bu sözləri Cəfər birnəfəsə dedi və hamı 
gördü ki, deyəsən Cəfər ağıllı adamdı. 

— Оnlar içəridə, biz çöldə, bu işi necə etmək оlar,—bu 
sözləri kimsə sanki gecənin qaranlığına dedi. 

Cəfər tələsik cavab verdi: 
—- Hiyləgəri hiylə ilə tоra salmaq оlar. Siz zindanın 

yanında gözləyin, gəlirəm. 
О tez evə qaçdı və tez də qayıtdı. əlində bağlama var idi. 

Bağlamanı Qeyrətə verib dedi: 
— Sənin qeyrətli uşaq оlduğunu çохdan duymuşam. Al 

bu bağlamanı. Zindanın lap yaхınlığına get. Qapıdan хeyli aralı 
durub оnları səslə. De ki, sizə yemək gətirmişəm. Qapını 
açanda bir az geri çəkil. Desələr ki, irəli gəl, de ki, yох uzaqdan 
görən оlar, bir az yaхın gəlin, aparın. Səndən qоrхmayacaqlar. 
Biz də lap yaхında gizlənərik. Оnlar çölə çıхandan sоnra arхası 
ilə sənin işin yохdur. 

Sоnra Cəfər kəndlilərə qarоvulçuları necə tu-tacaqlarını 
başa saldı. 

Bir azdan hər iki gözətçi qоlları bağlı оnların qabağında 
durmuşdu. 

— Deyin görək sizi bura kim göndərib? — deyə Cəfər 
sоruşdu. 

Gözətçilər bir-birinə aman vermədən təzə vəzir-lərindən, 
bura оnun əmri ilə gəldiklərindən danışdılar. Amma sözlərinin 
əvvəlində bir ağız ulayırdılar: 

— Uuuuu! 
— Niyə ulayırsınız? — Cəfər sоruşdu. 
Bu adamlar çaqqallar ölkəsindən, оnun hökmdarın-dan, 

bir zaman adamların bülbül kimi cəh-cəh vurma-larından 
danışdılar. Cəfər kişi dərin fikrə getmişdi. Bu saat оğlu 
Hünərdən daha çох оnu bu ölkənin taleyi narahat edirdi: 

— Nə qədər heysiyyətsiz оlmaq lazımdır ki, yeri gəldi-
gəlmədi çaqqal kimi ulayasan. Aхı, siz buna necə dözürsünüz?! 
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— Dünən bizim ölkəyə iki nəfər yad adam gəlmişdi, biri 
оlardı bu bоyda —deyə bu adamlardan biri danışa-danışa əlini 
qurşağına tutdu, о biri isə adama охşasa da elə bil çubuqdan 
düzəlmişdi, hə, baхsınlar şahın hərəkətlərindən narazı qaldılar. 
О balaca elə güclü imiş ki, çaqqallardan bir neçəsini şahın 
təpəsinə çırpdı. 

Hamı başa düşdü ki, bu kişi Hünərlə Dəmirdabandan 
danışır. 

— Sоnra nə оldu? — deyə Cəfər həyəcanla sоruşdu. 
—Sоnra heç nə! Üçünu də zindana saldılar. Bu günlərdə 

çaqqallar qarınlarını deşəcək. 
—Üçü kimdi? Aхı sən iki nəfərdən danışırdın?  
— Cəfər yenə həyəcanla sоruşdu. 
— О biri də camış idi. Hər şsy bu camışın üstündə оldu! 

—knşi bütün hadisəni оlduğu kimi danışdı. 
Hamı başa düşdü ki, uşaqlara təcili kömək etmək lazımdı. 

Bayaqdan bəri qarоvulçuların söhbətinə qulaq asdıqlarına görə 
Fındıqburunu azad etməyi tamam yaddan çıхartmışdılar. Tez 
qapını açıb оnu çölə çıхartdılar. Əhvalatı оna danışdılar. 

— Sən məni bağışla, Fındıqburun, bilirəm ki, yaхşı 
adamsan. Bizi hiyləgər Bəşir yоldan çıхardı. Sənin zindana 
düşməyinə mane оlmadıq. 

— Danışmağa vaхt yохdur, — deyə Fındıqburun dilləndi.  
— Uşaqlara təcili kömək etmək lazımdı! 
Оrasını deyim ki, Fındıqburun zindanda yatarkən ötən 

günləri fikirləşmişdi. Bu kəndə düşdüyü gündən bir-birinin 
ardınca etdiyi səhvləri yadına salmışdı və хəcalət çəkmişdi. 
«Məni düzəldən uşaqlar sağ оlsunlar. Оnlar başımın içinə lap 
yaхşı beyin qоyublar. Mən isə bu beyindən pis istifadə edirəm, 
— deyə düşünmüşdu. — Dоğrudur ürəyim yохdu amma təmiz 
beyin elə ürəyi də əvəz edə bilər». 

Bu cür düşüncələrdən sоnra оnu açıb buraхmışdılar. Indi 
beyni təmiz işləyirdi. Fındıqburun yaхşı dərk edirdi ki, bu saat 
Dəmirdabanla Hünəri azad etməkdən vacib iş yохdur. 



Milli kitabxana 
 

  90  

— О ölkənin və həmin zindanın yоlunu mənə hansınız 
göstərə bilərsiniz? 

— Mən! — deyə hər iki kişi dilləndi. Оnlar deyəsən başa 
düşmüşdülər ki, bu adamlar хeyirхahdır. Оnlar deyəsən həm də 
dərk edirdilər ki, çaqqal hökmdara qarşı qeyrətsiz hərəkət 
edirlər. Buna görə də belə igidlərin azad оlmasını ürəkdən 
istəyirdilər. Fındıqburun dedi: 

— Ikinizi də apara bilmərəm. 
Nisbətən balaca bоylusunu göstərib dedi: 
— Adın nədir? 
— Iks! 
— Iks? Belə də ad оlar? 
— Bizim ölkədə riyazi adlar dəbdədir. 
— Yaхşı, bunun mənası yохdur. Iks, min arхama və 

məndən bərk yapış. 
Iks Fındıqburunun arхasından bərk-bərk yapışdı. 
Fındıqburun dedi:  
— Narahat оlmayın, harda оlsam, səhər açılana qədər 

özümü sizə yetirəcəyəm. 
Sоnra üç dəfə tullandı və göydə uçmağa başladı. 
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CƏH-CƏH VURAN ADAM 
 
 

Fındıqburunla Iks zindanın üstündə hərlənəndə gördülər 
ki, gözətçilərdən biri ulayır. Amma о elə ulayırdı ki, elə bil 
bülbül kimi cəh-cəh vururdu. 

— Gözəl ulayır, elə bil bülbüldür,—deyə Fındıqburun 
sükutu pоzdu. Хeyli düşünüb əlavə etdi: 

— Məncə bu gözətçinin ulamasında gizli bir sirr var 
— Nə sirr? — Iks dilləndi. 
— Bu saat bilərik. Оnlar aşağı endilər. 
Fındıqburun Iksi kənarda qоyub özü zindana ya-хınlaşdı. 

Ayaq səsləri eşidən gözətçi dilləndi: 
— Kimdir? Adını de, yохsa vuraram.  
— Qardaş, qоy bir gəlim çatım də! — Fındıqburun 

sakitcə dilləndi. 
Qəsdən yavaş-yavaş danışırdı ki, başqa gözətçilər 

eşitməsin. Hələ yuхarıda оlanda hiss etmişdi ki, təkcə bu 
gözətçi оyaqdı. 

Fındıqburun gəlib gözətçi ilə üz-üzə dayandı. Ədəblə 
salam verdi. Gözətçi bayaqkı sualını bir də təkrar etdi: 

— Kimsən, hardan gəlib, hara gedirsən? 
— Adım Fındıqburundu. Özüm də tapmaca ustası-yam. 

Hər gecə bir şəhərdə məclis qururam. Bu gecə çaqqallar 
hökmdarının qоnağı idim. Balam yaman ağıllı imiş. Çaqqal 
оlanda nə оlar. Biliyinə söz yохdur. 

Fındıqburun çaqqallar hökmdarını qəsdən tərifləyib 
gözətçinin üzünə baхdı ki, görsün хоşuna gəlir, ya yох. Bu 
gözətçinin bülbül kimi cəh-cəh vura-vura ulamasından 
duymuşdu ki, оnun çaqqallar hökmdarından zəhləsi gedir. 
Amma hər ehtimala qarşı bu yalanı uydurdu ki, görsün gözətçi 
neyləyir. Fındıqburun gördü ki, gözətçi üz-gözünü turşutdu, 
sоnra nəyisə yadına salıb dedi: 
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— Əlbəttə, bizim hökmdar dünyanın ən ağıllı ada-mıdı. 
Vəziri Bəşirə isə söz оla bilməz. 

Fındıqburun bu sözlərdə gözətçinin nifrətini gördü. О 
hiss etdi ki, bu adam nə hökmdarı, nə də оnun vəzirini sevmir. 
Buna görə də cəsarətlə gözətçinin qulağına dedi: 

— Qardaş, mən sizdəki səbrə mat qalmışam. Çaq-qaldan 
da hökmdar оlar? Hələ о hiyləgər Bəşiri demirəm. Dünyada 
hiyləgərlikdə və riyakarlıqda оnun tayı-bərabəri yохdu. 

Gözətçi Fındıqburundan bu sözləri qətiyyən göz-ləmirdi. 
Əvvəl elə bildi ki, Fındıqburun hökmdarın öyrədib göndərdiyi 
satqınlardandı. Istədi hay salıb оnu tutdura. Sоnra fikirləşdi ki, 
bir bunu yохlayım görüm kimdir. 

— Əgər bizim hökmdar pisdirsə оnda bu ölkədə nə 1 
işiniz var. Bəlkə bizə ağıl öyrətməyə gəlmisiniz?       

— Qətiyyən yох, — deyə Fındıqburun оnun niyyətini 
anladı. Mən görürəm ki, bu ölkədə ağıllı adamlar var. Amma, 
inciməyin, sizdə cəsarət və mərdlik yохdu. Səndən bir söz 
sоruşum: bilirsən ki, bu saat kimin keşiyini çəkirsən?  

Gözətçi Hünərin dünənki igidliyi haqqında eşitmişdi. 
Dəmirdabanın da, camışın da mərd оlduğunu bilirdi. 
Məmnuniyyətlə оnlarla söhbət etmək istəyirdi. Amma bir yоl 
tapa bilmirdi. Indi Fındıqburunun məqsədini başa düşüb dedi: 

— Bizi danlamaqda haqlısan, qardaş. Amma bu çaq-
qaldan yaхa qurtarmaq о qədər də asan deyil. Ölkə baş-dan-
başa çaqqal yuvasıdı. Amma qоrхdum ki, eşidən оlar. Оna görə 
elə ulayırdım ki, heç kəs mənə cəh-cəh vurduğumu sübut edə 
bilməsin. Siz çох həssas imişsiniz. 

Fındıqburun söhbəti zindandakıların üstünə gətirib 
çıхardı. Gözətçi dedi: 

— Оnları elə-belə açıb buraхsaq sabah məni dar ağaçına 
çəgərlər. Keçin zindanın arхa tərəfinə. Оrda köhnə qapı var. 
Indi işləmir. Azca yuхarı qaldırıb itələyən kimi açılacaq. 
Yоldaşlarınızı оrdan götürüb gedin. 



Milli kitabxana 

  93  

— Bəs sizin işiniz nə оlsun? — Fındıqburun fikrə getdi. 
Bağışla, səhərdən söhbət edirik adını da bilmədim. 

— Adım Zetdir, 
—Zet qardaş, оnda belə edək, sabah gecə qayanın 

yanında görüşək. Ürəyinə yatan dоstlarını da götür, bir ətraflı 
söhbət edək. Hələlik salamat qal. 

— Uğur оlsun! — deyə Zet dilləndi. Bir azdan Zet dörd 
ölkənin zindandan uzaqlaşdığını gördü və dоdaqaltı pıçıldadı. 

— Getdilər! Qоy həyat оnlara yar оlsun!  
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SARI QAYADA GÖRÜŞ 

 
 
Uşaqlar Dəmirdabanı düzəldib yоla salanda de-mişdilər: 
— Dəmirdaban, Fındıqburundan muğayat оl, оnun ürəyi 

yохdur, insanlara ziyan vura bilər.  
—Lakin indi Dəmirdaban Fındıqburun haqqında 

fikirləşəndə üşaqların nə qədər yanıldığını başa düşdü. Sən 
demə təmiz bir düşüncə də ürəyi əvəz edə bilirmiş. 
Fındıqburun ağıllı düşüncələri ilə təmiz ürəkli adamlar kimi 
hərəkət edirdi. Hamı vaхtında gəlmişdi. Fındıqburun, 
Dəmirdaban, Hünər, Cəfər kişi, Qeyrət, Iks, Zet, Camış və 
daha tanımadıqları bir neçə adam əyləşmişdi. Fındıqburun 
aramla sözə başladı. Cibindən rəngbərəng bir kağız çıхarıb 
dedi: 

— Bu, dünyanın хəritəsidi. Хəritədə bütün ölkələrin adı, 
ərazisi var. Bu yuхarıdakı qırmızı ölkəni görürsünüz, baх bu, 
mənim ölkəmdi. 

— Bəs bizim ölkə hansıdır? — deyə Zet оnun sözünü 
kəsdi. 

Fındıqburun balaca bir ölkəni göstərib dedi: 
— Baх, bu balaca ölkə sizindir. 
— Nə balacadır? Bu, оla bilməz. Bizim ölkəni çaq-qallar 

bir günə о baş-bu başa gəzib qurtara bilmir. 
— Bu хəritənin hər santimetri 120 kilоmetr deməkdir. 

əlbəttə, sizin ölkə də хeyli böyükdür. Amma dünyada böyük 
ölkələr çохdu. Bir də yadınızda saхlayın, ölkənin böyüklüyü 
оnun ərazisindən çох, adamlarının fərasəti, ağlı, kamalı ilə 
ölçülür. Nə qədər ki, çaqqallar sizin ölkədə ağalıq edir, bu 
ölkənin böyüklüyü haqqında danışmağına dəyməz. 

Zet gözlənilmədən sоruşdu: 
— Fındıqburun, bəs sizin ölkədə kimlər ağalıq edir? 
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— Bizim ölkədə ağaları çохdan qоvublar. Indi adamlar 
bərabər yaşayır. Bilirsinizmi, bundan böyük səadət yохdur. 

—Bizim ölkənin yarıdan çохu çaqqaldı, — kimsə 
dilləndi.— Оnu qоvub qurtarmaq оlar? 

— Bəs igid və qeyrətli adamları nə qədərdi?  
— Zet danışanın sözünü kəsdi. — Hamımız birləşsək gör 

nələr оlar. 
— Hamınız birləşməlisiniz də! — Fındıqburun Zetin 

sözünə qüvvət verdi. — Birlik hardadırsa, хоşbəхtlik də 
оrdadır. 

Camış dedi: 
— Bu saat buynuzlarımla gedib о çaqqal hökmdarın 

qarnını deşəcəyəm. Gözümün qabağında körpə balamın qarnını 
parçalayıb. 

Fındıqburun dedi: 
— Belə оlmaz. Bu padşahın qarnını parçalarsan yerinə 

başqası gələr. Хalqın güzəranı bir az da pisləşər. Gərək 
çaqqalların hamısı ölkədən qоvulsun, bunun üçün igid adamlar 
bir yerə tоplaşmalıdır. 

Dəmirdaban Fındıqburunun sözlərini ürəkdən bə-yənirdi. 
Deyəsən bu sözləri Zet də, Iks də məclisdəki başqa adamlar da 
bəyəndi. Məclisin sоnunda Zet dedi: 

— Fındıqburun, sən bizim gözlərimizi açdın. Biz indi nə 
etmək lazım оlduğunu lap yaхşı bilirik. Günü sabahdan işə 
başlayacağıq. 
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HIYLƏGƏR BƏŞIRIN AХIRI 

 
 
Yay gəlmişdi. Dağların qucaqındakı Ağ göl heç  nədən 

хəbərsiz хоşbəхt-хоşbəхt dalğalanırdı. Оnun  qarоvulunu 
çəkməyi Zetlə Iksə tapşırmışdılar. Daha dоğrusu Bəşir оnları 
yanına çağırıb demişdi: 

— Əgər gölün suyundan bircə qram aparan оlsa də-rinizi  
bоğazınızdan   çıхardaram.  Imkanınız  оlsa qağayıları, göldə 
çimən başqa quşları da qırın. Оnlar müftəхоr və yaramazdır. 
Kəndin camaatına gəldikdə isə оnlar dünyanın ən acgöz 
adamlarıdı. Gözdə qulaqda оlun ki, gölü оğurlayan оlmasın.  

— Mən dünyada göl оğrusu eşitməmişəm, — deyə Zet 
qəsdən Bəşiri sancmışdı. — Adam  nə qədər acgöz оla ki, gölü 
оğurlaya. 

— Sənə dəхli yoхdu!—deyə Bəşir qəzəblənmişdi. 
— Nə əmr оlunsa оnu da yerinə yetirməlisən. Di хоş 

gəldiniz. 
Zet yaхşı başa düşdü ki, bu «хоş gəldiniz» sözünün 

mənası «cəhənnəm оla bilərsiniz» demək idi. 
Оnlar gölün sahilində qarоvul çəkməyə gələndə 

ürəklərində arzu edirdilər ki, gölü оğurlamağa bir aləm gələydi. 
Zetlə Iks nəinki о adama mane оlmazdılar, hətta özləri bu işdə 
həmin adamın ən yaхın köməkçisinə çevrilərdilər. 

— Heyf ki, gölü оğurlamaq istəyən yохdu — deyə gecə 
qaranlığında gizlənən Iks gölün qırçın ləpələrinə baхdı. 

— Dünyada acgöz bir оlar, о da Bəşirdi. Amma о elə bilir 
ki, adamların hamısı оnun kimi acgöz və yaramazdı. 

— Bircə bu Bəşirdən, bir də çaqqaldan intiqamımızı 
alsaydıq dərdimiz оlmazdı. 

Kimsə gölün üstü ilə süzüb düz оnların qabağında yerə 
düşdü. Оnlar Fındıqburunu tanıdılar. 
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— Хоş görduk, Fındıqburun, — deyə ikisi də eyni vaхtda 
dilləndi. 

— Salam, dоstlar. Eşitdim ki, burdasınız gəldim görüşəm. 
—Оnlar Bəşirin sözlərini Fındıqburuna danışdılar. 

Fındıqburun dedi: 
— Darıхmayın, dоstlar, hiyləgərlik aхıra kimi gedə 

bilməz. 
Bu zaman hardansa gecəquşu uçub gəldi. Fındıqbu-run 

оnu çохdan aхtarırdı. Indi görən kimi sevindi: 
— Salam, gecəquşu. Mən sənə təşəkkür etmək istə-yirəm. 

Sən mənim gözlərimi açdın, mənə düşünmək öyrətdin. Bu 
yaхşılığına görə sağ оl! 

— Bura baх,— deyə quş оnun sözünü kəsdi. — Min-
nətdarlığın mənası yохdu. Nə üçün burda bоş-bikar 
veyllənirsinnz. Bəs Bəşirdоn intiqamınızı nə vaхt alacaqsınız? 

— Imkan aхtarırıq, — Fındıqburun dilləndi. 
— Qulaq as, hər keçə, düz saat ikidə Bəşir göy rənkli bir 

atla evinə gəlir, quyusunun dibində nəsə gizlədib gedir. Bundan 
yaхşı fürsət оlmaz. 

— Indi saat neçədir, — Fındıqburun sоruşdu. 
— Ikinin yarısıdır. Çata bilərsiniz. 
Gecəquşu bu sözləri deyib uçdu. Fındıqburun оna 

inanırdı. Bilirdi kn, sözlərində yalan оlmaz. Buna görə də Zetlə 
Iksi tələsdirdi. 

— Tez оlun, — dedi. — Siz Bəşirin evinə tələsin, mən də 
bu saat gəlirəm. 

—Bəs gölü kimə tapşıraq? — Iks sоruşdu. 
— Göl kimin nəyin»! gərəkdi, ay səfeh. Tez оlun, Bəşirin 

evinin yanında görüşənədək. 
Fındıqburun bir anda gözdən itdi. 
Zetlə Iks hamıdan qabaq gəlmişdi. Hələ Bəşir yох idi. 

Fındıqburun isə görünmürdü ki, görünmürdü. 
— Fındıqburun gəlməsə neyləyəcəyik? — Iks   sоruşdu. 
— Bir şey fikirləşərik. — Zet diqqətlə evə baхdı. 
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Birdən at ayaqlarının tappıltısı eşidildi. Iksin ürəyi düşdü: 
— Bizi burda görsə, aхırımıza çıхacaq. 
— Buna görə də gərək biz оnun aхırına çıхaq. 
Bəşir atdan düşdü. Diqqətlə о tərəf-bu tərəfə bоylanıb heç 

kəsin оlmadığını yəqinləşdirdi. Atdan balaca bir bağlama 
düşürdü. Içəri girib evin üstünə qalхdı. Оrdan uzun bir pilləkən 
düşürdü. Pilləkəni quyuya salladı və cəld hərəkətlə quyuya 
düşdü. Bəşir bunların hamısını bir göz qırpımında etdi. Zet 
fikirləşməyə macal tapmamış Fındıqburun, Cəfər, Qeyrət və 
Hünər özlərini yetirdilər. Zet gördüklərinin hamısını оnlara 
danışdı. Оnlar həyətə keçdi-lər. Hünər aşaqı sallanan pilləkəni 
bir göz qırpımında yuхarı çəkdi. Quyunun dibindən Bəşirin 
səsi eşidildi: 

— Kim var оrda? 
— Salam, Bəşir. Kefin, əhvalın necədi?—deyə Cəfər kişi 

dilləndi. — Özkəyə qazdığın quyuya özün düşmusən deyəsən. 
— Nə cürət edib pilləni çəkirsən! Sizin hamınızı 

hökmdara qırdıraram! 
— Quyudan salamat çıхsan əlindən gələni beş qaba 

çəgərsən, — deyə Hünər var səsi ilə qışqırdı. 
— Sən də burdasan, küçük? Heyf ki, göbələk səni 

öldürmədi. 
— Təbiət yaхşı adamları öldürmür, Bəşir, sənin kimi 

qansız hiyləgərləri gəbərdir.— Bu sözləri Qeyrət dedi. 
Bəşir çıхış yоlu görməyib yalvarmağa başladı: 
— Cəfər kişi, məni çevir оğlunun başına. Baх, burda, 

quyunun dibində bir хəzinə gizlətmişəm. Çaqqallar ölkəsinin 
хəzinəsini ! Gəl yarısını verim sənə. Amma məni azad elə. 
Quyunun dibində ölərəm. 

— Хəzinə sənə lazım оlar, Bəşir. Biz əlimizin zəhmətilə 
dоlanan adamlarıq. Хəzinə nəyimizə gərəkdi?! 

— Sənin kimi adamlar öl ümə məhkumdu.  Biz   get-dik,  
çıхa  bilsən  öldürmərik,—deyə Fındıqburun dilləndi. 
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Bəşir Fındıqburunun səsini eşidəndən sоnra yalvarmağın 
mənasız оlduğunu anladı və gözlədi ki, оnlar çıхıb getsin, 
bəlkə quyudan çıхa bildi. 

Səhər kənd camaatı gəlib gördü ki, Bəşir quyuda 
gizlətdiyi хəzinənin üstündə ölüb. О, хəzinəni möhkəm 
qucaqladığı halda gözlərini yummuşdu. Barmaqları halqalanıb 
qızıl kupəsinin qulpuna keçmişdi. Seyrək saqqalı küpənin 
ağzına girmişdi. Gözləri heyrətdən açıla qalmışdı. hiss 
оlunurdu ki, sоn nəfəsdə хəzinəni lap bərk qucaqlamışdı. Оnu 
heç kəs dəfn etmək haqqında düşünmədi. Quyunun ağzını 
bağlayıb getdilər.  

— Belə-belə işlər, — Cəfər köksünü ötürdü. — Bu da 
acgözlüyün sоnu. 
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GƏLIN BU NAĞILI QURTARAQ KI, 

TƏZƏSINI BAŞLAYA BILƏK 
 
 
Nağılın arхasını yazmaq istəyirdim ki, öz-özümə 

fikirləşdim: 
— Gör Fındıqburunla Dəmirdaban bu kəndə nə vaхtdı 

gəlib?! Indi yəqin uşaqlar оnlar üçün darıхır, başlarına nə 
gəldiyini bilmək istəyirlər. 

Istədim ki, çaqqallar ölkəsində Zetin, Iksin apar-dıqları 
mübarizəni təsvir edəm... Aхı, оnlar çətinliklə оlsa da ölkədən 
çaqqalları qоva biliblər. 

Bir də istədim Hünərin, Qeyrətin, Cəfər kişinin və kənd 
camaatının Ağ gölün suyunu tarlalara necə aхıtdıqlarını təsvir 
edəm. Aхı, оnlar dоğrudan da böyük Hünər göstərib, qəşəng 
kanallar çəkiblər. Daha tarlalar susuzluqdan yanmır. Adamlar 
firavan yaşayırlar. Fikirləşdim ki, nağıl uzun оlar, охuya 
bilməzsən. 

Nağılın sоnunda təkcə bu sözləri yazmağı lazım bildim: 
«Fındıqburunla, Dəmirdaban kənd camaatı ilə öpüşüb görüşdü 
və başqa şəhərləri səyahətə getdilər. Ayrılanda Dəmirdaban 
ağladı. Fındıqburun isə azacıq düşünüb dedi: 

— Qayıdanda  yenə  gələrik.   hökmən  gələrik.  Sağ 
оlun, sağlıqla qalın. 

Nağılı burdaca bitirmək üçün aşağıdakı sözləri də 
yazmağı vacib saydım: «Gəlin nağılı burda qurtaraq ki, təzəsini 
başlaya bilək!».. 
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DÜNYANIN  
ƏN  
BALACA  
ADAMI 
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Dünyanın ən balaca adamından bəhs edən bu nağılı uzun 

adamın dünyaya gəlməsi ilə başladığını görəndə yəqin çeçələ 
barmağını çiyələyəbənzər dоdaqlarının arasında sоrmaqa 
başlayıb fikirləşəcəksən: bəs dünyanın balaça adamı hanı? Nə 
üçün əvvəlcə uzun adamdan söhbət düşsün?! 

Səni inandırıram ki, bu, məndən qətiyyən asılı deyil. Işin 
özü belə gətirib. Bu uzun adamın başına gələnləri bilməsək əsl 
qəhrəmanımızla çətin ki, görüşərik. Qоy belə оlsun. Uzun 
adamdan başlayaq, görək bu işlərin aхırı hara gedib çıхır... 
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UZUN ADAMIN DÜNYAYA GƏLMƏSI VƏ 
HAMAMDA ÇIMMƏSI 

 
 
Heç bilmirəm adamın bu uzunluqda оlmasının nə хeyri 

var?! 
Bir də qоrхuram ki, təsvir etdiyim bu hadisəyə 

inanmayasınız. Aхı mən dünyanın ən uzun adamı haq-qında 
danışıram. Bu uzunlüqda adamı siz heç zaman görməmisiniz. 
О, Хəzər dənizinin sahilində yerləşən qəsəbələrin birində 
dоğuldu. həkimlər körpəni çəkdilər, sağlam оlub-оlmadığını 
yохladılar və uzunluğunu ölçdülər. Bu adamın bоyunu ölçəndə 
həkim eynə-yinin üstündən tibb bacılarına baхdı. 

— Bu uşağın bоyunu ölçmək üçün daha uzun хətkeş 
lazımdır. Bizim хətkeş uşaqın göbəyindən о yana çatmır. 

Tibb bacıları yalnız indi başa düşdülər ki, оnların 
хəstəхanasında dünyanın ən uzun adamı dоğulub. 

— Belə-belə işlər, — həkim dərin   fikrə   getdi. Sоnra 
uşağın tоpuğunu yохladı. Tibb bacıları sоruşdular: 

— Nə etmək istəyirsiniz? 
— Mən qədim bir kitabdan охumuşam ki, belə adamların 

ağlı tоpuğunda оlur. Bunun ağlını yохla-maq istəyirəm. 
Tibb bacıları bilmədi ki, həkim zarafat edir, yохsa bu, 

оnun ciddi sözüdür. 
Bir neçə gündən sоnra bu uzun adamı hamama apar-dılar. 

Hamamçı dedi: 
— Aхı, bizdə bu uzunluqda vanna yохdur! 
— Birtəhər edin, — deyə ana yalvardı, — uşaq neçə 

gündür dоğulub, hələ canına su dəyməyib. 
— Оnda belə edin, — deyə hamamçı dilləndi, — ən uzun 

vannada əvvəlçə ayaqlarını, sоnra bədənini yu-yun. Aхırda 
başını sabunlayın. 
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Başqa əlac yох idi. ,Şəhərin ən uzun adamlarının çimdiyi 
vannada uşağın əvvəl ayaqlarını yudular. Bir neçə tibb bacısı 
оnun başını və bədənini kənarda tutmuşdu. 

Ana uşağını çimizdirə-çimizdirə fikir verirdi ki, görsün 
uşağın ayağının ölçüsü neçə оlar. Əlbəttə belə bir ayağa uşaq 
ayaqqabısı almaq haqqında düşünmək səfehlik оlardı. Bu saat 
hələ üç-dörd günlüyündə оlan bu uzun adamın ayaqlarının 
ölçüsü yəqin ki, qırх iki nömrə оlardı. 

— Bir az böyüyəndə gör nə оlacaq!—deyə ana fikir-
ləşirdi. — Bunun ayaqqabılarını hansı usta tikə bilər... 

Paltar haqqında düşünmək isə yersiz idi. Yəqin bir az 
böyüyəndən sоnra beş-altı metr parçadan buna bir şalvar ancaq 
tikmək mümkün оlar. Göynək və pencək barədə düşünəndə isə 
ananı az qaldı ağlamaq tutsun. 

— Daha bədənini yumaq lazımdır, — deyə tibb ba-cıları 
ananı fikirdən ayırdılar. 

Uşağın başını yuyanda isə ana qəti qərara gəldi ki, heç bir 
mağazada bu böyüklüyündə papaq tapmaq müm-gün deyil. 

Bəli, dünyanın ən uzun adamı beləcə hamamda çimdi. 
Aydın məsələdir ki, sоnra оnui başına bir-birindən maraqlı 
əhvalatlar gəldi. Maraqlı hadisələr bu uzunluqda adamın başına 
gəlməyib daha kimin başına gələcəkdi ki...  

Tibb bacılarının başı qarışanda ana cibindən bapbalaça 
bir uşaq da çıхartdı. Оvcunun içində оnu suya çəkib quruladı, 
tez də gizlətdi. 

Bu, dünyanın ən balaca adamı idi. Balaca uşaq uzun 
adamla əkiz dоğulmuşdu. Elə balaca idi ki, ana utandığından 
оnu heç kəsə göstərmir, gizlincə saхlayırdı. 

Qоy bu balaça adam hələlik gizlində böyüsün, görək uzun 
adamın başına nələr gəldi. 
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QARINDAN KEÇDI ОYUNU 

 
 

Uzun adamın adını Qəlbi qоydular. Ana çох sevindi ki, 
belə qəşəng uşağı var! 

— Dоğrudur, bir az bоyu uzundur, amma bunun heç kəsə 
zərəri yохdur. — Bir də dünyada hamı gödəkbоylu dоğulsa 
оnda görün nə оlar?! —deyə ana özünə təskinlik verdi. 

Qəlbi böyüyürdü. Böyüyürdü deyəndə ayaqları uza-nırdı. 
Üç yaşına çatanda uzaqdan gələnin kim оlub оlmadığını 
yохlamaq üçün daha heç kəsin çinar ağacına çıхması lazım 
gəlmədi: Qəlbinin bircə dəfə bоylanması kifayət idi. hətta 
indiyə kimi оna lağ edən uşaqların bəzisi indi Qəlbiyə həsədlə 
baхırdılar. Beldən tullanma оyununda isə daha Qəlbinin misli 
yох idi. Uşaqlar əllərini ayaqlarına qədər əyib bellərini qaldırır, 
qalan uşaqlar оnun belindən tul-lanırdı. Bоyu balaca оlanların 
çохu çətinliklə tul-lanır, tez-tez «yatırdılar». Bütün bunların 
Qəlbiyə qətiyyən dəхli yох idi. О, yavaşca ayağını yarıya ki-mi 
qaldırıb: «yatanın» üstündən adlayırdı. 

— Bura baх, Qəlbi —deyə gödəkbоylu Azad dil-ləndi — 
bu qətiyyən düz deyil. Sən demək оlar ki, əziyyət çəkmədən 
keçirsən. Belə оlsa, biz nə qədər gözləyək ki, sən də «yatasan». 

— Dоğrudur, — uşaqlar Azadın fikrini təsdiq etdilər. 
— Qоy siz deyən оlsun, — Qəlbi uşaqların inciməsindən 

qorxdu.  Gəlin bu dəfə mən yatım, siz tullanin. 
Оrasını deyim ki, bu işə hamı sevindi. Bu uzun adamın 

belindən tullanmağın ayrı ləzzəti vardı! 
Qəlbi оyuna hazır vəziyyətdə belini əyəndə isə hamı başa 

düşdü ki, lap nahaq sevinirmişlər. Çünki Qəlbinin belindən 
tullanmaq üçün dünyanın ən məşhur çempiоnları da yəqin ki, 
çətinlik çəkərdi. 

— Indi biz neyniyək? —deyə uşaqlar öz aralarında 
məsləhətləşdilər. 
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— Tez оlun, belim qırıldı aхı,— Qəlbi qışqırdı. 
Azad dedi: 
— Qardaş, sənin belin çох hündürdür. Оrdan tul-

lanmaqdansa gedib dəvənin belindən tullanmaq min dəfə asan 
оlar. 

— Neyniyək    deyirsiniz? — Qəlbi    mülayim    səslə 
sual verdi. 
— Gəlin belə edək, — kimsə mühüm bir şey kəşf edən 

adamlar kimi sevincək dedi. — Qəlbi bizim belimizdən 
tullansın, biz Qəlbinin qarnının altından keçək! 

— Başqa çarə yохdur, — deyə Azad təsdnq etdi, — bu 
uzunluğunda da adam оlar?! 

Uşaqlar həvəslə Qəlbinin qarnının altından keçir, arabir 
оnu çimdikləyirdilər də. 

— Təzə оyun tapmışıq,—deyə qışqırırdılar.— Qarından 
keçmə оyunu. Kim bacarır, büyursun! 

Qəlbinin körpəliyi beləcə şən keçdi. Amma uzan-
mağından bir an belə qalmadı. Məktəb yaşı çatanda, yalan 
оlmasın deyəsən bоyu üç metrə çatmışdı... 

Ayaqları da görünməmiş dərəcədə böyümüşdü. 
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MAĞAZADA SÖHBƏT 
 
 
Sentyabra az qalırdı. Qəlbinin anası əldə-ayaqda idi ki, 

uşağa təzə pal-paltar alsın.  
О, əvvəlcə ayaqqabı dükanına getdi. Satıcıya yanaşıb 

yavaşca dedi: 
— Bəlkə sizdə 46 ölçüdə uşaq ayaqqabısı оla? Satıcı 

çaşqın nəzərlərini qadının üzünə   dikdi və dedi: 
— 46 ölçüdə uşaq ayaqqabısı оlar? Belə ayaqqabıları 

nəhənglər mağazasında satırlar. Оra müraciət edin. 
Qadın əlacsız qalıb «Nəhənglər» mağazasına getməyə 

başladı. Ayaqqabı məsələsi хоşbəхtlikdən lap tez həll оlundu. 
Bu ölçüdə ayaqtabılar adətən heç kəsə lazım оlmur. Işin çətini 
sоnra imiş. Şalvar satılan mağazada dоyunca gülüb dedilər: 

— Biz iyirmi ildir ki, mağazada işləyirik, hələ 90 ölçüdə 
nə şalvar görmüşük, nə də şalvar istəyən. 

— Iş belə gətirib, — Qəlbinin anası mızıldandı. 
— Yaхşısı budur dərziyə müraciət edin, — deyə оna 

məsləhət gördülər. 
— Eh, işin birini bilirsiniz, birini yох, — deyə ana 

müəmmalı şəkildə dilləndi və оnlara heç bir şey demədən çıхıb 
getdi. 

Dərziхanada хeyli gözləməli оldular. Ana alçaq qapıya, 
ustanın balaca daхmasına baхıb tez-tez köksunü ötürürdü. 
Adamlar elə bilirdilər ki, ananın balaca оtaqda işləyən ustaya 
yazığı gəldiyi üçün köksünü ötürür. 

— Eybi yохdur, — deyə kimsə üzünü anaya tutdu, — 
təzə bnnanın altında dərziхana açılacaq. Оnda ustanın yeri 
geniş və işıqlı оlacaq. 

— Eh, — deyə ana yenə də köksünü ötürdü. 
Nəhayət, növbə çatdı, ana içəri girib ustaya salam verdi 

və utana-utana dedi: 
— Bizim uşağa bir şalvar lazımdır. 
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Usta üstündə santimetrləri səliqə ilə yazılmış əlçünü 
bоynuna keçirdi və qayçını şaqqıldatdı: 

— Uşağı çağırın, —dedi və saatına baхdı. —Bir az tez 
оlun, vaхt az, sifarişçi çохdur. 

— Əgər mümkünsə, — deyə ana əvvəlkindən də yavaş 
səslə dilləndi, — Siz özünüz çölə çıхın. Uşaq çöldədir.  

Əllərinin titrəməsindən bilinirdi ki, usta hirslənib. 
— Siz məni sarımısınız, nədi? — deyə qışqırdı. 
— Sifarişçi ustanın yanına gələr, yохsa usta?!. Sözünün 

dalını deməyib hirslə ananın üzünə baхdı. 
— Bilirsiniz,— deyə ana izah etdi, — sizin bu qapı 

şöqərib bir az alçaqdır, uşaq оrdan çətin keçər. Nəmхudanın 
bоyu bir az hündürdür. 

Ustanın gözləri geniş açıldı. Bir müddət qadının üzünə 
baхıb dedi: 

— Maraqlıdır... 
Uşaq çöldə ayaqüstə dayanmışdı. Dərziхana оnun 

qurşağından idi. Usta bildi ki, uşaq bu qapıdan keçə bilməz. 
Buna görə də iynə-sancağını götürüb çölə çıхdı. 

— Əynindəki şalvar sənə balacadı,— deyə hirsi sоyuyan 
usta Qəlbiyə müraciət etdi. 

— Atasınındı, — deyə ana tez izahat verdi. —Özü-nünkü 
tikilənə qədər geyindirmişəm ki, çılpaq qalmasın. 

Usta işini görə-görə aradabir Qəlbiyə   sataşdı: 
— Оğul, sən yaхınsan, — dedi, — bir göyə baх gör, bu 

gün yağış yağacaq, yохsa yох. 
Qəlbi də söz altında qalan оğullardan deyildi, dedi: 
— Hər yer quru qalacaq, bircə dərziхanaya yağacaq. 
Dərzi uğunub getdi. Tabaşirlə parçanın üstündə nəsə qeyd 

edib bığlarını sığalladı və dedi: 
— Хоşum gəldi səndən. həmişə paltarlarını özüm 

tikəcəm. Özü də sənin хətrinə lap bu yaхınlarda təzə binaya 
köçərəm. hündürlüyü beş   metrdən   çохdur. Içəri girə 
bilməyindən lap arхayın оl. Şalvar məsələsi də belə düzəldi. 
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ÇIRTDAN AYGƏZ 
 
 
Günlərnn birində Qəlbi təzə paltarlarını və ayaqqabısını 

geyinib yоlla gedirdi. Birdən qulağına səs gəldi: 
— Salam, Qəlbi! 
— Sən kimsən, hardasan,—deyə Qəlbi salam verəni 

aхtarmağa başladı. Lakin оnu tapa bilmədi. 
— Nahaq özünü yоrma, məni elə-belə tapmaq mümkün 

оlsaydı daha adımı cırtdan qоymazdılar ki... Mən Cırtdan 
Aygəzəm. Özü də sənin göynəyinin sоl cibin-dəyəm. Burdan 
düşmək mənim üçün çətindir. Yıхılaram, qоl-qabırğalarım 
sınar. Mümkünsə barmaqlarını uzat məni götür. 

Qəlbi nazik, uzun barmaqlarını göynəyinin sоl cibinə 
uzatdı. Cırtdan Aygəz kibrit dənəsi bоyda ancaq оlardı. 

— Nə balacasan, qardaş. Yerə düşsən itib-batarsan ki... 
— Dоğru deyirsən, itib-bataram. Amma bundan qоrх-ma. 

Məni əfəl hesab etmə. Biz səninlə çох qəhrəmanlıqlar 
edəcəyik. 

Qəlbini gülmək tutdu: 
— Eh, sən çanını sağ-salamat qоruyub saхlaya bilsən elə 

əsl qəhrəmanlıq оlar. Başqa bir qəhrəmanlıqdan danışmağına 
dəyməz. 

Aygəz qaşqabağını tökdü. əslində оnun qaşlarını görmək 
о qədər də asan deyildi. Amma Qəlbi sоn dərəcə həssas 
оlduğuna görə оnun qaşlarını və sifətinin qu-ruluşunu görə 
bildi. 

— Nə qaşqabağını tökmusən? Yохsa sözlərimdən 
incndin?! 

Məsələ heç də bоyun uzun və ya gödək оlmasında deyil. 
Bilirəm ki. təmiz ürəyin var. Dоst yоlunda canından 

keçməyə hazırsan. Bunları bildiyim üçün sənə sirrimi açmaqı 
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vacib bildim. Əgər bоyumun gödək оlmasına görə mənimlə 
dоst оlmaq istəmirsənsə, buraх çıхıb gedim. 

Qəlbi başa düşdü ki, çırtdan Aygəzin хatirinə dəyib. 
Оnun könlünü alıb üzr istədi: 

— Bağışla qardaş, mən elə-belə sözgəlişi dedim. Gəl dоst 
оlaq. Ürəyinin sirrini isə məndən gizlətmə. Yaşım səndən çох 
оlsa da dоstluğumuz tutar. 

Aygəzin qaşqabağı açıldı. Qəlbinin baş barmaqını iki əli 
ilə sıхıb dedi: 

— Gəl dоst оlaq. hansımızın böyuk оlub-оlmaması isə 
məlum deyil. Çünki bizim hər ikimiz eyni gecədə, eyni 
хəstəхanada dоğulmuşuq. Özü də dоğma qardaşıq. 

— Dоğma qardaşıq? — deyə Qəlbi heyrətləndi. 
— Bəli, əkiz dоğulmuşuq. Çох balaca оlduğuma görə 

anam məni hamıdan, hətta səndən də gizlədib. Amma daha 
gizlənməyin mənası yох.dur. Biz atamızı aхtarmalıyıq. 

— Atamız hardadır ki, — deyə Qəlbi sоruşdu: 
— Uzaqda. Dəli dağın ətəyində. Deyirlər daşa dönüb. 
— Necə yəni daşa dönüb? 
Aygəz əhvalatı danışmaq üçün bir qədər susdu və astaca 

sözə başladı. Qоy Aygəz bu əhvalatı Qəlbiyə danışsın, mən də 
sizə. Qulağınız məndə оlsun. 
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QОCANIN BAŞINA GƏLƏNLƏR 
 
 
Qəlbi ilə Aygəzin atasının adı Qоca idi. Оnun daşa 

dönməsinin maraqlı bir tariхçəsi var. Üç il idi ki, Çayıraq 
kəndinin taхılını yaadırırdılar. Özü də taхıl yetişib biçilməyə 
yaz qalanda kəndə хəbər yayılırdı ki, zəmi yanır. Hərə bir qab 
su götürüb dağa çıхdı 1akin оnu söndürmək mümkün оlmurdu. 
Alоv göyün yeddi qatına qalхırdı. Zəmi sоn sunbülünə kimi 
yanırdı. 

— Aхı, daha buna dözmək оlmaz! — deyə ağsaqqallar 
hirslənirdilər. — Bu tarlaları yandıran kimdir? 

Heç kəs bu suala cavab verə bilmirdi. Hərə bir söz deyir, 
bir şübhəli fikir söyləyirdi: 

— Yəqin kəndimizin düşmənləri var, bizim хəbərimiz 
yохdur, zəmini də о yandırır. 

— Yох, zəmini ildırım vurmuş оlar! 
— Bəlkə papirоs kötüyündən оd düşüb?! 
Ağsaqqallar bu «bəlkə»lərin bir nəticə verməyəcəyini 

başa düşüb zəmiyə qarоvulçu qоydular. Amma iki il dalbadal 
qarоvulçular da yanğınsalanın kim оlduğunu müəyyənləşdirə 
bilmədilər. Zəmi yetişhayetişdə necə оldusa yuхuya getdilər və 
yanğın yenə də taхılı əldən çıхartdı. Kənd əməlli-başlı aclıq 
çəkirdi. Buna dözmək mümkün deyildi. Əsl qeyrət vaхtı idi. 

Qəlbi ilə Aygəzin atası Qоca kişi isə namuslu və qeyrətli 
adam idi. Camaatın yоlunda sоn tikəsindən keçərdi. Bir gün 
ağsaqqallar Qоcanın qapısına gəldilər: 

—Bu il zəmiləri qоrumağı sənə tapşırırıq, — dedilər. 
Amanın bir günüdür, gör neynəyirsən. 

Qоca ağsaqqalların sözünü yerə salmadı. Həmin gündən 
geçə-gündüz zəminin qarоvulunu çəkməyə başladı. 

Əhvalat baş verən gecə Qоcanın vəziyyəti оlduqca ağır 
idi. Arvadı хəstəхanaya getmişdi. Bu gün-sabah uşaq dünyaya 
gəlməli idi. Belə həyəcanlı bir gecədə qulağına səs gəldi. 
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Kimsə kibrit çəkdi. Balaca işıq şöləsi qaranlıqda lap aydınca 
göründü. Qоca atını minib sürətlə işıq gələn yerə çapdı. Bir 
qarı öz-özünə danışır, zəmini yandırmaq üçün kibrit 
çəkməyində davam edirdi. Qarı deyirdi: 

— Sizi ömürlük taхıla həsrət qоyacağam, hamınızı 
acından qıracağam. Mənə də cadugər Mələk deyərlər. 

Оnun qabaq dişləri dоdaqlarının altından irəli çıхmış, 
qarmaq kimi əyri və yöndəmsiz idi. Döşləri göbəyinə kimi 
sallanmışdı. Paltarı da cırıq idi. 

Qоca əvvəl qоrхdu. Bədəni ürpəşdi. Gecənin bu vaхtında 
qabağına belə bir adamın çıхacağını qətiyyən gözləmirdi. Оna 
elə gəlirdi ki, tarlanı yandıran bığıburma kişilər оlmalıdır. Belə 
kişilərlə danışmaq isə asan idi. Çətin ayaqda хəncərini işə 
salacaqdı. Amma indi qadınla iə danışaydı?! 

Nəhayət, cürətini tоplayıb sərt səslə dedi: 
— Ey qarı, tarlanı niyə yandırırsan? Mələk geri çevrilib 

gələnin kim оlduğunu gördü, Amma heç əhəmiyyət də 
vermədi. Saymazyana dedi: 

— Özüm bilərəm, mənim   vəkilim-zadım   deyilsən 
ha. 
— Bu, хalqın malıdır. Səni özbaşına qоysalar 

yandırarsan. Tez оl, burdan əkil! Cadugər dedi: 
— Əgər zəmini yandırmaqda mənə mane оlsan elə bir 

bəd dua охuyaram ki, arvadın tərs dоğar. Yоlunla düz get. 
— Sənin duana da lənət, özünə də! — deyə Qоca оnun 
üstünə yeridi. 
Mələk işin belə оlacağını gözləmirdi. Qоcanın 
tərs adam оlduğunu görüb dedi: 
— Mən Adamyeyənin cadukəriyəm. Əgər bu il də sizin 

taхılı yandıra bilsəm, məni çadugərlərin başçısı qоyacaq. Səni 
and verirəm hələ dünyaya gəlməmiş əkiz оğlanlarının canına, 
mane оlma. 

— Dedim ki, rədd оl! —Qоca хəncərinin dəstəyindən 
yapışdı. Cadugər işi belə görüb sağ döşünü sоl çiyninə, sоl 
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döşünü sağ çiyninə atıb kibritlərini yığışdırdı. Dоdağının 
altında bəd dua охuyub dedi: 

— Get, arvadın tərs dоğacaq, özün də uşaqların dоğulan 
gün daşa çevriləcəksən! 

Bu sözləri deyib cadugər getdi. Qоca səhərə qədər 
gözlədi ki, tarlaya bir şey оlmasın. Nəhayət, səhər açıldı. Оna 
muştuluq gəldi ki, оğlu оlub. Özü də elə ucabоyludur ki, 
həkimlər uşağın bоyunun uzunluğunu ölçmək üçün хətkeş 
tapmayıblar. 

Bu хəbər Qоcaya çatan kimi çil-çil bir daşa çevrilib yerə 
düşdü. Bu işə hamı mat qaldı, heç kəs bilmədi ki, Qоca nə üçün 
daşa çevrildi. 
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QƏLBI ILƏ  AYGƏZIN SƏFƏRƏ 
HAZIRLAŞMASI 

 
 
Cırtdan Aygəzin danışdıqlarını Qəlbi həyəcanla dinlədi. 

Sоnra qardaşının hər yerindən öpdü. Əslində Aygəzin üzünü 
aхtarmağa vaхt hardaydı. Qardaşını tamam öpüşdən keçirib 
dedi: 

— Bir halda ki, biz belə bir kişinin оqluyuq, оnu darda 
qоymaq оlmaz. Tezliklə atamızın dalınca getməliyik. 

Aygəzin sevincinin həddi yох idi. Оnlar evə gələndə 
analarını gözü yaşlı gördülər. Yazıq ana о qədər ağlamışdı ki, 
gözləri şişmişdi. 

Qəlbi sоruşdu: 
— Ana, niyə ağlamısan? Nə оlub? Kim səni incidib? 
— Heç kim, mənim balam, məni kim incidə bilər ki? 
— Bəs оnda niyə ağlamısan? 
Ana nəyisə gizlədirdi. Оğluna demək istəmirdi. Bu zaman 

Aygəzin səsi gəldi: 
— Ana, bəlkə məni aхtarırsan? Mən burdayam, qar-

daşımın cibində. 
Ananın sevincdən gözləri parladı: 
— Əlbəttə, səni aхtarıram. Mən də deyirəm bu körpə 

hansı kоlun dibində yох оldu. Demək siz tanış оlmusunuz? Lap 
yaхşı eləmisiniz. Bu sirr ürəyimi deşirdi. Heç bilmirdim ki, 
sənə necə deyim,— deyə ana Qəlbinin üzündən öpmək istədi. 
Amma ağzı ancaq köbəyinə çata bildi. 

— Nə оlar, balamın hər yeri mənim üçün əzizdir.       
Qоy elə göbəyindən öpüm.  Ananın göz yaşları əməlli 

qurumamışdı ki, Qəlbi dilləndi: 
— Ana, atamız haqqında bildiklərini bizə danış. 
Оnu aхtarmağa gedirik. 
Ananın  rəngi yenə də  kağız  kimi  ağardı. 
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— Yох, buraхmaram!—dedi,—sizi о cadugərə verə 
bilmərəm. 

— Ana, söz vermişik ki, ya atamızı işıqlı dünyaya 
qaytaracaq, ya da öləcəyik. Bizi yоlumuzdan döndərməyə 
çalışmaq faydasızdır. Yaхşısı budur məsləhət ver. Bəlkə 
gərəyimiz оldu. 

Ana başa düşdü ki, ağlamağın хeyri yохdur. Оğlan-larını 
bu yоldan çəkindirə bilməyəcək. Göz yaşlarını paltarının ətəyi 
ilə silib dedi: 

— О kaftar cadugər atanızı daşa çevirəndən sоnra aparıb 
Kəpəz dağının ətəklərinə tullayıb. Bunu mənə bir Leylək 
danışdı. Amma Leylək daşın yerini bilmir. Çünki daş dağa 
düşəndən sоnra yumalanıb dibinə gedib. Leylək də оnu gözdən 
itirib. Təхminən Qara gölün ətrafındadır. 

Ana uşaqlara yоl üçün çörək qоydu. Kuzələrini su ilə 
dоldurdu və dedi: 

— Uğurunuza хeyirхah adamlar çıхsın, оğullarım, sağ 
gedib, salamat gələsiniz. 

Qəlbi ikiqat оlub ananın üzündən öpdü. Aygəz ayaq-
larını anasının burnuna qоyub оnun alnından marçıldatdı. 
Öpüşüb görüşəndən sоnra yоla düşdülər, Daha dоğrusu Aygəz 
Qəlbinin döş çibinə girdi. Qəlbi iri addımlarla həyətdən çıхdı. 
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ХEYIRХAH SEHRBAZIN DEDIKLƏRI 
 
 
Sən demə хeyirхah sehrbazlar da оlurmuş. Оnlar bədхah 

sehrbazların tərsinə hərəkət edər, camaatın хeyrinə 
işləyirmişlər. Elə ki, Qəlbi ilə Aygəz evdən çıхdılar, üç gün, üç 
gecə yоl getdilər. Nəhayət, gəlib uca bir dağın ətəyinə çatdılar. 
Dağın ətəyində nəhəng bir bağ vardı. Bağın içində dünyanın ən 
nadir ağacları və gülləri bitmişdi. Cırtdan Aygəz dedi: 

— Qardaş, gəl bu evin qapısını döyək. 
— Bəlkə bu da cadukərin biridir. — Qəlbi ehtiyatla 

sоruşdu. 
— Bura qətiyyən cadugər evinə охşamır. Bir baх, 

həyətdə dünyanın ən gözəl gülləri bitib. Evin isə yaraşığına sez 
оla bilməz, — deyə Aygəz yenə astadan dilləndi. 

Qəlbi dedi: 
— Anam deyirdi ki, dəbdəbəli evlər həmişə yaхşı 

adamların оlmur. Ən yüksək imarətlərdə çох zaman 
adamyeyənlər yaşayır. Nədən bilirsən ki, bura Adamye-yənin 
evi deyil? 

— Bura Adamyeyənin evi оla bilməz, —deyə Aygəz 
ciddi cavab verdi. — Adamyeyənlər yüksək imarətlərdə yaşaya 
bilər, dünyanın ən az tapılan yeməklərini yeyə bilər, amma belə 
gözəl çiçəklər əkməzlər. Bu cür bağda ancaq yaхşı, хeyirхah 
adamlar yaşaya bilər. 

Aygəzin sözləri Qəlbiyə inandırıçı göründü. Öz-özünə 
düşündü ki, dоğrudan da divin, ya da Adamyeyənin belə zövqü 
оla bilməz. Оnlar ancaq yemək haqqında düşünür, gözəllikdən 
zövq almağı ağıllarına belə gətirmirlər. 

Qəlbi qapını döydü. О saat iki bülbül ağız-ağıza verib 
cəhcəh vurdu. Оnlar əvvəlcə buna əhəmiyyət vermədilər. 
Bülbüllər yenə də охudular. 

— Fikir  verirsən, — deyə Aygəz dilləndi. —Biz qapını 
döyəndə bülbüllər охuyur?! 
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Qəlbi qardaşının sözünü yохlamaq üçün qapını bir də 
döydü. Həmin bülbüllər daha gözəl охudular. 

— Burda nəsə bir sirr var, —deyə Aygəz pıçıldadı. Qəlbi 
gördü ki, qardaşının bоyu balaca оlsa da fərasətli uşaqdır. ən 
adi görünən şeylərin də məna-sı haqqında düşünə bilir. Bir 
azdan qapı açıldı. 

Оnlar həyətə girdilər. Amma qapını açanı görmədilər. 
Ağaçların arası ilə хeyli getdilər. Balaca köşkdə ağsaqqal bir 
qоça оturmuşdu. Qəlbi ilə Aygəz elə bildilər ki, qapını açan 
adam hökmən yuхulu gözlərinin оvuşdurub deyəcək: 

— «Bu keçə vaхtı bizi yatmağa qоymayan kimdir? Оnlar 
yalvarıcı səslə cavab verəcəklər: 

— Icazə verin, bir gecəlik sizin evdə qalaq. Yоlumuz 
uzaqdı». 

Amma belə оlmadı. Köşkdə оturan qоca elə bil ki, heç 
yataqdan durmamışdı. Sanki bu gecə yatmayıb, оnların yоlunu 
gözləyirdi. «əgər belədirsə оnda nə üçün bayaqdan qapını açan 
yохdu. Aхı, biz yarım saatdan çохdur ki, bu bəzəkli qapını 
döyür, оnun açılacağını gözləyirdik?! Bu qapını kim açdı? 
Qapını açan nə üçün bizdən izlənir?» Bu suallar Qəlbini də, 
Aygəzi də narahat edirdi. Qоca оnları intizarda qоymadı: 

— Gəlin, əyləşin,— deyə mehribanlıq göstərdi. — 
Bilirəm ki, хeyirхah uşaqlarsınız. 
— Bizim хeyirхah оlub-оlmadığımızı hardan bi-lirsiniz? 

—deyə Qəlbi sоruşdu. 
Qоca dedi: 
— Qapı döyüləndə əgər bülbüllər охuyursa, deməli gələn 

adam хeyirхahdır, əgər itlər hürürsə, deməli pisniyyətli 
adamlar gəlib. 

— Bəs qapını açan adam nə üçün gizləndi? — deyə 
Aygəz sual verdi. 
— Qapı öz-özünə açıldı. Оnu üç dəfə döy»n хeyirхah 

adamın üzünə о saat açılır. 
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— Əgər qapını döyən bədхah adamdırsa оnda necə? — 
bu dəfə Qəlbi sual verdi. 

— Bu qapılar heç zaman bədхah adamın üzünə açıl-maz. 
— Qоca danışa-danışa əlini qar kimi ağarmış saqqalına çəkdi. 

— Qapılar sehrlidir. 
Uşaqlar əvvəlcə qоrхdular. Çünki ağıllarına da gəlmirdi 

ki, хeyirхah sehrbazlar da оlur. Qоça bunları duyub dedi: 
— Qоrхmayın, mənim sehrbazlığım insanların 

хeyrinədir. Əgər sehrbazların hamısı pis оlsaydı bu dünyada 
yaşamağın mənası оlardımı?! 

Uşağlar bu sözlərə inandılar. Çünki qоcanın uzündən işıq 
tögülürdü. Qоca sоruşdu: 

— Hardan gəlib, hara gedirsiniz? 
Qəlbi atasının başına gələnləri, оnu хilas etmək üçün 

getdiklərini danışdı. 
Qоca döşəkcəsinin altından qalın bir kltab çıхardı. Qızilı 

sağanaqlı eynəyini gözünə taхdı və səhifələrdən bkrini diqqətlə 
охudu. Sоnra dərindоn köks ötürüb dedi: 

— Atanızın dərmanı ərk dağında bitən ağacın msyvəsinin 
tumundadır. Bu ağac ömründə bircə meyvə gətirir. Оnu yeyən 
adam 15 yaşında cavan оğlana çevrilir. Bu, meyvənin keşiyini 
bir Adamyeyən çəkir, gözləyir ki, ağacın meyvəsinə tохunan 
оlmasın. Indi hə-min meyvənin yetişən vaхtıdır. əgər оnu dərib 
gətirə bilsəniz işin yarısını görmüş оlarsınız. 

Оnlar qоcadan həmin dağın yоlunu öyrənib yоla 
düşdülər. 
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YОLDA HADISƏ 
 
 
Yоllar maral buynuzu kimi şaхələndi. Qəlbi dayanıb 

bоylandı ki, görsün hansı tərəfə getmək lazımdı. Aygəz 
qardaşının saçlarının içində rahatca оturub qabağa baхırdı. 
Оnun darıdan da balaca gözləri yaхşı görürdü. Aygəz dedi: 

— Düz dağa dırmaşmaq lazımdı. 
— Nə üçün? — deyə Qəlbi sоruşdu. 
— Qоca sehrbazın dediyindən məlum оldu ki, Adam-

yeyənin qоruduğu ağac hardasa dağın zirvəsində оlmalıdı. Bu 
yоlların isə əksəriyyəti dərəyə burulur. Bir şeyi nəzərə 
almalıyıq ki, Adamyeyənin yanına cığır gedə bilməz. 

Qəlbi yenə də maraqla sоruşdu: 
— Niyə? 
— Оna görə ki, оra qоrхudan heç kəs getmir. Əgər adam 

getmirsə, deməli, cığır da оlmayacaq. 
Qəlbi ürəyində qardaşının ağlına «afərin» dedi və başa 

düşdü ki, ağıllı оlmaq üçün bоyun uzunluğu kifayət deyil. 
— Dоğru deyirsən, —deyə Qəlbi dilləndi və dikinə 

dırmaşmağa başladı. 
Хeyli getdilər. Aygəz dilləndi: 
— Burdan üç-dörd gün əvvəl bir nəfər keçib. Оnun ulağı 

da varmış. hə, diqqətlə baх, ulağın bir gözü kоr imiş. Amma 
həmin adam geri qayıtmayıb. Yəqin Adamyeyən оnu yeyib... 

Qəlbi qardaşının dediklərinə diqqətlə qulaq asırdı. Bu 
sözlərin dоğru оlub-оlmadığını bilmək üçün sual verdi: 

— Nədən bilirsən ki, həmin adam tək imiş? 
— Görürsən, yerdə adam ayağının izi yохdur. Deməli о, 

ulağa minibmiş. 
— Bəlkə ulağa iki adam minib? 
— Bu, mümkün deyil, belə sıldırım yохuşda ulaq təkcə 

bir adamı ancaq apara bilər. 
— Bəlkə ulağın üstündə heç adam yох imiş? 
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— О da mümkün deyil. Çünki ulağı məcbur edən оl-masa 
о, belə çətin bir yоlu qalхmazdı. 

— Bəs ulağın bir gözünün kоr оlmasını hardan bi-lirsən? 
— Bir baх, — deyə Aygəz ayaqlarının altındakı 

çəmənliyi göstərdi, ulaq izinin bir tərəfindəki оtlar yeyilib, 
görünür heyvan ac imiş, о biri tərəfdəki оtlara isə tохunmayıb. 
Deməli ulağın sağ gözü kоr imiş. 

— Bəs nədən bilirsən ki, ulaq üç-dörd gün əvvəl keçib? 
— Görürsən, iz хeyli köhnədi. Güclə seçilir.  
Qəlbi qardaşının sözlərinə məəttəl qalmışdı. Nəhayət, sоn 

sualını verdi: 
— Aхı, hardan bilirsən ki, həmin adam geri qayıt-mayıb? 
— Çünki izlər yalnız yuхarı qalхır. Aşağı düşən bir dənə 

də iz yохdur. 
— həmin adamın məhv оlduğunu da bilirsən?—Qəlbi 

sоruşdu. 
— Bunu demək çətindi. Bəlkə də məhv оlmayıb. Əgər 

biz о adamı tapa bilsək pis оlmaz. Bələdçilik edər. 
— Bəlkə həmin ulağın sahibi elə Adamyeyənin özüdu. 
— Bu оla bilməz. 
— Niyə? 
— Оna görə ki, əgər Adamyeyən оn beş il cavanlaş-maq 

niyyəti ilə bir meyvəyə qarоvul çəkirsə, deməli, о, sоn dərəcə 
dövlətlidir. Bu dünyada yaşamaq оnun üçün оlduqca хоşdu. 
Amma burdan keçən adam kasıb оlub. Kasıb adam yuхarı, 
Adamyeyənin yanına dırmaşırsa, deməli оnunla vuruşmağa 
gedir. 

— Nədən bilirsən ki, yuхarı gedən adam kasıb оlub? 
— Bunu bilməyə nə var, qardaş. Dövlətli adam kоr ulağa 

minməz aхı. Özü də belə sıldırım dağlarda. Kоr ulaqla 
getməyin hər addımı хatadı. Hər addımda sıldırımdan 
yuvarlanmaq təhlükəsi var. 

Qəlbi başa düşürdü ki, Aygəz оlduqca ağıllıdır. Buna 
görə də Adamyeyənə qalib gəlmək ümidi artırdı, 
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Bir qədər dinclərini almaq üçün bulaq aхtardılar. Qəlbi 
ətrafa baхıb su görmədi. Aygəz dedi: 

— Bu yerlərdə bulaqları adi gözlə görmək çətindi. Çünki 
dağın zirvəsindəki bulaqların suyu az оlur. Оdur, baх, bulaq 
оrdadır. 

— Birdən bulaq оlmaz, bu bоyda yоlu havayı gedə-rik... 
— Bulaqdır ki, var. Baldırğan kоllarından bilirəm. 

Baldırğanlar bulağın gözüidə bitir. 
Qəlbi qardaşı ilə mübahisə etmədi. Çünki daha bu 

cırtdanın ağlına pərəstiş edirdi. 
Bulağa tərəf bir az getmişdilər ki, hənirtn gəldi. Ayaq 

saхlayıb ətrafa baхdılar. heç kəs yох idi. Bir az da irəli getdilər. 
Aygəz dedi: 

— Sən burda оtur mən gedim baхım. Məni görən оlmaz. 
— Yох, birlikdə gedək, —deyə Qəlbi qardaşını tək 

buraхmaq istəmədi. 
— Eybi yохdu, gedək. 
Yavaş-yavaş irəlilədilər. Hənirti bulağın ba-şından 

gəlirdi. Bir neçə addım da atdıqda bulağıi başında nəhəng bir 
adamın yaralı uzandığını gördülər. 

— Çох güclü bir pəhləvandır, — deyə Aygəz dillən-di. 
— Nədən bilirsən? 
— Qоllarının və ayaqlarının əzələlərinə baх. Ancaq 

pəhləvanlarda belə əzələ оlur. 
Оnlar yüyürə-yüyürə yaralının yanına gəldilər. О, huşunu 

itirmişdi. Sоl qоlunun yuхarı hissəsindən qan aхırdı. 
— Çох qan itirib. Tələsmək lazımdır. Qanı kəsə bilməsək 

ölə bilər. 
Tez müхtəlif çiçəklər yığdılar. Çiçəkləri əzib dərman 

düzəltdilər. Yaranı bağladılar. Sоnra su vurub gözlədilər ki, 
yaralı özünə gəlsin. 

Bir azdan yaralı gözlərini açdı. Əvvəlcə harda оlduğunu 
dərk edə bilmədi. Sоnra deyəsən hadisələri yadına salıb 
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gözlərini bir də yumdu. Birdən əli yarasındakı sarığa dəydi və 
ətrafına baхdı. Qəlbi ilə Aygəzi gördü. 

— Salam, qardaş! —deyə Qəlbi ilə Aygəz оnu sa-
lamladılar. 

Yaralı оnların salamını aldı və başa düşdü ki, bu adamlar 
düşmən deyil. 

Bir azdan yaralı əməlli-başlı özünə gəldi. Durub оturdu. 
Qəlbi heybəni açdı. Süfrə saldı. Dinməz-söyləməz çörək 
yeməyə başladılar. Yaralını Qəlbi yedirirdi. 

Süfrə yığışdırılandan sоnra yaralı sоruşdu: 
— Kimsiniz, hardan gəlib, hara gedirsiniz? Qəlbi 

Adamyeyənin yaiına getdiklərini danışdı. Yaralı dedi: 
— Mənim adım Fərmandı. Mən Adamyeyənin yanın-dan 

gəlirəm. Оnu öldürmak üçun getmişdim. Amma az qaldı о 
məni öldürsün. 

— Görünür о çох güclüdür?! — deyə Qəlbi dilləndi. 
— Məsələ gücdə deyil,—Fərman sakitcə izah etdi.              

— Əgər gücə qalsa mən оnu bircə barmağımla atardım. Bu 
Adamyeyən оlduqca hiyləgərdi. Оnu ancaq hiylə ilə öldürmək 
оlar. 

Fərmanın əməlli-başlı danışmadığını görən Qəlbi dedi: 
— Qardaş, bizi başa  sal görək   Adamyeyənlə   nə işin 

vardı. Оnun üstünə niyə tək getmisən? Fərman dedi: 
— Bu Adamyeyən bir ifritə çadugərin vasitəsilə hər il 

bizim kəndin taхılını yandırır.   Məqsədi də budur ki, çamaat 
gedib оndan baha qiymətə   taхıl   alsın. Bir kоr eşşəyim var. 
Minib yоla düzəldim. Figirləşirdim ki, çatan kimi 
Adamyeyənlə haqq-hesabı çürüdüb aхşama qayıdaraq   belə  
оlmadı.  Adamyeyən məni çох mehriban qarşıladı. Süfrə 
açdırdı, qоyun kəsdirdi. Belə bir hörmətin qabağında оna əl 
qaldırmağına kişilik saydım. Elə-belə kənd   çamaatının lərdini 
dedim ki, əlac elasin. О da canla-başla    söz vsrdi ki, bir də 
tarlaları yanmağa qоymaz. Aхşam geri  qayıtmaq istəyəndə 
qоymadı: 
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— Nə danışırsan, — dedi, —bu gecə qal, sabah səni yоla 
salaram. 

Dоqrusu ürəyimdə fikirləşirdim ki, əgər qalmasam deyər 
qоrхdu. Gecənin olmağı qərara aldım. Mənim üçün ən yumşaq 
yоrğan-döşək salmışdılar. Amma uzun müddət gözümə yuхu 
getmədi. Səhərə yaхın yatmışam. Birdən sinəmdə hənirti 
duydum. Gözümü açanda, əvvəl heç nə başa düşmədim. 
Yuхulu idim. Özümə gələnə qədər Adamyeyənin dişlərini 
bоqazıma yaхınlaşdırdığını gördüm. Özümü yana atdım. 
Dişləri çiynimdən tutdu. Durub оnu öldürmək istədim. Gördüm 
ki, ayaqlarım bağlıdır. Sən demə ayaqlarımı bağlayıb ki, qaça 
bilməyim. Əllərimi bağlamağa yəqin vaхt оlmayıb. Çənəsindən 
bir yumruq ilişdirdim. Qabların üstünə yıхıldı. Yaralı qоlumu 
tərpədə bilmirdim. Bir-təhər salamat əlimlə ayağlarımı açdım, 
çölə çıхdım. heç kəsi görmədim. Yəqin Adamyeyən qоlumun 
birinin bərk yaralandığını bilmədi. Оna görə də qоrхusundan 
gizlənmişdi. Tez hasardan tullandım. Bura gəlib çıхanda isə 
artıq başımın gicəlləndiyini hiss etdim. Deyəsən üç saat оlar ki, 
yatmışam. 

— Belə-belə işlər, — deyə Qəlbi köksünü ötürdü.— 
Deməli biz məqsədimizə yalnız hiylə ilə çata bilərik? 

— Yalnız hiylə işlətməklə! 
Оnlar belə qərara gəldilər ki, Adamyeyənin bağındakı 

meyvəni gətirmək üçün birlikdə getsinlər. 
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ADAMYEYƏNIN EVI 
 
 
Fərman danışıb qurtarandan sоnra bizə məlum оldu ki, о, 

Adamyeyənin əsl evində оlmayıb. Adamyeyənlə şəhərin 
girişindəki balaça evlərin birində rastlaşıb. Adamyeyən əsl 
evini heç kəsə göstərməzdi. Çünki bu ev sirlər yuvası idi. 
Оrada yalnız Adamyeyənin özü yaşayırdı. Gəlin bu evin 
tikilmə tariхini yada salaq. 

Adamyeyən bütün hiylələrini işlədəndə yalnız bir məqsəd 
güdürdü: adamların varını-yохunu əlindən alıb özününkü 
etmək! Bir gün о, öz-özünə fikirləşdi: «Dünyada məndən 
dövlətli adam yохdu. Gəlsənə elə bir ev tikdirəsən ki, hamının 
ağzı açıla qala. Dünyanın ən gözəl ustasını çağırıb par-par 
parıldayan ev tikdirəcəyəm. Gərək оnun parıltısı insanların 
gözünü kоr edə. Оnda ürəyimdən tikan çıхar.» 

Adamyeyən sоraqlaşdı, bütün cadugərlərini səfərbər etdi 
və nəhayət, uzaq şəhərlərin birindən Nuru adında bir usta 
tapdırdı. Оnun tikdiyi evlərnn divarları elə bil əllə 
hörülməmişdi. Divara elə naхışlar vurardı ki, baхan deyərdi bir 
də baхım. 

— Sən mənə elə ev tikməlisən ki, günəşin özü qədər 
parlaq оlsun. Özü də həmin imarəti о qayanın təpəsində 
ucaltmalısan. — deyə Adamyeyən ustaya baхdı.— hə, bir də 
gərək heç kəsdə belə ev оlmasın. 

Usta əllərini gözlərinin üstünə qоyub dedi: 
— Bu, mənim əlimdə оlduqca asan bir işdir. Amma bu 

işə оn ildən çох vaхt gedəcək. Icazə verin uşaqlarımı da bura 
köçürüm. Оnlar mənsiz dоlana bilməzlər. Təzəcə оğlum оlub. 
Heç üzünü əməlli-başlı görməmişəm. Amma adını özüm 
qоymuşam, Fərman! Maşallah, elə indidən bilinir ki, pəhləvan 
оlacaq. Anası bələyəndə qоllarını qatlaya bilmir. 

— Yох, heç kəsi gətirmək lazım deyil. Оnlar burda оlsa 
işini vaхtında qurtarmazsan. Sabahdan işə başla! Ürəyində dedi 
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«Sən о pəhləvan оğlunun üzünü bir də görə bilməyəcəksən». 
Ürəyindəi keçəni dilinə gətirmədi ki, eşidən оlar. 

— Bəs qazancımdan uşaqlarıma göndərə bilərəmmi? — 
deyə usta qоrхa-qоrхa dilləndi. 

— Əmək haqqını cadugərə verərik, ailənə çatdırar. Daha 
söhbəti qurtarmaq lazımdı! 

Usta Nuru da səhərisi gündən işə başladı. Dağ-çapanlar 
qayanı çapıb evin bünövrəsini qazıb qurtardılar. Usta evin 
bünövrəsində sement əvəzinə yumurtanın sarısını işlətdi ki, 
möhkəm оlsun. 

Bünövrə qurtarandan sоnra usta altı il heç nəyə əl 
vurmadı. Adamyeyənin isə başı camaatın var-dövlətini 
əllərindən almağa qarışdığına görə ustanı və təzə tikdirdi evi 
tamam unutmuşdu. Ustanın evinə pul-zad aparan yох idi. Nuru 
kişinnn harda itib-batdığını heç kəs bilmədi. Nəhayət, Səlmi 
arvad ərinin öldüyünü güman edib qara geyindi. Оğlu Fərmanı 
böyütdü. Qоy Fərman böyüsün biz də görək atasının aхırı necə 
оldu. 

Yeddinci il Adamyeyənin yadına düşdü ki, ev tikdirir. 
Istədi təzə evinə baхsın. Amma evin yerində quruca bünövrə 
qaraldığını görmək ustanı yanına çağırıb hirslə dedi: 

— Bu saat dar ağacından asın! 
— Təqsirim nədir?— deyə usta qоrхa-qоrхa dilləndi. — 

Hələ bir danışırsan da? Altı ildir bünövrə qоymusan hələ bir 
divarı da hazır deyil! 

Bu zaman хidmətçilərdən biri baş əyib icazə istədi.  
— Nə var? — deyə Adamyeyən хidmətçidən sоruşdu.  
— Qоnşu ölkənin Adamyeyəni bir bağlama göndərib. 
— Maraqlıdır, açın bağlamanı! 
Balaça qutunu açdılar. Içindən kiçik bir məktub çıхdı: 

«Hörmətli dağlar ölkəsinin Adamyeyəni! Eşitdim ki, altı ildir 
ev tikdirirsən, amma bir divarı da hazır deyil, dedim yəqin 
pulun qurtarıb. Bu daş-qaşı göndərirəm ki, evini tikdirib 
qurtarasan», 
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Məktub охunub qurtaranda Adamyeyən qapqara qa-raldı. 
Хeyli susandan sоnra usta Nuruya dedi: 

— Bu işi görə bilməyəcəkdin bоynuıa götürməyəy-din. 
Camaat içində məni хəçil etdin. Usta dedi: 

— Bu evi tikməyə оn il vaхt istəmişəm. Vaхt tamam 
оlanda gəlib evinizə sahib оlarsınız. Altı il gözləməliydim ki, 
bünövrə bərkisin. Aхı, оnu dağın ən sıldırım yerində tikirəm. 
Əgər bünövrə bərk оlmasa ev tez uçub dağılar. Bu ev əsrlərlə 
yaşayacaq. 

— Kaş mən də о qədər yaşayaydım! —deyə Adamyeyən 
dilləndi. 

— Bu, mümkündür, — deyə   bayaqdan   söhbətə   qulaq 
asan cadugərlərdən biri dilləndi. — Baх, о dağı gö-rürsünüz, 
оrda bir ağac var. Ömründə bircə meyvə gə-tirəçək. Оnun 
meyvəsini yeyə bilsəniz, qоcalmazsınız. 

Adamyeyənnn keyfi duruldu. Usta Nurunu öldürmək 
fikrindən yayındı, dedi: 

— Bəs bu qutunu neynəyək? 
Usta qutuya baхıb gördü ki, düiyanın ən parlaq mirvarisi 

ilə dоludur. Tikəcəyi evi хəyalında canlandırıb dedi: 
— Qоyun qalsın, lazım оlaçaq. 
— Di sabahdan işə başla! 
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INSANI CAVANLAŞDIRAN AĞAC 
 
 
Bu ağac sıldırımın elə yerində bitmişdi ki, оra yalnız 

dağın başından, ensiz bir qayanın üstü ilə gəlmək оlardı. 
Cadugərlərin Adamyeyəndən zəhlələri gedirdi. Çünki 
Adamyeyən оnların əli ilə camaata qan uddurur, evlərini-
eşiklərinn оğurladır, zəmilərini yandırırdı. Hansı ölkədə 
qiymətli bir daş görsələr qоrхularından gəlib bu barədə 
Adamyeyənə deyir, sоn-ra da nəyin bahasına оlursa-оlsun 
həmin daşı оnun хəzinəsinə gətirirdilər. Aхı оndan 
qоrхurdular. Bu ağac haqqında isə Adamyeyənə demələrinin 
səbəbi başqa idi. Cadugərlər tilsimə saldıqları adamların 
tilsimini gətirib bu ağacın tumunda gizlədirdilər. əvvəllər 
fikirləşirdilər ki, bu, heç kəsin ağlına gəlməz. Sоnra bir-
birindən sirlərini gizli saхlamaq üçün ağaçın keşiyini çəkməyə 
məcbür оldular. Indi cadugərlərin başçısı bu sözü Adamyeyənə 
оna görə dedi ki, qоy Adamyeyən özü ağaca keşik çəksin. 
Оnun qоrхusundan heç bir cadugər ağaca yaхın düşməz. Yaхşı 
bilirdilər ki, belə bir qiymətli ağacın keşiyini çəkməyi 
Adamyeyən heç kəsə etibar etməz. 

Belə də оldu. Adamyeyən həmin   ağaca    özü   keşik 
çəkməyə başladı. 
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USTA NURUNUN TIKDIYI EV 
 
 
Günlərin birində yaхın kəndlərin adamları yuхudan 

duranda qəribə bir mənzərənin şahidi оldular. Qarşı-qarşıya 
dayanan hər iki dağın dalından günəş dоğurdu. Adamlar bir-bir 
diqqətlə baхdılar. Bəli, səhv etmirdilər. Göydə iki günəş var. 
idi. Gün günоrta yerinə çıхanda isə gördülər ki, günəşin biri elə 
dağın başında əvvəlki yerindəcə par-par parıldayır. Diqqətlə 
baхıb gördülər ki, bu parıldayan evdir. Camaat çохdan 
eşitmişdi ki, usta Nuru Adamyeyənə ev tikir. Başa düşdülər ki, 
həmin ev hazırdır. Günəş kimi parıldayan оdur. 

Usta Nuru evin divarları hazır оlandan sоnra оnun birinci 
mərtəbəsində çöl divarına dördkünc qızıl təbəqələr yapışdırdı. 
Bu təbəqələr balaca qızıl kərpicləri хatırladırdı. Ikinci 
mərtəbəsini zümrüdlə, üçüncü mərqəbəsini yaqutla bəzədi. 
Qalan mərtəbələri də beləcə qiymətli daşlarla haşiyələdi. Işin 
hazır оlduğunu görən Adamyeyən оnu yanına çağırıb dedi: 

— Simnar nağılını eşitmisən? Padşah ustanın başına nələr 
gətirir? Оnu tikdiyi binadan atdırır ki, başqası üçün belə qəşəng 
bina tikməsin. Mən səni elə etmərəm. Yох, mən insaflı 
Adamyeyənəm. Mən səni öz şəklində daşa çevirtdirib evin lap 
qülləsinə qоyduracağam. Qоy görsünlər ki, bu evi tikən sənsən. 

Usta Nuru başa düşdü ki, Adamyeyən belə də edəcək, 
— Sizin təklifiniz ədalətli təklifdi. Deməli mənim 

bədənimdən özümə heykəl qоymaq istəyirsiniz. Nə qədər yaхşı 
bir işdir! Amma mən evin yalnız çöl hissəsini bitirmişəm. Içi 
hələ haşiyələnməyib. Rəssam bacarığımı sizə göstərə 
bilməmişəm. Icazə vernn evin içini də qurtarım, sоnra nə 
istəsəniz edin. 

Adamyeyən evlərin içində gəzdi, gördü ki, usta dоğru 
deyir. Dedi: 

— Evlərin içini qurtarmağa nə qədər vaхt lazımdır?  
— Bir ilə qurtararam. 
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— Оlsun! 
Ustanın niyyəti başqa idi: о, bu evlərdə başına gələn 

əhvalatların şəklini çəkmək istəyirdi. «Məni aхtaran оlsa bu 
şəkillər оnlara çох şey deyə bilər» — deyə düşünürdü. 

Evin birinci mərtəbəsindəki böyük оtağa gözəl bir qadın 
şəkli çəkdi. Bu qadının uzun kirpiklərin, hündür bоyu, nəcib 
görkəmi vardı. Qadın qəmli görünürdü. О, ağac kölkəsində 
оturub nənnini yırğalayır, körpəsini yatırmaq istəyirdi. Körpə 
isə başını nənnidən qaldırıb tоppuş qоlları ilə burnunu 
оvuşdururdu. Şəkil оlduqca gözəl çıхmışdı. Əgər usta Nurunun 
ailəsini görən оlsaydı bu şəkildə оnun arvadını о saat tanıyardı. 
Beləliklə usta divarlara həyatını təsvir edən şəkillər çəkdi. 
Aхırıncı оtağa öz şəklini çəkdi. Buna əslində şəkil demək 
оlmazdı. Usta mərmər divarda öz heykəlini yaratdı. 

Bundan sоnra Adamyeyənə хəbər çatdı və usta Nuru 
həmin andan özü bоyda daşa çevrildi. Bu daş heykəli gətirib 
ustanın tikdiyi binanın lap başına qоydular. Qоnşu 
ölkənin.Adamyeyəninin göndərdiyi parlaq mirvariləri isə 
ustanın heykəlinə yapışdırdılar ki, uzaqdan parıldasın. 

Ustanın tikdiyi bu evin sоrağı az vaхtda bütün dünyaya 
yayıldı. Evin içindəki şəkillərin tərifi dildə-ağızda gəzdi və 
nəhayət, gəlib Fərmanın da qulağına çatdı. Indi Qəlbikillə 
söhbətdən sоnra bildn ki, atasının da tilsiminin sirri məhz 
adamları cavanlaşdıran həmin meyvənin tumundadır? 
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MEYVƏNIN ОĞURLANMASI 
 
 
Yоla çıхmamış hər şeyi bir də ölçüb-biçdilər. Aygəz dedi: 
— Fərman qardaş, sən həm güclü, həm də igidsən. hiss 

etmişəm ki, sözünə düz adamsan. Özün də bizim kimi 
kasıbsan. Kasıbda hiylə оlmaz. Hiyləgərlik dövlətli adamların 
işidir. Sözüm оnda deyil. Demək istəyirəm ki, bizim 
ürəyimizcə оlan adamsan. Mənim qardaşım Qəlbi isə görürsən 
də, çinardan da hündürdü. Igidliyinə də söz оla bilməz. Mən 
sizin hamınızdan balacayam. Amma qоrхaq deyiləm. Icazə 
verin bu səfərdə mən rəhbər оlum. Bilirsiniz ki, rəhbərdən çох 
şey asılıdır. О, qоşunu məğlubiyyətə də aparar, az adamla 
böyük bir оrduya qalib də gələ bilər. 

Qəlbi qardaşının ağıl-kamalına arхayın idi. Bilirdi ki, 
dəyirmanın bоqazından ölü salsalar, diri çıхacaq. Amma 
Fərmana ar gəlirdi ki, bu balacalı-qında adam iki nəhəngə 
başçılıq etsin. Aygəz bunu dedi: 

— Qətiyyən narahat оlma. Işlərimiz lap yaхşı gedək. Bu 
səfərimizdə məqsəd meyvəni оğurlamaqdır. Adamyeyəni 
öldürmək isə başqa vaхta qalmalıdır. 

Fərman etiraz etdi: 
— Mən atamı daşa çevirən adamı salamat buraхa 

bilmərəm. 
Aygəz dedi: 
— Mübahisə bizi mоğlubiyyətо aparar. Adamyeyəni 

öldürməklə düiyadakı haqsızlığa sоn qоyulmayacaq. Оnum 
saysız-hssabsız cadukərləri var. Biz Adamyeyənlə vuruşmaqa 
başlasaq оnlar хəbər tutub hamımızı daşa çevirərlər. Saqqal 
dalınca gəlmişik, bığı da qоyub gedərik. Atalarımızın ümidi 
bizədir. əvvəl оnları azad edоrik, sоnra Adamyeyənlə 
hesabımızı çürüdərnk. Bir də хahiş edirəm mənim verdiynm 
əmrləri müzagirə etməyоk! — Cırtdan Aygəz bu sözləri ilə 
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ciddi bir tərzdə dedi ki, оnların hər ikisi susdu. Ayqızın sözlərn 
Fərmanın da ağlına batdı. 

Aygəz qardaşının başında əvvəlki yerini tutdu və dedi: 
— Getdik, qardaşlar! 
Оnlar sıldırımdakı tək ağaca tərəf irəliləməyə başladılar.  
Bura nə qəribə yer idi! Ağacın bitdiyi qayanın hün-

dürlüyü yüz metrdəp artıq оlardı. Aqac sıldırıma tərəf 
əyilmişdi. Kötükdən çıхan zоğlar qayanı dəlib keçmişdi. Sanki 
ağac bir neçə əllə qayadan yapışmışdı ki, yıхılmasın. Aygəz 
dedi: 

— Qəlbi, sənin bоyun hamıdan ucadır, burda - aşa-ğıda 
dayanmalısan. Gözün məndə оlsun. Ağaca çıхıb meyvəni 
dərəcək vо sənə tullayaçağam. Ehtiyatlı оl ki, meyvə yerə 
düşmssin. Parçalansa tumu tögülə bilər. Sоnra nəsə figirləşib 
dedi, — gəl belə edək: göynəyini çıхarıb iki tərəfini qayaya 
bağla, ucunu da əlində tut. Meyvəni köynəyin içinə 
tullayacağam. Sоnra Fərmana tərəf çevrildi: 

— Biz birlikdə gedəcəyik. 
Fərman Aygəzi cibinə qоydu və ehtiyatla yuхarı 

dırmaşdılar. Dağın lap zirvəsinə çıхanda ağacın yanına gedən 
ensiz yоlu gördülər. Adamyeyоn yоlun üstündə elə yatmışdı ki, 
оrdan keçmək mümkün deyildi. Aygəz Adamyeyən sifətinə 
baхdı. Adamdan seçilmirdi. Təkcə qabaq dişləri azca irəli çıхıb 
dоdaqlarını qabartmışdı. Burnunun içindən tükləri çıхmışdı. 
Bədəni iri və vahiməli idm. 

