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Ləya 
 
Biri var idi, biri yox idi... Ləya adlı yetim bir qız var idi. Onun çiyələk kimi 

qırmızı yanaqları, ceyran kimi sürməli gözləri, lalə kimi dodaqları və qaymaq 
kimi dərisi var idi. 

Ləyanın beş yaşı olanda anası öldü. O, atası ilə birlikdə yaşamağa başladı. 
Saçları sünbülə bənzəyən bu qızın anasız olmasına baxmayaraq günləri xoş 
keçirdi. Atası onu əzizləyər, qayğısına qalardı. Lakin çox keçmədi ki, atası 
evlərinə ögey ana gətirdi. O gündən hər şey dəyişdi... 

 
*** 

Qaraqabaq və zülmkar ögey ana Ləyanın gününü göy əskiyə bükdü. Atası 
isə qadına bir söz deyə bilmədi. Tezliklə Ləyanın qardaşı dünyaya gəldi. O, bütün 
günü qardaşını qucağında saxlayar, ona laylay çalardı. Sanki körpənin anası 
balaca qızcığaz idi. Analığı evin işlərini ona gördürər, uşağın paltarlarını 
yudurdar, hətta yaxınlıqdakı meşəyə keçiləri otarmağa göndərərdi. 

Analığı üstünə qışqıranda Ləya küləyə tutulan zərif kəpənək kimi 
qorxusundan əsərdi. Beləcə günlər Ləya üçün çox ağır ötürdü... 
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*** 
Ləyanın qardaşı böyümüş, nadinc oğlan olmuşdu. Qız qardaşını çox sevər, 

qardaşı isə Ləyanı sevməz, anasının sözü ilə onu tez-tez incidərdi. Atası baş 
verənləri görsə də, qorxusundan səsini çıxara bilməzdi. Ata səsini çıxaran kimi:  

– İndi ki, belədir, mən çıxıb gedərəm. O zaman yetimini özün saxlayarsan.
Kim gəlib sənin yetiminə yiyə durar axı?! 

Belə olduqda ata susar, ögey ana isə səsini başına atardı. 

*** 
Ləya böyüyüb, gözəl qız olmuşdu, lakin gözəlliyi gözə görsənmirdi. Çünki, 

bütün günü ev işləri görür, analığının qulluğunda dayanırdı. Onun saçlarını 
darayar, dırnaqlarını tutardı. Elə buna görə də saçlarını daramağa vaxt tapmaz, üz-
gözünə sığal çəkə bilməzdi. Bir sözlə, qızın gözəlliyi tör-töküntü içərisində itib-
batmışdı. 

Qardaşı ortada yeyib, qıraqda gəzərdi. Acanda isə bağırardı: 
– Ləya, Ləya, hardasan? Acından ölürəm! Yeməyə nə var?
Ləya qardaşının qulluğunda canla-başla dayanırdı. Çünki o, qardaşını çox 

istəyirdi. 

*** 
Ləyanın atası xəstələnmişdi. Ömrünün son günlərini yaşayırdı. Bir gün o, 

ölüm yatağına düşdü. Hamı atanın başına toplandı. O, Ləyanı yanına çağırıb 
yorğun səslə pıçıldadı: 

– Qızım, sən ağıllı qızsan, yəqin ki, mənim dediklərimi başa düşəcəksən?!
Ləya ağladı; 
– Yox, ata, sənə heç nə olmayacaq. Heç nə demə, xahiş edirəm! –deyib,

atasının əllərindən öpə-öpə ona yalvarmağa başladı. 
Vaxt idi...ata bu dünyadan ayrılırdı. Qızının gözlərinə baxa-baxa son sözü; 
– Bağışla məni, qızım,- kəlməsi oldu.

*** 
Ləyanın ağır güzəranı atanın ölümündən sonra bir az da ağırlaşdı. Analığı 

ona yamanlıq edir, dinclik vermir, tez-tez bəhanə taparaq onu döyürdü. Belə 
vaxtda Ləya atasının qəbri üstünə gedər, ağlayar, yüngülləşərdi. 

Ləyanın qardaşı uşaqlarla dalaşar, boş-boşuna kəndi gəzərdi. Əlindən heç 
bir iş gəlməyən oğlan anasının ona tapşırdığı işi bacısına gördürərdi. 
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Bir gün Ləya keçiləri qəbirstanlığa otarmağa apardı. Keçiləri qəbirstanlığa 

buraxıb, atasının qəbrinə yaxınlaşdı. 
– Ata, mən gəldim, – dedi. Atasının qəbrini qucaqladı. Ləya günlərinin necə 

ağır keçdiyini ağlaya-ağlaya atasına danışdı. Sonunda ağlamaqdan yoruldu. Başını 
qəbrin üstünə qoydu... 

 
 

*** 
Ləya yuxu gördü. Budur, yuxuda onun atası-anası sağdır. Onlar necə də 

mehribandırlar! Anası qızının sünbül saçlarını darayır, qayğısına qalırdı. Atası 
onu qoz ağacının altındakı yelləncəkdə yelləyir. Ləya isə 
gülür...gülür...gülürdü... 

Ləya sancılandı. İşləməkdən codlaşmış əlləri ilə sancı dolan qarnını 
qamarladı, uf...uf....f... – deyə, ufuldadı. 

Yuxulu gözlərini qaldırıb qardaşına baxdı. Qardaşı bacısının qarnını 
təpikləyir və bağırırdı:  

– Axmağın biri, qalx ayağa! Hanı keçilər? 
Ləya ağlamsındı: 
– Bilmirəm, dedi. Vay, qaranlıq düşüb ki? Bura haradı? – yuxulu Ləya 

soruşdu. Qardaşı hirslə; 
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– Hara olacaq, qəbirstanlıq!
Ləya içini çəkdi. Deməli, bu xoşbəxtlik yuxudaymış. 

*** 
Ləya qorxudan evə qayıtmadı. Keçiləri tapmalıydı. Keçilər isə qaranlıqda 

gözə dəymirdilər. Ləya ağlayır, keçiləri səsləyirdi: 
– Meç... meç... meçi...haradan isə səs gəldi:
– Mə...ə...ə...mə...əə..əəə...Keçilər mələyirdi. Səs yaxınlıqdakı meşədən

gəlirdi. 

Meçi.... meç... Ləya meşəyə sarı yüyürdü. Keçilərin səsi yenidən gəldi: 
– Məəə..... əəəə.... ə.... ə... Səs uzaqlaşırdı.
Ləya gecə yarıya qədər keçiləri axtardı. 
Bu vaxt onun vecsiz qardaşı şirin yuxudaydı. Analığı hirsindən qızcığazın 

arxasınca söylənirdi; 
– Ləya evə keçilərsiz qayıtsa, əlimdəki kəmərlə döyüb, onu evdən

qovacağam! 
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*** 
Gecənin qaranlığında çaqqallar vəkkildəşir, yarasalar gözü qarşısında 

ağacdan-ağaca tullanır, budaqdan sallanaraq siçan kimi ciyildəşirdilər. 
Yolu itirən Ləya meşədə azdı. Qorxdu. Meşədəki ağaclar gözünə vahiməli 

göründü. Ləya yanından ötüb keçən tülkünü gördü: Tülkü deyəsən, kəndə sarı 
gedirdi. Ləya tülkünün arxasınca düşdü. O, kəndə qayıtmaq istəyirdi. Birdən 
analığı yadına düşdü. 

– Yox, mən evə keçilərsiz qayıtsam o məni öldürər. Ləya ağaca qısıldı. 
Soyuq onu üşüdürdü. Payızın son günləri olduğundan ağacdan qopan 

yarpaqlar bir-bir onun üstünə düşür, sanki Ləya ilə oynamaq istəyirdilər. 
Qız ayağa qalxdı. Böyük oyuğu olan bir ağaca yaxınlaşdı. Ağacdan tökülən 

yarpaqlardan oyuğa yığdı və özü də oyuğun içinə girdi. Tezliklə yuxuya getdi. 
 

*** 
Səhər açıldı. Ləya ağacın oyuğundan çıxdı. Üzünü göyə tutdu, Günəşə 

baxdı. Günəş sıx ağacların budaqları arasından görünmədi. Lakin şəfəqləri 
ağacların budaqlarını yarıb, şüalarını zəif olsa da, meşənin qaranlığına qədər 
çatdırırdı.  

 
 

Ləya Günəşi salamlayırmış kimi qollarını geniş açdı, gərnəşdi. Və elə bu 
zaman keçilər yadına düşdü. 

– Vay, mən keçiləri tapmalıyam. – deyib, onları haylamağa başladı. 
– Meçi... meç... meçi... Lakin keçilərdən səs-səmir gəlmədi. 
Ləya ac-susuz bütün günü keçiləri axtardı. Elə bil keçilər yox imiş. Zalım 

analığının qorxusundan ağlamağa başladı. 
Ləya evə qayıda bilmədi. Üzünü şərq istiqamətinə tutub addımladı... 
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*** 
Susamışdı, qızcığaz. İçməyə şirin su tapa bilmədi. 
– Məəə.....ə ...mə...ə..ə.... Qəfildən qulağına keçi mələrtisi gəldi. Ləya 

sevindi. Deyəsən, keçilərim yaxındadır. O, keçilərini yenidən çağırmağa başladı. 
– Meçi... meçi... meçi... Keçiləri görmədi. 
Ləyanın susuzluqdan boğazı qurudu. Udquna bilmədi. O, su tapmalıydı! 