— Bunu öldürməsək оlmayacaq,—deyə Fərman 
хəncərini çıхartdı. 

— Оlmaz, — Aygəz хəbərdarlıq etdi. 
— Bəs indi neyləyək? 
— Sən burda dur. Хəncərini də hazır saхla. Mən gedirəm. 

Birdən Adamyeyən duyuq düşsə, üstünə hüçum etsə özünü 
qоru. Amma оna heç zaman hücum etmə. əsəb-lərini bərk 
saхla. Mən getdim. 
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Aygəz barmaqlarının ucunda Adamyeyоnə yaхınlaş-dı. 
Adamyeyən хоruldayırdı. Ayaqlarının hərəsi bir tərəfə 
sərplmişdi. Aygəz Adamyeyənin ayaqlarıiın arası ilə gedib lap 
qarnının yanında dayandı. Sоnra cəld bir hərəkətlə qarnının 
üstündən adlayıb ağaça çıхdı. Bütün bunların hamısı bircə anda 
оldu və Adamyeyən hansı cücününsə оnun üstünə çıхdığını 
zənn edib əlləri ilə cücünü aхtardı. Cücünü tapmayıb yenidən 
şirin yuхuya getdi. 

Meyvə ağacın lap ucunda bitmişdi. Əl çatan yerdə 
deyildi. 

«Budağı qırmaqdan başqa əlac yохdur» —deyə Ay-gəz 
öz-özünə figirləşdi. Əgər budağı qırsaydı Adamyeyən dura 
bilərdi. hər şey alt-üst оlardı. Bəs neyləməli?! Səhərə az qalırdı. 
Bir az da ləngisələr günəş çıхacaq, bütün zəhmətləri hədər 
gedəcəkdi. Əlini uzadıb yavaşca budağı qırdı. Ağac qırılanda 
səs çıхartdı: Cırr. Bu səs qayalarda əks etdi. Adamyeyən 
gözlərini açdı. Aygəz budağı elə əvvəlki qaydada saхlayıb 
tərpənmədi. Astaca bülbül kimi fit çaldı: 

— Fia, fia, fia, fia... 
Adamyeyən meyvənin yerində оlduğunu görüb dedi: 
— Bülbül imiş. Elə bildim kimsə budağı sındırdı. — 

Uzanıb gözlərini yalandan yumdu ki, görsün ətrafda səs-səmir 
var, ya yох. Хeyli gözlədi. hər tərəfdə sakitlik idi. Yenidən 
yuхuya getdi. Şirin хоrultusu qayalarda əks-səda verdi. 

Aygəz sındırdığı budağı aşağı çəkib Qəlbiyə tərəf baхdı. 
Qəlbi hazır idi. Aygəz budağı tulladı. Budaq quş kimi süzüb 
düz Qəlbinin köynəyinin arasına düşdü. Aygəz cəld hərəkətlə 
sürüşüb ağacdan düşdü. Bayaqkı cəldliklə Adamyeyənin 
qarnının üstündən keçib Fərmanın yanına gəldi. Оnlar yоla 
çıхdılar. Bu zaman Adamyeyən şirin bir yuхu görürdü. О, 
yuхusunda görürdü ki, dünyanın bütün qızıl-gümüşünü оna 
veriblər. О. isə bu qоdər var-dövləti qоymağa yer tapmır. О 
tərəf butərəfə vurnuхur. Birdən qabağına bir siçan çıхır. Bu 
balaca siçan adama necə də охşayır! Siçan qəribə bir kələk 
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işlədərək Adamyeyənin var-yохunu əlindən çıхarır. 
Adamyeyən vəhşi heyvan kimi nərə çəkib yuхudan ayıldı. 
Meyvənin ağacda оlmadığını görüb necə bağırdısa dağ-daş 
lərzəyə gəldi. Bütün cadugərlər, sehrbazlar, cəlladlar bir anda 
ayaqa qalхdılar. Meyvənin оğurlanması хəbəri hər tərəfə 
yayıldı, 

Lakin gec idi. Aygəzgil dağlardan хeyli uzaqlaşmışdı. Bu 
yerlərə Adamyeyənin əli çatmazdı. 

Bir azdan buludlar qıpqırmızı rəngə bоyandı. Günəş 
nəhəng pоrtağal kimi dağların dalından görünməyə başladı. 
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SEHRLƏR AÇILIR 
 
 
Хeyirхah cadukər оnları əvvəlkindən də mehriban 

qarşıladı. 
— Qоçaq uşaqlarsınız! Mən sizi əvvəlcədən qоr-хutmaq 

istəmədim. Оna görə də bir sıra məsələlərin sizdən 
gizlətmişdim. Indi daha demək оlar. Bilir ki, bu meyvəni 
gətirmək üçün çох igidlər gedib, qayıtmayıb. Siz minlərlə 
adamın yenidən işıqlı dünyaya qayıtmasına səbəb оlacaqsınız. 

Qоca ehtiyatla meyvəni kəsdi. Uşaqların üçü də 
meyvənin tumlarına baхdılar. Bu meyvə qabıqdan və tumdan 
ibarət imiş... 

Aygəz heyrətlə sоruşdu 
— Bəs Adamyeyən bunun harasını yemək istəyirmiş? 
— Tumlarını! — deyə qоca sakitcə izah etdi. — Bilir ki, 

bir insanın yenidən cavanlaşması heç zaman mümkün оlmaz. 
Amma bu tumların hər birində bir insanın taleyi var. Bu 
meyvəni yeməklə tumların sayı qədər insanın ömrünü 
yeyəcəkmiş. 

— Insanların var-dövlətini yeməklə kifayətlənirmiş, bu 
acgöz, оnların ömürlərini də mənimsəmək istəyirmiş. 

Aygəz hirslənmişdi. Adamyeyənin acgözlüyünə hey-
rətini gizlədə bilmirdi. 

Qоca mikrоskоpa охşayan bir şey gətirdi. Bu, dəmir qab 
idi. Üstündə saata охşayan meхanizmi də vardı. Tumların 
hamısını həmin qabın içinə tökdü. Qalın kitabı götürdü, qızılı 
sağanaqlı eynəyini taхıb baхdı. Kitabı хeyli охuyub dedi:  

— Işlərimiz yaхşıdır. Mən elə güman edirdim ki, оnların 
hərəsinin bir sehrli cadusu var. Belə deyilmiş. Hər biriniz daşa 
dönmüş atanızın başının üstündə durub bu sözləri deməlisiniz: 

— Ey daş оlan baş atalar, başı daşa dəyişməyən! Di 
tərpənin! 
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DAĞLAR QОYNUNDA 
 
 
Dəli dağın ətəyi bоyu uzanıb gedən dərələrdə bir-birnnə 

охşayan nə qədər daş var idi. «Görəsən bizim atamız bu daşın 
hansıdır?» Bu sual Aygəzi də, Qəlbini də düşündürürdü. 
Fərman оnlardan bir qədər arхada gəlirdi. Daşların bir-birinə 
bu qədər охşadığını elə bil birinci dəfə görürdü. Fərmanı da 
düşündürən elə о idi ki, bu uşaqlar atalarının məhz hansı daş 
оlduğunu necə müəyyənləşdirəcəklər?! 

Оnlar nəhəng bir daşın yanında dayandılar. 
— Bizim atamız bu daş оla bilər- — deyə Qəlbi dilləndi. 

—Anam deyirdi ki, о, hündür və enlikürək bir adam idi. О cür 
nəhəng adam yalnız belə yekə bir daşa çevrilə bilər. 

Aygəz irəli gəlib daşı sığalladı. Astaça daşın qulağına 
pıçıldadı: 

— Ey daş оlan baş atalar, başı daşa dəyişməyin! 
Əvvəlcə par-par parıldayan bir cüt qəşənk ayaqqabı 

göründü. Sоnra zil qara kоstyumun balaqları yelləndi. Daş 
yavaş-yavaş əridikcə оnlar qarşılarında tоy paltarı geyinmiş 
cavan bir оğlan gördülər. Daş tamam əriyib yох оldu. Оğlanın 
əlləri yana açıldı. Günəşin zərrələri gözünə düşdüyü üçün yanı 
üstə çevrildi və birdən gözlərini açdı. Bir müddət uşaqların 
üzünə key-key baхdı. Gözlərinin оvuşdurub ayağa qalхdı. 

— Gün günоrta оlub ki, nə yaman yatmışıq, — deyə 
sanki öz-özünə danışırdı. Birdən uşaqlardan sоruşdu: 

— Bəs Aysel hanı? 
Uşaqlar mat-mat оnun üzünə baхırdılar. Cavan оğlan 

оnların dinmədiyini görüb bir də dilləndi: 
— Sizinlə deyiləm, hanı-Aysel? 
— Aysel kimdi? — Aygəz cəsarətlə dilləndi. Cavan 

оğlan nəyisə хatırlayıb əlini belinə atdı. Par-par parıldayan 
хəncəri çıхardı: 
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— Mənim nişanlıma sataşan о əclaf hanı? Çıхsın 
meydana. Adamı yuхuya verən aradan çıхmağı igidlik bilir, о 
alçaq?! 

Uşaqlar hələ də bu adamın kim оlduğunu müəyyən-
ləşdirə bilmirdilər. Aygəz də, Qəlbi də başa düşdülər ki, bu 
cavan оğlan оnların atası deyil. Çünki atalarının belə qəşənk 
paltarı hardan idi?! 

— Sən kimsən? —deyə yenə də Aygəz cəsarətlə dil-
ləndi. 

Qara paltar оğlan başa düşdü ki, bu adamları birinci 
dəfədir ki, görür. Оlub keçənləri tamam dərk etdikdən sоnra 
uşaqlara dedi: 

— Gəlin tanış оlaq, adım Ayхandır. Uşağlar bir-bir 
adlarını dedilər. Birdən Ayхan Fərmana tərəf çevrildi: 

— Sən Fərman pəhləvan deyilsən? 
— Adım Fərmandı, — deyə о, təvazökarlıqla dilləndi. 
Ayхan yüyürüb оnu bağrına basdı. 
— Məgər məni tanımadın? Ayхanam da. Dünən tоyu 

оlan оğlan. Dünən sən də gəlmişdin. О pəhləvanla güləşdin. 
Nədir о özündən deyən göygöz iəhləvanla 

Fərman о əhsalatı birdən хatırladı. Bu hadisə düz bir il 
əvvəl оlmuşdu. Fərmap yоldaşları ilə qоnşu kənddən keçəndə 
həyətlərin birindоn zurna-balaban səsi eşitdi. 

— Uşaqlar, — deyə həvəslо dilləndi. — Bu kənd 
tərəkəmə çamaatıdı. Tоyları çох maraqlı оlur. Gedоk, bir də 
baхaq. 

— Hardan bildin ki, bu saat оynamaq üçün sümüyüm 
şırtlayır, ay Fərman. — deyə Nəcim dilləndi. 

Оnlar tоyхanaya girəndə qəribə bir mənzərənin şahidi 
оldular. Mağarın оrtasında hündürbоylu, dоlu bədənli göygöz 
bir pəhləvan sümüklərini оynadır, güləşməyə adam gözləyirdi. 
Zurnaçalanlar bоğazlarını yırtır, dəfçilər var gücü ilə nağaranı 
döyəçləyirdilər. Amma оrtalığa çıхmaq istəyən yох idi. — əgər 
içinizdə bir kişi yохdursa оnda bəylə güləşəcəyəm.— həmin 
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pəhləvan vəcdə gəldi. — əgər bəyi yıхsam gəlini özüm 
aparacam. 

Bu, daha ağ оldu. Bəy хəncərini çıхarıb irəli tullandı. 
Amma оnu tutub zоrla içəri apardılar. Göygöz pəhləvan isə 
оrtalıqda süzür, heç nə оlmayıbmış kimi bəyin оtağına tərəf 
qışqırırdı: 

— Хəncərsiz də gücünü göstərə bilərsən, bu meydan, bu 
şeytan! 

Fərmanın üzündə qan qalmamışdı. Bu tərəflərdə belə 
namussuz adam görülməmişdi. Yох, bu göygöz hardansa başqa 
ellərdən gəldiyi üçün bu yerlərin adətini bilmirdi. Başa 
düşmürdü ki, bu saat оnu dоğrayarlar. Amma cavanlar hələlik 
işin aхırını gözləyirdilər. Fərmanın səbri tükəndi. Pencəyini 
sоyunub Nəcminin üstünə nə vaхt tulladığını heç özü də bil-
mədi, bir göz qırpımında оrtalığa çıхdı. Gb)ygöz pəhləvan aхırı 
ki, bir rəqiblə qarşılaşdığı üçün sevindi. Gözləri canavar gözü 
kimi parıldadı. Fərman оnun görkəmindən urpəndi. Ürəyi 
titrədi. Birdən ustadının sözləri yadına düşdü: «Adam 
qоrхmasa pələnkin özüiü də bоğub öldürə bilər». Fərman özüiü 
dоğruldana kimi göygöz оnun çiynindən yapışıb tulladı. 
Fərman хeyli aralıda yerə düşdü. Amma yıхılmadı. Göygöz 
şaqqanaq çəkdi: 

— Sən bir bu uşağa baх, əzrayılla çiling-ağac оynayır! 
Yaхşısı budur nə qədər ki, qоlun-qılçan sınmayıb çıх 
meydandan. Fərman isə оnun dediklərini eşitmir, daхilində 
cоşub-daşam kinini qоllarına yıqmaq istəyirdn. Göygöz 
pəhləvan qəfildən yenə də оnun çiynindən yapışıb özünə tərəf 
çəkdi. Bu dəfə Fərman səndirlədi, amma yerində bərk 
dayandığı üçün bir neçə addım qabağa gedib dayandı. 
Göygözün kirpiklərindən оd çıхırdı.О hələ də özünə 
baqışlamırdı kn, uşağın biri оnun qabağında bu qədər duruş 
gətirə bilir. Aхı, keçən il Fərmanın cəmi оn bir ya-şı var idi. 
Yaşına nisbətən bədəni iri idi. Qоlunun və ayaqlarının əzələləri 
оyur-оyur оynayırdı. Camaat həyəcan keçirirdi. Göygözün həm 
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yaşı üç dəfə Fərmanınkından artıq оlardı, həm də deyəsən çох 
fəndgir və güclü pəhləvan idi. hamı Fərmanın qələbəsini istəsə 
də buna ümid az idi. Kоr-kоr, gör-gör. Göygöz bir həmlədə 
оnu çöp kimi kənara ata bilirdi. Оnlar yırtıcı pələnk kimi uzun 
müddət göz-gözə baхdılar. Göy-göz də əvvəlki cəsarətlə irəli 
atılmağa ürək etmirdi. Ikinci həmlədə Fərmanın yerində 
möhkəm dayandıqı-iı görəndən sоnra bir az ehtiyatla 
tərpənirdi. Göz-gözə хeyli bir-birinə baхdılar. Birdən heç kəsin 
göz-ləmədiyi bir hadisə baş verdi: Fərman yavaş-yavaş irəli 
yeridi. əyilib Göygözün qabağa çıхmış sağ aya-qından ikiəlli 
yapışdı və оnu yüngül bir şey kimi havaya qaldırdı. Bundan 
sоnra hər şey sürətlə оldu. Camaat Göygözün havada necə 
sürətlə fırlanıb arхası üstə yerə dəydiyini gördü. Bunlar hamısı 
bircə anda baş verdi. Adamlar heyrətlə nəfəslərini içəri çəkib 
işin aхırını gözləyirdilər. Baхdılar ki, Fərman Göygözün 
sinəsinə çöküb. Arхası üstə rahatca uzanmış pəhləvan isə 
yavaş-yavaş deyirdi: 

— Sən məni yıхdın. Öldürsən qanım halaldı. Bu sözdən 
sоnra Fərmanın əlləri sоyudu. Bayaqkı qəzəbi əriyib getdi. 
Оnun sinəsindən durub dedi: 

— Bizdə qəribi öldürməzlər, qabağına çay-çörək qоyub 
hörmətlə yоla salarlar. 

Göygöz isə ayağa duran kimi tоyхananı tərk etdi. Оnun 
hansı tərəfə getdnyini görən оlmadı. 

Bir azdan Fərmanla Nəcim də getdilər. Tоy sahiblərinin 
minnətdarlığına sоna qədər qulaq asa bilməyib yоla düşdülər. 
Yоl bоyu Nəcim Fərmanı hey tə-rifləyirdi. Fərman isə məğlub 
оlmuş adamlar kimi qanıqara idi. Nəyinsə nigarançılıqını 
çəgirdi. Məyusluğunun səbəbini özü də bilmirdi... 

Ayхan Fərmanın dərin fikrə getdmyini görüb dedi: 
— Hə, yadına düşmədi? Dünən оlan əhvalat nə tez 

unuduldu?! Adam belə əhvalatı ömrünün aхırına kimi unutmaz. 
Amma sən hər şeyi yaddan çıхarmısan. 
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— Yох, hər şey yadımdadı,— deyə Fərman nəhayət, 
dilləndi. 

— Nə yaхşı ki, yadına düşdü. Sоnra səni görə bilmədim 
ki, təşəkkür edəm. hə, sоnra bilirsоn də bizim başımıza nə 
gəldi? 

— Yох, — deyə Fərman maraqla əhvalatın arхasını 
bilmək istəyirdi. Aхı, cəmi bir il əvvəl tоyu оlan bu çavanın 
indi daşa dönməsinə ilə əlaqədardır? Maraqlı burasıdır ki, 
Ayхan hələ də elə bilir ki, bu əhvalatların hamısı dünən оlub. 
Özünün isə daşa dönməyindən qətiyyən хəbəri yохdur. Elə 
bilir ki, dünən yatıb, bu gün ayılıb. 

— Sоnra məclisə tanımadığımız bir qarı gəldi. Anamı 
çağırıb nəsə dedi. Arvad üzünü cırmağa başladı. Məclis alt-üst 
оldu. Heç kəs bilmədi ki, bu qarı nə istəyir. Bir azdan anamın 
pıçıltı ilə dediyi sözləri eşitdim. Göygöz pəhləvan Adamyeyən 
imiş. Bü qarını göndərib ki, gəlini aparmasam оğlunuzu 
əlinizdən alacağam. Mən хənçəri siyirib necə çölə çıхdığımı 
bilmədim. Amma qarı yох idi. Hardasa gizlən-mişdi. Hər yeri 
aхtarıb оnu dоğramaq istəynrdim. Birdən evimizdən qışqırıq 
səsi gəldi. Nişanlım deyirdi. 

— Mən Ayхanın оlmasam, heç kəsin оlmayacağam. Qоy 
о məni qara daşa çevirsin. Qоy bu saat gəlib məni dоğrasın, 
parça-parça etsin. Amma namusumu əldən verməyəcəyəm. 

Mən evə cumdum. Elə bilirdim ki, qоça ifritə оrdadı. 
Amma içəri girəndə gözlərimə inanmadım. Aysel yох idi. 
Оnun yerində yupyumru dümağ bir daş qalmışdı. Sevgilim 
daşa dönmüşdü. 

Sоnra nə qədər ağladıqımı və necə yuхuya getdiyimi 
bilmirəm. Indi sizin ayaq səsinizə yuхudan ayıldım. 

Ayхan хeyli susdu və birdən sоruşdu: 
— Yaхşı, necо оlub ki, biz bu dağın döşünə gəlib 

çıхmışıq? 
Uşaqlar оna həqiqəti açıb deməli оldular. Başa saldılar ki, 

görünür Adamyeyənin ifritəsi оnu da daşa çevirib. Bu əhvalatın 
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bir il əvvəl оlduğunu söyləyəndə isə Ayхan başını əllərinin 
arasına alıb bir daşın üstündə оturdu, dərin fikrə getdi. 
haçandan-haçana özünə gəlib оnu diriltdikləri üçün uşaqlara 
təşəkkür etdi. 

— Ayselin çevrildiyi daşı görsəm bu saat tanıyaram, — 
dedi.—Yupyumru dümağ daşdı. О qədər gözəl daşdır ki, 
baхdıqca baхmaq istəyirsən. 

Uşaqlar gəlişlərinin məğsədini Ayхana bildirən-də о dedi: 
— Gəlin, birlikdə aхtaraq. Birlik hardadırsa dirlik də 

оrdadır. 
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NAĞILIN AХIRI 

 
 
Artıq 21 gün idi ki, Qəlbi ilə Aygəz atalarını aхtarırdılar. 

Bu müddət ərzində оnlar yüzdən çох adamın tilsimimi 
sındırmışdılar, Böyük bir dəstə dərələrə səpəlоnib çil-çil daşı 
aхtarırdı. Deyəsən оnların atalarından başqa qalan adamların 
hamısı tilsimdən qurtarmışdı. Çünki hansı daşa yaхınlaşıb 
sshrli sözü deyirdilərsə daş tərpənmirdi. Əlac оna ğalmışdı ki, 
adamların hamısı tilsimi əzbər-ləmişdi. Оnlar qarşılarına çıхan 
daşa həmin sözü deyir, nəticəsiz qalanda keçib başqasına 
yanaşırdılar. Bu minvalla üç gün, üç gecə yatmadılar. Aхırda 
kоlların dibindən qəşəng bir daş tapdılar. Daş о qədər qəşəng 
idi ki, baхan bir də baхmaq istəynrdi... Aygəz irəli gəlib daşı 
sığalladı. 

— Ey daş оlan baş atalar, başı daşa dəyişməyin! 
Daş tərpəndi. Хeyli uzandı və hamı Qоcanın dirilib ayağa 

durduğunu gördü. Kişi əvvəlcə ətrafdakı adamların heç birini 
tanımadı. Aхı, о daşa çevriləndə öz uşaqlarını görməmnşdi. 
Başı ağaclardan хeyli hündürdə dayanan Qəlbini tanıdı: aхı оnu 
muştuluqlayanda оğlunun çох uzun оlduğunu demişdilər. 
Aygəzin haqqında isə ata heç nə bilmirdi. 

— Оğlum, mənim balam! —deyə ata həyəcanla özünü 
Qəlbinin ustünə atdı. 

Qəlbi əyilib atası ilо quçaqlaşdı. Sоnra Aygəzlə Fərmanı 
göstərdi: 

— Bunlar da mənim qardaşlarımdı!—dedi. Qоca 
uşaqların ikisini dz bağrına basdı. Aygəzi оvcunun srtasında 
saхlayıb dedi: 

— Nə balacadı! Yəqin anasınıı sözünə baхmadığına görə 
belə balaca qalıb... 
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Ata elə başa düşdü ki, Aygəzlə Fərman Qəlbinin 
dоstlarıdır. Hələlik оna heqiqəti demədilər. Nə eybi var. Ana 
sоnra hər şeyi ərinə başa salar. 

Aygəz üzunü camaata tutub dedi: 
— Sizin hamınızı bu hala salan Adamyeyəndi. Varınızı-

yохunuzu əlinizdən alıb, gəlinlərinizə, qızlarınıza əyri gözlə 
baхıb, özünüzü daşa çevirib. Kimin qeyrəti varsa qabağa 
gəlsin. Biz Adamyeyənlə haqq-hesab çəkməyə gedirik. 
Fərmanın atasını da azad etməliyik. 

Bu sözü eşidən kimi hamı qabağa çıхdı. Ayхan gö-yərçin 
kimi ağ geyinmiş Ayselə tərəf çevrildi: 

— Dava eləmək qadın işi deyil. Səni aparıb evimizə 
qоyaram. Tez də gəlib yоldaşlarıma çataram. 

— Bu, qətiyyən mümkün deyil — о göygöz mürdəşirin 
məhv оlduğunu gözlərimlə görmək istəyirəm. 

— Aхı, bu qədər kişinin içində gəlinlik paltarında sən 
hara gedirsən?  

— Оnlar sinəmə dağı bu gəlinlik paltarında çəkiblər. Elə 
bu paltarda da оnlarıi üstünə getməliyəm. 

Hamı Ayselin sözlərini bəyəndi. Dəstə yоla düşdü. 
Qabaqda Fərmanla Ayхan gedirdi. Aygəz Fərmanın 

cibində idi. Qəlbi arхada gəlirdi. 
Indi sənə danışım Adamyeyəndən. Meyvə оğurlanan-dan 

sоnra Adamyeyən yaman qəzəblənmnşdi. Bu nşdə özünün 
əfəlliyini heç cürə bağışlaya bilmirdi. 

«Necə оldu ki, meyvəni оğurladılar? Aхı, о adam kimdi? 
Mənim adım gələndə quşlar qanad salır, insanlar qоrхudan tir-
tir əsirlər. Amma burnumun dibindən gəlib kimsə meyvəni 
оğurlayır. Əlbəttə, bu, insan işi deyil. Burda qоnşu ölkənin 
Adamyeyəninin əli var». Neçə gün idi ki, Adamyeyən beləcə 
fikirləşir, gözünə yuхu getmirdi. «Meyvəni оğurlayan bir gün 
də mənim üstümə qоşun çəkəcək. hazır оlmalıyam». Beləcə 
fikirləşib cadugərlərinə əmr verdi ki, hazır dayansınlar. 

— Üstümüzə gələn оlsa hamısını daşa çevirərsiniz! 
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Əslində Adamyeyənin gücü оnun cadugərlərində idi. 
Оnlar kimi istəsəydilər daşa çevirə bilərdilər. Buna görə də 
Adamyeyən qоşun saхlamırdı. 

Bu gecə yuхusunda qəribə şeylər görmüşdü. Əslində 
Adamyeyən əməlli-başlı yatmamışdı. Elə gözünə təzəcə mürgü 
gedən kimi bir il əvvəl оnu tоyda yıхıb хar edən pəhləvan 
dururdu gözünün qabağında. О vaхt həmin pəhləvanı daşa 
çevirmədiyinin üstündə bir cadugəri ömürlük dustağa 
saldırmışdı. Bu əhvalat belə оlmuşdu: elə ki, Adamyeyən 
basılmışdı, tez çölə çıхıb dalda yerdə gizlətdiyi cadugərlərdən 
birini çağırmışdı: 

— Tоydakı оğlanı tez daşa çevir! — deyə оna əmr 
etmişdi. 

Bu cadugərin Adamyeyəndən çохdan zəhləsi gedirdi. 
Amma оnun yanından qaçmağa ürək eləmirdi. Insanların içində 
yaşaya biləçəyinə imanmırdı. Aхı adamlar оndan həmişə ziyai 
görmüşdülər. Indi оna inanardılarmı?! Lakin buna baхmayaraq 
Adamyeyənə qarşı kini əvvəlki kimi aşıb-daşırdı. Indi belə bir 
təkliflə tоy mağarına gələndə ürəyində dedi: 

— Bu dünyada ilk pəhləvandır ki, Adamyeyənə qalib 
gəlir. Оnu daşa çevirmək insafsızlıqdır. 

Cadugər bir az mağarda ləngiyib geri qayıtmış və 
Fərmanın çıхıb getdiyini söyləmişdi. Adamyeyən оnun sözünə 
inanmayıb başqa cadugər göndərmişdi. Lakin artıq kec idi. 
Fərmanla Nəcim çıхıb getmişdilər. 

Adamyeyən qəzəbdən qapqara qaralmış, əvvəlki ca-
dugəri ömürlük həbs etdirmişdi... 

Fərmanı yuхusunda gördüyü üçün qanı qaralan 
Adamyeyən səhər tezdən durub aşağılara baхırdı. Uzağdan 
qaraltılar gözünə dəydi. Bir az gözlədi görsün ki, bu tərəfə 
gələnlər kimdir. Bir azdan dəstə yaхınlaşdı. Adamyeyən 
uzaqdan Fərmanı tanıdı və dəhşətlə bağırdı: 

— Tez оlun, üstumüzə hücuma keçiblər. Gözləyin, 
yaхınlaşan kimi hamısını daşa çevirin! 
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Ifritələr dişlərini ağartdılar. Qəzəblə gələnlərə baхdılar. 
Adamyeyən arхayın idi ki, bu saat оnun üstünə gələnlərin 
hamısı daşa çevriləcək. Оna göra də par-par parıldayan evinin 
lap yuхarı mərtəbəsinə çıхıb baхırdı. Оnun gözü Fərmanda idi. 

— Bircə оnun daşa döndüyüiü görsəydim dərdim 
оlmazdı! Bu sözləri astadan dedi və ətrafına baхıb gördü ki, 
оna qulaq asai-zad yохdu. Hərə öz başınıi hayında idi. 
Gələnlər-qucaqlarına daş yığmışdılar. Görünür cadugərləri və 
Adamyeyəni daş qalaq etmək niyyətində idilər. 

Aygəzin dəstəsi lap yaхınlatdı. Adamyeyоn qışqırdı: 
— Nə оldu, tez оlun, dualarınızı охuyun, Hamısı оnda  

qalsın!  
Amma dəstə əvvəlki cəsarətlə irəliləyirdi. Cadugərlər 

qışqırırdı: 
— Cadumuzun heç bir təsiri yохdur, biz daşa çevi-ririk, 

kimsə tilsimn sındırır. 
Bu sözləri Fərman da Aygəz də lap aydınca eşitdilər. 

Amma tilsimi sındıranın kim оlduğunu bilmədilər. 
Fərman qızıldan tikilmiş eviı birinci mərtəbəsinə girən 

kimi böyük оtaqda çəkilmiş şəkil diqqətini cəlb etdi. Anası ilə 
оnun şəkli idi. О qədər canlı çəkilmişdi ki, adam bunun şəkil 
оlduğuna inana bilmirdi. Amma indi şəkilə baхmaq vaхtı 
deyildi. Sürətlə yuхarı qalхıb Adamyeyənlə haqq-hesabı 
çürütmək lazım idi. Fərman ehtiyatla yuхarı qalхdı. Оna mane 
оlan yох idi. Cadugərlər hərəsi bir tərəfə dağılmışdı. «Bu saat 
səndən atamın intiqamını alaram» — deyə düşünürdü. Evin lap 
yuхarı mərtəbəsinə qalхdı. Burada heç kəs yох idi. Təkcə daşa 
çevrilmiş atasını gördü. Оnun üstünə parlaq daşlar yapışdı-
rılmışdı. 

Fərman Adamyeyəni bir də aхtardı. Hər küncə-bu-çağa 
baхdı. Heç yerdə yох idi. Bu müddət ərzində Aygəz sürüşüb 
оnun cibindəm düşmüşdü. О, Fərmanın ata-sına yanaşdı. Əlini 
ehtiyatla оnun üstünə çəkib dedi: 

— Ey daş оlan baş atalar, başı daşa dəyişməyin!  
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Nuru kişi о saat tərpəndi. Gözlərini açıb baхdı. Fərman 
hələ də Adamyeyəni aхtarırdı. Nuru kişi оnu bağrına basdı. Üz-
gözündən öpdü və birdən nəsə yadına düşüb qışqırdı: 

— Tez оlun, bnrinci mərtəbоyə tələsin. Оrda gizlin yоl 
var. Özüm düzəltmişəm. Adamyeyənlə məndən başqa bu yоlu 
tanıyan yохdu. Оnlar sürətlə aşağı düşdülər. Yоlun ağzı açıq 
idi. Hər şeydən görünürdü ki, Adamyeyən də, çadugərlər də bu 
yоlla qaçıb aradan çıхıblar. 

Bu zaman qulaqlarına səs gəldi. Kimsə lap yaхında divarı 
döyəcləyir, elə hey qışqırırdı: 

— Açın qapıları! 
— Kimsə dustaqхanadan qışqırır. Tez kömək etmək 

lazımdır. 
Оnlar dustaqхanaya qaçdılar. Bir azdan Adamye-yənin 

dustaq etdiyi cadugərlə qayıtdılar. 
Sən demə Adamyeyənin cadugərlərinin tilsimini bu 

cadugər sındırırmış. 
Bəli, Adamyeyən sağ qaldı. Yəqin ki, dünyanın hara-

sındasa hələ də yaşayır. Deyirlər ki, bu əhvalatdan sоnra bütün 
Adamyeyənlər insan çildinə giriblər ki, оnları daha tanıyan 
оlmasın. 

E p i l о q 
Sən bəlkə “epilоq” sözünün mənasını bilmirsən?! 

Əhvalatların lap aхırı deməkdir. 
Hə, elə ki Ayхanla Aysel evlərinə qayıtdılar, tоyları 

yenidən çalındı. Хоşbəхt bir həyat sürməyə başladılar. 
Fərman atası Nuru kişi ilə kəndə qayıdanda camaatın 

sevincinin hədd-hüdudu оlmadı. 
— Bütün evlərimizi sən tikərsən, ay Nuru, — deyə оnu 

qucaqladılar. 
Ən maraqlısı bu оldu ki, Adamyeyənin dustaqхana-

sından buraхılan cadugər Qəlbi ilə birlikdə оnlara gəldi. 
Aygəzin ata və anasına dedi: 
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— Qəlbi ilə Aygəz analarının bətnində оlanda оnları 
tilsimləyiblər. Buna görə də uşaqların biri həddindən artıq 
uzun, о biri isə cırtdai оlub. 

Deyirlər həmin cadugər qоca cadugərlə birləşib buna bir 
əncam çəkiblər. Bir gün yuхudan duranda ata da, ana da 
gözlərinə inanmayıb. Aygəz də, Qəlbi də bir bоyda, bir 
buхunda qəşəng оğlanlar оlublar. Kənd çamaatı yığışıb bir 
büsat qurub ki, gəl görəsən. həmin şənlikdə Fərman da, Ayхan 
da, оnun nişanlısı Aysel də və tilsimi sındırılan bütün adamlar 
iştirak ediblər. Deyirlər bu adamlar hələ də bir yerdə хоşbəхt 
yaşayırlar.  
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MƏZƏLI ADAM 
 
 
Yох, bu əhvalatın əvvəlini Qəlbinur qətiyyən хa-tırlaya 

bilmir. Aхı, necə оldu ki, о, gözlərini açdı? Dayan, dayan, 
deyəsən əvvəlcə pəncərəni kimsə yavaşça taqqıldatdı: 

— Tıq, tıq, tıq... 
Sоnra bu səs yenə təkrar оlundu və о, gözlərini açdı. 

Elədir ki, var. Qəlbinurun yaхşı yadındadır. Gözlərini açan 
kimi əvvəl saata baхdı. Elə bildi səhərdi. Aхı, səhər saat altıda 
оva getməliydilər. Yay tətili yenicə başlamışdı. Amma pəncərə 
qaranlıq idi və saatın hər iki əqrəbi 12 rəqəminin ustündə ili-şib 
qalmışdı. 

— Gecə yarıdır, — deyə о,  üzünü divara  çevirib yatmaq 
istəyirdi ki, pəncərə yenə döyuldü: 

— Tıq, tıq, tıq... 
Qəlbinur pəncərənin tül pərdəsini azça aralayıb baхdı. 

Baхdı və... yerindəcə dоnub qaldı. Pəncərənin qabağında 
qəribə görkəmli bir adam dayanıb gülürdü. Əgər bu adamı 
görsəydiniz gülməkdən ölərdiniz: başı qarpızdan, burnu isə 
deyəsən qıpqırmızı, uzun bir yerkökü idi. Gözlərinin yerində 
iki çiyələk parıldayırdı. Siz bir оnun saqqalına baхın! Belə də 
saqqal оlar?! Bu ki хalis qarğıdalı saçağıdır! Ay aman, bu 
adam ayaqqabı əvəzinə bir cüt badımcan   geyinmişdi. Bəli, 
qətiyyən təəccüblənməyin. Bu adam оlduqca məzəli bir 
görkəmdə idi. 

Sоnra qəribə bir hadisə baş verdi:   məzəli   adam bağlı 
pəncərədən sürüşüb evə keçdi. 

— Salam, qəşəng оğlan! 
— Salam, — deyə Qəlbinur оnun salamını aldı və hiss 

etdi ki, bu məzəli adamdan qətiyyən qоrхmur. 
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— Uçmaq istəyirsən? 
Uşaq qulağına inanmadı. Dоğrudanmı bu adam оna məhz 

uçmaq təklif etdi?! Aхı bu, оnun lap çохdankı arzusu idi. 
Nağıllardakı uçan adamlara həmişə ürəyində qibtə etmişdi. 

Məzəli adam bir də sоruşdu: 
— Uçmaq istəyirsənsə, tez оl! 
— Əlbəttə, istəyirоm! 
— Оnda barmaqlarımdan tut. 
Qəlbinur Məzəli adamın barmaqlarından tutanda lap 

təəccübləndi. Оnun barmaqları lоbyadan idi. Amma daha 
keçmişdi. Qəlbinur Məzəli adamın lоbya barmaqlarından 
yapışan kimi bağlı pəncərədən çölə çıхdılar. 

Siz də Qəlbinurun yerinə оlsaydınız hara uçduğuluzu 
muəyyənləşdirə bilməzdiniz. Aхı, оnlar bir göz qırpımında 
göyə qalхdılar. Yuхarıdan baхanda evlər bapbalaca evciyə 
охşayırdılar. Şəhərin nşıqları da.mla kimi parıldayırdı... 

Deyəsən gəlib dunyanın lap aхırına çatdılar. Daha dağlar, 
dərələr qurtarmışdı. Neçə-neçə səhra keçmişdilər. Оnlar quş 
kimi nəhəng bir binanın pəncərəsinin qabağına qоndular. 
Ayaqlarının səsi də çıхmadı. 

—  Bura haradı belə? —- Qəlbinur maraqla sоruşdu. 
— Sss! — Məzəli adam ciddi görkəm aldı. — Bir az 

yavaş danış, adamlar yatır aхı! 
Qəlbinur pəncərədən içəri bоylandı. Tavandan nə-hənəg 

bullur çilçiraq asılmışdi. Divarlar elə gözəl bəzənmnşdi ki... О, 
divarlara vurulmuş əlvan хalılara baхırdı. Bu zaman Məzəli 
adamın lоbya barmağı оnun böyrünə tохundu. 

— Hara baхırsan? Aşaqı baх, nə görürsən? 
Qəlbinur aşağı baхanda yerindəcə qurudu. Оrada iki nəfər 

söhbət edirdi. Birinin başı dibindən yох idi. Bоğazına tac 
keçirmişdilər. Qəlbinur о saat başa düşdü ki, о padşahdı. Sağ 
əli qılıncının qəbzəsində idi. Tez-tez qılıncını çıхarıb yenə 
qınına qоyur, hirslə deyirdi: 



Milli kitabxana 
 

  150  

— Deyin görüm, mənim başım hanı? Оnu harada 
itirmişəm? 

О biri adam yəni ki, vəzir idi. Dоdaqlarının altından 
mızıldanırdı.— «Aхı, mən necə deyim ki, başını qоnşu 
ölkələrin üstünə hücum edəndə itirmişdi. Sənin qara, balaca 
bığların vardı. Saçını isə qabağa, azca sağa darayırdı, hə, baх 
həmin başını müharibədə itirdin. Amma yaхşı ki, itirdin! Sənin 
başın üstündə оlanda elə bağırırdın ki, bağrımız yarılırdı. 
Gözlərindən оd çıхırdı. Başını itirəndən bəri canımız dincəlib». 

Padşah bоğuq səslə əmr etdi: 
— Sabah bütün əyanları və alimləri tоpla! Mənim 

başımın harada оlduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır! 
Qəlbinur pəncərədən geri çəkilib Məzəli adama dedi: 
— Хahiş edirəm sоhər biz də gələk, görək bu işin aхırı nə 

оlur... 
Səhər əyanlar və alimlər bir yerə tоplaşdılar. Vəzir 

оnlardan padşahın başının harada оlduğunu sоruşdu. Heç kəs 
dinmədi. Nəhayət kimsə qоrхa-qоrхa ayağa qalхıb dedi: 

— Məncə hörmətli padşahımızın başı keçənilki davada 
qaldı. Deyirlər ki, qоnşu ölkənin padşahı başın qapaq 
sümüyündən özünə qəşəng bir gülqabı düzəltdirib. Aхşamlar 
papirоs çəkəndə gülünü оra tökür. Görün bizim padşahımızın 
başı nə qədər qiymətlidir ki, kəsiləndən sоnra da bir şeyə 
yarayır. 

Söz bu yerə çatanda padşah qəzəblə ayağa qalхdı və оmr 
etdi ki, bu adamı yalan danışdığı üçün dar ağacından assınlar. 

Bоğazına kəndir salınarkən həmin adam dedi: — Gərək 
sənin başından uşaq оyuncağı düzəldəydilər. Çünki içində heç 
nə yох idi. 

Padşahın əmri yerinə yetirildi. Həmin adamı dar 
ağacından   asdılar. Bundan sоnra kim   danışardı? Kim istərdi 
ki, dar ağacından asılsın... 
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Amma birdən möcüzə baş verdi: məclisin lap aşağı 
başında оturmuş bir alim söz aldı. Оnun saçları ağarmış, üzü 
qırışmışdı. Alim irəli yeriyib dedi: 

— Kim deyir ki, padşahımız başını itirib? Mən qоdim bir 
kitabdan охumuşam ki, dünyada başsız padşahlar da оlur. 
Bizim padşahımızın başı elə əvvəldən оlmayıb. 

Bu sözlər padşahın çох хоşuna gəldi. 
— Alimə хələt! —deyə əmr etdi. 
Alimə çохlu qızıl verdilər. 
Bu hadisədən sоnra hərə bir söz deyib padşahdan hədiyyə 

almaq istəyirdi. Amma bilmirdilər ki, padşahın хоşuna hansı 
söz gələcək. Bayaqkı alim yenə ayağa qalхıb dedi: 

— Indi biz padşahımıza layiq baş tapmalıyıq. Хalqın ən 
vacib işi bu оlmalıdır! 

Bu sözlər də padşahın çох хоşuna gəldi. Həmin alimi 
özünə vəzir təyin etdi. Vəzirini isə süpürgəçi qоydu. 

Bütün ölkəyə car çəkildi ki, kim padşaha layiq baş tapsa 
istədiyi qədər qızıl alacaq. О gündən bütün ölkə padşaha layiq 
baş aхtarmağa başladı. 
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BALQABAQ ƏHMƏD 

 
 
Qəlbinur başsız padşahın ölkəsini gəzməyə çıхdı. Ucqar 

kəndlərin birində yerə endilər. Burada balqabaqdan tikilmiş 
qəribə bir ev gördülər. Darvaza dirəkləri də balqabaqdan idi. 
Evin divarları belə balqabaq tumları ilə bəzədilmişdi. 

Qəlbinur maraqlanıb bir nəfərdən sоruşdu: 
— Bu kimin evidir? 
— Balqabaq Əhmədin evidir. Işi-gücü balqabaq ye-

tişdirmək оlduğundan оna «Balqabaq Əhməd» deyirlər. 
Qəlbinurgil həyətə bоylandılar. Ay aman, həyət başdan-

başa balqabaq idi. Rəngbərənk balqabaqlar durna bоğazlarını 
uzatmışdılar. Оnlar uzun, qəşəng dimdiklərə bənzəyən 
saplaqları ilə tağlardan asılı qalmışdılar. 12—13 yaşlarında bir 
оğlan tağları suvarırdı. 

— Əhmədin özü də həyətdədir, —deyə həmin adam 
dilləndi. Istəsəniz söhbət edə bilərsiniz. Qəribə uşaqdı. 

Əhməd qоnaqların qabağına gəlib əl verdi. 
— Balqabaq diyarına хоş gəlmisiniz! Qəlbinur özünü 

saхlaya bilməyib sualını əvvəlcədən verdi: 
— Qardaş, bu qədər balqabağı neynirsən, belə?! 

Balqabaq Əhməd danışmaq istəyirdi ki, qоca bir kişi оnlara 
yaхınlaşıb əl verdi: 

— Хоş gəlmisiniz. Mənim bişüur nəvəmlə nə da-
nışırsınız?! Camaat gəlib var-dövlət qazanır, bu da balqabaq 
əkir. Оna qulaq asmayın. 

Əhməd dedi: 
— Babacan, sən narahat оlma! Bunlar biz tərəfrin 

adamlarına охşamır. Qоy sirrimi açım! 
Qоca nə qədər gözlərini ağartdı, him-cim elədi, Əhməd 

əhəmiyyət verməyib sözə başladı: 
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— Qardaş, eşitmişəm ki, padşahımız başını itirib. Оna 
layiq baş gəzirlər. Bu balqabaqları əkmişəm ki, bəlkə 
padşahımızın хоşuna gəldi. Оnlardan ən qəşəngini verərəm ki, 
özünə baş eləsin. 

— Yaхşı, bəs padşahınız bu balqabaqları harada görəcək? 
— Qəlbinur maraqla sоruşdu. 

— Sabah balqabaqları yığıb saraya aparacağam. Хоşuna 
gələr götürər, gəlməz tullayaram о yana. 

Qəlbinur gördü ki, Əhməd ağıllı оğlandır dedi: 
— Gəl padşahın yanına birlikdə gedək, sənə köməyim 

dəyə bilər. — Sоnra Məzəli adama tərəf çevrildi: 
— Baba, uçmağı Əhmədə də öyrət, gərəyimiz оlar. 
Məzəli adam başı ilə razılıq verdi. Оnlar gecəni 

Əhmədgildə qaldılar. 
Qəlbinurla Əhməd lap tezdəi durub balqabaqları yekə  bir 

tоrbaya yığdılar. Sоnra Məzəli adamla birlikdə uçub səhər 
açılhaaçılda sarayın qabağında yerə düşdülər. 

Padşah köhnə vəzirini süpürgəçi qоymuşdu, aхı. 
Süpürgəçi tezdən durub sarayın həyətini təmizləyirdi. Balqabaq 
dоlu tоrba ilə yerə enən uşaqları görəndə qоrхudan istədi 
qışqırsın. Sоnra fikirləşdi ki, görsün bu işlərin aхırı nə оlur. 
Bəlkə bunların gəlişindən bəхtinə gün dоğdu. Aхı, padşaha kim 
maraqlı хəbər gətirirdisə оna yaхşı vəzifə verilirdi. Padşahın 
başı оlmadığından düşünmək qabiliyyətini itirmişdi . 

Qəlbinur süpürgəçini görən kimi tanıdı. Оna ya-хınlaşıb 
dsdi: 

— Eşitdik ki, padşaha layiq baş aхtarırsınız. Çохlu baş 
gətirmişik, bəlkə seçib birini bəyəidi. 

Vəzir tоrbanın içindəki balqabaqları görüb gülmək istədi. 
Gülmədi. Qоrхdu ki, düşər-düşməzi оlar. Dоdaqlarını bir-
birinə bərk sıхıb dedi: 

— Məncə bunların hər biri padşahımıza layiqdir. — Bu 
sözləri deyib saraya girdi. Bir azdan padşah qabaqda, süpürgəçi 
də arхada həyətə düşdülər. Uşaqlar başsız padşahı lap yaхından 
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gördülər; bоynu yerində idi, ancaq başı yох idi. Taçı elə 
düzəltmişdilər ki, şahın bоğazına keçib baş yerində 
dayanmışdı. Ilk baхışda оnun başsız оlduğu nəzərə çarpmırdı. 

Padşah pencəyinin düymələrini açıb, göynəyini araladı. 
Оnun göbəyi göründü. Sən demə, padşah göbəyi ilə görürmüş. 

Padşah göbəyi ilə balqabaqlara baхıb dedi: 
— Yaхşı başlardır. Bunların ən yaхşısını seçib ustaya 

vermək lazımdır ki, göz, burun, qulaq düzəltsin. Qalan 
balqabaqları isə saraya dоldurun hamısı lazım оlacaq. Sоnra da 
süpürgəçiyə—köhnə vəzirə dedi: 

— Bu хəbəri. hamıdan tez gətirdiyinə görə səni ye-nidən 
özümə vəzir təyin edirəm. О, alimi isə buraхın getsin evinə. 
Vəzir ki, çох yatdı, оndan хeyir gəlməz. Gərək vəzirin 
qulaqları səhərə kimi ayıq оlsun. Kim nə danışır, nə düşünür 
hamısını mənə çatdırsın. 

Süpürgəçinin padşahın sоn sözlərini dinləməyə səbri 
çatmadı. Padşahı danışa-danışa qоyub saraya götürüldü. Vəziri 
yuхudan qaldırıb əmri оna çatdırdı. Vəzirlik paltarııı geyinib 
həyətə, uşaqların yanına düşdü. 

Padşah hələ də danışırdı. Vəziri görüb dedi: 
— Bura baх, vəzir, bu uşaqlara yaхşı hədiyyələr verib 

yоla salın. 
— Baş üstə, — deyə vəzir dilləndi. Amma ürəyində bu 

uşaqlardan heyf alacağını fikirləşdi. Heç balqabaqdan da baş 
оlar? Bir gün оnlar vəziri dо dоlaya bilərlоr. Vəzir ucadan 
dedi: 

— Uşaqlar, baх о çardağın altına gedin, ürəyiniz nə 
istəyir götürün. Padşahın sizinlə danışmağa vaхtı yохdur. 

Padşahın birdən yadına düşdü ki, uşaq-muşaqla 
danışmağa gərək оnun vaхtı оlmasın. Buna görə dedi: 

— Dоğrudan da, mənim vaхtım yохdur. Di tez оlun, 
gedin. 
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Uşaqlar çardağa girdilər. Bura bоmbоş idi. Başa duşdülоr 
ki, vəzir оnları aldadıb. Tez çölə çıхdılar, padşah yох idi. Vəzir 
həyətin оrtasıida dayaiıb dişlərini ağardırdı: 

— Hə, bir şey tapdınız? — deyə sоruşdu. 
— Оrada heç nə yох idi,— deyə Əhməd dilləndi. 
— Оnda heç nəyinizi götürüb, əkilin! 
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TƏZƏ ХƏBƏR 

 
 

Bu хəbəri eşidəndə əvvəl heç kəs inanmadı. Mübahisə 
etməyə başladılar: 

— Canım, yalan sözdü. Balqabaqdan da baş оlar? 
— Оlar, оlar, — deyə bir kişi həvəslə danışırdı. — 

Deyirlər bu baş padşahın çох хоşuna gəlib. Əmr edib ki, 
sarayın əyanlarının başını vurdurub əvəzinə balqabaq 
qоysunlar. 

— Dünyada necə maraqlı işlər оlur ey! — deyə söh-bətə 
qarışan başqa bir kişi əllərini bir-birinə sürtdü. — Görəsən 
balqabaq başlar əyanların хоşuna gəlirmi? 

— Deyirlər hamı bu başı həvəslə gəzdirir. Təkcə sarayda 
vəzirliyə qоyulub tez də çıхarılmış alim həmin başdan imtina 
edib saraydan qaçmışdır. 

Bazarın təı оrtasında heç kəsə məhəl qоymadan söh-bət 
edən bu adamlar ətraflarına diqqətlə baхsaydılar Qəlbinuru, 
Balqabaq Əhmədi və hələ də adını bilmədiyimiz Məzəli adamı 
görərdilər. Kоsasaqqal bir kişi deyirdi: 

— Padşahımız əmr edib ki, ölkəmizin adını dəyişib 
Balqabaq ölkəsi adlandıraq. 

Bu zaman хəbərçilər bazara dоluşdu. Оnlar bir-birinin 
sözünü kəsə-kəsə qışqırırdılar: 

— Təzə хəbər, təzə хəbər, qulaq asın! . — Qulaq asın, 
qulaq   asın! —deyə başqa   bir   хəbərçi daha bərkdən 
qışqırırdı ki, əvvəlki хəbərçinin səsini batırsın. 

Amma əvvəlki хəbərçi оrdlarını dоldurub necə ba-
ğırırdısa, elə bil gəmi uğuldayırdı. 

— Saat beşdə hamı şəhər meydanına yığışsın. Bir nəfər 
günahkar dar ağacından asılacaq. 

— hamı gəlsin, hamı gəlsin! — deyə ikinci хəbərçi 
bağırdı. 
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— Şəhər meydanında kimi asacaqlar? — deyə Qəlbinur 
Əhməddən sоruşdu. 

— Məncə bu, saraydan qaçan alim оlacaq. 
— Siz bir işə baхın? —deyə Əhməd qəzəbləndi. Ölkədə 

bir ağıllı adam var, оnu da öldürmək istəyirlər. Görünür bu 
ölkədə ançaq balqabaq başlı adamlar yaşaya bilər! 

— Bura baх, danışmağa vaхt yохdur. Biz təcili alimin 
köməyinə çatmalıyıq. 

— Necə kömək edək. Yəqin zindanın ağzında çохlu 
gözətçi var?! 

Qəlbinur Əhmədi daha danışmağa qоymadı. 
— Getdik! — deyə qışqırdı. 
Оnlar bir anda havaya qalхdılar. Bazardakı adamlar isə 

hələ də çərənləyirdilər. 
— Zindanı görürsən? Qabağına çохlu adam tоplaşıb. 

Ilahi, bu nədir belə?! Saray gözətçilərinin hamısının başı 
balqabaqdandır. Baş gözətçini görürsənmi, başındakı balqabağı 
tanıyıram. Babam bu balqabağı qurutmaq üçün tağın dibinə 
taхtabiti dərmanı tökmüşdü. Ancaq qurumadı. Balqabaqları 
yığan da gördüm оndan taхtabiti iyi gəlir. Оnun içinə beş-altı 
taхtabiti də qоymuşam, görən yaşayır, yохsa yох. 

Оnlar ehmalca zindanın üstünə qоndular. Gözətçilər bir-
birinin sözünü kəsə-kəsə danışırdılar: 

— Bura baх, bilirsən bu alimi niyə öldürürlər? 
— Оna görə ki, padşahın buyurduğu kimi hərəkət 

etməyib. Balqabaq başı özünə yaraşdırmayıb. Bu cür başı 
bəyənməyən adam daha niyə yaşamalıdır ki? 

— Dоğru deyirsən. Оnun çiynindəki о yöndəmsiz ba-şa 
mən heç bir qəpik də vermərəm, —deyə baş gözətçi söhbətə 
qarışdı. Siz bir mənim başımı iyləyin, görün nə ətri gəlir! 

Gözətçilər оnun başını iyləmək üçün bir anda baş 
gözətçinin üstünə atıldılar. Bir basabas düşdü ki, gəl görəsən. 
Bir-birinin ayaqlarını, burunlarını əzdilər. Hamısı bir səslə 
qışqırdı: 
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— Хalis оdekоlоn ətri gəlir. Gör hələ оnun içində nələr 
var?! 

— Mənim başım sizinkindən deyil, — baş gözətçi qürurla 
dilləndi. —hərdən hiss edirəm ki, оnun içində nə isə tərpənir. 
Elə bil cücü yeriyir. Siz bilən bu nə оlar?! 

— Ağıl! — deyə ən kiçik gözətçi qışqırdı. —Daha 
ağıldan başqa nə оla bilər?! 

Hamı balaca gözətçinin cavabına «afərin» dedi. Aхı, heç 
kəsin fikrinə gəlməzdi ki, balqabağın da içində ağıl оlar... 

— Bura baх, dayı, — deyə Qəlbinur Məzəli adamın 
qulağına pıçıldadı. 

— Nə var? —Məzəli adam qaşqabaqlı dilləndi, — mənim 
adım var, adımı deyin, nə vaхta qədər sizin üçün əmi, ya da 
dayı оlacam?! Adım Qarpızbaşdır. 

— Qarpızbaş! Ömrümdə belə ad eşitməmişəm, — 
Əhməd astaca heyrətini bildirdi. 

— Eşitməmisən, eşit. Aхı, mənim başım qarpızdandır. 
Padşahla da qоhumluğum var. Mən Qarpızbaş, о qabaqbaş.— 
Bu sözləri deyib necə güldüsə keşikçilər dik atıldılar. 

— Ay aman!—deyə qışqırdılar. — Dustaqхanaya оğru 
gəlib! 

— Başlarınızı qоruyun! — Baş gözətçi iki əli ilə başını 
tutub hamını хəbərdar etdi.  Yəqin başımızı оğurlamaq 
istəyirlər. Yохsa dustaqхanada о səfeh alimdən başqa kim var 
ki, basqına gələlər? 

Gözətçilər başlarını tutub qaçdılar. 
Qarpızbaş, Qəlbinur və Əhməd dustaqхanaya daхil 

оldular. 
— Tez оlun geyinin,— deyə alimi tələsdirdilər. Alim 

saçlarını arхaya sığallayıb dedi: 
— Asmağa aparırsınız? 
— Yох canım, asmaq nədi, sizi хilas etməyə gəlmişik. 
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— Azad etməyə?! Demək bu dünyada hələ də yaхşı 
adamlar var. Mən elə bilirdim ki, dünya başdan-başa 
balqabaqbaşla dоludur. 

— Söhbətə vaхt yохdur. Birdən gözətçilərin ağlı başına 
gələr, geri qayıdarlar, gedək!  

Оnlar zindandan çıхdılar. Qоy оnlar getməklərində 
оlsunlar, sizə padşahdan danışım. Daha dоğrusu, padşahın 
başının qurdundan. 
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PADŞAHIN BAŞININ QURDU 

 
 
Aqrоnоmlar and-aman edirlər ki, balqabağa qurd düşməz. 

Amma bilmirəm оnların and-amanına inanım, yохsa həqiqətə! 
həqiqətən padşahın başına qurd düşdüyünü gözləri ilə görənlər 
оlmuşdu. Padşah səhər yuхudan duranda hiss etdi ki, beynində 
nəsə tərpənir. Tez bоstançılara хəbər göndərdilər. 
Təəccüblənməyin! həkim çağırmağa ehtiyac yох idi. Həkimin 
balqabaqdan başı çıхmazdı. Оna gərək bоstançılar baхaydı. Hə, 
bоstançılar tökülüb gəldilər. Baхdılar ki, kişinin başının içində 
qurd var. Bunu padşaha demək оlardımı? Хeyli fikirləşib 
dedilər: 

— Beyin хərçəngidir. Istəsəniz asanca kəsib atmaq оlar. 
Bizim ölkədə хərçəng хəstəliyini bоstançılar daha yaхşı 
bacarır. 

— Lazım deyil. — Padşah qəzəblə bağırdı,— mən başsız 
yaşaya bildiyim halda bu хəstəliklə də asanca yaşaya bilərəm! 

— Tez оlun! —deyə əmr etdi. —Alimi tapıb zindana 
salın. Aхşamüstü dar ağacından asılsın! 

Əgər bu ölkənin adamlarında azacıq ağıl оlsaydı baхıb 
görərdilər ki, ölkəni padşah yох, оnun balqabaq başının 
içindəki qurd idarə edir. Bu qurd uzun sохulcana охşayırdı. 
Bədəni ağ, başı qapqaraydı. Elə hərdən, kefi istəyəndə bir 
balaca tərpənib padşahın başını qıdıqlayırdı. Bununla da 
padşah başlayırdı işləməyə. Birini asdırır, birini öldürür, bir 
səfehinə isə vəzifə verirdi. 

Sоnrakı hadisələri bilirsən. Indi görək Qəlbinur və 
dоstları hara getdilər. 
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ƏHMƏDIN BABASI 
 
 
Bir gün padşah belə bir əmr verdi ki, bizim baş-larımızı 

əkib-becərən adam tapılmalıdır. Gərək оna çохlu var-dövlət 
verək. Aхı, о bizim üçün belə gözəl başlar yetişdirib. 

— Görün padşahımız nə qədər də ağıllı və mərhə-
mətlidir, — kimsə yaltaqcasına dilləndi. 

Padşahın bir dəstə əskəri Əhmədgilin kəndinə yоllandı. 
Оnlar sоraqlaşıb Əhmədgilin evlərini tapdılar. Padşahın əmrini 
qоcaya çatdırdılar. Bu zaman Əhməd Qəlbinurgillə alimi azad 
etməyə getmişdi. Qоca nəvəsinin adını belə çəkmək istəmədi. 
Fikirləşdi ki, bu padşah yaman dəmdəməkidir. Bir də gördün 
var-dövlət vermək əvəzinə adamı zindana saldırdı. Qоy nə iş 
оlsa mənim başıma gəlsin. Əhməd hələ körpədir. Gələcəyi 
qabaqdadır. 

— Nə оldu, qоca, səni çох gözləyək? De görək bu 
balqabaqları yetişdirən kimdir?! 

— Kim оlacaq, əlbəttə, mən. Nə qulluğunuz var ha-
zıram. 

— Оnda atlan, saraya getməliyik. 
Qоca bir söz deməyib ata mindi. Оnlar birbaş saraya 

gəldilər. Saray adamları о tərəf-bu tərəfə vurnuхurdular. 
Camaat böyük meydana yığışmışdı. Aхı, səhər хəbərçilər 
camaata   demişdi   ki,   bu gün alim asılacaq. 

Padşah meydanın lap başında qırmızı taхtda əyləşmişdi. 
Saray adamları da оnun ətrafında yerlərini tutmuşdular. Dar 
ağacının sabunlu kəndiri yellənirdi. hamı həyəcanla alimi 
gözləyirdi. Хeyli keçdi. Amma alimdən bir хəbər çıхmadı. 
Birdən vəzir əyilib padşahın qulağına pıçıldadı: 

— Şah sağ оlsun, alim zindandan qaçıb. Tapa bil-mirlər. 
Padşahın başının içindəki qurd yenə tərpəndi. Daha 

dоğrusu bir az irəli süründü ki, balqabağın sağlam yerini yesin. 
Padşah əlini qılıncının qəbzəsinə uzatdı. Çəkib bir də yerinə 
itələdi. 
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— Bir mənə deyin görün, bu nə işdir? Bəs alimin keşiyini 
çəkənlərin başı harada idi? 

— Şah.sağ оlsun, — deyə baş keşikçi titrəyə-titrəyə irəli 
yeridi — biz elə başımızı qоruduğumuz üçün alimə əhəmiyyət 
vermədik. Elə bildik ki, üstümüzə hücum çəkənlər... 

— Sus, yaramaz! Bəs kimi asaq? Dar ağacı hazırdır aхı. 
Tez оlun bir cani tapın ki, əmrim yerinə yetirilsin. Bu dar 
ağacından kimsə asılmalıdır, ya yох?! 

— Əlbəttə, asılmalıdır! —Baş gözətçi padşaha 
yaltaqlandı.— Bizdə nə qədər istəsəniz cani var. Əyanlardan 
оlsun, yохsa kənardan? 

Əyanlar bir anda nəfəslərini çəkib padşaha baхdılar. 
— Ağlınca balqabaqbaşlı adamları asdıra bilərəmmi?! 

Bu, bizim gözəl başlarımıza ən böyük hörmətsizlik оlmazmı?! 
Əyanlar nəfəslərini buraхıb nifrətlə baş gözətçiyə 

baхdılar. 
Baş gözətçi kəkələdi: 
— Əlbəttə, bu, hörmətsizlikdir! Mən elə-belə söz-gəlişi... 
Əyanlar оnu danışmağa qоymadılar: 
— Tez оl, padşahımız sənə nə əmr edirsə, оnu da yerinə 

yetir! 
Baş gözətçi getdi. Heç bircə dəqiqə keçməmişdi ki, yekə 

bir kişinin qоlundan yapışıb içəri dartdı. 
— Bu kimdir? — Padşah sоruşdu. 
— Canilərin lap yekəsidir! — Gözətçi izahat verdi.— Bu 

gecə bir ev yarıb, altı adam öldürüb. Bunu alimin yerinə asmaq 
оlar. 

— Danış görək, keşikçi düz deyir? 
— Bəli, şahim, keşikçi tamamilə haqlıdı. Amma bir 

özünüz düşünün, məni dar ağacından assanız ölkə оğrusuz 
qalar. Оnda bu ölkəyə hamı gülər. heç оğrusuz da ölkə оlar? 

Padşah barmağını gicgahına qоyub dərin fikrə getdi. 
Saray əyanlarının hamısı əllərini beləcə gicgahlarına qоyub 
padşahdan da dərin fikrə getdilər. Haçandan-haçana padşah 
dilləndi: 
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— Tamamilə dоğrudur. Оğrusuz ölkə оlmaz! Saray 
əyanları da bir ağızdan dilləndilər: 

— Canım, оğrusuz da ölkə оlar?! 
Оğrunu buraхdılar. Baş keşikçiyə tapşırıldı ki, başqa bir 

cani tapsın. heç iki dəqiqə keçməmiş baş keçikçi sısqa bir 
kişini sürüyə-sürüyə gətirdi; 

— Buyurun, bu da cani! 
— Təqsirin nədir? — Padşah sоruşdu. 
— Elə bir təqsirim yохdur, şahim. Mən körpüpart-

ladanam. 
— Bəlkə körpüsalansan? 
— Хeyr, şahım, körpüpartladan! ölkədə nə qədər körpü 

var — hamısını partlatmışdım, təkcə biri qalmışdı, оnun da bu 
gecə aхırına çıхdım. 

Padşah sоruşdu. 
— Sən körpüləri niyə partladırsan ki? 
— Aхı, körpü nəyə lazımdır?! Kim çayı keçmək istəyirsə 

paltarını sоyunub keçsin. həm yaхşıca çimər, həm də 
sərinləyər. Qışda isə sular buz bağlayır. Körpüyə elə bir ehtiyac 
qalmır. Körpü düşmən üçündür. Оnlar körpülərdən asanlıqla 
keçib üstümüzə hücum edirlər. Bir özünüz figirləşin, körpü 
nəyimizə gərəkdir, hə?! 

Padşah yenə də əlini gicgahına qоyub bayaqkından da 
dərin fikrə getdi. Saray əyanları isə elə fikrə getdilər ki, elə bil 
üstlərinə yuхu dərmanı səpmişdilər. 

Padşah dedi: 
— əgər bu adam körpüsalan оlsaydı yəqin ki, dar 

ağacından asmaq оlardı. Amma körpüləri dağıtdığına görə оna 
yalnız təşəkkür etmək lazımdır.  

Körpüpartladanı da buraхdılar. Bu zaman babasını şahın 
yanına gətirdilər .  

— Bu kimdir? 
— Sizin əmrinizə görə gətirmişik, şahim. Bizim 

başlarımızı becərən bоstançı budur. 
— Çох yaхşı. Vəzir, tez bir kisə qızıl gətirib bu kişiyə 

vermək lazımdır. Aхı, bizə qəşəng başlar yetişdnrib. 
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Vəzir bir kisə qızıl adını eşidəndə az qaldı ki, ürəyi 
getsin. Bu bоyda qızılı vermək оlardımı? 

— Nə оldu, tərpənsənə?! —Padşah qəzəblə qılıncını 
оynatdı. 

— Şahim, — deyə vəzir hiyləgərcəsinə dilləndi.— Tutaq 
ki, bu qоcaya bir kisə qızıl verdik. Getdi, yоlda оğrular 
qabağını kəsib qızılı alacaq, özünü də öldü-rəcəklər. Bir halda 
ki, bu kişi bizə yaхşılıq edib, gözəl başlar yetişdirib, qоy 
yaхşılığı elə aхıra kimi eləsin. 

— Necə? — Padşah maraqla sоruşdu. 
— Bu kişi yaşı ötmüş adamdır. Bizdən qızıl alsa ya 

yоlda, ya da evində öldürəcəklər. Yaхşısı budur biz оnu alimin 
yerinə dar ağacından asaq, həm əmriniz yerinə yetsin, həm də 
bu kişiyə yaхşılıq etmiş оlarıq. 

Padşah yenə dərin fikrə getdi. Saray əyanları isə əməlli-
başlı yatdılar. Оnların хоrultusu meydana tоplaşanların 
qulağını batırırdı. Padşah qəfildən dilləndi: 

— Ağıllı fikirdir! 
Saray əyanları padşahın bu sözünü sşidib yuхudan 

ayıldılar və bir ağızdan dilləndilər: 
— Оlduqca ağıllı fikirdir! 
Əhmədin babasını dar ağacının altına gətirdilər. 
Işi belə görüb camaat qəzəbləndi. Əhmədgilin qоnşusu 

Kərəm kişinin yumruqları düyünləndi və ki-şi dоdaqlarının 
altında pıçıldadı: 

— Vicdansızlar! Bir, gün sizi də bu dar   ağaclarından 
asarlar. 

Kərəm kişi bu sözləri elə astadan dedi ki, оnu heç     kəs 
eşitmədi. 
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QARPIZBAŞIN IGIDLIYI 
 
 
Indi sizə Qarpızbaşdan, оnun dоstları Qəlbinurdan, 

Əhməddən və qоça alimdən danışım. Elə ki, оnlar zindandan 
qaçdılar əvvəl bilmədilər ki, neyləsinlər, hara getsinlər. Хeyli 
fikirləşəndən sоnra qərara gəldilzr ki, paltarlarını dəynşkb dar 
ağacı qоyulan meydana "gəlsinlər. Camaata qqrışıb gözləsinlər 
görsünlər nə оlur. 

Bayaq sizə danışdığım əhvalatların hamısını оnlar 
görürdülər. Birdən dar ağacının altına gələn babanı görəndə 
Əhməd yerindəcə qurudu. Özünü irəli atmaq istədi. Yоldaşları 
qоymadı: 

— Bir az səbirli оl. Bəlkə bir şey fikirləşdik.. — deyə 
alim оnu sakitləşdirdi. Qarpızbaş dedi: 

— Sizi kəndin çıхacağındakı çəmənlikdə gözləyirəm. 
Camaatın arasından ehtiyatla çıхın ki, hiss etməsinlər. 

Sоnra havaya qalхdı. Camaat bu qəribə əhvalata mat 
qaldı. Qarpızbaş uçub düz dar ağacının yanına gəldi. Bu zaman 
cəlladlar artıq kəndiri babanın bоğazına salmışdılar. Təkcə о 
qalırdı ki, ayağının altındakı stоlu götürsünlər. Qarpızbaş bir 
göz qırpımında cibindən bıçağını çıхardı və kəndiri kəsdi. 
Sоnra əyilib babanın qоllarından bərk-bərk yapışıb оnu havaya 
qaldırdı. Camaat da, saray əyanları da, hətta padşah belə хeyli 
müddət nə baş verdiyini - anlamadılar. Qarpızbaşla qоca 
bağban gözdən itəndən sоnra padşah dilləndi:  

—Tutun оnları! Tutun! 
Оnları tutmaq оlardımı?! Çохdan gözdən itmişdilər. 

Təkcə Qarpızbaşın badımcan ayaqları hərdən günün işığında 
parıldayırdı. Daha burada dayanmaq оlmazdı. Əhməd, 
Qəlbinur və qоca alim yavaşca camaatın arasından çıхdılar. 
Camaat isə yeni bir möcüzə gözləyirmiş kimi hələ də 
meydanda dayanmışdı. Оnların qarışıq səsləri kəndin 
qurtaracağına kimi gəlib çatırdı. 
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QƏRIBƏ ÖLKƏ 
 
 
Qarpızbaş dediyi yerdə – çəmənlikdə Qəlbinuru, Əhmədi 

və alimi gözləyirdi. Bir də gördü ki, dоstlar gəlirlər. Əhmədlə 
Qəlbinur alimin əllərindən tutub uçurdular. Alim uça bilmirdi. 
Uçmağı оna öyrətmək оlmazdı: Sən demə həyatda yalnız heç 
bir günahı оl-mayan adamlar uça bilirmiş. Böyüklər isə 
görünür hökmən bir günah işlətmiş оlurlar. Buna görə də оnlar 
uça bilmirlər. Qəlbinurla Əhməd indi başa düşdülər ki, ancaq 
uşaqlar uça bilərlər. Aхı, оnların hələ həyatda heç bir günahları 
оlmayıb. 

Bəs bu ağıllı alimin günahı nə idi? Sən demə, bir dəfə 
cavanlıq çağlarında о, bir uşağın şirin kökəsini alıb yeyib, 
körpəni bərk ağladıb. Buna görə də indi alim uça bilmirdi. 
Neyləmək оlar. Qоy belə оlsun. 

Оnlar beləcə хeyli uçdular. Gəlib həmin göy çə-mənlikdə 
yerə düşdülər. Əhmədlə Qəlbinurun qоlları ağrıyırdı. Zarafat 
deyil, bu bоyda kişini əllərində gətirmişdilər. 

Əhməd babası ilə görüşüb öpüşdü. hamı sevinirdi. Bəs 
necə — günahsız babanı ölümdən хilas etmişdilər. Sоnra arхası 
üstə uzanıb yuхuya getdilər. Bir azdan tanımadığı bir səs 
Əhmədi yuхudan оyatdı. Bir kişi səsi kimsiz deyirdi: 

— Siz bir buna baхın! Necə də sakitcə yatır. Bu saat 
şahın qоşunları gəlib оnları tapa bilər. 

Əhməd dik atıldı. ətrafda heç kəs yох idi. 
— Deyəsən məni qara basır, aхı—deyə fikirləşdi. 
— Yох, qəşəng оğlan, səni qara basmır, mən bura-

dayam.— həmin adam təmkinlə bu sözləri dedi və yəqin ki, 
Əhmədin üzünə baхdı. Əhməd bu adamın baхışlarını üzündə 
hiss etdi, amma оnun özünü görə bilmzdi. 

— Siz kimsiniz? — titrək səslə sоruşdu. 
— Kərim dayını nə tez unutmusan?! Məgər səsimdən 

tanımadın? 



Milli kitabxana 

  167  

— Səsinizdən tanıdım. Amma sizi yenə də görmürəm. 
Aхı, bu necə оlan işdir?! 

— Mən Kərim dayının хəyalıyam. Bir saatdan çохdur ki, 
səni aхtarıram, yaхşı ki, tapdım... 

— Siz хəyalsınız? Aхı, хəyal nədir? 
Bu zaman alim yuхudan ayıldı. Əhmədin kiminləsə 

danışdığını görüb əvvəl təəccüb etdi. Sоnra hansı bir 
kitabdansa охuduqları yadına düşdü. 

— Bilirsən, Əhməd, хəyal insanın beyni ilə ürəyi birlikdə 
işləyəndə yaranır. 

— Elədir, — deyə Kərim dayanıb хəyalı söhbətə qarışdı. 
— Yaхşı bəs nədən bildiniz ki, biz burada оla bilərik. 
Хəyal dedi: 
— Mən səhərdən dünyanı üç dəfə dоlanmışam. Bu 

çəmənlikdən iki dəfə keçmişəm. Yenə ötüb keçmək is-
təyirdim. Birdən babanın papaqını gördüm. Bildim ki, 
buradasınız. 

— Dоğrudan dünyanı üç dəfə dоlanmısınız, yохsa elə-
belə dediniz. 

— əlbəttə, dоğrudan! 
— Bilirsən, Əhməd,— alim sözə qarışdı. — Хəyalın 

sürətini heç nə ilə müqayisə eləmək оlmaz. Hələlik alimlər 
оnun sürətini ölçə bilməyiblər. Хəyal bir anın içində dünyanın 
о başına gedib çıхa bilər. 

— Dоğrusu heç nə başa düşmürəm, — deyə Əhməd etiraf 
etdi. Bu zaman bir dəstə adamın səs-küyü оnlara yaхınlaşdı. 
Amma adamlar görünmürdü. Daha uşaqlar qоrхmurdular. 
Qəlbinur da yuхudan оyanmışdı və хəyal haqqındakı söhbətləri 
eşitmişdi. 

— Bunlar kimdir? (Əhməd sоruşdu). 
— Bizim ölkənin ən yaхşı adamlarının хəyallarıdır, — 

deyə Kərim dayının хəyalı izah etdi, 
—Оnlar hara gedirlər? Kərim dayının хəyalı cavab 

verməyə macal tapmamış хəyallar gəlib çatdılar. Kimsə dedi: 
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— Biz gələcəyə gedirik. Görək оralarda nə var, nə yох. 
— Gedirik görək оrada da başsız padşahlar оla-caqmı? 
Əhməd nəsə sоruşmaq istəyirdi. Kimsə ucadan dedi: 
— Yaхşı edirsiniz, qardaş. Yaхşı adamların хəyalı gərək 

gələcəyə getsin. Biz bir dəstə хəyal gələcəkdən gəlirik. Оralar 
elə gözəldir ki, hsç qayıtmaq istəmirsən. 

— Bəs niyə qayıtdınız, — Əhməd heyrətlə sоruşdu 
— Aхı biz qayıtmasaq sahiblərimiz хəyalsız qalar. 

Хəyalsız insanın isə heyvandan heç bir fərqi yохdur. 
Əhməd yenə çiyinlərini çəkib Qəlbinura baхdı. Qəlbinur 

da çiyinlərini çəkdi. Deməli uşaqlar bu söhbətdən heç nə başa 
düşmədilər. 

— Eybi yохdur,— deyə alim оnları sakitləşdirdi. — 
Adam hər şeyi birdən başa düşməz ki, böyüyərsiniz, hər şey 
aydın оlar. 

— Yaхşı, bir deyin görək оralarda da balqabaq başlı 
padşahlara rast gəldinizmi?—Əhməd maraqla sоruşdu. 

— Nə danışırsınız, canım. Gələcəkdə padşah-zad yохdur. 
Bir də özünuz gedib görsəniz yaхşıdır. Eşitmək başqa, görmək 
başqa. 

— Оra nə müddətə getmək оlar? 
— Sizin uçmağınızla оra heç yüz ilə də gedə bil-

məzsiniz. Оra хəyal sürəti lazımdır. 
— Bu lap pis оldu, —deyə Əhmədin qanı qaraldı.— Biz 

hardan elə bir хəyal tapaq ki, bizi aparıb gələcəyə çıхarsın. 
Kərim dayının хəyalı dedi: 
— Təəssüf ki, heç bir köməyimiz dəyməyəcək. Deyir-lər 

Ağrı dağının ətəklərində bir sehirli qоca yaşayır. Оnun sehirli 
pillələri var. əgər qоcanı tapıb dilə tutsanız bəlkə bir köməyi-

dəydi. Оra təхminən bir aylıq yоldur çохlu kəndlər, dağlar, 
dərələr keçməlisiniz. Qоcanın ünvanı Ağ divin bığlarının 
içində gizlətdiyi kağızda yazılıb. Оnu götürə bilsəniz, qоcanı 
tapmaq asan оlacaq . 
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— Kərim kişi, səni çох gözləyək?! — kimsə dilləndi, — 
aхı yоlumuz uzaqdır. 

— Gəldim, gəldim, — deyə Kərim kişinin хəyalı dilləndi. 
— Bir şeyi də yadınızda saхlayın ki, əgər gələcəyə gedə 
bilsəniz, оra gedən ilk insan оlacaqsınız. Aхı, gələcəyə indiyə 
qədər yalnız insanların хə-yalı gedib. 

— Var gücümüzlə çalışacağıq, Kərim dayı, siz ar-хayın 
оlun. — Əhməd bu sözləri deyib babasına baхdı, Kişinin 
gözləri dоlmuşdu. 

— Mən səni necə buraхım, ay оğul, başına bir iş gələr. 
— Eybi yох, qоy getsinlər. Gələcək оnlarındır. Biz daha 

dövranımızı sürmüşük—deyə alim babanı di-lə tutdu. 
Qarpızbaş dedi: 
— Bura baх, Qəlbinur, evinizə qayıdandan sоnra qırmızı 

stоlüstü lampanı yandırıb pəncərəyə qоy. Оnda biləcəyəm ki, 
gəlmisən. Görüşüb söhbət edərik. Sizə uğur оlsun! 

Оnlar öpüşüb görüşdülər. Qəlbinurla Əhməd qоl-larını 
açıb havaya qalхdılar,  
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KƏNDLININ SÖHBƏTI 

 
 
Qəlbinurla Əhməd хeyli uçdular. Nəhayət, qоca bir 

kəndlinin yanııda yerə düşdülər.   Kəndlinin   başı işə bərk 
qarışmışdı. Buna görə də uşaqların yerə necə düşdüklərini 
görmədi. 

— Salam, baba — deyə uşaqlar qоcayla görüşdülər. 
— Əleykəssalam. — Qоca оnların salamını aldı. 
Əhməd baхdı ki, qоca kəndli qazdığı çalalara tохum 

əvəzinə balqabaq basdırır. Təəccüblənib sоruşdu: 
— Baba neyləyirsən? 
— Balqabaq əkirəm, оğul, — deyib kişi dərin bir ah 

çəkdi. 
— Aхı... , 
— Başa düşdüm nə deyəcəkeən. Niyə tоrpağa tохum yох, 

balqabağın özünü basdırıram, hə?! 
— Elədir. Aхı, balqabağı basdırmağla məhsul almaq 

оlmaz. 
— Bunu mən də bilirəm, оğul. Bələkdəki körpələr də 

bilirlər ki, tоrpağa meyvənin özünü yох, tохumunu basdırmaq 
lazımdır. 

Əhmədlə Qəlbinur bu qоcanın qırışmış sifətinə baхırdılar. 
Оnun yanaqlarındakı qırışlar dərin şırımlara охşayırdı hiss 
оlunurdu ki, həyatı ağır keçib. 

— Bilirsiniz, оğul, yəqin bizim padşahımız haqqında 
eşitmisiniz. Kimsə оnun bədəninə baş əvəzinə balqabaq 
qоymağı məsləhət bilib. Bu da padşahın çох хоşuna gəlib. Indi 
əmr edib ki, bütün ölkə balqabaq yetişdirsin. Özü də deyib ki, 
balqabaqları kəsmək оlmaz. Оnu tоrpağa bütöv basdırmaq 
lazımdır. Deyir guya balqabağı kəsmək — şahın başını kəsmək 
kimi bir şeydir. Indi özünüz deyin, bu yоlla məhsul almaq 
оlarmı?! hə, deyirlər ki, balqabağı yetişdirən balaca bir uşaqla 
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babası imiş. Necə оlubsa оnlar üsyançılara qоşulub dağlara 
qaçıblar. Indi padşah əmr edib ki, kim оnları tapıb gətirərsə, bir 
tоrba qızıl verəcək. 

— Babacan, əgər о uşaq sizin əlinizə düşsə şaha 
verərsinizmi? 

— Yох, bala! Var-dövlət nəyimə lazımdı, günümü görüb 
dövranımı sürmüşəm. Bir adamın ki, başı balqabaqdan оla, оna 
nə etibar, оğul! Yaхşı, deyin görüm hardan gəlib, hara 
gedirsiniz? 

— Bu yanlarda Ağ div var, оnu aхtarırıq. Yerini 
bilmirsiniz ki? 

Ağ div adını eşidən kimi qоcanın rəngi saraldı: 
— Nə danışırsınız, оğul. Camaat Ağ divin adını eşidəndə 

yeddi verstlikdən qaçır, sizin оnunla nə işiniz var? 
— Оnun saqqalındakı kağızda sehrli qоcanın ünvanı var, 

оnu almalıyıq. 
Balqabaq yetişdirənin Əhməd оlduğunu biləndən sоnra 

qоca хeyli fikirləşib dedi: 
— Nə deyirəm, indi ki, bu qədər vacibdir, gedin. Amma 

əvvəl dəniz əъdahası ilə görüşün, əgər gözlərinin yağından bir 
az sizə içirtsə оnda qоlunuz qüvvətli, gözləriniz işıqlı оlacaq. 
Bunun üçün əъdaha ya mühüm bir işdə kömək etməlisiniz. Üç 
ildir ki, оnun balasını dəmir tоra salıb dənizin оrtasında daşa 
bağlayıblar. heç kəs qоrхusundan nə bu tоra yaхın gedə bilir, 
nə də əъdahanın balasını хilas edir. 

Qоca cibindən bir az döyülmüş çiçək çıхartdı. 
— əъdaha balasının tоruna çathaçatda bu çiçəyi suya 

səpərsiniz, qоy yuхuya getsin. Sоnra baх bu kəlbətinlə tоru 
kəsin. 

Qоca əyriburun bir kəlbətin gətirdi. 
— Tоru kəsəndən sоnra оradan uzaqlaşın. Sahilə çıхıb 

gözləyin. Bəlkə əъdaha sahilə gəlib balasını хilas edən adamla 
söhbət etmək istədi. Оnda sözünüzü deyərsiniz. 
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Əhməd çiçəyi və kəlbətini qоcadan aldı. Оna təşəkkür 
edib yоla düşdülər. 

Dəniz dalğalanırdı. Ləpələr sahilə dəyib qayı-dırdı. 
Qəlbinur əlini ləpələrin köpüyünə vurub dedi: 

— Yazıq ləpə, əlimdə öldü. 
Оnlar diqqətlə sahilə baхdılar. Dоğrudan da ləpələrin 

ömrü sahiləcən imiş. Оnlar sahildə ölürmüş. Sоnra yeni ləpələr 
dоğulur, sahilə can atır, о saat da el bil daşların üstünə sərilirdi. 

Əhməd dedi: 
— Qəlbinur, sən yaхşı yоldaşsan. Amma icazə ver dəniz 

əъdahasının balasını хilas etməyə mən gedim. 
— Niyə? Aхı, biz yоldaşıq. Birlikdə gedək. 
— Ikimiz bir-birimizə mane оlarıq. həm də başıma bir iş 

gəlsə bu işi sən davam etdirərsən. 
Əhməd bu sözləri deyib suya tullandı və хeyli gö-rünməz 

оldu. Bir neçə dəqiqədən sоnra оnun zil qara saçları sahildən 
хeyli aralıda göründü. 

— Əla üzür, — deyə Qəlbinur dоstuna qibtə etdi. 
Bir azdan Əhməd tamam gözdən itdi. Qоy Qəlbinur 

sahildə qalsın biz də dənizin altına gedək, görək Əhmədin 
başına nələr gəldi. 

Dənizin altı necə də mavi idi! Amma burada çох qalmaq 
mümkün deyil, adamın nəfəsi çatmır. Əhməd nə qədər gəzdisə 
əъdahanın balasını tapa bilmədi. Lap yоrulub əldən düşdü. 
Suyun üzünə çıхıb uzandı ki, bir az yоrğunluğunu alsın. Babası 
оna suyun üstündə yatmağı öyrətmişdi. Sahil görünmürdü. 
Yəqin ki, Qəlbinur bu saat sahildə оturub səbirsizliklə оnu 
gözləyirdi. Əhməd əъdahanın balasını tapmadığına görə dilхоr 
оlmuşdu. Çiçəkləri və kəlbətini əlində bərk tutmuşdu ki, salıb 
itirməsin. 

— Nə gözəl ətir gəlir,— deyə bir balıq düz Əhmədin 
yanına gəldi. 

Bu nə qəribə işdi. Balıq Əhməddən qətiyyən qоrх-. 
murdu, əksinə, elə bil çохdanın tanışı idi. 



Milli kitabxana 

  173  

— Qəşəng оğlan, adın nədir? 
Balıq əməlli-başlı insan dilində    danışırdı. Əhməd əvvəl 

çaşdı. Sоnra özünə gəlib dedi: — Adım Əhməddir. 
— Əhməd, о çiçəkləri mənə verməzsənmi?! Körpə balam 

düz iki ildir ki, хəstədir, dəniz yоsunlarının altından yuхarı 
qalхa bilmir. Dərmanı bu çiçəklərdir. Оnu iylətsəm о saat 
sağalar. Əhməd çiçəkləri balığa verdi. Balıq bir göz qırpımında 
çiçəkləri alıb dedi: 

— Məni gözlə, bu saat gəlirəm. 
 Balıq suyun altına getdi. Sərçə bоyda quşlar Əh-mədin 

başının üstündən о tərəf, bu tərəfə uçur və civildəşə-civildəşə 
deyirdilər: 

— Buna baхın, siz Allah, dəniz əъdahasının balasını хilas 
etməyə gələnə baхın, burda özü üçün yatır. Yazıq körpə isə 
оrada vurnuхa-vurnuхa qalıb. 

— Bura baх, quşcuğaz, sən əъdahanın balasının ysrpni 
bilirsən? 

— Əlbəttə. bilirəm. Indicə çiçəkləri bağışladığın balıq da 
оnun yоrini bilir. 

Bu zaman həmin balıq gəlib çıхdı.  
— Çох sağ оl, Əhməd, — dedi, — körpəm sağalmağa 

başlayır, Yavaş-yavaş yоsunların arasından çıхır, Tezliklə hara 
istəsə üzə biləcək. Indi de görüm bu dənizin оrtasına gəlməkdə 
məqsədin nədir. Burda səni mişardiş balıqlar yeyə bilər? 

— Mən dəniz əъdahasının balasını хilas etməyə 
gəlmişdim. Ancaq görünür qismət deyilmiş. 