Amma necə? 
Ləya dizlərini yerə atdı. Daha sonra isə qulaqlarını torpağa dayadı. Lap 

uzaqdan, torpağın altından şırıltı səsləri duydu. 
– Su...su..Su var! – deyə sevindi. 

 
 

*** 
Gücsüz ayaqlarını sürüyə-sürüyə suya sarı gedirdi. Artıq nə meşə, nə də tala 

gözə dəymirdi. Qızcığaz dərə-təpə ilə irəliləyirdi. 
Hərdən də yanından tanıya bilmədiyi heyvanlar ötüb-keçirdilər. Onlar nə ev 

heyvanlarına, nə meşə sakinlərinə oxşamırdılar. Ləya nağıllar ölkəsinə düşmüşdü. 
Yenə də qulaqlarını yerə dayadı və suyun yerini müəyyən etdi. Suya 

yaxınlaşdığını dəqiq bilirdi. Və yenə... 
– Məəə.....ə... mə...ə..ə.... keçi mələrtisi gəldi.  
Onun qulağına dəyən səs heç də keçi səsi deyildi. Dünəndən onun dalınca 

düşən sarı ilanın səsi idi. Sarı ilan Ləya kimi susuzluqdan yanırdı. Ona görə də, 
keçi kimi mələyirdi. İlan onun arxasınca gəlirdi. 

Birdən Ləya ilanı gördü, amma qorxmadı. Dayandı. 
– Nə var, ay sarı ilan? Nə mələyirsən keçi kimi? Mən də elə zənn etdim ki, 

keçilərim yaxınlıqdadırlar. De görüm, sən mənim keçilərimi görməmisən?-
soruşdu Ləya 

Sarı ilan haça dilini çıxartdı; 
– Mən sənin keçilərini gördüm. Fıs... fıs... s... s.... İlan dili ilə qarşıdakı 

təpəni göstərdi. Yenidən fıs... fıs... s... s.... edərək sözünə davam etdi; oradakı 
böyük təpəni aşıb, getdilər. İlan fısıldayaraq güldü və dedi: 

– Fıs...ha...haa...ha...fıs...s...s..Onlar məndən qorxub, qaçdılar. 
Ləya təəccüblə soruşdu: 
– Ay sarı ilan, onlar səndən niyə qorxdular ki, mən ki, səndən qorxmadım. 
İlan: 
– Mən keçiləri əmmək istədim, onlar da hürküb qaçdılar. Ləya hər şeyi indi 

anladı. 
– Deməli, keçilərimi sən hürküdüb, qaçırmısan! 
İlan dilini çıxarıb, fısıldadı: fıs...s..s.ss...sss... 
– Sənin keçilərin məni maraqlandırmır. Fıss..sss.sss...Su istəyirəm! 
– Yaxınlıqda su var, mən də ora gedirəm. Gedək içək. 
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Sarı ilan Ləyaya qoşulub suya sarı süründü. Tezliklə böyük və gurultulu çay 

qarşılarına çıxdı. 
– Sarı ilan, bu da su! Ləya qurumuş dodaqları ilə pıçıldadı. 
Sarı ilan; 
– Fıs...s...s.. edərək süründü, özünü çay qırağına saldı. 
 

*** 
Ləya çaydan doyunca su içdi...içdi..doymadı. Yenə içdi...içdi... bu dəfə 

sudan doydu. 
– Oxay...y...! Ox...ay... -dedi. Çayın kənarına uzanmaq, dincini almaq 

istəyirdi ki, birdən...çay silkələndi, sular ləpələndi. Çaydan qorxunc uğultu səsi 
gəldi. Çayın suyu fəvvarə kimi göyə qalxdı. Göyə qalxan su üzündə yaraşıqlı bir 
oğlan göründü: 

Narazı halda: 
– Məni niyə çağırdın? – Ləyadan soruşdu. 
Ləya qorxdu. Odur ki, oğlana cavab vermədi. Oğlan yenidən soruşdu: 
– Ay qız, məni niyə çağırdın? 
Ləya nə isə demək istədi. Lakin söz yerinə ağzından: 
– Məəə...n..... mə...ə..ə...n....səsləri çıxdı. 
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Oğlan güldü. Sən keçisən? 
– Yox, keçilərimi itirmişəm, - Ləya cavab verdi. 
– Bəs niyə mələyirsən? 
Ləya ürəkləndi; 
– Mələmirəm, demək istəyirəm ki, mən səni çağırmadım. 
– Oğlan hirsləndi: 
– Necə yəni çağırmadın. Bəs mən burada nə gəzirəm, sən çağırdın mən də 

gəldim. 
– Sənin adın nədir? - Ləya oğlandan soruşdu. 
– Oxay, Mənim adım Oxaydı. 

 
*** 

Hə, uşaqlar, indi sizə kimdən nəql edim, – Oxaydan. 
Hər şey aydın oldu. Sən demə, bu oğlanın adı Oxay imiş. Ləya su içib, 

doyandan sonra; 
– Oxay...y...! Ox...ay... deyən kimi oğlan onun qarşısında peyda oldu. 
Oxay nə qədər yaraşıqlı idisə, bir o qədər də cəsur idi. Onu görsəydiniz elə 

zənn edərdiniz ki, o, bir şahzadədir. Lakin o şahzadə deyildi... 
Oxay cadugər oğlu idi – Dəniz cadugərinin oğlu. Yox...yox qorxmayın, 

uşaqlar. O, sizə xətər yetirməyəcək. 
Oxay dənizlərdə darıxırdı. Odur ki, dənizlərin qolları olan çaylara baş 

vurmaq qərarına gəldi. Hər yeri gəzdi-dolandı, axırda da Ləyanın su içdiyi çaya 
gəlib çıxdı.Və elə bu zaman Ləyanın; 

– Oxay...y...! Ox...ay... dediyini eşitdi. Ona elə gəldi ki, qız onu cağırır. 
Odur ki, başını çaydan çıxarıb: 

– Məni niyə çağırdın? – deyə Ləyadan soruşdu. Hər şey də bundan sonra 
yaxşılığa doğru yönəldi... 

 
*** 

Ləya ağlayırdı. Oxay əlini uzadıb Ləyanın göz yaşını silmək istədi. 
Bacarmadı. Əksinə bir ovuc su ilə Ləyanın üz-gözünü islatdı. Bu hala hər ikisi 
güldü. 

Oxay Ləyaya maraq və həyəcanla qulaq asırdı. Ləya danışır...danışır...öz 
həyatını Oxaya nəql edirdi. Ata-anasının necə öldüyünü, analığının onu 
döydüyünü, qardaşının onu incitdiyini, heç kimin onunla oynamaq istəmədiyini, 
həyatında baş verən bütün hadisələri nəql eylədi, Oxaya. Oğlan qızın acınacaqlı 
həyatına qüssələndi. 

Ləpələr Oxayı gah çayın digər sahilinə, gah da Ləyanın yanına çəkirdi. 
Oxay hər Ləyaya yaxınlaşanda əlini Ləyanın saçlarına çəkib, onu sığallayırdı. 

Ləya başdan-başa su oldu, Oxayın sığallarından. Odur ki, soyuqdan 
titrəməyə başladı. Bunu görən Oxay: 
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– Səni islatdım, indi neyləyəcəyik? Evə də dönə bilmirsən! Oxay fikir-
ləşməyə başladı. Çarə tapmaq lazım idi. 

 

 
 
Oxay suya-batıb çıxır, tez-tez çayın o başından-bu başına addımlayır, çarə 

düşünürdü. 
 
 

*** 
– Ləya, sənin üçün çarə tapdım, – dedi Oxay. 
– Necə yəni? – soruşdu Ləya. 
– Ləya, sən mənə de görüm, keçilərini tapıb analığının yanına, ya keçmişə – 

ata-ananın sağ olan dövrünə qayıtmaq istəyirsən? 
Ləya dilləndi: 
– Yəni, anamın sağ olan vaxtınamı? 
– Bəli. 
– Yəqin ki, o zaman mənim analığım bizim yanımızda olamayacaq, 

deyilmi? 
– Əlbəttə, olmayacaq! 
Ləya sevindi. Bu mümkündürmü? – deyə soruşdu. 
– Yəqin ki, mümkün olar. Sən məni burada gözlə, mən gedim atamdan xahiş 

edim, görüm sənin üçün zamanı geri döndərə bilərmi? 
Oxay su üzündə dövrə vurub, özünü suya qərq etdi. Ləya onu çağırdı: 
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– Oxay...y...! Ay Ox...ay... Oxay geri döndü. 
– Nə var? –soruşdu. 
– Oxay, bəs mənim qardaşım, qardaşım necə olacaq? 
Oxay: 
– O fərsiz və tənbəl qardaşını deyirsən? O, sənin nəyinə gərəkdir axı, qoy 

anasının yanında qalsın. 
– Yox, mən qardaşımı çox sevirəm. xahiş edirəm elə et ki, o mənim doğma 

qardaşım olsun. 
Oxay güldü. Və özünü suyun altına verdi. Ləya yenidən onu səslədi. 
– Oxay...y...! Ox...ay... 
Oxay geri döndü. 
– Yenə nə var, niyə qoymursan gedəm, atamdan sənin üçün zamanı geri 

döndərməyi xahiş edəm. Ləya narahatçılıqla dedi: 
– Oxay, birdən gedib qayıtmazsan. Qayıt, xahiş edirəm. 
Oxay məzəmmətlə başını yırğaladı; 
– Ləya, sən məni burada gözlə!-deyib, suya qərq oldu. 

 
*** 

Külək əsməyə başladı. Ləya islaq paltarda donurdu. O, küləkdən 
daldalanmaq istədi. Amma çay kənarında daldalanmağa yer tapmadı. Ləya 
fikirləşdi: 

– Görəsən, bura haradır? Mən hara gəlib çıxmışam? 
Qaranlıq düşmək üzrə idi. Oxay gəlib çıxmırdı. Ləyanın ağlına cürbəcür 

fikirlər gəldi: 
- Oxay məni aldadıb getdi. Bəlkə də geri qayıtmayacaq. 
Çayın suları küləkdən xırda-xırda ləpələnirdi. Ləpələr çay daşlarına dəyib 

Ləyanın üzünə sıçrayırdı. Külək Ləyanın donunu qurutmuşdu. Ləya heç nəyə 
əhəmiyyət vermədən, gözlərini çaya zilləyib, Oxayı gözləyirdi. 

Çay balıqları Ləya ilə oynamaq istəyirdilər, deyəsən. Onlar balaca qıza 
yaxın gəlib, gah başlarını sudan çıxarır, qızcığaza maraqla baxır, gah da başlarını 
suya salıb quyruqlarını Ləyaya göstərirdilər. Sanki hərəkətləri ilə Ləyanı 
darıxmağa qoymurdular. 

Ləya acmışdı. Yeməyə isə heç nə yox idi. O, cadugar oğlunu ümidini 
itirmədən gözləyirdi...Oxay isə gəlmirdi. 

 
*** 

Hə, uşaqlar, indi sizə kimdən danışım.. .kimdən... 
– Mırxordan. Soruşacaqsınız ki, bəs Mırxor kimdi? 
Mırxorun kim olduğunu sizə anladım... 
– Mırxor sülənməyi xoşlayan, xoruza oxşayan dəniz itidir. O, gizlicə Oxayın 

dalınca düşüb, hər yeri sülənərdi. Lakin Oxaydan özünü yaxşıca gizlədərdi. Ona 
görə də cadugər oğlu bundan duyuq düşmürdü. 
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Beləcə, Oxay Ləyanı görən zaman Mırxor da qızı görür. Qız Mırxorun çox 
xoşuna gəlir. Oxay geri-dənizə gedən zaman Mırxor geri qayıtmır. Kənardan qıza 
çoxlu tamaşa edir. Amma baxmaqdan doymur. Könlündən qızcığazla danışmaq 
arzusu keçir.  

 
*** 

Qaranlıq qarışdı. Ləya hələ də çayın qırağında gözləyirdi. Və birdən üzü itə, 
bədəni xoruza oxşayan Mırxor gəlib Ləyanın qarşısında oturdu. Qızcığaz 
qorxudan titrəməyə başladı. 

 
 
– Mır...mır...mənim adım Mırxordur. Bəs sənin adın nədir? –deyə soruşdu 

qızdan. 
Ləya cavab vermədi. Doğrusu, cavab verə bilmədi. Dili tutuldu qızcığazın. 
Bu dəfə o xoruz səsi çıxartdı: 
– Quq..qulu...qu..ququli...ququli...edib güldü. Hi...hi...hi... 
Mırxorun ağzında böyük və iti dişləri vardı. Ləya elə zənn etdi ki, Mırxor 

onu yeyəcək. 
– Niyə dillənmirsən, danış mənimlə-dedi. 
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Mırxor dişlərini xırçıldatdı. Deməli, mənimlə danışmaq istəmirsən?- deyə, 
soruşdu. Mırxor nə qədər etdisə, Ləya danışmadı. Onun danışmadığını görən 
Mırxor əlini qızın sarı saçlarında gəzdirdi. 

Ləya bundan ürəkləndi. Güc-bəla ilə dilləndi. 
– Sən məni yeyəcəksən? 
Mırxor: 
– Yox, səni niyə yeyim ki, mənim səndən xoşum gəldi. 
Ləya sorusdu: 
– Bəs sən kimsən? 
– Mən dəniz itiyəm.  
Mırxor pişik kimi miyoldayıb Ləyanı darıxmağa qoymurdu. Tez-tez də 

dişlərini ona göstərib; 
– hi...hi...hi...hi..edərək mayallaq aşır, Ləyanı güldürürdü. 
Ləya acmışdı. Odur ki, Mırxordan soruşdu; 
- Mən acmışam, bəs sən? Mırxor qaranlıqda gözdən itdi, deyəsən, 

yemək dalınca getdi. Ləya sual verdiyinə peşman oldu. İndi o təkcə neyləyəcəkdi 
çay kənarında?! 

Mırxor tez qayıtdı. O meşədən Ləya üçün bal tapıb gətirmişdi. Ləya balı 
yeyib, Mırxora təşəkkür etdi. 

Səhərə yaxın Mırxor; 
Quq...qulu... qu... edərək xoruz kimi banlamağa başladı. 
Səhər açıldı... 

 
*** 

Birdən çay silkələndi. Uğuldadı. Çayın suyu fəvvarə kimi qalxdı. Oxay su 
üzündə göründü. Mırxor titrəməyə başladı. Oğlan Mırxoru görən kimi qəzəbləndi: 

– Mırxor, sən burada nə sülənirsən, -deyə onun üstünə qışqırdı. Mırxor 
Oxaydan qorxub, quyruğunu xoruz bədəninə sıxdı. 

Oxay: 
– Rədd ol dənizə, sülək it! –deyib onu qovdu. 
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Mırxor Ləyadan utandı. Yazıq-yazıq Ləyanın üzünə baxdı: 
Mır..r...r ..mır..edərək uzaqlaşdı. Çayın ortasına üzdü və buradan suya girdi, 

sonra da başını sudan çıxarıb Ləyaya sağ ol, deyirmiş kimi quq...qulu ...qu etdi və 
çaydan keçib, dənizə sarı üzdü. 

 
 

*** 
Ləya sevinirdi. Axı Oxay geri dönmüşdü. 
Oxay: 
– Salam Ləya! 
– Salam, mənim sevimli və yeganə dostum. Nəhayət ki, döndün. Nə xəbərlə 

gəlmisən? 
Oxay güldü və dedi: 
– Əlbəttə ki, şad xəbərlə gəlmişəm. 
– Bəs niyə belə gec gəldin? 
– Eh, Ləya, bilirmisən, sənin üçün atama nə qədər yalvarıb xahiş etmişəm. 

Sonunda onu razı sala bildim. 
Ləya sevindi. Odur ki, yüyürüb özünü çaya atdı ki, dostunu qucaqlayıb 

öpsün. Lakin bacarmadı. Çayın suyu onu altına aldı. Oxay ucadan gülüb, onu 
suyun üzərinə çıxartdı. Beləcə onlar suda çoxlu oynadılar. 

Vaxt yetişdi. Dostlar ayrılmalıydılar. 
 
 

*** 
Oxay Ləyadan soruşdu: 
– Keçilərini tapıb, analığının yanına dönmək, yaxud zamanın geri 

çəkilməsini, ata-ananla birlikdə yaşamaq arzusundasan? Ləya düşünmədən 
dilləndi: 

– Zamanın geri dönməsini və qardaşımın da bizimlə birlikdə olmasını 
istəyirəm. 

Oxay Ləya ilə vidalaşdı və dedi: 
– Ləya, gözlərini yum və xahiş edirəm açma. Sənin atamı görməmən 

gərəkdir, dostum mənim. İndi atam sudan çıxacaq, zamanı geri döndərəcək. 
Ləya gözlərini yumdu. Çay uğuldadı. İldırımlar şaqqıldadı. Balıqlar qorxub 

qaçdı. Dəniz cadugəri suyu yarıb çaydan çıxdı... 
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*** 
Ləya gözlərini açdı. Yanında nə Oxay, nə Mırxor, nə də dəniz Cadugərı yox 

idi. Onun yanında doğma ata-anası vardı. 
– Yox, bu yuxu deyildi. Cadugar zamanı geri döndərməyi bacarmışdı. 
Budur, Ləyanın anası-atası sağdır. Onlar xoşbəxt və mehribandırlar. Anası 

qızının sünbül saçlarını darayır, qayğısına qalırdı. Sonra atası onu qoz ağacının 
altındakı yelləncəkdə yelləyir. Ləya isə gülür...gülür...gülürdü... 

Hə, doğrudan da onlar xoşbəxtdirlər! Sarı ilan da hər zaman Ləyanın 
yaxınlığında yaşadı. Axı o Ləya ilə dost olmuşdu. 

 
*** 

Hə, uşaqlar, indi sizə kimdən xəbər verim, dəniz Cadugərinin oğlu 
Oxaydan. O, Ləya üçün darıxırdı. Özü də çox darıxırdı. Odur ki, hərdən Ləyanın 
yuxusuna gəlir, onunla söhbət edirdi. 