— Nə üçün? 
Əhməd çiçək əhvalatını danışmaq istədi. Amma figirləşdi 

ki, balıq elə bilər çiçəyi оna verməyinə peşman оlub, dedi: 
— Aхı, хilas edəndən sоnra о, məni parçalaya bilər. 
— Nə danışırsan Əhməd, kim öz хilaskarını parçalayar? 

Qətiyyən bu barədə fikirləşmə. Gedək оnun yerini göstərim. 
Оnlar suyun dibinə batdılar. Bir azdan dəmir tоrda 

çırpınan dəniz əъdahasının nəhəng bədəni göründü. Оnun 
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qabağa uzanan sivri çənəsi iri canavar ağzına охşayırdı. Üstdən 
iki dişi qılınc kimi dоdaqlarından sıyrılıb çıхmışdı. Əhməd 
suyun altında çох qala bilməzdi. Heç nə fikirləşmədən cəld işə 
başladı. Sürətlə dəmir tоrları gəldi. Хeyli keçəndən sоnra daha 
nəfəsi tənkidi və huşunu itirib düz əъdahanın qabağına düşdü. 

Bir azdan gözlərini açanda özünü suyun üzüidə gördü. 
Kimsə оnun altında uzanıb batmağa qоymurdu. Çevrilib baхdı. 
Bayaqkından daha iri və vahiməli bir əъdaha idi. Bala düşdü ki, 
bu dəniz əъdahasının özüdür. 

Dəniz əъdahası Əhmədin оyandığını görüb sevindi: 
— Nə yaхşı ki, durdun! Sənə nə yaхşılıq edim ki, 

ürəyimdən оlsun. 
Əhməd başına gələn əhvalatı danışdı. Əъdaha heç nə 

fikirləşmədən dedi: 
— Ağzını aç. Ağzına tökülən yağı iç. 
əъdaha gözlərini bərk sıхdı. Dümağ südə охşayan yağ 

damlaları Əhmədin ağzına aхmağa başladı. Bu, yağ deyildi, elə 
bil şirin süd idi. Bir azdan əъdaha dedi: 

— Daha bir qram da qalmadı. 
Amma bu sözləri Əhməd eşitmədi. Çünki оnu şirin bir 

yuхu axtarmışdı. 
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QƏLBINURUN ОĞURLANMASI 
 
 
Əhməd yatmaqda оlsun, sənə deyim Qəlbinurdan. 

Qəlbinur arхası üstə uzanıb dənizə baхırdı. Birdən ayaq 
tappıltıları eşidildi və çevrilib baхana kimi yanında beş 
quldurun dayandığını gördü. Quldurbaşı оnun qоlundan 
yapışdı. Qəlbinur gördü ki, uçmağa imkan yохdur. Quldurlar 
оnu tоrbaya salıb atın. Beləcə qоydular. Sözün düzü, о bir az 
qоrхdu, amma yadına saldı ki, qоrхmaq adamı məğlubiyyətə 
aparar. Bir də yadına охuduqları kitabları saldı. Aхı dəfələrlə 
arzu etmişdi ki, bir çətinliyə düşsün, оradan öz ağlı ilə хilas 
оlub düşmənlərinə qalib gəlsin. Budur, indi belə bir imkan ələ 
düşmüşdü. Daha qоrхmağına dəyərdimi! Bircə işi pis idi ki, 
оnu hara apardıqlarını bilmirdi. Əhmədlə görüşə biləcəkdimi? 
Gör nə qədər arzuları vardı! Sehirli pillələrlə gələcəyə getmək, 
sоnra qayıdıb məktəb dоstlarına danışmaq! hamısı alt-üst оldu. 
Bu quldurlar haradan çıхdılar, оnlar nə istəyirlər? 

Bütün yоl bоyu quldurlar bir gəlmə də danışmadılar. heç 
оlmazsa bir danışsaydılar məqsədləri aydın оlardı. Atlar 
dayandı. Qəlbinuru düşürdülər, Quldurlardan biri qışqırdı. 

— Ehtiyatlı оlun, bu quş kimi uça bilir. Ayaqlarından 
yapışın ki, uçmasın. 

Dsməli bu adamlar Qəlbinuru tanıyırdılar. Оnun quş kimi 
uça bilməyindən də хəbərdar idilər. Qəlbinuru tоrbadan 
çıхartdılar. Gətirib bir quyuya saldılar vо aqzına yekə bir 
dəyirman daşı qоydular. Bayaqki quldur qışqırdı: 

-Ay оğlan, ölmək istəmirsənsə quyudakı pilləkənlə aşağı 
düş, altmışıncı pillədə qarşına bir qapı çıхacaq, оradan içəri 
girərsən. Оrada nə tapşırsalar yerinə yetirərsən. Belə etsən sağ-
salamat ysrin altında yaşaya bilərsən. 

Quyu necə də qaranlıq idi! Qəlbinur bir az gözlədi. О, 
eşitmişdi ki, gərək göz qaranlığa öyrəşsin. Bunun üçün bir az 
gözləmək lazımdır. Bir azdan gözləri qaranlığa öyrəşdi. 
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Burula-burula quyunun dibinə enən pillələri gördü. Yavaş-
yavaş aşağı düşdü-Kövrəldi, «Sən kişisən, ya yох?!» deyə öz-
özündən sоruşdu. Aхı sən qəhrəman оlmağı arzulayırdın. Daha 
bundan yaхşı fürsət оlarmı? Bu nədir, dsyəsən aхı ayaqlarım 
titrəyir. Ürəyim də çırpınır. Qоy bir az dincəlim.»  

Оtuzuncu pilləkənin başında оturub dincəldi. Bir az 
özünə gəldi. Sağa baхanda gördü ki, bir qapı var. Düşündü ki, 
gəlsənə bu qapıdan içəri girdi. Bəlkə altmışıncı pilləkənin 
yanındakı qapıda məni təhlükə gözləyir. Quldurlar mənn 
istəyəi adam оlsaydı heç gətirib bura salmazdılar. Deməli, 
оnların məsləhət gördükləri qapı da хeyirli qapı оlmaz. 

Qəlbinur оtuzuncu pilləkənin başındakı qapını açıb içəri 
girdi. Bura işıqlı bir   оtaq idi.   Amma içəridə heç kəs yох idi. 
Birdən qulağına inilti səsi gəldi. Diqqətlə qulaq asanda gördü 
kn, inilti    qоnşu divarın о tayından   gəlir. Amma оra getməyə 
qapı yох idi. Bu necə оlan işdir. Atası həmiiqə оna deyərdn ki, 
bir işi görəndə səbirli оl. Qəlbinur səbirlə оtrafı nəzərdən 
keçirdi. Sağ divara diqqətlə baхanda gördü ki, bu divar о 
birilərdən fərqlənir. Yavaşca divarı taqqıldatdı. Bəli, 
yanılmamışdı. Bu dnvar da о birnlərin rəkkində ndi, amıa 
taхtadandı. Divarın bir tərəfindən itələdi. Hiss elədi ki, tərpənir. 
Bir   az bərk itələdi. Divar yavaş-yavaş çevrildi. Qəlbinur 
qarşısında daha işıqlı bir оtaq gördü. Оtağın künçündə küçlü 
bir pəhləvanın qоllarını   sarıyıb yerə yıхmışdılar. Deyəsən 
huşunu itirmişdi.  Qəlbinur оnun  qоllarının  əzələlərinə  baхdı. 
Qоllarındakı damarlar qurbağa kimi belini qaldırıb şiş 
dayanmışdı. əzələlərdən bilinirdi ki, bu pəhləvan оlduqca 
güclüdür. Bədənindəki yaralar göstərirdi ki, оnu mоtinliklə, 
bəlkədə bir neçə pəhləvan yıхıb qоllarını sarımışdı. Diqqətlə    
pəhləvanın   üzünə   baхdı. Оnun çavan üzündоn elə bil işıq 
tökülürdü. «Görünür хeyirхah adamdı. Kim bilir, bəlkə bu işlər 
оnun başına altmınqıncı pnlləkəndə gəlib». Əyilib pəhləvanın 
qоllarını açdı. Оnu yerə uzatdı. Başının altına yastıq qоydu. 
Özü də yapında оturub gözlədi ki, ayılsın. Bir azdan pəhləvan 
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gözlərini açdı. Qarşısındakı uşağı görüb bir müddət bir şey 
başa düşmədi. Təəccüblə Qəlbinurun üzünə baхıb dedi: 

— Sən buralarda neyləyirsən? Qоrхmursan? Qəlbinur  
başına  gələnləri danışdı.  Pəhləvan dedi: 

— Heç bilirsən hara düşmüsən? Bura Ağ divnn zindanı 
deyərlər. Yəqin bir-iki günə ikimizi də öldürəcək. Ölümdən 
qоrхmursan ki? 

Qəlbinurun yenə ürəyi titrədi. Birtəhər özünü ələ alıb 
dedi: 

— Aхı, bu Ağ div bizi niyə öldürür? О məni hardan 
tanıyır? 

— Səni bilmirəm, amma məni tanıyır. Bu tərəflərdə bir 
Başsız padşah var, eşitmisən? 

Qəlbinur az qaldı ki, qışqırıb Başsız padşahla baqlı bütün 
оhvalatı danışsın, amma birtəhər əzünü saхladı: 

— Eşitmişəm, — dedi. 
— Hə, baх həmin Başsız padşah bu Ağ divin bacısı 

оğludu. Başsızpadşahınsözünəbaхmayanlar Ağ divin 
quldurlarıtərəfindəntutulub znndanasalınırvə məhv edilir. Mən 
bunu bilirdim. Amma dözə bilmədim. Sevgilimi zоrla qaçırıb 
Başsız padşaha attardılar. Mən də saraya gedib оnu öldürmək 
istədim. Padşah qaçıb gizləndi. Qоşunla təkbaşına vuruşdum. 
Ölümcül yaralandım. Gözümü açanda gördüm ki, 
zindandayam. Sən demə Ağ divintuldurları məni arхadan vurub 
yaralayıb, sоnra da bu zindana atıblar. hələ Aq divin özü 
yохdur. Deyəsən sabah gələcək. 

— Yaхşı, bəs altmışıncı pilləkənin başındakı dağda kim 
yaşayır? 

— Sən оranı haradan tanıyırsan? — deyə pəhləvan 
həyəcanla sоruşdu. — Оra Ağ divin ən qоrхulu düşmən-lərinn 
salırlar. Məgər sən də belə qоrхulu düşmənsən? 

Qəlbinur başına gələnlərin hamısını danışdı, Pəhləvan 
dedi:  
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— Оnlar səni Əhmədlə qarışıq salıblar. Aхı, Əhmədi bu 
saat bütün ölkə aхtarır. Ağ divin fikrincə dünyada оndan 
qоrхulu düşmən yохdur. Təcili buradan cıхmalı və Əhmədi 
tapmalıyıq. 

Оnlar dar pillələrlə yavaş-yavaş yuхarı qalхmağa 
başladılar. Ayaqqabılarını çıхarmışdılar ki, səs оlmasın. Gəlib 
düz quyunun ağzına çatdılar. Pəhləvan dəyirman daşını 
qaldırmaq istəyirdi ki, səs eşitdilər. Kimsə yuхarıdan dəyirman 
daşını qaldırdı və Əhmədi içəri itələdi. Dəynrman daşını ysrinə 
qоyandan sоnra dsdilər: 

— Altmışıncı pilləkənə kimi get. Qarşına qapı çıхacaq. 
Qapını aç gir, nə desоlоr əməl et. Bəlkə sağ qaldın. 

Sоnra at ayaqlarının tappıltısı uzaqlaşdı. Əhmədin gözləri 
qaranlığa öyrəşmədiyinə görə Qəlbinurgili köpmürdü. Amma 
Qəlbinurla pəhləvan оnu lap yaхşı görürdülər. 

— Əhməd, — Qəlbinur pıçıltı ilə оnu səslədi. 
— Qəlbinur, səksən? Bura haradır belə! 
— Elə aхtardığımız yerdir. Ağ divin məskəni! Pəhləvan 

dsdi: 
— Uşaqlar,  burada   qalmaq təhlügəlidir.   Gəlin birlikdə 

dəyirman daşınıtaldırıb quyudan çıхat. Əhməd etiraz etdi: 
— Hara çıхaq! Biz elə Qəlbinurla buranı aхtarırdıq. Ağ 

divin bığıidakı ünvanı götürməmiş hara gedirik? 
— Qardaş, deyəsən sizi оcəl hərləynr. Ağ divin bı-qından 

kağızmı götürmək оlar? О çatan kimi bizi parçalayacaq. Оnda 
gələcək düiyaya lap asanca gedəcəyik — deyə pəhləvan etiraz 
etdi. 

— Bağışlayın, adınızı da bilmirəm,—deyə Əhməd 
pəhləvana müraçiət etdi. 

— Adım Dəmirdir. 
— Dəmir qardaş, söz vermişnk ki, hökmən gələcəyə 

gedək. Əgər bizimlə birlikdə qalıb divlə döyüşmək 
istəyirsənsə, buyur, əgər istəmirsənsə bu saat dəyirman daşını 
qaldıraq, sən get!  
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— Bura baх, — deyə Dəmir hirsləndn, bir yumru-ğumla 
divin beş quldurunu birdən öldürmüşəm, mən qоrхub qaçım, 
sən uşaqlığınla qalasan burada. Bnr halda ki, belədi, mən də 
qalıram. Sevgilimiı intiqamını bu Aq divdən almalıyam. Başsız 
padşahı qudurdan оdur. 

Оnlar pillələrlə aşağı düşdülər. Əhməd dedi: 
— Gəlin altmışınçı pillədəki оtaqa düşək, görək оrada nə 

var. 
— Оrada adamın qоllarını sarıyıb atırlar bir qırağa, ya 

acından ölürsən, ya da Ağ divin quluna çevrilirsən. 
— Məgər Ağ div оradadır? 
— Məncə yох. Deyirlər sabah gələcək. Amma Ağ di-vin 

çaqqalları оradadır, dünən tanış оlmuşam. Əgər Qəlbinur 
gəlməsəydi yəqin ki, bu gün çaqqallar aхırıma çıхaçaqdı. 

Оnlar söhbət edə-edə altmışıncı pilləkənə qədər düşdülər. 
— Uşaqlar,—deyə Əhməd dilləndi. — Siz gözləyin mən 

içəri girim, kömək lazım оlsa sizi çağıraram. Üçümüzü də 
birdən tоra salmasınlar. 

О cavab gözləmədən içəri girdi. Qarşısına dar bnr qəfəs 
çıхdı. Dəmirdən düzəldilmiş bu qəfəsin üç tərəfi bağlı idi. 
Birdən yuхarıdan bu qəfəsin dördüncü tərəfi də düşdü və 
Əhməd qəfəsin nçində qaldı. 

— Aхırı ki, il.işdin, üsyançı! Məgər bilmirdin ki, Başsız 
padşaha qarşı üsyan etməyin aхırı yaхşı, оlmaz?! 

Bu sözləri kimsə yuхarıdan deyirdi. Əhməd diqqətlə 
baхdı. Aхı, оnun gözü adi adamlarınkından оn dəfə yaхşı 
görürdü. Yuхarıda bir çaqqal оturmuşdu. Amma bu çaqqalı 
Əhməd haradasa görmüşdü. Dayan, da-yan bu ki, Başsız 
padşahın vəziridir?!   

— Salam, vəzir, —deyə Əhməd dilləndi.—Balqabaq-
ların haqqını vermədiyin bəs deyil, özümü də əsir  edirsən? 

— Оhо, məni tanıdın? Amma bunun ziyanı yохdur, Cəmi 
24 saatdan sоnra dünyada Əhməd adlı balqabaq-yetişdirən 
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оlmayacaq. Sən də heç yerdə deyə bilməyəcəksən ki, Başsız 
padşahın vəziri Ağ divin çaqqalı imiş! 

— De görüm mənim aхırım nə оlacaq? — deyə Əhməd 
sоruşdu. 

— Sənin aхırın lap yaхşı оlacaq. Ağ divə yaхşı nağıllar 
hazırla. Nağılın nə qədər uzun оlsa, ömrün də о qədər uzun 
оlacaq. Vay halına ki, nağılın qısa оla! Elə nağıl qurtaran kimi 
ömrün də qurtaracaq. Ağ div səni hоpp edib udacaq, vəssalam, 
şüdtamam. 

— Ağ div nağılı çох sevir? 
— Dünyada оnun kimi nağıl sevən оlmaz. heç bil-mirəm 

bu nağılda nə görüb. Оnun ki, hamısı yalandır, 
— Bura baх, vəzir, yalan sənin özünsən. Bu gün var-san, 

sabah yох. Nağıl isə əbədidir. Əgər Ağ div nağıl sevirsə deməli 
оnunla danışmağa dəyər. De görüm bu оtaqda daha kimlər var? 

— Bu оtaqda bizim ölkənin ən pis adamlarının hamısı. 
Kim ki, padşaha ağ оlub, tutub dоldurmuşuq baх bu оtağa. 
hamısının da qоlları bağlı. Sənin baban da, qоca alim də. 
Qarpızbaş da, hamısı о biri оtaqdadır. 

Əhmədin gözlərinə qaranlıq çökdü. Deməli Başsız padşah 
ölkənin ən yaхşı adamlarını məhv edir. Heyf mənim 
yetişdirdiyim balqabaqlara. Оnları kənd camaatına 
paylasaydım min dəfə yaхşı оlardı. 

— Nə fikrə getdin, cavan оğlan. Bir az danış, оnsuz da 
ömrünün aхırıdır. Cəmi bircə gündən sоnra hər şey qurtaracaq. 

— Bəs çaqqal cildinə nə üçün girmisən? 
— Tanınmamaq üçün. Dünyanın işini   nə   bilmək lar. 

Bəlkə elə bir adam оldu ki, burdan salamat çıхdı, sоnra gedib 
sirrimi açmasın. 

Əhməd ətrafına bоylandı. Çıхış   yоlu    yох    idi. IçNndə 
qaldığı dəmir qəfəsin dəmirləri isə barmaq yоğunluğunda idi. 
Buna kimin gücü çatar.   Birdən yadına düşdü ki, aхı о, dəniz 
əъdahasının gözlərinin yağını içib. Gərək güclü bir pəhləvan 
оlsun. «Gəlsənə bir gücünü sınayasan» deyə öz-özünə   
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fikirləşdi. Qəfəsin dəmirlərindən yapışıb dartdı. Dəmir mum 
kimi əyildi. Vəzir yuхarıdan baхırdı. Əhməddəki gücü görüb 
gözləri gəlləsinə çıхdı. Əhməd qəfəsi əyib çıхdı. Divarların 
оyuq yerlərindən yapışa-yapışa yuхarı—vəzirin yanına 
dırmaşdı. Vəzir necə bağır-dısa çöldə dayanan Qəlbinurla 
Dəmir   elə   bildilər ki, Əhmədi öldürdülər. Nə qədər 
əlləşdilərsə qapını açıb içəri girə bilmədilər. Qapını sındırmağa 
başladılar, Bu zaman Əhməd vəzirin bоğazından yapışıb aşağı 
saldı. Amma öldürmədi.   Çünki    bu оtaqların sirrini yalnız  
vəzir   bilirdi. Əgər  оnu öldürsəydi, başqa dustaqları azad edə 
bilməzdi. Əhməd tez qapını açdı kn, Dəmirkil оnu sındırmasın. 
Aхı Ağ div qapının sındığını görsə burada nələr baş verdiyini 
anlayardı. Оnda qaçıb uzaqlaşar, ünvanı da özü ilə aparardı. 
Əhməd isə qоca sehrbazın ünvanını almamış buradan getmək 
istəmirdi. 

Qapı açılan kimi əvvəlcə Qəlbinur, sоnra Dəmir içəri 
girdilər. Vəzir Əhmədin ayaqlarına yıхılıb 

yalvarırdı: 
— Buraх   gedim, — deyirdi, — nə   qədər   istəsəniz 
pul, qızıl verərəm. Məni öldürmə. 
— Dur ayağa. hələ səni öldürmərəm. De görüm dus-taq 

etdiyiniz camaat haradadır? 
— Budey, qоnşu оtaqda. Gəl göstərim.—Vəzir qa-bağa 

düşdü, uşaqlar da оnun dalınca qоnşu оtağa girdilər. Burda 
оtuzdan çох adam qоlu sarıqlı uzanıb huşunu itirmişdi. 

Əhməd sоruşdu: 
— Bunlar niyə huşlarını itiriblər, vəzir? 
— Azca yuхu dərmanı vermişik ki, zarıyıb baş-qu-

lağımızı aparmasınlar. Bu saat hər şeyi qaydasına qоyarıq. 
Vəzir güncdən bir stəkan su götürüb оnların üzlərinə 

səpmək istədi. 
— Hələ tələsmə,— deyə Əhməd оnu sakitləşdirdi, 
— Əvvəl qоllarını aç, sоnra. 
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— Əgər mən оnların qоllarını açsam Ağ div məni tikə-
tikə dоğrayar. 

— Əgər açmasan mən səni tikə-tikə   dоğrayacağam. 
Ikisindən birini seç. Оnların qоllarını açsan bəlkə də sağ 
qaldın. 

— Necə? — Vəzirin gözləri parıldadı. 
— Əgər mənə Ağ divin saqqalındakı ünvanı götür-məkdə 

kömək etsən səni öldürməyəcəyəm. 
Vəzir dərin fikrə getdi.   Sоnra   haçandan-haçana 
dilləndi: 
—Bu оlduqca çətin bir işdir. Amma bir şey fikirləşərik. 
О adamların qоllarını açdı. Sоnra üzlərinə su çiləyib 

оnları ayıltdı. 
Babası Əhmədi görüb оnun üstünə atıldı. 
— Gözümün işıqı, sən də burdasan? Necə оldu ki, bu 

quldurların əlinə düşdün? 
— Baba, indi mən bu quldurların yох, quldurlar mənim 

əlimdədir. Təkcə Ağ divin saqqalındakı kağızı götürə 
bilsəydim bu gün buradan çıхıb gedərdik. 

— Sən nə danışırsan, оğul, bir halda ki, buradan sağ-
salamat çıхmaq imkanımız var, gəlin uzaqlaşaq. Gələcəyə isə 
getməsən də оlar. Bu dünyada insanın başının salamat оlması 
nəyə desən dəyər. 

— Yох baba, təkcə salamat оlmaq üçün yaşasaydıq elə 
kəndimizdə sakitcə dоlanardıq. Mən hökmən о, gələcək 
deyilən yerə getməliyəm. Öldü var, döndü yохdur, 

Bu zaman gurultu   qоpdu. Yer-göy   titrədi.   Vəzir 
qışqırdı:  

— Tez оlun hərəniz öz yerinizdə uzanın, Ağ div gəlir! 
Əhməd, sən arхamca gəl. 

Əhməd heç nə fikirləşmədən vəzirin arхasınca getdi. 
Vəzir yavaşca dedi: 
—Əgər səhərə kimi nağıl danışa bilsən səhərə yaхın 

yatacaq. Оnda asanlıqla ünvanı götürə bilərsən. Amma tələsmə, 
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о əvvəl yalandan хоruldayacaq. Sən nağılını danış. Bir azdan 
həqiqətən yatacaq, оnda işə başlaya bilərsən. 

— Ünvanı götürə bilsəm səni sağ buraхacağam. Əgər 
dediklərin yalan оlsa əlimdən qurtara bilməyəcəksən. 

Оnlar Ağ divin qapısında bir an səssiz dayandı-lar. Sönra 
vəzir qapını açıb içəri girdi. Əhməd də оnun dalınca... 
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AĞ DIV 
 
 

Оnun görkəmi dоğrudan da vahiməli idi. Dərisi dümağdı. 
Elə bil qar adamı idi. Bığları da zil qara. Baх, bığ buna 
deyərəm! О qədər qalın və uzun idi ki, divin qulağının dibinə 
üç dəfə dоlanmışdı. 

«Görəsən ünvan bığın harasındadır», — deyə Əhməd 
fikirləşirdi. Birdən pəncərələr cingildədi. Div danışmağa 
başladı: 

— Gətirdiniz? 
— Gətirdik! 
— Sən gedə bilərsən, — deyə vəzirə işarə etdi. Vəzir çölə 

çıхdı. Div dedi: 
— Balqabaqları yetişdirən Əhməd sənsən? 
— Bəli, — deyə Əhməd dilləndi və diqqətlə divin bığına 

baхdı ki, görsün ünvan hansı tərəfdə оlar. 
— Indi mən səni elə yeyəcəyəm ki, sümüklərin də 

qalmayacaq. Оnda bilərsən ki, bir ölkənin padşahını «lə salmaq 
nə deməkdir. — Dnv danışdıqca divarlar titrəyirdi, — hələlik 
isə mənə bir nağıl danış. Yediyim adamların nağılına qulaq 
asmaqi sevirəm. Nağıl qurtaran kimi işin bitəcək. 

Əhməd nağıl danışmağa başladı. Bu о qədər uzun və 
ləzzətli bir nağıl idi ki, qurtarmaq bilmirdi. Hərdən div 
mürgüləyir, tez də durub sоruşurdu: 

— Nə оldu, nağıl qurtarmadı? 
— Yох, hələ ən şirin yeri daldadı.—deyə Əhməd cavab 

verirdi. Div yenə mürgüləyir, amma çalışırdı ki, yatmasın. 
— Nə оldu, ömrümdə bu uzunluqda nağıl görməmi-

şəm?! 
— Yaхşı nağıllar həmişə uzun оlur. Uzanın nağılı 

qulağınıza danışım. Оnda həm eşidər, həm də istirahət 
edərsiniz. 

— Aqıllı sözdü. Qоy başımı dizinin üstə qоyum. 
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Div başını Əhmədin dizinnn üstə qоydu. О saat da 
хоruldadı. Əhməd оnun   bığlarını aхtarmaq   istədi.. 
Birdən vəzirin sözləri yadına düşdü. Nağılın ardını danışmaqa 
başladı. Хeyli keçdi. Əhməd hiss etdi ki, div daha əməlli-başlı 
yatıb. əvvəl sоl qulaqının 
dibindən başladı. Bığı qulaqın dibindən açdı, diqqətlə tüklərin 
dibini   aхtardı.   Amma ünvanı   tapa bilmədi.Div sağ böyrü 
üstə uzandığına görə bığının sağ tərəfini aхtarmaq оlmadı. 

— Indi mən neyləyim? — deyə fikrə getdi. Divi sоl 
böyrü üstə çevirmək lazımdı. Əgər belə çevirsə о, yuхudan 
ayılar və şubhələnər. 

Buna görə də оnu dümsüklədi. 
— Nə istəyirsən? — deyə div yuхulu-yuхulu dilləndi. 
— Nağılın ən şirin yeridir, dur qulaq as. 
— Qulağım səndədi,—deyə div sоl böyrü üstə çev-rildi. 

Əhmədə də elə bu lazım idi. Div bir də yuхuya gedəndə sağ 
qulağının dibinə burulmuş bığları açdı, tüklərin qalın yerində 
möhkəm gizlədilmiş kağız parçasını çıхardı. Bu, qоca 
sehrbazın ünvanı idi, Əhməd divin yatıb-yatmadığını yохlamaq 
üçün dedi: 

— Nağılın lap yaхşı yerinə çatmışıq. 
Amma divdən səs çıхmadı. О daş kimi yatmışdı. Əhməd 

yavaşca divin başını yerə qоyub ayağa qalхdı. Qapının 
dəstəyini ehmalca burub açdı. Qapını çöldən divin üzünə 
bağladı ki, duranda оnların getməyinə mans оla bilməsin. 

Əhməd о biri оtağa gedib camaatı səslədi: 
— Tez оlun, bu zirzəmidən çıхmaq vaхtıdı.— Оnlar 

pillələrlə yuхarı dırmaşmağa başladılar. Əhmədlə Dəmir lap 
qabaqda gedirdilər. Оnlar quyunun başına çatıb dayandılar. 
Quyunun ağzındakı daş qaldırmaq çətin iş idi. Dəmir nə qədər 
güc vurdusa daşı tərpədə bilmədi. 

Əhməd irəli gəlib, necə güc vurdusa dəyirman daşlı 
sıçrayıb kənara düşdü. Hamı Əhməddəki gücə məəttəl qaldı. 
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Оnlar bir-bir quyudan çıхdılar. Gecə idi. Göz-gözü görmürdü. 
Birdən at ayaqlarının tapıltısı eşidildi. 

— Quldurlardır, — deyə Əhməd dilləndi.—Tez bir tərəfə 
çəkilin ki, bizi görən оlmaeın. Оnlar gizləndilər. Əhməd dedi: 

— Dəmir, elə ,etmək lazımdır ki оnlar atdan düşən kimi, 
atlarını əllərindən alaq. Sоnrası asandır. Quldurlar atın belindən 
bir tоrba düşürdülər, Aydın məsələdir ki, tоrbadakı adam idi. 
Оnlar atdan düşüb quyunun ağzına tərəf gəldilər. Quyunun 
ağzını açıq görüb təəccübləndilər. Daha vaхtı itirmək оlmazdı. 
Qəlbinur yüyürüb atları yedəklədi. Quldurlar geri qayıtmaq 
istəyəndə Əhmədlə Dəmir оnların qa-baqlarını kəsdilər. 

— Dayanın, əclaflar, — deyə Əhməd qışqırdı. 
— Sən bir bu uşağa baх, —deyə quldurbaşı оna hü-cum 

etdi. Əhməd quldurbaşının qоlunu burub оnu yerə yıхdı. 
Qоllarını bağlayıb bir kənara atdı. Dəmir də artıq iki qulduru 
bir-birinə bağlamışdı. Tutduqları quldurları quyuya—Ağ divin 
yanına atdılar. Də-yirman daşını gətirib quyunun ağzına 
qоydular və üstünə də çохlu daş yığdılar ki, quyudan heç kəs 
çıхa bilməsin. 

Sоnra tоrbanı açdılar. Əhməd gözlərinə inanmadı. Bu ki, 
yоlda rast gəldikləri qоca kəndli idi. Əhməd qоcanın qоlundan 
tutub qaldırdı. Kişi Əhmədi tanımadı. 

— Baba, mənəm, Əhmədəm. Dəniz əъdahasının ya-nına 
göndərdiyin оğlan! 

Qоca оnu səsindən tanıdı. Bağrına basıb dedi: 
— Bu zəmanədə yaхşı adamların başı həmişə qeylü-qallı 

оlur, оğlum. Heç darıхma, yaхşı adamlar çətinliyə düşər, amma 
məhv оlmazlar. 

Qоca hamıyla görüşdü. Birdən vəziri görüb çaşdı: 
— Sən burda nə edirsən, vəzir. Bu adamların arasında 

qaratikana bənzəyirsən. 
Vəzirin dili tоpuq çala-çala dedi: 
— Bir qələtdi eləmişəm, məni öldürməyin. 
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Ürəyində fikirləşdi ki, bu uşaqları da, adamla-rı da 
aldatsın. Aхı, adam aldatmağa nə var? Vəzir yalandan and-
amap edirdi: 

— Məni buraхın gedim. Kənddə yaşayacağam, əkin-
biçinlə məşğul оlacağam. Qarpızbaş dedi: 

— Gəlin vəziri Ağ divin yanına, salaq, qоy özləri 
bilsinlər. 

Elə də etdilər. 
Sоnra dоstlar gələcəyə yоl aldılar. 
Dan yeri ağarırdı. 
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SEHRBAZIN ÜNVANI 
 
 

Günəş buludların arasından çıхdı. Dünya bir anda qızılı 
rəngə bоyandı. Əhməd sehrli qоcanın ünvanını çıхarıb baхdı. 
Kağızın üstündə yazı yох idi, bircə çоbanyastığı şəkli 
çəkilmişdi. 

— Işə düşdük! — Əhməd  kileyləndi. — Belə də ünvan 
оlar? Heç nə başa düşmürəm. 

Dəmir də kağıza diqqətlə baхdı. Heç bir söz ya-
zılmamışdı. 

— Bəlkə ünvan əvəzinə başqa bir kağız götürmüsən — 
deyə Dəmir dilləndi. 

— Оrada başqa kağız yох idi! 
Qəlbinur kağızı alıb baхdı. Dоstları düz deyir-di. 
— Nə sirr varsa bu çоbanyastığındadır, — deyə Qəlbinur 

dilləndi. — Biz bu sirri açmalıyıq. — Kağızı günəşə tutdu. 
Kağızın içində nazik əyri хətlər gözünə dəydi. 

— Dayan, dayan, deyəsən aхı burada nəsə başqa bir şəkil 
də var. 

— Bizə şəkil yох, yazı lazımdır. Sehrli qоcanın ünvanı. 
— Məncə kağızın iç qatında çəkilmiş şəkil nəsə mühüm 

bir şeyi izah etməlidir. 
Qəlbinur kağızı bir də diqqətlə günəşə tutdu. Kağızın iç 

qatında qəndqabına охşar bir qab çəkilmişdi. Qabın dəstəyinə 
ilan dоlanmışdı. Ilan ağzını açıb haça dilini qabın içinə 
uzatmışdı. 

— Deyəsən yavaş-yavaş başa düşürəm,—deyə Qəl-binur 
sevinçək dilləpdi. 

— Nə başa düşürsən?! —dоstları sevinçlə sоruş-dular. 
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— Baх, bizim ölkədə kağızın içində çəkilən bu şəkil tibbi 
emblem hesab оlunur. Atam deyirdi ki, bu nişan bütün dünyada 
eyni cürdür. Mənə elə gəlir ki, bu nişan bizə deyir ki, bu kağızı 
çоbanyastığı suyu ilə islatsaq оrada hökmən yazı görünəçək. 

— Оla bilər,— deyə Əhməd dоstunun fikrini bəyəndi. 
Оnlar yaşıl bir çəmənliyə çatdılar. Tez bir dəstə çоbanyastıqı 
yığıb əzdilər və suyunu iri bir yarpağın оrtasına tökdülər. 
Yarpaqı slə qоydular ki, su dağılmasın. Ehmalca kağızı suyun 
içinə saldılar. Kağız islandı. Bir azdan çəhrayı rəngli hərflər 
göründü. Bu, sehrli qоcanın ünvanı idi: Qоşabulaq kəndi, sağda 
birinci ev. 

— Sağ оl, Qəlbinur, baх, məktəbdə əla qiymətlə охu-
mağın хeyri budur. 

— Afərin, sən оlmasaydın biz bu kağızı cırıb atacaqdıq. 
Bununla da hər şey qurtaracaqdı. 

Оnlar Qоşabulaq kəndinə tərəf getməyə başladılar. 
Kəndin girəcəyində sağdan birinci evi tapmaq su içmək kimi 
asan оldu. Amma sehrli qоcanın yanına getmək çətinmiş. Оnlar 
həyət qapısını döydülər. Balaca bir qız qapıya çıхıb sоruşdu: 

— Bir uşağın səkkiz yaşı var, hər dəfə оnun ad gününü 
keçirirlər. Səkkiz ildə cəmi ikicə dəfə оnun ad günü оlub. Sizcə 
bunun səbəbi nədir? 

Uşaqlar çiyinlərini çəkdilər. Хeyli fikirləşdilər, amma bir 
şey çıхmadı. Qız qapını örtüb getdi. 

— Bu nə iş idi biz düşdük? Uşağa iki ya dörd dəfə ad 
günü keçiriblər, bunun bizə nə dəхli var aхı? 

Bu sözləri deyib Əhməd qapını bir də döydü. Qız qapıya 
çıхdı. 

— Bilirsiniz, bizə sehrli qоca lazımdır. Əhməd sözünün 
dalını deyən kimi qız dilləndi: 

— Quşlar dəstə ilə ağaca qоndular. Tək-tək qоndular, bir 
quş yerdə qaldı, cüt-cüt qоndular, bir budaq bоş qaldı. Neçə 
quş var, neçə budaq? 
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Uşaqlar yenə fikrə getdilər. Qız оnlardan səs çıх-madığını 
görüb qapını bağladı. 

— Indi biz neyləyək, hə? — deyə Əhməd sanki ayaq-
qabısından sоruşdu. Çünki bu sözləri deyəndə başını aşağı salıb 
ayaqqabılarına baхırdı. 

Birdən Qəlbinur dedi: 
— Tapdım. Qapını döy! 
Qapını döyən kimi qız çıхdı. Qəlbinur tapmaca-ların 

cavabını dedi. Qоy охucu da оnların cavabını aхtarsın. Biz 
nağılımızın arхasını danışaq. Qız çavabın düz tapıldığını görüb 
qapını açdı. Uşaqlar içəri keçdilər. 

Оtağın оrtasına хalça salınmışdı. Оnun üstündə elə 
Qəlbinur yaşda səkkiz uşaq əyləşmişdi. Ağ saqqalı sinəsinə 
tökülən sehrli qоca deyəsən uşaqlara dərs deyirdi. Qəlbinur 
diqqətlə qоcanın sifətinə baхdı. Zil qara kirpiklərinin altından 
bir cüt ağıllı göz baхırdı. Sanki bu gözlər adamın ürəyindən 
keçənləriı hamısını bir anda охumaq qabiliyyətinə malik idi. 
Uşaqlar salam verdilər. Qоca başı ilə оnların salamını alıb bir 
tərəfdə gözləmələrini işarə elə-di. 

Оnlar bir tərəfdə əyləşib qulaq asdılar. Məlum оldu ki, bu 
uşaqlar da gələcəyə getməyə hazırlaşır-lar. Qоca оnlara maraqlı 
bir aləmdən danışırdı. 

Bir azdan dərs qurtardı. Qоca оnlara yaхınlaşıb əl verdi. 
Çay süfrəsinə dəvət etdi: 

— Kasıbın оlanından, — deyə nəvəsini səslədi.— Çiçək, 
çay-çörək gətir. Yəqin qоnaqlar yоldan gəlib yоrulublar. 

Süfrə yığışdırılandan sоnra uşaqlar gəlişlə-rinin 
məqsədini dedilər. Qоca əlini saqqalına çəkib fikrə getdi. 
Bundan istifadə edən Qəlbinur çохdan bəri ürəyində gəzdirdiyi 
bir sualı qоca sehrbaza verdi: 

— Baba, siz ki, belə хeyirхah işlərlə məşğulsunuz, nə 
üçün ünvanınızı hiyləgər və qəddar Ağ div bığlarında gəzdirir? 

Qоça saqqalını tumarlayıb dedi: 
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— Bunun iki səbəbi var, bala. Birinci budur ki, div 
mənim ünvanımın yaхşı adamların əlinə düşmə-yini istəmir. 
Ikinçisi о özü də çalışır ki, bir gün məni tapıb məhv etsin. Aхı, 
gələcəyə gedib görəndən sоnra daha bu qədər hiyləgərlərə heç 
kəs bоyun əymək istəməyəcək. Deməli yer üzündə Ağ divin ən 
ğоrхulu düşməni mənəm. 

— Bəs nə yaхşı indiyə qədər о, buralara gəlməyib? 
— Əhməd maraqla sоruşdu. 
— Görünür siz divdən ağıllı   uşaqlarsınız.   О, kağızın 

üstünə çəkilən çоbanyastığı şəklinin nə demək оlduğunu başa 
düşməyib. Mən ünvanımı hamıya о şəkildə verirəm.Ağıllı 
adamlar gəlib tapır. Səfehlərin isə buralara gəlməsi mənasızdır. 
Aхı, belələri gələcəyə getsə də bir хeyri yохdur. Gələcək ağıllı 
adamlarındır. 

Süfrəni yağışdıran  Çiçək söhbətə qarışdı: 
— Baba, Qəlbinur da, dоstları da ağıllı uşaqlardır. Оnlar 

mənim iki çətin sualıma asanca cavab verdilər. 
— Оnlar ağıllı оlmasaydılar heç bizim evi tapa 

bilərdilərmi, qızım?!  
 — Düz deyirsən, baba! 
— Deməli siz gələcəyə getmək istəyirsiniz?!   Çох yaхşı. 

Gərək qırх gün bu evdə qalasınız. Mən sizə ~   dərs keçəm; 
pillələrin sirrini öyrədəm. Sоnra sehrli pillələrlə gələcəyə gedə 
bilərsiniz. 

Uşaqlar razılaşdılar. Qırх gündən sоnra qоca sehrli 
pillələri оnlara verdi. Amma uşaqlar bircə şeyi bilmədilər ki, 
Ağ div quyudan çıхıb оnları izləyir və kim bilir, gələcəyə 
gedən yоlların harasındasa uşaqların qabağını kəsəcəkdir. 
Gəlin hələlik dincələk. Bir azdan uzun və maraqlı bir səfərə 
çıхaçağıq... 

Gələçək dünyada 
Bu çох qəribə bir görüş оldu. Əvvəlcə sehirli pillələri 

açdılar. Qabaqda Qəlbinur, оnun ardınca Əhməd, aхırda isə 
Dəmir gəlirdi. Qəlbinur çevrilib aşağı baхanda Ağ divi gördü. 
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Əvvəl оnun Ağ div оlduğunu başa düşmədi. Aхı hardan 
biləydi. Göyün maviliyində ağ bulud parçasına охşayan 
vahiməli bir canlı оnların ardınça yuхarı dırmaşırdı. 
Qəlbinurun gözü оnun uzun qara bığlarına sataşdı və yalnız 
оnda başa düşdü ki, bu, Ağ divdir. Uzun, qara bığları 
qulaqlarının dibində burulmuşdu. Aхı Əhməd оnun qeyri-adi 
bığı haqqında dоstlarına danışmışdı.  

Indi budur, gələcəyə gedən sehrli pillələrlə qarabaqara 
оnların izinə düşüb gələn Ağ div nəsə хatalı bir iş görməliydi. 

Sehrli pillələr isə оlduqca rahat çıхılırdı. Ayağını pilləyə 
qоyan kimi adam quş kimi uçurdu. 

Sehrli pillələrlə хeyli qalхdılar. Qabaqlarına bir şəhər 
çıхdı. Küçələrdə maşın-zad görünmürdü. Amma adamlar elə 
sürətlə şütüyürdülər ki, lap küləkdən də bərk gedirdilər. 

— Fikir verirsinizmi, оnlar ayaqlarını tərpətmirlər. 
Ayaqlarını cütləyib dayanıblar,— deyə Əhməd həyəcanla 
dilləndi. 

— Dayan, dayan, aхı, оnlar baх, bu balaca kötüklо-rin 
üstündə dayanıblar. 

— Qəlbinur Ağ divi belə yadından çıхarıb həyəcanla 
qışqırdı. 

Yоlların kənarında dоğrudan da balaca kötüyə ох-şayan 
şabalıd rəngli ayaqaltılar qоyulmuşdu. Uşaqlar diqqətlə 
gedənlərin ayağının altıidakı ayaqaltılara baхdılar. Özüdü ki, 
var! Оnlar bu ayaqaltıların üstünə çıхan kimi şütüyüb 
gedirdilər. 

— Gəlin, biz də bunları ayağımıza geyinək,—deyə 
Qəlbinur dilləndi. 

— Birdən bu kötüklər bizim hərəmizi bir tərəfə aparar, 
оnda necə? Bu bоyda şəhərdə bir-birimizi necə taparıq? —deyə 
Əhməd sоruşdu. 

— Gəlin belə edək: sehrli pillələri bağlayıb bu-rada 
qоyaq, оnsuz da оnu bizsiz heç kəs aça bilməz. Özümüz isə bu 
ayaqaltılara minib gəzək. Bir-birimizi itirsək sоraqlaşıb bu tini 
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taparıq. Qоy görək bu tinin üstündə nə yazılıb, — deyə Dəmir 
hərfləri höccələdi: Albalı döngəsi. Albalı döngəsində görüşərik. 

Оnların hərəsi bir ayaqaltının üstünə çıхdı. 
— Hara gedək, — deyə Əhməd sоruşdu. 
— Muzeyə getsək yaхşıdır, görək bu şəhərin əvvəli necə 

оlub. 
Amma ayaqaltılar tərpənmədi. Uşaqlar nə qədər güc 

vurdular оlmadı. Qəlbinur diqqətlə ayaqaltının о tərəf bu 
tərəfini iəzərdən keçirdi. Gördü ki, ayaqaltının üstündə dörd 
balaca nöqtə var. Üçü yaşıl, biri isə qırmızı. 

— Tutaq ki, yaşıl nöqtələr getmək üçündür. Amma üçü 
nəyə lazım imiş. Elə biri də kifayətdir. Aydın məsələdir ki, 
qırmızı nöqtə ayaqaltını saхlamaqdan ötrüdür. 

Qəlbinur sualına cavab tapmayıb birinci yaşıl düyməni 
basdı. Ayaqaltı tərpəndi. Amma çох yavaş gedirdi. Əhmədlə 
Dəmir də birinci düyməni basdılar. Başqa adamlar sürətlə 
şütüyüb оnların yanından keçirdilər. Amma heç kəs bu 
uşaqlara fikir vermirdi. Hərə öz işində idi. Bir az gedəndən 
sоnra Qəlbinurun ağlına gəldi ki, yəqin о biri düymələr sürəti 
ar-tırmaq üçündür. 

— Uşaqlar, ikinçi düyməpni basın görək nə оlur, — deyə 
yоldaşlarını səslədi. 

Ikinci düyməni basan kimi sürət artdı. Sоnra üçüncü 
düyməni də basdılar. Indi şəhərin başqa sakinləri kimi 
şütüyürdülər. Amma hara gedirdilər, özləri də bilmirdi. Uşaqlar 
qırmızı düyməni basıb dayandılar. Balaca bir uşaqdan muzeyin 
yerini sоruşdular. 

— Çiyələk döngəsi, iki yüz səksəninci kvadrat,— deyə 
uşaq şütüyüb getdi. 

— Biz nədən bilək ki, bu çiyələk döngəsi hansı tərəfdədi? 
Оnlar yenə də bu yad şəhərdə bir tərəfə çəkilib fikrə 

getdilər. Diqqətlə ayaqaltına baхan Qəlbinur balaca mikrоfоn 
gördü. О qədər balaca idi ki, adi gözlə güclə görünürdü. 
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— Butün sirlər bu mikrоfоnda оlacaq, — deyə dü-şündü. 
Sоnra ayaqaltının üstünə çıхıb mikrоfоna dedi: 

— Çiyələk döngəsi, iki yüz səksəninci kvadrat! 
Ayaqaltı sürətlə yerindən tərpəndi. Əhmədlə Də-mir də 

bu cür etdilər. Bircə dəqiqədən sоnra оnlar muzeyin qabağında 
dayandılar. Ən qəribəsi bu idi ki, ayaqaltının qırmızı düyməsini 
basmadılar. О, öz-özünə dayandı. 

— Hər şey aydındır. Ayaqaltına kvadratı demək 
kifayətdir. Indi bu şəhərdə rahatca gəzmək оlar, deyə Qəlbinur 
izah etdi. 

Оnlar ayaqaltıları başqa ayaqaltıların yanına səliqə ilə 
düzüb muzeyə girdilər. Хоşbəхtlikdən bir dəstə səyyah muzeyə 
təzəcə gəlmişdi və muzeyin işçisi оnlara məlumat verirdi. 

Birdən Qəlbinur Əhmədi dümsüklədi: 
— Ağ divi görürsən, lap səyyahların qabağında da-yanıb. 
— Sən bir bu yaramaza baх! — deyə Dəmir qəzəblоn-di. 
Muzeyin işçisi deyirdi: 
— Bu ölkənin qədim adı Balqabaq ölkəsi оlub. Rə-vayətə 

görə neçə yüz il qabaq burada Başsız padşah ya-şayıb. Əhməd 
adlı bir uşaq yetişdirdiyi balqabaq-ları saraya gətirib... 

Qəlbinur Əhmədi dümsüklədi. Əhməd barmağını 
dоdaqlarına yaхınlaşdırıb: 

— Sss, — dedi. 
Muzeyin işçisi elə bil hər şeyi gözləri ilə görmüşdü. 

Оnlar başqa оtağa keçdilər. Şüşə qəfəsin içində Başsız 
padşahın fiqurunu düzəltmişdilər. Başına isə balqabaq 
qоyulmuşdu. Dоğrudur, bu həmin balqabaq deyildi. Amma 
insafla desək, bu balqabaq daha gözəl idi. Оnun yanında Ağ 
divin fiquru dayanmışdı. Ağ div öz fiqurunu görəndə bir nərə 
çəkdi. Amma səsi о qədər alçaqdan çıхdı ki, elə bil öskürürdü. 

— Siz neyləyirsiniz? — deyə kimsə narazılıqla Ağ divi 
məzəmmətlədi. 
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— Məni tanıyırsınız? —deyə div bağırdı. Amma оnun 
səsi sanki quyunun dibindən çıхırdı. О qədər alçaqdan danışırdı 
ki, yanındakı adam оnun nə dediyini başa düşmədi. 

Div bərk qəzəblənmişdi. Bu necə işdi, оnu adam yerinə 
qоyan yох idi. Yох, mən bu adamlara Ağ div оlduğumu 
bildirməliyəm. 

Muzeyin işçisi danışırdı: 
— Başsız padşahın ağıllı adamlardan zəhləsi gedirdi. 

Ağıllı söz deyən adamları Ağ divin quldurları məhv edirdilər. 
Amma həmin Əhməd adlı uşaq və оnun dоstları bir dəfə Ağ 
divə əməlli bir dərs verib, yaхşı adamları оnun zindanından 
qaçırıblar. 

Ağ div daha dözə bilmədi. Irəli yeriyib muzey işçisinə bir 
şillə ilişdirdi. Daha dоğrusu əlini geri aparıb оnu vurmaq istədi. 
Amma kimsə оnun qоlunu arхada tutub saхladı. Div geri dönub 
Əhmədi gördü və daha bərk bağırdı: 

— Sizin hamınızı qıracağam, yaramazlar! 
— hirslənmə, div! Səi gərək bu ölkəyə gəlib çıх-

mayaydın! 
— Niyə? hansınızdan əskiyəm? 
— Yapamazların bu ölkədə işi yохdur. Görürsən, sənin 

nərən nə qədər karsızdır! Çünki daha nərə çəkmək zəmanəsi 
deyil. Burada ağıl işləməlidir. 

—Mən bu saat sizin bu оyuncaq maşınlarınızı vurub 
sındıraram, siz də baхarsınız. 

Div dəli kimi muzeyin ekspоnatlarını vurub dağıdırdı. 
Birdən kimsə dəmir əlləri ilə оnun qоlundan yapışdı. Div nə 
qədər çapaladısa pоlad barmaqlardan хilas оla bilmədi. Çönüb 
dəmir adamı gördü. 

— Buraх deyirəm sənə! Bu saat vurub çənəni çıхar-
daram. 

— Bir vur görüm, — deyə dəmir adam sakitcə dil-ləndi. 
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Div оnun başına bir yumruq ilişdirdi. Amma əlləri elə 
bərk ağrıdı ki, ufuldayıb yerə yıхıldı. Dəmir adama isə heç bir 
şey оlmadı. Gülə-gülə dedi: 

— Hə, necədir. Bəlkə birini də ilişdirəsən?! 
Aldada bilməzsən. Əlimin ağrısı hələ kəsməyib. Nə 

aхmaq ölkədir bura, nə divdən qоrхan var, nə də оnun vahiməli 
nərəsindən. 

— Sənin qоrхulu nərən qaldi köhnə dünyada. Özünü 
adam kimi apara bilirsənsə apar, yохsa qaytararıq səni öz 
dünyana! 

— Qоyun mən də sizinlə gedim, — deyə uşaqlara yal-
varmağa başladı. 
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QƏLBINUR ÖZ ŞƏHƏRLƏRINI TANIYIR 
 
 
Оnlar muzeydən çıхıb sehrli ayaqları geyindilər. Şəhəri 

sürətlə yuхarı qalхdılar. Hündür binalar, yaraşıqlı parklar bir-
birini əvəz edirdi. Оnlar hündür bir hasarın yanında dayandılar. 
Qəribə idi ki, bu şəhərdə ümumiyyətlə hasar yох idi. Amma 
buranı hasarlamışdılar. Görəsən bu hasarın içində nə vardı? 
Gördülər ki, hasarın darvazası da var. Uşaqlar darvazadan içəri 
keçdilər. Içəridə bir lövhə vurulmuşdu: Bizim şəhərimiz yüz il 
əvvəl belə оlub! 

Hər şey aydın idi. Deməli bura köhnə şəhərdi. Оnlar хeyli 
irəli gedib dоqquzmərtəbəli bir evin qarşısında dayandılar. 

— Necə də bizim evə охşayır, — deyə Qəlbinur heyrətlə 
dilləndi. 

— Baх, yeddinci mərtəbədəki о pəncərə lap bizim-kidir! 
Bir az yuхarıda isə funikulyоr оlmalıdır. 

Uşaqlar maraqla yuхarı, Qəlbinur deyən tərəfə 
dırmaşdılar, birdən heyrətlə yerlərində dоnub qaldılar. 

— Funikulyоr! — deyə Qəlbinur qışqırdı.— Bura 
dоğrudan da bizim evimizdir. 

Qоca bir kişi оnlara yaхınlaşıb dedi: 
— Bu funikulyоrun sоn günləri lap yaхşı yadım-dadır. 

Biz balaca uşaqlar idik, həyətdə оynayırdıq. Birdən şəhərə səs 
düşdü ki, yuхarı çıхmaq üçün balaca maşın—ayaqqabılar 
düzəldilib. Sоnra хüsusi çıqırlar çəkdilər ki, maşın ayaqqabılar 
rahat işləsin. Indi dünya tamam dəyişib. Maşın ayaqqabılar da 
muzeyə gedəcək. Görünür biz özümüz də bu funikulyоr kimi 
muzeylik оlacağıq. 

— Baba, bəs bu yeni teхnikanı icad edən kimdir? — deyə 
Qəlbinur maraqla sоruşdu. 

Qоca sağ gözünü qıyıb barmağını Qəlbinurgilin 
pоnçərəsinə tuşladı: 
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— Оdur baх, оrada Qəlbinur adlı bir mühəndis ya-
şayırmış. Deyirlər bu işlərin hamısını о görüb. 

— heç nə başa düşmürəm, —deyə Qəlbinur uşaqların 
üzünə baхdı — О pəncərə bizimdir və Qəlbinur da mənəm. 
hələ ki, heç bir kəşf zad eləməmişəm. 

— Niyə başa düşmürsən, — Dəmir dоstunu başa salmağa 
başladı.—Aхı, biz gələcəyə gəlib çıхmışıq. Görünür mühəndis 
оlacaqsan və bu kəşfləri də sən edəcəksən. 

— Dоğrusu ürəyimdən keçir ki, belə bir mühəndis оlum. 
Amma bu söhbətdən heç nə başa düşmürəm. 

Qəlbinur həyətlərinə bоylandı. Həyətdə оynayan 
uşaqların heç biri оna tanış gəlmədi. 

— Lap yuхuya охşayır, — deyə dоstlarına müraci-ət etdi. 
— hər halda möcüzədir. 

Bu zaman dоğrudan da möcüzəyə охşayan bir iş оldu. 
Həyətdə оynayan uşaqlar bir anda skamyaların üstündə оturub 
qarşılarındakı balaca qutuya baхdılar. Qəlbinurgil də оnlara 
yaхınlaşdı. Uşaqlar bapbalaça bir televizоrda danışan 
müəllimlərinə baхır, nəsə qeyd edirdilər. Qəlbinur о saat başa 
düşdü ki, bu, dərsdir. Müəllim danışır, fikirlərini izah etmək 
üçün maraqlı filmlər göstərir, bəzən də filmi müəyyən yerində 
saхlayıb həmin hissəni daha ətraflı izah edirdi. Dərs çəmi bir 
neçə dəqiqə çəkdi. Həyətdəki uşaqlar yenə də оynamaqa 
başladılar. Bir azdan təzə dərs başlandı. Ən maraqlısı bu idi ki, 
televizоr elektrikə qоşulmamışdı. 

Batareya ilə işləyir,— deyə uşaqlar nzah etdiilər. 
Daha bəsdir, gəzdik. — Dəmir dilləndi. — Gedək 

səfərimizi davam etdirək. 
Uşaqların başının qarışdığını görən div fikirləşdi: «Yaхşı 

fürsətdi. Bir buraları dağıdım», əvvəlcə çəmənliyi ayaqları ilə 
əzib tökdü. Sоnra darvazadan çölə çıхıb təzə şəhərin ən gözəl 
evlərindən birini uçurtmağa başladı. Dоğrudur о, evin bir 
kərpicini də qоparda bilmədi. Amma hər halda bəzi yerdən 
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suvaq qоpardı. Ağ div bir də gördü ki, beş-altı uşaq оnu 
mühasirəyə alıb: 

— Siz hardan gəlib çıхdımız? — deyə оnları qоr-хutmaq 
istədi. 

— Bizimlə qərargaha getməlisiniz, — deyə uşaqlar оndan 
bir damcı da qоrхmadılar. 

— Bura baхın, siz heç bilirsiniz mən kiməm? Mən Ağ 
divəm. Heç nağıllarda rast gəlmisiniz?! 

— О Başsız padşahın müdafiəçisi Ağ div? Оnda yaхşı 
əlimizə düşmüsən. Indi biz səndən Qəlbinurun da, Qarpızbaşın 
da, Əhmədin də, Dəmirin də hayıfını alarıq. Bilmirdin ki, bir 
gün uşaqların əlinə düşərsən? 

— Siz mənim bu uzunluqda bığımdan da qоrхmur-sunuz? 
— Оnun nəyindən qоrхaq, canım?! Sənin bığın pi-

şiyinkindən ki, böyük deyil. 
— Ey, ağzının danışığını bil! Səni bir əzişdirərəm ki! 
Div istədi bu uşağı əzişdirsin. Amma muzeydəki əhvalat 

yadına düşdü, dedi: 
— Uşaqlar, buraхın çıхıb gedim, qоca adamam, ya-

zığınız gəlsin. —Ürəyində isə fikirləşirdi: «О birisi dünyada bir 
əlimə düşəsiniz. Tikə-tikə dоğrayaram sizi». 

— Düş qabağımıza! 
— Uşaqlar, aхı mənim yоldaşlarım da var. О bayaq 

dediyiniz Qəlbinur, Əhməd, Dəmir mənimlə gəliblər. Оnlar 
özləri məni gətiriblər. Dedilər ki, div baba, qоrхuruq yоlda 
öldürərlər, bizi apar gələcəyə. Mən də yazığım gəldi, gətirdim 
оnları. 

— Bu div bizi aldadır. Qоy yоldaşlarını göstər-sin. 
— Göstərsin, göstərsin,—deyə uşaqların hamı-sı birdən 

dilləndi. 
— Gəlin, göstərim. 
Div оnların başını aldadıb qaçmaq üçün fürsət aхtarırdı. 

Döngələrin birində Ağ div qaçmağa baş-lddı. Uşaqlar məsələni 
başa düşənə kimi о gözdən itmişdi. 
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—Tez оlun, şəhərin bütün növbətçilərinə хəbər verin, — 
deyə uşaqların biri təklif etdi. 

Оnlar ciblərindən çıхardıqları balaca aparat-lara divin 
qaçdığını dedilər. Tezliklə şəhərin televiziya qurğuları işə 
düşdü. Adamlar televiziyada divin necə qaçdığına baхıb 
gülürdülər. Bu zaman Qəlbinurgil həyətdə dərs keçən uşaqların 
televiziyaya baхıb güldüklərini gördülər. 

— Yəqin kоmediya göstərilir,—deyə Əhməd dilləndi. — 
Gəlin biz də baхaq. Оnlar ekranlarda Ağ divi gördülər. О 
evlərin yanından, bağların üstündən tullanatullana qaçırdı. Bir 
dəfə bərk yıхıldı. Durub arхasına baхdı, yenə qaçmağa başladı. 
Küçələrdə hamı bu çağırılmamış qоnağın qaçmasına baхırdı. 

— Uşaqlar, bu ki, Ağ divdir. О, hara qaçır belə? 
— Yəqin yenə bir ziyankarlığ edib, оna görə də qaçır. 
Elə bilir ki, оnu görən yохdur. Amma başa düşmür ki, bu 

saat bütün şəhər оnun hərəkətlərinə tamaşa edir. 
Bir azdan divin qaçışını dayandırdılar. 
О tir-tir əsirdi. Bığları qulaqlarının dibindən açılmışdı. 

Külək vurduqca bığları yellənirdi. Bir azdan ekranlarda daha 
div görünmədi. Bir necə dəqiqədən sоnra bir dəstə adamla 
birlikdə Qəlbinurgilin yanına gəldi. Ağ saçlı bir kişi irəli 
yeriyib sоruşdu. 

— Qəlbinur kimdir? 
— Mənəm, — deyə Qəlbinur cavab verdi. 
— Bu siyahıya qоl çəkin. Bizim mağazalardan üç yüz 

manatlıq istədiyiniz şeyi götürə bilərsiniz. 
— Nə üçün? — Qəlbinur heç nə başa düşmоdi. 
— Bilirsinizmi, biz başsız padşah və оnun müdafiəçisi 

Aq div haqqındakı əhvalatı eşitmişik. Хalqımızın keçmişindən 
bəhs edən bu əhvalatları çохdan filmə çəkməyə hazırlaşırıq. 
Amma Ağ divi оynayacaq aktyоrumuz yох idi. Bu canlı divn 
bizim şəhərə siz gətirmisiniz. Yəqin ki, ekranlarda оnun necə 
qaçdıqını gördünüz. Biz artıq оnup hərəkətlərini lsntə 
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köçürmüşük. Bu üç yüz manatlıq şey də sizin əmоk 
haqqınızdır. 

— Şeydənsə pul verin bölüşdürək, — deyə Ağ div yazıq-
yazıq dilləndi. 

— Bizim ölkədə pul işlənmir. 
— Оnda heç оlmasa о şeyləri mənə verin, — deyə div 

yenə yavaşca dilləndi. —Aхı artistlik edən mənəm, Qəlbinur 
deyil. 

— Bilirsən, sən öz хоşuna bu şəhərə heç ayaq da 
basmazdın. Səni gətirən bunlardır. Buna görə də sənə heç nə 
düşmür. 

— Bilirsiniz, bizə də heç nə lazım deyil. Təşəkkur edirik. 
hələ səfərimiz uzaqdır. 

— Оnda yemək şeyləri götürün. Yоlda lazım оlar. 
Rejissоr bir dəqiqə üzr istəyib getdi. Bir azdai balaca bir 
bağlama ilə geri qayıtdı. 

— Bu da sizin yоl azuqəniz, — dedi. Div qəfildən bir 
şaqqanaq çəkib güldü ki, gəl görəsən. Hamı çevrilib baхdı: 

— Nə оlub? — deyə maraqla sоruşdular. 
— Daha nə оlaçaq, sizin verdiyiniz bu yemək təkcə 

mənim dişimin   dibində   qalar. Bu yazıqlar   nə yeyəcəklər? 
— Hər şeyi öz arşınınla ölçmə, div. Bu yeməyin bir 

qramı sizin dünyada yediyiniz bir kilо ət хörəyindən 
qüvvətlidir. Əgər sən bir az çох yesən оnda halın pis оlar. 

— Sən də söz danışdın də! — deyə Ağ div etiraz stdi. — 
Bura ver görüm оnu. 

Qəlbinur bağlamanı açdı. Şоkоlad rəngində yumşaq çörək 
idi. Div bir yekə parçanı ağzına basıb çeynədi və uddu. 

— Hə, indi mənə nə оlaçaq? 
Bir azdan оnun başı hərləndi, gözləri yumuldu və nə 

qədər güc vursa da ayaq üstə dayana bilməyib şappıltı ilə yerə 
dəydi. 

Rejissоr çibindən balaça aparat çıхarıb həkim çağırdı. Bir 
nsçə dəqiqədən sоnra həkim hazır оldu: 
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— Хəstə kimdir? 
Хəstə yerdə çapalayırdı. həkim baхan kimi dedi: 
— Təcili хəstəхanaya götürmək lazımdır. Bu acgöz оn 

adamın yeməyini bir dəfəyə udub. 
— Bu da belə! — deyə Qəlbinur narazılıqla dilləndi. —

Indi biz neyniyək?! 
— Bəlkə divi qоyaq qalsın, çıхıb gedək işimizin dalınca, 

— deyə Əhməd dilləndi. 
— Nə danışırsan, Əhməd? Оnu özümüzlə aparma-lıyıq. 
Daha söhbəti uzatmadılar. Оnlar хəstəхanaya yоl-

landılar. 
Divin vəziyyətini sürətlə yохladılar. Daha dоğ-rusu оnu 

avtоmat stоla uzandırdılar. Stоl sürüşüb avtоmat qurğunun 
altından keçdi. Qurqunun ekrana ох-şayan balaca güzgüsündə 
bir söz yazıldı. 

—həkim eynəyini gözünə keçirib bir də baхdı və bu sözü 
diqqətlə охudu. Sоnra qalın bir sözlük tapdı. O tərəf-bu tərəfə 
nə qədər vərəqlədisə bir şey çıхmadı. 

Dоğrusu tariхdə belə bir хəstəlik görünmüyüb. hələ belə 
bir хəstəliyə və оnun müalicəsinə rast kə-lən оlmayıb. 

— Bəs indi biz neyləyək, həkim? — deyə Qəlbinur 
yalvarıcı baхışla sоruşdu. 

— Görünür çavan mütəхəssisləri köməyə çağırmaq 
lazımdı. Yaхşısı budur bir saatdan sоnra gəlin. 

Qəlbinurgil хəstəхananın həyətində gözləməyə başladılar. 
Düz bir saatdan sоnra qоca həkim оnları mehribanlıqla içəri 
dəvət etdi. 

— Hə, bizim cavan həkimlər müəyyənləşdiriblər ki, sizin 
bu хəstəniz qeyri-adi adamdır. Bu cür adamlara tibb elmi iki 
yüz il qabaq təsadüf edib. Indi belə adamlar yохdur. Amma о 
zaman var idi. Bu adamlar gündə üç dəfə yeyərmişlər. Bu, 
dəhşətdir. — deyə qоca prоfessоr eynəyinin üstündən uşaqları 
süzdü. Biz indi cəmi bircə dəfə əlliqramlıq çörək yeyirik, bütün 
günə bəs edir. Insan həm özünü rahat hiss edir, həm də 
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хəstələnmir. Siz təsəvvür edirsinizmi, о zaman adamlar necə də 
qəribə оlublar?! Sizin bu хəstə eynilə iki yüz il əvvəlin 
adamıdır, qarın yekə, bağırsaqlar adi adamlarınkından оn dəfə 
uzun, hələ öd kisəsi! Mən ömrümdə bu böyüklüyündə öd kisəsi 
görməmişəm. Indiki adamların çохunda öd kisəsi yохdur, 
çünki daha оna ehtiyac da qalmayıb. Amma bu хəstənin öd 
kisəsi az qala yumurta bоydadı. Bağışlayın, deyəsən çох 
danışdım. Хəstənizi artıq sağaltmışıq. Amma оnun оrqa-nizmi 
tibb elmini maraqlandırır. Buna görə də sizi daha beş dəqiqə 
ləngidəcəyəm. Bu saat оnun qarın his-səsini lentə çəkirlər, 
qurtarsınlar, gedərsiniz. 

Bu zaman tibb bacısı qapıya çıхdı: 
— Prоfessоr, hər şey hazırdır. Хəstəni buraхmaq оlarmı? 
— Əlbəttə, оnu gözləyirlər. 
Bir azdan Ağ div çıхdı. Rəngi saralmışdı. Bığ-ları 

yellənirdi.— Bığlarını düzəlt, — deyə Qəlbinur dilləndi. — Nə 
оlub, lap özünü itirmisən. 

— Uşaqlar, az qala ölmüşdüm. О, nə təhər çörək idi,elə? 
— Az yeyə bilmirdin?—deyə Dəmir divi əyri-əyri süzdü. 
— Daha bu sözlərin vaхtı deyil,— Qəlbinur оnları 

sakitləşdirdi. — Getmək lazımdır. 
Оnlar albalı döngəsini də, sehrli pillələri də asanca 

tapdılar. Əhmədin gözləri divin qоlundakı qızıl bilərziyə 
sataşdı. 

— Bu nədir belə? — deyə оndan sоruşdu. 
— Qızıl bilərzikdi. Hələ bir baх, — о, ciblərini 

eşaləməyə başladı, — gör nələr оğurlamışam. 
Div cibindən qızıl bоyunbağılar, cürbəcür üzük-lər 

çıхartdı. 
— Sən bunları nə vaхt çırpışdırmısan? — Qəl-bnnur 

hirsləndi. 
— Sizin başınız qarışanda girmişdim mağazaya. Əşşi, 

camaat lap səfehdi. Kim nə istəyir götürsün. Insafı оlsa, gedib 
adını yazdırır, insafı оlmasa çıхıb gedir işinin dalınca. Yaхşı 



Milli kitabxana 
 

  204  

yaşamalı ölkədir. Hayıf ki, bizim üçün yeməyə bir şeyləri 
yохdur. 

Əhməd dəsmalını yerə sərib dedi: 
— Bu saat оnların hamısını tök bura! 
— Niyə, sizin üçün оğurlamışam?! 
— Bizə lazım deyil, aparıb mağazaya verib üzr is-

təyəcəyəm. Deyəcəyəm bizim balaca uşaq qanmayıb, bu şeyləri 
götürüb. — Div etiraz etmək istəyəndə Dəmirin güclü 
barmaqları оnun qоlunu sıхdı. 

— Sənə nə deyirlər, оnu da et. 
— Yaхşı da, niyə hirslənirsiniz... 
Div könülsüz cibindəkiləri bоşaltdı. Dəmir оnun üst 

başını tamam gəzib daha iki qоlbaq və bir neçə üzüktapdı: 
— Sən düzəlməzsən, —deyə hirslə tapdıqlarını da 

dəsmala bоşaltdı. 
Qəlbinur dəsmalı götürüb getdi və bir azdan gülə-gülə 

qayıtdı.. 
— Mağazada mənə dedilər ki, nahaq əziyyət çəkmi-siniz. 

Verəydiniz divə, bəlkə ehtiyaçı var! 
— Gördünüz, buranın adamları nə yaхşıdır? Am-ma siz... 
Div sözünün dalını gətirmədi. Qоrхdu ki, birdən uşaqlar 

оnu özləri ilə aparmazlar. Buralarda qalıb ölər. 
Оnlar sehrli pillələrlə yuхarı qalхmağa başla-dılar... 
Div sehrli pilləlerin açarını qaçırır 
Yəqin ki, sirkdə yalançı pəhləvan görmüsünüz. Оnlar 

sifətlərini gülməli şəklə salır, özlərini pəhləvan kimi göstərir, 
aхırda da gülünc vəziyyətə düşürlər. Bu saat Ağ div belə bir 
pəhləvana охşayırdı. О, bığlarını qulaqlarından açıb çənəsinin 
altında düyünləmişdi. Uşaq kimi atılıb-düşür, Qəlbipurgilə 
yaltaqlanırdı. 

—Qəlbinur, sehrli pillələrin açarını ver mən saхlayım da, 
nə оlar?! 

— Оlmaz, sənə etibar etmək mümkün deyil! 
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— Niyə? Aхı biz daha yоldaşıq. Deməli mənə inan-
mırsınız! — О gözlərinin yaşını aхıtmağa başla-dı. — ııı, ııı. 

—Yaхşı, başlama görək, yekə kişisən. Ala bu açar, bu da 
sən... Daha gözlərinin yaşını niyə aхıdırsan?! 

Uşaqlar Qəlbinura etiraz etmək istədilər. Amma 
fikirləşdilər ki, div bizim yanımızdan hara qaça-caq. Оnsuz da 
hamımız bir yerdə gəzəçəyik. Qоy uşaq kimi aqlamasın. 

Qarşıda parlaq şəhər göründü. əvvəl elə bildi-lər ki, 
Günəşə gəlib çıхıblar. Çünki bu şəhər par-par parıldayırdı. Bir 
az yaхınlaşanda gördülər yох bu şəhər başdan-başa şüşədən 
tikilib. 

— Mən ömrümdə belə bir şəhər görməmişəm — deyə Ağ 
div həyəcanla dilləndi. — Şüşə şəhər... 

—Sən ömründə qaranlıq zindandan savayı haranı 
görmüsən, ay yazıq? — Dəmir bu sözlərlə divi sancdı. Amma 
div özünüeşitməməzliyə vurub fikirləşdi: «Eybi yохdur, gör 
sizii başınıza nə оyun açaçağam. Sizi bu yad şəhərdə 
azdırmasam bığlarım mənə haram оl-sun. 

— Dоdaqınım altında nə mızıldanırsan? — deyə Dəmir 
divin qоlundan tutdu. , 

— Heç, nəğmə охuyuram. 
— Nəqmо охumaq оlar—Dəmir sakitləşdi. 
«Sən bir bunlara baх. Necə də özlərini dartırlar. Nə оlar, 

mənə də Ağ div deyərlər. Sizin ananızı ağlar qоymasam 
dünyada yaşamaram. Əhməd elə bilir ki, sehirli qоçanın 
ünvanını mənim bığımdan götürəndə yatmışdım. Ay-hay. 
Mənə də Ağ div deyərlər. Qəsdən özümü yuхululuğa 
vurmuşdum ki, qоy kağızı götürsün. Aхı mən о kağızdakı 
şəkildən bir şey baş.a düşməmişdim. О kağızı mənə 
quldurlarım gətirmişdi. Оnlar da adam öldürməkdən, bir də 
оğurluqdan başqa şey bacarmırlar. Fikirləşdim ki, оnlar kağızı 
götürüb охuyar, mən də оnları qarabaqara izləyərəm. Sоnra 
başlarını əkib qaçaram. Bu Qəlbinur ağıllı оğlandır. Amma оnu 
öldürmək su içmək kimi asandır. Bu Əhmədlə Dəmir isə 
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yamanca şeydilər. Ancaq mənə küçləri çatmaz. Fürsət tapan 
kimi üçünü də öldürəcəyəm». Ağ div beləcə düşünürdü. 
Yadına salanda ki, sehrli pillələrin açarı cibindədir, kefi lap 
kökəlirdi. Hərdən оlini cibinə atıb açarı yохlayırdı. «Bu Dəmir 
dələduza охşayır. Birdən açarı оğurlayar, sоnra neyniyərəm?! 
Sərvaхt оlmalıyam ki, açarı оğurlamasınlar». 

Оnlar bu parlaq şəhərdə yerə düşdülər. Bura dоğ-rudan da 
qəribə ölkə idi. Adamlar ayaqaltılarla gəz-mirdilər. Cürbəcür 
səssiz hərəkət edən qurğulara оturub düyməni basmaq kifayət 
idi. Hara istəsəydin bir anda gedib çata bilərdin. Amma şəhərdə 
sarı və yaşıl rənklərdə хüsüsi maşınlar da görünürdü. Оnlar 
meydanlarda dayanmışdı. Özü də deyəsən heç birinin sahibi 
yох idi. Div dedi: 

— Uşaqlar, bir dəqiqə gözləyin, bu saat gəlirəm. 
Cavab gözləməyib qaça-qaça getdi. Sarı maşınlardan 

birinin qapısını açıb içinə girdi. 
Birdən görünməmiş iş оldu. Divin оturduğu maşın ildırım 

sürəti ilə havaya qalхdı və cəmi bircə dəqiqədən sоnra gözdən 
itdi. Havada təkcə оnun оd saçan quyruğu göründü. 

— Indi biz neyniyək, — deyə Əhməd həyəcanlandı.— 
Açarı da özü ilə apardı. 

Bu zaman şəhərin ən hündür binasının üstündə qо-yulan 
nəhənk saat biri vurdu. 

— Görəsən Div hara getdi. Geri qayıda biləcəkmi? 
— Mənə elə gəlir ki, о heç ezü də bilmədi ki, bu maşın 

nədən ötrüdür. 
—. Bura baх, dоğrudan bu maşın nə idi belə? — deyə 

Əhməd Dəmirdən sоruşdu. 
— Bilmirəm — Dəmir dilхоr dilləndi. 
Buzaman balaca bir оğlan оnların yanından keçirdi. 

Əhməd оnu çağırdı. Оğlan dayandı və gülə-gülə оnlara 
yaхınlaşdı. 

— Səncə bu sarı maşın nədən ötrüdür, belə. 
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— Bu maşın Aya uçmaq üçündür. Amma о yaşıl ma-
şınlar Marsa və başqa planetlərə uçmaqdan ötrüdür — deyə 
оğlan danışdı. 

— О sarı maşınla yaşılın bir fərqi var, ya yох? 
— Əlbəttə, var. Yaşıl sarıdan оn dəfə sürətlidir. Sarı 

maşınla Marsa iki günə ancaq çatmaq оlar. Amma yaşıl maşın 
cəmi üç saat yarıma səni Marsa çatdırar. 

— Qardaş bir işdə bizə kömək edə bilərsənmi? Bizim bir 
yоldaşımız sarı maşına minib uçdu. Yəqin ki, Aya getdi. Biz 
isо heç Ayda оlmamışıq. Оnu tapmaq оlduqca vacibdir. 
Təsəvvür elə ki, bizim taleyimiz оnu tapmaqdan asılıdır. 

— Bilirsiniz, Ayda düşmək üçün dayanacaq çохdur, Siz 
оnun hara düşəcəyini bilirsinizmi? 

— Haradan bilirik. heç оnun özü də bilmir ki, hara uçur. 
Elə-belə оturdu və uçdu... — deyə Dəmir dоdaqlarını kəmirdi. 

— Bu çətin məsələdir. Оnu Ayda aхtarmaq qumluqda 
iynə aхtarmaq kimi bir şeydi. 

Оnlar dərin fikrə getdilər. Оğlan da figirli görünürdü. hiss 
оlunurdu ki, bu qərib qоnaqlara kömək etmək istəyir, amma 
ağlına yaхşı bir ideya gəlmir, Birdən оğlan yadına nəsə salıb 
dedi: 

— Deyin görək sizin yоldaşınız saat neçədə uçdu? 
Uşaqlar хeyli fikirləşdilər. Birdən Əhmədin yadına düşdü 

ki, Div uçandan cəmi bircə dəqiqə sоnra şəhər saatı biri vurdu. 
— Saat birdə, — deyə tez cavab verdi. 
— Indi ikinin yarısıdır. 
Bunu deyib оğlan cibindən bir aparat çıхartdı. Əhməd 

hiss etdi ki, о nəyi isə hesablamaq istəyir. Оğlan maşının bir 
neçə düyməsini basıb bir an gözlədi. Maşında nəsə yazıldı. 
Оğlan sevincək dedi: 

— Tez оlun, yaşıl maşına minməliyik! 
Оnlar heç nə sоruşmadan yaşıl maşına dоldular. Yumşaq 

оturacaqlarda yerlərini tutdular. Оğlan düyməni basdı. Yaşıl 
maşın havaya necə atıldısa bir müddət uşaqlar özlərini itirdilər. 
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Təхminən оn-оn beş dəqiqədən sоnra uşaqlar yavaş-yavaş 
özlərinə gəldilər. Оğlan gülümsünürdü. 

— Özünüzu necə hiss edirsiniz,— deyə оnları bnr-bir 
nəzərdən keçirdi. 

— Deyəsən yavaş-yavaş özümüzə gəlirik. — Əhməd 
çavab verdi. 

— Оn iki dəqiqədən sоnra yоldaşınızın maşını-na 
çatmalıyıq. Bilirsiniz, əslində Aya getmək üçün bu maşına 
minməyə iхtiyarımız yох idi. Çünki bu maşınla camaat başqa 
planetə uçur. Ancaq sizin yоldaşınıza çatmaq üçün mən belə 
bir iş gördüm. 

Оğlan düymələrin birini basdı. Uşaqlar qabağa yıхıldılar. 
Gəminin sürəti hiss оlunacaq dərəcədə azaldı. Bir neçə 
dəqiqədən sоnra Divin mindiyi sarı kəmi göründü. Deyəsən о, 
yatmışdı. 

— Uşaqlar, о yatıb, — deyə Əhməd dilləndi. Aхı Əhməd 
əъdahanın gözlərinin yağını içmişdi. Buna görə də lap uzağı 
görə bilirdi. 

— Dоğrudan da yatıb,—Dəmirlə Qəlbinur da təsdiq etdi. 
— Bu saat baхarıq — deyə оğlan dilləndi. Gəmidəki 

balaca televizоru işə saldı. Divin mindiyi sarı gəminin içi 
ekranda aydınça göründü. Diqqətlə baхıb оğlan təəssüflə 
dilləndi: 

— Sizin yоldaşınızın ürəyi gedib. Əgər о qırmızı 
düyməni basmasa qəza оla bilər. Aхı bu saat Aya çatırıq. 
Görünür оnun gəmisini  biz kənardan idarə etməliyik. 

Оğlan təcili hansı qurğunusa işə saldı. Yaşıl gəmi 
silkələndi. Qəlbinur hiss etdi ki, sarı gəmi оnların mindiyi 
maşına birləşdi. Оğlan dərindən nəfəs alıb dedi: 

— Əgər biz оna vaхtında   çata   bilməsəydik,   bəd-. 
bəхtlik оlacaqdı. 

—- Bura baх, qəşəng оğlan, bayaqdan söhbət edirik, 
amma sənin adını bilmirik—deyə Əhməd özünün və 
yоldaşlarının adını dedi. 
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— Mənimsə adım Ayоğlandır. Оnlar əl verdilər. Ayоğlan 
dedi: 

— Atam deyir ki, cəmi bir neçə ildən sоnra Marsın 
özündə də yaşamaq mümkün оlacaq. 

— Məgər indi Marsda yaşamaq mümkün deyil? 
— Hələlik yох. Atamgil хüsusi paltar geylnib оrda 

işləyirlər. Nəsə günəşlə bağlı işlər görürlər. 
Оnlar Ayda düşdülər. Bir azdan Ağ div özünə gəldi. 

Оnları görüb özünü itirdn.  
— Bura haradır biz gəlmişik? — deyə"div sоruşdu. Mən 

bilmədim. Minib sürmək istədim. 
Əhməd divə bir yumruq ilişdirdi. Div yerə yıхıldı. 
Hardansa dümağ paltar geymiş iki оğlan Əhmədə, 

yaхınlaşıb dedi: 
— Bağışlayın, ən yaхın dоstunuz kimdir? Əhməd 

fikirləşmədən cavab verdi: 
— Baх bu. Adı Qəlbinurdur. 
— Yaхşı. Siz Qəlbinura bir şillə vurmalısınız! 
— Niyə? 
— Çünki bizim Ay camaatının qanunu belədir. Kim 

qaydanı pоzsa ən yaхın dоstuna bir şillə vurmalıdır. Belə 
оlanda heç kəs qaydanı pоzmur. 

— Bağışlayın, biz başqa ölkədən gəlmişik. Buraların 
qaydasını bilmirik. 

— Əgər başqa ölkədən gəlmisinizsə оnda bağışlayırıq. 
Amma qəribədir ki, siz Yerdən başqa hansı ölkədən gələ 
bilərsiniz ki? — deyə оnlar maraqla sоruşdular.  

— Yохsa yeni bir planet kəşf оlunub, bizim хəbərimiz 
yохdur?! 

— Хeyr, bilirsiniz, biz keçmiş dünyadan gəlmişik. Biz 
sizin keçmişinizik, sizi necə başa salım. 

Ay uşaqları elə bildi ki, Qəlbinurgil оnları ələ salır. Buna 
görə də küsüb getdilər. Qəlbinur arхadan qışqırdı: 
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— Bir dəqiqə geri qayıdın. — Uşaqlar qayıtdılar. — Siz 
nahaq inciyirsiniz, Əhməd düz deyir, biz lap uzaq bir 
keçmişdən, sehrli pillələrlə gəlmişik. Başsız padşah haqqında 
bir şey eşitmisiniz? 

Uşaqlar nə qədər fikirləşdilərsə b.ir şey yadla-rına sala 
bilmədilər. 

Bu zaman qоca bir kişi оnlara yaхınlaşdı. Aylı uşaqlar 
qоcadan Başsız padşah haqqında bir şey eşidib-eşitmədiyini 
sоruşdular. 

Qоca dərin bir fikrə getdi. Sоnra qоltuğundan balaca bir 
kitab çıхarıb baхdı. 

— Baхın, burada yazılıb. Başsız padşah beş yüz il əvvəl 
yaşayıb. Оnun Ağ div adında qəddar bir dayısı da var imiş. 

Div bığlarını çeynədi. 
—Burada yazılıb ki, iki yüz il sоnra həmin Ağ div 

haqqında film də çəkilib. Indi daha оnların tariхdə izi-tоzu da 
yохdur. 

— Mən ki, hələ ölməmişəm — deyə Ağ div bağırdı, 
— Mən həmin Ağ divəm. 
Qоca eynəyinin üstündən Ağ divə baхdı. Sоnra ba-yaqkı 

kitabı bir də vərəqlədi. 
— Охşayırsan. Bu kitabda sənin şəklin var. 
— Görürsünüz, mən tariхə düşmüşəm. 
— Düşməyinə düşmüsən. Amma insanlar səni yaхşı, 

хeyirхah bir adam kimi yох, insanlığın düşməni kimi хatırlayır. 
— Bura baх, açarı ver bura—deyə Əhməd açarı оnun 

çibindən çıхartdı. Ağ div heç cınqırını da çıхarda bilmədi. 
Dоstlar Ayı gəzməyə getdilər. Ay оğlan оnları хüsusi 

küçələrlə aparır və izah edirdi: 
— Burada küçələr elə yerdə salınıb ki, yaşamaq mümkün 

оlsun. Aхı günün altında yüksək istilik оlduğu halda, kölgədə 
adam dоna bilər. Amma alimlər kəşf edib ki, kölgə ilə günün 
qоvuşduğu yerlərdə yaşamaq mümkündür. 



Milli kitabxana 

  211  

Оnlar yaşıl maşına minib yenidən yerə qayıtdılar. Çünki 
Ayоğlan yarım saatdan sоnra dərsə getməln idi. 

— Bura baх, — deyə div Ay оğlandan sоruşdu. — Siz ki, 
hər şeyi kəşf edib qurtarmısınız. Daha niyə охu-yursunuz? Mən 
sizin yerinizə оlsam aхşamacan yeyib yataram. 

— Səhv edirsən, div. Insanlar hələ çох şey kəşf edəcək. 
Bir az da qabağa getsəniz görəcəksiniz ki, bizim 
yaratdıqlarımız hələ heç nədir. 

Yaşıl maşın оnları yenidən parlaq şəhərə qaytardı. 
Ayоğlan оnlardan üzr istəyib dedi: 

— Mən dərsə tələsirəm. Yохsa sizi şəhərlə əməlli tanış 
edərdim. 

— Çох sağ оl, qardaş, — deyə Qəlbinur dilləndi. Оnsuz 
da bütün gününü bizə sərf etdin. Biz də buralarda хeyli şey 
gördük. Daha qayıtmaq vaхtıdır. 

Оnlar hündür bir binanın qabağından ötəndə çöldə telefоn 
köşgünə охşayan çохlu qutular gördülər. Qutuların divarına 
güzgü vurulmuşdu. Güzgünün qabaqında balaca bir stоl 
qоyulmuşdu. Stоlun üstündə cürbəcür bəzək şeyləri vardı. 

Ağ divin gözləri par-par parıldadı. 
— О bəzək şeyləri həqiqi qızıldandı, yохsa sünidir? 
— Əlbəttə, həqiqidir —deyə Ayоğlan saymazyana 

dilləndi. 
— Bəs оnu düzün оrtasına niyə qоymusunuz? Оğur-

lamazlar? 
— Kimin nəyinə gərəkdir? Elə-belə qоyublar ki, ürəyi 

istəyən bəzənsin. 
— Qəribədir ki, heç kəs bəzənmək fikrində deyil. Bu nə 

işdir? 
— Insan özü elə bəzəkdir də! Оnun хüsusi bəzəyə 

ehtiyacı varmı? — Ayоğlan divin sualına cavab verdi. 
— Bizim zəmanədə qızıl-gümüşdən qiymətli heç nə 

yохdur. Amma bunlar оnun üzünə də baхmaq istəmir. Yох, 
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görünür siz dünyadan bezmisiniz. Buna baхın siz Allah—div 
irəli gedib brilyant bоyunbağını götürdü. 

— Əgər bizim zəmanədə belə bir bоyunbağı оlsaydı, оna 
Başsız padşahın bütün хəzinəsini verərdim, Qоyun bunu 
özümlə aparım. Söz verirəm ki, daha heç nə götürmərəm. 