Oxayın arxasınca gizlincə gələn dəniz iti, sülək Mırxor isə Ləyaya uzaqdan 
və gizlincə baxa-baxa qalırdı yuxuda. Beləcə nağılımız bitdi, illər ötdü, Ləya 
böyüdü və xoşbəxt oldu. 
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Görməmiş pişik 
 
Biri vardı... biri yoxdu... Bir qoca qarı vardı... Bu qarının Ləliş adında 

nəvəsi vardı. Nənə və nəvə kasıb komada yaşayırdılar. Hətta bəzən yeməyə heç nə 
tapmırdılar. Belə vaxtlarda qonşular onlara kömək edir, Ləlişə yemək gətirirdilər. 
Onlar hər kəslə mehriban dolanırdılar, qonşular da onları sevirdilər. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Qış gəldi. Havalar soyudu. Qar yağdı. Belə soyuq havada bir gözü göy, 
digər gözü yaşıl pişik Ləlişgilin balaca və köhnə daxmalarının qarşısında 
miyoldadı. Pişik tez-tez əllərini bir-birinə sürtür, daha sonra ağzına apararaq 
üfürürdü. 

Myo...  myo...  myo... 
Pişik gördü ki, onu saya salan, qapını açan yoxdur. Hirsləndi: 
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– Myo...m...y...o...edərək qapını 
cırmaqlamağa başladı. 

 
*** 

Nənə qapını açdı. Pişik nənəni 
görən kimi yazıq-yazıq; 

– Myo...o...o... – etdi. 
Nənə; 
– A...a...a... sən kimin pişiyi-

sən? 
– Mən kimsənin pişiyi deyiləm. 

Acmışam. Yemək istəyirəm. Buradan 
keçəndə hiss etdim ki, evinizdən 
ləzzətli yemək iyi gəlir, - dedi, pişik. 

Nənə bir anlıq özünü itirdi. Tez 
özünü toplayıb:  

- Ay pişik, qonşu bizə iki küftə 
gətirib. Gəl, sən də qonaq ol. Birini 
sən, o birini nəvəm Ləliş yesin, – 

dedi: 
Pişik miyoldadı. Yaltaqlıqla özünü nənənin ayaqlarına sürtdü. 
– Sağ ol, ay nənə, yemək tapa bilmirdim – dedi. Amma ürəyində fikirləşdi; 
– Əcəb asan baş tutdu kələyim. Neyləyim axı, siçan da yoxdur, tutub 

yeyəm. Nadir növə dönüb siçan. Qışın günündə başqa çarəm yoxdur. 
 
 

*** 
Nənə pişiyə sobanın yanında yer göstərdi. 
– Buyur, əyləş ay pişik. Hə, de görək, sənin adın nədir? 
Pişik məsumcasına dilləndi: 
– Dobuş, adım Dobuşdur. 
– Lap yaxşı. Ay Dobuş, sən bir balaca qızın. Mən o biri otaqdan Ləlişi də 

gətirim gəlim. Bu dəqiqə sənə yemək verəcəyəm. 
Nənə tez qayıtdı. Qonşudan gələn küftənin birini Dobuşun, o birini isə 

Ləlişin qarşısına qoydu. Özü isə ac qaldı. 
Nənə Dobuşa dedi: 
– Dobuş, sən öz payını ye, mən də gedim Ləliş üçün qaşıq gətirim, onu 

yedizdirim. 
Nənə qayıdana qədər Dobuş tez-tələsik kiftə payını uddu. Sonra stolun 

üstündəki küftəyə sarı boylandı. Ləlişin qarşısındakı kasadan küftəni qapıb, açıq 
pəncərədən özünü çölə atdı. 
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*** 
Nənə oğru pişiyin arxasınca yüyürdü. Əlindəki qaşığı arxasınca tullayıb, 

dedi:  
– Səni, nankor, oğru pişik. Bəs mən Ləlişimə nə verəcəyəm yeməyə?! 
Ləliş acından ağlayırdı. Nənə onu ovundurmağa çalışırdı. Amma bacar-

mırdı. 
Nənə Ləlişə nə qədər nağıl danışsa da, Ləliş ovunmadı ki, ovunmadı... 
Bu dəfə nənə nəvəsinə mahnı oxumağa başladı: 
Həftəni ay həftəni... 
Kim istəməz müftəni?! 
Ovundurun Ləlişi 
Pişik aparıb küftəni. 
Ləliş isə ovunmurdu. Hey ağlayırdı. 
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*** 
Hə, uşaqlar, Ləliş ağlaya-ağlaya qalsın...sizə kimdən deyim, Dobuşdan... 
Dobuş gombul qarnını qucaqlayıb, bir hasar dibində, yiyəsiz qalan it 

komasında xoruldayırdı. Hərdən də gözünü açıb, ərtafa bic-bic baxırdı. 
Və birdən yaxınlıqdakı evin həyətindən tüstü qalxdı. Tezliklə kabab iyi 

ətrafı bürüdü. Görməmiş Dobuşun ağzı sulandı. 
– Myo... myo... edərək evin hasarına sarı yüyürdü. Cırmaqlaya-cırmaqlaya 

hasarın üstünə qalxdı. 
– Myo... bəh, bəh! Burada qonaqlıqdır ki! Yerim məlum! -dedi pişik. 
 
 

*** 
Həyətin ortasında tüklü, yekə bir it oturub, kabab yeyirdi. İt hasarın 

başındakı pişiyi gördü. Hirsləndi; 
– Ham...ham...ey, murdar pişik, düş rədd ol hasarın başından, -dedi. 
Pişik yazıq-yazıq miyoldadı; 
– Myo...myo...Olar mən də gəlim qonaqlığa, acından ölürəm. 
– Olmaz! Sən bir bunun gözünə bax! 
İtin ağlından pişiyi dolamaq keçdi, Odur ki, soruşdu: 
– Sənin adın nədi? 
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– Mənim adım Dobuşdur. 
– Myo ...myo... sevindi Dobuş. Ona elə gəldi ki, it ona ət tikəsi verəcək. 
İt mırıldadı: 
– Bura bax, Dobuş, bu evin sahibəsi mənim yiyəmdir. O, pişikləri sevmir. 

Əlimi sənə bulamamış, çıx aradan. 
Dobuş hiyləyə əl atdı; 
– Gəl dost olaq. Sənin adın nədi?-soruşdu. 
– Mənim adım İtoşdu. Səndən mənə dost olmaz! Odur ki, rədd ol ordan! 
Pişik: 
– Yox, heç hara getməyəcəyəm! 
İtoş hirsləndi: 
– Necə yəni getməyəcəyəm?! Mır...r...edib, yediyi tikəsini acıqla Dobuşa 

sarı tolazladı, onu vurmaq istədi. 
Pişik tikəni göydə qapdı. O tərəfinə, bu tərəfinə çevirib; 
– Myo..myo... bu ki, sümükdür. Üstündə ət qalmayıb. Dobuş hirsləndi: 
– İt oğlu it! -dedi. Sümüyü mənə niyə verirsən. Bir parça ət verəydin də. 
– Hə, düz tapdın, mən it oğlu, itəm. Sən isə heç pişiyə də oxşamırsan. İndi 

isə sürüş buradan! – deyən it hasardan uzaqlaşdı. 
 
 

*** 
Dobuş gizlicə həyətə düşdü. Manqalın yanına gəldi ki, oradan yağlı 

tikələrdən oğurlayıb, yesin. İtoş Dobuşu gördü. Asta-asta ona yaxınlaşdı; 
– Hoppa! edərək quyruğundan tutub, pişiyi qaldırdı. Dobuş havada 

çabaladı, amma İtoşun əlindən çıxa bilmədi. 
İtoş: 
– Hi... hi... hi... mır... mır... hi... hi... hi... edib, güldü. Qorxdun? – soruşdu 

pişikdən. Dobuş qorxudan onun üzünə baxa-baxa qaldı. 
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– Gözünə bax bunun, hərəsi bir rəngdə! – deyib, İtoş yenidən güldü və pişiyi 
yerə atdı. 

Dörd ayaqları üstündə yerə düşən Dobuşun gözü yadına düşdü. Hirsləndi. 
– Myo...myo...məni təhqir etmə. Mən Şir nəslindənəm, sənin kimi it 

nəslindən deyiləm! -deyən Dobuş İtoşun üstünə tullandı. Süpürləşdilər. 
– Myo...    My..o...o...   myo...o  
– S..s.s...s...s 
– Ham...ham...m...   ...mır...   mır... – səsləri ətrafı bürüdü. 

 
 

*** 
İtoş güclü idi. Dobuşun ona gücü çatmadı. Odur ki, aradan çıxmaq istədi. 

Hasara sarı qaçdı. İtoş onun dalınca hasara dırmaşdı. Dobuşun quyruğundan 
yapışdı. Dobuş hasarı aşdı. Amma quyruğu İtoşun ağzında qaldı. 

Dobuş İtoşun ağzında qalan quyruğuna baxıb; 
– Vay! Myo...o...o...vay, quyruğumu qırdı. Myo...o...o...deyib bağırdı. 
İtoş: 
– Al, götür, bu da sənin quyruğun. Bir də oğurluq etmə. Bu gündən adın 

oğru Dobuşdur! 
 
 

*** 
Hə, uşaqlar, oğru və görməmiş Dobuş quyruğunun hayında qalsın, gedək 

görək Ləliş neyləyir? 
Ləliş acından ağlayırdı. Nənə Ləlişi oxuya-oxuya ovutmağa çalışırdı; 
 
Balam indi yatar... 
Yatar, balam, yatar. 
Sabah yemək tapar, 
Tapar, balam, tapar. 
 
Balam yatsın, deyib, onu yatırtmaq istəsə də, Ləliş yata bilmirdi. Birdən 

qapı döyüldü. 
Gələn Şoti baba idi. Ləlişə pay gətirmişdi. 
Şoti baba: 
– Salam, ay Ləliş balam, – dedi. 
Nənə və nəvə sevindilər. Hər ikisi sevincək salam verdilər: 
– Salam Şoti baba, salam. 
Şoti baba: 
– Bayaq buradan keçirdim. Pəncərədən Dobuşun etdiyi yaramazlığı gördüm. 

Odur ki, tez evə qaçdım, Ləlişə pay gətirdim. 
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Ləliş sevindi. Sevincindən atılıb-düşdü. 
Şoti baba: 
– Bu il bostanımda bol məhsul olmuşdu. Mən məhsulları yığıb qışa 

saxlamışam. 
– Budur bax!  
Onun səbətində qarğıdalı unu, mərci, yemiş qurusu və çoxlu meyvələr vardı. 
Nənə sevindi. Şoti babaya çox sağ ol! - dedi. Və sevindiyindən oxumağa 

başladı. 
 
Şoti baba sağ olsun, 
Yeməyimiz çox olsun. 
Dobuş pişik utansın, 
Ləliş balam tox olsun! 
Uşaqlar, nənə bu mahnını oxuyan zaman görməmiş Dobuş pəncərədən 

onları görürdü. Pişik görməmişlik etdiyinə və Ləlişin payını oğurladığına görə 
utandı. Həsrətlə pəncərədən nənənin evinə baxa-baxa qaldı. Nənə nəvəsinə hələ də 
mahnı oxuyurdu; 

 
Çəpik çalın oynasın, 
Oynasın ay oynasın! 
Allah balamı saxlasın, 
Saxlasın ay saxlasın! 
 
 

*** 
Dobuş necə gün idi ki, quyruğunu özü ilə gəzdirirdi. Heç kim ona yemək 

vermirdi. Hara gedirdisə; 



 25

– Görməmiş pişik! Oğru pişik! – deyib, onu qovurdular. 
Dobuş nənənin daxmasının yanına gəldi. 
– Myo ...   myo...    myo.... edib, qapının kəndarını kəsdirdi. 
Qapını açan olmadı. Dobuş qapının ağzında oturdu. 
Pişik acından ölürdü. O qopan quyruğuna baxıb; 
– Myo...myo...myo...edib, ağlamağa başladı. 

 
 

*** 
Nənə ağlamaq səsi eşidib qapını açdı. 
– Boy, bu sənmisən, ay görməmiş, oğru Dobuş? Nədi, yenə oğurluğa 

gəlmisən?-soruşdu. 
Dobuş: 
– Nənə, mən yaxşı iş tutmadım. Görməmişliyimin ucbatından Ləlişin payını 

oğurladım. Peşman olmuşam. Məni bağışla, dedi. 
Nənə soruşdu: 
– Əlindəki nədi belə? 
Dobuş: 
– Quyruğumdu. Oğurluq etdiyimə görə İtoş qırıb – dedi və bərkdən 

hönkürdü: 
Nənənin ona yazığı gəldi. 
– Hm...m...m...e dərək fikirləşməyə başladı. 
Dobuş nənəyə yalvardı: 
– Nənəcan, acından ölürəm. Mənə yemək ver, xahiş edirəm. 
 
 

*** 
Nənə Dobuşu evə dəvət etdi. Onun quyruğunu yerinə qoydu və yarasına 

məlhəm çəkib, bağladı. Sonra da ona südlü sıyıq gətirdi. Pişik acgözlüklə sıyığı 
yedi və nənəyə təşəkkür etdi; 

– Myo..myo... ay nənə, mən sənin yaxşılığını heç vaxt unutmaram, - dedi. 
Bu gündən daha oğurluq və görməmişlik etməyəcəyəm! -deyib nənəyə söz verdi. 

 
*** 

Amma İtoşla Dobuş heç vaxt barışmadılar. Bilirsinizmi niyə, uşaqlar?! Ona 
görə ki, itlə pişiyin heç vaxt dostluğu baş tutmur. Çünki onlar bir-birlərini sevə 
bilmirlər. 

Sonuncu dəfə İtoş Dobuşu görən kimi; 
– Mır...   mır...    mır... edib, dişlərini ona qıcatdı. Dobuş isə tüklərini 

qabardaraq ona hirsləndi. Elə o andaca quyruğu yadına düşdü. Pişik quyruğunu 
yanına qısıb yazıq-yazıq miyoldadı; 

– Myo...    myo...    myo... edib, Ləlişin yanına qaçdı. 
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*** 
Dobuşun quyruğu sağalmışdı. O quyruğuna baxıb sevindiyindən; 
– Myo...myo...edirdi. 
Dobuş köhnə vərdişindən əl çəkmiş, əvvəlki kimi görməmişlik və oğurluq 

etmirdi. Ləliş Dobuşla dost oldu, onu öz daxmalarında yaşamağa dəvət etdi. 
 

 
 

*** 
Hə, uşaqlar, nağılımız sona yetdi. İtoş evinə getdi. Ləliş Dobuşu sevdi. 

Dobuş nənəyə söz verdi. Ağıllı pişik oldu. 
Dobuş nənənin ayağı altında xoruldadı, yatdı. Hər kəs arzusuna çatdı. 
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Beş barmaq 
 
Biri vardı, biri yoxdu... Bir əl 

vardı. Bu əlin bir ovcu və beş 
barmağı vardı. Onlara beş qardaş 
deyərdilər. Qardaşların ən böyüyü-
nün boyu balaca, ikincisinin boyu 
bir az ondan böyük, üçüncü qardaş 
hamısından hündür, dördüncü orta-
boylu, sonuncu barmaq olan 
sonbeşik isə hamısından kiçik idi. 

Birincinin adı – Başbarmaq, 
ikincinin – Şəhadətbarmaq, üçün-
cünün – Topalbarmaq, dördün-
cünün – Nişanbarmaq, beşincinin 
isə adı Çeçələbarmaq idi. 

Beş barmaq birlikdə şənlənər, 
ovucun içərisində açılar-yumular, 
bir-birlərini həddindən artıq sevər 
və mehriban yaşayardılar. Onlar çox zəhmətkeş idilər. Birlikdə hər bir işin 
öhdəsindən asanlıqla gələrdilər. Dünyada yaranan gözəl nə varsa, hamısını onlar 
qurub-yaradırdılar. Bir sözlə, günlərini əmək və firavanlıqla keçirirdilər. 

Onları tanıyanlar böyük qardaşı Başbarmaq, şəhadətbarmağını Başa-
labarmaq, orta barmağı Uzun Hacı, dördüncü barmağı Gültopacı, çeçələ 
barmağı isə kiçik bacı çağırardılar. Hətta onlar tez-tez çalıb-oynayar, mahnı 
oxuyardılar. Ən çox sevdikləri mahnı isə belədir; 

 
 
Başbarmaq nanay...nay... 
Qavalı gətir, edək toy! 
Başalabarmaq nanay...nay... 
Gözəl keçsin bizim toy! 
Ay nanay...ay nanay... 
 
Uzun Hacı oynasın, 
Hamıya noğul paylasın. 
Gültopacı nanay...nay... 
Allah bizi saxlasın! 
Ay nanay...ay nanay... 
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Kiçik bacı, nanay...nay... 
Nə durmusan, dur oyna! 
Xonçanı götür, nanay... 
Xınanı gətir nanay... 
Ay nanay...ay nanay... 
 
Başbarmaq nanay...nay... 
Başalabarmaq nanay...nay... 
Uzun Hacı nanay...nay... 
Gültopacı nanay...nay... 
Çeçələ bacı, nanay...nay... 
Ay nanay...ay nanay... 
 
Beləcə xoşbəxt yaşayırdılar. Amma onlar lovğa deyildilər. Çoxları onların 

mehribanlığının paxıllığını çəkərdilər. 
 

*** 
Bir gün dodaq oxumaqdan yorul-

du. Odur ki, biclik işlədib, böyük qar-
daşa dedi: 

– Başbarmaq, qardaşların səni 
sevmirlər. 

Başbarmaq isə cavabında; 
– Xeyr, bu düz deyil. Qardaşla-

rım məni çox istəyirlər. 
Dodaq deyir: 
– Sən qardaşlarına fikir ver, onlar 

hər zaman dördü də birlikdə gəzirlər. 
Səni isə özlərindən kənarda tuturlar. İnanmırsansa, əli qaldır bax, sən onlardan 
kənarda görünəcəksən. 

Başbarmaq əli qaldırıb baxır və görür ki, qardaşların dördü də yan-yana 
düzülüb, təkcə Başbarmaq kənarda qalıb. Başbarmaq məyus olur. Bunu görən 
dodaq üyüdüb tökür: 

– Başbarmaq, qoy səni başa salım; düzdür, sən böyük qardaşsan, buna 
baxmayaraq Şəhadət barmağı özünü qabağa tutar, səni saymaz, hər şeyi göstərər 
və yeni-yeni qərarlar verər. Topal qardaşın isə səni saymaz, orta barmağam deyib, 
ortada yeyib, qıraqda gəzər. Nişanbarmaq da bir toy və yaxud, nişan olan kimi 
üzüyü barmağına keçirib, sənə acıq verə-verə şənliklərdə oynayar, Çeçələbarmaq 
da qardaşlarından nümunə götürüb, səni saymaz hər vaxt səndən uzaq gəzər, 
özünü əlin kənarına verib, yatıb-yayxanar səni saya salmaz. Sən isə bunları 
anlamır, işin ağırlığını öz üzərinə götürüb, onlara kömək edirsən. Gördünmü, 
qardaşların sənə necə kələk gəliblər?! 
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– İndi ki, təksən, öz işini də tək gör. Onlara hamballıq etmə, – dodaq 
Başbarmağa dedi. 