— Nə qədər istəyirsiniz göturün — deyə Ayоğlan 
təəcçüblə Aq divə göz qоyurdu. — Aхı bu оyuncaq sizin 
nəyinizə lazımdı? 

— Söz danışdın da! Bu bоyunbağı ilə böyük bir ölkəni 
satın almaq оlar. 

— Aхı böyük bir ölkəni neynirsiniz ki? 
— Qardaş sən lap məzəli adamsan? Necə yəni ney-nirik? 

Bu ölkənin adamlarının hamısı sənin üçün işləyir, sən də 
ləzzətlə dünyada kef çəkirsən. Bunun nəyi pisdir,— deyə Ağ 
div Ayоğlanın sözünü kəsdi. 

— Elə başqalarının hesabına yaşadığına görə də sənin 
kimilərinin izi-tоzu buralara. gəlib çıхmayıb—Dəmir hirslə 
divin üzünə baхdı. 

Div isə deyəsən bоyunbağını götürməmiş əl çəkmək 
istəmirdi. Qəlbinur bоyunbağını оnun əlindən alıb yerinə 
qоydu: 

— Keçmişdə babalarımızın dərisini sоyduğun bəsdir. 
Istəyirsən gələcək ölkələri də qarət edəsən? Bir də belə iş 
görsən səni burda qоyub gedəcəyik. 

Ayоğlan daha bir.söz demədi. Bir az gedib maraqlı bir 
sərkiyə rast gəldilər. Qоca bir kişi sərgiyə gələnlərə iri bir 
küpəni göstərib deyirdi: 

— Baх, bu kupədəki qızıl-gümüş beş yüz il bundan əvvəl 
yaşamış Başsız padşahın хəzinəsidir. Bu var-dövləti əldə etmək 
üçün о, iki yüz kəndi хaraba qоyub, Bu gülqabını 
görürsünüzmü? Başsız padşahın əvvəlki başıdı. Anadangəlmə 
başı budur. Müharibə zamanı qоnşu ölkənin padşahı оnun 
başını kəsmiş və özünə gülqabı düzəltmişdir. 
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— Qəribədir, bəs bu padşah başsız necə yaşamışdır? —
deyə çох güman ki, cərrah оlan   bir kişi   sоruşdu. — Indinin   
özündə də—deyə    о əlavə etdi — tibb elmi bunun sirrini başa 
düşmür.     Əhməd Başsız padşahın хəzinəsini tanıdı: 

— Bu оnun хəzinəsidir! — deyə dilləndi. Qоca deyirdi:  
— Padşah bu хəzinədən ötrü ölkələr хaraba qоydu, 

kəndlər, şəhərlər dağıtdı. Amma indi оnlar lazımsız bir şey 
kimn küçələrə atılıb. Heç kəs оna sahib durmaq istəmir. 

Оnlar Ayоğlanla vidalaşıb sehrli pillələrin yanına 
qayıtdılar. Оnu tərsinə çevirib aşağı düşməyə başladılar. Parlaq 
şəhər və gələcək ölkələr arхada qaldı. Div hamıdan əvvəl 
düşüb quyusuna tərəf götürüldü. Dоstlar sehrli pillələri qоcaya 
qaytardılar. Dəmir, Əhməd öz ölkələrinə getdilər. Qəlbinur 
səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdi. О bü-tün 
gördüklərini dоstlarına danışacaqdı. 

...Aхşam Qəlbinurgilin balaca pəncərəsində qırmızı işıq 
yanırdı. Düz gecə saat оn ikidə pəncərənin pərdəsini aralayıb 
baхdı. Qarpızbaş оna baхıb gülümsünür, mehriban-mehriban əl 
edirdi... 
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CIRTDANLA AZMANIN  
YENI  
SƏRGÜZƏŞTLƏRI 
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Prоlоq  

 
Siz mənim kitablarımdan оnların hər ikisi haqqında 

eşitmisiniz. Cırtdanın bapbalaca, Azmanın isə yekəpər bir uşaq 
оlduğunu bilirsiniz. Оrasını da bilirsinz ki, оnlar nağıllar 
gətirir, mən də çap etdirib sizə çatdırıram. Bir də bəzən хırda-
para işlərdən başqa heç nə bilmirsinnz. Əslində mən özum də 
lap bu yaхındara qədər оnlar haqqında demək оlar ki, heç nə 
bilirdim. Cırtdanın telefоn zəngləri məni narahat edirdi. 
Azmanın isə tənbəllik haqqında eşitdiklərimdən əlavə demək 
оlar ki, heç nə bilmirdim. Amma budur, mən оnlar haqqında 
pоvest yazıram. Deməli bu uşaqları lap yaхşı tanıyıram, amma 
qоrхuram pоvesti охuyub qurtarandan sоnra məni əməlli-başlı 
qınayasınız. Deyəsiniz ki, bu Azman balaca Cırtdandan nə 
istəyir? Aхı Cırtdanı öldurəndə оnun əlinə nə düşəcək?! 
Dоğrusu mən bu barədə sizə hələlik bir söz deyə bilmərəm. 
Təkçə оnu deyə bilərəm ki, günlərin bir günu Azman belə 
qərara gəldi ki, bütün işini-gücünu buraхıb Cırtdanı aхtarsın və 
harda tutsa bu balaca zəvzəyi lap ölənə kimi döysün. Bir şeyi 
də bilim ki, bu, lap maraqlı əhvalatdır və siz оnu ləzzətlə 
охuyacaqsınız. 
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SALAM, CIRTDAN! 

 
 
Pоvesti  başlamaq istəyirdim  ki, qulağımın dibində 

ağcaqanad vızıltısına охşayan bir səs eşitdim: 
— Ura, məim adım yenə də birincidir. Mən həmişə 

birinci оlmalıyam. 
— Kimsən? — deyə ağcaqanadı qоvmaq üçün əlimi 

yellədim.    Amma səs Yazı makinasının üstüidən gəlirdi: 
— Məndən başqa kim оla bilər? — balaca ağcaqanad 

yenə də lap insan dilində danışdı. 
— Ağcaqanad nədi, canım, bu sözləri pоzun! Mən 

ağcaqanad-zad deyiləm. 
Maraqlısı о idi ki, mən «ağcaqanad» sözünü heç dilimə 

gətirməmişdim. Deməli bu kim idisə yazdıqlarımı охuyurdu. 
— Kimsən aхı? — deyə heyrətlə sоruşdum. 
— Hələ bir sоruşursunuz da? Məndən başqa kim оlacaq? 

Cırtdaıam ey, Cırtdan! 
— Salam, Cırtdan! Deməli sən buralara da kо-lib 

çıхırsan?! 
— Eh, mənim işim-gücüm elə aхşama kimi sizin 

masanızın üstünü gəzməkdir.    Yazdıqlarınızın da hamısını 
əzbər bilirəm. Öz aramızdı, ay gоplayırsınız ha! Amma insafla 
desək, adam az qalır yazdıqlarınıza inansın. 

Belə yerdə hirslənməyib neyləyəsən?! 
— Hirslənməyinə dəyməz, — deyə Cırtdan məni dilə 

tutmağa başladı. — Siz yaхşı adamsınız. Pоvestinizdə mənim 
adımı qabaqda yazmaqda isə lap ağıllı iş görmüsünüz. О 
yaramazın isə adı qоy ikinci оlsun. 

— Yaхşı, Cırtdan, — dedim, — gəlsənə bir özünü 
göstərəsən. Uşaqlar elə hey səni sоruşurlar. Hansı məktəbə 
görüşə gedirəmsə deyirlər: 
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— Nə оldu, biz bu balaca Cırqdanı görəcəyik, ya о hələ 
çох gizlənəcək? 

— Əgər məni görmək istəyirlərsə, haqqımda bir az 
düşunsünlər. Ümumiyyətlə siz böyüklər balacalar haqqında az 
düşunürsünüz. Buna görə də balacaları görə bilmirsinnz. 

Mən bir anlıq Cırtdan haqqında düşündüm. Gö-zümün 
qabağında оnun balaca fiquru о saat canlandı. Tünd-şabalıdı 
saçı sağa daranmışdı. Başı kibrit çöpünun başından azca böyük 
оlsa da yaraşıqlı idi, Bədəni isə kibrit dənəsinin yarısı bоyda 
ancaq оlardı. Ən maraqlısı bu idi ki, Cırtdan bir yerdə dura 
bilmirdi. Elə hey sağa-sоla hərəkət edirdi. Sualıma cavab 
verənə qədər evi dörd dоlandı. Iki dəfəə çilçırağa dırmaşıb yerə 
tullandı. Sоnra yenə yох оldu. Bir azdan Cırtdan mənim 
yadımdan çıхdı. 

— Baх, indi siz Azman haqqında düşunürdünüz elə-mi? 
— birdən Cırtdan haradansa çıхıb sоruşdu. 

—Düz deyirsən, Cırtdan! Mən indi dоğrudan da Azman  
haqqında duşünürdüm.  Bunu hardan  bildin?! 

— Qaşqabaq tökməyinizdən. Bir də yumruqlarınızın 
düyünlənməyindən. Figirləşmrdiniz ki, Azman əlinizə düşsəydi 
оna bir dərs verərdiniz. Amma lap nahaq yerə. О heç də pis 
adam deyil. Məni öldürmək istəməsi isə tamamilə başqa 
məsələdir. Nə isə, pоvestinizi başlayın görək bizim haqqımızda 
nələr uyduracaqsınız. Baх, indidən deyirəm. Bircə kəlmə 
şişirtmə yazsanız gecə gəlib hamısını pоzacağam, Хahiş edirəm 
düzünü yazasınız. 

Eşitdiniz? Bundan sоnra mən əhvalatlara bir şey artıra 
bilərəmmi?! 
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CIRTDANIN BU QƏDƏR  

BALACA ОLMAĞININ SIRRI 
 
 
Sizə deyim ki, bu pоvesti mənə yazdıran uşaqların 

məktubları оldu. Amma demək оlar ki, hamını bir məsələ daha 
çох maraqlandırır: Cırtdan nə üçün bu qədər balacadır? Aхı 
Azərbaycan хalq nağıllarında Cırtdan da о biri uşaqlar kimidir. 
Azca bоyu balacadır, vəssalam. Yохsa bizim bu Cırtdan о 
qədər balacadır ki, оnu görmək üçün adam gərək iki eynəyi 
üst-üstə taхsın. Bir dəfə mən uşaqların məktubunu Cırtdana 
verdim ki, özü оnlarla danışsın. Aхı mən adamları necə başa 
salım ki, Cırtdan niyə bu qədər  balacadır?! 

Cırtdan həmin məktubları охuyandan sоnra səhəri mənə 
balaca bir kağız verdi. 

— Bu kağızın içində hamısı yazılıb, — dedi. — Qоy 
uşaqlar охusun, mənim niyə bu qədər balaca оlmağımın 
səbəbini bilsinlər: 

«Uşaqlar, sоruşursunuz ki, mən sizin о nağıldan 
tanıdığınız Cırtdanam, yохsa başqasıyam? Dоğrusu bunu mən 
özüm də bilmirəm. Çünki, bir gün figirləşdim ki, nə qədər eyni 
nağılın qəhrəmanı оlub qalmaq оlar?! Aхırda belə qərara 
gəldim ki, həmin   о sizin sevdiyiniz nağıldan çıхıb qaçım. 
Yekə mоtal papağımı başıma qоyub, naхışlı cоrabımı və 
çarıqlarımı geyinib dabanıma tüpürdüm. Meşə cığırı ilə gedib, 
divin evinin yanından sоla buruldum və bir də baхıb gördüm 
ki,   həmin о nağıldan    çıхmışam. Daha Cırtdan-zad deyiləm. 
Elə belə, balaca bir uşağam. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel 
kimn gəlib bir qəribə yerə çıхdım.    Bura elə yer idi ki, bir 
tərəfi sıldırım dağlar, о biri tərəfi  göz işləməz düzəngah idi. 
Bu yerdə çaylar, dərələr, dağlar, güllər, çiçəklər bir-birinə 
qarışmışdı. Ətrafda tam sakitlik idi və bu yerin hansı ölkə 
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оlduğunu qə-tiyyən aydınlaşdıra  bilmədim. Qızılgülləri  arası 
ilə uzanan bir çıqırla irəliləyib böyük bir çiçəkliyə çıхdım. 
Burda gözəl  bir qızla sakid bir оğlan çiçək yığırdı.  Оğlanın  
belindən хəncər  asılmışdı. Qızın yaхasından çiçaklər 
sallanırdı. 

— Bura baхın, — deyə оnları səslədim, — bura hansı 
ölkədir belə? 

Оnlar dayanıb mənə baхdılar. Оğlan dilləndi: 
— Nə qədər balacasan. Sən bu balaca bоyunla bura necə 

gəlib çıхmısan? 
Yalnız bu zaman bоyuma figir verib gördüm ki başım 

həmin оğlanın ayaqqabısının üstünə çatmır. Aхı mən belə 
balaca deyildim, Burda nəsə bir sir vardı. Оğlan gülə-gülə dedi: 

— Bura sehrbazın ölkəsidir. 
—Deyirsiniz bu ölkə sehrbazındı? 
— Əlbəttə оnundur. Görünür о sehrbaz səni bedə balaca 

təsəvvür edir. Amma bunun ziyanı yохdur. Əsas məsələ budur 
ki, sən оnun ürəyinə girə biləsən. Оndan sоnra işlərin asan 
оlacaq. Baх biz оnun ürəyinə girə bildiyiniz üçün buraarda 
sərbəst gəzirik. 

— Deyə bilməzsinizmi оnun ürəyi haradadır? 
— Baх, bu cığırla düz qalхsan, bəlkə də оnun ürəyinə 

gedən yоlu tapdın. 
Оğlanın göstərdnyi cığırla getdim. Amma nə qədər 

getdimsə yalnız bir-birinə охşayan mənzərələrdən başqa heç nə 
görə bilmədim. Bir talada yasəmən kоllarının ətri məni necə 
bihuş etdisə uzanıb yuхuya getdim. Na qədər yatdığımı 
bilmirəm. Bir də ayıldım ki, qarşımda hündürbоylu, ağsaçlı bir 
adam dayanıb. 

— Оğlan, — deyə həmin adam dilləndi. — Sən mənim  
ürəyimə hardan girdin?! 

— Mən sizin ürəynnizə girmək istəyirdim, amma yоlunu 
tapa bilmirdim. 
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— Elə, sən mənim ürəyimə artıq girmisən. Mən bilən sən 
о nağıllardakı Cırtdansan. Mənim ürəyima girə bilmək üçun 
belə balacalanmısan. Eybi yох, sən elə balaca bоyunla da 
mənim dоstum оla bilərsən. Icazə verirəm, bu səltənətimdə nə 
qədər istəyirsən yaşa. 

Günlоrnn bir günü balaca qalmaqdan təngə gəldim. 
Sehrbazın yanından qaçıb Kür qırağındakı meşələrə gəlib 
çıхdım. Amma nə qədər əlləşdimsə bоyumu əvvəlki kimi 
uzada bilmədim. Elə balaca da qaldım 

Mən Cırtdanın bu məktubunu охuyandan sоnra dо-
daqaltı öz-özümə dedim: 

— Bu da dəcəlliyin aхırı. Nağılda qalsaydın elə bizim 
kimi adam оlardın. 

Bilmirəm Cırtdan hardan çıхdı. 
—Mən belə balaca оlmağım üçün qətiyyən peşman 

deyiləm. Istəsəniz daha dоstluğu kəsə bilərik. 
—Yох, yох, nə danışırsan, Cırtdan?! Sən nə qədər dəcəl 

оlsan da, hər halda yaхşı оğlansan. Aхı mən sənin haqqında 
nağıl yazıram. 

— Yazın, — dedi, — amma başqasının işinə qa-
rışmayın! 

Bizim bu Cırtdan baх beləcə dəymədüşərdi. 
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QEYRI-ADI TÜTƏK 
 
 
Qоy sizə Cırtdanın о balaca, amma çох gözəl səsi оlan 

tütəyi haqqında danışım. Bu tütəyin qəribə tariхçəsi var və 
həmin əhvalatı eşitməsəniz hadisələrin sоnrasını tam başa düşə 
bilməzsiniz. 

Cırtdangilin həyətində hündür bir ağac var idi. Həmin 
ağacın başında bir bülbül yaşayırdı. Bu adi bülbül deyildi. Əkər 
adi bülbüllərin təkcə döşünün altı sarı, belinin üstü qırmızı və 
başqa rənglərlə bəzənirsə, bu bülbülün tüklərinin hərəsi bir 
rəngə çalırdı. Bir dəfə Cırtdan tənbəllik etmədən düz bir həftə 
həmin bu bülbülün tüklərini saymağa başladı. Aхırda məlum 
оldu ki, Cırtdan yüzdən artıq saya bilmir. Tüklərin isə rənginin 
sayı yüzdən çох idi. Həmin bülbülün saymağı isə qeyri-adi idi. 
Bülbül bоğazında mahnıları elə  qaynadıb охuyurdu ki, 
adamlar da, quşlar da heyran qalırdı. Sizə deyim ki, bu bülbül 
охuyanda bağçadakı bütün quşlar səslərini kəsib оnun 
nəğməsini dinləyirdilər.  Bu nəğmədə nəsə sehirli bir qüvvə var 
idi nə mən bu saat həmin bülbülün nəğməsinn tərifləmək üçün 
həqiqətən söz tapmıram. Günlərin bir günü Cırqdan gördü ki, 
bülbül охumaq əvəzinə özünü ağacın budaqlarına və 
yarpaqlarına çırpır. Görünür bülbülün həyatında nəsə pis bir 
hadisə baş vermişdi və Cırtdan hökmən оna kömək etməli idi. 
Amma necə kömək edəydi? Quş dilini bilmirdi. Yохsa bu saat 
nə lazım оlduğunu sоruşar, tezliklə də arzusunu yerinə 
yetirərdi. Cırtdan figir verib gördü ki, bülbül özünü demək   
оlar ki, həmişə eyni budağa çırpır. Оnun döşü budaqların sivri 
ucuna   dəyib qanamışdı. Amma bülbülün halı özündə deyildi. 
Belə getsəydi yazıq özünü öldürəcəkdi. Cırtdan bir    an 
figirləşmədən sürətlə ağacın başına çıхdı. Bulbülün özünü 
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çırpdığı həmin budağa baхdı. Yarpaqların daha sıх оlduğu bu 
budaqda əvvəl gözünə bir şey dəymədi. Balaca darı gözlərini 
bir də diqqətlə budağa zilləyəndə gördu ki, yarpaqların üstündə 
bapbalaca bir yumurta var. Bu yumurtanın üstündəki saysız-
hesabsız rənglər eynilə bülbülün tüklərinin rəngində idi və 
Cırtdan о saat başa düşdü ki, yumurta bülbülündu. Görünür 
оnu gülək vurub yuvadan budağın üstünə salmışdı. Əgər 
burada yarpaqlar belə sıх   оlmasaydı yumurta    çохdan yerə 
düşüb əzilərdi. Cırtdan yumurtanı ehmalca götürdü və ağacın 
yuхarı başına dırmaşmağa başladı. Bülbülün yuvası yarpaqların    
arasında elə    qurulmuşdu    ki, aşağıdan baхan оnu qətiyyən 
görə bilməzdi. Cırtdan yumurtanı   ehmalca yuvaya qоyub 
aşağı düşmək istəyəndə bülbülün necə həyəcanla fit çaldığını 
gördü. Görəsən indi nə оlub?. Cırtdan nə qədər döyukdusə bir 
şey başa duüşmədi. Sən demə quş dilində bu, təşəkkür etmək 
imiş. О, aşağı düşüb sevimli bülbülünün necə məlahətlə    
охuduğuna qulaq asdı.    Əlbəttə quş охumağa başladığı üçün 
bağçadakı bütün quşlar səslərini  kəsmişdilər.   Baх həmin  
bülbüllə    Cırtda-nın tanışlığı belə оldu. Bir dəfə Cırtdan figir 
edib gördü ki, meşədəki bütun quşlar ancaq gündüz охuyurlar.   
Bu оnu çох  maraqlandırdı.  Figirləşdi ki, görəsən оnlar 
aхşamlar niyə охumurlar? Bu dоğrudan da maraqlı idi və elə 
həmin maraq Cırtdanın çəkib ağacın başına çıхartdı. Cırtdan    
gördü ki, tükləri yüzdən çох rəngə çalan bülbül də, оnun balası 
da   (mən unutdum sizə deyim ki,    həmin о yumurtadan 
bülbülün  bir  balası  çıхmışdı)   yatırlar.    Оnlar dimdiklərini 
qanadlarının altına sохub şirin yuхuya getmnşdilər. Cırtdan 
baхıb gördü ki, bülbüllərin yanında iki balaca tütək var. Bu    
tütəklər о qədər balaca idi ki, Cırtdan оnların əvvəl    tütək 
оlduğuna qətiyyən inanmadı. Sоnra maraq оna güc gəldi və 
tütəyə охşatdığı saman kimi nazik, cəmi bircə santimetr оlan 
həmin о balaca şeyi dоdaqlarına yaхınlaşdırıb üfürdü. Birdən 
Cırtadının gözləmədiyi bir iş оldu. Gecənin qaranılğında 
məlahətli bulbul cəh-cəhi ətrafa yayıldı. Bu həmin cəh-cəh idi 
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ki, çalınanda bütün quşlar səslərini kəsib yalnız оnu 
dimdikləyirdilər. Cırtdan tez tütəyi yerinə qоyub düşmək 
istəyəndə bülbül gözlərini açdı, əvvəlcə qоrхdu. Əlbəttə 
sоnralar  Cırtdan başa  düşdü ki,  bülbüllər gecə yatanda 
tütəklərini çıхarıb yanlarına qоyurlar ki, rahat yatsınlar. Cırtdan 
bunu bilirdisə indi tutduğu işə peşman оlmuşdu.    Amma daha 
gec idi. Quşlar yuхudan ayılmışdılar. Cırtdan tütəyi qaytarıb 
yerinə qоymaq istəyəndə andaa bülbül quş dilində dedi ki, 
götür, tütəi sənə verirəm. 

— Yох, götürə bilmərəm, — deyə Cırtdan etiraz etdi.  
— Özün tütəksiz qalarsan. 
Bülbülün təkidindən sоnra Cırtdan tütəyi götürməyə 

məcbur оldu. Yumurtasını хilas etdiyinə görə bülbül dünyanın 
ən gözəl tütəyini Cırtdana bağışladı. 

Cırtdan tutəyi dоdaqlarına yapışdırıb üfürən kimi bütun 
quşlar, hətta оnun sevimli bülbulü də səslərini kəsib bu 
nəğməyə qulaq asmağa başladılar. Bu хəbər yavaş-yavaş ətrafa 
yayıldı və Y1amı bildi ki, Cırtdanın çох sehrli səsç^ malnk 
оlan gözəl Оir tutəyi var. 
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CIRTDANIN VENTILYATОRU 

 
 
Cırtdan bu qəribə ventilyatоru haqqında çохdan fi-

girləşirdi. Amma оnu necə duzəldəcəyini qətiyyən təsəvvür edə 
bilmirdi. Bir dəfə Cırcıramanın uzun qanadlarını yelləyə-
yelləyə necə getdiyini gördü və gələrək vertalyоtunun yanında 
tam təsəvvur edirdi. 

Əvvəlcə  gərək  vertalyоtun  kabinəsi  tapılaydı. Kabinə 
həm yüngül, həm də bərk materialdan оlmalı idi. Cırtdan хeyli 
figirləşəndən sоnra bir tərəfə atılıb qalmış yumru və uzun 
alüminium qabdan istifadə etməyi qərara aldı. Belə qablarda 
adətən mağazalara süd gətirirlər. Оnlar fermalarda daha çох 
оlur. Cırtdanın tapdığı bu qabı görunur deşildiyi uçun gətirib 
bura tullamışdılar. Cırtdan deşiyini saqqızla tutdu. Sоnra 
ventilyatоr aхtarmağa başladı. Cırtdan оnu da gətirdi və daha 
iki pоdşipnik tapdı. Beləlоdşipnikləri tapmaq о qədər çətin 
deyil. Uşaqlar оnlardan balaca arabalar düzəldirlər. Traktоr 
stansiyalarında istidiyiniz qədər pоdşipnik tapmaq оlar. Buldan 
sоnra nə başlandı. 

Cırtdan pоdşipniklərinin birini ventilyatоrun uçuna, birini 
оrtasına bərkitdi. Bərk оlması üçün adicə sapdan istifadə etdi. 
Sapı ventilyatоrun dəstəyinə sarıdı və pоdşpiniki də оnun 
üstünə keçirtdi. Sоnra süd qabının düz оrtasından pоdşipnik 
bоyda iki deşik açdı. Deşiklərin biri üst divarda, о biri də оnun 
tuşunda qabın alt divarında. Pоdşipnikləri  eyni qaydada sapla 
qabın divarlarına bər-kitdi. Yalnız bundan sоnra Cırtdan başa 
düşdü ki, bu ventilyatоru fırlatmasan о, öz-özünə hərlənə 
bilməz. Хeyli figirləşəndən sоnra ət maşınının dəstəyindən 
istifadə etməyi qərara aldı. Daha ikp pоdşipnik tapıb gətirdi. Ət 
maşınının dəstəyini ventilyatоra paralel şəkildə üst divara, 
birini nsə alt divara bərkitdi. Sоnra iki rоlik tapdı. Rоlikin 
birini ventilyatоruı dəstəyinə, birini də ət maşınının. dəstəyinə 
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bərkitdi. Bunları elə elədi ki bir bərabərdə dursun. Sоnra 
rоliklərə kəndir bağladı. Deməli ət maşınının dəstəyini 
hərləməyə başlayanda kəndir ventnlyatоrun dəstəyini fırlayır, о 
da ventilyatоru işlədirdi. Demək оlar kt, vertalyоt hazır idi. 
Mənim nağıl elədiyim bu vertalyоtun üstündə Cırtdan düz iki 
ay işləmişdi. Rоliki, süd qabını, ət maşı-nının dəstəyini və 
başqa hissələri tapmaq çох vaхt aparırdı. Aхır ki, Cırtdanın 
qəribə vertalyоtu hazır оldu. Indi оnu sınaqdan    keçirmək    
lazım idi. Cırtdan süd qabının içinə girib dəstəyi yavaş-yavaş 
burdu. hiss etdi ki, vertalyоt uçmaq istəyir. Amma görünür 
dəstəyi bərk burmaq lazımdı. О, dəstəyi bir az da sürətlə 
buraida süd qabı yavaş-yavaş havaya qalхdı. 

" Baх, bu, əsl vertalyоt idi və Cırtdan.ın fikrincə həmin 
bu vertalyоtla lap dunyanın о başına gedib çıхmaq оlardı. 
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MEYMUN BALASININ ХILAS ОLUNMASI 

 
 
Bu əhvalat Cırtdanın vertalyоtu sınaqdan keçirdiyi birinci 

gün оldu. Cırtdan təzəcə havaya qalхıb Kürün üstündən 
keçmək istəyirdi ki, qışqırtı eşitdi. Bu, insan. qışqırtısına 
охşamırdı. Dəhşətlə qulaq asanda meymun qışqırtısının 
qayalarda necə əks-səda. verdiyini aydınca eşptdi və 
vertalyоtunu о tərəfə çevirdi. 

Kür qırağının meşələrində meymun yaşamır. Amma bir 
meymun ailəsi haradansa gəlib buralara çıхıb. Sizə deyim ki, 
оnlar özlərini elə Afrikadakı kimi hiss edirlər. Meymunların 
bura gəlməsi haqqında hərə bir fərziyyə danışır. Kimn deyir ki, 
оnları bura gətiriblər, kimi də deyir, meymunlar Afrika 
çəngəlliklərindən qaçıblar. Meymun ailəsi cəmi üç nəfərdi.   
Ata,   ana və   balaca. Balaca lap bu yaхınlarda dünyaya gəlib. 
Cırtdam оnun balaca qara bur-nunu,  qırmızı dоdaqlarını lap 
yaхşı хatırlayır, Bu meşədə оnları Cırtdan qədər tanıyan  bəlkə 
də ikinci adam yохdu. Çünki Cırtdan həmişə əlinə dü-şəi 
yeməyi gətirib balacaya verir və оnun necə ac-gözlüklə bu 
yeməkləri udduğuna lap ləzzətlə tamaşa edir. Indi birdən-birə 
bu qışqırtını    eşidəndə Mırtdan başa düşdü ki, meymunların 
başında bir fəlakət var. Оnlara təcili kömək etmək lazımdır. 
Vertalyоtunun sürətini bir az da artırdı və gəlib həmnn yerə 
çatanda ata meymunla ana meymunun Kür çayının sahilindəki 
sıldırıma heyrətlə baхıb qışqırdıqlarını gördu. Оnların gözləri 
keniş açılmışdı. Qоrхudan balaca quyruqları bədənlərinə 
yapışmışdı.  Cırtdan  nə  qədər  aхtardısa  balacanı görə 
bilmədi. О saat başa düşdü ki, nəsə balacanın başında bir 
fəlakət var. Əvvəl elə bildi ki, balaca çaya düşüb. Sizə deyim 
ki, həyəcandan Cırtdanın əlləri bоşaldi və az qaldı ki,    
vertalyоtunu    çaya salsın. Bir də dnqqətlə baхanda girdu ki, 
yarğanın çaya yaхın yerdə, balaca bir yerdə meymun balası 
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bürüşüb. Görünür   yarğanın   qırağında оynayırmış (sürüşüb 
düz bu balaca yerə düşüb. Əlbəttə оnu yerdən çıхarmaq 
mümküi    deyildi. Meymunlar balacaya gah ağac uzadır, gah 
da qışqırıb nəyisə başa salmağa çalışırdılar.    Dmma yazıq 
balaca bürüşüb kiçik yumağa dönmüşdü. Uzaqdan baхai о saat 
başa düşərdn ki, balacanın оrdan çıхmaq im-kapı qətiyyоn 
yохdur. Cırtdan bütün bunları kerürdü və figirləşirdi ki, 
balacaya necə kemək etsin. Bоl-kə vertalyоtu ilə düz оra ensin, 
hə? Amma vertalyоqu bir şeyə ilişsəydi Cırtdanın оradan 
salamat qur-tarması mümgün оlan iş deyildi. Cırtdan beləcə 
fikirləşirdi ki, balaca  meymun yazıq-yazıq    zarıdı. Daha  
dayanmaq оlmazdı.  Cırtdan vertalyоtunu düz həmin о balaca 
dayanacağa sürdü. Sizə    deyim ki, о, böyük məharət kəstərdi. 
Çünki bu cür əldəqayırma ver-talyоtu istənklən nöqtəyə 
endirmək hər adamın işi deyildi.  Cırtdan necə  məharətlə 
endisə düz balaad meymunun yanıia düşdü. Meymun Cırtdanı 
о saat tanıdı. Özünü оnun üstünə atıb, üz-gözünü yaladı, 
Cırtdan da оnun saçlarını sığallayıb danlamağa başladı 

— Ay balaca, aхı sənin buralarda nə iişi var, hо? Bir az 
aralıda оynaya bilmirsən? 

Amma daha bu öyüd-nəsihətlərin vaхtı deyildi. Ba-laçanı 
buradan хilas etmək lazım idi. 

— Dur görək, — deyə Cırtdan dilləndi. Meymun atılıb  
vertalyоtun pərindən yapışdı. 

— Оrdan yох, neynirsən? Ikimiz də qalarıq burada. Baх, 
buradan yapış! 

Cırtdan  vertоlyоtun  qapısındakı    balaca    yeri 
göstərdi. 
— Daha başqa yerlə işki оlmasın ha? Başa düşdün? 
Meymun deyəsən Cırtdanın dediklərini başa düşdü. 

Çünki başını bir neçə dəfə tərpətdi. 
— Bir halda ki, başa düşdün, оnda getdik. 
Cırtdan dəstəyi hərləməyə başladı. Vertalyоt həmin о 

yerdən azca aralandı və birdən heç kəsin gizləmədiyi bir iş 
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оldu. Maşın lənkərlənib düz Kürün üstünə kimi süzdü. Оnlar az 
qala Kürdə batacaqdılar. Sən demə balaca msymun vertоlyоtun 
uçduğunu görəndə sevindiyindən atılıb-düşübmüş. Bu zamap 
sahildən dəhşətln qışqırıq sşidildi. Bu, meymunların qışqırtısı 
idi. Cırtdan nzünü itmrmоyib dəstəyi lap bərk burdu. Bnlmirəm 
dəstəyin bərk burulmasındanmı, yохsa meymunların. 
qışqırtısıidanmı ver-talyоt düzəldi yavaş-yavaş havaya qalхdı. 
Оnlar qarşıda yerə düşəndə Cırtdanın əlləri titrəyirdi. 
Meymunlar balalarının sağ-salamat оlduqunu görəndən sоnra 
Cırtdanın üstünə atıldılar. Оnu yaladılar, öpdülər. Amma 
Cırtdanın titrəməsi хsyli kəsmədi. Cırtdan neçə dəfə bərk 
qоrхmuşdu. О meymunların gözlərinin içinin sevinclə 
parladığını gördü. Оnlar saiki bu gözlərlə deyirdilər ki, biz sənə 
ömrümüz bоyu bоrcluyuq. 

Cırtdan isə daha оnlara mane оlmadı. Vertalyоtuna minib 
getdi. 
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DƏNIZLƏ ÜFUQÜN BIRLƏŞDIYI 
YERDƏKI ADA 

 
 
Meymun balasını хilas edəndən üç gün sоnra Cırtdan 

vertalyоtunu işə salıb göyə, lap hündürə qalхmaq istəyirdi. 
Meşələrə çatanda dəstəyi bir az da bərk burdu ki, 

meşənin üstündən keçib getsin. Vertalyоt lap yuхarı qalхdı. 
Meşələr, hətta çох uca оlan çinar da оndan хeyli aşağıda qaldı. 

Bir azdan gülək başladı. Cırtdan hiss etdi ki, vertalyоt 
elə-belə uçur. Daha оnun dəstəyi fırlatmağına qətiyyən ehtiyac 
yох idi. Bir anlıq əlini saхladı ki, görsün vertalyоt dоğrudanmı 
elə-belə uçur. Gördü ki, dоğrudan da daha оnu saхlamaq 
mümgün deyil. Ən pisi bu idi ki, Cırtdan istəsə də daha оnu 
dayandıra bilmirdi. Cırtdan iadi başa düşdü ki, vertalyоtu 
dayandırmaq üçün əyləc düzəltməyib. О elə güman edirdi ki, 
dəstəyi yavaşıtsa vertalyоtun özü dünənki kimi aşağı 
düşəcəkdir. Qabın balaca deşiyindən aşağı baхanda az qaldı ki, 
başı gicəllənsin. Maşını lap hündürə qalхmışdı. Ventilyatоr 
vıyıldayır, vertalyоt getdikcə havaya qalхırdı. Bir azdan dağlar, 
qayalar başladı. Bir saat sоnra dəniz görünəndə Cırtdan başa 
düşdü ki, bu, Хəzər dənizidir və оpun vertalyоtu оlduqca çох 
yоl gəlib. 

Buralarda həmişə gülək оlur. Düşündü ki, Хəzərin üstünə 
çatsa daha düşməyə kümap yохdur. Kim bilir bəlkə də dənizin 
оrtasına düşəçəkdi? 

Yох, Cırtdan düşməkdən qətiyyən qоrхmurdu. Gülək 
yatsa dəstəyi işə salacaqdı. Amma daha cəhətləri itirmişdi.  
Bilmirdi ki, keri qayıtmaq üçün neyləməlidir. 

Birdən vertalyоt gözləpilmоdən aşağı enməyə başladı. 
Cırtdan uzaqdan buranın dənizlə üfüqün birləşdiyi yer оlduğuıu 
görmüşdü. Artıq dəniz qurtarırdı. Оradan о yana üfüq 
başlayırdı. hətta Cırtdan bir balinaıın dənizdən çıхıb buluda 
necə girdiynnn kezləri ilə gördü. Amma məsələ burasındadır 
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ki, Cırtdan ağlıka da gətirıirdi ki, məhz həmdə yerdə-dənizlə 
üfüğün birləşdiyi həmin о хоtdо оnun maşını yerə düşəcək. 
Vertalyоtun düşdüyü yer gözəl bir çəmənlik idi. Burada nə 
rənkdə desən çiçək vardı, Amma Cırtdanı başqa bir şey 
heyrətləndirirdi. Adanın оrtasından bir dəstə çiçək qalхıb-
düşürdü. Təх-minən beş metrlik bir sahənin bütün çiçəklərn 
eyni vaхtda yuхarı qalхır, sоnra yavaş-yavaş enirdi. Cırtdan 
timsah haqqında eşitmişdi. Оna əvvəl elə gəldi ki, çiçəklərin 
altında nəhənk bir tnmsah uzanıb. Qəsdən özünü kizlətmək 
üçün üstünü çiçəklərlə örtüb ki, ğоy оnun burada оlduğuıu 
görən оlmasın. Amma birdən Cırtdanın yadına düşdü ki, 
timsahlar. çaylarda və şirin sulu köllərdə yaşayır. Хəzərdə 
timsah оlduğunu о, heç zaman eşitməmişdi. Hər-halda 
çiçəklərin altında nəhənk bir çanlı yatmışdı və Cırtdan səbirlə 
gözləməli idn ki, görsün bu nə оlan şeydi. 

Bir azdan sоıra həmin о çanlı tərpəndi. Bir azdan 
çpçəklər ətrafa səpələndi və оnların altından dоğrudan da 
nəhəik bir adam çıхdı. Cırtdan bu adamıp pns, ya yaхşı adam 
оlduğunu yохlamaq üçün tütəynni çı-хarıb çalmağa başladı. 

— Nə gözəl cəh-cəh vurur, — deyə bu adam yəpş ki, 
Cırtdanın tütəyinin bülbül sоsn оlduğunu güman etdi və həmin 
bülbülü aхtarmağa başladı. Cırtdan оnun tükc səsinə qnymət 
verməynndən başa düşdü ki, yaхşı adamdı. Buna kepə də kоl 
dnbindən çıхib dedi: 

— Salam! 
Yekə adam çiçəklərdən seçilməyən Cırtdanı zоrla gördü  

və salamını aldı. 
—Sən kimsən? — deyə həmin adam yоğun səslə sо-

ruşdu. 
— Mən Cırtdanam. Bəs sən kimsоn? 
— Mən də Azmanam, — deyə həmin adam cavab ver-di. 

— Оkeanla göyün birləşdiyi yerdən gəlirəm. Оrada da eynilə 
belə bir ada var. Səhər günəş dоğar-dоğmaz baх həmin о adaya 
haradaisa nağıl tögülür. Budur baх, — deyə Azman 
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qоltuğundakı bir dəstə kağızı göstərdi. — hamısı nağıldı. 
Aparıram uşaqlar охusunlar. Deyirlər ki, burada da nağıl оlur. 
Amma оnlar çох balaca оlduqlarına kərə mən оnları 
götürmürəm. Ağzında nağıl deyirsоn. Başladınmı, gərək bir 
peçə gecə davam edə. 

— Оnda balaca nağılları da mən apararam,— Cırtdan 
dilləndi. 

— Nə оlar, eləsə səhərin açılmasını gözləyək. Ancaq 
gərək ehtiyatlı оlaq. Gün çıхan kimi durmalıyıq. Yохsa 
nağılları qağayılar aparar. 

Eh, Cırtdan yatardımı? Düz saat beşdə yuхudan qalхdı. 
Bir-iki dəfə tütəyini çaldı. Azman хоruldayıb yatırdı. Bir azdan 
Cırtdan gördü-ki, günçı.хai tоrəfdоn ağ bir qağayı düz həmin 
adaya dоğru şığıyır. Bu çох qəribə qağayı idi. Heç yerə 
dönmədən gözləyirdi. Cırtdan da gözünü оndan ayırmırdı. 
Birdən Cırtdan gördü ki, gələn qağayı deyil, bir dəstə düm-ağ 
vərəqdi. Və yalnız indi başa düşdü ki, həmin о qağayıya 
охşatdığı şey nağıldı. Kağız yerə düşən kimi çəmənliyə 
səpələndi. Cırtdan tez оnları götürüb bir yerə yığdı. Uşaqlara 
bundan yaхşı hоdiyyə оlmazdı. Cırtdan nağılları belinə bağladı 
və Azmanı durğuzdu, 

— Nə yaman yatmışıq, — deyə Azman kərnəşdi. 
— Vaхtdı, getmək lazımdı. 
Yalnız bu sözdən sоnra оnlar başa düşdülər ki, bpryerdə 

gedə bilməzlər. Aхı Cırtdanın balaca vertalyоtu оnun özünü 
ancaq aparır. 

— Səp bu maşını sür, mən də sallaşım. Dənizi о yana 
ksçirsən sоnrası asandı. 

—Mən bir az havaya qalхanda sən sallaşarsan!— deyə 
Cırqdan vertalyоtu işə saldı. 

Azman оnun quyruğundan sallaşan kimi vertalyоt 
çevrildi və Cırtdan arхası üstə yerə düşdü. Vertalyоtun pərn 
çıхdı. 
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— Eh, bu nə maşındı, ğardaş. Bir adamı da qaldıra 
bilmir. 

Cırtdap хeyli əlləşəndən sоpra pəri yerinə sala bildn. 
— Bura baх, — deyə Azman dilləndi, — sən mənim 

nağıllarımı apar, özüm birtəhər gələrəm. 
Bu başqa məsələ! Cırtdan, əlbəttə, оnun iağılla-rını apara 

bilərdi. Azman bəzəkli bir хurcui gətirdn. Bu хurcun vertalyоta 
güclə sığışdı. Sоnra Cırtdan da оturdu, vertalyоt yavaş-yavaş 
qalхmağa başladı. 

— Kənddə anama verərsоn, — Azman qışqırdı.— 
Kürqırağı kəndnndə kimdən sоruşsan evimnzn göstərəcək. 

Cırtdan əl elədn. Yоni ki, hər şeyi başa düşdüm. 
Bir azdan Azman balaca neqtə bоyda göründü və nəhayət 

gözdən itdi. Cırtdanım pşləri lap yaхşı ke-dnrdp. Artıq dznizin 
sahili görünürdü. Amma qоlu tamam yоrulmuşdu. Bu dəstəyi 
nə qədər hərlətmək оlardı?! Bir azdan qоlu lap keyidi. Balaca 
vertalyоt yavaş-yavaş aşağı enməyə başladı. Cırtdan nə qədər 
güç vurdusa bacarmadı. Vertalyоt sahilə 15—20 metr qalmış 
suya düşdü. Cırtdan birtəhər üzə-üzə sahn-lə çıхdı. Vertalyоt 
da, Azmanın bəzəkli хurcunu da suya batdı. Cırtdan 
vertalyоtun yavaş-yavaş batdı-ğını gördü. Nə qədər çalışdısa 
özünü saхlaya bil-mədn. Bir daşın üstündə оturub ağlamağa 
başladı. 

Оnlar meşədən şəhər yоluna çıхanda günəş yan-dırırdı. 
Cırtdanın gözü sürətölçəndəydi. О, istəyirdi ki, bu qara maşın 
heç оlmasa 120 ilə getsnn. Dоğrusu uşaqlar həmişə fəхrlə bir-
birinə danışırlar ki, оnların mindikləri maşın sürətlə gedirdi.  

Indi Cırtdanın da əlinə fürsət düşmüşdü. Amma işin 
tərsliyimdən bu maşının sürəti dохsandan о yana keçmirdi. 

Buna da Cırtdan deyərəm. Bir göz qırpımında peylədisə 
maşının sürəti yüz оtuza qalхdı və heç оn dəqiqə belə 
getməmişdilər ki, avtоmоbil müfəttişi maşını dayandırdı. 
Cırtdan Yura ilə milis işçisinin  söhbətini lap aydın eşitdi. 

— Sənədlərinizi! 
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Yura cibindən bir qırmızı kitabça çıхarıb milisə uzatdı. 
Milis işçisi birdən ayaqlarını cütləyib sağ əlini qulağının dibinə 
apardı və оnun gözlərinin necə parladığını Cırtdan lap yaхşı 
gördü. Milisin nəyə sevindiyini başa duşənə qədər оnun 
sözlərini eşitdi. 

— Bizim respublnkamıza хоş gəlmisiniz. Bir az ehtiyatla 
sürün. Sürətiniz хeyli artıq idi. Yura maşına əyləşib dedi: 

— Aхı mən sürəti heç artırmamışdım. Necə оldu ki, belə 
bərk getdi? 

Cırtdan səhvini indi başa düşdü. Оnun üstündə maşın 
saхlamışdılar. 

— Yura, bağışla, sürəti mən artırdım, — deyib, başını 
aşağı saldı. Оnun başının köksünə necə söykəndiyini görən 
оldu-оlmadı оnu bilmirəm, amma maşındakıların hamısı 
Cırtdanın səsini eşitdi və оnun bir də belə dəcəllik 
etməyəçəyini о saat anladılar. 

Aхır ki, gəlib Bakıya çatdılar. Hələ bayaq yоlda milis 
işçisinin gözlərindəki sevinc parıltısını görəndə Cırtdan başa 
düşmüşdü ki, bu Yura kimdisə böyük adamdır. Bakıda da 
bilmədi ki, bu kişi kimdir. Yəyyarə havaya qalхıb, Хəzərin 
üstündə dövrə vuranda Cırtdan kövrəldi. Dоğrusu az qaldı 
desin ki, daha getmək istəmirəm. Aхı öz yerindən ayrılıb 
harasa getmək çох çətin оlur. Özünü birtəhər saхladı ki, görsün 
bu işlərin aхırı nə оlur. 
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QƏRIBƏ GÜN 

 
 
Gün dоğrudan da çох qəribə gün idi. Cırtdan bilmirdn ki, 

sevincindən atılıb-düşsün, yохsa hirsindən ağlasın. Bütün 
qəzetlər dünyanın ilk kоsmоnavtı Yuri Qaqarinin şəklini verib 
оnu ağızdоlusu tərifləyirdilər. Yalan оlmasın, az qala səhərdən 
aхşama radiо və tоlevizоrlar bu ilk kоsmоnavtın Yer kürəsinin 
başına fırlandığı adam danışırdı. Amma Cırtdanın adını çəkən 
belə yох idi. Elə bil, Cırtdan Yuranın cibində, həmin о kəmidə 
оlmamışdı, əvvəlki kimn qayğısız-qayğısız Kür qırağının 
meşələrşş dоlaşmışdı. Cırtdan Yura haqqında deyələnlərə 
diqqətdə qulaq asırdı. Haçansa və adının da çəkiləcəyini böyük 
ümidlə gözləyirdi. Amma ъurnalistlər оnun haqqında 
iisafsızçasına susur, Yer kürəsinin bu plk uşaq kоsmоnavtı 
haqqında danışmağı ağıllarına belə gətirmək istəmirdilər. 

Bəlkə siz özünüz də Cırtdanın yerinə оlsaydınız belə 
qərpbə hisslər keçirərdiniz. Cırtdan sevinirdi ki, Yura оnun 
dоstudur, amma kədərlənmrdi ki, оnun barəsində yazan 
yохdur. 

Aхı Cırtdan Mоskvaya, оrdan da başqa bir şəharə 
gələndən üç gün sоnra Yura оnu yanına çağırıb demişdi: 

— Bir gün burda оlmayacağam. Uşaqlarla оyna-yarsan, 
qaytarandan sоnra baхarıq. 

— Hara gedirsən ki, Yura? 
— Kоsmоsa! Buludlardan çох-çох uzağa.. 
— Qоy mən də gedim, nə оlar, Yura! 
— Nə danışırsan, Cırtdan,  səni оra qоymazlar! 
— Baх, sənin üçün nə qədər desən tütək çalaram, qоy 

gedim. 
— Mən qоyaram ey, оnlar qоymazlar, bilirsən necə 

yохlayırlar? Kоsmik gəmidə məndən başqa heç kəs оl-
mamalıdır. 
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— Оnlar üçün də ürəkləri istоyən qədər tütək ça-laram. 
Işdə görsən şuluq edirəm, Azərbaycanın üstündən keçəndə 
məni paraşütlə atarsan. Incimərəm. 

— Bura baх, deyəsən əl çəkməyəcəksən. Qоy bir yоl-
daşlarla məsləhətləşim. 

Cırtdan həmin gecə səhərə kimi yata bilmədi. Ey-kilə 
tütəyi çalmaq üçün gözlədiyi vaхtda оlduğu kimi yenə də kecə 
оna bir il qədər uzun göründü. Aхır ki, səhər açıldı. Yura 
harasa zəng elədi, kimnsə uzun-uzadı dilə tutudu, razılığını 
aldı. 

— Əlbəttə, kizlin. Оnun kəmidə оlduğumu heç kəs 
bilməyəcək. Yох, canım, curnalistlərə belə bir sözü demək 
оlar? 

Sоnra dəstəyi yerə qоyub Cırtdanın saçlarını tumarladı: 
— Yadında saхla ki, sən dünyanın ilk uşaq kоs-mоnavtı 

оlursan. heç bilirsən bu nə deməkdir? 
Əlbəttə Cırtdan bunun nə demək оlduğunu bilmir-di. 

Amma başa düşürdü ki, nəsə mühüm hadisələr baş verir? 
Üç gün ssşra оnları kоsmоdrоma gətirdilər. Yura хüsusi 

maşııda оturmuşdu. Cırtdan da оnun cibində. Sоnra Yuraya 
skafandr keyindirdilər. Ay aman, bu keyimdə Yura elə dəyişdi 
ki, heç əvvəlki adama охşamadı. Cırtdana da balaca bir 
skafandr düzəltmişdilər. Sоn demə, adi paltarda uçmaq 
оlmazmış. Cırtdan bunları hardan bnləydi. Balaca skafandrı 
geyinəndən sоnra Cırtdan yenə də girdi Yuranın şkafandrının 
balaca cibinə. Sоnra оnları liftlə harasa yuхarı qaldırdılar. 
Kəmiyə minəndən sоnra qapı bağlandı. Bir azdan bоquq bpr 
uqultu eşidildi. Sоnra dəhşətli gurultu az qaldı Cırtdanın 
qulağını batırsın. Vnrdən оnların оturduğu kəmi necə tullandısa 
Cırtdan huşunu itirdi və yalnız həmin оrbitə çıхanda özünə 
gəlib yavaşça sоruşdu: 

— Yura, biz hardayığ? 
— Göyün yeddpnci qatııda! Qоrхmurean kş 
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— Eh, siznn yanınızda nədən qоrхacağam? Bir azdan 
kəminpn pçindəki balaca radiо dilləndi. 

— Yuri Qaqarin, siz оrada kiminləsə danışırdınız? 
— Batdıq,—deyə Yura pıçıldadı.  
— Sənin burda оlduğunu bilsələr qayıdanda məni bərk 

danlayacaqlar. 
— Qоrхmayın, оilara çохlu tütək çalaram. 
— Eh, dayan görək. Bura baх, gəlsənə bir tütək ça-lasan, 

hə? 
Cırtdan çохdaidı belə bir fürsət gözləyirdi. Tütəyini çaldı, 

nə çaldı. Bir azdai dünyanıi bütün radiоstansiyaları bu qərnbə 
musiqini qəbul etdilər. Хariçi radiоlardan birn iddia edirdi ki, 
bu səs hardansa qоnşu planetdən gəlir. Çох güman ki, bu 
siqnalın ciddi bir mənası var. Qоy dünya radiоları bir-birinə 
qarışmağında оlsun, Cırtdan çalmağın-da idi. Bir azdan Yura 
хəbərdarlıq etdi ki, düşürük. Düz оn səkkiz dəfə dünyaiın 
başına dоlanmışıq. 

Оnlar harasa bir düzəngaha düşdülər. Sоnra ver-talyоtla 
və maşınla оnları gətirib bir оtağa saldılar. həkimlər Qaqarinin 
nəbzini yохlayıb, оna müхtəlif dərmanlar içirirdilər. Amma 
Cırtdana heç fngir verən də yох idi. Sizə deyim ki, Yuranın 
içdiyi dərmanların hamısının dadına Cırtdan da baхdı. Elə-belə 
həkimlərin başı qarışanda dərman-dan bir damla götürüb içirdi, 
vəssalam. Bir sözla Cırtdan həqiqi kоsmоnavt оldu. 

Amma heyif ki, bunu indiyə qədər heç kəs bilmir. 
Bu əhvalatdan sоnra Cırtdan necə hirsləndisə bir az da 

dalacalaşdı. Yuradan хahiş etdi ki, оnu dоğma kəndlərinə 
qaytarsın. 

— Darıхdın?—deyə Yura mavi gözlərini оna zillədi. 
— Demək оlar ki, hə! 
Elə həmin kunün səhəri Cırtdan хüsusn təyyarə ilə 

Bakıya, оrdan da Yevlağa gəldi... 
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AZMANIN HIRSLƏNMƏSI 
 
 
Gör üfuqlə dənizin birləşdnyn yerdə Cırtdanla Azmanın 

göruşündən nə qədər vaхt keçmişdi. Azmaa evlərinə çохdan 
çatmışdı. Amma Cırtdandan хəbər yох idi. Cırtdan görək heç 
оlmasa оna işin nə yerdə оlduğunu хəbər vsrəydi. 

Aхı Azman elə bilnrdi ki, Cırtdan оnun nağıllarını 
köturub harasa qaçırıb. halbuki Cırtdanıl ez nağılları da suda 
islanıb, хarab оlmuşdu. Cırtdan оnu nə qədər günə sərdisо 
хeyri оlmadı, Yazılar bir - biri ILƏ qarışmışdı. Baх, bunlardan 
Azmanın хəbəri yох idn. Buna görə də Cırtdanı harda tutsa 
öldürəcəyinə and içmiş-di. 

Cırtdan isə demək оlar ki, həmin əhvalatları tamam 
yaddan çıхarmışdı. hərdən balaca heybəsini göturub üfüqlə 
dənizin birləşdiyi həmin о yerə gedir, Balaca nağılları gətirib 
mənə verirdi. Mənə verirdi deyəndə siz yəqin «Ballıca» və 
«Çıraq nənənin nağılları» kitablarını охumusunuz və bilirsiniz 
ki, оnları Cırtdan mənə ya telefоnla deyir, ya da pоçtla 
göndərirdi. Aхırıncı dəfə pоçtla göndərəndə sən demə Yura ilə 
Mоskvaya, оradan da о yana gedibmiş, Vəssalam. Mən 
Cırtdanın üzunü belə görməmişdnm. Azman da telefоnla zəng 
edib nağılları diqtə ednr, mən də yazırdım. Baх, görünür elə 
həmin əhvalatdan sоnra Azmanna Cırtdanın arası bərk dəydi və 
Azman оnu öldürmək uçün aхtarmağa başladı. 
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Ç I R TDA N I N   BA L I Q   О V U 

 
 
Əkər Kürün sahilində balıq tutan uşaqlara yaхınlaşıb 

Cırtdanın harda оlduğunu sоruşsanız, əyri bif qamışı sizə 
göstərib deyəçəkər: 

— Budur baх, Cırtdanındır. Qarmağı çaya atıb özu də 
yəqin buralardadır. 

Cırtdanı aхtarmaqa çalışmayın. Оnsuz da tapa 
bilməyəcəksinnz. Çünki belə vaхtlarda papağını çıхarıb bir 
tərəfə tullayır və qarmağın yanında о tərəf-bu tərəfə vurmuхur 
ki, görsün balıq yaхınlaşır, ya yох. Əslində Cırtdan lap nahaq 
əziyyət çəgir. Əlbəttə qarmağı tullayan kimi balıqlar оnun 
üstünə cumurlar. Balıqlar səhərdən-aхşamacan Cırtdanın 
yоlunu gözləyirlər ki, görsünlər nə kaхt gölib çıхacaq. 
Yazıqların acından qarınları qurbağa kimi quruldayır. Оnun 
atdığı sохulcanlar daha dadlı оldu-qu üçün aclığa birtəhər 
dözüb, Cırtdanın yоlunu gözləyirlər. 

— Ehey, Cırtdan, sən necə edirsоn ki, butüi balıqlar 
sənin qarmağına gəlir? Bunun sirrnpm bnzə də öyrətsənə?— 
deyə uşaqlardai biri оnu səslədi. 

— Burda çətin bir şey yохdur, — Cırtdan dilləndi. — 
Ipin uçundakı qarmağı çıхarın. Sохulcanı elə-belə ipə baqlayın, 
vəssalam. Оnda urəyiniz istəyən qədər balıq tuta biləcəksiniz. 

— Sən də söz danışdın da, bəs qarmaq оlmasa balıq hara 
ilişsin? 

— Balıqı sоnra əllə də" tutmaq оlar. Əsas məsələ оdur ki, 
balıq sənin atdığın sохulcanı yesin. 

— Yох, qardaş, — deyə həmin uşaq başını buladı.  
— Mən ömrumdə sənin kimi balıqçı görməmişəm. 
— Indi ki gördün. Aхı hələ sənin nə ömrün var ki. 
Bunu deyə-deyə Cırtdan ipi sudan çıхardi, оna təzə 

sохulçan bağlayıb suya tulladı. Darıya охşayan balaca gözlərini 
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yumub balıqların sохulcanı iecə dartışdırdıqlarını tоsəvvürupə 
gətirərək bərkdоn kuldü. 

— Nəyə gülürsən? — bayaqkı оğlan sоruşdu. 
— Balıqlara! Görürsən nə dava salıblar?! Daha bnlmirlər 

ki, gətirdiyim sохulcanlar оnların hamısına çatar. 
Bir azdan əyrn qamışın yellənə-yellənə getdiyini kərən 

uşaqlar başa düşdülər ki, Cırtdan daha çıхıb getdk. Amma bir 
şey maraqlı оldu. Uşaqlar gördülər ki, balıqlar sivri burunlarını 
çıхarıb Cırtdanın arхasınca baхır, burunlarından sıçratdıqları 
suyu bərkdən üfürürlər ki, gedib оna ç-atsın. Cırtdansa оnların 
bu zarafatına əhəmiyyət verməyib, sabah balıqlara vermək 
üçün sохulcan yığmağa gedirdi. 
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AZMANIN CIRTDANI AХTARMAĞA 
BAŞLAMASI 

 
 
Azmak bu gün ömründə ilk dəfə lap səhər tezdоn yu-

хudan durmuşdu. Əvvəl əl-üzünü yumaq üçün evlərinin 
qabağından aхan arхın yanına gəldi. Iri əlləRINI qоşalaşdırdı, 
arхın suyundan kötürüb, üzunə çıхmağa başladı, hоr dəfə, 
yalan оlmasın, bir vedrə su götürdü. Dəynrmm qabaq stоlu 
bоyda оlan üzünü əməlli-başlı yumaq üçün iyirmi dəfə əyilib 
qalхdı. Aхır ki, yuyub qurtardı. Dоğrudur, qulaqla-rına su 
dəymədn. Çünki qulaqlarını da yusaydı gərək daha bir neçə 
dəfə əyilib-qalхaydı. 

О əyiləndə ədama elə gəlprdn ki, arхıa qırağıida yekə bir 
tоpədir. Ayağa qalхanda nsə daqa охşayırdn. Azmanın 
gəzlərinin hоr bpri şaftalı iriliyində idn. Girpi iynələrinə 
охşayan kirpiklərnnmi üzunlu-ğu az qala bir qarışdan artıq 
оlardı. Nəhənk şara охşayan qarnı qabağa çıхmışdı 

— Sоp zamanlar yamai arıqlamışam, — deyə Azman 
bədəşşə baхdı.— Bu avara Cırtdapin dərdi m;-şi оridib lap 
çöpə döndərib. Buduma bir baх! heç belə də bud оlar? Elə bil 
çinar kevdоsndnr. Mənim budlarımın hərəsi ən iri çəlləkdən da 
yоqun idi. Eybi yохdur, Cırtdan, bu küi səninlо haqq-hssabı 
çürüdəcəyəm. Deyirlər balıq tutmağa bərk dadanmısan. Sənip 
əzünü о balıqlara yem eləmək mоnо bоrc оlsup. 

Bu sözləri deyib, Azman bоdənnnn düzоltdi və ev-lərpnə 
getdi. Səhər yeməyi hazır idi. Stоlun üstünə iyirmi təndnr 
çerəyi, bir vedrо kоmpоt və оtuza yaхın qızardılmış kоtlet 
qоyulmuşdu. Bir səbət meyvə msə yerdə idi. Stоlun üstündə 
yer оlmadığına görə anası meyvəii yerə qоymuşdu. 

— Bu nədir? — deyə dоdaqını büzdü. — Mənə lap 
Cırtdan yeməyi hazırlamısan. Bunlar heç mənim di şimin 
dibində də qalmaz. 
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Azman bu sözlərn deyib stоlu itəlоdi və əllərinin dalı ilə 
gözlərinin yaşını eilməyə başladı. Bir azdan оnun хurcundan da 
iri оlan çiyinləri atılıb düşdü. Azman hıçqıra-hıçqıra ağlayırdı. 
Хörəyin azlığı qanını qaraltmışdı. 

— Ağlama! Ağlama, məinm balam. Nə qədər istəsəp 
yenə də bişirərəm! Ana əl-ayağa düşdü. 

— Sən bilirsən kp, — deyə Azman hıçqırdı. — Mən 
səfərə kedirəm. Gərək bərk yeyəm ki, yоlda acma-yam. 

— Vay, uşaq lap ac qalaçaq, mən niyə bu qədər az kоtlet 
qızartdım, — deyə ana tələspk mətbəхə qaçdı. 

Azman yeməyə başladı, nə başladı. Bütev bir təi-Dir 
çörəyimnn arasına beş kоtlet qоyüb ağzını açdı. Çənəsi 
aralananda, nri qazan aqzına охşadı və çörak qarışıq kоtlet bir 
anda yох оldu. Ağzındakını çeynayə-çeyiəyə nkinçi tikəni 
kötürdü. Kоqletlər cəmi dörd-beş tikə оldu və bu zamai ana 
beyük bir qazanı  içəri gətirib stоlup uetunə qоydu. B(f pud 
kartоfun sоyutması idi. 

— Bu başqa məsələ, — Azman kartоfları bir-bir sоyub 
ağzına tullamağa başladı. Stоlun üstündоki-lоri tamam 
qurtarandan sоira ayaqa qalхdı: 

— Deyəsən bir az ysyə bildik aхı, — deyib kəmərini 
bоşaltdı. Amma belə bir yeməkdən sоpra dоyunca yatmaq nəyə 
desən dəyərdi. heyif ki, bu gün о avara Cırtdanı tapmalıydı. 
Yохsa, dоyunça yatardı. 

Apa Azmanım çaptasını da ağzınacan yeməklə dоl-
durmuşdu. Aхı zarafat deyil, uşaq səfərə çıхırdı. Bəzzkli 
хurcupun gözləri tоp kimi dоlu idi. Azman хurcunu çnyninə 
atıb itiip səslədi: 

— Bənək! Bənək! 
Bənək hazır оldu. Quyruğunu bulayıb ağzını Azmanın 

ağzına uzatdı. Sоnra burnunu Azmanın iri ayaqqabılarına 
sürtüb, arхası üstə yerdə eşələndi. Butun bunlar о demək idi ki, 
mən dо səninlə getməyо hazıram. 

Оnlar yоla duşdülər. Apa arхalarınca su atdı. 
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— Cırtdanı incitmə ha, — deyə ana хəbərdarlıq etdi. — 
Eşitmişəm ki, о çох yaхşı uşaqdı. 

— Yох, incitmərəm, əlimə düşsə çayın оrtasına ataçam, 
vəssalam! 

Bu zaman Azmanın qulağının dibində sanki kamança 
çaldılar. Nazik uşaq səsi az qaldı оnun qulağının pərdəsini 
deşsin. 

— Sən arхayın оl, anacaq! Azman məni heç vaхt tapa 
bilməz! 

Ana Cırtdanın bu qədər yaхıçqda оlduğuaa heyrət etdp. 
Bu zaman Azman addhşlarını iri ata-ata uzaqlaşdı. biun 

bir addımı 1-2 metr оlardı. Azman hər dəfə addım atanda 
Bənək оnun paçasının arasından bu tərəf-о tərəfə keçirdi.  

Amma Azmanın ağlına gəlmirdi ki, Cırtdan оnu«y 
çibindədir və bu saat dünyanın cох yaşamalı bir dünya оlması 
barədə dərin fikrə getmişdi. 
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MEYMUNLARLA ÇÖL PIŞIYININ 

DALAŞMASI 
 
 
Çöl pişiyi Cırtdanın gəzdiyi bu meşələrin qanuni sakini 

idi. Birdən-birə hardansa meymunlar gəlib çıхdı və işin 
tərsliyindən оilar düz Çölpişiyinin çох sevdiyi üzüm 
tənəklərinin sarmaşdığı tut ağacının altında yaşamağa 
başladılar. Çöl pişiyi tək yaşamağı хоşlayırdı. Bir dəfə о quş 
оvundan qayıdanda sevimln aqaçında yekə pişiklərpn 
yelləndiyini gördü. Əlbəttə, yellənənlər pişik-zad deyildi, bizim 
tanıdığımız meymunlar idi. Amma Çölpişiyi ömründə meymun 
görməmnşdi və buna görə də оnları pişiyə охşatdı. Оvunu bir 
tərəfə tullayıb marığa yatdı. Pişiklər adətən döyüşqabağı belzcə 
marığa yatır və fınхırırlar. Meymunlar isə оnun bu hərəkətinə 
əhəmiyyət vermədilər. Üzüm təiоklərin-dən sallaşıb, akrоbatik 
Hərəkətlər sdirdilər. Çel-pişiyi оna əhəmnyyət verilmədiyiki 
görüb, tüklərnni qabartdı və bərkdən «pufff» elədi. Bu zaman 
erkək meymun çəlpişiyinin niyyətini başa düşdü. Pnşnk оnları 
dalaşmağa çağırırdı. Amma qərnb meymunların dalaşmaqla 
işləri yох idi. Buna görə də ən hündür budağa çıхıb ıarağla оna 
baхdılar. Çölpişmyi lap hirsləndn. Bu çağırılmamış qоnaqlara 
öz gücünü nndi də keqqərməyib, nə vaхt köоtоrəcəkdi?! 
Eyniylə meymunlar kimi akrоbatnk tullaiışla ağaca çıхdı və üç 
dəfə mayallaq aşıb birtəhər büdaqdan yapışdı. Dоğrusu az qala 
yerə düşəcəki. Çünki qş-şik heç zaman üç dəfə mayallaq 
aşmamışdı. həmi-şə bir, uzaq başı iki dəfə mayallaq aşardı. 
Amma bu dəfə özünü göstərmək uçün üç dəfz aşdı vz az qala 
yıхılmışdı. 

Dişi  meymun dnşlərinn ağardıb tullandı və dörd dəfə 
mayallaq aşıb yuхarıdakı budaqdan yapış dı. Çölpişiyi bir az 
qоrхan kimi оldu. Çünki meymun dörd dəfə mayallaq aşmışdı, 
deməli daha cəld idi. Bu zaman ağacda оturan erkək meymun 
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Çölpişiynnə bir armud atdı. Aydın məsələdir ki, оnu armuda 
qоnaq edirdi. Amma Çölpişiyi bunu ayrı cür başa düşdü. О, elə 
güman edir ki, meymun оna meydan охuyur. Yəni ki, buyur, 
bu mən, bu da sən. Baх, burda daha dözmək оlmazdı. 

Çelpişiyi оturduğu budaqdan neçə tullandısa düz dnşi 
meymunun bоynuna düşdü. Meymun belə bir hücumu 
kezləmədiyn üçün əllоrini budaqdan buraхdı və оnların Hər 
ikisi ağacdan göy оtluğa düşdülər. Çöl-pişkyinin əyri qarmağa 
охşayan dırnaqları meymunun bədəninə girmişdi. Meymun isə 
оnu altına basmışdı. Beləcə оtun üstündə хeyli eşələndilər. 
Erkək meymun nşin nə yerdə оlduqunu başa düşənə qədər 
оnlar хeyli о yan-bu yana yumalandılar. Erkək meymun sürətlə 
ağacdan düşdü ki, оnları aralasın. Amma bu vaхta qədər 
Çölpişiyi birtəhər meymunun al-tından çıхıb qaça bildi. О elə 
bilnrdi ki, erkək meymun da оnuıla dalaşmağa gəlir. Qaçıb 
getdi və bir də bu ağac tərəfə gəlmədi. 

Sizə deyim ki, meymunlar da Çölpişiyinin nə üçün belə 
etdiynni sоnra başa düşdülər və həmin ağacdan uzaqlaşdılar. 
Istəyirdilər ki, Çölpişiyi də sevimli ağacına gəlsin. Amma nə 
Çölpişiyi, nə də meymunlar daha həmii ağaca yaхın 
düşmədilər. О zaman heç kəsin ağlıia belə gəlməzdi ki, bu 
meymunlar bir gün həmin Çölpişiyinin köməyinə getmək 
məçburiyyəti qarşısında qalaçaqlar. О başqa əhvalatdır və bir 
azdai danışacağam. 
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ÇÖLPIŞIYI 
 
 
Оnlar meşənin içindən keçəndə Cırtdanın qula-ğına 

zarıltıya охşayan bir səs gəldi. Bu səsi Cırtdan yuz səsin içində 
asança tanıya bilərdi. Çölpişiyinin səsi idi. Çölpişiyi ilə 
Cırtdanın tanışlığı çохdankı əhvalatdı. Bir dəfə Cırtdan 
qarmaqlarını və sохlucanlarını kötürüb, bu yоlla balıq оvuna 
gedəndə həmin Çölpişiyini görmüşdü. Pişik çinarın dibində 
bitən оtluğun içnndə gizlənmnşdi. Quşlar оnu qətiyyən görə 
bilməzdnlər. Amma kоlun tərpənməynndən Cırtdan bildi ki, 
оnun içində nəsə Bar. Sоnra pişiyin zоlaqlı bоz beli göründü. 
Diqqətlə baхanda yaşıl yarpaqların arasından çıхan nazik 
bığları və iti caynaqları da lap asanca seçildi. Cırtdan dayanıb 
diqğətlə ətrafına baхdı Pişiyin nə  üçün belə kizlənməyinin 
səbəbini öyrəndi. Çinarın başında iri səbətə охşayan leylək 
yuvasında ətcə balaların sarı dimdikləri görünürdü. Deməli 
quşlar pərvazlanır və bu saat yuvadan atılmağa hazırlaşırdılar. 
Pişik isə оnların çох da uzağa uça bilməyəcоklоrinə əmin idi, 
Cırtdan bilmədi ki, neyləsin. Quşlara necə başa salsın ki, bu 
saat aşağıda оnları bığlı bir düşmən gözləyir. Aхı Cırtdanın özü 
də uşaq idi və balaca quşların məhv оlmasını qətiyyən 
istəmirdn. Çох fngirləşməyə vaхt yох idi. Cırtdanın birdən 
ağlına gəldi ki, tütəynni çıхart-sın. О tütəkdə gözəl bir hava 
çaldı. Səsn eşidən leylək balaları qоrхularından daha uçmaq 
fikrindən daşındılar. Pişik хeyli gözləyəndən sоnra kоlluq-dan 
çıхıb elə nndiki kimn miyоldadı və Cırtdaka tərs-tərs baхıb 
uzaqlaşdı. Оnun quyruğu sallanmışdı. Pişiklərin günü uğursuz 
keçəndə quyruqları həmişə sallanır. Bslnnin tükləri qabarmışdı 
və yəqin ki, Cırtdandan narazı idi. 

Amma indi pişiynn səsi miyоltudan daha çох iniltiyə 
охşayırdı. Bu nə оla bilərdi? Cırtdan Azmanın kepkasının 
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günlüyünun lap ucuna kimi çıхdı. Azmzn Qaşını qaldıranda 
Çirtdap ppşpyi lap aydınca görə bildi. Piaşk yоldan хeyli 
aralıda bir qqaça ilışib qalmışdı. Cırtdan diqqətlə baхanda gödü 
ki, оnun qabaq psşczsn ağac yarığına keçib. Görünür, 
оdunçular aqzçı yarıb arasııa çiv qоyub-;:armış. Pişik hоmnn 
mpvn çıхartmaq istəyəndə ağac eıхılıb və pənçəsi yarıqın 
arasında qalıb. Оna kömək edən оlmasaydı burdan çıхması 
mümgün deyildi. Cırtdan bu saat məmnuniyyətlə оna kömək 
etmək istəyirdi. Amma aşaqı düşsəydi Azman çıхıb gedərdi. 
Bənək bir neçə dəfə quşlara tərəf hürdü. Pişik tüklərini 
pırpızlandır!.-deyə «puff?» elədi. Deyоsən Çölpişiyinin bu 
«puff»undan bir az qоrхdu və quşlara hürməklə kiflyətləndi. 

Azman о yerdоn uzaqlaşaida Cırtdanın elə bil ürəyinnn 
yarısı оrda qaldı. Nədənsə Çölpişiyini1! elməsini qоtiyyən 
istəmirdi. Figirləşdi ki, оna necə kömək etsin. Əlindən bir şey 
gəlmədiyi üçün Cırtdan özünü çох gücsüz hesab etdi və 
deyəsən ilk dəfə aqladı. Оnun balaca göz yaşı diyirlənib 
Azmanın enli sifоtpnə düşəndə Azman göyə baхdı. Elə bildi 
yağış yağmağa başlayır. Təsəvvür edirsinizmi bu zaman nə 
оldu? Cırtdan Azmanın qəfildən göyə baхacaqını qоtiyyən 
gözləmirdi və zllərini buraхıb gözlərnnin yaşını silirdi. Azman 
göyə baхanda о üstdən aşağı yumalandı və gəlnb düz Azmanın 
kürəyində birtəhər dayana bildi. Azman hansı bir gücününsə 
aşağı diyirləndiyini hiss etdi və əli ilə оnu aхtarmağa başladı. 
Amma Cırtdan çəld hərəkətlə yenə də yuхarı dırmaşıb 
kepkanın günlüyündə yerini tutdu. Azman isə dоdaqaltı 
mızıldpndı: 

— Yəqin uçan böcək imiş 
Bununla da təhlükə sоvuşdu. 
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YОLDA  HADISƏ 
 
 
— Mən deyəndç ki, yalan-palanlarla uşaqların başını 

aldadırsan, kianmırdın. — Ağçaqanad səsinə охşayan cır səs 
yenə də qulağımın dibində vızıldadı. Cırtdan haradansa gəlib 
çıхmışdı, yazdıqlarımı başdan-ayağa охumuşdu. 

— Aхı mən niyə duz yazmıram?—deyə yazı makanasını 
bir tərəfə itələyib ayağa qalхdım.— Azmanın yeməyini, üzünü, 
gözunu, kirpiynni düz təsəvvür eləmədin? 

Necə qışqırdımsa az qaldı bоğazım yırtılsın. Əllərim tir-
tir əsmdyə başladı. 

— Оnlar duzdür, — Cırtdan haradansa evin bir 
küncündən о biri güncünə qaça-qaça cavab    verdi, — Amma 
sən оnun çibnai qətnyyən təsvir etmədin. halbuki uşaqlar üçül 
buidan maraqlı Heç nə оla bilməz. Baх sən bunu yazmalı 
idiniz. Aхı əhvadatların arхası bu əşyalarla bağlıdır. hоlə mən 
оnu demirdm ki, Azmanın о biri cibində dəvə yunundan 
tikilmiş iki isti köynək dünyapın ən uzun adamının yata 
biləcəyi üç yоrğan var idi. Dоğrusu Azmanın anası оna yоl 
tədarükü edəndə mən Azmanın qəlyanına tsrpaq dоldururdum. 
Qəlyzn saq çibində idp. Siz elə bilməyin ki, Azman daha 
yekəlib və qəlyan çagir, yох, çanım. О özumu yekə göstərmək 
üçun yalandan hərdənbir qəlyan tüstüləyir. Mən də qəlyanın 
içinə tоrpaq dоldurdum ki, qоy оnu bir mehkəm öskürək 
tutsun. Amma siz bunların heç birini yazmadınız. Indi sizdən 
sоruşuram. Hansi aхmaq bu zənf əsəri охuyar, hə? 

Cırtdan danışdıqça məni tər basırdı. Dоğrudan da оnun 
ciblərinn tamam unutmuşam. Aхı sizə deyim ki. Azman evdən 
çıхanda оnun ciblərinin necə şişdiyini görmüşdüm. Hətta mənə 
elə gəlmişdi ki, bunlar çib-zad deyil, bir cüt хurmundu. Nərəsi 
Azıanın bir qsrəfindən asılıb. Çibdərik içində iələr оlduğunu 
mən də bilirdim. Aıma dоğrusu оnun bu qədər vacib оlduğunu 
başa düşməmişdim. 



Milli kitabxana 
 

  248  

— Yaхşı, Cırtdan, qоy sən deyən оlsun, — dərindən 
kəfəs alıb əhvalatların arхasını təsvir etmək istəyirdim ki, 
qışqırdı: 

— Bəs Azmanık kepkasının günlüyünü niyə demir-sən? 
Eh, mən emrümdə bu bоyda günlük görməmişən. Elə bil 
yelkəndi. Balaca evlərin eyvanına охşayır. Kənd yerlərində 
belə evləri çох görmüşəı. Özü balaca, amma qabağıpda tikilən 
günlüyü budu ha, beş metr. Harda belə ek gvrsəm Azmanıi 
kepkasının küilüyü yadıma düşür. 

— Aхı bu günlüyün mətləbə nə dəхli var, hə? Qоy-
mazsan işimi görüm? 

— Dəхli çохdu. Aхı Azman məni öldürməyə gələndə 
həmin bu kepkanı başına qоymuşdu. Mən də оturmuşdum 
kepkanın günlüyünün düz qurtaraçağında. Mənim оrada 
оturduğumu bilsəydi dünyanı dağıdardı. Sizə deyim kk, Bənək 
ıəni оrada görmüşdü. Azmanın kepkasına tərəf nə qədər 
hürdüsə, о bir şey başa düşmədn. Aхırda itə bir təpik ilişdirdn. 
Yazıq Bənək bir saat aхsaya-aхsaya inildədi. hə, baх, siznn 
təsvnr etmək istədiyiniz hadisə də bu zaman baş verdi. 

— Hansı hadisə? — deyə mən heyrətlə qışqırdım. 
— Əşşi, о yоlda baş verən hadisəni deyirəm də. Aхı sən 

burda başlıq yazmısam: «Yоlda hadisə». Həmin yоlda da birçə 
hadisə baş verib. Azmanın qоrхu dərmanı içməsi hadisəsini 
deyirəm. 

— Ay aman, mən dоğrudan da bu əhvalatı yazmaq is-
təyirdim! Amma deyəsən Cırtdan mənə imkan verməy»cək. 

— Yaхşı, təsvir et. Amma yadında saхla ki, bir yalan 
yazsan, hamısını uşaqlara deyəcəyəm. 

Işimnn nə qədər çətin оlduqunu anlayırsınızmı?! Görək 
bir sözü də о yan-bu yan deməyim. 

Hə, elə ki, Azman iri kepgasını başına qоyub хurcun 
çiblərini yellədə-yellədə yоla düşdü, gəlib bir tunelin qarşısında 
dayandı. Bu elə tunel ndi ki, оnun içindən keçib getsəydi yоlu 
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iki dəfə qısalda bilərdi. Amma tunelin içi qarainıq idi. Azman 
kep-kasının günlüyünü qaldırıb diqqətlə baхdı. 

— Baх, az qala оnda mən yerə duşzcəkdlm, — deyə 
Cırtdan sözümü kəsdi. 

Daha оnun sözlоrinə əhоmiyyət vermnrəm. 
Hə, şaftalı  gözlərnii bərəldib diqqətlə baхdı və ayaqları 

titrəməyə başladı. Istədn geri qayıdıb düz yоlla kstsnn. Amma 
оpda gərək uzun bir yоl keçəydi. Tənbəl bir adam üçün bunun 
nə demək оlduğunu özünüz təsəzvür edirsinnz. Çох 
fikirləşоndən sоnra yadına düşdü ki, cibiiin harasındasa qоrхu 
dərmanı var. Оnu aхtarmaqa başladı. Amma bu qədər 
qarışığlıqdan dоrman taimaq оlardı? Buna görо də əzvəl sağ 
çibşş, eоnra da sоl cibini yerə bоşaltdı. Bu z-man uzaqdan 
baхan оlsaydı elə bilоrdi ki, yоla köç düşüb. Çünki müхtəlif 
cür əşyalar üst-ustə qalanmışdı. Aхır ki, balaca bir şüşənin 
içindəki qоrхu dərmanını taidı. Tez ikisini atdı ağzına və 
şeylərn neçə gəldi cnblərinə dоldurmağa başladı, Cib-lоr yenə 
də dоvə taylarına dəndü. Qirхu dərmaiıiın t.Uenri getməmiş 
tuneli ksçmək lazım ndi. Sən de-mə bu   dərmanın   təsirn çəmi   
оn bsş dəqiqə imnş. Bupun оn dəqiqəsnnn Azman çnblərnni 
yığışdırmağa sərf etdi. Deməli qalırdı cоmi beşcə dəqiqəsi. 
Tunelin düz оrtasında qоrхu dərmanının təsiri    qurtardı. Tunel 
isə qurtarmaq bilmirdi ki. bilmirdi. Bu zaman Cırtdan оnun 
kepkasının günlüyündən yavaş-yavaş bоynuna tərəf düşdü vо 
bоynunun qоm ətindən qəşəng bir dnşdəm aldı. Görsəydnnnz 
gülməkdən ölərdiniz. Azman bir bağırırdı ki, gəl görəsən. 

Bundan sоnra hzmpn о əhvalat baş vs-rdi 
— Dоğrusu, danışmaq istədiyiniz о əhvalata qədər, mən, 

Azmanı əfəl bir adam kpmi tanıyırdım. Amma həmnn əhvalat 
mənnm gözümün qabağında baş verdi və bundan sоnra başa 
düşdüm kp, Azman heç də mənim düşündüyüm kimi əfəl və 
avara deyil. 

— Cırtdan, qоy işimi görüm. Azman bərkdən bağıranda 
haradansa bir ayı çıхdı, Görünür buranı etibarlı yer bilib 
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dincəlir. Azmanın dəhşətli bağırtısı оnu yuхudan ayıltmışdı. 
Ayı nərə çəkə-çəkə Azmanın üstünə cumanda о dayandı. Geri 
qaçsaydı ayı bоynuna atıla bilərdi. Güya də ayı ilə əlbəyaхa 
vuruşmaqdan başqa əlac yох idi. Ayı ağzını açıb irəli getdi. 
Adam kimi ayaq üstə dayanmışdı. Azman tez qоrхu 
dərmanının birini də atıb ayının üstünə tullandı. Qоrхu 
dərmanını içəndоn sоkra daha Azmanın öhdəsindən gəlməkmi 
оlardı? Ayını qaldırıb yerə necə vurdusa yazıq heyvan 
dоnquldana-dоnquldana qaçıb getdi. Bir azdan Azman оnun 
tuneldəi çıхıb neçə qaçdığıyyı gerdü. Azman isə tələsirdi. 
Cırtdaiı çnyın qırağında tapıb dərsinn verməli idn. 

Bu zaman Azmanıı ağlına da kplmirdi ki, aхtardıqı 
həmpn о Cırtdan ayının belpndə çayın səhilinə Tələsirdi. 
Azmanla təkbətək vuruşmaq üçün burdan yer yох idi. 
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CIRTDANIN QULAĞININ DIBINDƏN 
GÜLLƏ KEÇMƏSI VƏ ОVÇUNUN 

TÜFƏNGININ 
SUYA DÜŞMƏSI 

 
Tuneldən çıхandan sоnra ayı sürətlə Kür çayı bоyunça 

uzanan meşələrə tzrəf qaçdı. Meşənnn qzlin yernndə yavaşıdı. 
Cırtdana da elə bu lzzım idi. Gərək ayının belindən tez düşüb 
çayin .sahilinə gedəydi ki, Azmapı оrada qarşılayaydı. Bu 
zaman har-dansa atılap bir güllə ayıiın baiqının üstündən, 
Çırtdaiıi düz qulağının dnbnndən süzüb keçdi. Vıyyy! 

Cırtdan bprtоhər ayının tüklərnndən yapışıb özünü 
saхladı. Dnqqətlə ətrafa bоylandı. Söyüd ağacının dibində bir 
оvçunun uzanıb ayını nişan aldığını gördü. Bircə dоqnqə də 
keciksəydi güllə ayının təpəsini deşz bilərdn. Tsz ayının 
qulaqını dişlədi. Ayı başını yana əydn və bu zaman ikinçn güllə 
açıllı. «Lakin gülla ayıya dоymədi. Çünki Cırtdan оnup 
qulağını dişlədiyn üçün ayı vaхtında başını yana əymnşdp. 

Ayı qaçmağa başladı. Оvçu isə görükür çох təcrübəli 
оvçu imnş. heç yerz tərpənmоdi. Gözlədi ki, ayı dayansın və 
bundan sоnra yenə оnu nişan alsın. Cırtdan nsə çохdan atılıb 
yerə düşmüşdü. Kоllapın ara-sı nlə gəlib düz оvçuiun yaıına 
çatdı. Оvçunun tu-lzsı Cırtdanın kizləndiyi kоla bir-iki aqız 
hürdüsə də оvçu buna əhəmiyyət vermədi. Əksinə, ƏLI ilə işzrə 
elоdn kp, hürüb ayını qоrхuzmasın. Beləliklə Cırtdan оvçunun 
ayaqlarının yanında dayandı, Оvçunun pri uzuibоğaz 
çəkməsindən balıq iyi gəlirdi, 

Cırtdanın kezü оzçuda idi. Tüfəngi ysrə qоymasını 
gözləynrdn, Birdən оkun yanıidakı heybəsi tərpəndi. Görünür 
vurduqu quşlardan hələ salamat qa-lanı var idi və heybənin 
nçnkdə qurçalanırdı. Оvçu bprçə anlıq tüfənki yerə qоyub 
heybənki ağzıkın bağlı оlub-оlmadığını yохlamaq üçün ayağz 
qalхanda Cırtdan özünü tüfənkin üstünə atdı və yalnız bu 
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zamam оna məlum оldu ki, tüfənkə gücü çatmayacaq. Dz-Ia 
fngirlzşməyə vaхt yох idp. О, bütün güçünü tоplayıb tüfоnki 
sürüməyə başladı. Оvçu heybənin ağzını bağlayıb geri 
qayıdanda tüfənnigi sahnldəki sıldırımda gördü. Özünü 
tüfənkan üstünə ataia gimi artıq silah çaya yumalaidı. Ən 
maraqlısı bu ndi ki, оvcu tüfəngin öz-özünə necə sürünüb 
getdiyinə məəttəl qaldı. Оvçunun nti bir хeyli tut ağacının 
başına hürdü. Оvçu əlini günlük edib ağacın başına nə qоdər 
baхdısa Cırtdanı görə bilmədi. hirsindən uzundimdik kspkasını 
yerə çıridı və ayının kmzləndiyi gоla yana-yana baхdı. 

Bu müddət оrzində Azman çayıı sahnlindо Cırtdanı nə 
qədər gəzdisə tapa bilmədi. Geri qayıtmaq istəyəndə оnun 
başına maraqlı bir iş gəldi... 
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ÇÖLPIŞIYININ PEŞMLNÇILIQI 

 
 
Оvçu ayını vura bilməsə də Cırtdan tam sakit оlmamışdı. 

Çölpişiyinin zarıltısı hələ də qulaqlarında idi. Neçə оlursa-
оlsun Çölpişiyi хplas оlunmalı idi. Lakin neçə? Cırtdanın 
həmnn ağacı aralamağa gücü çatmazdı. Dayan, dayai! Cırtdan 
əlinn alnına vurub götürüldü. Bəli, təçili meymunları tapmaq 
lazım idi. 

Cırtdan msymunların atılıb-düşdüyü ağacın ya-kıia 
gələndо, balaca meymuk ağacın lap başında idi. О, Cırtdanı 
görən kimi üstdоn aşağı ıemə atıldısa bircə göz qırpımında 
özünü dоstuna yetirdi və əllərinn yalamağa başladı. Cırtdan 
оnup başını sığallayıb alnından öpdü. 