Başbarmaq onun sözünə inanıb, qardaşlarından küsdü. Bir gün yeni bina 
tikmək lazım gələn zaman qardaşlar görür ki, Başbarmaq onlara kömək etmir. 
Qatlanıb ovucun içərisində yatıb. Barmaqlar nə qədər edirlərsə, Başbarmaq onlara 
kömək etmir. Onlar çarəsiz qalırlar. 

Beləcə günlər ötür... 
*** 

Başbarmağın qardaşları onu tək buraxmaq istəmir, lakin o qardaşlarını 
özünə yaxın qoymur, üzlərinə belə baxmırdı. Lakin barmaqlar ondan incimirdilər. 
Başbarmaq ovucun içərisində özünə kiçik koma tikmək istədi. Amma tək 
olduğundan nə qədər etdisə bacarmadı. Fikirləşdi ki, yəqin əsəbiyəm, onun üçün 
iş görməyi bacarmadım. Bir müddətdən sonra özümə yeni koma tikəcəyəm. Hələ 
ki, yatım, dincəlim. 

Bu minvalla zaman ötür. Nəhayət, Başbarmaq təklikdən darıxır, əylənmək 
istəyir. Onun könlündən qarmonda ifa etmək keçir. 

 

 
 
Qarmona yaxınlaşdı, götürmək, çalıb, oxumaq istədi. Nə qədər çalışdısa, 

qarmonu əlinə ala bilmədi. Qarmonun üzərində atılıb-düşdü, könül oxşayan 
musiqi səsi yerinə qarmondan əcaib səslər çıxdı. Baş verən hadisələri kənardan 
izləyən qardaşlar Başbarmağa yaxınlaşıb dedilər:. 
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– Başbarmaq qardaş, sənsiz biz, bizsiz də sən heç bir iş görə bilmərik. Güc 
birlikdədir! 

Onlar birlikdə qarmonu ifa etməyə başladılar. 
 
 

*** 
Beş barmaq qardaşlar qarmonun dilləri üzərində sağa-sola şütüyür, musiqi 

sədaları ovucun içərisindən süzülərək ətrafı şənləndirirdi. Başbarmaq baxır görür 
ki, bütün barmaqlar işləyir. Hətta ən az işləyən onun özü imiş. Bunu görən 
Başbarmaq utandı. Heç kimin sözünə inanıb, bir daha qardaşlarını tərk etmədi. 

Bu hadisədən sonra barmaqlar bir-birilərini daha da çox sevdilər. Onlar 
birləşdilər. Büküləndə yumruq, açılanda əllər oldular. Qurdular-yaratdılar. Toyda-
mağarda oldular və şənliklərdə oxudular, oynadılar; Və oxuyanda bu sözləri 
işlətdilər 

 
      Barmaqlar oy, barmaqlar, 
      Ay nanay...ay nanay... 
       
 
  Üstə durub dırnaqlar, 
      Ay nanay...ay nanay... 
  Paxılların acığına, 
   
  Ay nanay...ay nanay... 
  Barışdılar barmaqlar. 
  Ay nanay...ay nanay... 
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Hoppa 
 
 
 
Kim var, kim yox? 
Biri vardı, biri yox. 
Uçdu nağıl ölkəsinə 
Parıldayan nizə, ox. 
 
 
Biri vardı, biri yox. Nadinc və dilotu yeyən bir qız vardı. O, çox arıq idi. 

Anası onun üçün tez-tez südlü sıyıq bişirərdi ki, yeyib kökəlsin. Lakin o 
kökəlməzdi. Bilirsinizmi niyə? Çünki həddindən artıq dəcəl idi. Dostları ilə 
oynayan zaman onları incidər, dostları da ondan küsərdilər. 

Uşaqlar, bəs niyə soruşmursunuz ki, bu nadinc qızın adı nə idi? Siz zəhmət 
çəkib fikirləşməyin, mən deyim; – hər şeyə maraq göstərən Əfsun. 

Bir gün Əfsun dayısı qızları olan Tomka və Merini arzuladı. Anasına dedi 
ki, – Anacan, mən Tomka və Meri üçün darıxmışam. Anası da Əfsunu onların 
yanına apardı. 

Onlar həyətdəki quyunun yanında oynayır, yelləncəkdə yellənir və 
oxuyurdular. 

 
Yellənin ha yellənin 
Hoppa! 

 



 32 

Dillənin ha dillənin 
Hoppa! 
Orda quyu görmüşəm, 
Hoppa! 
Bəs kim gedər baxmağa? 
Hoppa! 
Sən suya tullan görüm, 
Hoppa! 
Quyuda varmı qurbağa? 
Hoppa! 
 

Əfsun yüyürüb balaca Merini suya itələyib dedi: 
Meri getsin baxmağa, 
Hoppa! 
Vay... vay...Meri suda boğulmağa başladı. Tomka nə qədər çalışsa da 

Merini quyudan çıxara bilmədi. Qaçıb evdəkiləri köməyə çağırdı. Onlar gəlib 
balaca Merini quyudan çıxartdılar. 

Hamı Əfsunu danladı. 
– Bəs sən niyə Merini suya atdın?- soruşdular. 
Əfsun cavabında; 
– Bilmək istədim görüm, Meri suda qurbağa görə biləcəkmi? 
Əfsunun anası onu danladı və dedi: 
– Meri suda boğulsaydı neyləyərdin? 
– Anacan, məni danlamayın. Səhvimi başa düşmüşəm. O, suda boğulsaydı, 

mən dostsuz qalardım. O gündən Əfsun daha nadinclik etmədi.Tomka və Merini 
daha da çox sevməyə başladı. Hətta anasının bişirdiyi südlü sıyıqdan onlara da 
pay apardı. 
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Lamoşkanın ağ corabları 
 
Biri vardı, biri yoxdu... Təzə 

toxunmuş ağ corablar vardı. Bu co-
rabların sahibinin adı Lamoşka idi. 
Corabları nənə toxumuş, ad günün-
də nəvəsi Lamoşkaya hədiyyə et-
mişdi. Balaca Lamoşka corablarını 
xoşlayar, onları qonşu uşaqlara gös-
tərib; 

– Bir baxın, görün nə gözəl ağ 
corablarım var, mənim! Onları mə-
nim üçün nənəm toxuyub, – deyə 
qızların yanında lovğalanardı. 
Uşaqlar da onun ağ corablarının 
gözəl olduğunu təsdiqləyib; 

– Ay Lamoşka, doğrudan da 
gözəldir! Sənin nə yaxşı nənən var, 
o, yəqin ki, bizim üçün də corab toxuyar?-dedilər. 

Lamoşka qızlara qəzəbləndi. Qaşlarını çatıb, onlara dedi: 
– Olmaz! O, mənim nənəmdir! Lamoşka corablarını sinəsinə sıxıb evə 

qaçdı. Nənəsinin yanına gəlib, üzündən öpdü və oxudu; 
 
Nənəm, nənəm, ay nənəm, 
Corabları say, nənəm. 
Çoxlu-çoxlu toxu sən, 
Amma vermə pay, nənəm. 
 
Nənə də cavabında dedi; 
 
Lamoşka mələyimdir, 
Duzumdu, çörəyimdi. 
 
Təkcə indi demirəm, 
Həmişə gərəyimdir! 
 
Nənə Lamoşkanın saçlarına sığal çəkər, dizinin üstündə oturdar, ona nağıllar 

danışardı. 
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*** 
Lakin bu, mehribanlıq çox çəkmədi. Lamoşka dəyişdi. Nadinclik etməyə 

başladı. Heç kimin sözünə baxmır, nənəsini bəyənmir, ata-anasını incidirdi. 
 

 
*** 

 
 
Soyuqlar düşdü. Qar yağdı. Lamoşka küçəyə çıxıb, uşaqlarla oynamaq 

istədi. O, nənəsi toxuyan ağ corablarını axtarmağa başladı. Lakin tapmadı. 
Anasından, atasından, sonunda nənəsindən soruşdu. 

– Nənə, mənim corablarım hanı?  
Nənə Lamoşkanın corablarını axtardı. Tapa bilmədi. 
– Hara düşübsə, tapa bilmirəm, qızım, -dedi. 
Lamoşka qəzəbləndi. 
– Hanı mənim corablarım?-deyə nənənin üstünə bağırdı. 
Nənə: 
– Qızım, sənə təzə corab toxuyaram. Bir neçə gündən sonra nənə Lamoş-

kaya təzə corab toxumağa başladı, özü də ağappaq ipdən. Onları Lamoşkaya gös-
tərib; 
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– Gör nə gözəl corabdı, ay Lamoşka, sə-
nin üçün toxuyuram-dedi. Lamoşka onu saya 
salmadı, nənəsinə sataşmağa və oxumağa baş-
ladı. 

 
Nənəm, nənəm, ay nənəm, 
Saçları xəzəl nənəm. 
Üzü qırış-qırışdı, 
Hər yanı gəzər nənəm. 
 
Nənə onun sözünü eşidib başını aşağı 

saldı və yaşarmış gözlərini gizlincə sildi. 
Ürəyində nəvəsindən küssə də, incikliyini 
bildirmədi. Lamoşka bunu gördü, lakin ona 
əhəmiyyət vermədi. 