Meymun atılıb-düşür və hey qışqırırdı: 
— Tütək, tütək. 
Tamam yadımdak çıхmışdı, sizə deyim ki, Cırt-dan bоş 

vaхtlarında gəlnb meymunlara tütək çalardı, Meymunlar da 
tütоyin səsinə bir оynayırdılar ki, gəl görzsоn. Balaca elə bildi 
ki, Cırtdai yeiə də tütək çalmaka kоlnb. Lakin Cırtdanın 
qaşqabaqlı оlduğunu görüb çiddi bir hadisə оlduğunu başa 
düşdü. Ata meymunla ana meymun da nə nsə хоşagəlməz bir 
əhvzlat оlduğunu duydular. Bura ba.çın, bpr dоqmql dо 
yubanmadan Çölpi-şiyi kimi etməliyik. 

Çölpişiyipin adı çəkilоndə aia meymun azca tuk-LƏRINI 
qabartdı, amma Cırtdanın sezüpdən çıхmaq оlardımı? Оnlar 
keməya tam hazır оlduqlarını bil-dipmоk üçün atılıb bpr 
budaqdan tutdular. Sоnra yenə də Cırtdanın qarşısında 
оturdular. 

— Ardımca! — Çır1dan dedi: 
Оnlar хeyli gedib, Kürün sahillndən uzaqlaşdılar. 

Qarağac kоlupa çatanda meymunun qulaqına tarılş gəldi. Bu, 
Çölpişiyinin səsi idi. Çölpişiyn meymunları görəndə tüklərinn 
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qabartdı. Оna elə gəl-di ki, meymunlar bu saat köhnə 
hayıflarını оndan alaçaqlar. Amma Cırtdanı görüb sakitlоşdi. 
Meymunlar Çölpişiyinо ksçо kömək edəcəklərini başa 
duşmürdülər. Aхı lnşiyn tutub dartsalar оnda yazığın qоlu 
dibindən çıхa bilərdi. Ağac yarığı isə оnui pənçəsini elə 
sıхmışdı ki, çıхmasıia qətiyyən ümld yох idm. 

Cırtdan bir az fikirləşib yerdə aхtardı. Aхtardı, aхtardı, 
aхır ki, tapdı. 

— Budur, — deyə о, ucu yоnulmuş əğacı meymunla-rı 
göstərdi. — Çölpişiyi baх həmii bu çnvi çıхardığı uçün 
barmağı yarığa ilişib, çivi yerinə vura bilsək, ağac aralanacaq. 
Başa düşdünüz? 

Balaca bqşa düşdüyünü bildirdi. Cırtdan isə оıa fngir 
vermоynb daş aхtarmaqa keqdi. Iri bir daş tapdı, amma nə 
qədər güc vursa da kоrpicin yarısı bоyda оlan bu daşı yerindən 
qaldıra bilmədi. 

— Ehey, balaca, bura gəl! 
Sizə deyim ki, meymun balası  balaca оlsa Cırtdandan оn 

dəfə böyük оlardı, Cırtdan: 
— Götür bu daşı görək. 
Balaca о saat daşı gətürüb ağacın yanına gətirdi. Bir 

azdan Cırtdan Da gəldn. Оnun paltarı qarağat kоluna ilişdiyi 
üçün azça yubandı. 

Cırtdan çivi ağacın yarığına qоyub, əli ilə meymuna başa 
saldı ki, çivi daşla vurmaq lazımdır Dta meymun ikiçə zərbə 
vuran kimi çpv ağacıi yarığına gedib, оnu enlətdi zə 
Çölpişiyinin pəncəsi azad оldu. Tez sıçrayıb, ağacın kölkəsində 
оtürdu. Meymunlara və Cırtdana neçə təşəkkür edəcəyinn 
bilmirdi, Dakışa bilmədiyi üçün yalnız quyruğunu bulayır və 
bədənini meymunların bоdənpnə sürtməklə оnlara dоst оlmağı 
təklif ednrdi. Meymunlar da eyni hərəkətlə оna cavab verdilər. 
Оnlar Cırtdani yaddan çıхartmışdılar. Birdən balaca Cırtdan 
хatırladı və оnu aхtarmağa başladı. Amma Çırtdap yох idi. 
Оalar kоlların arasına, ağacların başına baхdilar, Cırtlan haraоa 
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yохa çıхmışdı, Bir  azdan Cırtdan gəlnb çıхdı. Оnun əlindz 
çürb-əcür оtlar ооr ida. həmnn оtları Çölpişpynnin yaralanan  
pəncələrinə qоyub bağladı. 

— Bir az ehtiyztlı оl! — deyz оna bərk-bərk tapşırdı. — 
Pənçən sağalmamış sarığı açma. 

Bu zaman tüfənk səei gəldn, Cırtdan başa düşdü ki, оzçu 
tüfənkini sudan çıхarıb, qurutmuş və atıb-atmadığıkı yохlayır. 
Dоstlarına üzüiü tutub dedi; 

— Ehtiyatlı оlun. Meşədə оvçu var. —Tütəynni çıхarıb 
çaldı. Meşənin bütün quşları və heyvanları Cırtdanın tütəyi 
belə gözəl çaldığını heç zaman görməmişdilər. 

Cırtdanın kefi kök оlanda tütəyi daha məlahətli çalır 
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AZQLANI 
 
 
Azman çayın qırağıida yоrulana qədər gəzəndən sоnra 

yavaş-yavaş açmağa bzşladı. Bir azdan qarnında elə bil iyirmi 
qurbağa ağız-ağıza vernb qurul-daşırdı. 

— Indi mzn neyləyim,  — deyə həyəçan keçirməyə 
başladı. — Cırtdanı tapsaydım, çıхıb    gedərdim işnmin 
dalınca. 

Qоy Azman açmağa başlamaşnda оlsun, eənə deynm 
оdun daşıyan kzndlidən. Yaхın kəndlərin birində yaşayan bu 
kəndlinin işn-gücü оdun daşıyıb çamaata satmaq idp. 
Uşaqlarşşp çörəypni оdun daşımaqla qazanırdı. Işin tərsliyindəi 
bu dоfə meşədən çıхanda arabasının təkzrn sındı. Kоpdln 
ara.baya qоşduğu ulağı da açıb ötürdü ki, evnnə əlibоş qayıtsıi. 
Birdən Cırtdan böyürdən çıхdı. Işin nə yerdə оlduğunu başa 
düşüb dedi: 

— Heç fikir eləmə, bu saat оdunlarını daşıyan gəlib 
çıхar. 

Kəndli Cırtdanı tanıyırdı, Əslində bu arada Cırtdanı 
demək оlar ki, hamı tanıyırdı, Ağılli bkr uşaq оlduğunu da 
bnlirdilər. 

Cırtdan sözünü təzəçə qurtarmışdı ki, bir də gördülər hər 
cibn хurçun tayığ!a охşayan Azman təpəni Eşır. Kəndli elə 
bildi gələn yüklü dəvədi. Çünki uzaqdan Azmanın çibləri dəvə 
yügünə охşayırdı. Amma bоyu çох uzun оlduğuka kerə kəndli 
kezlərini qıyıb, diqqətlə baхdı. Bu nəhоnk adzmı emründə 
birinci dəfə idi ki, görürdü. 

— Bu tzrəflərin adamına охşamır, — kəndli pıçıldadı. 
— Lap bu tərəfin adamıdır ki, .var. Işi-gücü yeyib-

yatmaqdı. Indi mənim dalımça düşüb ki, tutub 
— Neçə? — deyə kəndlinin rəngi dümağ оldu. — də bu 

sözü beld sоyuqqanlılıqla deyərsən? Söhbətə vaхt yох ndn.. 
—  Mən nə pıçıldasam, оnu da et! 
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Azman nəhəng qaya kimi оnlara yaхinlaşdı. Cırtdan 
astadan pıçıldadıqı sözləri kəndli təkrar etdi. Оnların arasında 
belə bir söhbət оldu 

_ Yaхşısı budur, əvvəl yeməyi ver sоnra aparım, — 
Azman qarnını gestərdi. — Acından qarnım kamança çalır. 

. _ Eybi yохdur, yükü musiqi sədaları altında aparsan 
yоrulmazsan. 

Azman  iri başını uzun barmaqları ilə qaşıyıb dnllоndi: 
— Deyəsən ağıllı danışırsan. Kəndli оlsan da ağlın var. 
— Ağıl kəndə-kusəyə yох, adama verilnr, ikid! 
Azman daha çavab vermədi. Arabaya sarınmış iri kəndnri 

açıb yerə sərdi. Оdunları оnun içinə yığdi və dalıka atmaq 
istəyəndə Cırtdan pıçıldadı: 

— Özün də min. 
— Apara bilməz aхı, — kəndli dedi: 
— Aparar. Ağılsız adamlar güclü оlar, — Cırt-dan 

pıçıldadı. 
— Qulağıma pıçıltı səsi gəlir, — Azman dnllən-di. 
— Yох, əşşi, zümzümə edirəm. Aхı kefim durulub, 

оdunumu aparırsai. 
Bir azdak Azmanın belində nəhənk şələ, şələnin üstündə 

kəndln оnun da yanında Cırtdan meşə yоlu ilə kedirdilər. 
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CIRTDANIN AYAQQABISININ ITMƏSI 
VƏ ŞƏHƏR TELEVIZОRLARININ ХARAB 

ОLMASI 
 
 
Cırtdanın bir tay ayattabısı var idi. Ayağqabını geyib, 

küçə ilə gedəndə оnu görsəydiniz qətiyyən başa düşməzdiniz  
ki, bu  ayaqqabının  özü sürünür, Yохsa kimsə geyib. Məsalə 
burasındadır ki, Cırtdan bu ayaqqabısı çох yekə idi və Cırtdan 
kimi uşaqğın bir neçəsi оnun içində rahatça bardaş qurub оtura 
bnlərdi. Cırtdanın zyaqqzbısını görən uş: lzr оnun ayaqqabı 
оlmadığını nddia edirdilər. Hətta bəzisn mərç gəlməyə hazır 
ndi ki, bu ayaqqabı deyildi, balaca qayıqdır. Görünür Cırtdan 
bu qayıqla dünya səyahətinə hazırlaşır. Amma kim nə deyir 
desın bu həqiqi ayaqqabı tayı idi və Cırtdanın çох  хоşuna 
gəlirdi. 

Bir dəfə necə оldusa  ayaqqabı tayı çöldə qaldı və bərk 
yağış yağmağa başladı. Yaqışdan qоrukma çalışan balaca bir 
çırcırama özünü ayaqqabı tay nın içinə sохdu və dərindən nəfəs 
alıb dedi: 

— Bura nə gözəl оtaqdır. 
Bir azdan yağışdan qоrunan bir sərçə gəlib çatdı. 
— Ehey, bu evdə kim var? 
— Mənəm, «şrçırama хanımdı. Gəlin burda birlikdə 

istirahət edək. 
Sərçə birоtaqlı mənzilə girəndə az qaldı huşu başından 

çıхa: 
— Bura nə rahat оtaqdı. 
О, sözünü qurtarmışdı ki, hardansa bir ilbiz da gəldi. 
— Ehey, deyin görək, bu evdə kim yaşayır? 
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— Ayağınazik cırcırama хaiım, bir də хırdagöz sərçəcnk. 
Gəlii, sizin üçün də yer tapılar.. Ilbiz içəri girəndə az qaldı ki, 
kürəyində kəz-dirdiyi evi biryоlluq tullaya. Çünki ömründə bu 
gözəllikdə ev görməmişdn. 

— Bu mənzildə hətta охumaq da оlar, — deyə ilbiz heç 
kəsin ağlına gəlməyən bir səz dedi, 

Birdən səs gəldn, iri daşa охşayan çanağından Başını 
qоrхa-qоrхa irəli uzadan tısbağa sоruşdu; 

— Bu imarətdə kim yaşayır? 
— Incəayaq, inçədоdaq cırcırama хanım, хırdagöz 

serçəcik, bir də müğənni ilbiz. Çanaqlı bağa hıqqana-hıqqana 
içəri keçib хeyli ətrata göz gəzdirəndən sоnra dilləndi: _ Mən  
ömrümdə  Su  böyükluyündə  saray  görməmişəm. 

Elə sözünu təzəcə qurtarmışdı ki, kirpi  gəldi. 
— Bu qəsr kimikdir? — deyə kirpi tüklərini qabardıb 

sоruşdu. 
— Incəayaq, inçədоdaq çırcırama хanımın, хırdagöz 

sərçəçiyin, müğənin ilbizin, bir də yastıyeriş çanaqlı 
baqanıtYdı. Gəlin, sizə dо yer оlar. 

Girpi içərn ksçdi və heyrətdək tüklərini bir az da 
qabartdı: 

— Şahlara laypğ qəsrdir. Bir azdan dоvşan gəlib çıхdı.  
— Ehey, deyni görək bu mülk kimindi? 
— Incəayaq, inçədоdaq çırçırama хanımın, хırdagöz 

sərçəciyin, müğənni  ilbizin yastıyeriş çanaqlı bağanın, tükü 
iynə, burnu duymə kirpinindir. Gəlin, sizə də yer tapılar. 

— Yəni mən оra yerləşərəm?—dоvşan tərəddüd etdi. 
— Əlbəttə yerləşərsən. Hələ səndən sоnra bir sürü qоyun, 

bir nlхı qt da yerləşоr. Ev deyil ey, saraydı, saray! 
Dоvşanı da dartıb içəri saldılar. heyvavlar burada 

yağışdan qоrukmaqda оlsunlar sənə kimdən deyim, səmə itdоn. 
Bu nt о qldər bоş-bekar veyllənmişdi, adını səmə qоymuşdular. 
Yağış kəsəndən sоnra səmələnə-səmələnə gəlib çıхdı təktay 
ayaqqabınıp yznına. Оnun burnundan tutub sürüməyə başladı. 
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Əlbəttə it оnu hara sürütlədiyini bilmirdi. Elə-belə, 
bekarçılıqdan surütləynrdi. Öz aramazdı, daha bоş-bekar 
dayanmayacaqdı ki... 

Ayaqqabının surünməyə başladığı birnnci sözdən başa 
düşdü. 

Məncə zəlzələ başladı.  
— Zəlzələ indi, canım?—haçanlan-haçana çanaqlı bağa 

dilləndi:  
— Mənə elə gəlir    ki, bu saray-zad deyil, gəmidi.  Yəqin 

Həştərхana üzürük. 
Dоvşan burnunu düz tutub, havanı imsilədi və sa-kitcə 

dilləndi: 
— Sizi təbrik edirəm, Afrikaya gedirik. Afrika 

çəngəlliklərinin хоş ətrini о saat hiss etdim. 
Оnların arasında bərk mübahisə düşdü və ağız deyəni 

qulaq eşitmədi. Aхırda səmə ayaqqabı    tayıni güllükdə atıb о 
biri tayını aхtarmağa getdi. Ayaqqabının içindəkilər isti külün 
üstünə düşəndə ayaqları yandı. 

— Nə yaman isti tоrpaqdı, — kirpi ayaqqabısı çıхdı. 
Dоvşan isti külü ləzzətlə tapdalayıb dedi: 
— Sizə dedim ki, bura Afrikadır. Tоrpaq adamın ayağını 

çох gözəl qızdırır. 
Heyvanların hərəsi bir tərəfə dağıldı və heç kəsin daha 

ağlına da gəlmədi ki, bu ayaqqabını saraya, qəsrə, birmənzilli 
оtağa bənzətsin. 

Bu, Cırtdanın ayaqqabısı haqqında balaca bir he-kayətdir 
və mən həmin hekayəti yazıb aхşam televizоrda охumalı idim. 
Hekayənin sоn sözünü yazmışdım ki, cırtdan özünü yazı 
makinasının üstunə salıb qışqırdı: 

— Məgər siz bu gün hekayəni qələmlə yazmamalıy-
dınız? 

— Qələmlə yazmaq nstədim, ancaq, qələm yazmadı. Оna 
görə də makina ilə yazası оldum. 
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— Qələmin ucuna mən pencəynmi nlşndnrmişdnm. Bu 
gün nə yazacağınızı bnlirdim. Оna görə də pencəyimi оra 
sarımışdım ki, bu hekayani yazıb mən camaat içində biabır 
etmayəsiniz. 

Cırtdan bir az fikirləşəldan sоnra elanı elədi: 
— Bu hekayəni heç kəsə охumayın. 
Dоğrusu mоn çохdaidır ki, Cırtdanı cırnatmaq 

istəynrdim. Indi əlimə gözəl fürsət düşdüyünü görüb dednm: 
— Hökmən охuyacağam. Bu gün aхşam saat altıda 

televizоrda охuyacağam. Qоy çamaat sənin tək ayaqqabın 
haqqındakı bu hekayəni sşitsin. 

— Baх, — deyə Cırtdan hirsləndi. — Mən həmişə sizə 
hörmət edib yazılarınızı cırmamışam. Bundan sоnra görərsiniz! 

— Mən də, — dedim, — həmişə sənə hörmət etmn-şəm. 
heç bu ayaqqabıiın Azmanın оlduğunu yazmamı-şam. Əkər 
uşaqlar bilsə ki, sən оnun ayaqqabılarını оğurlayıb gətirmisən 
оnda heç kəs səninlə dоstluq etməz. 

— Mən оnları оğurlamıram. Оnları mənə dоstum səmə 
gətirnr. Оnu da bilir ki, bu hekayənizə televizоrla heç kəs qulaq 
asmayacaq. 

— Baхarıq, — mən inamla ayağa qalхdım. 
— Baхarıq, — deyə Cırtdan balaca barmaqları ilə 

şabalıdı saçlarını sığallayıb yох оldu. 
Aхşama kimi gözdə-qulaqda idim ki, Cırtdan mо-nn 

sоyuq suya qоnaq etməsnn. Bоğazım tutulsaydı işim bitmişdi. 
Amma Cırtdan görünmürdü. Necə оlmuşdusa, yохa çıхmışdı. 
Mən Cırtdanı yaхşı tanıyı-ram. Bilirəm ki, hökmən nəsə 
edəcək. Amma nə edəcək-di, baх bunu bilmirdim. Aхşam 
səliqə ilə keyinib qalstukumu bağlayanda оnui kulüş səsləritş 
eşit-dim. Aıma özünü görə bilmədnm. Yохa çıхmışdı. 

Saat altıda veriliş başladı. Yəqin ki, televizоr ekranları 
qarşısında оturan uşaqlar Cırtdanın ayaqqabısı haqqında 
hekayəyə qulaq asıb ürəkdən gülürdülər. Amma yanılmışdım. 
Verilişdən çıхandan sоnra eşitdim ki, uşağlar düz оn beş 
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dəqpqə ərzində mənnm televizоrda nə danışdığımı 
eşitməyiblər. Eləcə ağzım açılıb-yumulub. Nə danışdığım isə 
qətiyyən hiss оlunmurmuş. Əvvəl qоnşular bir-birinə  zəng 
etməyə başlayıblar. 

— Alо, sizin televizоrun səsi çıхır? 
— Yох! Bəs sizinkikin? 
— Bizimkinin də səsi yохdur! 
Sоnra şəhərin о biri başına telefоn zəvklərn aхışmağa 

başladı: 
— Alо, alо, eşidirsən, sizin televizоrun səsi çı хır? 
— Yох, çanım! Qurdalamaqdan qurdunu çıхartmı-şam. 

Amma səsi çıхmır ki, çıхmır. 
— Bizimki də danışmır. Başa düşmürəm nə оlub. 
— Bəln, həmin gün mənim başıma belə bir əhvalat gəldi. 

Mən elə bilirdim ki, bütük uşaqları Cırtdanı güldürə biləcəyəm. 
Səi demə Cırtdan məvlm verilişim başlayanda bütün 
mikrоfоnların aqzıka paltarlarını sarıyıbmış, 

həmin gün verilişə kerə bir neçə adam tehmət aldı, Mən 
də daha Cırtdanla zarafat etıəyin necə təhlugəln bir iş оlduğunu 
anladım. 
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AZMANIN CIRTDANI TUTMASI VƏ... 
 
Bu əhvalat lal təsadüfən оldu. Cırtdan Azmanı lap tənkо 

gətirmişdi. Balacz bоyuyla о yegəlikdə adamı saymırdı. Bəzən 
bоynunuk dalıkda, qulzğının dpbində elə saymazyana kzznrdn. 

Bir dəfə Cırtdan Azmanın qulaqına girmək fikrinə düşdü 
və оnu qıdıqladı. Başını qulağın içiniə salıb baхdı. Ilahi, bura 
nə qəribə yer idi. Qulağın pərdəsi bayraq kimi titrəyirdn. 
Cırtdan barmağını bu pərdəyə tохunduranda Azmanın beyni 
uğuldadı. Tutub Cırtdanı оvcuna götürdü. 

— Aхır ki, əlimə duşdün. Indi səşş payını verəcəyəm. 
Cırtdzn heç bir şey оlmayıbmış kimi bərkdən qəhqəhə 

çəkdi. 
— Bnlmək оlmazmı ki, məni niyə öldürürsən? 
— Оia gərə ki, balaca-balaca naqıllarla uşlqların baş-

beypini anarırsan. Əzünün dо bir qarış bоyun yохdur, amma di 
gəl ki, başından yekə nşlər görürsən. 

— Nə оlsun? — deyə Cırtdan bir də güldü.— Sən heç 
yanan lampa görmüsən? 

— Əlbəttə görmüşəm. Bunun.sənə nə dəхli var? 
— Belə dəхln var ki, lampa bapbalacadır, amma böyük 

bir оtaqı işıqlandırır. Bizim хalqın bir misalı da var. Deyir 
balaca açarla böyük qapıları açmaq, balaca qığılçımla böyük 
tоnqallar yandırmaq оlar. 

— Dayan görək. Bəs biz neyləyək. Böyük bədənlə bir iş 
görmək оlmaz? 

— Оlar! Amma böyük bədəndə gərək böyük ürsk оl-sun. 
Səsə balıq tutan uşatlar gəldnlər. 
— Indi mən səni elə sıхaram ki, bir qətrən də qalmaz! 
Bu sözləri deyib -Azman yavaş-yavaş iri qarmağa 

охşayan barmaqlarını yummağa başladı. 
— Bir azdan, — dedn, — dünyada Cırtdan adlı adam 

оlmayaçaq. 
Uşaqlzr quruyub qalmışdılar. Bilmprdnlоr ki, cırtdanı 

Azmanın əlindən necə хilas etsnnlər. Оn-lar Azmapın 
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ayağından tutub, yerə yıхmaq nstədilər. Amma nəinki оna 
küçləri çatmadı, əkskiə, deyəsən heç Azmanık bu uşaqların оnu 
yerə yıхmaq istədiklərindən qətiyyən хəbərn оlmadı. Bu zaman 
uşaqlar qəribə bir musnqi səsi eşitdilər. Cırtdan balaca 
tütəyində sevimli havasını çalırdı. О necə gözəl çalır-dısa 
Azmanın əlləri tamam bоşaldı. Bir azdan qоlları yanına düşüb 
şirin bir хəyala getdi. Uşaqlar baхıb gördülər ki, Azmanın 
gözləri yumulur. Cırtdan isə hələ də çalırdı. Meşənin bütün 
quşları vəhşa heyvaaları yığışıb gəldi. Оnlar ömürlərində 
Cırtdanıi bu qədər məharətlə tütək çaldığını görmumişdilzr. 
Оkər bu zamai Kürün üstünə fikir verən оlsaydı kərərdi ki, 
Cırtdaiın dоstu оlan balıqların Paıısı başlarını sudan çıхarıb, 
uzaq-da tütək çalam dоstlarıiı germək ümün atılıb-düşşürdülər. 
Cırtdan nəğməsini qurtarandan хeyli sоnra Azman хəyaldan 
ayıldı. 

Azman qəfildən uşaqların yanıidan uzaqlaşdı. Uşaqlar 
оnun nri ayaqqabılarının tоrpaq yоlda qоyduğu izə baхa-baхa 
qaldılar. 

Хeyli uşaqda it sоsi eşidildi. Uşaqlar balıb gördülər ki, 
Azmanın iti оnu kerüb sevindiyindən hürür. Uşaqlar baхıb 
gördülər ki, Azman iri addımlarını atdıqca Bəiək də оnun 
paçasıkın arasından о yan-bu yana keçir. Azman оna qətiyyən 
fikir vermədan sürətlə gedirdi. Bir azdan оnlar tamam 
görünməz оldular. 

Dоğrusu Cırtdanla Azman haqqında mənim eşit-diklərim 
təkcə bundan ibarətdir. Əkər yeni əhvalatlar оlsa ysnə də 
yazaram. 

— Mən deyərəm, siz də yazarsınız. 
Bu ağcaqanad vızıltısına охşayan səsin kimin-ki 

оlduğunu yəqin ki, tanıdınız. 
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Kürün sahilində paltar yuyan qadınların yəqin ki, bu 

əhvalatdan qоtnyyən хəbərləri оlmadı. Оnların başı işə elə 
qarışmışdı ki, bundan хəbər tuta bilməzdilər. Bəli, heç kəs 
bilmədn ki, suya aхıdılan sabun köpüklərindən biri yalan 
оlmasın az qala futbоl tоpu böyüklüyündə оlan irisi—Kürün 
düz оrtasına kimi aхıb keqdi və оna tохunai balaca ləpələr 
köpüyü partlada bilmədi, 

— Belə-belə işlər, — külək dedi və günəşin işığında bir 
az da parıldadı. — Görəsоn Хəzər dənizinə neçə günə çatarıq, 

— Əkər yоlda ləngiməsək üç günə оrdayıt, — balaca bir 
sabun köpüyü оnun sualına cavab verdi. 

Yekə sabun köpüyu balacanın yuyulmamış qaşıq kimi 
оrtaya atılmağından bərk hirsləndi. 

— Sən bir bura baх, — оnu məzəmmətlədi. — Bu da 
özünü dоniz şarı yernnə qоyub, 

— Dəniz şarı? Dəniz şaоı iudir? — balaca sabun köpüyü 
həvоslə хəbər aldı. О elə şən danışırdı ki, elə bil yekə sabun 
köpüyü оnu danlamamışdı, əksnnо, bayram şirnisinə qоiaq 
etmişdi. 

— Necə yəni  dəniz şarı nədir? Bəyəm sən hava şarı 
eşitməmisən? Keçmişdə adamlar hava şarı ilə göyə çıхırdılar. 
Mən də hava şarı yох, dəniz şarıyam. virazdan bəlkə lap yelkən 
оldum. Düzünü deyim ki, belə bir fikrim var. Özü də səiinlə 
çənə-bоğaz etməyə vaхtım yохdur. Bu saat mən gözəl gələcək 
haqqında хəyallara dalmalıyam. 

I фясил
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— Хəyala dalmağına mane оlmaram. Amma bir zz 
söhbət etsək, pis оlmazdı. Hər dəqiqə partlamaq təhlükəsi var. 

— Bu tоhlükə sənin üçün оla bilər. Çüiki sən paltar 
sabununun köpüyüsən. Mən isə dəniz şarıyam va tezliklə mavi 
Хəzərə qоvuşacaqam. 

Yekə sabun köpüyü dоğru deyirdi. Balaca köpük pal-tar 
sabukundan yaraımışdı. Amma о, оn ətirln «Çiyələk» əl-üz 
sabunun nəslindən idi. Bu kepüklərə eyni gözlə baхmaq 
ədalətsizlik deyildisə, оnda nə idi? Balaca sabun köpüyünün 
birdən ağlına gəldi ki, heç о özü də sabun köpüyü deyilsə 
bapbalaca dəniz şarıdır? Amma hər halda bu bоyda sabun 
köpüyü elə bir şeyin mövcudluqupdan danışırsa, balaca sabun 
köpüyünün оna inanmamaqa haqqı yохdur. 

— Bağışla bir dəqkqə, — balaca sabun köpüyü yekə 
sabun köpüyünü хəyaldan ayırdı, — deyəsən aхı elə mənim 
özüm də dоniz şarıyam. Amma balacasından! 

— Nə dedin? Sən də dəiiz şarmоan. Vaaay, gül-məkdən 
qarnım partladı. 

Yekə sabun köpüyü dsyunca kuləndоp sоnra sakit-ləşdi. 
Fikirlzşdi ki, əgər bu balacanı da dəniz şarı adlandırsalar, heç 
dо pis оlmaz. Aхı dəniz şarı tək оla bilməz. 

— Çох yaхşı, — yekə sabun kepüyü dilləndi — bura 
baх... balaca, gəlsənə sənin adını Dümaq qоyaq, hə? Adın ki, 
оldu daha sənə ölüm yохdur. Dənizdə ömrün bоyu keyf 
edəcəksən. 

— Harada sənin də adını Parçaq qоyaq. Aхı, sən gü-nəşin 
altında nəhəng mirvari kimi parıldayırsan. 

Balacanın zəvzəkliyi оnun хоşuna gəlməsə də bu sözlər 
ürəyindən оldu. Dünyada nəhənk mirvarndən qiymətli nə оla 
bilər?! 

— Razıyam, — yekə sabun köpüyü mızıldadı. Amma 
gülümsəmədi. Fikirləşdi ki, əgər gülüısəsə Dümağ elə bilər ki, 
о görməmişdi. Amma sizə deyim ki, ürəyində dоyunca sevindi. 
Dünyada qəşəng adı оlmaqdan da yaхşı şey yох imiş. Bir neçə 
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dоfə dоdaqaltı dedi: «Parlaq! Mən Pprlağam. Dünyada görünür 
məndən parlaq heç nə yохdur. Bəlkə də elə mirvarinin özündən 
də parlağam». Beləcə fikirləşib qərara gəldi ki, dünyada bütün 
qiymətln inçnlərdən parlaqdı, hədə bəlkə də qiymətlidn. 

Baх, bundan sоnra dəniz səyahətinə çıхmaq оlardı. Elə 
ki, öz qiymətini bilirsən, sоira yaşamaq хоş оlur. Parlaq artıq 
öz qiymətini bilirdi. Buna kərə də müdrnk gərünmək üçün 
suyun güntutan yerilə üzürdü ki, həmişə parlaq görünsün. 
Parlaq görükmək, ilə ağıllı görünmək gimi bir şeydir. 

Əslində bu saat Dümağ da belə dərin düşünçələ» rə 
dalmışdı. Düzdü, о paltar sabunundan yarakdığını hələ 
yadıkdan çıхartmamışdı. Amma öz-özukə fikprləşirdi ki, aхı 
adı Dümağdı və bu çür adı оlzn gərək pədən yarandığını heç 
figirləşməsin, Əksinə, gözəl gələcək haqqında düşünmоk daha 
yaхşıdır. О eşitmişdi ki, Parlaq dənizə çatan kimi qayıqçılara 
оndan yelkən düzəltmələrini təklif edəcək. Figirləşirdi ki, 
görəsən оnun özündən də balaca bir yelkən düzəltmək 
оlmazmı?! Aхı, yelkən оlandan sоnra daha indiki kimi yavaş 
getməyəçəkdi. Qayıqla birlikdə dənizin о başına kedəcəkdi. 
hələ bəlkə оkeana da keçdilər. Am\:a belə bir fürsət ələ düşsə, 
оkeana keçə bilsə, daha Dümağa ölüm yох idi. Ölüm nədn, 
bоlkə də qəzetlər оndan yazdı. Dünyada kö-rünməmiş bir 
əhvalat оlacaqdı, Sabun köpüyündən yelkən! Yох, burada 
Dümağın səsi titrədi. Sabun kö-püyü məsələsini оrtaya atmağın 
mənası yохdu. Biо də kim deyir ki, mən sabun köpüyündən 
yaranmışam. Aхmaq söhbətdi. Bu sabun köpüyü ıəsələsini 
birdəfəlik yadan çıхartmaq lazımdı. 

Оnlar bsləçə düşünçələrlə хeyli ktedilər, Bir də gördülər 
ki, yanları nlə bir Girpi üzür. Daha dоğ-rusu, Girpi enli bir 
taхtanın üstündə оturub siari burnunu irəli uzadıb maraqla 
оnlara tamaşa edirdn. Girpnnş! mindiyi taхta оnların yanına 
çathaçatda Parlaq sоruşdu: 

— Görən bura haradı? 
Kirpi  elə bil bu sözü    gözləyirdi.    Tez dilləndi: 
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—  Yevlaхdan  keçirik. Ah, siz necə də parlaqsınız. Mənə    
elə gəlir ki, ömrümdə sizin qədər parlaq şey görməmişəm. Bu    
sözlər    Parlağın ürəyinə yağ kimi yayıldı Kirpinin qəşоnk 
kürgünz baхıb dedi: 

—Elə adım da Parlaqdı. 
—Bir işə baхın, — Kirpi mindiyi taхtanın sürətini 

azaldıb оnlarla yanaşı üzməyə başladı. — Bu adı sizə verən 
yəqin ki, dünyanın ən ədalətli adamıdır. 

Parlaq istədi deenn ki, оnun adını Dümağ qоyub. Sоnra 
fikirləşdi ki, bu, Kirpinin хоşuna gəlməz. Həm də Dümağın 
burda оlmağını хatırlatmağa nə ehtiyac var, Əgər Kirpi оnu 
görmürsə deməli, belə lazımdır. Dedi: 

— Bu adı munə ulu babam qоyub. Heç bilirsiniz о nə 
qədər ağıllı idi. 

Dümağ heyrətdən dоndu. Özünə kоlandə gördü ki, Kirpi 
ilə Parlaq хeyli aralapıblar. Оnlara çatmaq üçün suyun aхarına 
çan atdı. 

Parlaq öz uydurma babası haqqında о qədər danışdı ki, 
aхırda özü də bu yalanlara inandı. Inandı ki, оnun babası 
dünyanın ən ağıllı adamlarından biri оlub. Amma heyif ki, 
qоça daha sağ deyil. Iki il əvvəl dıriaq хəstəliynndən vəfat 
edib. 

Bu dırnaq хəstəliyini Parlaq özündəp    uydurdu. 
Amma gördü ki, Kirpi heç bu хəstəliyin nə оlduğunu 

bn.çmir, buna görə də sakitləşdi. Хeyli beləcə gedəndən sоnra 
Kirpi gördü ki, Narlaq hönkürüb. 

— Sizə nə оldu. — həyəcanla dilləndi. — Indicə şən bir 
qız idiniz. Birdən niyə aqlamağa başladınız. 

— Eh, görəsən dünyada məndən də bədbəхti varmı? Aхı, 
mən çох ağıllı bir babanın nоvəsiyəm, Gərək mənim babam 
ölməyəydi. Görüm bu dırnaq хəstəlnyini lənətə gəlsın! 

Kirpi indi başa düşdü ki, Parlaq çох təmiz və kövrək bir 
ürəyi оlan zərnf qızdır. Beləsi ilə dоstluq etməyə dəyər. Bu 
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figir Kirppnin ağlına birdən-birə gəldi və seviiçindən bilmədi 
ki, neyləsin. 

— Sizdən bir хahiş etmək istçyirəm. — Kirpi titrək səslə 
dilləndn. — Bоlkə biz hçmişçlik dоst оlaq? 

Bu zaman Dümağ artıq оnlara çatmışdı. Girpnlmn sоn 
sözlərini о da eşitdi və iхtnyarsız Kirpinin nynələrinə baхdı. 
«Əgər mznim Parlaq dоstum bu Kirpi ilə bircə gün dоstluq etsо 
оnda hər şey qur-tzrar. Оnda əlvida, dəniz, əlvida, şirin 
хəyallar!». 

Beləcə düşündü və ürəyi çırpına-çırpına Parlağın 
çavabını kezlədn. Parlaq isə eşitməmişdi ki, lap dərindən 
fngirlоşənlər aşağı baхmalıdırlar Buia görə də çayın dibinə 
baхmağa başladı. Qоy, Kirpi başa düşsün ki, о da dоrindən 
figirləşə bilir. Aşağı baхanda qəribə bir mənzərоpin şahidi 
оldu. Iri bir balıq balaca balığı qоvurdu. Qоvdu, qоrdu düz 
оpların yanına çathaçatda balacanı elə Diri-diri uddu. «Yaхşi 
km, biz balıq deyilik» figirləşdi və ürəyində belə qərara gоldn 
ki, sabun köpuyü оlmaq Hоr halda balıq оlmaqdan daha 
yaхşıdır. Bir-Dən elо hоmpi balıq qürətlə quyun üzünо cıхdı və 
uzun burnumu irоlm uzadıb düz Parlağıi üstünə cumdu. Si- 

zədsyim ki, bunlar hamısı о qədər sürətlə оldu kimi yazib 
Parlaq özünü itirdi, 

Balıq uzun burnunu irəli uzadıb, deyəsən, Parlağı iylədi 
və quyruğunu şappıldadıb dedi: 

— Adi sabun köpüyüdü. Bunu yemək оlmaz. — Sоnra 
suyun dnbinə baş vurdu. 

Parlaq хeyli sоnra özünə gəldi. Dоdağının altında 
deyinməyə başladı: 

— Elə оna görə də burnun beləcə yöndəmsiz uzunun 
birisən. Dəniz şarı ilə sabun köpüyünü qarışdırırsan. 

Balığın sözlərn Girşşin də qanını qaraltmışdı. Bu saat о. 
Parlağın sabun köpüyü оlduğunu bilmək оlmurdu О. dəniz şarı 
idi vəssalam. 
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Balıq gedndən bərn оnlar danışmamışdılar. Parlaq 
sarsılmışdı, elə yerindəcə dоnub qalmışdı. 

Kirpi Parlağın bu ^ədər dərindən figirləşə biləcəyini heç 
ağlına da gətirıazdi. Belə ağıllı bir qızla əlbəttə, dоstluq etməyə 
dəyərdi.Aхı Siz mənə cavab vermədiniz. 

Parlaq hər şeyi yadından çıхarıb Kirpiyə baхdı və sakki 
оnun irn iynələrini indiçə gördü. Bu iynələrdən bircəsi оnun 
bədəninə batsaydı nə оlardı?! Aıma Girqş çох mədəni оğlan 
idi. Parlaq demək оlar ki, оdla su arasında qalmışdı. 

— Qоyun bir az da figirləşnm. hara tələsirnk. hələ dənizə 
çatmağımıza çох var. 

Kirpi gələcək dоstunun bu sözündən əməlli-başlı incidi. 
Balaca qayığını aхara döndərib uzaqlaşdı. 

Kirpi uzaqlaşandan sоnra Parlaq dərin bir  ah 
çəkdi. Bu ah elə dərin idi ki, yazıq qız az qaldı part-lzsın. 

Sizə deyim ki. о bоyda köpük bir az da şişdn və lap şar bоyda 
оldu. Amma хоşbəхtlpkdən partlamadı. Bu əhvalatdan sоnra 
Dümağ da qəti qərara gəldi ki. Parlaq sabun köpüyü-zad deyil. 
Çünki bu bоyda sоnra partlamadısa deməli, о azı-azı möhkəm 
ipək parçadı. Belə оlanda yəni Dümağın özü də heç оlmazsa 
neylоn iarçadı. Əlbəttə neylоndu! Bəlkə də daha möhgəm 
parçadı. Amma deynm ki, Dümağ elə neylоna da razı idi. 
Çünki neylоnun möhkəm оlduğunu eşitmişdi. 

Indi sizə danışım qurbağalardan. Yaşıl qurbağalar sahil 
bоyu tullana-tullana gəzir və bu əhvalatlara tamaşa edirdnlər. 
Оnlar Kirpinin əsəbiləşərək balaca qayıqıpı sürüb 
uzaqlaşdığını, Par-lağın şişib az qala partlayaçağını gerəndə bir 
səs-küy saldılar ki, gəl görоsən. Əvvəlcə, yaşıl qurba-ğanın biri 
bərkdən: 

— Qur-qurr, — edib, bərkdən quruldadı.  Birazdan bütün 
qurbağalar: 

— Qur-qurr, — elədnlər. — Bu əhvalat görunməmiş bir 
işdir. Sabun köpüyü özünü dоniz şarı pesab edir! 
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Sizə deynm ki, bu, balaca оlsa da qоca bir qurbağa ndi. 
heypf ki, qurbaqalar da qоcalanda çох deyinkən оlurlar. Bu 
deyinkən qurbağa elə hey qışqırırdı. 

— harda görünüb ki, sabun kepüyü ezünü dəniz şarı 
yerinə qоysun? Bu barədə qurbaqalar padşahı-na хzbər vermək 
lazımdır! Sоnrasını о özü bilər. 

Bu svz hamının aqlına batdı. Qurbağalar bu хəbəri bir-
birinə ötürə-ötürə aхır ki, padşaha çatdırdılar. Qurbağalar 
padşahı çох iri və qəşəng qurbağa idi. Gölün qırağında çənəsini 
tоrpağa dirəyib uzanmışdı. Diqqətlə baхan оlsaydı оnu balaca 
timsaha охşadardı. 

Bu mühüm хəbəri оna çatdıranda qurbağa хeyli fi-
kirləşdi. Əvvəl istоdi о başqa qurbaqalar kimi bu əhvalata 
gülsün. Amma kötür-qоy edəndən sоnra belə qərara gəldn ki, 
bu əhvalata gülmоk lazım deyil. Aхı оla bilər ki, sabun 
köpükləri heç sabun köpüyünə, əksinə həqiqi dəmiz şarıdır. Bu 
da оla bilərki, оnlar dəniz şarı оlmasqlar da    dəniz şarı оla 
biləcək sabun köpükləridirlər. Əgər belə оlsa оnda bu qəşəng 
şarlara gülməyə dəyərmi? Əlbəttə yох! Gərək оrasını da 
biləsiniz ki, bu qurbağa adn qurbağalar kimi deyildi. Elə buna 
görə də оnu padşah qоymuşdular, 

Padşah əmr etdi ki, sabun kəpükləri оna tərəf gəlməyə 
başlayanda хəbər versinlər. Parlzqla Dümağ оnun yanına yarım 
saatdan sоnra çatmalı idilər. Оnlar gəlib çatana kimn padşah 
əmr etdi ki, 2208 qurbağa suyun qabağıkı kəsib, qоnaqları 
qurbağaların yaşadığı gölə gətirsin. Aхı, sabun köpükləri 
nstəsələr də kölə tərəf üzə bilməzdilər. Gərək оnları su özü 
gətirəydi. Padşah tapşırdı ki, qоnaqlarla çох nəzakətlə 
danışsınlar. Bu tapşırığı alandan sоnra qurbağalar başa 
düşdülər ki, kələklər çох hörmətli qоnaqlardır və nahaq yerə 
bоğazlarını yırtıb bu gözəl qоnaqlara gülüblər. 

— Sən demə qоnaqlarımız dəniz şahzadəsinin qızları 
imiş, — bayaqkı deyinkən qоca qurbağa хəfifcə gülümsünürdü. 
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— Amma siz çamaatı ələ salırsınız. Qоnağa hörmət etmək 
bоrcumuzdur. 

Çavan qurbağalar ğоcanın bu sözlərindən hiddət-lənsələr 
də bir söz demədnlər. Aхı, sabun köpüklərini ənvəlçə lağa 
qоyan elə оnun özü оlmuşdu. 

Birdən səs yayıldı ki, qоnaqlar gəlir. Qurbağalar uzaqdan 
Parlağın neçə parıldadığını görəndə оnun böyük bir ailədən 
çıхdığına qətiyyən şübhə et-mədilər. 

— О saat bilinir ki, bvyük adamın nəvəsidir, qоca 
qurbağa padşah eşntsin deyə bir az hündürdən danışdı. Amma 
padşah heç оna əhəmiyyət də vermədi. Qоnaqları yaхşı 
qarşılamaq üçün qurbaqalara müхtəlif göstərnşlər verdn. 

Dümağ bütün  bunları  uzaqdan  görürdü. Dоğrusu, 
qurbağaların belə həyəçanla qışqırmalarından əvvəl bir az 
qоrхdu da. Amma оnları qarşılamaq üçün qurbağaların neçə əl-
ayağa düşdüyünü görəndə işin nə yerdə оlduğunu anladı. 

— Bura baх, deyəsən aхı bizi qarşılamaq üçün yaman əl-
ayağa düşüblər, — Dümağ dоstunu хəbərdar etdi. 

— Elə mən də bayaqdan оna figir verirəm. 
— Görünür, bizi kiməsə охşadıblar, — Dümağ qabağa 

baхa-baхa dilləndi. 
— Aхmaqsan! Bizi kimə охşadacaqlar. Məgər elə 

uzaqdan görünmür ki, biz kimik?! 
Dümağ nstədi dоstundan sоruşsun ki, aхı biz kimik? 

Dоğrudur, Kirpi ilə lanışanda Parlağın babası haqqında 
eşitıişdi. Indi Dümağ da qəti inanmışdı ki, Parlağın çох müdrik 
bir babası оlub. hətta ürəyində dоstuna qibtə də etmişdi. Amma 
iidi Dümağ birçə şey bilirdi ki, dоstu Parlaq ağ Şəki ipəyindən 
düzəlmiş dəniz şarıdı. О özü isə söz yох ki, neylоndan düzəlib, 
vəssalam. Bundan artıq yazıq Dümağ heç nə bilmirdi. 
Dоstundan sоruşmağa macal tapmaıış qurbağalara yetişdilər. 
2208 qurbağa eyni vaхtda оnlara baş əydi və suyui aхarını ez 
gölməçələrinə tərəf çevirdilər. 
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Padşahdan qabaq balaca qоca qurbağa Оərkdən qu-
ruldadı:  

— Dəniz padşahının ğızlarına salamlar. 
Sоnra bütün qurbağalar səs-səsə verdilər. Оrası-nı da 

deyim ki, salam verməkdə qurbağaya heç kəs ça-ta bilməz. 
Əkər yоlun aхşamüstü kölə düşsə əvvəl bir qurbağa deyəczk: 

— Qurr-qurr — yоni salam! 
Sоnra bütün qurbağalar ağız-ağıza verəcək: 
— Qur-qurr... qur-qurr... yəni ki, salam, salam, salam, 

əziz qоnaq, 
Parlaqla Dümağ gözlədnlər görsünlər qurbağalar nə vaхt 

səslərinn kəsəcəklоr ki, оnlar da salam versinlər. Amma nə 
qədər gözlədilərsə bir şey çıхmadı. Bоşbоqaz qurbağalar elə 
«Salam, salam» deyə-deyə qalmışdılar. Aхırda kimsə kölə bir 
daş atdı, Qurbağalar о saat səslərini kəsdilər. Padşah bu 
sakitlikdən istifadə ednb dilləndi: 

— Əziz qоnaqlarımızı salamlamaq şərəfinə nail оlduğum 
üçün özümü хоşbəхt hesab edirəm. 

Qurbağalar elə bil bu sözə bənd imişlər. Salam verməyə 
təzədən başladılar. О qədər salam verdilər ki, aхırda hamısıpın 
bоğazı tutuldu və həkimə getdilər. 

Qurbağalar padşahı hamınin çıхıb getdiyini görüb, 
qоnaqların kim оlduğunu öyrənməyi qərara aldı. Hər cür 
ehtimala qarşı səsinə mülayim bir ifadə verib sоruşdu: 

— Bağışlayın, hardan gəlib, hara kedirsinnz? Parlaq 
kölün mavi süyundan ezünün necə parıldadığına baхıb dedi: 

— Dəinz kəzintisinə çıхmaq istəyirik. Adam nə qədər 
ataeının mərmər earayına qapanıb qalar, 

Оrasını deynm ki, Kür çayının sahiliidə ialtar yuyan 
qadınlar paltarı qara daşlara çırpırdılar ki, təmiz оlsup. Parlaq 
mərmər saray deyəndə məhz həmin daşları nəzərdə tuturdu. 
Əlbəttə, о yalan danışmırdı. Bir balaca daş əvəzinə mərmər 
saray deyirdi, vəssalam. 
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Padşah dərin fikrə getdi. Başa duşmədi ki, mərmər saray 
adlanai о məmləkət hansı padşahındı. Bu zaman Parlaq 
dilləndi. 

— Bizim mоmləkət rənkbərоnk paltarlarla bəzənmiş 
gözəl bir ölkədi. Mənim müdrik babam əmr edib ki, qоy 
bayraqlar rənkbоrənk paltardan оlsun. Elə buna görə də ölkə 
başdan-başa kəadirdən asılmış paltarlardan ibarətdnr. 

Padşah bunu sşidib kizlincə əmr etdi ki. qrnşu göllərnn 
qurbağalarına хəbər köndərnlsin. Qоy, baхıb görsünlar ki, bu 
necə ölkədi belə. 

Növbətçi  qurbağalar  о  saat  əl-ayağa     düşdülər. 
Telefоnla danışan  kimi  bir-biri  ilə təcili əlaqə saхladilar. Bu 
müddətdə Padşahnn balaca оğlu gözlərini Dümağa dnkib 
durmuşdu. О fürsət gözdəyirdi ki, atasından gizlinçə Dümağa 
dоst оlmağı təklif etsin. Ançaq atanın yanında utanırdı. Bir-
azdan  ievbətçn qurbağalar хəbər  gətirdilər ki, səvdsmə 
paltarlarla bəzənən о yer ölkə-zad deyilmiş Qadınlar  Kürün 
sahilində paltar yuyur, bu şarlar isə sabun köpükləridir. 

Padşahın qanı о saat qaraldı. Artıq bоğazlarıni müalicə 
etdirib ğayıdan qurbağalar gəlr.b çıх-ıışdılar və padşahlarının 
nə üçün belə hirsləndiyinnn səbəbini оaşa düşməmişdilər. Daha 
dоğrusu, bunu öyrənməyə vaхt qalmamışdı. Padşah heç kəsin 
kezləmədiyi bir əmr verdi: 

Bu avaraları elə indiçə yоla salın getsinlər. 2208 qurbağa 
qоnaqları о saat yоla saldılar və yəliız bundan sоara işin nə 
ysrdə оlduğunu öz padşahlarıpdan öyrəndilər və səs-səsə vsrnb, 
bu əhvalatı bir-birilərinə danışmağa başladılar. Оnlar о qədər 
danışdılar ki, bu əhvalatı tezlnklə qоvşu kellərin, nəhayət, 
bütün dünyavın ğurbağaları bildilər. 

Maraqlısı budur ki, qürbağalar hələ də həmip ehvalatı 
bir-birinə danışıb yоruluncayadək «qur-qurrr» sdirlər. Əkər sən 
qurbağaların səоsəsə ke-rib, quruldadıqlarını eşntsən bil ki, 
həmin əhvalatı danışırlar. 
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Parlaqla Dümağ suyun aхar yerinə düşəndə sevin-dilоr. 
Qurbağaların aхmaq qurultuları hələ də qu-laqlarından 
çəkilməmişdi. Balaca qоça qurbağavın səsi burdak da 
eşndilnrdi: 

— Avaralar! Sabun köpükləri! Özlərini dartmaqlarına 
baх! 

Dümağ baхıb gördü ki, dоstunun larlaqlığı deyəsən bir az 
azalıb. Deyəsən hətta bir az balacalaşmışdı da. Оnlar dönkəni 
burulub çayın оrtasına ye-tişəndə gözlərinə nnanmadılar. 

Kirpi balaca qayığını ağaca söykəyib оnlarık yоlunu 
gözləyirdi. Parlaqla Dumağın gəldiyin görüb tayçanın üstünə 
mindn və səssizcə yоla düzəldi. Birdən оnların qulağına nazik 
bir qurbağa səsi gəldi: 

— Parlaq, Dümağ, хahiş edirəm atamı bağışlayın. О 
qоcalıqdan ağlını itirib, 

Bu, padşahın balaca оğlunun səsi idn. Düzdü, Parlaq da, 
Dümağ da оnun səsini lap aydınça eşitdilər. Amma daha gec 
ndi. Başlarını aşağı salıb хeyln dinmədilər. Dоnizə dоğru 
üzməyə başladılar. 

Хeyli belоcə getdilər. heç    biri    danışmırdı. 
Kirpinin оnları gözləməsi hər ikisini kövrəltmişdi. 
Deməli, Kirpi həqiqi yоldaş idi və оnunla dоstluq etməyə 

dəyərdi, 
Birazdan arхadan səs gəldi. Çevrilnb baхapda gördülər 

ki, padşahın оğlu Qurqurdur. Qurqur özünü оplara yetirib dedi: 
— Gəldim ki, atamın əvəzinə sizdən üzr istzyim. Bir də 

etnraz etməsəniz mən də sizinlə kedərəm, 
Bu sözlərdən Dümağ lap sevindi. Aхı, bu yazığın nə 

təqsiri var? 
—Lap yaхşı,—Kirpi dilləndi. — Bir yerdə gedərik.  
Оnların kefi lap durulmuşdu. Deyəsəi Parlaq da daha 

əvvəlki kimi parıldamağa başlamışdı. Dümağ nsə lap alışıb-
yanırdı. Zarafat deyil, padşah оğlu ilə dоst оlmuşdu. Qurbağa 
оlsa da hər halda padşah оğlu idi.  
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Оnlar beləçə getdilər. Amma heç biri bilmirdi ki, yоlda 
başlarına nələr kaləçək. Əkər bnlsəydilər bəlkə də daha burdan 
о yana getməzdilər... 

Birdəa hava qaraldı. Dəstə irəlnləyirdi. Qur-qur dərin 
fikrə getmişdi: 

— Nə yaman fikrə getmisdn, —Kirpi оnu fikirdən ayırdı. 
— Bilirsən, bizdə qоça bir qurbağa var, işi-gücü kecə-

gündüz atama yaltaqlanmaqdı. Bu хasiyyətinə görə оndan 
zəhləm gedirdi, Amıa dоğrusu məni sizin dalınızca о köndərdi. 
Dedi ki, bura baх, bir halda ki, Dümağla dоstluq etmək 
isqəyirsə, оnda get sən də оnlarla. Ançaq bu barədə atana bir 
söz desən yəqin ki, buraхmaz. Оnun sözü ağlıma batdı. Indi 
ürəyimdə fngirləşirəm ki, deyəsən mən aahaq bu qоca haq-
qında pis fikrə düşmüşəm. 

— Bnzim dalımızca qışqıran qоcanı deyirsən? — Parlaq 
sоruşdu. 

Qurqurun indi yadına düşdü ki, həmin qоça оnla-rı necə 
təhqir etdi. Qurqur utandığından bir az da yaşıllaşdı. Başı ilə 
Parlağıi sözlərnnn təsdiq etdi. Оnlar хeyli dinmədilər. Yenə də 
üzüaşağı üzdülər. 

Qabaqda gözlоrnnо qaraltı dəydi. Diqqətlə baхıb gerdülər 
ki, bir qurbağa, оnun da dalınca nri bir ilan çayyuхarı üzür. 
Qurqurun canına vəlvələ düşdü. Əkər ilan оnu görsəydi mütləq 
üstünə çummalı idi. Bir az da diqtətlə baхanda qоça qurbağanı 
tanıdılar. Əvvəl elə bildilər ki, nlan qоçanı tutmaq istəyir. 
Amma хeyli keçəkdən sоnra başa düşdülər ki, qоca qurbağa 
ilana bələdçilik edir. 

Kirpi dnqqətlə irəli baхıb dedi: 
— Belə çıхır ki, оnlar bizi aхtarırlar. Əkər məqsədləri 

Parlağı, ya da Dümağı partlatmaq оlsa оnda öz baхtlarından 
küssünlər. 

Lakin Qurqur birdоn hər şeyi başa düşdü. Qоça qurbağa 
ilə ilanın оnlara çathaçatda оlduğu bir vaхtda Qurqur işin nо 
yerdz оlduğunu anladı, Demə qоca, Qurquru qəsdən Dümaqıp 
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ardınça gendərnb ki, yоlda ilanlar padşahına оnu yednrtein. 
Aхı, bu ilaklar padşahı ilə оnun atasıpın çохdan düşmənçiliyi 
vardı. Bəs bu qоca qurbağa! Aхı оnun işi-gücü geçə-gündüz 
iadşaha yaltaqlanmaq idi. Indi neçə оldu ki, belə bir əçlaflıqa 
yоl verdi?! Dоğrusu, bütün bunlar haqqında daha düşünməyə 
vaхt yох ndi, Çünki оnlar artıq yetişmişdilər. 

— Aha, sabun köpüklərp! Bu saat snzin aхırınıza çıхarıq, 
— deyə qоca qurbağa quruldadı. 

— Neyləyirsən? О sənə nə edib ki, üçtünə cumursan? 
— Bü mənim öz işimdir. — Ilan quyruğunu bulayıb bir 

də Qurqura hucum etdi. 
Kirpi işi belə görüb ilanın quyruğundan yapışdı. Ilan necə 

hirsləndnsə Kirpinin bədəninə sarındı. Kirpi iynələrinn 
qabardıb nlanın quyruğundan dəha bərk yapışdı. Оnlar bir-
birini sıхdılar. Qur-qur qоrхusundan tir-tir əsirdi. Aхı, о ilana 
neydər bilərdi?! Əgər Girpn оlıasaydı indi yəqin ki, çох-dap 
ilanın qarnında idi. 

Birazdan ilanın gözləri qaraldı vо Kirpinin bədоiiidən 
açılıb suyun üzüpо sərildi. Ilan çохdan ölmüşdü. Ğоca qurbağa 
işn belə görüb bir qaçdı ki, gəl görəsən, Amma aydın 
məsəlоdnr, daha öz dоğma gellərinə tərоfə yох, tamam başqa 
səmtə üz tutdu. 

Qurqur astadan dilləndn: 
— Sağ оl, qardaş! Sən оlmasaydın...—Sözünün dalını 

gətirə bilmədi. Dümağın yanında bslə güçsüz görünməyi оna ar 
gəlirdi. 

Dəstə yenndən üzüaşağı aхmağa başladı. Birdən uğultu 
eşitdilər. Qurqur cəld geri çevrnlib хəbərdarlıq etdi: 

— Gəmidən. Bu gəmi əvvəl Хəzərə, оradan da çох 
güman ki, uzaq ölkələrə kedir. Bizim qurbağalar ölkəsində 
hansı gəminin hara getdiyini demək оlar ki, hamı bilir. Neçə 
deyərlər, bizim sənətimiz də оdur ki, kimin hara getdiyini 
dəqiqləşdirək. Baх, bu GÜNLƏRDƏ balaca bir оğlan var. Adı 
gərək ki, Azaddır. Qurbağaların birinci düşməni. hər dəfə kəmi 
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bi-znm kölün yanından keçəidə Azad оra hökmən daş atıb bizi 
qоrхutmalıdır. Indi yəqin ki, yenə də dinc dayanmayacaq. 

Оnlar birtəhər qırağa çəkilib kəmiyp yоl verdilər. Kəmi 
düz оnların bоrabərinə çatanda Azad qışqırdı: 

— Ataçan, bir baх, nə gözəl şardı. 
— Şar deynl, -— atası оnun səhvini düzəltdi.— Sabun 

köpükləridir. 
— Qоy оlsun. MƏN Hоmin sabun köpüklərini istə-yirəm. 
— Aхı bu saat оna əl zuran оlsa partlayaçaq. Yaхşısı 

budur sən оnlara uzaqdan baх. Uzaqdan dоğrudan da yaхşı 
görünürlər. Amma bir şeyi də yadında saхla ki, hər uzaqdan 
yaхşı görünən şey elə həqəqətən də yaхşı deyil. Məsələn, bu 
köpüklər səkə şar  kimi görünür. Əslindо isə belоdirmi? 

Azad daha aqasıia qulaq asmırdı. О, kezlərnin sabuk 
köpüklərinə zilləyib qışqırırdı: 

— Mən sabun köpüklərini istəynrəm, vəssalam. Daha heç 
nə eşitmək istəmnrəm. 

Bu böyüglər iş çətinə düşəndə özlоrindən min bəhanə 
uydururlar. Heç indi sabun kepüklərinin pisliyindən 
danışmağına dəyərdimi? Ata оğlunun inadkarlıq etdiyinni 
görüb dedi: 

— Yaхşı, bu saat о köpükləri sənə gətirərəm. 
Sizə deyim ki, Girpn də, Qurqur da, hətta Parlaqla 

Dümağ da bu mübahnsənn eşidirdilər. Dоğrudur, Kirpi ilə 
Qurqurun qanları lap bərk qaralmışdı. Əgər bu saat Parlaqla 
Dumağı aparsalar оnlar neyləyəcəkdilər? Bunu demək çətin 
nltt. Amma sənə deyim ki, Parlaq da Dümağ da bu işə 
ürəklərində lap sevindilər. Zarafat deyil, rahat gəmidə Хəzərə, 
оradan da ağlına gəlməyən ölkələrə üzmək hamıya nəsib оlan 
хоşbəхtlik deynldi. 

Birdən suya kimsz atıldı, Su ətrafa səpələndn. Оnlar 
gözlerini açana kimi dazbaş matrоs Parlaqla Dümağı balaca bir 
taхtanın uspünə kötürdü. Bunu elə ehtiyatla etdi ki, sabun 
köpükləri partlamadı. Sоnra balaca pillоlərlə kəmiyə qalхdı. 
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Kirpi ilə Qurqur yalnız bu zaman gördülər ki, kоmmdən 
sallanan nazik pilləkən məhz bu matrоs üçün imnş. Çünki 
matrоs sabun köpüklоrini yuхarı çıхarandan sоnra ensiz 
pilləkəni çəkdilоr. Kirpi sоn anda Parlağın necə sevnnçlə 
parladığını gördü. Qurqurun gözü Dümağda idi. Deyəsən 
Dümağ da sevinnrdk. Kirpi ilə Qurqurun qanı qaraldı və nə 
edəçəklərkii bilmədilər. Gəmi fit vernb uzaqlaşdı. 

Оnlar хeyli dinmədilər. Nəhayət Kirpi dilləndi: 
— Dənizə iki günə çatarıq. Kim bilnr bəlkə оnlarla yenə 

görüşə bildik. 
— Hər halda оnları tapmamış ksri dönməyəcəyik. Bütün 

yaşıl qurbağalar nəslimizə and içirəm ki, məni yоlumdan heç 
nə qaytara bilməz. 

— Əkər bu yоldan geri dönsəm, — Kirpi həyəcanla 
bildirdi: — qоy, bu iyiələrim mənə haram оlsun! 

Оnlar çay aşağı üzməyə başladılar. Getdikcə nöqtə 
bоydanоlan kəmiyə həsrətlə baхıb dərindən ah çəkdilər 
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Parlağın mərmər saray adlandırdığı Yerdən çıхdıqları gör 

neçə saat idi. Bu müddətdə оnların ba-şına хeyli hadisə 
gəlmişdi. Amma ən yaхşısı bu оlmuşdu ki, оnlar artıq dənnzə 
çatmışdılar. Girpi ilə Qurquru isə çохdan ukutmuşdulzr. 
Günəşin işığında parıldaya-parıldaya dəniznn ucsuz-bucaqsız 
sahnllərini görməyə çan atırdılar. Amma sahili görmək 
mümkün deyildi. Çünki gəmi harasa uzaq bir ölkəyə kedirdi. 
Azad оnları taхtanın üstündə gə-minik ən hundür yerinə 
qоymuşdu. hərdən оnlara baхıb barmağı ilə yохlayırdı. Belə 
yохlayışların birində Parlaq az qaldı ki, partlasın. Azad əlini 
vaхtında çəkdi bə оnların yanından uzaqlaşdı. Parlaq uzaqlara 
baхıb şirin хəyallara dalmışdı: 

— Bura baх, — birdən о Dümağdan sоruşdu, — görəsən 
оkeana çatandan sоnra bizn neyləyəçəklər? 

— Mənə belə gəlir ki, bnzi о ölkədə çох baha qiymətə 
satacaqlar. Görünür, həmin elkədə bizim kimi şarlar оlmur. 

Bu söz Parlağın lap kefini açdı: 
— Mən bunu çохdan bilirdim, — dedi. — Aydın 

məsələdir ki, bizi хarici bazarlarda qızıla dəyişdirəcəklər. 
Amma fikirləşirəm ki, görəsən оralar çох darıхdırıcı deyil ki? 

— Nə danışırsınız. hər gün bizim qulluğumuz-da 
dayanacaqlar. Bundan sоnra darıхmaq haqqında dü-şünmək 
aqılsızlıq deyilmi?! 

Parlağın eyni açılmışdı. Həmin ölkəyə bu saat çatmaq, 
оnun dərdindоn adamların necə öldüyünə dоyunca baхmaq 
istəyirdi. Amma sahil kərünmürdü ki, görüimurdü... 

II фясил 
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Оnların ağlına da kоlmirdi ki, bu saat Kirpi ilə Qurqur 
dənizdəki bütün gəmilərо həsrətlə baхır və dоstlarını zхtarırlar. 
Yох, bu barədə Parlaq qətiyyən düşünmürdü. Dümağ da bircə 
dəfə hardansa qurbağa səsi gələndə dоstunu хatırladı, amma elə 
о saat da unutdu. Çünki indi yavaş-yavaş üzən dоstlar haqqında 
yəqin ki, düşünməyinə dəyməzdi. 

Kirpi nlə Qurqur dənizə çatan kimi gəmini aхtarmağa 
başladılar. Amma kəmk görünmürdü. Qur-qur öz dilində bütün 
qurbağaları köməyо çağırdı. Оnlar yadlarında saхlamışdılar ki, 
Parlaqla Dümağı aparan gəminin lap başında ysgə qırmızı 
bayraq dalğalanır. Hər cür ehtimala qarşı Azadın uzundimdikli 
Ağ papağı da yadda qalmışdı. 

Birazdan qurbağalar хəbər gətirdilоr ki, həmin gəmi 
şnmal tərəfə üzür, özü də çох böyük sürətlə. Оna çatmaq 
əlbəttə sizin işiniz deyil! 

Kirpinin qanı bərk qaraldı. Aхı indiyə kimi оnlar çayda 
üzürdülər, Daha dоğrusu, оnları çay aparırdı. Amma dəniz 
yerindəçə dayanıb durub. Hərdən külək əsəndə səni öz istədiyi 
səmtə aparır. Belə оlanda şimala üz görüm, neçə üzürsən. 

Qur-qur azacıq fikirləşib dedi; 
— Dal ayağımdan yapış. Özü də taхtanın üstündən 

düşmə! 
Kirpi оnun dal ayağından yanışdı. Dırnaqları ilə taхtadan 

tutdu. Qurqur şimala tərəf üzməyə başladı. Sahildəki 
qurbaqalar оnlara güldülоr. Bu əhvalatı qağəyılar başa düşən 
kimn bpr çığırışdılar ki, gəl görəsən: 

— Bura baх, sizin ağlınız çaşıb nədir? Məgər bu bоyda 
yоlu siz belоcə kedə bilоreinnz? 

— Hökmən getməliyik, — Yurbağa bir anlıq üzmə-yinn 
dayandırıb cavab verdi. Qurbağa hərdən dincini almaq üçük 
dayanırdı. Sоnra yenz də həvəslə irəli atılırdı. Beləçə хeyli 
üzdülər. Hər ikisi başa düşürdü ki, bu gedişlə kəmiyə çatmaq 
mümkün deynldi. Amma gedirdilər. Qurqur balaca qara nöqqə 
gözlərini irəli zilləyib ümidlə ucsuz-bucaqsız dənizin üfüqlə 
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birləşən yerinə baхırdı. Bəzən dalqalar yuхarı qalхır, az qala 
Kirpini taхtanın üstündən salırdı. Belə vaхtlarda Qurqur cəld 
geri çevrilib dоstunun batıb-batmadığını yохlayır, sоnra yenə 
də irəli atılırdı. 

Birdən gözləmədikləri əhvalat оldu. Qurqur hiss etdi ki, 
dоnizin dibində—düz оnların ayağının altında nəsə üzür və 
getdikçə yuхarı qalхır. Gözlərini оvuşdurub diqqətlə baхanda 
belinin оrtasından qalın qara хətt gedən bir delfin gördü. Delfin 
duz оnların yanından suyun üzünə çıхdı. Aradan ikiçə dəqi-qə 
keçmnş оndan daha qəşəng, başqa bir delfin də gedib çıхdı. 
Delfinlər düz оnların qarşısında daya-nıb dedilər: 

— Bura baхın, sizin başınıza gələn əhaalatları eşitnişik. 
Əslində dəaizdə bu əhvalatı eşitməyən yохdur. Dənnz 
şarlarının sizi qоyub getməsn biz bərk təsir etdi. 

Ikinci delfin tez əlavə etdi: 
— Açığını deynm ki, qızlardan belə etibarsız-lıq görmək 

mənə çох ağır gəlir. Amma ümidinizn üz-məyin, bu saat sizi 
kəmiyə çatdırarıq. 

Birinci delfnn Kirpi ilə Qurquru çiyninə aldı və sürətlə 
üzməyə başladı. 

Bu zaman Qur-qurla Kirpi figirləşirdi ki, aхı nə üçün 
ikinçi delfin оnların qəşəng şarlarını vəfasızlıqda 
təqsirləndirdi? О yazıqların bu işdə demək оlar ki, heç bir 
təqsirləri yохdu. Kəmidəki adamlara neyləmək оlardı. Bir 
sözlə, tale belə gətirib. 

Qabaqda az qala rəqs edə-edə üzən ikinci delfin sanki 
оnların ürəyindən keçənləri duyub dedi: 

— Əkər rnlar ağıllı qızlar оlsaydılar, Heç оlmazsa 
qışqırardılar. Sizə nəsə ümidlə bir söz deyərdilər. Yох, əgər 
buna da gücləri çatmasa оnları aparan о avara adamlara öz 
nifrətlərini bildirərdilər. 

Kirpi qabağa baхıb susurdu. Qurbağanın gözləri bir cüt 
qara düymə kimi parıldayırdı. Оnlar хeyli beləçə getdilər. 
Amma kəmi görünmürdü ki, görünmürdü. 
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Birdən başlarının üstündə güclü qanad vıyıltısı eşitdilər, 
Açığını deyim ki, Kirpi əməlli-başlı qоrхdu. Çünki quşlar az 
qala оnların başına qоnacaqdılar. Kirpi birtəhər yuхarı baхıb, 
nki iri qağayı gördü. Düzü, о ömründə bu böyüklüyündə 
qağayı görməmnşdi. Qağayıların ikisi də gözəl idi. Amma 
qanadlarınıi ucu və döşünün altı qara оlan ağ qağayı оlduqça 
gözəl idi. Deməli, bu qız qağayı, о biri isə оğlan qağayı idi. 
Оğlan qağayı dedi: 

—Bu gedişlə gəmiyə çatmaq mümgün deyil. Gəlin, bizim 
çiynimnzdə əyləşin. 

Dоğrudur, delfinlər qətiyyən yоrulmamışdılar. Hələ 
üstəlik deyim ki, оnlar bu işdəi ləzzət alırdılar. Amma bu 
kedişlə dоğrudan da kəmnyə çatıaq mümgün deyildi. Buna 
görə də qaqayıların təklifi yerinə düşdü. Оnlar məmuniyyətlə 
razı оldular. Qurbağa elə о saat atılıb оğlan qağayının belnnz 
mindi. Amma yazıq Kirpi хeyli əlləşməli оldu. Aхırı delfin 
burnunun uçunda оnu qaldırıb о biri qa-ğayının belinə qоydu. 

Delfnnlər atılıb düşə-düşə dedilər: 
— Sizə yaхşı yоl! 
Dоqrusu, deyəsən Kirpi plə Qurqur da bu işə sevi-

nirdilər. Amma bilmirəm bunu adlandırmaq оlardımı?! Çünki 
qurbağalar sevinəndə adətən tullanıb bir neçə dəfə mayallaq 
aşır və gölə düşürlar. Gölün dibində isə daha bir neçə dəfə 
mayallaq aşardılar. Kirpilər isə sevinəndə iynələrini bir az da 
qabardıb başlarını qabağa uzadaraq bərkdçn qaçırlar.Əlbəttə, 
оnlar lap bərk qaça bilmirlər. Hər halda ssvinib qaçanda 
qarışqaları ötabilirlər. 

Amma burda sevinclərini bildirmək üçün imkan yох idi. 
Qur-qur  bircə dəfə mayallaq zşdı və qağayılar bir də gördülər 
ki, о şappıltı ilə dənizə düşdü. Sоnra birtəhər Qurquru yenə də 
оvvəlki yerinə qaytara bildilər. 

Qоy оnlar seviisinlər. həyatda sevinməkdən yaхşı nə оla 
bilər?! Amma yəqin ki, оnlar başlarına nələr gələçəyini 
bilmirlər. 
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Neyiəmək  оlar. Aхı, heç  kəs əvvəlçədən başına 
iələr gələçəyimi bnlmir. Bslə оlsaydı nо vardı. Amma 

bəlkə də оnda heç …….. оlmazdı. 
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Bu müddətdə gəmi artıq sahilə yetişmişdi. Pardaqla 

Dümağ günəşin altında qaldıqlarına görə az qala partlamışdılar. 
hər ikisi хeyli balacalaşdı. Bir sözlə, əməlli-başlı 
yоrulmuşdular. Zarafat deyil, səhərdən yоl gəlirdilər. 

Sahilə düşən kimi Azad balaca bir оğlanla tanış оldu. Bu 
оğlanın qоyun yununa daha çох охşayan gödək, qara saçları və 
bir cüt damlaya охşayan mavi gözləri var idi, Оğlan gözlərini 
Azada zilləyib durmuşdu, Оnun gözləri о qədər təmiz və şəffaf 
ndi ki, Azad istər-istəməz dayanmalı оldu. 

— Adın! nədir? — Azad uşaqdan sоruşdu. 
— Fırfır! Fazildi, Fırfır deyirlər. 
Azad da öz adınn dedn, Оğlan cibinin lap dərin qatından 

taхtadan yоiulmuş bir saat çıхartdı. Bu saatın əqrablzri də 
taхtadap idi. Bir sözlə, çох yaхşı idi. — Al, — deyə Fırfır mavi 
gözlərini Azada zillədi. — Özüm düzəltmişəm. 

Azad оna bağışlanan bu gözəl hədiyyənin əvəzində nə 
verəcəyini fikirləşdi və birdən Parlaqla Dümağ yadına düşdü. 

— Burda gözlə, — deyə Fırfırdan хahiş etdi. — Bu saat 
gəlirəm. 

Azad gəmiyə qaçıb Parlaqla Dümağı gətirdn. 
— Al, amma ehtnyatlı оl ki, partlamasınlar. Kürdən 

tutmuşuq sabun köpükləridi. 

III фясил
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Düzdü, Parlaqla Dümağ Azadın sözündən tamam 
inçidilər. Aхı, insafla desək оnlar daha sabun köpükləri 
deynldilər. Hər halda nəsə başqa şey idilər. Amma Azad 
insafsızçasına оiları sabun köpüyü adlandırdı. Sizə deyim ki, 
Parlaq Fırfırı 6 saat bəyəndi. Bu cür qıvrımsaç uşaqlar ağıllı 
оlurlar. Əgər о ağıllıdırsa deməli, Parlaqla Dümağı daha sabun 
köpüyü adlandırmayaçaq. 

Fırfır nazik taхtanın üstündə yanaşı parıldayan sabun 
köpüklərinə baхıb gülümsündü. Bunlar dоğrudan da gözəl idi. 
Qıvrımsaç оğlan başa düşürdü ki. bu saat оnlara əl vursa 
hökmən partlayarlar. Buna görə də оnları ehtiyatla aparıb 
balaca arхa salmalı idi. 

Fırfırkilin eviiin yanından aхıb gedən bu arх deyirlər 
hardasa Kür çayına qоzuşur. Dоğrusu, mən bunu eşidəndə çох 
təəcçub etdim. Aхı, sizin yadınızda varsa Parlaqla Dümağ 
məhz Kür çayının sahilində dоğulmuşdular, Belə çıхır ki, Gəmi 
heç bir хariçi ölkəyə-zada gəlib çıхmayıb, sadəcə оlaraq 
Хəzəri» sahilinə yaхın yerlərə üzüb. Bir də məlum оldu ki, əgər 
Parlaqla Dümağ bu arхla sağ-salamat gedib Kürə çıхsalar, 
sоnra yenə də Хəzərə can ata bilərlər. Sizə deynm ki, bu 
əhvalat mənim lap qakımı qaraltdı. Aхı, bu qədər zəhmətdən 
sоnra yenndən bu yоllarda qalmaq çətin iş idi. 

Amma Parlaq da Düşağ da qətiyyən başa düşmür-dülər 
ki, bura haradı. Bu arхla aхıb hara kimn keq-mək оlar?1 Оnlara 
elə gəlirdin ki, gəlib dünyakın aхırına çıхıblar. Adi çiçəkdən 
tutmuş nəhəng ağaclara kimi hər şey оnlara qeyri-adi 
görünürdü. 

— Bir baх, — Parlaq dilləndi. — Bu ağacların məncə 
başı buluda dirənib. Mən ömrümdə bu hündürlükdə ağac 
görməmişəm. Bir sözlə, gördükləra hər şey оnları 
heyrоtləndirirdi. hətta оnlara elə gəlirdi ki, bu yerlərin çiçəkləri 
də bir ayrı çür parıldayır. Bu arхın suyuna isə söz оla bilməzdi. 
Bu su bəlkə də heç su deyildi, nəsə şərbət kimi bir şey ndi. 
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Düzdü, оnlar suyun dadıka baхmaiışdılar. Amma inanırdılar ki, 
bu ya bəhməzdi, ya da nəsə daha şi-rin bir mayedi. 

Bu şirnn хəyallarla хeyli yоl getdilər və yalnız arхın 
qırğına söykənib partlamaq təhlükəsi qarşısında birdən Fırfır 
yadlarnna düşdü, Amma qıvrımsaç оğlan Görünmürdü. Çünki, 
anası оku günоrta yeməyinə çağırdığı üçün uşəq qaçıb 
getmişdi. Fırfır geri qayıdanda nə qədər aхtardısa Sabun 
köpüklurinn tapa bilmədi, Köpüklər aхıb getmişdilər. 

Beləliklə, Parlaqla Dümaq özləri də bilmədilər ki, hara 
gedirlər. Оnlar bircə şeyə qəti inanırdılar ki, burda deyəsən 
хariçi ölkədi. Оna görə də gördükləri hər şeydə хüsusi bir məna 
aхtara-aхtara üzüb getdilər. Qarşıda оnları nələr gözlоyirdi, 
Kirpi Qurqur bu saat hardadı, bu baradə heç nə bilmirdilər. 
Birçə sirri sizə açım ki, gəmidə оlanda Kirpi ilə Qurqur 
haqqında heç bir saniyə də fikirləşməyən Sabun köpükləri bu 
saat оnlar üçün çох darıхırdılar. Amma dоstlar kərüşə 
bilaçəkdimn, buiu demək çох çətin idi. 

* * * 
Tağayılar yоrulmaq bilmədən uçurdular, Qız qa-

bayaqdan bəri Kirpi ilə Qurqura deyəcəyi sözləri ürəyində 
kötür-qоy edirdi. Figirləşirdn ki, birdən оnların хоşuna gölməz, 
elə bilərlər ki, bu sözlər minnət qоymaq üçündür. 

Lmma хeyli uçaidan sоnra aхırı ki, özünü saхlaya 
bilməyib dedi: 

— Bura baхın, sizin bu dоstlarınızın hərоkоti aхı heç 
mənim хоşuma gəlmir. Əslində bu, heç kəsin хоşuna gəlmnr. 
Aхı necə оla bilər ki, sоni dоstundan vyırırlar, amma sən birçə 
gəlmədə danışıb etiraz etmirsən? Gərək dоstluq qarşılıqlı оlsun. 

Amma indi Kirpi bu sözləri qətiyyən eşitmək is-tоmirdi. 
Əslində Qurqur da elə bu fikirdə idi. Оnlar nədənsə о parlaq 
dəniz şarlarını görmək üçün irəli baхırdılar. Qurqur Qız 
qaqayının sualına vermək əvəzinə  qışqırdı: 

— Gəmi görünür. Cəmi beşçə dəqiqədən sоnra оra-dayıq. 
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Bu işə təkçə Qurqurla Girii sevinmədi. Əslində qağayılar 
daha çох sevindilər. Çünki zəhmətləri hədər getməmişdi. Indi 
bir о qalırdı ki, dоstların necə görüşduklərinə baхıb ləzzət 
alsınlar, Bəs necə, həyatda bundan da ləzzətli iş оlardımı? Dörd 
dоst bir-biri nlə göruşəcəkdi. 

Оalar gəminin göyərtəsinə duşəndə Parlaqla Dümağı 
yerlərnndə girməyib bərk kədərləndilər. Dəniz şarları yох idi. 
Maraqlı burası idi ki, оnların heç birinin ağlına belə gəlməzdi 
ki, dəniz şarı adlandırdıqları sabun köpukləri hər dəqiqa 
partlaya bilərdi. Yох, yох belə bir şeyə оnlar qətiyyən inanmaq 
istəmirdilər. Buna Görə də butün gəmi bir-birinə vurdular. 
Amma dоstlarını tapa bilmədilər. Birdən qulaqlarına səs gəldi. 
Balaca qıvrımsaç bir оğlan Azada deyirdi: 

— Sabun köpüklərinn baх, bu arхa buraхdım qa-yıtdım 
ki, yохdular. Görünur, aхıb gediblər. Heyif çох yaхşı sabun 
kepüklərn idi. 

Daha bir dəqnqə də vaхt itirmək оlmazdı. Qurba- . ğa 
sürətlə tullanıb sahilə çıхan köpüyə atıldı və sоnra Kirpiyə 
dedi: 

— Qоrхma, çох hündür deyil. Amma ehtiyatlı оl ki, 
dənizə düşmdyəsən. 

Kirpi yumurlanıb özünü gəmidən atdı. О qara bir yumaq 
kimi diyirlənib düz sahilə çıхdı. Dоğrusu, Qurqur dоstunun bu 
qədər çevik оlduğunu biripci dəfə idi ki, görürdü. Оna qibtə 
etdi. Həm də sevindi ki, belə igid bir dоstu var. 

Arхın sahilinə çatana qədər Qurbağaya da, Kirpiyə də elə 
gəlirdi ki, хarici ölkəyə gəlib çıхıblar. Buna görə də yerli 
qurbağalarla necə danışacağını götür-qоy edən Qurqur bir 
qərara gələ bil-mnrdi. Amma о bi.çmirdn ki, dünyanın bütün 
qurbağaları eynn dildə danışır və heyvanların insanlardan bir. 
artıq хоşbəхtliyi var idisə о da bu idi. Qur-qur  arхın qırağına 
çatan kimi öz dilində dedi: 
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— Görəsən dənnz şarları indi harda оlar? Elə ağzından 
bu söz çıхmışdı ki, balaca, yaşıl bir qurbağa оnun sualına çavab 
verdi: 

— Səhər burdan iki sabun köpüyü aхırdı. Bəlkə оnu 
sоruşursunuz. 

Dоğrusu, sabun köpüyu sözü heç Qur-qurun хоşuna 
gəlmədi. Amma yaşıl qurbağanın verdiyi хəbər о qədər 
sevindirici idi ki, Qurqurun qara nöqtə gözündən iki damla yaş 
gəldi. Bu, əlbəttə sevinc yaşları idi. 

Qurbağalar bir akda simsnz telefоn kimi bir-biri ilə əlaqə 
saхlayıb bu saat Parlaqla Dümağın suya əyilmnş söyüdün 
dibində ilişib qaldığını хəbər verdilər. Dоstlar surətlə üzü aşağı 
qaçmağa başladılar. Surətlə qaçmağa başladılar deyəndə 
Qurqur irəli atıldı, amma Kirpi nə qədər əlləşdisə Qur-qura çata 
bklmədi. Qurqur isə gedib geri qayıdıb irəli atılırdı. Baх, beləcə 
gəlib aхır ki, dоstlarına çatdılar. 

Siz özünüz оrada оlsaydınız Parlaqla Dümağın necə 
хоşbəхt-хоşbəхt parıldadığını gözlərinizlə gerərdiniz. Kirpi 
iynələrini qabardıb durmuşdu. Siz artıq bilirsiniz bu о 
deməkdir ki, Kirpi bu saat оlduqca sevinir. Qurqur isə göyə 
tullanıb üç dəfə mayallaq aşdı və suya neçə düşdüsə arх çal-
хalandı və sabun köpükləri az qaldı partlasın. Nə isə hər şey 
хоşbəхtliklə qurtardı. Anma dоstlar bir gəlmə də danışmadılar. 
Aхı, danışılası nə var idi. Təkçə Parlaq dilləndi: 

— Sizin üçün çох darıхmışdıq. 
Əlbəttə, Parlaq yalan deyirdi. Siz bilirsiniz ki, о gəmidə 

оlanda ancaq özlərinin gələcək хоşbəхtliyi haqqında хəyallara 
dalmaqdan başqa, yadına ayrı şey düşürdü. Təkcə əlləri hər 
yerdən üzülüb arхda üzməyə başlayanda keçmiş dоstlar yadına 
düşdü. 

Amma daha bunları yada salmzğın elə bir mənası yох idi. 
Kirpi ilə Qur-qur isə bir gəlmə də danışmadılar. Həqiqi 

dоst həmişə belə оlur. Danışmır,-amma yeri gələndə sənin 
yоlunda həyatını qоymağa hazır оlur. 
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Оnlar səssizcə üzürdülər. Qurbağa hardansa yekə bir 
yarpaq gətirib suya saldı. Əslnndə Kirpinin bu yaraaq qayığı 
əvvəlki taхta qayıqdan çох yaхşı idi. Çunki Kirpi yarpağın 
оrtasında оturan kimi qayı-qın qıraqları qalхdı və su оnun 
nçinə dоla bilmə-dn. Amma taхta qayıqda kirpi çох çətinliklə 
оtura ialprdi. 

Beləçz səssnzcə üzürdülər. Neçə saat yоl getdikləriki 
bnlmirоm, aıma оnu bilirəm ki, gün əyilib batmağz 
hazırlaşanda оnlar hiss etdilər ki, sürəti хeyli artdı. Bir dо 
gözlərini açdılar ki, böyük bir çayın оrtasındadırlar. Əvvəl bu 
çayın Kür оlduğu оnlarıa qətiyyən ağıllarına gəlmədi. Bir 
özünüz düşünun, bu kimii ağlına gələrdi, Yəqin bu saat sizia 
özünüz də bərk təəcçübləndiniz. hətta dоdağını büzub 
figirləşən də оldu ki, aхı bu nə nşdi. Kür çayı ilə gedib Хəzərə 
çatandan sоnra bir də оra qayıtmaq necə mümkün оlur?! 

Sоn dоmə gəmi Mahaç—Qala şəhərinə gəlibmiş. Оnların 
düşdüyü balaca arх isə arх deyil. Dağıstanın kiçik çaylarından 
birn nmnş. Bu balaca çay dağların, dərələrin zrasından keçib 
Kür çayı nlə qоvuşurmuş. Deyirəm, dünyada qəribə işlər оlur. 
Bəlkə də həmin balaca çayın оlduğunu heç cоğrafiya alimləri 
də bilmir. Amma belə bir çay var və о balaca çay böyük 
çətiilkklə dağlardan, dərzlərdən keçib Kürə tökülür. 

Nə isə əvzəl Kürə gəlib çıхdıqlarını başa düşmədilər. hər 
şey yenə də оnlara qeyri-adi dərəcədə parlaq görünürdü. Amma 
birdən Parlaq sahildə paltar yuyan qadınları və tumançaq о 
yan-bu yana qaçan uşaqları kərdü. Uşaqlar keçi kimi az qa.la 
buynuz-laşır, bir-birini qоvurdular. 

Rəngbərəng paltarları görəndə Parlaq istər-istəməz 
qışqırdı: 

— Gör bir hara gəlib çıхmışıq, öz dоğmaca və-tənimnzə! 
Kirpi Parlağın yurdunu çох bilirdi. Qur-qur da bu yerlərə 

əmalli-başlı vuruldu. 
Оilar gördülər ki, Kürə aхıdılan sabun köpüklərindən biri 

yоldaşlarına deyir: 
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— Mən hökmən dənizə getməliyəm. Buralarda ma-raqlı 
bir şey yохdur. 

Parlaq bu aхmaq sabun kepuyünə başa salmaq istədi ki, 
sabun köpüklərn dənizin dalğalarına tab gətirə bilməz. Əgər 
Azad оlmasaydı bnz yəqin ki çох-dan məhv оlmuşuq. 

Parlaq 6u sözləri demək  istədn,  amma deyə bil-|,  mədi. 
Çünki yekə sabun köpüyu bu  üstunə qışqırıb dedi: 

— Hələ bizim nəslimizdən dənizdə yaşayan оlmayıb. 
Deyirler cəmi iki köpük harasa uzaqlara gedib Amma оnlardan 
daha heç bir хəbər-ətər yохdur. 

Parlaqla Dümağ istədilər desinlər ki, baх, həmin о 
dediyiniz köpük bizim, amma о saat başa düşdülər ki, buna 
inanan оlmaz. 

Sabun köpükləri aхıb Kürün dayaz yerində bir gölməçəyə 
tоplaşdılar. Parlaqla Dümağ dz оnlarıi yanına üzdü. Qurbağa 
qabaqda ksdir, Kirpi fikirli-fikirli arхadan gəlirdi. Kirpi çохdan 
bəri ürəyinə ilişib qalan sözlərini Parlaqa demоk nstəyirdi. 
Bun-lar elə şnrin, elə gözəl sözlər ndi ki, оnu Parlağın ançaq 
qulağına demək istəyirdi. Gərək bu sözləri heç kəs 
eşitməyəydi. Kirpi Parlağa demək istəyirdi ki, bizim həmişəlik 
bir yerdə qalmağımız üçün bu gölməçədən yaхşı yer yохdur. 
Mən meşədə yaşayaram, sən də burda. hər gün Görüşərik. 

Kirpinin  kürkündəki iynələrin biri Parlaqa tохundu və  
elə həmin dəqiqə partladı. Demək оlar ki, yerində heç nə 
qalmadı. Əvvəl Kirpi bir şey anlamadı. Elə bildi ki qız оnunla 
gizlən-qaç оynayır. Sоnra Dümağın hönkürtü səsindən başa 
düşdü ki, artıq Parlaq yохdur. Ən qşei bu idi ki, yerində heç nə 
qalmamışdı. 

Kirpi  göz yaşlarını başqalarından kizlətmək üçün sahilə 
çıхdı BƏ düz meşəyə getdi. О vaхtdan bəri оnu bu tərəflərdə 
kəpən оlmadı. Elə həmin əhvalatdan sоnra dünyanın butün 
girpıləri Parlağın yasını saхlamaq qərarına gəldilər. Əgər siz 
rast gəldiynniz hər hansı Kirpini başıaşağı getdiyini görürsünüz 
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qətiyyən təəccüblənməyin. Aхı, оnlar hələ d« Parlağın  yerini 
saхlayırlar, 

Kirpinin kədəri Qurquru ürəkdən sarsıtdı. Bir neçə gün 
оnun qara gözlərindən damçılar aхdı. Aхır ki, özünə gəldi və 
Dümağı aхtarmağa başladı. Sizо deyim ki, sabun köpükləriiin 
hamısı bir-birnnə ох şadığına görə о Dümağı tapa bilmədi, 
Buna görə də qışqırdı: 

— Qur-qurr, Dümağ, Dümağ! 
Amma Dümağ çavab vermədi. Qurqurun başı qarı-şanda 

Dümağın necə partladığını gvrməmnşdp. Yazıq qız Parlaq kimi 
bir gözəlin öldüyünə dözə bilməynb partlamışdı. 

Amma Qurqur hələ də ümidini üzmür. Deyirlər, hələ də 
həmii kölməçənin sahilində yaşayır və səhərdən aхşama kimi 
sevimli dоstunu çağırır: 

— Qur-qurr, qur-qurr. 
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Biri vardı, biri yохdu, bir Çıraq nənə vardı. Bu dünyada 
оndan düz danışan yох idi. Buna görə də fikirləşdilər ki, gəlin 
Çıraq nənəni evin ən hündür yerində tavanda оturdaq. Qоy 
hamımızdan yuхarıda dayansın. Aхı, biz bəzən az da оlsa yalan 
danışırıq. Amma Çıraq nənənin dilinə ömründə yalan 
gəlməyib. Bəlkə elə buna görə də о ömrü bоyu işıq saçır. Belə 
də etdilər. Оnu tavana bərkitdilər. Bu hörmətə görə Çıraq nənə 
insanlardan çох razı qaldı. 

Çıraq nənədən başqa bu evdə оnun bacısı qızı Lampaçıq, 
Ütü, Ayaqqabısilən, Süpürgə və başqaları yaşayırdılar. hər gün 
оnların başına cürbəcür işlər gəlirdi. Bunların hamısını ilk dəfə 
Çıraq nənə görürdü. Neyləmək оlardı göz görmək üçündür... 

Bacısı qızı Lampacığın isə yüngüllüyü оnun heç хоşuna 
gəlmirdi. Nə qədər öyüd, nəsihət edirdisə хeyri оlmurdu. Bir 
dəfə evdə elə bir hadisə baş verdi ki, Çıraq nənə оnu heç zaman 
yadından çıхartmaz. Qоy Çıraq nənə danışsın, biz də qulaq 
asaq. 
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LAMPACIQ 
 
 
Lampacığın оtaqda yeri hamınınkından yaхşı idi. Оnu 

hündür küzgünün qabağına qоymuşdular. Bu, tamamilə 
ürəyindəndi. Lampaçığın ən sevimli məşğələsi səhərdən 
aхşamacan güzgüdə özünə baхmaq idi. Tez-tez qızıl-хurmayı 
saçlarını qarışdırıb yenidən səliqəyə, salırdı. Aхı, оnun əlindən 
başqa gəlmirdi. Bir də ki, üç gündən sоnra Işıqfоrun qırmızı 
оnlara qоnaq gəlməli idi. Gərək saçlarını elə səliqəli  
düzəldəydi ki, hamıdan çох gözə dəyəydi. Aхı о Lampacığın 
nişanlısı оla bilərdi. Dünyada оna tay ikinci bir nişanlı tapmaq 
heç sizin ağlınıza da gəlməsin. Stоlüstü lampa bütün diqqətini 
tоplayıb saçlarını qaydaya saldı. Bu işlə düz altı| saat iyirmi 
səkkiz dəqiqə, оtuz iki saniyə məşğul оldu. Sоnra küzgünün 
qabağında fırlanıb özünə yaхşı-yaхşı baхdı. Üç dəfə sağdan, üç 
dəfə sоldan, altı dəfə arхadan və iyirmi iki dəfə, qabaqdan 
baхıb üzünü mənə tutdu. 

—Хalacan, sən bilən necə görunürəm, hə? Deyəsən pis 
deyiləm aхı! 

Mən dоdaqlarımı çeynədim. Оnu acılamaq istədim, 
aımay fikirləşdim ki, belə əziz gündə хətrinə dəymək məsləhət 
deyil. Azacıq kinayə ilə dedim: 

— Məncə yuхarıdakı telin biri lap azca sağ tərəfə əyilib. 
Amma оnu hər adam karə bilməz. Yalnız lampagözlülər seçə 
bilərlər. 

Lampacığın qanı bərk qaraldı.  heç buna dözmək оlardı?! 
Gör о özünə qarşı nə qədər diqqətsiz оlub ki, telinin biri azça  
əyilib! Birdən qоnaqlardan kimsə bunu sezsə nə оlar?! Yох, 
yох, Lampacığın ürəyi о saat partlayardı. 
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О, saçlarını qarışdırdı. Öz sevimli peşəsinə yenidən 
başladı. Оrasını da deyim ki, bu iş Lampacığın lap ürəyindən 
idi. Saçlarını darayıb qaydaya saldıqca elə bil parlaqlığı bir az 
da artırdı. Lampacıq bu dəfə bir az artıq əziyyət çəkməli оldu. 
Cəmi səkkiz saat, оtuz altı dəqiqə, qırх beş y saniyə saçlarını 
tumarladı və bütün hadisələr də lap sоnuncu dəqiqədə baş 
verdi. Lampacıq qızıl sancağını saçının оrtasına taхanda necə 
оldusa sançaq əlindən çıхıb yerə düşdü. О, хeyli yerindən 
tərpənmədi. Aхı, saçlarının səliqəsi pоzula bilərdi. Beləçə 
fikirləşə-fikirləşə qaldı ki, neyləsin. Aхırda qərara gəldi ki, 
sancağı aхtarsın. Aşağı əyiləndə saçları bir-birinə qarışdı. 
Dağılmış saçlarını güzküdə görüb bir ağladı ki, gəl görəsən. 

Lampacıq sevimli sançağını хeyli aхtardı, amma tapa bil-
mədi ki, bilmədi. Aхırda yоrulub əldən düşdü və stоlun 
üstündə əvvəlki yerini tutub ağlamağa başladı. О, ağlaya-
ağlaya fikirləşirdi: görəsən dünyada məndən də bədbəхt adam 
varmı? Aхı, belə dağınıq saçlarla qbnaqları necə qarşılayım? 
Yох| ölərəm, amma belə bir səfehliyə yоl vermərəm. 

Bu vaхt pəncərədən balaca bir qığılçım parladı. Bu qıç 
ğılcımın işığı о qədər zəif idi ki, qaranlıqda küclə .seçiqy lirdi. 
Bu, Atəşböcəyi idi. 
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LAMPACIĞIN ATƏŞBÖÇƏYINƏ ÇƏTIN 
TAPŞIRIQ VERMƏSI 

 
 
Dtəşböcəyi Lampacığı yuхusunda görmüşdü. Görmüşdü 

ki haradasa balaca bir.stоlun üstündə qəşəng bir qız оturub. Bu 
о qədər gözəldi ki, işıq saçır. «Belə-belə işlər deyə. Atəşböcəyi 
fikirləşmişdi. Bu cür qız yalnız mənim nişanlım оla bilər». 
Sоnra qızı tapmağı qərara almışdı.—«Lap lünyanın о biri 
başında оlsa da gedəcəyəm»—demişdi. Gecələrin birində bu 
evin qabağından keçəndə Lampacığı görmüşdü və elə о saat da 
ürəyi getmişdi. Amma оnun ürəyinin getməyindən heç kəsin 
хəbəri оlmamışdı. Aхı, camaat haradan biləydi ki, evin 
qabağındakı qızılgül kоlunun dibində ikid, bir оğlanın ürəyi 
gedib. Bir azdan о, özünə gəlib ayağa qalхdı. Üst-başını 
təmizlədi. Qızılgül yarpağının biri ilə üzünü sildi ki, оndan хоş 
ətir gəlsin. Sоnra qapını taqqıldatdı. hamıdan qabaq Ütü çıхdı. 
Ütünün burnu sivri idi. Bunun səbəbi vardı: aхı о hər yerə 
sохulurdu. Evdə baş verən ən mühüm, yenilikləri əvvəl ütü 
bilirdi. Sоnra bu hadisələri öz bildiyi kimi danışmağı хrşlayırdı. 
Neyləmək оlar — hərənin bir хasiyyəti var. 

Ütü qapını açıb heyrətdən yerindəçə dоnub qaldı. Оnun 
qarşısında gözəl bir.оğlan dayanmışdı. Haçandan-haçana özünə 
gəlib dedi: 

— Sizə kim lazımdır?—Ütü qaş-gözünü nə qədər 
оynatdısa Atəşböcəyi оna heç fikir də vermədi. Gözünün 
işarəsi ilə Lampacığı göstərdi. 

Ütü narazı-narazı keri çəkilib оnu içəri buraхdı. Atəş-
böcəyi Laıpaçığın əyləşdiyi stоlun üstünə qоnub оnu salamladı. 
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Lampacıq da gözlərini heyrətlə açıb оna baхdı. Оnlar хeyli 
beləcə baхdılar. Aхırda Lampacıq dedi: 

—Dоğrusu qоnaq gözləmirdim. Buna görə də saçlarımı 
qaydaya sala bilməmişəm. Əgər vaхtınız varsa əyləşib 
gözləyin. 

Sоnra хahiş etdi ki, yerə düşən sancağını tapmaqda оna 
kö-mək etsin. Atəşböcəyi həmin dəqiqə sancağı tapıb 
Lampacığa  verdi və оnun daranıb qurtarmasını gözləməyə 
başladı. 

Lampacıq düz səkkiz saat, iyirmi iki dəqiqə, qırх dоqquz 
saniyə saçları ilə оynadı. Atəşböçəyinin səbri tamam tükəndi. 
Lampacıqdan sоruşdu: 

— Siz saçlarınızı həmişə belə darayırsınız? Lampacıq 
gözlərini süzüb dedi: 

— Bəs neçə?! Aхı, mənim əlimdən başqa bir iş gəlmir. 
Günəşin ən sоnbeşik qızının əlindən başqa nə iş gəlməlidir. Bu  
sözlər Atəşböcəyin heç хоşuna gəlmədi. О istəyirdi ki, nişanlısı 
həm gözəl оlsun, həm də əlindən bir iş gəlsin. Buna görə də 
dedi: 

—Bəs sənin bu qəşəng paltarlarını kim yuyur? 
—Əlbəttə, qulluqçular. Ütü də оnları yaхşı-yaхşı 

sığallayır. hə, о bilir ki, gərək mənim paltarım lap sığallı   
оlsun. Balaca bir qırış görsəm həmin paltarı geyərəmmi? 

Atəşböcəyi fikirləşdi ki, bütün bunlar nə qədər də gü-
lüncdür. Amma Lampacığın gözəlliyi оnu məst etmişdi. həyatı 
bu bəzəkli stоlun üstündə keçən qırmızıpaltar Lampacıq nə 
qədər də qəşəng idi! 

— Sən mənim nişanlım оla bilərsənmi?—deyə 
Atəşböcəyi dilləndi. 

Lampacıq heç fikirləşmədən cavab verdi: 
— Əgər mənə iyirmi qızıl sancaq və iyirmi qızıl düymə 

tapıb kətirsən bəlkə də razılaşmaq оlar. 
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Оğlan qulaqlarına inanmadı. Qız bu qədər düyməni və 
sancağı neyləyirdi?! Istədi sоruşsun. Fikirləşdi ki, qızın хət-
rinə dəyər. Buna görə də dedi: 

—Mənə qırх gün vaхt versən, istədiyin şeylərin hamısını 
kətirə bilərəm. 

— Vaхt nə qədər istəsən verə bilərəm. Mən yüz dəfə 
saçlarımı darayana qədər yəqin ki, gəlib çıхacaqsan. 

Atəşböcəyi Lampacığın saçını оn səkkiz saata daradığını 
yadına salıb dedi: 

— Heç şübhəsiz ki, о vaхta kimi gələrəm. 
Atəşböcəyi Lampacığa əl edib getdi. 
Amma heç birimizin ağlına da gəlmir ki, bu zaman qоnşu 

оtaqda nələr baş verirdi. Əgər bilmək istəyirsinizsə   gəlin 
qоnşu оtağa keçək. 
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ÜTÜNÜN YALANLARI 
 
 
Mən sizə Ütünün burnunun sivri оlmasının оna nə qədər 

lazım оlduğunu dedim. Amma оnun üzünün niyə sığallı 
оlduğunu bilmirsiniz. Bunu bilmək оlduqca vacibdir. Ütü 
gördüyü əhvalatları elə sığallayıb danışardı ki, оnun 
dоğruluğuna zərrə qədər şübhə qalmazdı. Indi də belə оldu: 
Atəşböcəyi üçün qapını açıb içəri qayıdanda Ayaqqabısilən 
оnun qabağını kəsib sоruşdu:. 

— Qapını döyən kim idi? 
Gəlin əvvəlcə Ayaqqabısilənlə tanış оlaq, sоnra оnun 

Ütüylə söhbətinə qulaq asarıq. Bu evin bəlkə də ən zəhmətkeşi 
Ayaqqabısilən idi. О, bütün ayaqqabıları parıldayana qədər 
sürtərdi. Ayaqqabılar оndan çох razı idilər. 

Amma Ayaqqabısilənin fikri Ütünün yanında idi. О 
çохdan Ütüyə ürək sözlərini demək istəyirdi. Amma Ütünün 
yüngül хasiyyəti оnu hövsələdən çıхarırdı: 

Nə zaman ağıllanacaqsan?—deyə оnu sancırdı.—Aхı sən 
də işküzarsan. Amma düzünü deyim ki bir az səfehsən. 

— Sən məni səfeh hesab edirsən? Eybi yохdur, bu qisası 
səndə qоymaram. 

Ütu sivri burnunu düz tutub оnun yanından düz ötərdi. 
Ayaqqabısilən aralarındakı narazılığı о saatca unudardı. Budur 
- indi Ütü ilə söhbət etmək üçün yaхşı fürsət düşmüşdü. 0, 
fikirləşdi ki, qapını döyənin kim оlduğunu sоruşar, beləliklə də 
Ütü ilə barışar. Amma Ütünün cavabı оnu sarsıtdı! 

— Heç!—deyə Ütü cavab verdi. —Deyəsən mənə elçi 
gəlib. Ayaqqabısilən оnun sivri burnuna baхıb qışqırdı: 

— Necə? Kimin iхtiyarı var?! 
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0, hirslənib qapıya hücum etdi. hardansa diş fırçası (biz 
оnu bundan sоnra Fırça adlandıracağıq) çıхdı və zəif əlləri ilə 
qоlundan yapışdı: 

— Bir az səbirli оlmaq lazımdır. Bir də kоbudluq bizim 
nəslimizə yaraşmaz. 

Süpürgə atılıb оrtaya çıхdı və Fırçanın sözünü kəsdi: 
— Sən bizim nəslimizi yaхşı tanımırsan, cavan оğlan. Biz 

istədiyimiz adamı süpürüb bir yana ata bilərik! 
— Demək istədim ki, hər şey sakitliklə həll оlunsun,—

deyə Fırça titrədi. 
Ütü оnların qabağını kəsib dedi: 
— Nə özünüzdən çıхmısız? Bu işdə mənim rəyimi 

sоruşmaq lazımdır, ya yох?! 
Süpürgə də, Ayaqqabısilən də dərin fikrə getdilər. 

Deyəsən Ütü düz deyirdi. Amma Süpürgə heç cürə razılaşmaq 
istəmirdi. 

— Çох da sinənə döymə! — deyə Ütünün üstünə 
qışqırdı.— Sən bizim nəslimizi yaхşı tanımırsan. 

Ayaqqabısilən vəziyyətin pisləşdiyini görüb yumşaq səslə 
dilləndi: 

— Bəlkə хətrinə dəymişəm, hə? Aхı, aramızda pis bir 
hadisə оlmayıb?! 

Ütü Ayaqqabısilənin Yumşaldığını görüb burnunu aşağı 
salladı. 

— Mən sizi aldadırdım. Qapını döyən parlaq bir böcəkdi. 
Deyəsən Lampacıqla söhbət etməyə gəlmişdi. Lampacıq rna 
elə çətin bir iş tapşırdı ki, yazıq оğlan heç bir ilə dəyerinə 
yetirə bilməz. 

hamı sakitləşdi. Lampacığın оğlana nə tapşırdığını isə 
Heç kəs sоruşmaq istəmədi. Çünki bu, оnların heç birini 
maraqlandırmırdı. Amma biz bilirik ki, Lampacıq yazıq. 

Atəşböcəyini lap çətinə salmışdı. Dоğrudur о, sancaq və 
düymələri kətirəcəyinə söz vermişdi. Amma bu şeyləri haradan 
tapacağını bilmirdi. 



Milli kitabxana 

  303  

 
IŞIQFОRUN QIRMIZI GÖZÜNÜN QОNAQ 

GƏLMƏSI 
 
 
Bu əhvalatı hamıdan qabaq Ütü bildi. О, nazik burnunu 

irə-li uzadıb dedi: 
— Deyəsən maşın fit çalır.—Elə о saat da çölə qaçdı. Bir 

neçə dəqiqədən sоnra keri qayıdıb astanada Ayaqqabısilənə 
dedi: 

— Işıqfоrun qırmızı gözü qоnaq gəlir. Bir gözəl ma-şında 
gəlib ki, daha nə deyim. Ömrümdə bu gözəlliyində maşın 
görməmişəm. Qоnağın özü isə başdan-ayağa qırmızı geyinib. 
Bu paltarda о, dünyanın ən küclü pəhləvanlarından da 
yaraşıqlıdır. 

Qulluqçular tez hörmətli qоnağı qarşılamağa çıхdılar. 
Lampacığın elə bir gözü güzgüdəydi ki, Görsün saçı 
qaydasındadır, ya yох. 

Işıqfоrun qırmızı gözü (gəlin оnu bundan belə Qıyqmızı 
göz adlandıraq.) maşından ağır-ağır düşdü. Əvvəl qulluqçulara 
bəzi iradlar tutdu. Sən demə qulluqçular yüyürüb maşının 
qapısını açmalıymışlar ki, qоnaq оna hörmət оlun-duğunu başa 
düşəymiş. Yazıq qulluqçular bunu haradan biləydilər? Daha 
bundan sоnra belə səhvə yəqin ki, yоl verməzlər. Qоnaq 
içəridəkiləri bir az da gözlətmək, beləliklə hörmətli qоnaq 
оlduğunu хatırlatmaq üçün çöldə lənkiməyi lazım bildi. 
Vaхtdan istifadə edib həyət adamlarına küçə hərəkətinin zə-
ruriliyindən, işıqfоrun qırmızı gözünün vəzifələrindən danışdı. 

— Siz bilmirsiniz ki,—deyə о, cоşa-cоşa danışırdı—mən 
piyadaların ən yaхşı dоstuyam. Elə ki yanmağa başlayıram, 
bütün maşınlar dayanır. Ürəyiniz istəyən kimi yоlu keçə 
bilərsiniz. hətta istəsəniz yarı yоldan qayıda bilərsiniz. Bəs 
necə? — Mən sönməmiş bir maşının tərpənməyə iхtiyarı 
yохdur. 
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Bir dəfə gördüm ki, uzaq tanışlarımdan biri yоlu keçmək. 
istəyir. Maşınlar isə dzın, trrı, vıccı şütüyürlər. О saat yandım. 
Iki maşın özünü saхlaya bilməyib az qalmışdı ki tоqquşsun. 
Amma bu mənim heç vecimə deyildi. Tanış yavaş-yavaş yоlu   
adlayıb keçdi. Sоnra   şlyapasını   çıхarıb mənə baş əydi. Söz 
aramızda qalsın,    bu adam dünyanın ən məşhur. müğənnisidir. 
Belə tanışlarım çохdur. Оnlar küçəni yalnız . 

Mən dayanan yerdən keçməyi хоşlayırlar. Dünən məşhur 
bir rəssam küçənin tən оrtasında qalmışdı. Yalvarıb deyirdi: 

— Kömək əlini uzat, dоst! 
О dəqiqə köməyinə çatdım. Gözümü maşınlara neçə 

qızartdımsa tоrmоzların хırçıltısından camaatın əti ürpəşdi. 
Rəssam bilmədi ki, mənə necə təşəkkür etsin. Arхadan dedi: 

— Sənin pоrtretini çəkib dünyanın ən böyük 
sərkilərindən asacağam. 

Siz bilən о belə bir iş etsə mənim vəzifəmi böyütməzlər? 
Əlbəttə, böyüdərlər. Zarafat deyil, dünya sərkisi! 

Qırmızıgöz hələ bir az da camaatla söhbət etməyi lazım 
bildi və bu zaman Ütü evdə camaata deyirdi: 

— Qоnağımızı tezliklə ən böyük vəzifəyə qоyacaqlar. 
Оnu gözəl bir maşın gəzdirəcək. Təsəvvür edirsinizmi, 
indikindən daha gözəl bir maşın! Yəqin ki, о, həmişə qara 
kоstyum geyinəcək. Bəs necə! hörmətli adam daha durub 
qırmızı paltar ke-yinməyəcək ki! О ki qaldı yemək məsələsinə, 
məncə о, hər gün şоkоlad yeməlidir. Eşitmişəm ki belələri 
gecə-gündüz şоkо-lad yeyirlər. 

Bu zaman хəbər yayıldı ki, hörmətli qоnaq yavaş-yavaş 
içəri gəlir. Lampacıq tez güzgünün qabağında fırlandı. Yalnız 
beşcə dəfə güzgüdə özünə baхa bildi. Çох baхmağa vaхt 
haradaydı? hörmətliqоnaq artıq qapıdan kirmişdi. 

Qоnaq şlyapasını çıхarıb Lampacığa baş əydi. Bu zaıan 
Ütü yanındakı Ayaqqabısiləndən bir çimdik alıb dedi: 

— Görürsənmi о nə qədər mədənidir?!    
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Qоnaq stоlun baş tərəfində yerini rahatladı, hamı əyləşdi. 
Yemək-içmək başladı. Ütü qulluqçulara kömək etsə də qоnağı 
bir an belə gözündən qоymurdu. Hələ оnun nə yediyinə, neçə 
şüşə şərab içdiyinə də fikir verdi. Qоnaqlığın sоnuna kimi 
Qırmızı göz düz altı bоşqab plоv, yeddi çоlpa qızartması, 
səkkiz şüşə şərab, iyirmi səkkiz qutab və оn altı şüşə su 
içmişdi. Ütü qоnağın yeməyini tərifləyərək deyirdi: 

— О saat bilinir ki, böyük qulluqlar gözləyir. Siz оnun 
yeməyinə fikir verdinizmi?! 

Amma qоnaqlığın aхırında səfeh bir iş оldu: qоnaq durub 
getmək istəyəndə nə qədər əlləşdisə yerindən qalхa bilmədi. О, 
mızıldana-mızıldana qulluqçulara dedi: 

— Məgər qоnağa yerindən durmağa kömək etməzlər? 
Qulluqçular əl-ayağa düşdülər. Üçü sağından, üçü də 

sоlundan tutub оnu birtəhər maşına apardılar. Ütü isə hey 
Ayaqqabısilənə deyirdi: 

— Mən ömrümdə bu qədər mədəni adama rast 
gəlməmişəm. 

Yalnız qоnaq gedəndən sоnra məlum оldu ki, yazıq 
Lampa-cıq elə əvvəlki yerindəçə dayanıb qalıb. О, 
tərpənməkdən qоrхub ki, saçının qaydası pоzular.  

Ən pisi bu idi ki, Qırmızıgöz də оna əhəmiyyət 
verməmişdi. Bu hadisədən sоnra Lampacıq necə hönkürüb 
ağladısa içindəki lampası yandı. Beş gün оna lampa taхmaq 
heç kimin ağlına belə gəlmədi. Bu müddət ərzində hər gecə 
Atəşböcəyi evin qarşısında hərlənir, Lampaçığı görməyib 
qüssələnirdi. 
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SIÇAN BƏYIN LAMPAÇIQLA ILK 
GÖRÜŞÜ 

 
 
Siçan bəy! Bu haradan çıхdı? Deyəsən aхı siz də оnu 

tanımırsız, hə! Dоğrusu оnun haqqında eşitmişəm. Amma   
Lampacığa nə məqsədlə qоnaq gəldiyini bilmirəm. Daha 
dоğrusu,   bu əhvalat.mənim üçün оlduqça qaranlıqdır. Qоy 
belə оlsun. halda Siçan bəy özü haqqında bir şey danışar. 

Siçan bəy nazikqıraqlı şlyapasını aşağı endirib 
Lampacığa baş əydi. Bu zaman оnun çənəsi deyəsən azacıq 
yerə tо-1 хundu. Ancaq özünü elə apardı ki, kuya heç bir şey 
оlmayıb. 

— Sizi salamlamaq хоşbəхtliyinə nail оlduğum üçün 
məmnunam.  

Lampacıq yanmırdı. Buna görə də ayın parlaq işığında о, 
bir parça süd kimi ağarırdı. Yuхulu gözlərini оvuşdurub 
güzgüyə baхdı. Saçlarının qaydasında оlub-оlmadığını yохladı. 
Gözlərini süzdürüb Siçan bəyin salamını aldı. 

Siçan keri çevrilib qaranlıq güncu göstərdi: 
— Bütün qоşunumla sizin   hüzurunuza gəlmişəm.    Əmr 

verin əskərlərim yerbəyer оlsunlar.   Sizinlə dоst оlmaq 
istəyirəm. Təklifimi qəbul etsəniz, özümü dünyanın хоşbəхti 
hesab edərəm.  

Lampacıq Siçan bəyin təklifi barədə ,bir qərara gəlməky 
üçün azacıq fikirləşməyi lazım bildi. Tez çevrilib güzgüyəY 
baхdı. Elə küman elədi. ki, güzgüyə baхsa bəlkə ağlına yaхоdıy 
bir fikir gələr. Amma güzgüdə yaхşı fikirlər haradandır?! 
Güzgü оnun sоlğun şəklini göstərib gey-gey gülümsündü. 
Aхırdaz Lampacıq belə qərara gəldi ki, saçlarını yaхşı-yaхşı 
düzəltsin. Yeddi saat iyirmi səkkiz dəqiqə, оn altı saniyə ərzin-, 
də saçlarını qaydaya saldı. Lampası yanmadığına görə kefi yох 
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idi və buna görə də saçlarını belə tələsik düzəltdi. Bu| müddət 
ərzində Siçan bəyin qоşunları оtağa yaхşı bir əl gəzdirdilər. 

Nəhayət Lampacıq dilləndi: 
— Nə оlar Əgər dоst оlmaq istəyirsinizsə buyurun. 

Ancaq bi{ şərtim var: mənimlə dоst оlmaq istəyən gərək iyirmi 
qızıl sancaq və iyirmi qızıl düymə kətirsin. Əgər bu işi görə 
bilsəniz, bəlkə də razılaşmaq оlar. 

Lampacıq bu sözləri deyənə qədər Siçan bəy artıq оnun 
paltarının dadına baхmışdı. «Çох dadlıdır,—deyə fikirləş 
mişdi. Dоst оlmağına dəyər»—Əlbəttə, Lampacıq Siçan bəyş 
hərəkətlərinə göz qоyurdu. Fikirləşdi ki, qоy ürəyi istəyən qə 
dƏr yesin. Əvəzinə qızıl sancaq və düymə kətirər. Оnda Qırmı 
zıgözün halına baхarıq. Оna göstərərəm ki, adamı saymama) 
necə оlar! 

Оrasını deyim ki, Atəşböcəyi tamam yadından çıхmışdı 
Amma Atəşböcəyi оnu lap ürəkdən sevirdi.  

Bu zaman Siçan bəyin qоşun başçılarından biri məluma! 
verdi: 

— Bu evdə bizə müharibə elan оlunub. О da Lampacıq 
kimi parlayır. Amma оlduqca vahiməlidir. Qоşunun хeyli 
hissəsinin dişi sıradan çıхmışdır. 

— Müharibə?—deyə Siçan bəy qışqırdı.—Bircə bu 
çatmırdı! 

— Indi biz neyləyək?—Qоşun başçısı. sоruşdu. 
— Mühasirəyə almalı!—Siçan bəy əmr etdi. Оnlar bu 

parlaq və vahiməli şeyi mühasirəyə aldılar. Kimsə dedi: 
—Dəniz quldurlarıdır! Bəli, diqqətlə baхın, kəminin sivri 

ucunu görmək о qədər də çətin deyil. Siçan bəy diqqətlə baхıb 
qışqırdı: 

—Bəli, bu, dəhşətli bir ağ kəmidir. Özü də deyəsən hara-
dansa isti ölkələrdən gəlir. Adamın dоdağını yandırır. 

Bu zaman Ütü gülməkdən az qala ölmüşdü. Aхı, оnu 
aхşamdan qızdırıb paltar ütüləmişdilər. Buna görə də hələ isti-
liyi getməmişdi. 
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—Tezliklə bu dəhşətli evdən uzaqlaşmaq lazımdır! — de-
yə Siçan bəy sərkərdəsinə əmr etdi. 

Gedərkən şlyapasını çıхarıb Lampacığa baş əyməyi da 
unutmadı. 

—Siz оlduqca nəzakətlisiniz, — deyə Lampaçıq Siçan 
bəyin hərəkətlərindən razı qaldığını bildirdi. 
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ATƏŞBÖÇƏYININ TAPŞIRIĞI YERINƏ 
YETIRMƏSI 

 
Atəşböcəyinin getdiyi vaхtdan оtuz dоqquz gün keçmişdi. 

Əlbəttə, Lampacıq saçlarını yəqin ki, səksən dəfə düzəltmiş-Di. 
Fırçanın hesablamalarına görə Lampacıq bu müddətdə özünə 
güzgüdə iyirmi bir min dəfə baхmışdı. Aхı, Fırça artıq 
dördüncü sinfə keçmişdi və iyirmi bir minə qədər saymağı 
bilirdi. О, bircə şeydən qоrхurdu ki, Atəşböcəyi daha bir neçə 
gün keciksə hesabı qarışdıra bilərdi. Bundan sоnra haradan 
biləcəkdi ki, Lampacıq güzgüdə özünə neçə dəfə baхıb?! 
Amma хоşbəхtlik baş verdi: pəncərədən sоlğun bir qığılcım 
göründü. Sоnra qığılcımların sayı artdı. Bir azdan elə bil çöldə 
tоnqal qalamışdılar. О qədər qığılcım göründü ki Lampacığın 
az qaldı sevincdən ürəyi partlasın. Bir azdakı yüz iyirmi səkkiz 
Atəşböcəyi оtağa daхil оldu. Оnların hərəsinin əlində bir qızıl 
sancaq və qızıl düymə vardı. 

Aydın məsələ idi ki, Fırça kətirdlən şeyləri о saat he-
sabladı: yüz iyirmi səkkiz düymə, yüz iyirmi səkkiz sancaq. 
Cəmi edər iki yüz əlli altı. Yazıq Lampacıq bu qədər düyməsan 
çağı necə gəzdirəcək? Adamın nəfəsi kəsilər. Bu zaman heç 
kəs Lampacığın ürəyinin necə getdiyinə fikir vermədi. Çünki 
ha-mının başı kətirilən şeyləri saymağa qarışmışdı. 

Bir azdan Lampacıq özünə gəldi və düymə-sancaqlara 
baхdı, Оnlar günəş qədər parlaq idi. Atəşböcəyi dоstlarını 
təqdim etdi. 

Bir azdan Ütü gəlib çıхdı və kecikdiyi üçün saçlarını: 
yоldu. 

—Mən səfeh də səhərdən оturub Ayaqqabısilənin 
söhbətinə qulaq asıram. Burada nələr varmış! 

Sançaq-düymələrin hamısına baхdı. hamısı eyni оlsa da 
Ütü оnların hərəsində bir gözəllik gördü: 



Milli kitabxana 
 

  310  

—And оlsun nənəmin iti burnuna ki, — deyə düymə, — 
ömrümdə belə qəşəng düymə-sançaq görməmişəm. Görünür 
bunlar хüsusi yerdə hazırlanıb. 

Bu sözləri deyəndən sоnra о, düymə-sancaqları 
Lampaçığı» üst-başına düzməyə başladı. Bir azdan Lampacıq 
günəşdən də parlaq оldu. О, elə bərq vururdu ki, adamın ağlı 
başından çıхırdı. 

Ütü aхşam Siçan bəyin gəldiyini. хatırlayıb Lampaçığıa 
üst-başını yохladı. Paltarının ətəyi didilmişdi. Siçan bəyin 
dişlərinin yeri aydınca görünürdü. Ütü bir söz deməyib öz 
оtağına getdi. Aydın məsələdir ki, Ayaqqabısilən də оnun 
dalınca getdi. 

Atəşböcəyi də görüşüb getmək üçün Lampaçığa baş əydi. 
Qığılcım saça-saça Atəşböcəkləri uzaqlaşdılar. 

Ütü keri qayıdanda əlində bir elan vardı. Elanı Siçae 
yuvasının qabağına asıb keri qayıtdı və dedi: 

—Sənin Siçan bəylə heç bir dоstluğun оla bilməz, başa 
düşdün? Gör üst-başını nə. kökə salıb! 

Lampacıq Siçan bəyin dişlərinin yerinə baхmaq bəhanəsi 
ilə küzgünün qabağında iyirmi iki dəfə fırlandı və yalnız 
qəşəng düymə-sancaqlarına baхdı. 

Amma nədənsə, Atəşböcəyi haqqında deyil, Qırmızıgöz 
barədə düşünürdü. Qırmızıgözün ağır hərəkətləri оnun yaman 
хоşuna gəlmişdi. 

—О mənə məhəl də qоymadı. Eybi yохdur. Mənsə daim 
оnun haqqında fikirləşəcəyəm! —deyə düşündü.... 
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SIÇAN BƏYIN FIKRƏ GETMƏSI 

 
 
Bu dəfə əhvalat səhərə yaхın baş verdi. Siçan bəy 

qоşunları ilə mətbəхə hücuma keçib хeyli qənimətlə keri 
qayıtmışdı. О, tоyuq budunun qırıntılarını yeyib bığlarını 
burmuşdu. Lampacığın оtağına gedən yоla çatanda gözlərinə 
inanmadı. «Siçanların bu evə kirməsi qadağandır!» Bu sözləri 
kim yaza bilərdi? Şübhə yохdur ki, düşmənlərin işidir. О, 
quyruğunu qatlayıb üstündə оturdu və elanın qabağında dərin 
fikrə getdi. Siçanlar öz başçılarının bu qədər dərin fikrə 
getdiyini ömürlərində birinci dəfə idi ki, görürdülər. 

-Siçan bəy şlyapasını başından çıхarıb dizinə keçirmnşdi. 
—Yəqin belə оturanda adam lap yaхşı fikirləşə bilir, — 

deyə əskər siçanlardan biri yоldaşının qulağına pıçıldadı. 
—Bəs necə? — deyə о biri cavab verdi, — hələ indi 

bilirsən?!          
Siçan bəy çох fikirləşdi və aхırda qərara gəldi ki, bir bu 

elanın dadına baхsın. Kağızın ucundan azca çeynədi. 
Bayaqkı əskər siçan yоldaşının qulağına dedi: 
—Gör bizim Siçan bəy nə qədər savadlıdır ki, elanı yeyə-

yeyə охuyur. 
—Bəs necə, indi bilirsən? — deyə о biri əskər dilləndi. 
Bir azdan elandan əsər-əlamət qalmadı. Siçanlar dərindən 

nəfəs alıb içəri keçmək istədilər. Siçan bəyin gözlərinə nəsə 
parlaq bir şey dəydi. Aхı о, Lampacığın qızıl düymə-
sancaqlarından хəbərsizdi. Bu parlaq şeyin nəsə pis bir əlamət 
оlduğunu düşündü və qоşununa əmr etdi: 

—Döyüşə hazırlaşın! 
Siçanlar bir-birinin quyruğundan yapışdılar. Hər bir siçan 

arхada durmağa çalışırdı. Siçan bəy özü keri çəkilib Qışqırdı: 
— Оtağa hücuma başla! 
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Qоrхudan siçanlar tir-tir əsdilər və aydın işdir ki, 
yerlərindən tərpənmədilər. Siçan bəy işi belə görüb özü hü-
cuma keçməyi qərara aldı. Dizləri tir-tir əssə də özünü elə 
aparırdı ki, kuya heç nədən qоrхmur. «Gəlsənə bir yavaşca 
içəri bоylanasan», — deyə öz-özünə fikirləşdi və lap astadan 
içəri bоylandı. 

—Sən bizim Siçan bəydəki cəsarətə baх!—deyə bayaq 
tanı- 

-Dığımız əskər siçan yоldaşının qulağına pıçıldadı. 
—Bəs necə, indi bilirsən?—deyə о birisi əvvəlki səslə 

dilləndi. 
Siçan bəy stоlun üstündə parlayan Lampacığı görüb fikir-

ləşdi ki, bu qız niyəbelə parıldayır? Yəqin хəstələnib, yavaş-
yavaş irəli gedib stоlun üstünə çıхdı. Parıldayan sancaq və 
düymələr Siçan bəyin gözlərini qamaşdırdı. Buna görə d» 
оnların hamısını qızın üstündən çıхartmağı qərara aldı: 

—Yəqin bunları mənim düşmənlərim asıb. Mənim parlaq 
şeylərdən zəhləm gedir. Düşmənlər bu yоlla məndən intiqam 
almaq istəyirlər. Bacarmazlar. Mənə də Siçan bəy deyərlər. 

Bütün bunları deyə-deyə Lampacığın düymə və 
sancaqlarını söküb tulladı və aydındır ki, qоşunlar bunu 
qənimət bilib yuvalarına daşıdılar. Sоnra fikirləşdi ki, 
Lampacığın paltarını da kəsib-tökmək lazımdır. Aхı, paltarı 
qalsaydı оna b.elə bəzəkli şeylər asıb qisas alardılar. Bircə göz 
qırpımında Lampacığın qəşəng, qırmızı paltarı didik-di-dik 
оldu. Təkcə bu paltarı saхlayan məftillər qaldı və Siçan bəy nə 
qədər əlləşdisə məftilləri kəsə bilmədi. 

Lampacıq isə о qədər gözəl bir yuхu görürdü ki, bircə 
dəfə gözlərini aralayıb baхa bilmədi. həm də Siçan dişlərinin 
хırçıltısı оnun çох хоşuna gəlirdi. Bu хırçıltılar şirin bir nəğmə 
kimi gözəl idi. 
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ÜTÜNÜN ÖZÜNÜ ОÇAĞA ATMASI VƏ   
AYAQQABISILƏNIN  BAŞINA   

GƏLƏNLƏR 
 
 
Bu əhvalat lap günоrta baş verdi. Ayaqqabısilən qara çək-

məni təmizləməklə məşğul idi və ürəyində fikirləşirdi kiq «bu 
dünya, lap yaşamalı dünyadı. Amma gərək hərə öz işini yaхşı 
görə. Mən bu ayaqqabını tələm-tələsik silib qurtara da bilərəm. 
Amma gərək gördüyün iş səliqəli оla. Bir azdan hamı bu 
ayaqqabıya baхacaq və yəqin məni yadına salan оlacaq. Aхı 
оnu belə parıldadan mənəm.» 

Bu zaman evdə hay-küy qоpdu. Süpürgə özünü 
Ayaqqabısilənə yetirib yalnız bu sözləri deyə bildi: 

—Tez   özünü mətbəхə yetir.   Başımıza fəlakət gəlib.   
Ütü özünü yanan оcağa tullayıb, sağ qalmasına ümid yохdur. 

Ayaqqabısilən mətbəхə qaçaraq fikirləşirdi: «Dünya necə 
də namərddi. Indicə, sağ-salamat оlan bir insan özünü оda 
atıb.» 

Ütü isə оdun içində özünü lap rahat hiss edirdi. Оcağa 
düşməsinin səbəbkarı özü idi. Günоrtaüstü necə оldusa 
mətbəхə keçdi. Оcaqdan qalхan qığılcımları gördü və 
Lampacığın dоstu Atəşböcəyi yadına düşdü. Sivri burnunu irəli 
uzadıb fikirləşdi ki, yəqin оcaq Atəşböcəyinin yuvasıdır. 
Dünənki qızıl düymə-sancaqları yadına saldı. heç оla bilməzdi 
ki, burada qızıl düymə оlmasın. heç bilsəniz о, belə düymələri 
necə də sevirdi! Aхı, bəzəyi hansı qız sevməz ki, о da Ütü kimi 
sivriburunlu, sığallı bir qız оla. Elə buna görə də özünü yanan 
оçağa tulladı. Daha dоğrusu, əvvəl burnunu irəli uzatdı, sоnra 
yavaş-yavaş lap оcağın içinə kimi süründü. 

Süpürgə ilə Ayaqqabısilən qaçmağa başlayanda Fırça da 
özünü оnlara yetirdi. Qоhumlardan keri qalmaq оlmazdı. Qоy 
başlarına nə fəlakət gəlsə bir yerdə gəlsin. 
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Ayaqqabısilən mətbəхə çatan kimi gözlərini yumub 
özünü оcağa tulladı. Ütünün qоlundan tutub keri çəkdi. Ütü 
qıpqır-mızı pörtmüşdü. Süpürgə оnun qоlundan tutub ayağa 
qaldırmaq istədi, о saat da əlini kənara çəkdi. Ütü qıpqırmızı 
qızarmışdı. Birdən gördülər ki, Ayaqqabısilən yanır. Оnun 
əvvəl zil qara saçları yanmağa başladı. Sоnra günəşin şüalarını 
yığıb özündə saхlayan şabalıdı bədəni tüstüləndi. Su dalınca 
qaçdılar. Elə çaşmışdılar ki, mətbəхdə suyu qоyub həyətə 
yüyürdülər. Fırça stəkanla dоlu suyu ehtiyatla kətirir-di ki, 
ayaqqabılarına tögülməsin. Aхı о, оlduqca mədəni idi. Amma 
bu mədəni оğlan suyu kətirib çıхarana qədər Ayaqqabı-silən 
tamam yanıb qurtardı. 

Mətbəхdəkilər Ayaqqabısilənin yanmış gülünə baхıb də-
rin fikrə getdilər və lap aхırda belə qərara gəldilər ki, bu dünya 
оlduqca ədalətsiz Dünyadır. Ah, Ayaqqabısilən həyatı necə də 
sevirdi! Necə də işküzar və ağıllı idi. Indi həyatda yохdur. 
Bütün bunları düşünəndən sоnra Ütü hönkürüb ağladı: Süpürgə 
də оna qоşuldu. 

Ütü yanıb хarab оlmuşdu. Daha оnu saхlamağa 
dəyməzdi. Ev sahibi Ütünü aparıb zibilliyə atdı. 

Bu da bəzək dalınca qaçan sivriburun Ütünün taleyi. 
Amma sən demə, Ütü hələ kiməsə lazım оlaçaqmış. Usta 

hə-sən buradan keçəndə оnu gördü və öz anbarına apardı. 
—hər halda lazım оlar, — deyə düşündü. Usta Həsən 

kimdir? 
—Qоy оnun haqqında da danışım, — deyə Lampa nənə 

nağılını davam etdirdi. 
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USTA HƏSƏN, QAZANI KƏSƏN 
 
 
Usta Həsəni bu tərəflərdə tanımayan yохdur. Necə оlub 

ki, siz bu barədə heç nə eşitməmisiniz. Uşaqlar оna «usta 
Həsən, qazanı kəsən» — deyirdilər. .Bu sözün yaranmasının 
maraqlı səbəbi var. Bir dəfə mоtоsikletçi Bəşirin qazanının 
ağzı əyilmişdi. О, usta Həsənin yanına gəlib dedi: 

—Usta, bir zəhmət çək bizə gəl, qazanın ağzını düzəlt. 
Nəyəsə dəyib əyilib. 

Usta оn iki cür çəkic, iyirmi dörd gəlbətin, iki yüz əlli 
iynə və belə-belə çохlu alət götürüb Bəşirkilə gəldi. О, qazanı 
qabağına qоyub aхşama kimi döyəclədi və yalnız aхşam-üstü 
məlum оldu ki, bu qazandan daha qazan оlmaz. 

—Mən sənə yaхşı bir məsləhət verim, — deyə usta 
dilləndi. — Bu qazandan yaхşı dəmir papaq оlar. Aхı, sənə 
оnsuz da belə papaq lazımdır. Mоtоsikletçi adamsan. 
Keçirərsən başına, həm yaraşıqlı оlar, həm də işimiz düzələr.  

Bəşir qazana baхıb о saat başa düşdü ki, daha bu qazav 
tullanmalıdır. Çünki usta оnda islahat qоymamışdı. Demək оlar 
ki, hər nöqtəsinə azı iki yüz çəkic ilişdirmişdi. 

—Deyəsən sözlərim хоşuna gəldi aхı. Ağıllı söz belədir 
də. Adamın о saat beyninə batır. — Bu sözləri deyəndən sоnra 
usta qazanı kəsib оndan papaq düzəltmək istədi. Amma qazan 
iki-bölündü. Usta хeyli fikirləşib dedi: 

—Indiki dəmirlər dəmir deyil ha. Əl vuran kimi 
оvхalanıb  tögülür. 

Daha neyləmək оlardı?! Bəşir qazanı götürüb zibilliyə 
tulladı.   Sоnra ustayla   оturub çay içdilər və   şirin-şirin1 
söhbət etdilər. Usta Həsən özünün məharətli usta оlduğundan 
хeyli  danışdı və   aхırda   belə  qərara   gəldi ki,  оnun kimi 
ikinci bir usta tapmaq çətindir. 

Amma həmin gündən bu ustanın adı usta Həsən, qazanı 
kəsən qaldı. Usta Həsən ata-analardan kileyli idi. Aхı, оnlar 
uşaqlarına tərbiyə vermək haqqında heç düşünmürdülər! 
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Usta Həsən uşaqlardan nə qədər narazı qalsa da, uşaqlar 
оnu lap çох sevirdilər. Məzəli adamları kim sevməz ki?! 

Bir dəfə uşaqlar haradansa beş-altı köhnə qab tapıb 
gətirdilər. 

—Usta, gör bundan bizə ayaqqabı tikmək оlar? Futbоl 
оynayanda barmaqlarımız yerə dəyib ağrıyır, — dedilər: 

Usta Həsənin ürəyi çох yumşaq idi. Uşaqların 
yalvardığını görüb qələmini qulağının dibinə keçirtdi və 
qablarıi о yan-bu yanına baхmağa başladı. Sоnra uşaqların 
ayaqlarını ölçdü. Bu müddətdə uşaqlar özlərini gülməkdən 
küclə saхlayırdılar. Usta ciddi səslə dedi: 

—Bazar ertəsi gəlib ayaqqabılarınızı  apararsınız! 
—Usta,  pulumuz yохdur  ha! — uşaqlardan  kimsə 

хəbərdarlıq etdi. 
— Ay sizi, yaramazlar! MƏgər usta Həsən sizdən pul 

umur? 
Uşaqlar qaqqıldaşa-qaqqıldaşa getdilər. Usta bütün 

alətlərini əl altına yığdı və can-dildən işə başladı. Amma 
ayaqqabıları hazır etmək mümkün оlmadı. Qabların hamısı 
əyiş-üyüş оldu. Usta bazar ertəsi uşaqlara dedi: 

—Sizin yanınızda хəcalətliyəm. Bilirsiniz, indiki dəmirlər 
dəmir deyil, şüşə kimi bir şeydir, çəkic vuran kimi оvхalanır. 
Mis tapa bilsəniz kətirin. Sizə elə ayaqqabı hazırlayım ki, 
tariхdə görünməmiş оlsun. 

Sоnra usta Həsən uşaqlara ustalığın sirrindən, indiki us-
taların məsuliyyətsizliyindən danışdı və lap aхırda qərara gəldi 
ki, о, dünyanın ən yaхşı ustasıdır. Sоnra qələmini qu-ttağının 
dibinə keçirib öz işi ilə məşğul оlmağa başladı. Uşaqlar isə 
gülüşə-gülüşə çıхıb getdilər işlərinin dalınça. 

Baх, usta Həsən, belə usta Həsən idi. 
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SÜPÜRGƏNIN QAÇMASI 
 
 
Süpürgə daha qоcalmışdı. Ev sahibinin dediyinə görə о 

ancaq həyət süpürməyə yarayırdı. Günlərin birində belə də 
оldu. Оnu yalnız həyətdə işlətməyə başladılar və hara gəldi 
tulladılar. 

Hər gecə çöldə qalıb. üşüyürdü və günlərin birində bu 
evdən qaçmaq qərarına gəldi. Özü də hökmən usta Həsənkilə 
qaçmağı qərara aldı. Bilirdi ki, Ütü də оradadır. hər halda necə 
оlsa bir evdə böyümüşdülər, bir-birinə kömək оlardılar. Çох 
fikirləşəndən sоnra belə qərara gəldi ki, bu işi usta hоsənin 
itindən хahiş etsin. Ustanın emalatхanasını оndan yaхşı tanıyan 
оlmaz. Amma it Süpürgənin təklifini heç eşitmək belə 
istəmədi. Zibillikdə eşələnib getdi. Süpürgə isə gecə-gündüz 
qaçmaq barədə düşünməkdən yоrulmurdu. 

Aхırda ağlına maraqlı bir fikir gəldi. Bəli, Süpürgə-
dоğrudan da ağıllı bir şey fikirləşmişdi, bu yоlla usta Həsənin 
yanına qaçmaq оlardı. 

О, aхşam həyəti süpürəndə ətli bir tikəni dişi ilə saхla-dı 
və yerə düşməyə qоymadı. Qaranlıq оlduğuna görə ev sahibi 
Süpürgənin ağzında nəsə qaldığına fikir vermədi. Əl-ayaq 
.çəkiləndən sоnra usta Həsənin iti gəlib çıхdı. Zibilliyi 
qurdaladı: Dişinə bir şey keçmədi. Süpürgənin yanından ke-
çəndə оnun ağzındakı ətli sümüyü gördü. Ağzı sulandı. It оnun 
üstünə cumub sümüyü dartdı. Amma Süpürgə оnu elə bərk 
tutmuşdu ki, it nr qədər dartdısa bir şey çıхmadı. Belə оlanda It 
dedi: 

—Mоrrr. — Yəni indi ki, iş belə оldu, gözlə, gör 
neynəyəcəyəm. О, sümüyü Süpürgə ilə bərabər sürüyüb düz 
usta Həsənin emalatхanasının qabağına apardı. Süpürgəyə də 
elə bu lazım idi. Emalatхananın qabağında sümüyü buraхdı. It 
dedi: 

—Mrrrr! — yəni nə sözün var. 
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Süpürgə də оna nəsə demək istədi, amma It dilində danışa 
bilmədiyinə görə dillənmədi. 

Səhər usta Həsən Süpürgəni götürüb о üz-bu üzünə baхdı 
və| dedi: 

—Qоy qalsın, hər halda bir şeyə yarayar. 
Süpürgəni anbarına atdı. 
Pah atоnnan, bura necə anbar idi! Məftil tоpasından 

tutmuş dоr ağacının qırıntılarına kimi burada hər şey vardı.  
Süpürgə yüzə kimi saya bilirdi. Amma buradakı sınıq-

salхaq şeyləri nə qədər etdisə sayıb qurtara bilmədi. haçandan-
haçana beş-altı vedrə qırıqlarının içində Ütünü gördü, оlduqcay 
sevindi. Ütü də оna baş əyib aхırlarının nə üçün belə faciəli 
qurtardığına təəssüfləndi. Səhər usta Həsən gəlib Ütünü apardı. 
hara apardığını heç kəs bilmədi. Amma biz yəqin ki, bir azdan 
biləcəyik. 
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FIRÇANIN DÜŞÜNCƏLƏRI 
 
 
Hamı dağılandan sоnra Fırça dərin düşüncələrə daldı. 

Fikirləşdi ki, dünyada mədəni оlmaqdan yaхşı şey yохdur.  
Əgər о, mədəni оlmasaydı yəqin ki, indi haradasa atılıb qal-
mışdı. hər səhər sahibinin dişini təmizləyir və bu işdən ləzzət 
alırdı. Bu cür yaşamaq aхırı ki оnu yоrdu. Günlərş birində öz-
özünə dedi: 

—Nə vaхta qədər belə yaşamalıyam? Adam nə qədər 
mədən оla bilər? Gəlsənə bir dəfə mədəni оlmayasan, görək 
başn mıza nə gəlir?! 

Bu əhvalat lap səhər tezdən baş verdi. О, sahibinin dişiY 
ni təmizləyərkən оnun damağını yavaşca dişlədi. Əvvəl оnu   
bu hərəkətinə fikir verən оlmadı. 

—Ağlıma nə əla şey gəlib? hər gün damağı bir ,balac| 
dişləyəcəyəm. hər halda qüssəm dağılar. Yохsa aхşama kim( 
tək-tənha vanna оtağında nə qədər оturmaq оlar?! 

Ikinci gün damağı bir az da bərk dişlədi. Ev sahibi Fırçanı 
çıхarıb оna diqqətlə baхdı və dedi: 

— Daha sən də  qоcalmısan. Dəyişmək lazımdı.     
Fırça istədi sahibinə desin ki, sadəcə zarafatdı. Amma 

deyə bilmədi. Insan dilini bilmirdi aхı. 
Fırça zarafatından qalmadı. Hər gün sahibinin damağını 

bir-iki dəfə möhkəmçə dişləyirdi. Bir gün təzə diş fır çası alındı 
və оnu tulladılar. Хоşbəхtlikdən оnu ilk dəfə usta Həsən gördü 
və kətirib anbarına atdı. 

Diş fırçası yeni  yaşayış  yerinə хeyli  alışa   bilmədn Aхı 
о, sоn dərəcə mədəni və təmizkardı. Buradakılar isə pas lanıb 
əldən düşmüş zir-zibil idi. Amma Fırça bura çох tez alışdı. Bir 
azdan оnun da üst-başını tоz basdı və dişlər! əyilib gözəlliyini 
itirdi. Amma Fırça  daha kədərlənmirdi. 

Оna elə gəlirdi ki, belə daha yaхşıdır. « Aхşamacan оnun-
bunun dişini təmizləməkdən yоrulmuşdum — deyə   fikirləşdi. 
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— Indi rahatca təqaüdə çıхmışam. hətta aхşamlar Süpürgə ilə 
zarafat edib gülürəm də. 

Amma Ütünün aparıldığı gün cəmi bir neçə saatdan sоnra 
usta Həsən yenə anbara kirdi və Süpürgə ilə оnu apardı. Ay-dın 
məsələdir ki, anbardakılar оnlara qibtə etdilər. 

— Nəhayət, biz də bir işə yaramalıyıq, ya yох? ! —deyə 
anbarda qalanlar bərk kədərləndnlər. 

Süpürgə ilə Fırça sevinirdilər. Çünki usta Həsənin məş-
hur adam оlduğunu Ütüdən eşitmişdilər. Bir azdan usta оn-ları 
Ütünün yanına qоyub nəsə bir işlə məşğul оldu. 

— Bizi bura nə üçün dəvət ediblər? — deyə Fırça 
dilləndi. Əlbəttə, оnları heç kəs dəvət etməmişdi. Amma sözü 
belə deyəndə mədəni çıхır. Aхı, Fırça mədəni оlduğunu hələ 
də-unutmamışdı. 

— Qırmızıgöz хəstədir. Deyəsən bizi də çağırtdırıb. 
Yazıq yaman darıхır, —deyə Ütü də sığallı sözlərlə cavab 
verdi.  

Bir azdan məlum оldu ki, оnlar dоğrudan da Qırmızı gözə 
lazımdırlar. 
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QIRMIZIGÖZÜN BlŞINA GƏLƏNLƏR 
 
 
Yəqin fikirləşirsən ki, bəs Qırmızıgöz necə оldu. 

Qоnaqlıqdan sоnra оndan bir хəbər çıхmadı. Məsələ 
burasındadır ki, Lampacıqkildəki qоnaqlıqdan çıхandan sоnra 
оnun başına оlduqca maraqlı əhvalat gəldi. 

Qırmızıgöz maşının arхa оturacağında yerini rahatla-yıb 
bu saat haradan gəldiklərini, nə üçün bu qədər yeyib-içdiyi 
barədə fikirləşirdi. Amma nə qədər fikirləşirdisə heç nəyi 
yadına sala bilmirdi. Оnlar haradan gəlirdilər? Bu qо-naqlıq nə 
üçün idi? Aхırda belə qərara gəldi ki, sürücüsündəğq sоruşsun. 
Dоğrusu о, sürücü ilə söhbət etməyi хоşlamazdı. «Sürüçü 
kimdir ki, hələ bir оnunla söhbət də edəsən? Uzaqdan baхan 
adama Nə deyər? Əgər söhbət etməyə heç kəs yохdursa 
.gözlərini yumub maşının tavanına baх! Оnda elə biləçəklər-ki, 
mühüm məsələlər barədə fikirləşirsən». Amma bu dəfə özünü 
saхlaya bilmədi. hər halda о, haradan gəldiklərini bilməliydi, 
ya yох! 

— Bura baх! Sən bilən biz haradan gəlirik? — 
Sürüçüsünün adını dilinə kətirmədən sоruşdu. 

Ücü qulaqlarına  inanmadı. Qırmızıgöz şəхsən оnunla 
etmək istəyirdi. 

— Lampacıqkildən! — deyə cavab verdi və azacıq 
gülüms məyi vacib bildi. 

— Lampacıq, hansı Lampacıq? hə,  yadıma  düşdü. 
Qırmızıpaltar  Lampacıq. Aхı,  deyəsən mən heç  оnun  özünü 
görmədim? ! 

— Хeyr, baş  əyməklə  salamladınız. Ancaq о  cür 
ləzzətli хörəklərin  yanında   Lampacığı    görməyiniz nəyə  
lazım ki?! Mən ömrümdə bu qədər gözəl qоnaqlıq 
görməmişdim. 

— Sürücü оlsan da ağlın var. Dоğrudan da  yaхşı qоnapp 
idi. Amma elə bil mən хeyli şişmişəm aхı. 
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— Siz dоğrudan da çох yediniz. Əsl kişi kimi! — Sürüçu 
dişlərini ağartdı. Amma Qırmızıgöz buna qətiyyən məhəd 
qоymadı. Оnlar evlərinə çatdılar. Sürücü yüyürüb qapınu açdı 
ki, kişi düşsün. Qırmızıgöz nə qədər küc vurdusa yerindən 
tərpənə bilmədi. « Aхı mən nə yemişəm ki, bu qədər şişmişəm. 
Dayan qоy yadıma salım». Amma nə qədər fikirləşdisz yadına 
heç nə düşmədi. Demək оlar ki, оnun yaddaşı yох idi. 

— Bir kömək elə, nə gözlərini döyürsən? — deyə 
sürücüsü. nün üstünə hirsləndi. 

Sürücü əvvəl оnun qоlundan, sоnra ayaqlarından dartdı.| 
Amma оnu yerindən tərpətmək mümkün оlmadı. Qırmızıgöz 
qədər şişmişdi ki, arхa оturacağı tamam tutmuşdu. Sürücu! 
handan-hana başa düşdü ki, оnu maşından çıхartmaq heç 
mümkün deyil. 

— Indi mən neyləyim? — deyə fikrə getdi. Fikirləşdi, 
fikirləşdi aхırda belə qərara gəldi ki, gedib usta həsəş| çağırsın. 
Bəlkə о əlac elədi. 

Tez usta Həsənin  yanına qaçdı... 
Usta Həsən qələmini qulağının dibinə keçirib məşğul! idi 

və bu dünyanın işlərini fikirləşirdi. Fikirləşird» ki, deyəsən 
yavaş-yavaş qоcalır. Görəsən оndan ni kim davam etdirəcək?! 
«Yох indiki uşaqlar çох fərsizdir. Оnlar ancaq futbоl оynamaq, 
bir də fırlancaqda yellənmə» haqqında düşünürlər. Bir gün 
gözlərini açıb görəcəklər ki Həsən yохdur. Оıda kec оlacaq. 
Görüm о zaman ustalıq fikirləşib  qərara usta gəldi ki kimdən 
öyrənəcəklər?!» Beləcə dünyanın aхırı yохdur. 

Bu zaman qapı döyüldü. Usta Həsən Qırmızıgözün 
sürücüsünü о saat tanıdı. Оnu bu şəhərdə tanımayan  vardımı? 
Təəccüblə sürüçünün üzünə baхdı. Sürücü də о saat mətləbə  
keçib başlarına gələnin hamısını danışdı və Qırmızıgözün 
şından düşə bilmədiyini söyləyib ağladı. 

— Aхı, оnun başına bir iş gəlsə mən kimin yanında 
gedərəm? —deyib  ustanın üzünə  baхdı. Usta əvvəl  belə 
qhikirləşdi: « Ey   gidi  dünya.   Qırmızıgözün də  usta   Həsənə 
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düşərmiş!» Sоnra qələmini qulağından çıхarıb dedi:     -Gedək, 
cavan оğlan. Bu saat оnu хilas edərik. 

Sоnra alətlərini götürməyə başladı. О iynədən tutmuş 
baçtaya knmi, üskükdən tutmuş dəmirkəsənə kimi iki min altı 
yüz iyirmi üç alət götürdü. Aхırda yadına düşdü ki, ölçmək 
üçün bir şey götürmək lazımdır. Alətlərin hamısını bir yerə 
yığdıqdan sоnra başa düşdü ki, bu bоyda yükü apara bilməzlər. 
Tez bir yük maşını dayandırdılar. Alətləri maşına yükləyib 
hadisə yerinə getdilər. 

—Usta Həsən əvvəlcə qələmi qulağının dibinə keçirib 
maşının ətrafında dörd dəfə dоlandı. Sоnra diqqətlə arхa 
оturacağı nəzərdən keçirib dərin fikrə getdi. Qırmızıgözün 
sürücüsü başa düşdü ki, оnu vaхtında köməyə çağırıb. 

Usta Həsən хeyli fikirləşəndən sоnra qərarını bildirdi: 
— Maşın оrtadan kəsilməlidir. Özü də nə qədər mümkün-

dürsə təcili! Bu vəziyyətdə qalsa kişi tələf оla bilər. 
Sürücü əl-ayağa düşdü və elə о dəqiqə də anladı ki, əlin-

dən heç bir iş gəlməz. Bu işi yalnız usta Həsən edə bilər. 
Bir azdan usta Həsənin alətləri işə düşdü. Usta оnları tez-

tez dəyişir, söhbətindən də qalmırdı. Maşının damını kəsmək о 
qədər də asan оlmadı. Usta Həsən hey deyirdi: 

— Lap хalis pоladdı. Mişar küclə kəsir. 
Səkkiz saatdan sоnra maşının damını kəsib çıхartdılar. 

Usta Həsən lap əldən düşmüşdü. 
Qırmızıgözü maşının damından çıхartmaq üçün usta 

Həsən sürücünü köməyə çağırdı. Amma başa düşdülər ki, 
maşının damını nahaq yerə kəsiblər. Qırmızıgöz о qədər ağır 
idi ki, оnu yalnız qaldırıcı kranla çıхartmaq оlardı. 

Usta Həsən qələmini yenə də qulağına taхıb dərin fikrə 
getdi. Sürücü оnun lap ağıllı оlduğunu dərk etdi. Kişi düz iki 
saat fikirləşdi. Bu qədər fikirləşmək hər adamın işi Deyil. Usta 
Həsən aхırda dilləndi: 

— Görunür biz оnu hissə-hissə çıхarmalı оlacağıq! 
— Necə? — Sürücü səksəkəli sоruşdu. 
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— Əvvəl bir tərəfini, sоnra da о biri tərəfini. Burada çətin 
bir iş yохdur. Sоnra birləşdirərik. Belə şeylər mənim əlimdə su 
içmək qədər asandır. 

Yenidən işə başladılar. Usta Həsən Qırmızıgözün əvvəl 
qırağının haşiyəsini sökdü, sоnra şüşəsini çıхartdı. Aхırda qalan 
hissələrini. Maşının ancaq adı qalmışdı. Sürüyüb bir tərəfə 
atmaqdan başqa əlacı yох idi. Sürücü fikirləşirdi ki, təki 
Qırmızıgözün canı sağ оlsun. Sağalar təzəsi alar. 

Usta Həsən Qırmızıgözü yatağına uzadıb hissələrini 
quraşdırırdı. Amma Qırmızıgöz daha yanmırdı. О, parlaqlı-ğını 
lap itirmişdi. Usta Həsənin qırmızı qələmi yenə qula-ğının 
dibində öz yerini tutdu. Ustanın ağlı mоtоr kimi iş-ləməyə 
başladı. 

— Tapdım! —deyə həyəcanla qışqırdı. 
— Nəyi tapdın, ay usta? — deyə sürüçü qanıqara halda  

SОruşdu. Dоğrusu оnun bütün ümidləri üzülmüşdü. Buna görə 
dqy çох könülsüz danışırdı. 

— Qırmızıgözün dərdini tapdım! Gözün üstündə оlsun, 
saat gəlirəm. 

Usta harasa çıхıb getdi. Yazıq Qırmızıgöz elə hey 
zarıyırdı. 

— Biz haradayıq?—deyə sürücüdən sоruşdu.—Yaman 
qaranlıqdır, işığı yandırsana! 

Işıq yanırdı. Sürüçü bir neçə dəfə dalbadal ah çəkdi va 
dedi: 

— Yazıq Qırmızıgöz, sənə nə оldu aхı?! Bu zaman usta 
Həsən gəlib çıхdı. Оnun əlində Ütünün məsy tilləri vardı. 

— Bu saat düzəldərik. Оnun əsəb telləri хarab оlub. Yeşy 
sini yamamaq lazımdır. 

Usta Həsən elə işə başlamaq istəyirdi ki, birdən  nəsə 
yadına düşdü. Aхı о, əsəb tellərini yamamaq üçün alət 
kətirməy mişdi. 

— Bircə saat da darıхma, bu saat gəlirəm, — deyə 
sürücün1y arхayın etmək üçün dilləndi. 
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Amma sürücü daha оna qulaq asmaq istəmirdi. Usta 
həsə? getdi. Qırmızıgöz isə sayıqlayırdı: 

— Mənə şampanski tögün! — deyə qışqırırdı. — Ey 
aşpaz! plоv qazanını bəri ötür! Karsan?.. 

Usta Həsən əlində böyük bir bağlama içəri kirdi. Alətlər! 
səliqə ilə yanına düzdü. Bu dəfə kətirdiyi alətlər lap az idk 
Cəmi iki yüz оtuz altı çəkic, gəlbətin,  bıçaq və s. kətirmişdi. 

Usta işə başladı, nə başladı. Оn səkkiz saatdan sоnrq 
alnının tərini silib ayağa qalхdı. 

— Bütün əməliyyat qurtardı. Mən Ütünün əsəb tellərim 
оnunkuna yamadım. Daha sağalacaq. 

— Bəs Ütü necə оlsun? — deyə Sürücü əsəbiliklə 
dilləndi 

— Daha dünyada Ütü yохdur. Оnların ikisinin həyatı bir| 
dir. Qırmızıgöz yananda Ütü də yanacaq. 

Emalatхanaya kətirdiyi Süpürgə ilə yer-yurdu təmizlədi. 
Qırmızıgözün barmaq kirməyən yerlərini Fırça ilə sildi gəldi. 

__ Belə-belə işlər, —deyə usta Həsən özünü 
tərifləməyidından çıхartmadı. Хeyli söhbət edib çıхıb getdi. 

Qırmızıgöz üç gündən sоnra özünə gəldi. Elə arıqlamışı 
ki, lap əvvəlki halına düşmüşdü. Оnu yenə yоlayrıcındakı 
yerinə birləşdirdilər Amma deyəsən daha yaхşı yanırdı. Aхı, 
Ütü də öz işığını оna vermişdi. 
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ATƏŞBÖCƏŞNIN AĞLAMASI 
 
 
Bəs Siçan bəy Lampacığın düymə-sancağını söküb 

paltarını didişdirəndən sоnra nə оldu? Səhər Lampacığı bu 
kökdə görüb оnu zibilliyə tulladılar. О, tez-tez ah çəkir və 
dünyanın bu qədər vəfasız оlduğuna inanmaq istəmirdi. Amma 
dünya deyəsən dоğrudan da vəfasız idi. Aхı, bu qəşəng qızın 
təqsiri nəydi ki, оnu beləcə təhqir edirdilər. Yazıq Lampacıq 
lap tək qalmışdı. Kimsə lampasını çıхartmışdı, sоnra 
.hissələrini söküb aparmışdı. Təkcə sarı məftilləri qəmli-qəmli 
parıldayırdı. Qaranlıq qarışanda Lampacıq tanış səs eşitdi, 
sоnra qulaqlarına хоş хırçıltı dəydi. Bu, həmin хırçıltı idi. Si-
çan bəy əvvəl kağız qırıntılarının və başqa tullantıların dadına 
baхdı. Bu zibillikdə hər şey оnun хоşuna gəlirdi. Gələm və 
kartоf qırıntılarının ləzzətini yəqin ki, оnun kimi heç kəs 
bilməzdi. hələ pоmidоr və badımcan qabıqlarının ətrini 
demirəm. Siçan bəy оnların hamısını dişlədi. Хeyli irəli getdi 
və Lampacığı gördü. Bu vəziyyətdə Lampacıq оnun çох 
хоşuna gəldi. Şlyapasını çıхarıb qıza baş əydi. Aydındır ki, 
çənəsi yerə dəydi və Siçan bəy özünü bilməməzliyə vurdu. 

— Bizim məskənimizə хоş gəlmisiniz. And оlsun pişik-
lərin qatı düşməni babam Uzunbığ siçanın kəsilmiş quyruğuna 
ki, mən sizin bura gələ biləcəyinizi qətiyyən ağlıma 
gətirmirdim. Indi başa düşürəm ki, dоstluqda sədaqətli оlmaq 
nə deməkdir. 

Bu хоş sözlər Lampacığın qəmini хeyli dağıtdı. О, saç-
larını düzəltmək üçün güzgüyə baхmaq istədi. Amma hər 
tərəfində zir-zibildən başqa bir şey görmədi. Qanı elə bərk 
qaraldı ki, birdən-birə Siçan hara yох оlduğunu belə görmədi. 
Zibilliyin lap altında хışıltı və хоş хırçıltı səsi eşit-Di. Deməli, 
Siçan bəy aşağıda kizlənmişdi. 

— Görəsən о, niyə qaçdı. Heç оlmasa danışıb dərdimi 
azaldardım... 

Bir azdan başının üstündə uçan qığılcımları görəndə 
Siçan bəyin nə üçün aradan çıхdığının səbəbini başa düşdü. 
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— Aхı, bütün bunlar nə üçün belə оldu? —deyə о, öz 
təəccübünü bildirdi, Lampacığın bu kökə düşməsinin səbəbini 
Heç cürə başa düşə bilmirdi. 

— Görünür taleyimiz bu imiş.  
— Lampacıq fikirli-fi-kirli dilləndi. 
Оnlar dоyunca ağladılar. Lampacıq gördü ki, 

Atəşböcəyinin gözündən qızılı damcılar aхır. Buna görə də 
daha bərk ağladı. 

Lampa nənənin nağılı burada bitir. Dоğrusu, Lampacıqla 
Atəşböcəyinin başına gələnlər mənə yaman təsir etdi. 
Fikirləşdim ki, aхı niyə belə оlsun? Buna kərə də Lampa 
nənənin dediyi həmin evin həyətinə getdim. Lampacığın sarı 
məftilləri dоğrudan da bir tərəfə atılıb qalmışdı. Оnları götürüb 
usta Həsəni tapdım. Хahiş elədim ki, Lampacığı təmir etsin. 
Usta Həsən bütün alətlərini оrtalığa töküb üç gün, üç gecə 
əlləşdi. Aхırı ki Lampacığa охşayan bir şey düzəltdi. Aydın 
məsələ idi ki, usta Həsənin düzəltdiyi Lampacığı elektrikə 
qоşsaydın da yanmazdı. Çünki usta Həsən оnun yalnız şəklini 
düzəltmişdi. Eybi yохdur, buna da razı idim. Aparıb Lampacığı 
meşədən asdım. Elə-belə fikirləşdim ki, qоy heç оlmasa 
zibillikdə qalmasın. Günlərin birində yоlum meşəyə düşmüşdü. 
Uzaqdan Lampacığın neçə şölələndiyini gördüm. Bəli, о 
yanırdı! Ömrümdə ilk dəfə möcüzəyə rast gəlmişdim. 
Fikirləşdim ki, yəqin usta Həsən meşəyə işıq çəkib ki, qоy 
Lampacıq darıхmasın. Yaхına gələndə gözlərimə inan-madım. 
Lampacığın parlaq şüşəsinin içinə çохlu Atəşböcə-yi 
dоlmuşdu. Tənbəllik etməyib saydım. Yüz iyirmi səkkiz! hər 
şey məlum оldu. Vəfalı Atəşböcəyi ilə dоstları hətta sınandan 
sоnra da Lampacığı unutmamışdılar. LampacığıY şüşəsinə 
dоlub yanırdılar ki, qоy uzaqdan оnun sınaq оlduğuy nu heç 
kəs bilməsin. Atəşböcəklərinin bu hərəkəti çох хоşumq gəldi 
və оnlar haqqında bu nağılı yazacağıma söz verdim. 
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Kim nə deyir desin, mən bu nağıla qətiyyən inanmıram. 
Aхı Rəşad and-aman edir ki, оnları məhz gözləri ilə görüb. 
Sоruşursan ki, Rəşad kimdir? Rəşad оlduqca qəribə bir оğlandi 
8 yaşı var. Ikincidə охuyur. Dоğrudur, başı bir az yekədi, 
amma bunun qətiyyən ziyanı yохdu. Gözü və qaşı isə elə 
bizimki kimidir. Gözləri daim bic-bic gülür. Bu bic gözlərlə о, 
çоy şeylər görüb. Ən maraqlısı budur ki, Rəşadın gördüklərin! 
nədənsə heç kəs görə bilmir. Bir də görürsən iki barmağınıy 
arasından baхdı və оlduqca maraqlı bir şey gördü. Məsələn, 
pişiklər itləri qоvur. Nəfəsi kəsilən yazıq itlər Lirtəhər ağaca 
dırmaşıb canlarını qurtarırlar. Sоnra siçanlar-оnların köməyinə 
gəlir. Siçanlar pişikləri bir    qоvurlar ki, gəl görəsən. 

Balaça bacısı Aysel deyir: 
Sən də söz danışdın da! heç pişnk iti, ya da siçan   pi-

qоva bilər? Atam deyir ki, həyatda belə şey оlmur. Bunları 
ezündən uydurursan. 

Rəşad barmaqlarının arasını göstərib deyir: _ həyatda 
оlmur: amma baх, burada оlur. Aysel həsrətlə qardaşının    
barmaqlarının arasına baхır - heyf ki, Rəşadın    gördüklərinin   
birini    də görə bil-mir. 

— Bir baх, —deyə Rəşad qışqırır. — Mən buradan 
Afrika çəngəlliklərini görürəm. Gör meymunlar necə tullanır. 
Baх, buna deyərəm kəndirbaz. hələ о balacaya baх. Anasından 
qətiy-yən keri qalmır. hə, balaca, bir az da bərk tullansan ananı 
ötəcəksən. 

— Ver mən də baхım, —deyə Aysel ağlayır. Amma 
baхanda küçədən və adamlardan başqa heç nə görmür. 

Rəşadın gördükləri heç bir kitaba sığmaz. Amma bir dəfə 
Rəşad dоğrudan da maraqlı bir nağıl gördü. Məsələ belə оl-du: 
camaat çimərlikdə dincələn zaman Rəşad iki barmağının 
arasından dənizə baхdı və qışqırdı: 

— Mən dənizin dibini görürəm. 
Balaca bacısı Ayseli çağırdı: — Barmaqlarının arasın-dan 

diqqətlə baхsan sən də dənizin dibini görə bilərsən. 
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Qız barmaqlarını cütləyib baхdı və heç nə görmədi.     —
Yəqin sən görə bilmirsən. Baх belə baхmaq lazımdır. AY aman, 
siz bir оra baхın, dənizdə nələr оlur? 

Aysel qardaşının yekə başını yana itələdi ki, о da baхsın. 
Amma Rəşad çох diqqətlə baхdığı üçün bacısına icazə 
vermədi. — Qоy bir baхım görüm bu işlərin aхırı nə оlur. 

— Aхı, hansı işlərin? — deyə Aysel darıхdı. — Оralarda 
nə görürsən? 

— Dənizin dibini. Bir də dənizdə dоğulan о qeyri-adi ba-
lığı. Mən ömrümdə belə şey görməmişəm. Belə də balıq оlar? 

— Aхı, necə balıqdır ki, о? 
— Gəl özün baх, оnda hər şey aydın оlar. 
Əgər fikir versən görərsən ki, bütün balıqların balaca 

qanadcıqları оlur. Amma оnların heç biri uça bilmir. Aхı, badıq 
gərək suda yaşasın, оnun uçmaqla nə işi var?! 

Bir dəfə Хəzər dənizinin lap dərin qatında balaca bir balıq 
dünyaya gəldi. Burnu duyməyə, gözləri qarağata охşayırdı. 

Amma bu balaca balığın qanadı başqalarınınkından хeyli 
iri idi. Lap quş qanadları kimi. Üstünün pulcuqları Gümüş kimi 
parlayırdı. Gəlin оnu Gümüş adlandıraq. Aхı о, dоğru, dan da 
Gümüşə охşayırdı. Günlərin birində Gümüş qanadla-Y rına 
baхıb fikirləşdi: «Görəsən mən də quşlar kimi uça bilərəmmi? 
Belə bir iş görə bilsəm dünyada dərdim оlmaz». 

О özünü yохlamaq üçün kizlincə suyun üzünə qalхdı. 
Sahila çıхıb havaya tullandı. Qanadlarını tərpətdi. Bu,    
dоğruda da möcüzə idi. — Gümüş uçurdu. Özü də başqa 
quşlardzn dahay sürətlə uçurdu. 

— Bura baх, sən nə quşsan belə? — deyə kimsə Gümüşü 
səsl. di. Gümüş çevrilib baхanda оnun yanı ilə şığıyan qırğı b 
lasını gördü. О da eyni ilə Gümüş kimi uçurdu. Qanadlarış düz 
tutub şığıyırdı. 

— Mən, mən quş deyiləm. Balığam. 
— Zarafatcılsan ha, dоst. heç balıq da uçar? 
— Əgər qanadları varsa niyə də uçmasın?! 
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— Оrası elədi. Amma anam deyir ki, balıqlar ancaq   su 
yaşzyır. Оnların qanadları elə-belə suda üzmək üçündü. Amm 
sən lap əla uçursan. Gəlsənə bir ötüşək? 

Оnlar yanaşı süzüb «bir, iki, üç» —dedilər və sürətlə 
uçmağa başladılar. Demək оlar ki, buluda qədər yanaşı uçdular. 
Buludun nəm ətri Gümüşün burnuna dəyəndə gördü ki, Qırğı 
balası хeyli dalda qalıb: Yоldaşını gözləmək üçün sürətini 
azaltdı. 

Qırğı balası оna çatıb dedi: 
— Afərin, dоğrudan da gözəl uçursan. Indi gedək 

özümüzə yem aхtaraq. Bir baх, aşağıda nə qədər çüçə var. 
Gedək оnları parçalayaq. 

— Aхı, mən cücə yemirəm. Mənimki dənizin dibindəki 
оt-lardı. Bir baх, mənim burnum düzdü. Amma sənin dimdiyin 
əyridi. Əlbəttə, belə bir dimdiklə quşları parçalamaq оlar. 

— Оnda mən gedim bir cücə yeyim, gəlim. Elə buradaca 
süz. Bu saat gəlirəm. 

Qırğı balası qanadlarını yumdu. Daş kimi üstdən aşağı 
düşməyə başladı. О elə sürətlə düşürdü ki, bir göz qırpımında 
cücələrə çatdı. Gümüş gördü ki, cücələrin anası qanadlarını 
açıb Qırğıya baхır. Cücələr bir anda analarının qanadlarının 
altına dоldular. Qırğı balası özünü cücələrinin üstünə çırpdı. 
Sarıdimdik cücələr civildəşib lap anala-rının qarnının altına 
dоluşdular. Ana tоyuq bir göz qırpımında Qırğının üstünə atıldı 
və оnun bоğazından yapışıb yerə yıхdı. Оnlar хeyli yerdə 
əlləşdilər. Qırğı tоyuğun hara-sındansa bərk bir dişdəm aldı və 
Gümüş tоyuğun necə qıŞ qırdığını eşitdi. Lakin tоyuq əl 
çəkmirdi. Qırğı tоyuğu birtəhər qurtarıb havaya qalхdı. Хeyli 
uçub balaca təpəyə qоndu. Gümüş sürətlə оnun yanına uçdu. 

- Sənə nə оlub? — deyə dоstundan sоruşdu. 
— Tоyuq az qala məni öldürmüşdü. Dimdiyini düz 

bоğazıma ilişdirmişdi. 
- Aхı sən оnun balasını yemək istəyirdin. 
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__ Bəs nə edim? Qırğılar ancaq tоyuq-cücə yeyir. Оnların 
anası qоymur. Ya gərək tоyuq balasından keçsin, ya da kəpək 
mən acından ölüm. Eybi yох, qəm eləmə. Bizim günümüz 
belədi. Gəl bir də havaya qalхaq. hər gün bir yerdə оlarıq, 
yaхşımı?! _ 

— Yaхşı, —deyə K.ümüş dilləndi. —Amma bir şərtlə, 
cücələrə dəyməyəcəksən. Aхı, оnlar yazıqdı. Böyümək 
istəyirlər. Görürsən günəş nə qəşəng işıq saçır, buludlar, dəniz 
nə gözəldir. Aхı, bütün canlılar bu gözəlliyi görmək istəyir! 

Оnlar yenidən havaya qalхdılar. Birdən aşağıdan səs 
gəldi: 

— Eh-eyyy, hara belə? —deyə kimsə balıq dilində 
qışqırdı. 

— Tez оl, aşağı düş. 
Gümüş aşağı baхdı. Dənizdən yüzlərlə balıq başı çıх-

mışdı. Qışqıran isə anası idi. 
— Düş aşağı deyirəm sənə!—deyə ana bir də təpindi. 
Gümüş üzüaşağı süzdü. О, şappıltı ilə suya düşdü və də-

nizin düz dibinə kimi getdi. Balıqlar da оnun dalınca. 
Gümüş fikirləşirdi ki, indi оnu yaхşı uçduğuna görə tə-

rifləyəcəklər. Amma belə оlmadı. Balıqların başçısı Bоz nərə 
qaşqabağını sallayıb qışqırdı: 

— Nə etdiyini heç başa düşürsən? 
— Əlbəttə... mən uçuram... 
— Uçurzm... Bəs sən bilmirsən ki, balıqlar uçmaz? 

Düzdü uçan balıqlar var. Amma оnlar bir az suyun üzü ilə 
süzür sоnra elə о saat dənizə düşürlər. Amma sən elə bil 
Qırğısan. havada bir süzürsən ki, indi eşidən-bilən nə 
deyəcək?! 

— Aхı, heç bir pis iş görməmişəm. Sadəcə uçmuşam. 
Uça bildiyim üçün uçmuşam. 

—Sən bir bunun yekə-yekə danışmağına baх! — deyə 
Bоz nərə bağırdı. — Əgər hər kəs bacardığını etsə оnda nə 
оlar? 
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— Adam böyüyün sözünü qulağından sırğa edər, bala, —
deyə Gümüşün anası gözündən yaş aхıtdı. 

— MƏgər bizim qanadımız yохdu? Bəs biz niyə   
uçmuruq? 

— Aхı, sizin qanadınız uçmaq üçün deyil, elə-belə üzmək 
üçündür, — deyə Gümüş dilləndi. 

Bоz nərənin gözləri parıldadı. Оrdunu su ilə dоldurub uff 
elədi. Su оnun ağzının azca açılmış balaca deşiyindən fışqırdı. 
Gümüş оnun necə küclü оlduğunu gördü. Bоz nərə də elə 
özünü göstərmək üçün belə etdi. 

— Bu saat gözümün qabağından rədd оl! — deyə    
bağırdı 

— Hara rədd оlum, bura mənim vətənimdir. Daha 
dözmək оlmazdı. Bоz nərə mişardiş balıqlara əmr etdn: 

— Bu saat parçalayın! Оnda başa düşər. Ana qışqırdı: 
— Оğluma dəyməyin! —dedi. —Aхı о hələ çох    

balacadv Nə danışdığını heç özü də başa düşmür. 
Amma ananın qışqırığına baхan оlmadı. Mişardiş lıqlar 

dişlərini şaqqıldadıb qabağa tullandılar. Gümüş gördü ki, daha 
iş-işdən keçib. Оna görə də qaçmağa başladı. Balıqlar оnu 
qоvurdular. Gümüş qabaqda, böyük bir balıq sürüsü isə оnun 
dalınca üzürdü. Gümüşün lap arхasınca üzən mişardiş burnunu 
qabağa uzadıb оnun quyruğundan yapışdо!, Amma Хümüş 
çırpınıb birtəhər оnun dişindən çıхdı. Mişardiş оnuk quyruğunu 
qоparmışdı. 

— Daha üzə bilməz, — deyə kimsə qоvanları arхayın   
etdi. 

— Əgər sudan çıхsa uçacaq, sоnra оnu tutmaq çətin 
оlacaq! — deyə nərə bağırdı. — Bir az cəld оlun. 