 
 

*** 
Nənə corabları toxuyub qurtardı. Corab Lamoşkanın xoşuna gəldi. Əlinə 

götürüb sığalladı və sevincək ayağına keçirdi. Corabın ilmələri öz-özündən 
açılaraq sökülməyə başladı. Nənə yenidən toxudu. Lamoşka yenidən geyindi. 
Corab yenidən söküldü. 

Lamoşka; 
– A...a...a bunlar niyə sökülür?-deyə soruşdu. 
Corablar Lamoşkanın əlindən yerə tullanıb, addımlayaraq, nənənin yanına 

yeridilər. Nənə onları götürüb yenidən Lamoşkaya verdi. Corablar bu dəfə də 
sürüşüb yerə düşdü və nənənin yanına qaçdılar. 

Lamoşka corablardan soruşdu: 
– Ay corablar, məndən niyə qaçırsınız? 
Corablar dilləndi: 
– Bəs sən niyə nənəni incidirsən?! Nə qədər ki, nənəni incidəcəksən, biz də 

sənə yaxın durmayacağıq. Elə bu zaman itmiş ağ corablar da tullana-tullana gəldi 
və təzə corabların yanında dayanıb dedilər: 

– Elə biz də Lamoşkanın nənəni incitdiyini görüb, sandıqda gizlənmişdik. 
O, ata-anasını, hətta qonşu uşaqları da incidir. Nənənin toxuduğu corabları 
uşaqlara pay verməyə qoymur. Biz istəyirik ki, nənə toxuduğu corablardan 
uşaqlara pay versin. Axı hava soyuqdur, onların da ayaqları üşüyür. 

Lamoşka səhvini başa düşüb, nənədən üzr istədi. Qollarını onun boynuna 
dolayıb nənəsini öpdü və dedi: 

– Nənə, məni bağışla, mən səni çox istəyirəm. Elə bu zaman təzə, ağ corablar 
Lamoşkanın ayaqlarına sarıldılar. 
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*** 
Lamoşka sevinə-sevinə həyətə qaçdı. Uşaqlar həyətdə Lamoşkanı dövrəyə 

alıb, mahnı oxudular; 
 
Lamoşka corab geyindi, 
Ayaqları da sevindi. 
Ay Lamoşka, de, indi 
Nənə bizə corab 
Toxusun-toxumasın? 
 
Lamoşka dilləndi: 
– Nənəm sizə də ağ corablar toxuyacaq. Mən sizə və corablarıma söz 

verirəm; 
– Bundan sonra hamınızla mehriban olacağam, heç kimi incitməyəcəyəm, 

nənəmi də çox sevəcəyəm! 
 

*** 
Hə, uşaqlar, siz də bilin, Lamoşka ağıllı qız oldu, nənəni incitmədi. Nənə də 

corab toxudu, uşaqlar da sevindi. 



 37

 

Merinin yuxusu 
 
Biri vardı, biri yox... 
Bir yalan var, bir kələk. 
Bəs yanımda niyə yox, 
Yuxumda olan mələk?! 
 
Balaca Merinin yuxusu gözlərindən tökülürdü. Anası ona qırmızı, sadə 

gecə paltarı geyindirdi. O, anasının qucağına sığındı. Və tezliklə yuxuya getdi... 
 
...Göydə ulduzlar bərq vurub, 

Merinin üzünə şəfəq çilədi. Meriyə 
elə gəldi ki, göydən kim isə ona 
gülümsədi. O, əlini göyə uzatdı. O 
andaca göydən zərif qanadlı, balaca 
bir mələk uçaraq Merinin yanına 
qondu. Merinin ətrafını ətir iyi 
bürüdü. 

– Uşaqlar, bilirsinizmi, Merinin 
yanına gələn kimdi? O, gecə mələ-
yidir. Gündüzlər yatar, gecələr isə 
anasını çox sevən uşaqlarla söhbət 
etmək üçün göydən yerə enər. Budur, 
gecə mələyi bu gün bizim Merinin 
yanına gəlib. 

Mələk mehriban və zərif 
gülüşlə dedi: 

– Salam Meri. 
– Salam. Sənin adın nədi? – Meri soruşdu. 
– Lamə. Mənim adım Lamədir. 
– Lamə, kiçik pəri! – deyə, Meri bir neçə dəfə onun adını pıçıldadı. Meri 

Laməni maraqla süzdü. Gecə mələyi gözəl idi. Olduqca zərif və ətirli idi. Əyninə 
buludlardan gecə köynəyi geyinmişdi. Meri ona yaxınlaşdı. Əlini onun paltarına 
çəkdi. Ona elə gəldi ki, əlləri buludun içərisinə düşdü. Necə də gözəldir paltarınız 
– dedi. Parlaq, yumşaq və pəmbədir. Özünüz də gözəlsiz. 

– Meri soruşdu: 
– Lamə, sənin yaşadığın Planetin adı nədi? 
Lamə: 
– Mən Buludlar ölkəsindən gəlmişəm. Yaşadığım məkanın adı Cənnətdir. 
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*** 
Meri düşünürdü: – Deyəsən, kim isə yadına düşmüşdü . O, Laməyə: 
– Siz mənim anam kimi gözəlsiniz, dedi. 
Lamə qaşlarını çatdı və dedi: 
– Mən pəri qızıyam. 
Meri: 
– Mənim anam da pəri kimidir. 
Lamə soruşdu: 
– Anan gözəldi, ya mən? Bax a, məni qane edən cavab versən, bu gözəl 

gecə paltarını sənə bağışlayacağam. 
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Meri ürəyində; Bu pəri qızı gözəldir, düşündü. Yox, gecə köynəyinə anamı 
dəyişə bilmərəm. Düşündü və dilləndi; 

– Yox, mənim anam sizdən həm gözəl, həm də mehribandır. 
Lamə Meriyə yaxınlaşdı, sarı saçlarını sığalladı, üzündən öpdü. Və bundan 

sonra göyə buxarlandı. 
 

*** 
Səhər açıldı. Meri yuxudan oyandı. Yanında kimsəni görmədi. Ayağa 

qalxdı, gözlərinə inanmadı. O, qırmızı gecə köynəyinin əvəzinə Lamənin 
buludlardan olan pəmbə gecə köynəyini əynində gördü. 

Hə, uşaqlar, sən demə, xeyirxah Lamə gecə köynəyini ona geyindirib, sonra 
da uçaraq öz ölkəsi olan Göylər səltənətinə gedib. 

Uşaqlar, gecəniz xeyirə qalsın, yuxunuz şirin olsun. Və günlərin bir 
günündə gecə mələyi Lamə sizin də qonağınız olsun! 
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Nənə və tutuquşu 
 
Ya Əlidi, ya Vəli,. 
Kim ağıllı, kim dəli, 
Nağıllar ölkəsində 
Kim sağ qalır, kim ölü? 
 
Bir qarı nənə yol ilə gedirdi. Yol kənarında əlində tutuquşu tutan oğlan 

yüyürüb qarıya çatıb, soruşdu: 
– Qarı nənə, hara gedirsən? 
– Neyləyirsən, a bala, çıx get yolunla. 
Oğlan əl çəkmir. 
Nənə hirslə: 
– Cəhənnəmə gedirəm, əl çək-deyir. 
Tutuquşu dillənir: 
Olmaz... olmaz... 
Oğlan yenidən dillənir: 
– Nənə, nə istəyirsən? 
Nənə: 
– Ölmək istəyirəm, – deyir. 
Tutuquşu dillənir: 
– Olmaz... olmaz... 
Oğlan soruşur: 
– Qarı nənə, harda ölmək istəyirsən? 
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Nənə dillənir: 
– Evimdə. 
Tutuquşu dillənir: 
– Olmaz... olmaz... 
Oğlan: 
– Nənə, daha nə istəyirsən? 
Qarı nənə deyir: 
– Bu tutuquşunun ətini yemək istəyirəm. 
Tutuquşu həyacanla: 
– Olmaz,  olmaz,  aman, olmaz! 
Nənə, tutuquşunun qorxduğunu görüb gülür. 
 

 
 
– Ay tutuquşu, niyə olmaz olmaz salmısan axı? 
Tutuquşu qanadlarını yanlarına çırpıb dillənir: 
– Nağılın qalıb, danışmamısan, oğlandan halını soruşmamısan, baba da 

səndən dünəndən küsüb, babayla hələ barışmamısan, evində ölsən uşaqlar qorxar. 
Bax, buna görə də 

Olmaz...  olmaz...  qarı nənə, olmaz... 
Nənə deyir: 
– Ay tutuquşu, sən bunları hardan bilirsən? 
Tutuquşu: 
– Uça bilmirəm, amma gəzirəm, babayla səni hər gün görürəm. Ay nənə, 

səndən çox şey demirəm, tək bircə dəfə nağıl diləyirəm. Nağıl deməmiş, amandı, 
ölmə, ölmə! 
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Nənə güldü. Tutuquşuya dedi: 
 
Qonaq gəl axşam bizə, 
Xaşıl bişirim sizə. 
Bir də hər gün bolluca, 
Nağıl deyərəm, sizə. 
 
Tutuquşu sevinir və deyir : 
– Sağ ol ay nənə, sağ ol, 
Var ol, ay nənə, var ol! 
 
Uşaqlar, haydı, haydı, qarı nənə sağdı, biz də gedək qonaqlığa! Nənə bizi 

gözləyir, bizə nağıl danışacaq! 
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Düyməcik 
 
Biri vardı, biri yox... 
Nə az idi, nə də çox. 
Bapbalaca Düyməcik 
Nə ac idi, nə də tox... 