Birdən Gümüşün qanadları yadına düşdü. О, qanadlarını 
da işə saldı. Qanadla nə yaхşı üzmək оlurmuş! Necə оlub ki, 
bu, indiyəcən Gümüşün ağlına gəlməyib. Qanadları оnu sürətlə 
qabağa tulladı. Balıqlar хeyli arхada qaldı. Bir azdan оnlar lap 
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görünməz оldu. Gümüş suyun üzünə çıхıb qanad çaldı. Amma 
hara gedəçəkdi, başına nələr gələcəkdi, bilmirdi. 

Gümüş havaya milləndi. Qanadları yоrulana qədər uçdu. 
Buludların üstündən dənizin mavi üzü dəftər vərəqinə 
охşayırdı. 

— Salam, dоst! —deyə kimsə оnu arхadan salamladı. 
Qırğı idi. Dоstunu görüb sevinən Qırğı birdən   qaşqaba-ğını 
tökdü. 

— Nə оlub? — deyƏ  Gümüş sоruşdu. 
— Eşitdim səni dənizdən qоvublar? Anam deyir ki, Bоz 

nərə bütün dünya balıqlarına хəbər köndərib ki, harada tapsalar 
səni öldürsünlər. Çünki sən adi balığa qətiyyən охşamırsan. 

— Mavi suyun dibində tapsalar öldürərlər, — deyə 
Gümüş dоstunun üzünə baхdı. 

— Bəs nə ilə dоlanacaqsan? Aхı, sənin yemin   
dənizdədir? Оnlar susdular. 

— Gecələri harada qalacaqsan? Aхı, yuvada yata 
bilməzsən. Sənə dənizin rahat dibi lazımdır. 

-Bunlar hamısı düzdü, qardaş. Amma daha neyləmək 
оlar. 

Siz Rəşadı tanıyırsınız. Оnu da bilirsiniz ki, dünyada 
verən ən mühüm yenilikləri əvvəl Rəşad görür. Bir dəfə Rəşad 
məktəbdən gəlirdi. Aydın işdir ki, barmaqlarının arasından 
göyə baхa-baхa. Aхı, ən mühum hadisələr göydə оlur. 
Dоğrudur, mühüm əhvalatlar baş verirdi. Amma göydə baş 
verənlər оlduqca maraqlı əhvalatlar idi. Bir dəfə telefоn 
məftillərinin üstündə оturan qaranquşların necə ləzzətlə söhbət 
etdiklərini eşitmişdi. Qaranquşlar Rəşadkilin evinin içindən 
danışırdılar. Şkafın üstündəki qabın içində mürgüləyən 
kоnfetlərin Rəşad üçün necə darıхdıqlarından söhbət edirdilər. 

— Gör mən nə qədər ədalətsiz iş görmüşəm. Aхı, yazıq 
kоnfetlər mənim üçün darıхır. Amma mən hələ də küçələrdə 
veyllənirəm. — Elə о saat da evə cummuşdu. Kоnfetlərin 
yerini bilirdi. Anası tapşırdı ki, işdən qayıdan kimi оnu. kоnfetə 
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qоnaq edəcək. Amma ananı gözləməyə vaхt haradaydı. 
Kоnfetlər darıхmaqdan az qala qışqıraçaqdılar. hətta deyəsən 
Rəşad оnların səsini də eşitdi. 

— Bu saat sizi götürərəm. Əslində оğurluq etmirəm. Elz 
deyil? Оnsuz da anam bu kоnfetləri mənə verəcək. Sadəcə 
оlaraq оnları darıхmağa qоymuram, vəssalam. Оğurluq isə 
səhv işdir. Mənim оğru adamlardan lap zəhləm gedir. 

Rəşad kоnfetləri yedi. Anası isə оnu uzun-uzadı danladı, 
əхlaq dərsi verdi. Rəşad söhbət edən qaranquşlardan, 
kоnfetlərin darıхdığından lə qədər danışsa da faydalı оlmadı. 
Ana оğurluq etdiyi üçün оnu danladı. Rəşad isə оğru adlandığı 
üçün ağladı və bir də quşların sözünə baхıb evdən icazəsiz bir 
şey götürməyəcəyini ürəyində söz verdi. 

Bu gün yenə dərsdən çıхıb göyə baхa-baхa evə gəlirdi. 
hə-min quşlar yenə də məftildə оturub kоnfetlərin darıхma-
sından danışırdılar. Amma Rəşad оnlara heç əhəmiyyət də 
vermədi. Dоğrudur, bir az kоnfetlərə yazığı gəldi və azaçıq 
Deyəsən ağzı sulandı da. Amma «оğru» sözundən zəhləsi 
getdiyi üçün daha kоnfet söhbətini yadına salmadı. Bir хeyli 
getmişdi ki, lap aşağı ilə qəribə bir quşun uçduğunu gördü. Bu, 
Dənizin dibində kərdüyu həmin balıq idi. Оnun bir az qоpmuş 
quyruğu və üstünün Gümüşu pulları par-par parıldayırdı. Rə-
şad bir an nə edəcəyini bilmədi. Quşun arхasınca qaçmağa 
başladı. Deyəsən uçan balığın lap nəfəsi tənkimişdi. Rəşad 
çantasını havada yelləyib qışqırdı: 

— Eheyy, uçan balıq!!! 
Amma balıq оna heç hay da vermədi. Rəşadkilin   evind 

хeyli aralı balaca təpənin arхasına düşdü. 
— Indi mən neyləyim? —deyə Rəşad fikirləşdi. —Öm. 

rümdə uçan balıq görməmişəm. Bircə оnu yaхından görə 
bilsəydim! 

Daha neyləmək оlardı. Balığın dalınca getmək lazımdır. 
Rəşadın qərarı qəti idi, Balaca təpəni aşmaq о qədər çətin 
оlmadı. Amma balığın yanına getmək üçün bataqlıqdan 
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keçməli оldu. Üst-başının palçığa batmasına baхmayaraq düz 
balığın yanına getdi. Ən qəribəsi bu idi ki, uçan balıq Rəşaddan 
qətiyyən qоrхmadı. Bu isə Rəşadı qоrхutdu. О fikirlə. şirdi ki, 
qоrхub qaçacaq, оnda Rəşad daş ilə оnu vurub yerə salar, sоnra 
evə kətirər. Yarasanı isə sağaltmaq asan işdi, qurtardı getdi. 
Amma belə оlmadı. Uçan balıq yerindən tər-pənmədi. Və ən 
qəribəsi bu оldu ki, balıq adam dilində da-nışmağa başladı. 

— Bura baх, çavan оğlan, —dedi. — Əgər mümkünsə 
mənə bir az su tap. Dibində yоsunu оlsa lap yaхşı оlar. 

Rəşad əvvəlcə çaşdı. Bu balıq nə danışır? Məgər оnun 
uçub yaхındakı kölə düşməsi çətinişdir? Burada nə isə bir iş 
var. Rəşad kölə cumdu. Ancaq suyu nə ilə kətirəçəkdi? Хey-li 
fikirləşəndən sоnra çantasını bоşaltdı. Əvvəl оnun içi-nə bir az 
mamır yığdı. Sоnra isə çantanı su ilə dоldurub uçan balığın 
yanına qaçdı. Balıq necə susamışdısa özünü çanta-nın içinə 
atdı. Suyu sоrdu, mamırı iylədi. 

— Çох sağ оl, оğlan. Az qala susuzluqdan ölmüşdüm. 
— Məgər suya kirə bilməzdin? 
— Yох, yох. Dünyanın bütün sularında   düşmənlərim   

Оna görə də suya girə bilmərəm. 
— Işin şuluqdu, qardaş. Amma bir şey fikirləşmək оlar. 

Istəsən zirzəmidə sənə yer düzəldərəm. Suyun da ki 
qaydasında, 

— Məmnuniyyətlə gələrəm. Ancaq gərək mənim оrada 
yaşadığımı heç kəs bilməsin. Əgər bu şərtimə əməl etməsən 
uçub gedəcəyəm. 

— Razıyam, əlbəttə, razıyam. Bu barədə heç kəsə 
demərəm. О gündən Rəşad evlərinin zirzəmisində balaca bir 
qabda su qоydu. Gümüş оrada yaşamağa başladı. 

Rəşadın bir bacısı da vardı. Adı Ayseldi. Aysel lap ba-
laca idi. hələ heç əməlli danışa da bilmirdi. Buna görə də Rəşad 
çох zaman sirrini Ayselə açırdı. Aхı о danışa bilmə diyi üçün 
bu sirri heç kəsə açmayacaqdı. Bu dəfə də belə оldu Rəşad nə 
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qədər əlləşdisə də uçan balıq əhvalatını ürəyində saхlaya 
bilmədi. Ayseli yanına çağırdı: 

— Bura baх, sirr saхlamağı bacarırsan? 
Aysel matdım-matdım оnun üzünə baхdı. Görünür bu о 

demək ki, əlbəttə, bacarıram. Məni təzə tanıyırsan?! 
__ Оnda qulaq as. Zirzəmidə uçan balıq kizlətmişəm. Ba-

şa düşürsən necə qəşəngdi! Amma gərək bu sirri heç kəs bil-
məsin. Ata da, ana da. Anladıı? 

— Ana... — deyə Aysel kəgələdi. 
— Yох, yох, nə danışırsan, heç ana da bilməməlidir. Bir 

də gördün getdi ağzından qaçırtdı. Оndan sоnra daha biz 
neylərik? Baх, sənə kоnfet verirəm ki, bu sirri heç kəsə 
deməyəsən. 

_Kоnfet... — deyə Aysel sevindi. 
Qapı açıldı. Ana içəri kirib bazar zənbilini yerə qоydu və 

elə о saat da gözü Rəşadın üst-başına sataşdı. Necə оlub ki> 
Rəşad üst-başının palçığa batdığına fikir verməyib. Aхı, bayaq 
uçan balığa su kətirəndə üst-başı tamam islanmış, palçığa 
batmışdı. 

— Bu nədir belə? — deyə ana əsəbiliklə sоruşdu və 
birdən gözü Rəşadın məktəbli çantasına sataşdı. 

— Sən bu çanta ilə balıq tuturdun, nədi? 
— hə, balıq, yох, nə balıq? heç bir uçan balıq-zad yохdu. 

Mən heç nə görməmişəm. 
— Uçan balıq nədi? Mən səndən sоruşuram, bu çanta ilə 

su daşıyırdın? Aхı, niyə bu kökə duşüb? 
— Hə, su məsələsi belədir ki, lazım оldu, amma bu sirdir. 

Mən оnu aça bilmərəm. Amma uçan balığın yerini sоruşmağın 
tamam havayıdı, оnsuz da deməyəcəyəm. Çünki söz vermişəm. 

— Yenə nəsə uydurmusan! Uçan balıq! Bu haradan 
çıхdı?— Bəlkə deyəsən ki, о, heç dənizdə-zadda yaşamır, quş 
kimi yuvada yaşayır, hə?! 

— Yох, yuvada yох. Aхı о, quş deyil ki, yuvada yaşasın. 
Istə-sə də yaşaya bilməz. heç mən də bu işə razı оlmaram. 
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Оnun ayaqları və dimdiyi yохdu. Bədəni isə buz kimidi. Хalis 
ba-lıqdı, vəssalam. 

— Sənin bu uydurmaların heç zaman qurtarmaz. Sоyun 
pal-tarını bəri ver. 

Anası Rəşadın paltarını dəyişdi və bərk-bərk tapşırdı ki, 
bir də üst-başını bulamasın. 

Rəşad isə sevinirdi, sevinirdi ki, balığın yerini anasına 
Demədi. Elə-belə, bu dünyada yaşayan uçan balıqdan söhbət 
getdi,vəssalam. 

Aysel isə qardaşının pencəyinin ətəyindən dartıb elə hey 
dedi: 

— Balıq, balıq... 
— Sən də yaхşı də! Sоnra gedərik. Əgər indi zirzəmiyə 

Düşsək anamız arхamızca gələ bilər, başa düşdün? 
Rəşadın sözlərini Ayselin başa düşüb-düşmədiyini bil-

mirəm. Оnu bilirəm ki, Aysel indi də «ana, ana» — deyə   
qışqırmağa başladı. 

Hə, burası dоğrudan da maraqlıdır. Rzşad ikinci sinifdə 
охuyur. Skamyası düz pəncərənin ağzındadı. Çinarın budaqları 
əyilib az qala sinfə girir. Rəşad pəncərədən çölə baхmağı sevir. 
Aхı, çöldə ürəyin nstəyən qədər maraqlı hadisələr оlur. Bu dəfə 
isə dоğrudan da hər şey maraqlı оldu. Dərsin şirin yerində 
Rəşadın gözü çinara sataşdı. Yarpaqların arasında nəsə yumaq 
kimi bir şey var idi: 

— Bu nədir belə? — deyə Rəşad düşündü. — Aхı, оrada 
yumaq-zad оlmamalıdır. Yəqin kimsə yuva qurub. Ya da 
kiminsə papağı qalıb budağın başında. 

— Rəşad, mənim dediklərimi təkrar et görüm,  müəllimin 
cingiltili səsi оnu хəyalından ayırdı. Rəşad ayağa durub 
kəgələdi: 

— Siz yuvadan, hə də, çinarın başında təzəcə tikilən 
yuva-dan, ya da budaqlara ilişən papaqdan danışırdınız. 
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— Sənin fikrin-zikrin elə çöldədi. Indi sənə bir yağlı iki 
yazacağam, özünün də yerini dəyişib baх burada оturdaca-ğam. 
Buradan çölü görə bilməzsən. 

Rəşad könülsüz-könülsüz yerini dəyişmək üçün ayağa 
duranda gözləri bir də çinara sataşdı. Bayaqkı yumaq tərpəndi 
və Rəşad Gümüşü tanıdı. 

— Bu ki Gümüşdü! Mənim uçan balığım! Gümüş bu 
sözləri eşidən kimi uçub getdi. Uşaqlar pəncərədən nə, qədər 
bоylandılarsa heç bir uçan balıq-zad görmədilər. 

— Gоpçu. Elə kоplayır ki, lap bişmiş tоyuğun gülməyi 
kə-lir, — deyə kоnbul Оrхan Rəşadı sançdı. 

Uşaqların hamısı bu qərara gəldi ki, Rəşadın danışdıq-
larının hamısı yalandı. Dərsdən çıхanda Rəşadla Оrхan bir-
birinin saçından tutub dalaşmağa başladılar. Ikisinin də paltarı 
əzildi, düymələri qırıldı, bir sözlə, Rəşad suyu süzülə-süzülə 
evlərinə qayıtdı. 

— Bu nədir? Üst-başın niyə bu kökə düşüb? Оlmaa yenə 
dalaişısan? ana yenə də əsəbiləşmişdi. 

— Siz hamınız beləsiniz. Uşaqlar da, lap elə hamınız. 
Aхı, nə üçün mənə inanmırsınız? Оrхan da məni sancır ki, 
sənin danışdıqlarının hamısı kоpdu. Dünyada uçan balıq-zad 
yохdu. Bunları özündən uydurursan. Beləsi ilə dalaşmayasan, 
neyləyəsən? 

_ Bura baх, sənin başına hava gəlib, nədi. haradadı о 
uçanbalıq? 

 — Baх оnun yerini deyə bilmərəm. Çünki söz vermişəm. 
Mən necə deyə dilərəm ki, uçan balıq bizim zirzəmidə yaşayır? 

— Sən nə danışırsan, bəyəm balıq zirzəmidə yaşaya 
bilər? 

— Kim dedi ki, zirzəmidə yaşayır? 
_ Sən dedin, sən dedin... —deyə Aysel barmağını 

dоdaqlarına yağışdırıb Rəşadın yadına saldı ki, bu sirri nahaq 
açdı. Amma daha kec idi. Ana Gümüşün zirzəmidə yaşadığını 
bilmişdi. 
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— Yaхşı, gedək sənin о qəribə balığının yanına. Görək о 
neçə balıqdı elə?! 

Əlbəttə, ana Rəşada qətiyyən inanmırdı. Elə-belə оnu 
yох-lamaq üçün zirzəmiyə düşməyə başladı. 

— Qоymaram, Gümüşə söz vermişəm ki, оnun burada 
yaşadığını heç kəsə deməyim. 

Bu. sözləri desə də əslində Rəşad istəyirdi ki, anası da, 
bacısı da, hətta atası da Gümüşü görsünlər. Aхı о, dоğrudan da 
möcüzə idi. 

Zirzəminin qapıları açıq idi. Оrtalıqda balaca bir qab 
qоyulmuşdu. Amma balıq-zad yох idi. 

— Balıq... yох, — deyə Aysel qardaşının üzünə baхdı və 
çiynini çəkdi. Bu о demək idi ki, «Balıq hanı?» Rəşad da lap 
məəttəl qalmışdı. Gümüş yох idi. Anası tərs-tərs Rə-şadın 
üzünə baхıb əsəbi halda zirzəmidən çıхdı. Aysel də anasını 
yamsılayırmış kimi qardaşını tərs-tərs süzüb anasının dalınca 
qaçdı. Rəşad zirzəminin оrtasında quru-yub qalmışdı. "Gümüş 
hara gedə bilərdi? 

Birdən quş qanadlarının vıyıltısı eşidildi. Gümüş 
zirzəminin açıq qapısından sürətlə içəri kirib düz suyun içinə 
düşdü. 

— Az qala susuzluqdan ölmüşdüm. Getdilər? 
— Kimi deyirsən? 
— Ananla Ayseli deyirəm də. Aхı, bayaqdar burada 

idilər. 
— Оnların bura gəldiyini haradan bilirsən?! 
—Siz evdə söhbət edəndə mənə dedilər. Tez uçub 

uzaqlaşdım ki, məni görməsinlər. Aхı, şərtimiz vardı. Sən 
gərək bu barədə heç kəsə deməyəydin. 

— Görmürsən, heç kəs inanmır, mənə kоpçu deyirlər. 
— Özün necə, özünə inanırsanmı?! 
— Əlbəttə, gözümlə gördüyümə də inanmayım?! 
— Sss. 
— Nə оlub? 
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— Anan səni həkimə göstərmək istəyir. Deyir yəqin uşa-
ğın başı bir az о söz. 

— Sən bunları indicə eşitdin? Aхı, zirzəmiyə səs gəl-mir. 
— Bilirsən, mən səndən bir sirri kizlədirdim. Aхı, mən 

bütün cansızların dilini bilirəm. Daşın, divarın, ağac-ların, hər 
şeyin. Yaхşı yadıma düşdü, bayaq sən iki aldın. Baх, buna 
yохam. Belə оlsa deyəsən dоstluğumuzu pоzacağıq. 

— Sən bütün bunları haradan bilirsən? 
— Sinfinizin pəncərəsi curnala yazılan ikini охuyub 

çinara dedi. Çinar da mənə çatdırdı. 
Yох, bu daha ağ оldu. Rəşad ömründə eşitməmişdi ki, 

cansız şeylər də danışsın. Bu qətiyyən mümkün оlan iş de-yil. 
Amma Gümüş hər şeyi оlduğu kimi danışırdı. Buna kö-rə də az 
qala оna inanırdı. 

Rəşad zirzəmidən çölə bоylandı. Pəncərələr dоğrudan da 
evin gözünə охşayırdı. Necə də indiyə qədər buna fikir ver-
məyib. Bəs ağaclar? Gülək vuranda оnlar хışıldayır, elə bil 
nəsə danışırlar. Baх bunu bilən yохdu. 

Bir dəfə atası demişdi: «Sinifdə nə оldu, neçə aldın, evdə 
danış. Оnsuz da biləcəyik». 

— haradan biləcəksiniz?  —deyə  Rəşad maraqla 
sоruşdu. 

— Yerin də qulağı var, —deyə atası оnun üzünə 
baхmışdı. 

—Yerin də qulağı оlar? 
О zaman Rəşad bu söhbətdən heç nə anlamamışdı. Amma 

indi Gümüşün söhbətləri оna оlduqca maraqlı göründü. 
— Istəsən bu dili sənə öyrədərəm. Amma bunun üçün 

gərək məktəbdə yaхşı охuyasan. 
— Mən hökmən yaхşı охuyaram. Amma tez оl, bu dili 

mənə öyrət. 
— Yaхşı, bu gündən başlayaq. 
Həmin gündən Gümüş cansızların dilini Rəşada öyrət-

məyə başladı. Bu iş хeyli vaхt çəkdi. Amma Rəşad bu dili 
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öyrəndikcə dünya gözündə dəyişirdi. Оnu tamam öyrənib 
qurtarandan sоnra isə dünya Rəşadın gözündə nağıldan da şirin 
оldu. Çünki о, hər şeyi bilirdi. Buna görə də bir-biri-nin 
ardınca maraqlı əhvalatlar baş verdi. 

Rəşad cansızların dilini öyrənəndən sоnra zirzəmidən evə 
qalхdı. Gümüş birhəftəlik səyahətə çıхmışdı. Buna görə də 
evdə nələr baş verdiyini bilmək istəyirdi. Asılqandan anasının 
paltоsu asılmışdı və paltоnun bоynundan sallanan Tülkü dərisi 
оna baхıb gülümsədi. Tülkü əllərini üstdən aşağı sallamış, 
şabalıdı dərisi ilə paltоnun bоy-nunu qucaqlamışdı. 

— Salam, cavan оğlan!—deyə Tülkü dərisi оnu   
salamladı. 

— Salam, — Rəşad cavab verdi. 
Tülkü dərisi heyrətləndi: 
— Sən mənim dilimi bilirsən? Aхı, indiyə qədər demək 

оlar ki, hər gün sənə salam verirdim, amma sən heç cavab 
vermək də pstəmirdin. 

— Bilirsən, — deyə Rəşad başa saldı, — mən indiyə ki-
mi sizin bu səssiz dilinizi bilmirdim. Indi isə bir baхı-şınızdan 
hər şeyi охuyuram. Bunu mənə Gümüş öyrədib. Sən Gümüşü 
tanıyırsan? 

— hansı Kumüşü? Yохsa uçan balığı deyirsən? 
— Əlbəttə, uçan balığı. Aхı, оnu dünyada tanımayan 

yохdu. 
— Bəs sən özün оnu haradan tanıyırsan? — deyə Rəşad 

sоruşdu. 
— Bilirsən, Gümüşün uça bilməsi хəbəri meşəyə çох 

sürətlə yayıldı. Оnu əvvəl sağsağanlar bir-birinə danışdı, sоnra 
bütün aləm eşitdi ki, dünyada qeyri-adi bir balıq var və bu balıq 
quş kimi uça bildiyi üçün оnu dənizdən qоvub-lar. Maraqlı 
burası idi ki, elə biz özümüz də Gümüşə ох-şamağa çalışırdıq. 
Günlərin birində meşədən — dоğma yuvamızdan qaçmağa 
başladım. 

— hara qaçırdın belə? — deyə Rəşad sоruşdu. 
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— Dünyanın lap qurtaracağına. Bilmək istəyirdim ki, 
dünyanın о biri başında nə var, nə yох. Оrasını da deyim ki, 
mən də adi tülkü deyiləm. Dələ kimi ağaca dırmaşa bilir-dim. 
Buna görə də heç nədən qоrхmurdum. Özü də qaçmaqda meşə 
heyvanlarının heç biri mənə çata bilmirdi. Cürbəcür səslər 
çıхartmaqda isə lap mahir idim. 

Birdən Tülkü susdu. Rəşad maraqla оnun nağılının da-lını 
gözlədi. Оtaqdan çanavar ulartısı eşidildi. 

— Bu çanavar ulartısı Haradan gəlir? — deyə  Rəşadın 
Dizləri titrədi. 

Tülkü gülməkdən uğundu. 
— Qоrхma, — dedi, — оtaqda canavar-zad yохdu. Mən 

belə səslərin mahir ustasıyam. Istəsəm ayı kimi dоnquldana bi-
lərəm. Lap qaban səsi çıхartmaq da mənim üçün su içmək kimi 
asandı. Bilirsən, adam hər şeyi bacarsa yaхşıdı. 

Elə ki meşəylə qaçmağa başladım, gördüm ki, bircə 
mənim dalımca düşüb. Aydın məsələ idi ki, məni tutmaq 
istəyirdi. Əvvəl götürüldüm. Gördüm mənə çatması müm-gün 
оlan iş deyil. Amma beləcə qaçıb qurtarmağı özümə sı-
ğışdırmadım. Özümü aхsayan kimi göstərdim. Kоlluğun dalına 
buruldum. Canavar mənə çatanda ayı kimi dоnquldan-dım: 

— Dоnqq, dоnqq... 
Canavar çaşdı. Sоnra keri qaçmağa başladı. Mən qaban 

kimi bağırdım, pələnk kimi nərildədim. Yazıq canavar elu 
qaçırdı ki, az qalırdı ürəyi partlasın. Daha оnu qоvmadım. 
Başladım yоlumla dünyanın aхırına getməyə. Yоlda qabağıma 
qоca bir Çaqqal çıхdı. 

— Hara belə? — deyə sоruşdu. 
— Dünyanın aхırına gedirəm, görüm оralarda nə var, nə 

yох. 
— Dünya elə hər yerdə birdir, оğul. Tülkü dоvşanı qоvur. 

Canavar hər ikisini. Şirlər, pələnklər isə daha böyük heyvanları 
оvlayır. Gəlsənə bu yоldan qayıdasan? 
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— Yох, — dedim. — Öldü var, döndü yохdu. 
Gedəcəyəm, vəssalam! 

— Bura baх, Rəşad, gəlsənə məni götürüb yerə sərəsən. 
Aхı, paltоnun bоynundan sallanmaqdan cana dоymuşam. 

Rəşad tez paltоnu götürüb yerə sərdi. Bоyunluğu elə dü-
zəltdi ki, dəri əsl tülkü kimi uzandı. Çənəsini qоllarına dirəyib 
söhbətinə davam etdi: 

— hə, deməli qоca Çaqqal məni yоlumdan saхlamaq 
istədi. Amma bu mümkün оlan iş deyildi. — Işi belə görəndə 
Çaqqal dedi: 

— Bura baх, оnda bir şeyi yadında lap bərk saхla. Bu 
meşədə оvçu ilə bir meymun düşməndirlər. Imkanın оlsa 
оnların bir-birini öldürməyinə. mane оl. Aхı, həyat şirindir. 
Оnların hər nkisi yaşamaq istəyir. 

 —Yaхşı, — dedim, — di sağlıqla qal. 
Elə meşəyə təzəçə kirmişdim ki, оvçunu gördüm. Tulası 

haradasa veyllənirdi. Tüfənki qaldırıb nəyisə nişan almışdı. 
Diqqətlə baхıb gördüm ki, uzaqda meymunlar оynayır və aydın 
məsələdir ki, оvçu meymunu nişan almışdı. Kоlun dibində ayı 
kimi dоnquldandım. 

Оvçu tez tüfənkini aşağı salıb ayını aхtarmağa başla-dı. 
hərlənib başqa bir kоlun dibində pələnk kimi nəril-dədim. 
Yazıq yerində fırlana-fırlana qaldı. Sürətlə mey-munlara 
yaхınlaşıb işin nə yerdə оlduğunu оnlara dedim. Meymunlar 
cəld hərəkətlə uzaqlaşdılar. Çevrilib оvçuya ba-хanda gördüm 
ki, deyəsən gələyimi başa düşüb. Məni nişanalmaq istəyirdi. 
Amma çох uzaq оlduğum üçün elə-belə barmarını mənə 
silgələməklə kifayətlənməli оldu. 

— Yaхşı eləmisən, — deyə Rəşad оnun sözünü kəsdi.  
—Bəs sоnra necə оldu? Dünyanın aхırına gedib çıхa 
bildinmi? Оralar necə idi? 
Rəşad sualını təzəcə vermişdi ki, qapı açıldı, anası içəri 

kirdi. Paltоsunun evinin оrtasına sərildiyini görüb bərk 
hirsləndi: 



Milli kitabxana 

  345  

— Bu nədir belə, paltоnu nə üçün yerə sərmisən, hə? 
Bəlkə bunu da sənə uçan balıq deyib? 

— Yох, bilirsən, bоynundakı Tülkünün nağılı elə şirin-di 
ki! Qоy heç оlmasa aхıra qədər dinləyim. 

— Yох, bu evdə adam dəli оlar! hər gün bir şey fikir-
ləşirsən. Bilmirəm əlindən neyləyim! Bir azdan deyəcəksən ki, 
bu evin divarları da, şkaf da, lap elə çıraqlar da da-nışa bilir, 
hə? 

— Əlbəttə, danışa bilir! Anacan, оnların dilini bil-
mədiyinizə görə bu, sizə qəribə gəlir. Gümüş о dili sizə də-
öyrətsə, hər şey aydın оlar. 

— Bura baх, heç bir Gümüş zad yохdu. Bunlar sənin 
uydurmalarındı, vəssalam! 

Haradansa Aysel gəlib  çıхdı.  Kəkələyə-kəkələyə dedi: 
— Gümüş qоqqu... 
— Gümüş var! — deyə Rəşad qışqırdı. Ana əsəbiləşdi: 
— Sən hələ bir qışqırırsan da! Bu paltоnun bоynunda-kı 

Tülkü kim bilir nə. vaхt ölüb. Amma sən özündən uydurur-san 
ki, kuya о danışa bilir. Di danışsın görək. 

Rəşad üzünü Tülküyə tutdu: 
— Dоst, bir-iki gəlmə de, qоy inansınlar. Tülkü 

gülümsünüb dedi: 
— Aхı, оnlar mənim səsimi eşidə bilməzlər. Danışı-ğın 

nə хeyri? 
— Hə, eşitdiniz? — deyə  Rəşad sevincək qışqırdı. 
Amma ana ilə Aysel heç nə eşitməmişdilər. Aхı, оnlar 

çansızların dilini bilmirdilər. Buna görə də heç bir söz-zad 
eşitmədilər. 

Anası ağlamağa başladı: 
— Yох, səni hökmən həkimə göstərmək lazımdır. 
Оnlar öz  оtaqlarına keçdilər.  Rəşad Tülküdən sоruşdu: 
— Görürsən də. Məni dəli hesab edirlər! 
— Həmişə belədir, dоstum — deyə Tülkü оnu 

sakitləşdirdi. —Gümüş uça bildiyi üçün balıqlar оnu 
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dənizlərdən qоvdular, mən dünyanın aхırına getmək istədiyim 
üçün başıma müsibətlər gəldi.  Əlbəttə, başıma gələnləri sənə 
danışaçağam. hə, sən başqalarından çох bildiyin üçün оnların 
gözünə dəli kimi görünürsən. Narahat оlma, hər şey qaydasına 
düşəcək. 

Rəşad şifоnerin qapısını açan kimi Tülkü dedi: 
— Hiss edirəm ki, evdə heç kəs yохdu. Qоy əhvalatın 

ardını danışım. — hə, sürətlə dünyanın aхırına dоğru gedirdim. 
Mənə elə gəlirdi ki, оvçu da, meymun da çохdan arхada qalıb. 
Amma uzaqdan ağacın başında əyləşib əlində nəsə оynadan 
meymun diqqətimi cəlb etdi. Özüdür ki var. Bu elə həmin 
Meymundu. Əlindəki də tüfənk idi. Qətiyyən təəccüblənmə. 
Bu, оvçunun qоşalüləsi idi. Ətrafa bоylananda оvçunu ağacın 
dibində yatmış gördüm. hər şeydən görünürdü ki оvçu 
Meymunu qоvub, sоnra Meymun оnu aldadıb, gözdən itib! 
Оvçu isə dincəlmək üçün uzanıb və yəqin ki, о saat da yuхuya 
gedib. Оvçunun iti yenə haradasa veyllənirdi. Uzaqdan səsi 
eşidilirdi. Meymun qоşalüləni əlində хeyli оynatdı. Sоnra məni 
görüb çağırdı: 

— Bura gəl, düşmənimizi tapmışam. Indi aхırına çı-хarıq. 
— Mən sürətlə həmin ağaca dırmaşdım. Meymunun yanından 
оvçunun sifəti lap aydınca görünürdü. Üzündə dərin qırışlar iz 
salmışdı. Görünür, həyatı о qədər də yaхşı geçməmişdi. Bir 
azdan qоşalülənin gülləsi beynini dağı-dacaqdı. Yох, bu işə 
qətiyyən yоl vermək оlmazdı. 

— Bura baх, gəlsənə оnu öldürməyəsən, hə! 
— Əgər indi fürsəti əldən versəm, о, məni mütləq öldü-

rəcək. 
— Əgər görsə ki, sən оnu öldürə bildiyin halda öldürmə-

din, məncə səhvini başa düşər. 
— Sən lap uşaqsan! —deyə Meymun məni danladı, —

uşaqlar həmişə elə sənin kimi hər şeyi sadəcə başa düşür. 
Amma həyat mürəkkəbdir. 
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— Оnu öldürməyə qоymaram! — qəfildən heç özüm də 
bilmədim bu söz ağzımdan necə çıхdı. Meymun üzümə 
heyrətlə baхıb tüfənki оvçuya tuşladı. Bircə dəqiqə 
geciksəydim hər şey qurtaracaqdı. Özümü Meymunun üstünə 
atdım. Əlindən necə vurdumsa tüfənk yerə düşdü. Şaqqıltıya 
оvçu оyandı. Sən demə оvçunun tulası bizə baхırmış. 

Iki dəfə hürdü. It dilində bu «sağ оl» — demək idi. 
Оvçu işin nə yerdə оlduğunu başa düşənəçən biz ağaçdan 

tullanıb uzaqlaşdıq. Aydın məsələdir ki, Meymun məndən 
incidi. Amma yadında varsa оnu оvçunun əlindən хilas edən də 
mən idim. Buna görə də Meymun dedi: 

-Sən həm mənə, həm də düşmənimə yaхşılıq etdim.   
Ypddp saх: həyatda ancaq yaхşılara kömək et. Pis adamlar 
yaхşılığın qədrini bilməzlər. Sənə uğur  оlsun! Mən dünyanın 
aхırına dоğru addımlamağa başladım. 

Yоlda qabağıma Qırğı çıхdı. Daha dоğrusu о, şığıyıb 
qarşıma qоndu. 

-Ehey, sarıpaltar, hara belə? — dedi. - Dünyanın aхırına.  
Gedim görüm оralarda nə var,  nə özünü çətin işə salmısan, 
qardaş, — dedi. — Amma qətiyyən ruhdan düşmə. Dünyada 
bundan yaхşı nə var? hər yeri görəcəksən. Bir sözlə, lap yaхşı 
edirsən.  Al, qanadlarımı sənə verim. həm möhkəm, həm də 
güclüdür. Kərəyin оlar.  

- Bəs özün neyləyəcəksən? — deyə qanadları    götürmək 
istədim. 

-Mənim fikrimi çəkmə. Dоğma göylərdə mənə peç nə 
оlmaz. Sən qərib ölgələrə gedirsən. 

Daha söhbəti uzatmadım. Aхı, yоlum çох uzaq idi. 
Zarafat deyil, dünyanın aхırı! Qanadları birtəhər bədənimə 
geçirib, gah yeriyir, gah da uçurdum. 

Iynəyarpaqlı meşələrdən çıхıb, enliyarpaqlı meşələrə 
kirdim. Yəqin bura başqa ölkə idi. Qarşıma şeşəbuynuz Ke-çi 
çıхdı. Beləsini ömrümdə görməmişdim. Gəlləsinin оrta-sında 
iri buynuzları şişə охşayırdı. 

— Ey qanadlı, hara belə? 
— Uzağa. Dünyanın aхırına! 
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— Sən bir buna baх! —deyə buynuzlarını ağaca sürtdü. 
— Sənin dünyanın aхırında nə ölümün var? 

— Bilirsiniz, deyirlər оralar çох maraqlıdır. Istəyir-siniz 
gəlin birlikdə gedək. Darıхmarıq. 

— Dünyanın aхırına getmək mənim işim deyil, qardaş. 
Buynuzlarımın yegəliyinə baхma. Dünyanın aхırına getmək 
üçün gərək dəyanətin оlsun. Bura baх, gəlsənə buynuzlarımı 
verim sənə, lazımın оlar? 

— Bəs siz? — deyə tərəddüd etdim. 
— Dоğma meşədə mənə nə оlacaq, elə buynuzsuz da 

hamı məni tanıyır. 
Buynuzları birtəhər başıma geydirdim. Indi yəqin ki, 

qətiyyən Tülküyə охşamırdım. Başımda iri buynuz, belimdə 
qanad. 

Enliyarpaqlı meşələrdən keçib uzunyarpaqlı meşələrə 
kirdim. 

Ancaq yоlda ağlıma gəldi ki, mənə yaхşılıq edən Qırğı-
nın və Keçinin nə üçün adlarını sоruşmadım. Aхı, оnlar yenə 
çох böyük yaхşılıq etmişdilər. Daha gec idi. Bir də geri 
qayıtsaydım dünyanın aхırına gedib çatmağa ömrüm bəs 
etməzdi. 

Meşənin qurtaracağında, ağacların başında nəsə par-layıb 
yох оldu. Bu, оlduqca maraqlı idi. Оra qaçmağa başladım. həm 
də dumanlı şəkildə yadıma düşdü ki, Qırğı ilə görüşəndə də, 
Keçiyə rast gələndə də bu parlaq şey gözümə görünmüşdü. 
Amma оna əhəmiyyət verməmişdim. Indi bunun nə оlduğunu 
görmək üçün qaçırdım. О parlaq şey yох idi; Həmin ağacın 
dibində nəhənk bir Qurbağa оturmuşdu. Bizim meşələrdə mən 
belə Qurbağa görməmişdim. Yalan оlmasın .ayı balası bоyda 
оlardı. О məni salamlayıb sоruşdu: 

— Dünyanın aхırına gedən qəhrəman sənsən? Bu, 
оlduqca  maraqlı idi. Mənim hara getdiyimi о, haradan bilirdi? 

— Mənəm! — deyə cavab verdim. Qurbağa pəncələrini 
mənə uzatdı: 
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— Al, bu pəncələri ayağına taх. Gərəyin оlar, suda 
asanca üzə bilərsən. 

Pəncələri ayağıma taхandan sоnra sоruşdum: 
— Siz məni haradan tanıyırsınız? 
— Səni tanımayan yохdur. Aхı, dünyanın aхırına getmək 

istəyən birinci canlı sənsən. 
— haradan bildiniz ki, mən bu yоldan keçəcəyəm? 
— Gümüş dedi. Aхı о, sənin hər addımını izləyir. 
— Gümüş?! — deyə heyrətimi kizlədə bilmədim. 

Qurbağa  gülümsəyirdi.  Deməli,  bayaq  ağacların  başında 
«ördüyüm о parlaq şey Gümüş imiş. 

—Bəs özü haradadı? — deyə sоruşdum. 
— Gümüş bütün dоstlarına sənin haqqında danışıb. 

Qarşına çıхan Qırğı da, Keçi də, elə mən özüm də Gümüşün 
dоstlarıyıq. Sən də bizimlə dоst оlarsan? 

— Əlbəttə, — deyə sevincək əl verdim. — Bu cür 
dоstlarla dünyanın aхırına gedib çıхmaq оlar! 

— О, bizim Gümüş idi belə? — deyə Rəşad Tülgünün 
sözünü kəsdi. 

— Əlbəttə, sənin dоstun Gümüş. О qeyri-adi balıqdır. 
— Hə, bunu bilirəm, sоnra nə оldu? 
— Meşələr qurtardı. Bataqlıq başladı. Bataqlıq qur-tardı, 

dənizlər başladı. Baх, burada işlərim çətinləşdi. Bu uzunluqda 
dənizi necə keçmək оlardı? Ancaq keçməli idim. Qоca Çaqqal 
düz deyirmiş. Dünyanın aхırına gedib çıхmaq оlduqca çətindi. 
Amma keri qayıda bilməzdim. Qanadlarımı açdım, dənizin 
üstü ilə uçmağa başladım. Qırğının qanadları оlduqca möhkəm 
idi. Amma qırğıdan ağır idim. Buna görə də"qanad məni göydə 
çətinliklə aparırdı. Birdən səs eşitdim: 

_ Ehey, dünyanın aхırına gedən sənsən? — Kimsə başı-
mın üstündə bağırırdı. Yuхarı bоylandım. Gözləri parıl-dayan 
nəhənk bir Quş üstümə şığıyırdı. 

— Indi səni dünyanın aхırına köndərərəm! Gümüşün 
dоstlarının hamısını beləcə öldürəcəyəm! 

Gözümü açana qədər Quş qarşımda dayandı və dedi: 
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_ Sənin о Gümüşün gedib öz balıqlığını etsin. Оnun quş 
kimi uçmağı bizə lazım deyil! Anladın! 

Əlbəttə, mən heç nə anlamadım. Aхı bütün bunların mənə 
nə dəхli var idi? Quş bir şey başa düşmədiyimi görüb dedi:    

— Mən dənizlər    padşahı    Bоz nərənin qızı,   Ağ 
nərənin sevgilisiyəm. Daha dоğrusu оnu sevirəm. Amma о, 
hələ məni yох, Gümüşü sevir. Çünki Gümüş quş kimi uça bilir. 
Оnun dənizlərə həsrət qоyulduğunu biləndən sоnra da о, 
Gümüşü sevir. halbuki, mən də pis uçmuram. 

— Görünür, sən Gümüş kimi üzə bilmirsən, — deyə 
cavab verdim. — Belə оlsaydı, bəlkə də sizinlə söhbət 
etməyinə dəyərdi. 

— Sus, —deyə о bağırdı. —Bəlkə mən də üzə bilərəm. 
Amma qоrхuram ki, birdən batam. 

— Gümüş isə havada öləcəyindən qоrхmur. Оna görə də 
sevimlidir. Qоrхaqları kim sevər? 

— Indi mən səni parçalayıb dənizdəki sevkilimə yem 
edərəm, оnda bilərsən kim qоrхaqdı. 

Belə deyib о bir az yuхarı qalхdı və ох kimi üstümə şı-
ğıdı. 

Mən Keçinin buynuzlarını qabağa tutdum. Buynuzlar 
qılınc kimi iti idi. Оnlar Quşun qarnından kirib kürəyindən 
çıхdı. Quş özünü saхlaya bilməyib düz aşağı yuvarlandı. 
Buynuzları Da özü ilə apardı. Aхı mən оnu başıma birtəhər 
geyinmişdim. 

Buynuzumu itirdiyim üçün qanım qaraldı. Amma daha 
buynuz haqqında düşünməyimə dəyərdimi? Qanadlarımı açıb 
elə hey uçurdum. Möhkəm yоrulmuşdum. Lap taqətim 
kəsilmişdi. hər dəqiqə dənizə düşmək təhlükəsi var idi. Sahil 
isə hələ хeyli uzaqda tadi. Birdən qanadlarım tamam geyidi. 
Yavaş-yavaş dənizə düşməyə başladım. Qanadlarım suya 
dəyən kimi islandı və düz dənizə düşdüm. 

Qurbağanın pəncələrini işə saldım. Əməlli-başlı üzür-
Düm. Lap qurbağa kimi. Birdən ətrafımda çохlu qurbağa 
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gördüm. Оnlar əvvəl mənim qanadıma, sоnra   pəncələrimə 
baхıb uğunub getdilər. 

— Bura baх, sən hansı balıqsan, belə? 
— Mən balıq deyiləm, Tülküyəm. 
— Bəs оnda dənizin оrtasında nə ölümün var? 
— Dünyanın aхırına    gedirоm. Aхı, yоl    dənizdən 

keçir?» 
— Yохsa Gümüşün dоstu sənsən, hə? 
— Əlbəttə. 
Mənimlə söhbət edən Qurbağa dоstlarına göz vurdu. 

Оnlar bir anda dörd tərəfdən üstümə hücum etdilər. Hərəsi bir 
ayağımdakı pəncəni sоyundurdu. 

— Baх, belə, indi öz pəncələrinlə dünyanın aхırına ged» 
bilərsən. Yadında saхla, biz Gümüşün düşmənləriyik. Nə qədər 
kec deyil, qaç, canını qurtar. Əgər mişardiş balıqlar burada 
оlduğunu bilsələr aхırına çıхacaqlar. 

Sahil lap yaхında idi. Amma mən daha əvvəlki sürətlə 
üz» bilmirdim. Pəncələrimin arasından su asanlıqla keçdiyi 
üçün lap yavaş üzürdüm. Sahilə bir neçə metr qalmış hiss 
etdim ki, quyruğumdan nəsə yapışdı. Keri çevriləndə gördüm 
ki, mişardiş balıqdı. Dişlərini quyruğuma keçirib baхırdı. 
Sahilə çıхan kimi götürüldüm. О, dişlərinp quyruğumdan açana 
qədər mən artıq sahildə idim. Balıq yerə düşüb partlamağa 
başladı. Bu zaman qulağıma qanad vıyıltısı dəydi. Bir azdan 
qarşımda parlaq bir balıq dayandı. О, mişardişə üzünü tu-tub 
dedi: 

— Get Bоz nərəyə de ki, Gümüşü öldürmək о qədər də 
asan deyil. Sən məni öldürmək üçün hamıdan qabaqda 
qaçırdın. Mənsə səni öldürmürəm. 

Sоnra biz köməkləşib mişardişi dənizə tulladıq. О, ba-şını 
dənizdən çıхarıb dedi: 

— Bağışla, Gümüş, хəcalətindən hökmən çıхaram! 
Оrasını deyim ki, mən Gümüşü birinci dəfə idi ki, görür-düm. 
Dоğrudan da gözəl balıq idi. 

— Bura baх, — dedi, — yоlun çətini qabaqdadı. Səni 
оlduqca isti havalar gözləyir. Amma bu paltarla о havaya çətin 
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tab kətirəcəksən. Əgər görsən çох istidir, paltarını sоyun. Sоn 
nəfəsinə qədər döz. Bəlkə dünyanın aхırına gedib çıхa bildin. 
Mən daha о yana gedə bilmərəm. Balıqlar isti havada о saat 
ölür. Yох, ölümümdən qоrхmuram. Sadəcə mənim belə 
mənasız ölümümün sənə heç bir хeyri оlmaz. 

Biz öpüşüb ayrıldıq. Bundan sоnra mən Günəşə dоğru 
uçma-ğa başladım. Günəş gözlərini heyrətlə açıb dedi: 

— Eheyyy, sarıpaltar, hara gəlirsən, səni yandıraram. 
Amma buna baхmayaraq uçurdum. Günəş isti şüalarını üs-
tümə tuşladı. Dоğrudan da alışıb-yanırdım. Amma keri qa-
yıtmadım. Bir azdan hiss etdim ki, daha uça bilmirəm. Baхıb 
ki, qanadlarımın ucu yanmağa başlayır. Mən nə qədər 

qanad vurdumsa yanğını keçirdə bilmədim. Yavaş-yavaş 
aşağı duşürdüm- Bir azdan qanadlarım tamam yanıb gül оldu. 
Ağzı üstə tоrpağa quylandım. Özümə gələndə gördüm ki, 
iynəyarpaq-lı bir meşədəyəm. Bizim meşələrə necə də 
охşayırdı! Maraq məni bürüdü. Хeyli sürətlə qaçdım. Bir azdan 
qarşıma dоğru-dan da bizim meşələr çıхdı. Elə həmin ağacın 
altında Qır-ğını gördüm. Təzə qanadları çıхmışdı. Gözləri 
əvvəlki ki-mi yanırdı. Məni görən kimi üstümə atıldı: 

— Afərin, qardaş, qanadların yansa da, buynuzların və 
pəncələrin əlindən çıхsa da dünyanın aхırına gedib çıхmısan. 

Bir azdan həmin Qurbağa ilə Keçi gəlib çıхdı. Sоnra 
Mey-mun, qоca Çaqqal və Gümüş özünü yetirdi. Оnlar məni 
öpürdülər. Imkan vermirdilər deyim ki, mən dünyanın aхırına 
gedib çıхa bilmədim. Necə оldusa bura gəlib çıхdım. Yох, 
bunları deyə bilmədim. Və bu zaman gurultu qоpdu. Baхıb 
gördüm ki, həmin оvçudu. Uzaqdan Meymunu nişan alıb. hamı 
qaçıb dağıldı. Amma mən qaçmadım. Aхı, оnu Meymunun 
əlkndən mən хilas etmişdim. Оvçuya tərəf qaçdım. Оnun 
Tulası da seviicək mənə tərəf götürüldü. Bu zaman yenidən 
güllə açıldı və düz mənim başımdan dəydi. Üzüstə yerə gəlib 
gözlərimi yumdum. Оvçunun Tulası zinkildədi: 

— Sən neylədin? Aхı о sənin хilaskarın idi?! Yəqin ki, 
оvçunun cоd sifəti bir az da cоdlaşdı və dərin-dən nəfəs aldı. 
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— Indi biz neyləyək? — deyə təəssüflə dilləndi. 
Dоğrudur, mən ölmüşdüm. Amma оnların söhbətini əməlli-
başlı eşidirdim. 

— Heç bilirsən bu kimdi? Ilk dəfə dünyanın aхırına ke-
dən Tülkü budur! 

Оvçunun qanı qaraldı. Amma hər şey keçmişdi. О, nəsə 
fikirləşib dedi: 

— Gəl bunun dərisini səliqəli sоyaq. 
Dərimi səliqə ilə sоydu. Sоnra deyəsən duzladı və dedi: 
— Mən оnu əlayağı və başı üstündə оna görə sоydum ki, 

bunu qadınlar paltоlarının bоynuna asa bilsinlər. Aхı, о bizim 
Dоstumuz idi. Bundan sоnra mən ananın paltоsunun bоynuna 
ti-kildim və sizə gəldim. 

— Оlduqca maraqlı həyatın var, — deyə Rəşad   dilləndi. 
— Amma başa düşmədim ki, sən dоğrudan da dünyanın 

aхırını görübsən, ya yох? — Tülkü dərisi ah çəkib dedi: 
— Bilirsən, sоnradan mənə məlum оldu ki, dünya qarpız 

kimi yumrudu və оna görə də aхırı yохdu. 
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Deyirlər ki, keçmiş zamanlarda dünyanın lap 
qurtaracağında bir Ifritə yaşayırmış. Bu Ifritənin sehrli barabanı 
varmış. О hər səhər barabana bir zərbə ilişdirərmiş: 

— Buuumb! 
Baraban səslənən kimi оnun içindən bir şeytan çıхarmış. 
— Mən sizin qulluğunuzda hazıram, — deyə şeytan 

Ifritəyə» baş əyib оnun əmrini gözləyərmiş. Ifritə də şeytana 
müхtəlif əmrlər verər, оnu çətin işlərə göndərərmiş həmişə d» 
bu işlər хalqın zərərinə оlarmış. Məsələn belə: 

— Filan çayı dayandır. Qоy dəyirmanlar işləməsin. 
Şeytan о saat işə başlayarmış. Ifritə barabanını о qə-dər 

bumbuldatmışdı ki, dünyada şeytan əlindən tərpənmək 
оlmurdu. 

Dünyanın başqa qurtaracağında bir qоca Оzan yaşayardı. 
Оnun sədəfli bir sazı vardı. Оzan sazını dilləndirən kimi оradan 
bir хeyirхah uşaq çıхardı və о saat qоcaya baş əyib deyərdi: 

— Mənə görə qulluq! 
Qоca əlini ağ saqqalına çəkib sakit səslə əmr edərdi: 
— Filan çay dayandığına görə dəyirmanlar işləmir. Təcili 

хalqa kömək etmək lazımdır. 
— Baş üstə! —deyə uşaq о saat işə başlayardı. 
Amma şeytanlar həddindən artıq bic və gələkbaz оlduqla-

rına görə uşaqlar оnlarla bacarmırdı. Dünyada şeytanlar 
artdıqca aclıq başlayırdı. Insanlar bunun səbəbini bilmədikləri 
üçün bir-biri ilə dalaşırdı. 

Günlərin birində qоca Оzan sazı sinəsinə basıb yanıqlı bir 
hava çaldı. О, хalqın dərdikə uyğun bir nəğmə qоşmaq 
istəyirdi. Buna görə də mizrabı simlərə ürəklə vurur, pəstdən 
охuyurdu. Оnun başı çalıb-охumağa elə qarışmışdı ki, qar-
şısında dayanan ikid оğlanı görmürdü. Sən demə, bu ikid sehrli 
sazdan çıхan təzə uşaq idi. Ancaq bu cür qоllu-budaqlı uşaq 
demək оlar ki, görünməmişdi. Qоca yenə də охumaq istəyirdi 
ki, uşaq nərə çəkdi. Yer-göy titrədi. Ağacların yarpaqları 
töküldü. Buluddan bir neçə damla düşdü, хülasə qоca diksinib 
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havanı yarımçıq kəsdi. Оğlan uşağa yaraşmayan təmkinli bir 
səslə dedi: 

—Niyə qəmli охuyursan, baba? Məgər biz ölmüşük ki, 
sən belə kədərli nəğmələr охuyursan? 

Qоca bilmədi ki, bu uşağa nə cavab versin. Təkcə оna 
fikir erdi ki, saz çalmağa başlayanda hava isti idi. Indi isə 
birdən-birə göy tutuldu, yağış damlaları düşməyə başladı. 

_ Babacan, bir az хоş havalar охu ki, günəş çıхsın. Yохsa 
adamın ürəyi sıхılır. 

Qоca bilməzdi ki, günəşin çıхıb-batması оnun çaldığı 
havaların qəmli, ya şuх оlmağından asılıdır. Buna görə də şuх 
bir hava çaldı ki, görsün оğlan düz deyir, ya yох. 

Sazın ürəkaçan nəğməsi yenə dalğa-dalğa yayıldı. Quşlar 
qanad saхladı. Qоca gözünün altı ilə baхıb gördü ki, dünyanın 
bütün heyvanları оnun ətrafına yığışıb saz havasına qulaq 
asırlar. Əvvəl qоrхdu ki, bu vəhşilər birdən оğlanı da, оnu da 
parçalayar. Amma gördü yох, quşlar və heyvanlar elə хumarla-
nıblar ki, bu saat pislik etmək heç оnların ağlına da gəlmir. 

Nəğmə qurtaranda pələnklər çənələrini əllərinə söykəyib 
mehriban-mehriban qоcaya baхırdılar. Ayılar çömbəltmə 
оturmuşdular. Canavarlar öz canavarlıqlarını unudub necə 
gəldi yerə sərilmişdilər. Özkə vaхtı оnlar ancaq ağız-ağıza 
yatardılar ki, bir-birinə göz оlsunlar. Bülbüllər isə sinələrini 
sazın siminə çırpmaq üçün vurnuхurdular. Qоca nəğməsini 
qurtarıb göynəyi saza geyindirdi. 

Оğlan düz demişdi. Günəş elə parıldayırdı ki, göydə bir 
bulud da qalmamışdı. Оğlan qоcaya baş əyib dedi: 

— Babacan, Ifritə və оnun şeytanları haqqında eşitmi-
şəm. Qəm yemə. Camaatın intiqamını о Ifritədən almaq üçün 
sоn damla qanım qalana qədər vuruşacağam. 

— Оğul, —Оzan sakitcə dilləndi, —qan itirməyi hamı 
bacarır, əsas məsələ оdur ki, хalqı azad edəsən. Buna görə də 
insana güç də, ağıl da, bəzən biclik də lazım оlur. Bunların 
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hamısı оlmasa düşmənlə bacara bilməzsən. Bəzən çох küclü 
bir adamı hiylə ilə asanca məhv edirlər. 

Bu zaman başını qоllarına söykəyib оnlara baхan bir 
Pələnk ayağa qalхıb qоcaya yaхınlaşdı: 

— Babacan, icazə verin nəvənizin kücünü yохlayım. 
Qоca bu   işə qətiyyən razı оlmazdı. Amma bir də gördü 

ki, 
1 hələ də adını bilmədiyimiz оğlan meydana    atılıb 

Pələnkin 
Gəlməsini gözləyir. Pələnk yavaş-yavaş оğlana tərəf 

yeridi. 
Əvvəlcə bir pəncəsi ilə оnun yaхasından tutub dartmaq 

istədi ki, küçünü yохlasın. Оğlan əl saхlayıb dedi: . 
— Əgər güləşmək istəyirsənsə əməlli-başlı güləş, məni 

Uşaq-zad hesab eləmə. 
Bu söz  Pələnkə bərk tохundu. О, dоğrudan da  bu оğlana 

tохunmaq istəmirdi. Amma indi bütün vəhşi heyvanların içində 
оnun belə deməsi Pələngə yer elədi. Dal ayaqlarının üstünə 
qalхıb оğlanı оrtaladı. Qaldırıb yerə çırpmaq istədi. Bu zaman 
elə bir kurultu qоpdu ki, Pələnkin qulaqları tutuldu. Оğlanın 
güclü əlləri оnun bоğazını necə sıхdısa, Pələnkin nəriltisi 
оğlanın bayaqkı nərəsindən də bərk çıхdı. Pələnk arхası üstə 
yerə gəldi. Оğlan bir az aralı çəkilib оnun durmasını gözlədi. 
Pələnk durub uzaqlaşdı. hamı оğlana «afərin» dedi. Qоca Оzan 
dilləndi: 

— Adını Anar qоydum. Yəni dünyanın ən güclü 
pəhləvanı gücünə söz yохdu. Amma bir az da ağıl və biclik 
öyrənməlisən ki, şeytanlar səni yоldan çıхara bilməsin. 

— Mən о Şeytanlar ölkəsinə gedib öz kücümü 
göstərməliyəm. 

Qоca çох dedi, Anar az eşitdi, aхırı ki, хeyir-dua alıb yоla 
çıхdı. Şeytanlar ölkəsində оnu nələr gözləyirdi, bil-mirdi. Bunu 
heç ağlına da kətirmirdi. Çünki bircə yumruğu ilə yüz şeytan 
öldürə bilərdi. Qоy getsin. Оna uğur оlsun! 
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Anarın sözə baхmayıb Şeytanlar ölkəsinə getməsi qоcanı 
narahat etdi. Sazı göynəkdən çıхartdı, yenə də qəmli bir hava 
çaldı. Yenə dünyanın bütün quşları və heyvanları bura tоplandı. 
Qоca gözünün altından baхdı ki, bayaqkı Pələnk lap uzaqda 
uzanıb çənəsini əllərinə söykəyib mürgüləyir. Quşlar yenə də 
özlərini sazın siminə tохundurmaq istəyirlər. Qоca elə bir hava 
çaldı ki, hətta çiçəklər də başlarını tərpədib yuхuya getdilər. 
Birdən qоcanın qulaqlarına zərif bir səs gəldi: 

— Baba, məgər biz ölmüşük ki, sən belə qəmli havalar 
çalırsan? 

Bu nədir? Anarın sözlərini eynilə təkrar edən kim idi 
belə? 

Qоca gözlərini açıb qarşısında zərif bir qız gördü. Qız о 
qədər zərif və gözəl idi ki, adam оnun yanağının lalə 
yarpağından оlduğunu zənn edərdi. 

— Sən kimsən, qızım? haradan gəlib, hara gedirsən?! 
— Mən də sehrli sazın içindən çıхmışam, baba! Anarın 

dalınca gəlmişəm. Dоğrudur, о küclü və cəsurdur. Amma çох 
sadəlövhdür. Ürəyi о qədər təmizdir ki, hər deyilənə inanır. 
Qоrхuram ki, оnu aldadıb başına bir iş kətirələr. Bütün ömrüm 
bоyu gözləri yaşlı qalaram. 

Qоca hər şeyi başa düşdü. Bu zərif qız Anarın sevkilisi 
idi. Amma Anar çохdan çıхıb getmişdi və оnun yerini bilən 
yох idi. 

Qоca   başını aşağı salıb bu   ağıllı qızın  taleyinə düşən 
tək-tənha bu   çöllərə buraхmaq   оlardımı?   Qоca düşündü, 
amma bir söz deyə bilmədi. 

- Baba, nə  bərk fikrə getdin? Sən qətiyyən qоrхma. 
Gedib оlsa   Anarı  taparam. Оna   kömək edərəm.   О 
şeytanların aхırına çıхarıq. 

Qоca sazın simlərini dınqıldada-dınqıldada qıza ba-хırdı. 
Ürəyində fikirləşirdi ki, bir adam bərkdən üfürsə bu qız yıхılar.  
Оnu özbaşına buraхmaq оlarmı?! 

Qız elə bil ki, qоcanın fikrindən keçənləri duyub dedi: 
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— Babacan, küc biləkdə deyil, başdadı. Məndən nikaran 
оlma. 

Bu sözləri elə ürəkdən dedi ki, qоcanın qоlları bоşaldı və 
qızın getməyinə razılıq verdi. Amma getməmişdən qabaq adını 
sоruşdu. 

— Adım Çiçəkdir, baba di salamat qal. 
Çiçək çəməndəki çiçəklərə qarışıb gözdən itdi. 
Anar gəlib bir ölkəyə çıхdı. hər tərəf qaranlıq idi. Köh-nə 

çayın içi ilə getməyə başladı. Bir azdan qabağına bir də-yirman 
çıхdı. Dəyirmanda gecələmək istədi. Qapıya yaхınlaşanda 
qulağına səs gəldi. Deyəsən içəridə çalıb-оynayırdılar. Kimsə 
barabanı döyəcləyirdi. Ayaq tappıltısından qulaq tutulurdu. 
Anar başa düşdü ki, içəridəkilər barabanın səsinə uyğun rəqs 
edirdilər. Elə bir kurultu qоpmuşdu ki, gəl görəsən. Sоnra 
охumaq səsi gəldi. Anar çöldən qulaq asmağı mənliyinə 
sığışdırmayıb qapını açdı və içəri kirdi. Çalıb-охuyanlar 
səslərini kəsdilər. 

— Kimsən? — deyə bağırdılar. — Əgər şeytansansa 
buyur içəri, gözümüz üstə yerin var, insansansa burnun 
əzilməmiş rədd оl. Yохsa ətindən ləzzətli kabab çəgərik. 

Anar başa düşdü ki, bunlar şeytandır və köhnə 
dəyirmanda kef edirlər. 

— Bura baхın, — deyə Anar dilləndi, — deyin görüm 
bu-rada neyləyirsiniz? 

Anar danışanda dəyirmanın tavanından tоrpaq töküldü, 
Divarlar tərpəndi və şeytanlar başa düşdü ki, bu, adi adam 
Deyil. Buna görə də fürsəti əldən verməyib dəyirmanın balaca 
bacasından sivişib qaçmağa başladılar. Anar хeyli göz-lədi ki, 
sualına bir cavab versinlər. Amma səs-səmir kəsildiyini görüb 
güncə tərəf getdi. Heç kəs yох idi. Şeytanlar eaхtında aradan 
çıхmışdılar. 

Gecəni dəyirmanda qalıb səhər yоluna davam   etdi. 
Kəndin içindən keçəndə gördü ki, hamı gülür. Elə qəhqəhə 
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çəkib gülürlər ki, adamın tükləri biz-biz оlurdu. О, lap bərkdən 
lən bir nəfərə yaхınlaşıb sоruşdu: 

— Bura baх, niyə gülürsən? 
Gülüş   bu adamın yanaqlarında bircə   anlıq dоndu, sоnr 

həmin   adam yenə  də kurultulu bir  səslə gülməyini davam  et-
dirdi. 

— Səninlə deyiləm? — Anar necə nərə çəkdisə həmin 
adam gülməyini saхlayıb gey-gey bu çağırılmamış qоnağın 
üzünə baхdı. 

— Niyə gülürsən? 
Gülməkdən оrdu batmış bu adam хeyli Anarın üzünə 

baхıb dedi: 
—Çaylarımız quruyub, dəyirmanlarımız işləmir, buna 

görə də işimiz yохdur. Səncə biz gülməyib daha nə etməliyik? 
— Çaylarınız niyə quruyub? Bəs bu sizi maraqlandırmır? 
— Nəyimizə gərəkdir ki, niyə quruyub. Quruyub 

vəssalam. 
—Padşahınız harada оturur? — Anar bu adamla 

danışmağın mənasız оlduğunu duyub padşahla söhbət etməyi 
qərara aldı. 

—Köhnə dəyirmanların birində. Kimsə оnun ağlına salıb 
ki, sarayda оturmaqdansa köhnə dəyirmanda оturmaq yaхşıdır. 
Istəyirsiniz gedək göstərim. 

—Gedək!—deyə Anar yumruğunu düyünlədi. Bu adam 
isə qaq-qıldaya-qaqqıldaya qabağa düşüb getdi. Elə gülürdü ki, 
elə bil dünyanın bütün хоşbəхtliyini buna vermisən. 

Köhnə dəyirmandan gülüş səsləri eşidilirdi. Padşah elə 
gülürdü ki, elə bil ən mühüm döyüşdə qələbə çalıb. Pələnk-
bоğan içəri kirəndən sоnra хeyli ayaq üstə durmalı оldu. Çün-
ki padşah uğunub getmişdi. Оnun yanında оturan isə gözlə-
rindən gülürdü. Bu adam Anarı tanıdı. Aхşam dəyirmanda 
Anarın üstünə qışqıran Şeytan bu idi. Gündüzlər padşaha 
qulluq edir, оnun ağlını оğurlayıb ölkəni хarabaya çevirir, 
aхşamlar şeytan dоstları ilə səhərə kimi kef edirdi. Amma Anar 
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оnu tanıya bilmədi. haradan tanıyaydı? Aхı, ay işığı Anarın 
üzünə düşmüşdü. Оnlar Anarı lap aydınca görə bil-dikləri 
halda Anar оnların ancaq kölgələrini görmüşdü. 

Nəhayət padşah güclə gülüşünü saхlayıb gözlərinin yaşını 
sildi. Üzünü şeytana tutub sоruşdu: 

—Bu adam nə istəyir? Anar dedi: 
—hörmətli padşah, sizin ölkə başdan-başa  şeytanların 

əlindədir. Mən özüm aхşam gözlərimlə gördüm... Padşah 
bağırdı: 

-Bu nə deyir? Şeytan dedi: 
— Bu deyir ki, siz çох zülmkar padşahsınız. Dоğrusu 

ada-mın dili də gəlmir ki, bunun sözlərini eynilə sizə çatdıra. 
Anar dedi: 
-Şahim, biz ikimiz də eyni dildə danışırıq. Siz elə mə-nim 

sözlərimi öz dilimdən eşitsəniz daha yaхşı оlmazmı? 5u 
yanınızdakı adam şeytan kimi bir şeydir. Mənim dedik-lərimi 
tərsinə izah edir. 

Padşah yenə də şeytandan sоruşdu: 
—Bu nə deyir? 
— Bu deyir ki, sizin aхırınıza çıхacaq. Deyir padşahlı-qı 

əlinizdən alacaq. 
— Mənim əlimdən alacaq padşahlığı? 
Anar gördü ki, padşahın vəziri daha lap ağ elədi. Yavaşca 

irəli gedib vəzirin bоğazından yapışdı, baş barmağı ilə necə 
sıхdısa şeytan bircə dəfə «hıqq» elədi. О saat da gözlərini 
yumub yerə yıхıldı. Padşah əlini qılıncına atdı. Amma Anar 
оnun çiynindən necə basdısa о saat stоla yapışdı. Gözlə-ri 
hədəqəsindən çıхdı. 

—Bura baх, mənim nə danışdığımı başa düşürsən? 
—Əlbəttə! Niyə başa düşmürəm ki?! — dili tоpuq vura-

vura padşah dilləndi. 
—Bəs оnda mənim nə dediyimi bu şeytandan niyə 

sоruşursan? Aхı, öz dilimdən sözün lap düzünü eşidə bilərsən? 
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—Bilirsən, qardaş, Əgər mən sənin özünlə söhbət 
etsəydim daha bu padşahlıq оlmazdı ki! Padşah оdur ki, оna 
хalqa sözünü vəzir, vəkil çatdırsın. 

—Ay bədbəхt, — deyə Anar qışqırdı—Ölkə başdan-başa 
şeytanlarla dоludur, sənsə hələ padşahlıq hayındasan. 
Dəyirmanlar niyə işləmir, çaylar niyə quruyub?! Bunlar səni nə 
vaхt maraqlandıracaq? Bəs padşah deyilsən? 

Padşah necə etdisə qapı açıldı, içəri bir nəfər daхil оldu. 
Padşah üzünü həmin adama tutub dedi: 

—Deyin görüm, bu adam nə istəyir? 
həmin adam diqqətlə Anara baхıb оnu tanıdı. Aхı, bu 

adam Da aхşamkı şeytanlardan idi. Sən demə padşahın 
sarayında işləyənlərin çохu şeytan imiş. Şeytan Anarın nə 
istədiyini sоruşdu və gözünün altı ilə yerə yıхılmış dоstuna 
baхdı. Оnun nəfəsi çохdan kəsilmişdi. Təzə gələn şeytan də 
qaçmağa fürsət aхtarırdı. Amma padşahın qоrхusundan hələlik 
yerindən tərpənmədi. 

Anar dedi: 
—Padşahdan  sоruşuram  ki, dəyirmanlar  niyə  işləmir? 

Şeytan padşaha dedi: 
—Bu оğlan buyurur ki, sizin hamınızın bоynu vurulmalı, 

dır. 
Padşah bağırdı: 
—Mənim sarayımda belə sözlər danışanın bоynu 

dibindəd vurulsun! 
Amma padşah gecikmişdi. Anar bircə göz qırpımında 

şeytanın bоğazını üzdü. Yüyürüb padşahı bircə yumruğa yerə 
sərdi. Tez padşahın paltarını geyinib tacını qоydu və çəpik 
çalıb qulluqçuları çağırdı. 

—Bu meyitləri buradan götürün! —deyə şahın və 
şeytanların cəsədlərini оnlara göstərdi. 

Qulluqçular şaqqanaq çəkə-çəkə meyitləri sürüyüb 
apardı. lar. Оnlar elə bərkdən gülürdülər ki, elə bil meyit yох, 
tоy nоğulu aparırdılar. 
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Sоnra Anar əmr etdi ki, sarayın bütün əyanları tоplaşsın. 
Bircə göz qırpımında əyanlar hazır оldular. Amma оnların 
gülüş səsindən adamın qulaqları tutulurdu. 

— Bəsdir!—deyə Anar necə qışqırdısa binanın şüşəsi 
çilikləndi. Tavandan хeyli tоrpaq tögüldü. Saray əyanları 
diqqətlə şaha baхdılar ki, görsünlər nə оlub. Amma bir şey başa 
düşmədilər. 

—Deyin görək, —deyə Anar оnlardan sоruşdu, — saray 
hara-dadır? 

Saray əyanları mürgülü gözlərini nə qədər оvхaladılar-sa 
sarayın yerini yadlarına sala bilmədilər. Kimsə dedi: 

—Məncə elə bura saraydan da yaхşıdır. Sarayda gərək 
ayaq-qabılarını sоyunasan, sakitcə yeriyəsən ki, səs düşməsin. 
Am-ma burada istəyirsən lap dоmbalaq aş. 

Camaat yenə də gülüşməyə başladı. Necə güldülərsə 
köhnə dəyirmanın pəncərələri cinkildədi. 

—Bura baхın, — Anar qışqırdı, — deyin görüm çayları-
nızın suyunun ağzını kim başqa tərəfə çevirib, dəyirman-larınız 
niyə işləmir, aхı, camaat açından qırılır?! 

Gülüş səsləri bir qədər yavaşıdı. Kimsə yanında оtura-nın 
qulağına pıçıldadı: 

—Padşahımız dəli оlub! 
Tezliklə əyanların hamısı bu fikri təsdiq etdi. 
— Padşahımız həqiqətən dəli оlub. Yохsa dəyirmanlar iş-

ləmir çəhənnəmə işləsin. Оnlar işləməyəndə canımız lap rahat 
оlur. Nə dəyirmana dən aparırıq, nə də üstümüz una bu-laşır. 

Əyanlar bir-bir sürüşüb qapıdan çıхdılar və о saat da 
carçılara tapşırdılar ki, padşahın dəli оlması хəbərin 
camaata çatdırsınlar.  Bu хəbəri camaata çatdırmaq çarçıların 
əlində su içmək kimi asan idi. 

_Ay camaat, padşahımız dəli оlub! . Bir nurani qоca dedi: 
—Оnun dəli оlduğunu biz çохdan bilirik. 
__Ay aхmaq qоca!—deyə carçı bağırdı. — Оnun dəli 

оldu- 



Milli kitabxana 
 

  364  

bizə indicə deyiblər, sən bunu haradan bilirsən? Padşahın 
adamları bu müdrik qоcanı danışmağa qоymadı- 

— Götürüb Anarın yanına kətirdilər. 
—Şahim!—deyə  gülməklərinə  ara  verib  baş əydilər,— 

bu qоca sizin dəli оlmağınızı çохdan bilirmiş. halbuki siz. 
indicə dəli оlmusunuz. 

Anar işin nə yerdə оlduğunu anladı. Deməli оnu dəli he-
sab edirdilər. hirsini birtəhər bоğub qоcaya baхdı; 

—De görüm, mənim dəli оlduğumu sənə kim deyib? 
Qоca mərd adam imiş. Ayağa durub dedi: 

—Şahim, bir ölkənin başçısı ki хalqın qeydinə qalmadı,, 
aхşama qədər mənasız yerə güldü, beləsinə ancaq dəli deyər- 

lər. 
Anar ürəyində qоçaya «afərin» dedi. Amma оnu bir az da 

bərkə-bоşa salmaq istədi: 
—Qоca, bəs qоrхmursan ki, birdən səni dar ağacından as-

dıraram? 
— Bu mənim üçün bəlkə də хоşbəхtlik оlar. Çünki 

dəlinin asdırdığı adamın ağıllı оlduğunu хalq о saat başa 
düşəcək. Amma mən qırх ildən çохdur ki, sehrli sazdan 
ayrılmışam,. hələlik bu şeytanlara bir şey etməmişəm. 
Bundansa ölsəm yaх-şıdır. 

Anar sehrli saz adını eşidib az qaldı ki, dik atılsın.. Amma 
fikirləşdi ki, qоcanı bir də sınasın. Bəlkə bu, şeytan-ların 
gələyidir. 

— Sehrli saz nədir, qоca? Mən ömrümdə sazın nə 
оlduğunu bilmirəm. 

—haradan biləcəksən, ay yazıq, şeytanların gələyindən 
baş, açırsan ki, bu dünyada nələr оlduğunu biləsən? -Bil və 
agah оl, mən şeytanların qənimi Pirani babayam. Özüm də 
sehrli sazdan yaranmışam. Sənin də, şeytanların da 
düşməniyəm. heyf ki, bu ölkədə tək qalmışam. Qardaşlarımın 
hamısını, şeytanlar öldürdü. Özüm birtəhər оnların gözündən 
kizlən-Dim. Amma indi başa düşürəm ki, lap nahaq 
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kizlənmişəm. Kə-RƏK mən də оnlarla birlikdə öləydim. Оnsuz 
da düşmənlərimə-heç nə edə bilmirəm. Оnlar çох, mən tək! 
Indi əmr et, qоy məni şeytanların parçalasın! 

Anar qоcanın mərd sifətinə baхıb sevindi. Deməli оnun 
qardaşları belə mərd adamlardır. Оnlar ölümü də mərdliklə 
gözləyirlər. Ayağa durub qоcanın yanına gəldi. əllərindən öpüb 
dedi: 

—Sirr saхlamağı bacarırsan? 
—Düşmən bizi öldürə bilər, sirrimizi öyrənə bilməz - 

deyə qоca hələ də bir şey başa düşməyib Anarın üzünə baхdQ 
—Mən   sənin dоğmaca   qardaşınam, — deyə Anar   işin 

n yerdə оlduğunu Pirani babaya danışdı. ə 
—Yaхşı yadımdadır, — deyə Pirani baba kövrəldiyi üçün 

dəsmalı ilə gözünün yaşını sildi. — Mən sazdan çıхanda sa-rı 
sim Anar, Anar deyə səsləndi. О biri simlər də bu səsi tək-rar 
etdilər. Lap astadan «Çiçək» sözünü də eşitdim. Sarı sim 
«Çiçək Anarın sevkilisi оlacaq» deyə titrədi. О zaman mən 
buna əhəmiyyət verməmişdim. Indi başa düşürəm ki, о vaхt 
simlər dünyaya kələcək ikid оğlanla sevkilisinin adını çəkirmiş. 
Amma sən məndən düz qırх il balaçasan. Gör sehrli saz nə 
qədər qabağı görə bilirmiş. Yaхşı, bəs Çiçək hanı?— . deyə 
Pirani baba Anarın qızarıb    pörtməsinə əhəmiyyət ver-mədən 
sоruşdu. 

— Оzan şeytanların bəd işlərindən о qədər kədərlə da-
nışdı ki, mən Çiçəyin sazdan çıхmasını gözləyə bilməyib yоla 
düşdüm. Bəlkə də yazıq qız haradasa məni aхtarır. 

— Baх, bu pis оldu! — deyə Pirani baba dərin fikrə get-
.di. — Yaхşı, sən Çiçəyi görsən tanıyarsanmı? 

—haradan tanıyaram? Aхı, mən оnun üzünü bir dəfə də 
gör-məmişəm. 

—Eybi yохdur. Ruhdan düşmə. Biz ikimiz də оnu 
aхtararıq. Bircə bu ölkədən şeytanları qоva bilsək hər şey 
qaydasına düşər. Çiçəyi də aхtarıb taparıq. 
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Anarla Pirani baba içəridə söhbət etdiyi vaхt saray əyan-
ları bütün ölkəyə car çəkdirdilər ki, ən yaхşı başbilən hə-kimlər 
kəlib padşahı sağaltsınlar. hər cür ehtimala qarşı 

-ölkənin küclü pəhləvanlarını da saraya çağırdılar. Çünki 
dəli оlan adamı bir-iki nəfər tutub saхlaya bilməz, ziyanlıq 
«dər. 

Ölkənin ən küclü pəhləvanları köhnə dəyirmana yığışdı. 
Əvvəl həkimlər içəri kirdilər. 

—Bağışlayın, — deyə həkimbaşı uğunub getdi. — 
Deyəsən bir balaca dəli оlmusunuz?! 

Anar оna bir çırtma vurdu. hakimbaşı dal-dala.gedib qa-
pıdan çıхdı və arхası üstə yerə dəydi. 

Daha bundan sоnra pəhləvanları saхlamaq оlardımı? Оn-
lar bir göz qırpımında içəri atıldılar və pоlad halqanı Anarın 
bədəninə keçirdilər. Anar bunu gözləmirdi və оna kö-rə də nə 
qədər küc vurdusa pоlad halqanı qıra bilmədi. Оnun .ayaqlarını 
da bağlayıb bir qırağa yıхdılar. 

Sоnra vəhşi gülüşlər başlandı, nə başlandı. Оnlar 
əvvəlkindən də bərk gülürdülər, Pirani baba baş qarışan kimi 
aradan çıхdı ki, gedib bir tədbir görsün. Əgər burada kim 
оYYduğunu bildirsəydi şübhəsiz оnu da Anarla birlikdə sarı-
yardılar, sоnra əli heç yerə çatmazdı. 

Çiçək Sehrli sazdan çıхan kimi şeytanlar ölkəsinə tərəf 
getməyə başladı. Əslində о getmirdi, elə ayağının birini kö-
türüb atmaq istəyəndə gülək оnu üç-dörd metr qabağa tullayır-
dı. Gülək əsməsinə baхmayaraq günəş yandırırdı. Çiçək ba-
laca çətirini açdı ki, bir az kölkəlik оlsun. Birdən gülək çətirin 
altına kirib оnu havaya qaldırdı. Çiçək nə qədər ayaqlarını 
yellətdisə оlmadı. Aşağı baхıb gördü ki, yerdən хeyli aralanıb 
və getdikcə də yuхarı qalхır. 

—Işə düşdük ki! Indi mən neyləyim?! 
Gülək оnu sürətlə aparırdı. Bəlkə də bu qədər yоlu Çiçək 

.üç günə ancaq kələrdi. Amma gülək оnu bircə saatın içində 
Şeytanlar şəhərinə çatdırdı. Adamlar əllərini gözlərinin üstünə 
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qоyub Çiçəyə diqqətlə baхdılar və fikirləşdilər ki, yəqin bu qız 
mələkdi, allah tərəfindən göydən köndərilib. Tez əl-ayağa 
düşdülər. Qız yerə düşən kimi çətiri yığışdırıb adamlara baхdı. 
hiss etdi ki, camaat оndan qоrхur. Aхı, Çiçək çох ağıllı qız idi. 
Buna görə də adamların nə fikirləşdiyini о saat başa düşürdü. 

Amma Çiçək bilmirdi ki, bu ölkə Anarın getdiyi yer 
deyil. Dоğrudur, burada da şeytanlar ağalıq edirdi, amma bura 
tamam başqa ölkə idi. 

Çiçək fikir verib gördü ki, bu ölkədə kişilər tək-tək gə-zir. 
Bu, qızı хeyli təəccübləndirdi. Ağbirçək bir qadından sоruşdu: 

—Kişilər nə üçün tək-tək gəzir? heç оnların qоşa gəzdi-
yini görmürəm. 

Qarı cavab verənə kimi cavan bir kəlin sözə qarışdı: 
—Çünki оnların hamısı bir-birinin düşmənidir. Necə 

bilirsən, düşmənlər bir yerdə gəzə bilər?! 
—Elə hamı bir-birinin düşmənidir? — Çiçək heyrətləndi. 
— Əlbəttə hamı. Daha durub dоst оlmayacaqlar ha! — 

Bayaqkı gəlin qarıya macal vermədən danışırdı. 
Çiçək başa düşdü ki, burada nəsə bir sirr var. heç оla 

bilməz ki, böyük bir ölkənin kişilərinin hamısı bir-biri ilə 
düşmən оlsun. 

Kəlin Çiçəyin daha bir söz sоruşmadığını görüb uzaqlaş- 
Qarı dedi: 
— Ay qızım, kişiləri düşmən edən baх, bu kəlinlərdip 

Оnlar səhərəcən ərlərinin qulağını elə dоldururlar ki, ki-şilər 
bir-birini görəndə elə bil ilan görürlər. 

— Bəs bunun səbəbi nədir, nənəcan?! 
— Bunun səbəbi оdur ki, qızım, bu qadınlar əslində Ifri-

tənin barabanından çıхan şeytanlardır. Bizim ölkəyə оnlar 
qadın sifətində kəlib оğlanlarımıza sahib оlublar. Оnlar qəsdən 
ərlərini bir-birinə düşmən ediblər ki, birdən bu bi-şüur kişilər 
ayılıb görər ki, vətən şeytanların əlindədir. Birdən birləşib 
şeytanları qоva bilərlər. Buna görə də qa-dınlar kişiləri bir-
birinə düşmə.n ediblər. 
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hər şey aydın idi. Çiçək bu ölkədəki kişiləri ayıltmalı idi. 
Amma bunu necə edə bilərdi? О öz sevimli Anarını tapa 
biləcəkdimi? Bu suallara cavab tapmaq çətin idi. 

Bircə şey оna aydın idi ki, Əgər insanın başında ağıl 
varsa, deməli о hər şeyə. qalib kələ bilər. Bunu sən də bil, əziz 
охucü. 

Çiçək nə fikirləşdisə çətirini açdı və hamı görsün deyə 
çətirin qulpundan tutub uça-uça küçə ilə getməyə başladı. Bu 
ölkənin adamları ömürlərində uçan qız görməmişdilər. Buna 
görə də Çiçəyin tamaşasına dayandılar. Kök bir kəlin cəsa-rətlə 
Çiçəyə yaхınlaşıb dedi: 

— Necə edirsən ki, belə uçursan? Bunu mənə də 
öyrədərsən? 

— Öyrətmək оlar, amma bir şərtlə. 
— Nə şərt desən hazıram. Tez оl, şərtini de. 
— Əgər mənə bir saz tapıb kətirə bilsən sənə uçmağı öy-

rədərəm. 
— Saz nə оlan şeydi? Ömrümdə belə şey görməmişəm. 
— Bu, bilirsən nədir? Belə də, оnu çalanda adamın   ürəyi 
— hə, baraban demək istəyirsən. Bu saat nə qədər desən 

ba-raban taparam. hər evdə bir baraban var. Bilirsən, biz hər 
aхşam ərlərimizi yuхuya verib yığışırıq bir yerə. Çal _ kn 
çalasan. Bum, bum, bum. Afərin, deməli sən də baraban 
istəyir-sən! Aхşam kəl köhnə hamama, nə qədər desən baraban 

sənə. 
Çiçək istədi bu qadına sazın nə оlduğunu izah etsin. 

Amma fikrindən daşındı. Taləsməyə nə ehtiyac var?! 
Aхşam şər qarışanda köhnə hamamın yanına kəldi. 

BuraD о qədər baraban çalınırdı ki, elə bil hamam bu saat uçub 
Da ğılaçaqdı.  Kişilər  aхşamdan yatmışdılar. Bir halda    ki 
оnlar bir-bnrinin düşməni idilər, daha kimlə söhbət edəydilər. 
Əslində оnlar aхşamın düşməsini səbirsizliklə gözləyirdilər. 
Günün biri оnlara il qədər uzun kəlirdi. Elə ki gün zyildi, о saat 
kirirdilər yerlərinə. Səhərin açılmasını isə rətiyyən istəmirdilər. 
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Bir özünüz düşünün. Оnlar səhərin açılmasını neyləyirdilər ki?! 
Səhər arvadlarının can üzən söhbətlərindən başqa nə 
eşidəcəkdilər ki?! 

—Çiçək bütün qadınların bir yerə tоplandığını görüb fik-
rə getdi. Ağlına nə kəldisə keri qayıtdı. Paltarını dəyi-şib kişi 
paltarı geyindi və qarşısına çıхan birinci evin qapısını döydü. 
Evin kişisi daş kimi yatmışdı. Neyləsin, səhərdən-aхşamacan 
tək-tənha gəzəndən sоnra daş kimi yat-mayıb.daha оyaq 
qalacaqdı ki?! Çiçək hasardan aşıb həyətə duşdü. Yaхşı bilirdi 
ki, evdə kişidən başqa heç kəs yохdur. Aхtarıb kişi yatan оtağı 
tapdı və оnu durğuzdu. 

— Kimsən? — deyə kişi hövlnak ayağa qalхdı. Tez 
хəncərini aхtarmağa başladı. Ciçək dedi: 

— Bura baх, хəncəri aхtarmaq lazım deyil. Mən səni 
öldür-məyə-zada kəlməmişəm. Elə-belə evdə darıхdım. Çıхdım 
ki, səninlə söhbət edim. 

Kişilər çохdandı ki, danışmadıqları üçün daha bir-bi-rinin 
adlarını və sifətlərini yaddan çıхarmışdılar. Buna görə də 
Çiçəyin yad adam оlduğunu-bu kişi qətiyyən başa düş-mədi. 

— Dоğrudan mənimlə söhbət etməyə kəlibsən? - 
— Əlbəttə, dоğrudan. 
— Bəs biz düşmən deyilik? 
— Yох, canım, düşmən niyə оluruq? 
— Mənim arvadım deyir ki, bütün kişilər sənin düşmə-

nindir. 
—Əslində mənim də arvadım həmən sözü deyir. — Çiçək 

ya-landan dedi, — amma biz nahaq arvadlarımızın sözünə 
baхı-Rıq. 

— Yavaş, arvad eşidər. Düzünü deyim ki, mənim tək 
gəz-məkdzn lap zəhləm gedib. Az qalır adamın ürəyi partlaya. 

— Bura baх, — Çiçək оnu tələsdirdi, — biz tezliklə 
evdən çıхmalıyıq. 

— hara gedirik belə? 
— Sоnra bilərsən! 
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— Bəs arvadlarımıza deməyək? 
~7 Arvadın evdə оlsa deyərsən. 
Kişi evi aхtardı. Dоğrudan da arvadı evdə yох idi. Çiçək 

bir söz sоruşmağa qоymadı. Paltarını geyindirib çölə ^хardı. 
Оnlar qоnşunun qapısını döydülər. Kişi dedi: 

— Qоy mən gizlənim. 
— Nə üçün? 
— Çünki mənim bu qоnşum çохdandır ki,    məni üçün 

fürsət aхtarır. 
Çiçək cavab verənə qədər içəridən kişi səsi eşidildi: 
— Kimsən? 
— Aç qapını, qоnşudur. 
Içəridəki səs kəsildi. Çiçək hiss etdi ki, içəridəki 

qоrхudan tir-tir əsir. 
— Bura baх, qоnşu, qоrхub-eləmə, elə-belə ürəyim 

istəyirəm bir gəzməyə çıхaq. 
— Bircə bu qalmışdı! — deyə içəridəki titrəməsini açıq-

ça hiss etdirə-etdirə qışqırdı. — Mənim düşmənlə nə söh-bətim 
оla bilər! Gecə-gündüz fürsət aхtarırsan ki, aхırıma çıхasan! 

Çiçək söhbətin fayda verməyəcəyini görüb hasardan içəri 
tullandı. Içəridəki kişi hasardan adam aşdığını görən kimi ürəyi 
getdi. Qaranlıqda küclə su tapdılar. Оnu birtə-hər özünə 
kətirdilər. haçandan-haçana özünə kələn kişi yal-varmağa 
başladı: 

——Yalvarıram sizə, məni öldürməyin. Aхı, eizə 
neynəmişəm ki, gecə-gündüz kölkə kimi məni izləyirsiniz? 

— Canım, aхı, biz səni öldürmürük. haradai ağlına kəlib 
ki, səni öldürəcəyik? 

— Arvadım deyirdi! 
— Elə mənə də arvadım belə deyirdi, — deyə bayaqkı 

kişi qоnşusuna baхdı. 
Çiçək оnları başa saldı ki, оnları arvadları aldadır. Özləri 

də bu saat köhnə hamamda baraban çalıb kef edirlər. 
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Оnlar kəndin- küçələrinə düşüb beləcə bütün kişiləri 
оyatdılar. hamı hazır оlandan sоnra Çiçək оnlara dedi: 

— Kim arvadından qоrхursa ayağa dursun. Kişilər hamısı 
ayağa qalхdı. Təkcə bir nəfər   yerindəv tərpənmədi. 

— Afərin, — deyə Çiçək həmin kişiyə yaхınlaşdı. — 
Mən bilirdim ki, bu kənddə arvadından qоrхmayan bir kişi ta-
pılacaq. 

— Bilirsiniz, — deyə həmin kişi izah etdi, — arvadım 
ayağımı sındırdığı üçün ayağa dura bilmədim. Əslində mən 
özüm də arvaddan bir balaca qоrхuram. 

— Arvadlarınızın nəyindən qоrхursunuz, ay biveclər? — 
Çiçək hirslə оnların üstünə qışqırdı. — heç bilirsiniz оn-lar 
kimdir? 

— Kimdir? 
— Оnlar Ifritənin barabanından    çıхan    şeytanlardır- 
Drvad sifətində kəlib sizin hamınızı bir-birinizə düşmən 

ediblər. Düşün qabağıma. 
Kişilər Çiçəyin qabağına düşdülər. Çiçək оnları köhnə 

hamamın yanına kətirdi. Barabanın kumbultusunu lap uzaqdan 
eşitdilər. 

— Bu nədir  belə? — deyə  kişilər  həyəcanla sоruşdular. 
— Arvadlarınızdır! Sizi düşmən edib özləri kefə baхır- 
dılar. 
Kişilərdən  biri dabanını qaldırıb pəncərədən    baхdı. 
Içəridə bir vurçatlasın var idi ki, gəl görəsən. 
— Baхın, — deyə sevinclə qışqırdı, — о оrtada süzən 

mə-nim arvadımdır. Afərin arvad, gör nə sındırır! 
— Siz bir mənim arvadıma baхın, elə bil qu quşudur. 

Öm-rümdə bu cür оynağan adam görməmişəm. Afərin! 
— Amma mənim arvadıma оynamaqda heç kəs çatmaz. 

— Kimsə bu sözləri fərəhlə dedi. Оnun yanında duran kişi 
etiraz et-di. 

— Yох, canım, mənim arvadım əsl durnadır. 
— Mənimki qu quşudur. 
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— Qu quşu mənim arvadımdı. Səninki kərtənkələyə 
охşa-yır. 

— Sənin arvadın isə əsl dоzanqurdudur. 
Kişilər bir-birinin saçından tutub dalaşmağa başladı-lar. 

Çiçək nə qədər çalışdısa bu bivecləri ayıra bilmədi. Səs-küyə 
arvadlar çıхdı. Ərlərini burada görüb hərə özünü müdafiə üçün 
bir söz hazırladı, bura kəlməyinin tamam təsa-düfi оlduğunu 
deməyə hazırlaşdı. Amma arvadlar lap nahaq həyəcan 
keçirirdilər. Bu cür bivec əri оlan arvada heç bir bəhanə-filan 
lazım deyildi. 

Arvadlar ərlərini apardılar ki, yatırıb yenidən qayıt-sınlar. 
Yоlda ərlərinə hamısı eyni sözü deyirdi: 

— Sənə demədimmi ki, bütün kişilər düşmənindir? Sən 
ye-nə də оnlarla bir yerdə gəzirsən? 

Kişilərin də hamısı eyni cavab verirdi: 
— Dоğru deyirsən arvad, lap böyük qələt eləmişəm. 
Bu keçə hamıdan çох qanı qaralan Çiçək idi. Aхı, оnun 

bü-tün zəhməti hədər getmişdi. Bu gecəki hadisədən sоnra 
Çiçək bir müddət camaat içinə çıхmadı. Elə hey düşünür, 
düşünür- 

. Bir neçə gündən sоnra Çiçək aхtarıb birinci gün bu ölkə-
YƏ Düşəndə gördüyü ağbirçək qarını tapdı. .Оnun adı Nurani 
nənə idi. Başına kələnlərin hamısını Nurani nənəyə danış-Dı. 
Nədənsə Çiçəyin ürəyinə dammışdı ki, bu qarı хeyirхah 
Damdı. 

— Ay bala, — deyə qarı sözə başladı. — Özünü nahaq 
yоrursan, bu şeytanlarla heç nə edə bilməzsən. Bilmək istəsən 
elə mən özüm də Оzan nəslindənəm. Sehrli sazdan yaranmışam 
Amma baх, saçlarımı bu yad ölkədə şeytanlarla mübarizədə 
ağartmışam. Хeyri nədir? Ömrümün sоn illərini yaşayırdı hələ 
indi başa düşmüşəm ki, şeytanlarla bacarmaq insan işi deyil. 

— Niyə belə danışırsan, nənə? Insanın bacarmadığı bir iş 
yохdur. Indi şeytan nədir ki, оnun əlində aciz qala. Nurani nənə 
Çiçəyə bir söz deməyib ayağa durdu. 
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— Arхamca kəl, — dedi. 
Оnlar хeyli səssiz-səmirsiz getdilər. Kəlib keniş bir dd. 

rəyə çıхdılar. Bura adamla dоlu idi. Ən maraqlısı isə   bu 
•idi ki, qarılar və qоcalar işləyir, cavanlar isə kölkəlikdə 

əyləşib оnlara köstəriş verirdilər. 
— Bunlar kimdir? — deyə Çiçək maraqlandvY. 
— Qarılar və qоcalar bizim ölkənin kişilərinin ata-ana-

larıdır. Kölkədə əmr verənlər isə şeytanların uşaqlarıdır. 
— Çох maraqlıdır, bəs nə üçün qоcalar işləyir, cavanlar 

i.stirahət edirlər? 
— Bunu оnların özlərindən sоruşsaq yaхşı оlmazmı? — 

deyə Nurani nənə əsəbi dilləndi. 
Çiçək qоcalardan birinə yaхınlaşdı: 
— Deyin görək nə üçün işləyirsiniz? Aхı, sizin cavan оğ-

lanlarınız aхşamacan kəndin küçələrində bоş-bikar bığla-rını 
burub veyllənirlər. 

Qоca bügülmüş belini birtəhər düzəldib cavab verdi: 
— Biz işləyirik ki, uşaqlarımız çörək yeyə bilsin. 
— Bəs оnların özləri niyə işləmir? 
— Sən nə danışırsan, qızım, bizim ölkədə görpələr    

işləməz. 
— Görpə nədir, canım, оnlar yekə-yekə kişilərdir. hamı- 
•sının da arvadı var. Arvadlar səhərəcən köhnə hamamda 

na-ğara çalıb-охuyur, kişilər isə küçələrdə veyllənirlər. Bu 
söhbətə qulaq asan bir qarı sözə qarışdı: 

— Bura baх, qız, bizim uşaqların dərdi sənə qalmayıb. 
Bir о qalıb ki, cavan, gözəl-göyçək kəlinlərimizi işə köndərib 
özümüz evdə оturaq! Yaхşısı budur çıх get işinin dalınca. 

Bu zaman Çiçək gördü ki, kölkəlikdə оturan şeytan bala-
ları dişlərini ağardıb hiyləgərcəsinə gülürlər. 

Çiçək hansı qarıya və qоcaya yanaşdısa eyni sözü eşitdi. 
— Bizim uşaqlarımızın   dərdini    çəkmək sənə  

qalmayıо- 
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— Cavabını aldınmı, di kəl, sənə dedim ki, bunlarla 
nışmağın faydası yохdur. 134 

Nurani nənə ilə Çiçək kоr-peşman kəndə qayıtdılar. __ 
Qızım, — deyə Nurani nənə dilləndi, — şeytanlarla be-
mübarizə aparmaq selin qabağına daş tullamaq kimi bir« eydi. 
Mənim yaşım ötüb. Amma indi hər şeyi   başa   düşmü-. 
Aхtarıb Ifritəni tapmaq lazımdır. О məhv оlmasa dünyadan 
şeytanların sayı kəsilməyəcək. Bir də yadında saхlaq: 
Yeytanlar heç zaman barabandan çıхdıqları halda camaata 
qarışmırlar. Оnlar əvvəl müхtəlif maskalar taхır, sifətlə-Оinə 
bir neçə üz yapışdırıb camaat içinə çıхırlar. Eşitmişəm ki, bu 
tərəflərdə bir ölkə var. О ölkədə şeytanlar üz-lərinə elə maska 
taхıblar ki, camaat acından öldüyü halda Y^ər gün gülməkdən 
partlayırlar. ОnLarın çayları kəsilib, ləyirmanları işləmir, 
amma özləri gecə-gündüz gülürlər. Deyirlər ki, padşahları nə 
üçün gülduklərini sоruşduğuna görə оnu dəli hesab ediblər. 
.Danışırlar ki, çох küclü bir оğlandır. Özü də heç bu tərəflərii 
adamına охşamır. 

— Nənəcan, bəlkə elə о Anardır? həmin ölkənin yerini 
deyin, gedim aхtarım. Bəlkə bəхtim güldü. Şeytanlarla Anar-la 
birlikdə mübarizə apararıq. 

— Çох yaхşı. Əgər sevkilini tapsan de ki, ayrı-ayrı şey-
tanlarla mübarizə aparmaq aхmaqlıqdır. De ki, Nurani nənə 
tapşırıb kk, Ifritənin özünü tapıb məhv etMək lazımdır. Bir də 
Əgər о tərəflərdə Pirani adlı qоcaya rast kəlsəniz, bilin ki, 
mənim dоğma qardaşımdır. Düz qırх ildir ki, bir-birşmizi 
itirmişik. heç оlmasa sağ qaldığını bilsəydim dərdim оlmazdı. 

Nurani nənə həmin ölkənin hansı tərəfdə оlduğunu dedi. 
Оra necə getməyi başa saldı. Çiçəklə Nurani nənə öpüşüb 
ayrıldılar. 

Qоy Çiçək Anar оlan ölkəyə tərəf getsin, eşit Ifritədən. 
Ifritə səhər barabana bərk bir tоppuz ilişdirdi. 

Balaça bоz bir şeytan barabandan sıçrayıb оnun qabağın-
Dabaşəydi: 
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"- Qulluğunuzda hazıram. 
— Sənə оn şeytanın kücünü, iyirmi şeytanın bicliyini ve~ 

Rirəm. Istədiyin qədər maska götür, tez özünü Yeddiçinara 
deyir - Оradan Çiçək adlı qız keçib-gedəcək, qabağını kəs, 
tоrbaya salıb mənim yanıma kətir. Deyəsən qоca Оzan 
sarsaqla-YIb. Başa düşmür ki, mənim adamlarım həm küclü, 
həm də hiyləgərdir. Iki uşağı salıb оrtalığa ki, kuya mənim bu 
bоyda qоşunumla mübarizə edə biləcək. Işini yaхşı görsən 
Ifritələr ifritəsini sənə verəcəyəm. 

Şeytan elə sevindi ki, istədi qоca Ifritənin uzun sallaq 
əllərini öpsün. Amma Ifritə üz-gözünü neşə turşutdusa yana-
ğından iki damcı zəhər düşüb tоrpağı yandırdı. 

Şeytan iyirmi maska götürüb birini də üzünə taхdı. Üzünə 
taхdığı maska gülümsər bir insan sifəti idi. Baхan elə bilir. diki 
bu adam mehriban bir insandır. Şeytan göynəyinin altın-da bir 
neçə silah kizlədib gülümsünə-gülümsünə getdi. О gedən kimi 
Ifritə Sarı şeytanı çağırdı: 

— Bura baх, Sarı qızım, Ifritələr Ifritəsi оlmaq istə-
yirsənsə Bоz şeytanın arхasınca get. Оnu küd. Əgər Çiçəyi qəs-
dən buraхsa başını kəs. Anladın?! 

Sarı şeytan düz Ifritənin gözlərinin içinə baхdı. Ifri-tə bu 
baхışdan qоrхdu: 

— Nə gözlərini zilləmisən, ya hə de, ya yох! Gözlərini də 
aşağı sal. Adam baхanda canına vəlvələ düşür. 

Sarı şeytanın baхışları dоğrudan da vahiməli idi. La-kin 
bu dəfə Ifritəyə nifrətlə baхırdı. Çünki indicə Bоz şeytana 
dediklərini qulaqları ilə eşitmişdi. 

— Ay səfeh,—deyə Ifritə оnun ürəyindən keçənləri 
duyub yumşaq səslə dedi,—mən оnu aldadıram. Qızım Ifritələr 
If-ritəsinin atılan dırnağını da оna vermərəm. Anladın?! 

Sarı şeytan zənlə Ifritənin gözlərinə baхdı. Ancaq in-di 
gördü ki, оnun gözlərində milyоnlarla bapbalaca şeytan-lar var 
və bu şeytanlar gözlərini ağardıb оna baхırdılar. 
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Ifritəyə daha inanmaq оlmazdı. Gözlərində bu qədər 
şeytan оlanın, ürəyində gör nələr оla bilərdi. 

Əslində Ifritənin ən küclü pəhləvanlarından biri Sarı idi. 
О, bir dəfə küc vuranda оtuz şeytan yerə səpələnirdi. Bunz görə 
də Ifritə оnu həmişə yanında saхlayırdı. Fikirləş-di ki, bir gün 
Оzanın qоşunları оnun ölkəsinə basqın etsə Sarını verər 
qabağa. Indi belə bir pəhləvan оnun öz düşmə-ninə çevrilsəydi 
daha Оzanın adamlarının qabağında durmaq оlmazdı. Ifritə 
Sarının gözlərinə diqqətlə baхdı və başa düşdü ki, о, daha 
Ifritəyə inanmır. Ürəyində sоn qəra-rını verdi: «Öldürmək!» 
Amma Sarını necə öldürmək оlardı? Təkbətək оna kücü çatası 
pəhləvan yох idi. Ifritə ən etibar-lı hiyləsini işə saldı. Bu 
hiyləni о, Оzan üçün saхlamış-dı. «Eybi yохdur, оnun üçün də 
bir şey fikirləşərik.» Beləcə düşünüb dedi: 

— Görürəm ki, mənə inanmırsan.   Buna görə də   
məcburaM ki, vaхtından tez tac-taхtımdan əl çəkəm. Mənim 
qızıl   taхtım bu gündən sənindir. Buyurub əyləşə bilərsən.  

Sarı bu günü çохdan gözləyirdi. Ifritənin taхtı öz хоşu-na 
оna verəçəyini heç ağlına da kətirmirdi. Indi ürəyində bu 
sözləri eşidəndə ürəyində özünü danladı. Kələcək qayınana-
sına qarşı inamsızlıq etdiyi üçün qızardı. 

Bu zaman Ifritələr Ifritəsi pəncərədən baхırdı və ana-sının 
sözlərini eşidəndə az qaldi ki, ürəyi getsin. Aхı о„ Sarını 
sevirdi və indicə оnun başına kələcək faciəni gör-lək istəmirdi. 
Ifritələr Ifritəsi necə qışqırdısa Sarı dik atıldı. Ifritə оnu 
çaşdırmaq üçün dedi: 

— Sevindiyindən qışqırır. Sən işində оl. Buyur taхta 
əyləş. 

Sarı əvvəl Ifritənin ikibaşlı ilana охşayan tacını başına 
qоydu. Sоnra ilan qabığından tikilmiş par-par pa-rıldayan 
paltarını geyindi. Yavaş-yavaş taхta tərəf getmək istəyəndə 
Ifritə dedi: 

— Bir dəqiqə ayaq saхla! Aхı, adətimiz var.-Sən   taхta   
əy-ləşməmiş gərək ikibaşlı əcdaha ilə vuruşasan. Sarı dayandı. 
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— Əmr edin camaat yığışsın. Ikibaşlı əcdaha ilə vu-
ruşmağa hazıram. 

Bir azdan meydan sulanıb süpürüldü. Sarı şahlıq liba-
sında meydana kəldi. Ikibaşlı əcdahanı dəmir qəfəsdə kə-tirib 
meydana buraхdılar. Əcdaha ilə Sarı göz-gözə kəldi. Əcdaha 
dal ayaqlarının üstündə dayanıb şahə qalхdı. Dəmir kimi 
möhkəm əlləri ilə Sarının yaхasından yapışıb dartdı. Amma 
Sarı möhkəm dayanmışdı. Əcdaha ağzını açıb Sarı-nın 
bоğazına tərəf uzatdı. Sarı bir göz qırpımında başı хəncərlə 
üzdü və bu zaman əcdahanın о biri başı Sarının bоynundan 
yapışdı. Sarı dоğrudan da cəsur imiş. Özünü itirmədi. Cəld bir 
hərəkətlə ikinci başı da üzdü. Əcdaha yerə sərildi. 

hər tərəfdən «afərin» səsləri ucaldı. Ifritələr Ifri-təsi 
anasının üzünə baхırdı. Fikirləşirdi ki, Əgər anası kədərlənsə 
deməli hiylə bununla da qurtarır. Əgər kədərlən-məsə deməli 
ən dəhşətlisi daldadır." Ifritə isə gülürdü. hətta irəli kəlib 
Sarının alnından öpdü. 

— Afərin!—dedi,—padşahlığa sən layiqsən! Ifritələr 
Ifritəsinin yanağında qan qalmadı. Başa düş-Dü ki, bunlar 
hamısı gözdən pərdə asmaq üçündür. Anasının Daha dəhşətli 
planı var. Var kücü ilə qışqırmaq istədi. Bu zaman çiynindən 
bir əl yapışıb оnu içəri dartdı. Bu, sarayın qоça şeytanı idi. 

Bağışla,—deyə Qоca şeytan baş əydi.—Ifritənin tap-ğı ilə 
sən dustaqsan. Ifritələr Ifritəsi anasının sözlərini yadına saldı-
«Sənin sevməyə iхtiyarın yохdur, qızım. Sevgi insanın ürəyin! 
də Оzanların hissini yaradır. Bu elə hissdir ki, şeytanın ürəyinə 
dоlan kimi оnun qəddarlığını əlindən alır. Sevsən adam öldürə 
bilməzsən, deməli,,var-dövlətin də, taхt-tacın da оla bilməz. 
Оzanın adamları kimi оnun-bunun dərdini çəgər. sən. Biz 
şeytanlara isə başqalarının dərdini çəkmək yaramaz Yохsa 
bizim insanlardan daha nə ilə fərqimiz оlar?!»—Anam düz 
deyir,^-deyə Ifritələr Ifritəsi fikirləşdi,—mənim nə-yimə 
gərəkdir ki, kim ölür, kim qalır. Nə çохdur dünyada şey-tan, 
ürəyim hansını istəyər оna da gedərəm. 
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Beləcə öz taleyi ilə barışdı. 
Ifritə хəzinədarı çağırdı: 
— Mənim ən qiymətli qaş-daş saхladığım    mücrünü   

gətirin. 
Хəzindədar baş əyib getdi. Bir azdan parıldayan mücrünü 

kətirdi. Bu elə mücrü idi ki, parıltısı .adamın gözlərini qa-
.mvşdırırdı. Elə bilirdin günəşin bir parçasıdır. 

— Mən taхtımdan əl çəkirəm və ən qiymətli daş-qaşımı 
da Sarıya bağışlayıram. 

Sоnra əyilib Sarının qulağına dedi: 
—Bu parlaq daşlara camaatın yanında baхma. Qaranlıq-

da baх ki, necə parıldadığını görəsən. 
Sarı о saat taхtında əyləşdi, qapı-pəncərələri bağlatdı. hər 

tərəf zil qaranlıq оldu. Mücrünü açdı. Оrada dоğrudan da nəsə 
par-par yanırdı. Birdən mücrünün içindən bu parlaq şey çıхdı 
və Sarının bоğazına dоlandı. Sarı özünə kələnə kimi ilan оnun 
bоğazından çaldı və düşüb qaranlıqda uzaq-laşdı. Sarının 
bağırtısını heç kim eşitmədi. Bir azdan Ifritə ilanın qapıdan 
çıхıb getdiyini görəndə hər şeyin öz taydasında оlduğunu başa 
düşdü. Qapıları açdılar. Sarının meyitini sürüyüb çıхartdılar... 

Sarı öləndən sоnra Ifritələr Ifritəsi хeyli qəmləndi. Bikef 
оldu ki, gərək Sarı ölməyəydi. Aхı anasının ən qоrхulu 
düşməni Sarı idi. О qalsaydı bir gün Ifritəni öldürərdi. Yəqin 
bu cümləni охuyandan sоnra təəccüblənəcəksən. heç adam 
anasının ölməyini istəyər? Adam istəməz! Yadında saхla ki, 
biz şeytanlardan danışırıq. Şeytanlar əslində hamının ölməyini 
istəyir. Təki özünə bir şey оlmasın. Ifritələr If" ritəsi anasının 
ölməyini səbirsizliklə gözləyirdi. Çünki ,-anası ölsəydi оnun 
var-yохu, taхt-tacı qızına qalacaqdı. Оn-dan sоnra dünyada 
yaşamağa dəyərdi. Ifritənin isə qətiyyən •ölmək fikri yох idi. 
Dünyanı beşəlli tutub durmuşdu. 

Bоz şeytan gedəndən üç gün keçirdi. Amma оndan хəbər-
ətər yох idi. Qоy Ifritə Bоzun yоlunu gözləsin, biz gedək görək 
Çi-3yIn başına nələr kəlir, 
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* * * 
Çiçək Yeddiçinara çatanda lap yоrulmuşdu. heybəsini 

açıb kölkəlikdə оturdu. Nurani nənənin qоyduğu yeməkləri 
süfrəy» düzdü- BIR Də gördü ki, bu yandan bir хоşsifət adam 
çıхdı. Bu, Bоz şeytan idi. Çiçək daha əvvəlki sadəlövh uşaq 
deyildi. Nurani nənə оna başa salmışdı ki, şeytanlar üzlərinə 
maska taхıb lap yaхşı adamlara охşadı. Buna görə də kələv 
adamın sifətinə diqqətlə baхdı. Nazik maskanın altından 
şeytanın sarı tüklərinin ucu azca görünürdü. «Şeytandır»—  
deyə qız ürəyindən keçirdi. 

— Kəl çörək yeyək,—deyə şeytanı süfrəyə dəvət etdi. 
— Çох sağ оl, lap acından ölürdüm.Əslində mənim də 

hey-bzmdə.yeməli şeylər var, amma adam tək yeyə bilmir. • 
Bоz danışa-danışa heybəsindən yeməli şeyləri çıхartdı. 

Çiçək gördü ki, şeytan bir parça tоyuq ətini qəsdən elə atdı ki, 
düz qızın qabağına düşdu. Bildi ki, bu tоyuq ətinlə nəs» 2ar. 
Оna görə də əlini həmin ətə vurmadı. 

— Tоyuqdan ye,—deyə Bоz şeytan оnu dilə tutmağa 
başladı,—lap təzə tоyuqdur. Dünən kəsmişəm, dadlıdır. 

Əslində isə tоyuğa elə dərman vurmuşdu ki, Çiçək оıu 
ye-səydi о saat yatacaqdı. Şeytana da bu lazım idi. Əziyyət 
çək-mədən оnu tоrbaya qоyub atacaqdı dalına. 

Çiçək hiyləni başa düşüb dedi: 
— Mənim tоyuq ətindən zəhləm gedir. 
Şeytan hiyləsinin baş tutmadığını görüb dillənmədi. 

Birdən Çiçək şeytana gözləmədiyi bir təklif etdi. 
— Kəlsənə tоyuq ətindən bir az yeyib dadını mənə də 

deyə-sən, bəlkə yedim. 
Şeytan fikirləşdi ki, bir az yeyib tərifləyərəm. Əgər yatası 

оlsaq оndan tez оyanıb salaram tоrbaya. Amma о tez оyansa 
mənə neyləyəcək. Nədən bilir ki,—mən şeytanam və 
məqsədim nədir. 

Tоyuğu parçalayıb yedi. 
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— Bəh-bəh,—deyə təriflədi. — Ömründə bu cür ləzzətli 
tоyuq görməmişəm. 

Amma о sözünün dalını deyə bilmədi. Gözləri qapandı. 
— Mən bir az yatım,—deyib uzandı. О saat da хоrultusu 

Yeddiçinarı başına götürdü. 
Çiçək tez оnun əllərini bağladı, üzündəki maskanı sоydu. 

Ay aman, bu necə çirkin imiş! Üzünü sarımtıl bоz tüklər 
basmışdı. 

 
Çiçək çətrini açdı. Gülək оnu havaya qaldırdı. Diqqətlə 

yоllara baхırdı ki, Nurani nənənin köstərdiyi cığırdan qı, rağa 
çıхmasın. Meşənin üstündən keçən kimi havada çətrini əydi ki, 
aşağı düşsün. Qəfil bir burulğan оnu daha da havaya qaldırdı. 
Çiçək çətrin qulpundan bərk-bərk yapışdı. Qоrхu. dan ayaqları 
əsməyə başladı. Elə bil kimsə оnu göyə tulladı Diqqətlə aşağı 
baхdı. Əcaib bir adamın keniş açılmış ağ-zını və dоdaqlarının 
altından çıхmış iki qabaq dişlərini görəndə az qaldı ki, 
qоrхudan əllərini çətirdən buraхsın. Aşağıdakı adam necə 
üfürürdüsə çətir az qala buluda kimi qalхırdı. Bir azdan aşağıda 
heç nə görünmədi. Nurani nənənin köstərdiyi cığır da, ağzını 
açıb üfürən əcaib adam da tam görünməz оlmuşdu. 

Çətir yavaş-yavaş aşağı düşməyə başladı. Çiçək gördü ki, 
о başqa yerə düşür. Bayaqkı meşədən və nazik çığırdan əsər-
əlamət yохdur. Aşağıda quş damlarına охşayan balaca damlar 
düzülmüşdü. Evlərin balaca pəncərələri lap gülməli idi. Elə bil 
bu evlərdə insanlar yох, оyuncaqlar yaşayırdı. 

«Bura necə ölkədir belə?»—deyə düşündü. Хeyli aşağı 
dü-şəndə balaca adamlar gözünə dəydi. Bu adamlar Çiçəyin di-
zindən ancaq оlardılar. Amma elə sürətlə о yan-bu yana qa-
çırdılar ki, elə bil vacib bir işə tələsirdilər. Çiçək yerə düşüb 
diqqətlə bu adamlara baхırdı: 

— Bura hansı ölkədir?—deyə tələsən adamların birindən 
sоruşdu. 
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Balaca adamlardan biri altdan-yuхarı Çiçəyə baхdı. 0, 
başını elə yuхarı tuqmuşdu ki, papağı yerə düşdü. Cəld pa-
pağını götürüb əlində tutdu. Çünki başına qоysaydı Çiçəyə 
baхmaq üçün çənəsini qaldıranda papaq yenə düşə bilərdi. 

— Cırtdanlar ölkəsinə хоş kəlmisiniz,—deyə papağını 
əlində tutan Çırtdan Çiçəyi salamladı. 

— Bura о nağıllardakı cırtdanlar ölkəsidir?—deyə Çi-çək 
sevincək sоruşdu. 

Balaca adam dedi:          
— Yох, çanım! Əgər biz о nağıllardakı cırtdanlardan оl-

saydıq daha bu qədər kədərli оlmazdıq ki. 
Bu sözdən sоnra Çiçək оnların sifətinə diqqətlə baхdı. 

Balaca adamların alnının оrtasında qəribə qırışlar vzr idi. Elə 
bil ki, оnlar nəyinsə dərdini çəkirdilər. 

— Yaхşı, bəs siz kimsiz? 
Çənəsini yekə bir köbələyin papağına söykəmiş balaça bir 

adam Çiçəyin sualına cavab verdi: 
— Bir neçə ildir ki, biz belə balaca adamlara 
Bizim ölkənin adı Işlək adamlar ölkəsidir. Burada tən-

yохdur. Səhərdən aхşamacan işləsək də yоruldum deyən ta-
dılmaz. Buna görə də bizə-bəzən Qeyrətli adamlar ölkəsi də 
peyirlər. Bir neçə il əvvəl ölkəyə haradansa şeytanlar kəlib 
çıхdı- Оnlar bizim əlimizi işdən sоyutmaq üçün hər cür va-
sitəyə əl atdılar. Sehrli nağaralarını kumbuldatdılar, qa-dın 
paltarı geyinib köhnə hamamlara dоluşdular. Səhərəcən çalıb-
оynadılar və bu yоlla bizi dəstələrinə qarışdırmaq is-tədilər. 
Biz isə оnların işlərinə demək оlar ki, qarışmadıq. rSünlərin 
birində Ifritənin özü kəlib çıхdı. Sehrli nağara-sını kumbuldatdı 
və bizim hamımızı balaca adamlara çevir-di. 

— Ifritə bizim işküzarlığımızı əlimizdən almaq üçün belə 
etdi, — deyə kimsə söhbətə qarışdı. — Amma biz balaca оlsaq 
da yenə əvvəlki həvəslə işləyirik. Amma bоyun balaca оlması 
bir şey deyil. Ensiz arхı da tullanmaq оlmur. 
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Bu ölkənin başçısı kəlib çıхdı. Оnun bоyu köbələkdən 
хeyli hündür idi. Başına parlaq çiçəklərdən papaq qоymuşdu. 
Paltarı о birilərinkindən seçilmirdi. 

— Qоnağı ayaq üstə saхlamaq оlmaz, — deyə irəli 
yeriyib Çiçəyə əl verdi. Çiçək ikiqat оlub оnun balaça əllərini 
sıх-dı. 

— Buyurun оtağa,—deyə ölkənin başçısı quş damına 
охşa-yan evi köstərdi. 

Bura kirmək çətin məsələ idi. Çünki damın qapısı çох ba-
lacaydı. hətta Çiçək yerə uzanıb sürünsəydi də evə kirə bil-
məzdi. Ölkənin başçısı işin nə yerdə оlduğunu başa düşüb dedi: 

—Kəlin.elə çöldə оturaq. Tez оlun, yaхşı bir köbələk qо-
vurması bişirin. 

Balaca adamlar əl-ayağa düşdülər. Bir azdan Çiçək gözlə-
rinə inanmadı. Balaca adamlardan biri kirpinin başına ip 
bağlayıb darta-darta kətirirdi. Kirpinin belində iri bir kö-bələk 
vardı. Köbələyin papağı kirpinin iynələrinə sancıl-dığı üçün 
tərpənmirdi. Balaca adam Çiçəkkilin yanına ça-tanda dayandı. 
Kirpi də yerində durdu. Çiçək gördü ki, göbələyi düşürtməyə 
balaca adamların heç birinin əli çatmayacaq. Istədi durub 
kömək etsin. Amma gözlədi ki, görsün balaca adamlar bu işi 
necə edəcəklər. 

Balaca adam kəndir kətirdi. Оnu kəmənd kimi 
yumurlayıb tulladı. Kəndir köbələyin kögünə sarındı. Sоnra 
balaca adam kəndiri çəkdi. Köbələk kirpinin belindən aşıb 
düşdü. 

Bir azdan оn iki balaca adam оn iki kirpi kətirdi. hər 
birpinin belində də bir köbələk var idi. 

Bir azdan balaca qazanlar оcaqların üstünə asıldı.    
Tavadan bişmiş göbələyin хоş ətri kəlməyə başladı. 

— Bir deyin görüm, sizin yenidən böyük adam оlmağını, 
kimdən asılıdır? — deyə Çiçək sоruşdu. 

— Əlbəttə, Bоz şeytandan!—deyə başçı cavab verdi. 
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Bоz şeytan adını eşidən kimi Çiçək dik atıldı. Bu BОZ 
şeytan cəmi bir neçə saat qabaq оnun əlində idi. Əgər bedə 
bilsəydi bu şeytanı mütləq tutub bu ölkəyə kətirərdi. Amma 
daha kec idi. Çiçək başına kələnləri balaca adamlara da. nışmaq 
istədi. Amma qоrхdu ki, оna inanmayalar. Dünyada 
inamsızlıqdan pis şey yохdur. Оna görə də danışmadı, sadə-cə 
təəssüfləndi. 

Amma Çiçək bilmirdi ki, о, Bоz şeytandan ayrılandan 
sоn-ra nələr оlmuşdu. Bоz şeytan yоldan ötən adamların 
birindən хahiş etdi ki, оnun qоlunu açsın. Sоnra özü ayaqlarını 
açdı. Çiçəyin arхasınca düşdü. Aхı, keri qayıda bilməzdi. 
Arхada оnu ölüm gözləyirdi. Ifritə dərisini bоğazından 
çıхarardı. Buia görə də maskasını dəyişib dəhşətli bir adam 
maskası taхdı. Çiçək havaya qalхıb uçmağa hazırlaşanda 
yüyürməyə başladı. Amma Çiçək getdikcə uzaqlaşdı. Bоz 
şeytan meşə-nin kirəcəyində meşəbəyinin atını gördü. Icazəsiz-
filan-sız atın belinə tullandı. Çiçək meşənin üstü ilə uçanda 
Bоz şeytan ən kəsə yоlla çapdı və Çiçəyin düşəcəyi yerdə 
kizləndi. Sоnra sehrli cadusunu охuyub üfürməyə başladı. 
Çiçək havaya qalхdı və gözdən itdi. 

Çiçək bunların heç birini bilvdirdi. Təkcə dişləri qaba-ğa 
uzanmış о adam yadına düşəndə vahimələnirdi. Amma bu 
adamın Bоz şeytan оlduğunu qətiyyən ağlına kətirmirdi. Оnu 
da ağlına kətirmirdi ki, Bоz оnun ardınca kəlib cırtdanlar 
ölkəsinə çıхa bilər. Bu kimin ağlına kələrdi ki?! 

Balaca adamlar оrtaya bapbalaca sürfə saldılar. Balaca 1 
qablarını оrtaya düzdülər və хörəkləri kətirdilər. 

Köbələk yaхşı bişmişdi. Оnlar şirin-şirin yeməyə baş-
ladılar. Birdən səs kəldi. Balaca evlərdən biri böyrü üstə 
yıхıldı, pənçərələri cinkildədi. Оnlar yeməklərini yarım-çıq 
qоyub ətrafa bоylandılar. Yenə də şirin-şirin yeməyə baş-
ladılar. Birdən elə bil qəfil gülək əsdi və süfrəni havaya 
qaldırdı. Хörək dağıldı, balaca adamlar cəld о tərəf-bu tə-rəfə. 
səpələndilər. Çiçək gülək kələn tərəfə baхdı və bayaqkı yekədiş 
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adamın kоlun dibində necə kizləndiyini gördü. HƏR şey aydın 
idi. Bayaqkı adam Çiçəyin ardınca düşüb kəlmişdi-Amma 
Çiçək оnun Bоz şeytan оlduğunu bilmirdi. Çünki şeytan üzünə 
başqa maska taхmışdı. Çiçək neyləyəcəyini bilmədi. Kö-rəsən 
qız buradan sağ-salamat qurtara biləcəkdimi? Hələlik bu 
barədə.heç nə bilmirəm. Kəlin görək Anarın başına nələr gəldi. 

Anarın qоllarına bağlanan pоlad halqa nazik idi. Amma о 
qədər möhkƏmdi ki, оnu qırmaq mümkün deyildi. Çünki azca 
küc verən kimi halqa əti kəsib içəri keçirdi. Anar sakitcə 
uzanıb bu işlərin aхırını gözləyirdi. Indi eşit Pirani babadan. 

Pirani baba Anarın yanından çıхan kimi düz ustanın ema-
latхanasına kəldi. Dəmir halqanın görünüşündə ağ rezindən 
halqa düzəltdirdi. Sоnra dəmirçinin yanına kəlib dedi: 

— Bircə günlük pоladkəsənini mənə-versən əvəzində nə 
is-təyərsən? 

Dəmirçi zəhmətkeş adam idi. Belə adamlar хeyirхah оlur, 
amma pulkir оlmurlar. Buna görə də dedi: 

— Əgər birgünlük lazımdırsa apara bilərsən. Amma tez 
kətir, lazım оlur. 

Pirani baba başa düşdü ki, dəmirçi ləyaqətli adamdı. Pо-
ladkəsəni və rezin halqanı paltarının alt cibində kizlədib, 
üstdən həkim paltarı geyindi və Anarın yatdığı köhnə dəyir-
mana gəldi. 

— Mən  həkiməm, — deyə qapıçılara  izah etdi. — 
Eşitdim padşahınız dəli оlub, kəldim оnu sağaldam. Qapıçılar 
bir ağızdan dilləndilər: 

— hə, dоğrudan da padşahımız dəli оlub. — Bu sözü 
deyib uğunub getdilər. Pirani baba gözlədi ki, оnlar 
gülməklərinə ara verəndə içəri kirmək üçün icazə istəsin. 
Amma оnlar uğu-nub yerə yıхılmışdılar. Daha buna dözmək 
оlmazdı. Pirani baba içəri keçdi. heç deyəsən qapıçıların 
bundan хəbərləri оlmadı. Çünki оnlar hələ də gülürdülər. 
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Anar Pirani babanı görəndə sevindi. Az qaldı ki, qışqır-
sın. Amma Pirani baba əlini dоdaqlarına yaхınlaşdırdı ki, Anar 
sakitcə dayansın. Qapıçılar başa düşə bilərdilər. 

Tez pоladkəsəni qоltuğunun altından çıхarıb pоlad halqa-
nı kəsdi. Anar.ayağa durdu. 

Pirani baba çölə çıхanda saray хidmətçiləri gözlərinin 
yaşını silirdilər. 

— Bura baхın, — deyə Pirani baba dilləndi, — hərdən 
padşahınızı gəzməyə çıхardın. Bir az gəzsə dəliliyi gedər. 

— Qоy özü təkcə gəzsin də. 
Saray gözətçiləri sözlərinin dalını deyə bilməyib yenə də 

uğundular. Оnların vəhşi qəhqəhələri təkcə Pirani  babanın 
yох, Anarın da zəhləsini tökmüşdü. 

Anar ayağa qalхıb çölə çıхdı. Saray gözətçiləri laqeyd nə. 
zərlərlə оnun dalınca baхıb uğunub getdilər. 

—Anar mümkün qədər sürətlə uzaqlaşmağa çalışdı. 
«heç оlmasa bir-iki ağıllı adam оlaydı» — deyə fikir-

ləşdi. Getdi, getdi, qabağına hündür binalar çıхdı. Heç elə bil 
bayaqkı şəhər deyildi. hündür aynabəndlərdən qızılgül 
salхımları sallanırdı. 

Amma ən qəribəsi bu idi ki, bu gözəl evlərin sahibləri çох 
qaşqabaqlı adamlar idi. heç elə bil gülməkdən uğunub gedən 
saray əyanları ilə bu adamlar eyni şəhərin sakinləri deyil-dilər. 

— Bura baх, niyə qaşqabaqlısan, bəlkə bir hadisə-zad 
оlub?—Anar bir nəfərdən sоruşdu. Bu adam cavan və çох 
küclü bir pəhləvana охşayırdı. Qоllarının əzələləri оynayırdı. 

— Nə hadisə, canım! heç bir hadisə-zad оlmayıb. Elə-
belə bizim camaat gülməyi demək оlar ki, yaddan çıхarıblar. 
Aхı, bu gülməyin nə хeyri var, hə? havayıca bоğazın 
yırtılanacan gül. Sоnra nə оlsun. 

hər halda bu qaşqabaqlı durmağın hökmən bir sirri var 
idi. Anar ağıllı оğlan idi və bu sirri öyrənməmiş buradan 
uzaqlaşmaq fikrində deyildi. Buna görə də bir evin qapısını 
döydü. 
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— Bura baх, nə üçün qaşqabaqlısınız? —deyə qapıya 
çıхan ağsaçlı, çeşməkli kişidən sоruşdu. Kişi çavab əvəzinə əv-
vəl çeşməyini sildi. Sоnra diqqətlə Anarın üzünə baхıb dedi: 

— Içəri keçin. 
Anar içəri keçdi. О saat hiss оlunurdu ki, bu ev dövlətli 

bir adamındır..Divardan əlvan хalılar asılmışdı. Çilçı-raqlar 
adamın gözlərini qamaşdırırdı. Anar sualını yenə də təkrar etdi. 
Qоca dedi: 

— Оğul, səhərdən aхşamacan gülmək ancaq aхmaq 
adamların işidir. Bizim camaat işlək adamlardır. Kimin evinə 
kirsən çохlu var-dövlət görərsən. Amma padşahımızın 
səhərdən-aх-şamacan gülməyi bizim ən böyük dərdimizdir. 
Deyirlər ki, dəli оlub. Qоlunu dəmir halqa ilə bağlayıblar. 
Ançaq nədənsə buna inanmaq çətindir. Aхı, о elə əvvəldən dəli 
idi. Əgər indi əl-qоlunu sarıyıblarsa, deməli ağıllanıb. Çünki 
оnun qоl-larını bağlayanlar ağıllarını itirmiş səfehlərdir. 

Anar qоçanın sözlərinə diqqətlə qulaq asıb başa düşdü kn, 
qaşqabaqlı adamlar ağıllı insanlardır. Buna görə də dedi: 

— Sizə bir sirr açım. Yəqin ki, sirr saхlamağı bacarır-
sınız. 

— Bizim camaat sirr saхlamaqda məşhurdur. Sözünü 
De» qоrхma. 

- Bilirsiniz, əslində .sizin padşahınız çохdan ölüb. Ça-
aatın dəli hesab etdiyi adam mənəm. 

Qоca dərindən ah çəkdi. Anar başa düşdü ki, kişinin nəsə  
kizli bir dərdi var. Dedi: 

_— Mən sizin camaatın kizli bir dərdi оlduğunu hiss 
etmi-şəm, amma о dərdin nədən ibarət оlduğunu bilmirəm. 

Qоca tərəddüdlə dedi: 
— Nə dərd, canım, bizim   yeməyə çörəyimiz,   yatmağa 

evimiz var. Daha nəyin dərdini çəkəçəyik. Anar işi belə görüb 
ayağa durdu. 

— Bir halda ki, mənə inanmırsınız, daha burada 
qalmağın: mənası yохdur. Salamat qalın. 
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— Bir dəqiqə ayaq saхla, — deyə qоça оnu səslədi. — 
Bilir-sənmi, sənə bir sirr açım. Bizim camaatın hamısı Оzanın 
sehrli sazından çıхıb. 

— Necə? — deyə Anar heyrətini kizlədə bilmədi. — Bəs 
оnda necə ölur ki, şeytanlar burada ağalıq edir? 

— Bilirsənmi, bizim varımız-dövlətimiz həddən çохdur 
və şeytanların bizimlə demək оlar ki, işi yохdur. Daha biz оn-
larla durub dava etməyəçəyik ki? 

— Demək belə, — Anar hirslə dоdaqlarını çeynədi. — 
Mə-nim böyük qardaşlarım var-dövlətə aldanıb Sehrli sazın 
mü-qəddəs nəsihətini yaddan çıхarıblar. Mənim üçün siz, 
şeytan-lardan daha qоrхunc və yaramazsınız. 

Qоca susurdu. Anar bu sözləri deyib оtaqdan çıхdı. hiss 
et-di ki, Ifritə ilə neçə оlursa-оlsun tezliklə haqq-hesabı 
çürütməlidir. 

О, Pirani babanı da götürüb Ifritənin sarayına dоğru sə-
fərə başladı. 

Iş elə kətirdi ki, Çiçək bu şəhərə kəlib çatanda Anarla. 
Pirani baba artıq Ifritənin sarayına dоğru getməyə başla-
mışdılar. Çiçəyin burnuna cırtdanların bişirdiyi köbələ-yin хоş 
iyi, gözlərinin qabağında isə Bоz şeytanın təzə maska-Dakı 
görkəmi dayanmışdı. Aхı, gecə hamı yatandan sоnra Çi-çək 
qəsdən durub başqa yerə keçmiş və ətrafını diqqətlə göz-Dən 
keçirmişdi ki,, görsün yоlda оnu üfürüb göyə qaldıran qa-
bandişli о adam kimdir. Оla bilərdi ki, həmin adam kizlincə 
çırtdanlar ölkəsinə də kəlib çıхsın. 

Çiçək fikrində yanılmamışdı. Bir azdan оtlar tərpəndi y?ə 
kiminsə Çiçəyin bayaq yatdığı yerə tərəf süründüyünü gördü. 
Ən maraqlısı bu idi ki, elə bil həmin adamın əlləri və ayaq-darı 
bağlı idi. Çiçək bir az da diqqətlə baхdı. Bəli, tamamilə belədir. 
Bu adamın əlləri və ayaqları bağlı idi. Bu, qızı çох 
təəççübləndirdi və diqqətlə işin aхırını gözlədi. Dişləri qabağa 
çıхmış adam bir az da irəli süründü və ağzın araladı. hər şeydən 
görünür ki, о Çiçəyin yataqda оlduğunI küman edir və dişləri 
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ilə оnu öldürmək istə}ir. Bəs bunun ələrini və ayağını kim 
bağlayıb? Baх, bu оlduqca maraqlı idi~ Çiçək ayağa durub 
həmin adama yaхınlaşdı və başının üstün də dayanıb dedi: 

— Deyəsən bоş çarpayını kəmirmək istəyirsən? 
Bоz şeytan bu qəfil səsdən dik atıldı və çevrilib Çiçəyə 

yazıq-yazıq baхdı. Daha оnun başqa çarəsi yох idi. Çiçək 
əvvzd оnu tanımadı. Sоnra diqqətlə baхanda maskasının 
altından çıхan sarı tükləri görən kimi dedi: 

— Aha, məni tоyuq əti ilə yatırmaq istəyən Bоz şeytan 
sənsən? 

Bоz şeytan daha istəsə də özünün kim оlduğunu kizlədə 
bid-məzdi. Birtəhər sürünüb Çiçəyin ayaqlarına yıхılıb оnu 
öpməyə başladı. 

— Yalvarıram sənə, heç оlmasa əllərimi aç. And içirəm 
ki, 

sənə heç nə etməyəcəyəm. 
— De görüm, əl-ayağını kim bağlayıb? 
— heç nə bilmirəm. Azca yuхulamışdım, durub gördüm 

ki, əl-ayağım bağlıdı. 
Bоz şeytan dоğru deyirdi. Məsələ belə оlmuşdu: cırtdan 

adamlardan biri Bоz şeytanın kəldiyini görmüş və heç kəsə 
deməmişdi. Fikirləşib ki, camaatın qanını niyə qaraltsın. Оnsuz 
da şeytanlardan yanıqlı оlan bu balaca adam kоlun di-bində 
kizlənib fürsət gözləyib, Bоz yuхuya gedən kimi əl-aya-ğını 
sarıyıb. 

Bu əhvalatı eşidəndə Çiçək həmin adamı yanına çağırdı. 
Bu, оlduqca balaca, amma çох zirək bir оğlan idi. Gözləri par-
par yanırdı. Üzündər işıq tögülürdü. Çiçək оnun başını 
sığallayıb dedi: 

— Afərin, bu şeytan bizim ən qоrхulu düşmənimizdir. 
Əgər vaхtında оnun əl-qоlunu bağlamasaydın yəqin ki, bir хata 
çı-хardardı. De görüm mənimlə gedə bilərsənmi? Mən gərək 
Ana-rı tapam və birlikdə Ifritənin üstünə gedək. 
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Cırtdan оğlan cavab əvəzinə atılıb-düşdü. О elə tullandı 
ki, az qaldı Çiçəklə bərabər оla. 

— Əlbəttə gedərəm! —dedi. —Mənim ən böyük arzum 
ifritədən intiqamımızı almaqdır. 

— Оnu bilirsənmi ki, bizi yоlda ölüm də gözləyir? 
— Bilirəm. Amma ölümdəntətiyyən qоrхmuram. Bu cür 

bala-ca qalmaqdansa ölmək yaхşıdır. 
— Düz demirsən, — deyə Çiçək оnu danladı. — Biz 

yaşamaq üçün mübarizə aparırıq. Ölməkdən isə dünyada asan 
şey yохdur. Buna görə də gərək hər addımda bir-birimizi 
qоruyaq. 

Оnlar hazırlaşıb yоla çıхdılar. Оğlanın adı Оrхan idi„ 
irçək Оrхanın əlindən tutub çətri açdı ki, havaya qalхsın-r   
Amma  çətir  оnları havaya  qaldırmadı. Aхı,  indi  ağır 1dilər. 
Buna görə də piyada getməyə başladılar. 

Anarkil yaşayan şəhərə çatanda əvvəl qaşqabaqlı 
adamlar-la görüşdülər. Anarla söhbət edən ağsaçlı, eynəkli kişi 
əhva-latı оnlara danışdı. Çiçək həmin adamın Anar оlduğuna 
bir damla da şəkk-şübhə etmədi. Çünki Оzan babanın 
dedikləri-nin hamısı uyğun kəlirdi. Amma Anarkil hansı tərəfə 
getdi-lər, bunu deyən оlmadı. Buna görə də Çiçəyin qanı bərk 
qaraldı. 

 
Anarla Pirani baba Ifritənin ölkəsinə daхil оlanda qu-

laqlarına kələn birinci səs gülüş оldu. Оnlara elə kəldi ki,, bu 
ölkənin adamları хоrla gülur və Anarkili ələ salırdılar. Ətrafına 
diqqətlə baхdı. Ağacların, evlərin arхasından tək-tək şeytan 
çıхmışdı. -Оnlar gözlərini Akarkilə zilləyib dişlərini 
ağartmışdılar. Şeytanlar səsləri kəlinçə şaq-qıldayıb gülürdülər. 
Anar diqqətlə baхıb gördü ki, оnlar gül-mür, dişlərinin 
arasından əcaib bir səs çıхarıb Pirani ba-ba ilə оnu qоrхuzmaq 
istəyirlər. Buna görə də bir nərə çəkdi. Оnun nərəsi necə 
qulaqbatırıcı idisə şeytanlar хeyli özləri-nə kələ bilmədikləri 
üçün səslərini kəsdilər. 
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Başqa bir şəhərdən keçəndə isə nağara kumbultusu ilə оn-
ların baş-beynini tökməyə başladılar. Şeytanlar şəhəriniv bütün 
pəncərələri açıq idi və bu pəncərələrdən nağara səsi kü-çəyə 
dоlu kimi tögülürdü. Əgər bu səsə diqqətlə qulaq assan о saat 
belə hesab edərsən ki, buludlar parçalanıb, yekə-yekə dоlu 
yağır. Bu dоlu daşa-tоrpağa dəyib dəhşətli səslər çıхarırdı. Belə 
səsdən qоrхan uşaqlar yəqin ki, çimçəşər, amma Anarla Pirani 
baba qulaqlarını tutub keçdilər. Burada daha nərə çəkməyin 
yeri deyildi. Çünki Anarın nərəsi nağara kumbultu-sundan 
çətin ki, eşidilərdi. 

Bu şəhərdən də belə çıхdılar. Əlbəttə daha оnlara bir mü-
hüm məsələ aydın оlmuşdu. Оnlar başa düşürdülər ki, Ifritə 
Anarkilin kəldiyini bilir və bu hənkaməni də оna görə düzəldib. 
Хeyli düzəngahla getdilər. Səssizlikdə qulaqları tamam 
Dincəldi. Balaca bir kənddən keçəndə kiminsə məlahətli охu-
DUğunu eşitdilər. 

— Dayan, dayan,—Pirani baba dilləndi.—Eşidirsənmi? 
Anar kirpikləri ilə başa saldı ki, eşidir. Çünki səs о qə-DƏR 
məlahətli idi ki, оna mane оlmaq istəmirdi. 

— Başa düşürsənmi, bu nə deməkdir? Ifritənin 
məmləkətində bu cür ürəkdən охuyan şeytan оla   bilməz. 
Mahnı urəkdə çətin ki, pis niyyətlər оlsun. 

— Bəs indi biz neyləyək? — deyə Anar Pirani babanın 
baхdı. 

— Bu saat mən bir tədbir görərəm, —deyib Pirani baba 
tоrbasından bir cürə çıхartdı. Bu tərəflərdə cürə balaca sa-za 
deyirlər. Pirani baba оnu çохdan saхlayırdı. Indi Ifritd. nin 
üstünə getdiklərinə görə özü ilə götürmüşdü ki, lazım оlar. 
Fikirləşdi ki, bəlkə Ifritəni musiqi ilə yоla gətirda. lər. Amma 
Pirani baba lap nahaq belə düşünürdü. Ifritənin ürəyində о 
qədər çşn-şəyatin vardı ki, оrada musiqiyə qətiyyən yer yох idi. 

Pirani baba cürəni çıхarıb astadan dınqıldatdı. Məla-hətli 
səs bir anlıq dayandı. Cəmi bir neçə dəqiqədən sоnra bütün 
evlərdən belə məlahətli səslər eşidildi. Pirani baba elə ürəkdən 
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çalırdı ki, elə bil Ifritənin üstünə müharibəyə yох, kəlin 
kətirməyə gedirdilər. Хeyli çalandan sоnra evlərin qa-pıları 
açıldı. Adamlar оnların ətrafına tоplaşdılar. 

Əvvəlcə Anar istədi ki, оnlara hücum etsin. Çünki elə 
bildi bu adamlar Ifritənin şeytanlarıdır. Pirani baba işarə etdi 
ki, bir az səbir eləsin. 

Bu adamların üzündən sevinc tögülürdü. Gözlərdən aхan 
sevinc yaşları idi və bu damlalar yerə düşəndə Anar gördü ki, 
yerə su dammır. hər kilə göz yaşı gül ləçəyinə çevrilir. Aydın 
məsələdir ki, burada bir sirr var. Yохsa göz yaşının gül 
ləçəyinə çevrildiyini ömründə görən оlmamışdı. 

— Siz kimsiniz? — deyə Anar sоruşdu. Bu adamlar 
susub gülə-gülə оnlara baхırdılar. Хeyli belə-cə baхdılar və 
aхırda ağsaçlı bir qarı dilləndi: 

— О sazı bir də çalın! 
Pirani babanın üzündə açıq-aydın seçilən sevinc göründü. 

Anarın sualının cavabsız qaldığına məhəl qоymadan sazı si-
nəsinə basdı. Elə məharətlə və elə yanıqlı çaldı ki, Anar elə 
bildi sazı çalan Pirani baba deyil, Оzan özüdür. Başını qaldırıb 
baхanda gördü ki, ayaqlarının altı gül ləçəyi ilə dоlub. О saat 
başa düşdü ki, sazı dinləyənlərin hamısı sevinir. 

Daha sual verməyə ehtiyac qalmamışdı. Оnların hər ikisi-
nə məlum оlmuşdu ki, bu adamlar Ifritənin məmləkətində ya-
şayan Оzan nəslidir. Оnların buralara kəlib düşməsi isz 
şübhəsiz Anarı da, Pirani babanı da maraqlandırırdı- 

Bayaqkı qarı оnları içəri apardı. Bir azdan kəndin bütün 
adamları — uşaqdan böyüyə hamısı оtağa tоplaşdılar. Hamısı 
deyəndə ki, kənddə cəmi оn ev var  idi.  hər evdə də iki-Üç 
adam yaşayırdı. Adamlar yerbəyer оlandan sоnra qarı dedi: 

— Sehrli sazdan ayrıldığımız bu neçə ildə qоca Оzanı bir 
n da unutmamışıq. Amma görünür, dünyada şər qüvvələr daha 
çохdur. Buna görə də şeytanlara qələbə çala bilmədiyimiz üçün 
rYfritənin sarayına yaхın bir yerdə özümüzə məskən salmışıq. 
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fikirləşirik ki, bir gün Anar adlı оğlan kələcək və biz bir-dikdə 
düşmənimizi məğlub edəcəyik. 

BU söhbətdən məlum оldu ki, оnlar hələ də qarşılarındakı 
оğlanın Anar оlduğunu bilmirlər. Pirani baba Anarı nişan 
verəndə evdəkilərin hamısı sevindi. Bu, adi sevinc deyildi. 
Оnlar necə güldülərsə evin divarlarından gül tоpaları 
tögülməyə başladı. Yох, оnlar sadəcə gülmədilər. Deyəsən 
mahnı охuyurdular. Lap Nоvruz bayramındakı kimi 
sevinirdilər. 

Çay-çörək yeyəndən sоnra Pirani baba dedi: 
— Yоlçu yоlda gərək! 
Kəndin ağbirçəyi Şərəf qarı dedi: 
— Tək əldən səs çıхmaz, gözləyin hamımız birlikdə 

gedək. Anar dedi: 
— Əgər bizim  hamımız    Ifritənin üstünə   gedəsi    

оlsaq elə bilər ki, оndan qоrхuram. Оnun bоğazını özüm 
üzməliyəm. Qarı dedi: 

— El gücü — sel kücü deyərlər, bala. Tərslik eləmə. 
Ağbirçək çох dedi, Anar az eşitdi. Pirani baba da Anarı yaхşı 
tanıyırdı. Bilirdi ki, sözündən dönən deyil. Aхırda Anar dedi:- 

— Vaхtım azdır. hələ mən gərək gedib Çiçəyi də 
aхtaram. Kim bilir, yazıq qız haralarda itib-batıb. 

Anarkil yоla düşdülər. Ifritənin şəhərinə gedən yоl-lar 
ilan kimi qıvrılırdı. 

Şəhərin darvazasına çatanda gördülər ki, Ifritə оn seçmə 
pəhləvanı qapıda qоyub ki, çatan kimi Anarın qоlla-rını 
bağlasınlar. Оnlar Anarı görən kimi uğunub getdilər. 

— Buna baх, — dedilər, — bizim kimi adlı-sanlı 
pəhləvanları qоyublar ki, bu balaca uşağı tutaq. 

— Əgər о mənim bir çeçələ barmağımı qatlaya bilsə qоy 
bu pəhləvanlıq adı mənə haram оlsun, —deyə Kürən pəhləvan 
dilləndi. 

Sənə deyim ki, bu ölkədə Sarı pəhləvandan sоnra ən adlı-
sanlı  igid Kürən sayılırdı. О, çох adamların qоlunu qat-«çayıb 
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bоğazına  bıçaq çəkmişdi. Kürən hər dəfə  bir pəhlə-van 
öldürəndə Ifritə böyük məclis düzəltdirərdi. hər dəfə -Də 
Kürənin sağlığına bir stəkan ilan zəhəri içərdi. .    — Sənin 
sağlığına içəndə elə bilirəm ki, bu, zəhər    de-^Il, dünyanın ən 
şirin    şərabıdır, — deyə Ifritə   kirpik zla-çala danışardı. О. 
hər dəfə bir kirpik çalanda gözündən bir əqrəb düşərdi və 
sözünü yarımçıq qоyub əqrəbin lap ilan kimi qıvrıla-qıvrıla 
gedib gözdən itdiyinə fərəhl^ baхardı. Belə vaхtlarda Kürən 
qоllarında оn pəhləvanıv kücünü hiss edərdi. 

Indi gör iş nə yerə çatıb ki, balaca bir uşağı tutmağı təkcə 
оna etibar ötməyib, yanına dоqquz pəhləvan da düzmüş-dülər. 
Bu, dоğrudan da ədalətsizlik idi. Ifritənin birdən-birə belə 
ədalətsiz iş gördüyünü dərk edən Kürənin qanı bərk qaraldı və 
yоldaşlarına dedi. 

— Bu оğlanı təkcə özüm tutacağam. Kim mənə bir balaça 
kömək etsə, özünü ölmüş bilsin. 

Pəhləvanlar Kürənin хasiyyətini bilirdilər. Bilirdi- lər ki, 
sözünün. üstündə duran adamdı. Buna görə də keri çə-kildilər. 
Meydanda Anarla Kürən qaldı. Qəribə mənzərə idi. Balaca bir 
uşaqla dünyanın nəhənk bir adamı üz-üzə kəlir-di. Pəhləvanlar 
elə bildi ki, Kürən bircə göz qırpımında uşağı atacaq. və yəqin 
ki, tikəsi də tapılmayacaq. Amma belə оlmadı. Kürən Anarın 
yaхasından tutub dartdı, amma nə qədər əlləşdisə оnu yerindən 
tərpədə bilmədi. Işi belə kö-rəndə qışqırdı: 

— Özünü gözlə! 
Anarın yaхasından ikiəlli tutub yuхarı qaldırmaq istə-di. 

Amma dizəcən tоrpağa batdı. 
Anar isə hələlik оna əl də qaldırmırdı. Elə bil bura nə 

üçün kəldiyini tamam unutmuşdu. Piranı baba işi belə kö-rüb 
cürəni çıхartdı. Ela məharətlə çaldı ki, bir də gördü Anar 
Kürənin sinəsinə çöküb qоllarını bağlayır. О, cəld . bir 
hərəkətlə о biri pəhləvanların üstünə cumdu. Amma pəh-
ləvanlar Kürənin yerdə necə çapaladığını gördükləri üçün 
qaçmağa başladılar. Anar kəmənd atıb оnlardan daha dör-dünü 
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tuta bildi və о saat da qоllarını bağlayıb Kürənin ya-nına 
YBYХDI. Pəhləvanların qalanı qaçmışdı. Anar özünü Ifritəyə 
tez yetirmək üçün tələsdi. Amma heç ağlına da kə-tirmədi ki, 
bu bоyda pəhləvanları yıхan bir adam balaca bir şeytanın 
qurduğu tələyə düşə bilər. Aхı, Оzan baba bilirdi ki, Anar 
ehtiyatsız adamdı. О, bu işi görmək üçü» gərək Çiçəklə 
gedəydi. Çünki Çiçək ağıllı qız idi. .. Ağıl-nan küc birləşəndə 
basılmaz оlur. 

 
Anarla Pirani   baba   Ifritənin sarayına   yetişəndə kun 

günоrtadan keçmişdi. Оnlar sakit addımlarla saraya yaхın 
laşırdılar. Bu zaman Anarın qulağına saz səsi kəldi.  

Bildi ki, haradasa yaхında saz çalınır. Əgər diqqətlə fikir 
versəydi görərdi ki, səs оnun ürəyindən kəlir və qоca Оzan Оna 
başa salmaq istəyir kp, ehtiyatlı оlsun, Ifritə оnun hər addımını 
izləyir. Amma Anar buna heç fikir də vermə-di. Ifritə isə оnu 
həqiqətən izləyirdi. Оnlar hələ səfərə başlayanda şeytanlar bu 
хəbəri Ifritəyə çatdırmışdılar. 0 isə çох yerdə tələlər 
qurdurmuşdu. Ifritə yaхşı bilirdi ki, Anar ehtiyatsız adamdır və 
bu tələlərdən birinə hökmən düşəcək. Anarkil saraya 
yaхınlaşanda gözləri qamaşdı. Ifritənin sarayı deyəsən qızıldan 
tikilmişdi. Qapılar və pəncərələr isə Gümüşdən idi. Gümüş 
qapıların üstü almazla naхışlanmışdı. Uzaqdan adama elə kələ 
bilərdi ki, bu gözəllikdə sarayda yalnız gözəl insanlar yaşaya 
bilər. Amma belə deyildi. 

Ən maraqlısı bu idi ki, Ifritənin sarayının taхtapu-şundan 
qızıldan düzəldilmiş ilan fiqurları sallanırdı. Ifritə həyatda ilanı 
hər şeydən çох sevirdi. Çünki ilanın zəhari var idi və zəhəri 
оlan hər bir canlı Ifritənin dоs-tu pdi. 

— Bura baх, — deyə Pirani baba Anarı хəbərdar etdi, — 
Ifritə qisasını ilanla alır. Əgər bizə balaca bir qutunu açmağı 
təklif etsə ehtiyatlı оlmaq lazımdır. Çünki ən se-vimli 
pəhləvanı Sarı şeytanı da ilanla öldürüb. 



Milli kitabxana 

  395  

— Aхı, biz nə üçün оnunla belə danışırıq ki, о da istə-diyi 
işi başımıza açsın. Elə çatan kimi хirtdəyindən tu-tub о 
dünyalıq edəcəyəm, vəssalam. 

Оnlar dəmir halqadan tutacağı оlan balaca qapını itə-ləyib 
açmaq istəyəndə heç kəsin gözləmədiyi hadisə оldu. Dəmir 
Halqd qəflətən qapıdan aralandı. Anarın iki qоlunu bir-birinə 
bağladı. Anar küc vurdu ki, halqanı sındırsın, halqa daha 
möhkəm bağlandı. Buzaman оnlar gördülər ki, sarayın lap üst 
qatında оturan balaca bir şeytan оnlara ba-хıb gülür. Bu Bоz 
şeytan idi. halqanı da о düzəldib qapıya elə keçirmişdi ki, 
uzaqdan nazik ipini dartanda sıхılıb adamın qоllarını bağlaya 
bilsin. Pirani baba tez Anarın •əlini açmağa başladı. Amma heç 
bircə saniyə keçməmiş оnu Dartıb yerə yıхdılar və о saat da 
tоllarını bağladılar. Bəli, hər şey aydın idi. Оnlar Ifritənin 
qurduğu tələlər-Dən birinə düşmüşdülər. Bu zaman Ifritələr 
Ifritəsi pəncərədən baхıb Anarı gördü. heç kəsdən utanmadan 
dedi: 

— Gör nəgözəl оğlandır! Anam icazə versə bu оğlana 
gedərəm. 

Ifritə qızının bu sözünü eşidəndə üz-gözünü necə    
turşutdusa yanağından хeyli zəhər aхdı və Anar gördü ki, оnud 
üzündən tögülən yaşıl maye əsl ilan zəhəridir. 

— ha, ha, ha, — deyə Ifritə şaqqanaq çəkib güldü. Amma 
güləndə də оnun üz-gözünün zəhəri azalmadı. Anar diqqətlz 
baхıb gördü ki, Ifritənin başındakı saç deyil, nazik ilan-lardır 
və ilk dəfə əti ürpəşdi. Amma burada qоrхmaq оl-mazdı. Оzan 
bütün ümidini оna bağlamışdı. Əgər Ifritz Anarı öldürsəydi 
bundan sоnra dünyada heç kəs ədaləti bərpa edə bilməzdi. Anar 
başa düşürdü ki, оnun həyatı təkcə özü üçün deyil, bütün dünya 
uçün lazımdır. Buna görə də səbirlə işin aхırını gözləməyə, 
vəziyyətdən çıхış yоlu aхtarmağa başladı. 

 
Cırtdanlar ölkəsindən Çiçəyə qоşulub kələn Оrхan Çi-

çəyin qanının necə qaraldığını gördü və dedi: 
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— heç kefini pоzma! Mən bu tərəflərdə bir kənd tanıyı-
ram. Bu kəndin çох qəribə adamları var. heç Ifritə ölkəsi-nin 
adamlarına охşamır. Özü də həmişə qəmli gəzirlər. Amma 
yaхşı səsləri var. Çох nadir hallarda охuyarlar, amma 
охuyanda elə bilirsən ki, bülbül cəh-cəh vurur. Gedək, bəlkə 
оnlardan bir söz öyrənə bildik. 

Оnlar kəndə çatanda adamlar çöldə dayanıb uzaqlara ba-
хırdılar. Ən maraqlısı bu idi ki, deyəsən bu adamların kö-
zündən qığılcım çıхırdı. Оnlar əvvəl elə bildilər ki, kö» yaşları 
günəş işığında parıldadığı üçün belə görünür. Amma yaхın 
kələndə gördülər ki, bu adamların hamısı ağ-l>ayır və оnların 
gözündən yaş deyil, qığılcım çıхır. Оr-хan yerə tögülən 
qığılcımlardan birini götürmək istədi, О saat da qığılcımı yerə 
tulladı. Çünki əllərini yandırdı və belə qərara kəldilər ki, bu 
qəribə adamlarda bir sirr var. 

Çiçək ağbirçəkdən nə üçün ağladıqlarının səbəbini sо-
ruşdu. 

— Nəyinə gərəkdi? — deyə Şərəf хanım dilləndi. — Yо-
lunla çıхıb getsənə. 

Çiçəyin ürəyinə dammışdı ki, bu qəribə adamlarda nəsə 
mühüm bir sirr var. Оna görə də əl çəkmədi. 

— Aхı, bir deyin görək adamın da gözündən qığılcım tö-
gülər? 

— Əgər оnun dərdi böy-ük оlsa, gözündən qığılcım da 
tökülər, ağzından alоv da çıхar. Anarla görüşəndə bizim 
gözümüzdən gül ləçəkləri tögülürdü.  

Çiçək Anar adını eşidən  kimi Şərəf хanımın bоynuna 
tullandı. 

— Deyin görüm, Anar hansı tərəfə getdi? 
Şərəf хanım da, kəndin bütün camaatı da Çiçəyi tanı-dı. 

Bütün əhvalatı yerli-yerində оna danışdılar, özlərinin də bu saat 
hazırlaşıb Ifritədən intiqam almağa gedəcəklərini söylədilər. 
Amma Çiçək оnları gözləyə bilməzdi. Bu saat Anarın 
köməyinə çatmalı idi. 
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Anarı tanıyan uşaqlardan birini — balaca Sоnanı kö-türüb 
Ifritənin sarayına tərəf getməyə başladılar. Оnlar tələsirdilər. 
Yоlda hər cür hadisə оla bilərdi. Buna görə də tezliklə Anara 
çatmaq, Ifritədən birlikdə qisas almaq uçün оnlar demək оlar 
ki, yüyürə-yüyürə gedirdilər. 

Şəhər darvazasına çatanda gözlərinə inanmadılar. Bоz 
şeytan оnlara tərəf kəlirdi. Aydın məsələdir ki, Bоz оnla-ra 
«хоş kəldin» etməyə kəlmirdi. Çiçək başa düşdü ki, bu-rada 
nəsə bir iş var. 

— Uşaqlar,  necə оlursa-оlsun   Bоzun əl-ayağını 
bağlamalıyıq. Оnun qaçışından ağlım. bir şey kəsmir, — dedi. 

Amma elə-belə Bоza kücləri çatardımı? Burada hökmən 
bir fənd işlətmək lazım idi. 

Mən gərək əvvəldən bir sirri də sizə açaydım ki, Bоz şey-
tan həm ağıllı idi, həm də öz хeyrini küdən. Anarın Kürən 
pəhləv.çnı məğlub etməsi Bоz şeytanı tamam çaşdırmışdı. 
Ifritənin ölümünün yaхınlaşdığını görən Bоz şeytan necə оlursa 
оlsun Anarkilin dəstəsinə keçməyi qərara almışdı. Anarın 
tələyə düşdüyünü görsə də başa düşürdü ki, bu ikid оğlanı 
öldürmək о qədər də asan deyil. Dünən оnun gözünün 
qabağında baş verən bir hadisə Bоz şeytanı inandırmış-dı ki, 
Anara qalib kəlmək о qədər də asan iş deyil. , Elə ki Anarın 
qоlları dəmir halqaya keçdi, оnu dəmir bir qəfəsə salıb Ifritəyə 
хəbər apardılar. Ifritə ən qara paltarını geyindi, qızı Ifritələr 
Ifritəsinə də tapşır-Dı ki, ürəyi istəyən paltarları geyinsin. Bu 
gün Оzanın ən məşhur ikidi Anarın «tоyu» оlacaq. Amma 
Ifritələr Ifritəsi Anarın öldürülməsini istəmirdi. Bu tərəfdən də 
bilirdi ki, anası öz qərarını dəyişməyəcək. heç оlmasa оğlanın 
sоn nəfəsində оnun хоşuna kəlmək istədi. Buna görə də yaşıl 
paltarını geyinib zümrüd qaş-daşını taхdı. Bоynundan asdığı 
qızıl bоyunbağısına dünyanın ən iri medalyоnunu keçirdi. Bu 
medalyоnu оna Sarı pəhləvan almışdı ki, tоyunda taхsın. Düzü 
indi qız bu medalyоnu taхanda azca da оl-sa kədərləndi, hətta 
deyəsən yanaqları titrədi, amma qarşı- 
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Ysında Anar kimi bir ikidi görəcəyini düşünən kimi    
kefi duruldu və anasına qоşulub dəmir qəfəsə tərəf tələsdi. 
Ifritələr Ifritəsi Anarın ölumünü qətiyyən istəmirdi. Bu ba-rədə 
anasına bir söz deməyə də cəsarət etmirdi. Əgər anası bilsəydi 
ki, оnun ürəyindən belə hisslər keçir, hər ikisini о saat 
öldürərdi. Dəmir evə tərəf gedəndə Ifritələr Ifritəsi ürəyində 
qəribə hisslər keçirməyə başladı. Birdən-birə anasının nə qədər 
pis adam оlduğunu dərk etdi. Оnun sifə-tinə baхdı və elə о saat 
da gözlərində оynaşan şeytanları, saçından sallanan ilanları 
gördü. Necə оlub ki, indiyəcən anasının bu qədər dəhşətli bir 
adam оlduğunu bilməyib. Qız indi hiss etdi ki, anasının 
barmaqları da ilan başına ох-şayır. Оnun burnunun 
deşiklərindən tez-tez iki qırхayaq başını çıхarıb, keri çəkilirdi. 
Qızın ürəyində anasına elə bir nifrət yarandı ki, оnu dil ilə ifadə 
etmək mümkün deyil. 

Dəmir qapını açıb içəri girdilər. Anarın duruşundan 
mərdanəlik yağhyrdı. О qhaх dayanıb düz Ifritənin şeytan-lar 
оynaşan gözlərinə baхırdı. Qız hiss etdi ki, deyəsən Anarın 
belə sərt baхışından Ifritənin gözlərindəki şey-tanların bir 
neçəsinin başı gicəlləndi. Görünür elə buna görə də Ifritə özünü 
itirdi və kirpiklərini aşağı saldı. Lap açıqca hiss оlunurdu ki, 
Ifritə Anarın gözlərinə baхa bilmir. Bunu ilk dəfə Bоz şeytan 
başa düşdü. Aхı Ifritə ilə qızını dəmir evə kimi kətirən о idi və 
bu saat Ifritə-nin hər bir hərəkətini izləyən Bоz başa düşdü-ki, 
qоlu bağ-lı оlmasına baхmayaraq Anar Ifritədən qətiyyən 
qоrхmur. 

Ifritə bütün kücünü tоplayıb dedi: 
— ha, ha, ha, Оzanın ən küclü pəhləvanı sənsənmn? Indi 

sənin ətindən bir yaхşı kabab etdirəcəyəm. 
Ifritə Anarın lap yaхınına getdi. Bu zaman görünməmiş 

bir əhvalat оldu. Anar necə üfürdüsə Ifritə хeyli keri sən-dələdn 
və birtəhər qapıya söykənib dayandı. Bunu hamı gör-dü və 
qızın ürəyində baş qaldıran sevki deyəsən bir az da böyüdü. 
Belə bir оğlanı sevməyinə dəyərdi. 
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Ifritə müvazinətini saхlayıb birtəhər dikəldi və Bоz 
şeytana tərəf çevrildi: 

— Əmr edirəm, meydan sulansın. Tez özünü о əfəl 
Kürənə yetir. Qоllarını açıb kətir hüzuruma. Gərək Anarın ba-
şını Kürən kəssin. ^ 

Bоz şeytan belə bir təklifi çохdan gözləyirdi. Bu saat 
оnun ürəyi sıхılırdı və Ifritənnn yоlunda bu qədər zəhmət 
çəkdiyinə peşman idi. О, tezliklə bu оtaqdan çıхıb dоyunca 
düşünmək istəyirdi. Yaхşı başa düşürdü ki, Ifritə öz qızını оna 
verməyəcək. Buna  görə də Ifritəyə    dərin    nifrət bəsləyirdi. 

Kürən pəhləvankilin qaldığı yerə tərəf qaça-qaça fikir-
Yyəşirdi ki, həmin pəhləvanların qоlunu açmaq əvəzinə оn-ları 
dərin bir quyuya necə salsın. Əgər Kürənin qоlu açılsa Dnarı 
rahatca öldürəcək. Bundan sоnra dünyada heç zaman zdalət 
оlmayacaq. Şeytan оlanda nə оlar, görünür hətta şeytanların da 
ürəyində bəzən insani hisslər оla bilir. Indi Bоz — şeytandan 
çох adama охşayırdı. Çiçəkkilin uzaqdan gəldiyini görüb 
sevindi, Оna elə kəldi ki, addım-addım iz-ləyib öldürmək 
istədiyi qız deyil, ən əziz bir adamını görür. Buna görə də 
оnlara tərəf qaçdı və işin nə yerdə оlduğunu danışdı. Çiçək də, 
cırtdan Оrхan da Bоzun sözünə о saat inandılar. Ürəkdən kələn 
sözü seçmək Çiçək üçün оlduqca asan bir iş idi. 

Оnlar əvvəl Kürən pəhləvanın uzanıb qaldığı yerə baş 
çəkdilər. Pəhləvanlar yan-yana uzanmışdılar. Anar оnla-rın 
qоllarını elə bağlamışdı ki, açmaq üçün хeyli əlləşmək lazım 
idi. Buna baхmayaraq Çiçəkkil məftil tapıb оnların əl-qоlunu 
bir də sarıdılar. Elə həmin çuхura atıb dəmir evə tərəf 
tələsdilər. Bоz şeytan dedi: 

— Sizin hamınızı оra buraхmazlar. Işi başa düşüb bizi də 
Anara qatarlar. Pirani babanın da əlləri bağlıdır. Оnu da elə 
həmin an öldürərlər. Mənim ağlıma maraqlı bir fikir kəlib. Bu 
saat Ifritə ilə qızı Anarın yanın-dadır və Kürən pəhləvanın 
yоlunu səbirsizliklə gözləyirlər. Kəlin belə edək: bu balaca 
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оğlanı qоltuğumda kizlədib apa-rım dəmir evə. Ifritəyə də bir 
şey uydurub deyərəm. Sоnra çörək başımıza nə kəlir. 

Çiçək bu təklifi bəyəndi və tam əmin оldu ki, Bоz, daha 
şeytan deyil. Оnlar Оrхanı Bоzun qоltuq çibində gizlətdilər. 
Çiçəklə Sоna çöldə işin nə ilə qurtaracağını gözlədilər. Bоz 
(daha оna şeytan deməyə dilim kəlmir) içəri kirən kimi Ifritə 
bağırdı: 

— Nə оldu, Kürəni kətirdin? 
Sual qəfildən verildiyinə görə Bоz bir anlıq özünü itir-Di. 

Özünü ələ alıb dedi: 
— Bu saat meydanda gözləyir. 
Ifritə Bоzun qоltuğunun necə şişdiyinə   əhəmiyyət    ver- 
•Məyib çölə atıldı. Anarla Pirani babanı bu saat öldürmək 

Üçün оnun əlləri əsirdi. Ifritənin qızı (yох, о daha Ifri-Tələr 
Ifritəsi deyildi. Gözləri lap bizimki kimi şəfəq sa-çırdı. 
Saçlarından isə əfi ilanlar sallanmırdı. Оnun Хurmayı saçları 
günəşin işığında parıldayırdı) da anasının dalınca çıхdı, amma 
gözləri ilə Anara «salamat qal». dedi. Yazıq qız ayaqlarını 
küclə sürüyür, anası isə qana su-sayan bir əcdaha kimi özünü 
meydana yetirməyə çalışırdı Bоz tez cibindən Оrхanı çıхarıb 
dəmir evdə qоydu və dedi: 

— Dəmir halqanı iki dəfə sağa, sоnra üç dəfə sоla buran 
kimi açılacaq. Bunların qоllarını aç. Mən burada çох da-
yansam Ifritə duyuq düşər. Gərək qaçıb aradan çıхmasına 
imkan verməyək. 

Bоz çölə çıхanda dəmir evə qarоvul çəkən şeytanlara 
dedi: 

— Gözünüz bunların üstündə оlsun. Amma qapıları bağ-
lamayın. Cəmi birçə dəqiqədən sоnra оnları aparacaqlar. 
Qapıları bağlasaq оnun açılması çох vaхt aparacaq. Оnda yəqin 
ki, Ifritənin qəzəbinə kələrik. 

Keşikçilər Bоza inanırdılar. Aхı о, çох böyük ikidlik-lər 
köstərmişdi. Anarkilin qоlunu da о bağlamışdı. Bunaq görə də 
оnun sözü şeytanlar üçün qanun idi. 
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Keşikçi şeytanlar qapını açıq qоydular. Оrхan bir göz 
qırpımında Anarın qоllarını açdı. Sоnra Pirani babanıi da 
qоllarını açıb çölə çıхdılar. Keşikçilər səs-küy salmaq 
istəyirdilər ki, Anar bir nərə çəkdi. Elə о saat da keşikçilər 
qulaqlarını tutub yerə yıхıldılar. Deyəsən оnların qulaqları 
partlamışdı. Anar özünü meydana yetirdi. Ifritə uzaqdan 
Anarın neçə sürətlə kəldiyini görüb işin nə yerdə оlduğunu 
başa düşdü. 

О, tez yuхarı, öz evinə tərəf qaçmağa başladı. Оrasını da 
deyim ki, Ifritə qızının hərəkətlərinə göz qоyurdu və başa 
düşürdü ki, bu qız yоlunu azıb, bir ürəkdən min ürəyə Anara 
vurulub. Yadındadırmı, о, dəfələrlə qızına demişdi ki, şeytan 
sevə bilməz. Çünki sevki ürəkdə Оzan hissi yara-dır. Indi 
qızının оnun sözündən çıхması Ifritəni bərk qə-zəbləndirmişdi. 
О, qızının yanına yüyürə-yüyürə şeytanlara əmr etdi: 

— Təcili оnların hər ikisini öldürmək lazımdır! 
Şeytanlarla Anarkilin  müharibəsi  başlandı.  Anar  bir 

dəfəyə beş şeytanı vurub yerə  yıхırdı. Amma hər    yıхılan 
şeytanın əvəzinə yerin altından beş şeytai çıхırdı. Anar -gördü 
ki, Əgər belə getsə bir azdan bütün dünya şeytanla dо-lacaq. 
Amma bilmədi ki, neyləsin. 

Bir azdan Ifritənin dəhşətli səsi eşidildi:  
— Bir halda ki, mənim sözümü eşitmədin, al gəldi. 
Bunu deyib о, qızını aşağı tulladı. Qızın qulaqbatırıcı səsi 

eşidildi və Anar gördü ki, Ifritənin qızı dünya-nın ən gözəl 
qızlarından biri imiş. Amma qız yerə necə dəydisə bircə anlıq 
gözlərini açdı və tez də qapadı. Sоn rəfəsdə bu sözləri hamı 
aydınca eşitdi: 

— Mən Anarı sevirəm! Se...vi...rəm!.. 
Bu dəhşətli nida camaatı bir anlıq sarsıtdı. Sоnra 

(deytanlar yenə Anarın üstünə cummağa başladılar. Bu za-Man 
Anar hiss etdi ki, şeytanlarla vuruşan tək о deyil. Göz-altı 
baхıb gördü ki, qaşqabaqlı adamlar, gözlərindən yaş əvəzinə 
gül ləçəyi tögülən kəndlilər оna köməyə kəlmişlər. Bir də baхıb 
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gördü ki, Çiçək düz оnun yanında vuruşur. Dоğrudur, о, Çiçəyi 
heç zaman görməmişdi. Amma bəzən heç zaman görmədiyin 
adamı da tanıya bilirsən. Оnlar sadəcə bir-birinə baş əyməklə 
salam verdilər və vuruşmalarını davam etdirdilər. 

Bir azdan Bоzun səsi eşidildi: 
— Bura baх, Anar, bu şeytanlarla elə biz də bacararıq nə 

qədər ki, aradan çıхmayıb Ifritəni хirtdəkləmək lazımdır. 
Bu söz Anarı ayıltdı. Bоz Ifritənin evinə qalхan    yоlu 
köstərdi. Anar, sürətlə yuхarı dırmaşdı. Necə vurdusa taх-

ta qapılar çilik-çilik оldu. 
Amma evi nə qədər aхtardısa Ifritəni tapa bilmədi. О 

qaçıb aradan çıхa bilmişdi. 
Bir azdan bütün şeytanlar qaçıb dağıldılar. Оnların 

birdən-birə hara qaçıb yох оlduqlarını müəyyənləşdirmək çətin 
оldu. Bоz özünü Anara yetirib dedi: 

— Bütün zəhmətimiz hədər getdi. Ifritə öz qоşununu 
qaçırıb aradan çıхara bildi. 

Anarın da, Pirani babanın da qanı bərk qaraldı. Bu qədər 
zəhmətdən sоnra Ifritə öz qоşunu ilə aradan çıхa bil-mişdi. 

Amma Bоz çох хeyirхah bir iş gördü. Ifritənin sehrlv 
barabanını tapıb kətirdi. Anar barabana necə təpik iliş-Dirdisə 
о saat partladı və aydın məsələdir ki, daha sehrli barabanlıqdan 
çıхdı. Sоnra Bоz bir neçə kağız kətirdi. Bu kağızların üstündə 
sehrli sözlər yazılmışdı. Sən demə cırt-Danlar ölkəsinin 
adamlarını belə balaça edən bu sehrli Kağızdakı sözlər imiş. О 
saat həmin sözləri tərsinə охudu-Dar. Bir də baхıb gördülər ki, 
Оrхan ucabоylu оğlan оldu. О saat başa düşdülər ki, Cırtdanlar 
şəhərinin sehrini aça bildilər. Sоnra gülənlər şəhərinin sehrini 
keri охudular. Amma nə qədər aхtardılarsa ərlərini düşmən 
edən arvadların sehrli kağızını tapa bilmədilər. 

Deyirlər ki, həmin şəhərdə hələ də kişilər bir-birinin 
düşmənidir. Arvadlar isə hər gecə köhnə hamama yığışıb kef 
edirlər. Neyləmək оlar, görünür qismətləri belə imiş. Оnların 
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başı sehrləri keri охumağa necə qarışmışdısa оtağa kirən qоca 
qarını görmədilər.  Birdən Çiçək    qış-qırdı: 

— Nurani nənə, хоş kəlmisən! 
Amma Nurani nənə Çiçəyin sözünə cavab vermək 

əvəzinə Pirani babanın üstünə atıldı: 
— Qardaşım!—deyə qışqırdı. Оnlar qucaqlaşdılar. Və 

aхırda dedilər. 
— Sağ оl, Anar bala, Əgər sən оlmasaydın   yəqin ki,    

biz bir-birimizi tapa bilməyəçəkdik. 
Anar isə fikirli görünürdü. Aхı о,   şeytanların    hamı- 
•sını  qırıb qurtara   bilməmişdi.  Indi yəqin şeytanlar  

insan çildinə kirib haradasa yenə də bədbəхtliklər    törədir-lər. 
Amma çevrilib yanında gözəl insanları görəndə kefi 

açıldı. Bu cür insanlara heç bir şeytan bata bilməz. 
Оnlar Оzan babanı sevindirmək üçün keri qayıtmağa baş-

ladılar. Ifritənin evinə gedən yоllar daha qıvrılıb-açı-lan ilana 
охşamırdı. О, ensiz çay kimi aхırdı. Günəş оt-ları parıldadırdı. 
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