 
 
Qalın şam meşəsinin şərq istiqamətində gözəl və əsrarəngiz bağ vardı. 

Bağda yulğun və fındıq ağaclarının nazik budaqlarından hazırlanmış kiçik bir ev 
yerləşirdi. Bu evin sakinlərindən birinin adı Düyməcik idi. Düyməcik adlanan bu 
şirin qızın xurmayı saçları, yaşıl gözləri, yumru burnu və zərif dodaqları vardı. 
Danışanda adama elə gəlirdi ki, sözlər kəpənək kimi onun ağzından uçuşur, 
güləndə isə ətrafa zərli toxumcuqlar səpələnirdi, sanki. Qız o qədər balaca idi ki, 
boyunun hündürlüyü bağdakı sincablardan seçilmirdi. 

Düyməciyin özü kimi ata-anası da balaca idi. Onlar xoşbəxt və adamlardan 
uzaq yaşayırdılar. Dostları meşədə yaşayan heyvanlar, yeməkləri isə meyvələr 
olardı. 
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*** 

 
Düyməcik bütün günü heç nə yeməmişdi. Lakin nə ac idi, nə də tox. Meyvə 

dalınca gedən atası evə qayıtmamışdı. Qızcığaz atasını arzulayırdı. Birdən 
Düyməcik kövrəldi: 

– Anacan, mən atamı istəyirəm, o, niyə qayıtmır evimizə? 
Anası nigarançılığını qızından gizlədərək dedi: 
– Darıxma qızım, harada olsa, indilərdə gəlib çıxar. 
Amma ata qayıtmırdı... 
Ana darıxdı, ayağa qalxdı. 
– Qızım, get meyvə səbətini gətir, gedim sənə meyvə dərim gətirim, həm də 

atandan xəbər bilim. Amma sən qapını heç kimə açmayasan ha. Amandı, gəlib 
səni oğurlamasınlar. Eşitdin, Düyməcik, bizdən başqa bir kimsəyə qapını açma ha. 

Düyməcik: 
– Açmaram, ana, arxayın ol, – dedi. 

 
*** 

Axşam düşmüşdü. Bayırda külək əsməyə başladı. Küləyin səsindən 
Düyməcik qorxub, divara qısıldı. Ana, ata, hardasınız? Gəlin, - deyə ağlamağa 
başladı. Birdən qulağına səs gəldi. 

Tık...   tık...   tık..   tık.. tık... tık 
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Düyməcik küncə qısıldı. Qapı döyülürdü. Tık...tık...tık. Nazik, ciyiltili səs 
eşitdi Düyməcik. 

– Ey, kim var evdə? 
Düyməcik ürəkləndi. Amma danışmadı. 
– Kimsə yoxdurmu evdə? 
Düyməcik qorxa-qorxa: 
– Evdə mən varam, -dedi. 
– Qapını aç. 
– Olmaz, anam deyib ki, heç kimə qapı açma. 
– Mən sənə ziyan vermərəm, aç, xahiş edirəm. 
Düyməcik qapını açdı. Amma qarşısındakını tanımadı. 
– Sən kimsən? – soruşdu. 
– Mən Dələyəm. Evinizin yanından keçirdim, ağlamaq səsi eşitdim. Ona 

görə də sənə kömək etmək istədim. 
Sonra Düyməcikdən soruşdu: 
– Sənin adın nədi? 
– Düyməcik. 
– Acmısan? 
– Bilmirəm, – dedi Düyməcik. Dələ əlində tutduğu şam ağacının qozalarını 

ona uzatdı: 
– Yəqin ki, acmısan. Götür, ye,- dedi. 
Düyməcik: 
– Qoza yeyə bilmirəm. Mən meyvə yeyirəm. Anam mənə meyvə gətirəcək. 
Dələ ilə Düyməcik dostlaşdılar. Saatlar ötmüşdü. Düyməciyin valideynləri 

hələ də gəlib çıxmamışdılar. Dələ onu tək qoyub getmək istəmirdi.  
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Düyməcik yorulmuşdu, yatmaq istəyirdi. Anası gəlsəydi, onu qıçlarının 

üstündə yırğalayıb yatırdardı. Odur ki, Dələ Düyməciyə təklif etdi; 
- Düyməcik, gəl çıx mənim quyruğumun üstünə, səni yırğalayım, sən də yat. 

Düyməcik Dələnin quyruğunun üstünə çıxdı. Dələ onu balası kimi əzizləyib, 
quyruğunun üstündə yatırtdı. 

Elə bu zaman Düyməciyin ata-anası açıq qapıdan içəri girdi. Düyməciyi 
evdə görməyib hay-həşir qopardılar; 

– Vay, vay, hanı mənim Düyməciyim, hanı mənim qızım, mənim balamı 
neyləmisən? – deyə, Dələni döyməyə başladılar. 

Səs-küyə Düyməcik yuxudan oyandı. Dələnin quyruğunun üstündən qalxıb, 
əl etdi: 

– Anacan, atacan, mən burdayam! – dedi. 
Dələ onların bu hərəkətindən küsdü. Düyməciyi yerə düşürüb, sakitcə evdən 

getmək istədi. Bunu görən Düyməcik onun əlindən tutub dedi: 
– Anacan, tanış olun, bu, Dələdir, o mənim dostumdur. 
Düyməciyin ata-anası dələdən üzr istədilər. Gətirdikləri meyvəyə Dələni də 

qonaq etdilər. O gündən onlar mehriban dost kimi birlikdə yaşadılar. 
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Günəş bizim dostumuzdur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balaca, ağ çobanyastığıgülü Günəbaxanı çağırdı: 
– Günəbaxan xala, ay Günəbaxan xala... 
Günəbaxan başını aşağı əydi, səsin haradan gəldiyini bilmək istədi. Elə bu 

zaman çobanyastığı ona əl etdi. 
– Sizi çağıran mənəm. 
Günəbaxan onun üzünə gülümsədi. 
– Bəli, çiçək qızım, nə buyurursan? 
– Günəbaxan xala, olar, siz boyamagülünə acıqlanasınız? 
– Niyə ay çobanyastığı, o sənə neyləyib ki? – Günəbaxan soruşdu. 
Çobanyastığı ağlamsındı; 
– Boyamagülü gah mənim başıma qapaz vurur, gah da saçlarımı yolur. Bir 

bax, mənim ləçəklərimi yolub, töküb yerə. 
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Günəbaxan gərilib yerə baxdı. Doğrudan da, çobanyastığının ağ ləçəkləri 

yerə tökülmüşdü. Günəbaxan hirsləndi. Çobanyastığının başı üzərində bitən, 
hərdən də lovğa-lovğa yırğalanan Boyamagülünü çağırdı: 

– Ey, sən, lovğa Boyamagülü, çobanyastığına niyə qapaz vurursan? Bəyəm 
bilmirsən ki, mən buradayam?! 

Boyamagülü təəccüblə: 
– A...a...a kim, mən? 
– Guya bilmirsən, özünü tülkülüyə vurma, əlbəttə ki, sən! 
– Siz nə danışırsız, Günəbaxan xanım, mən çobanyastığını niyə döyməliyəm 

ki?! Əsla , ola bilməz! 
– Bəs buna nə deyəcəksən?! – ləçəklərini yolub yerə tökmüsən. 
Elə bu an çobanyastığı ağladı və dedi: 
– Sən yalançı Boyamagülü, o sən deyildinmi, bayaq başıma qapaz vurdun?! 
– Yox, a..a nə danışırsız. Vallah külək etdi. Bir bura bax, əllərimi nə qədər 

yanımda saxlasam da külək bir o qədər mənim əl-qolumu sağa-sola yelləyir. 
Yəqin belə vaxtda olub. Məndən incimə, Çobanyastığı. Mən dünən hələ səni 
qoruyurdum, heç sənin özünün xəbərin belə olmadı. 

Günəbaxan soruşdu: 
– Necə yəni? 
Boyamagülü: 
– Günəbaxan xanım, çobanyastığı mənim gövdəmin altında bitib, elədir? 
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– Elədir, – deyə onun sözünü təsdiqlədi Günəbaxan. 
– Dünən yağış mənim başıma-başıma o qədər döydü ki... Amma mən başımı 

yana əymədim ki, birdən çobanyastığı məndən inciyər ki, niyə məni isladırsan. 
Amma yarpaqlarımla yağışın suyunu onun ətəklərinə töküb, onu yaxşıca su ilə 
doyuzdurdum. Yağış başıma o qədər döyüb ki, başım hələ də ağrıyır. 

Günəbaxan: 
– Nə deyirsən, indi də yağış və küləklə dalaşaq?! 
– Yox, elə demək istəmədim. Bir azdan Günəş çıxacaq. Bizi isidəcək. O 

zaman külək də, yağış da çıxıb gedəcək. Günəş bizim dostumuzdur axı! 
Bu söz Günəbaxanın xoşuna gəldi. Üzünü göyə tutub: 
– Bəli, Günəş bizim dostumuzdur, dedi. Elə bu zaman Çobanyastığı 

sevincək əl çaldı. 
– Ura! Dostumuz Günəş gəldi, - deyə hay-həşir saldı. Buludların arasından 

görünən Günəş gülümsədi və onlara əl etdi. 
Günəbaxan, Boyamagülü və Çobanyastığı; üçü də xor səslə: 
– Günəş bizim dostumuzdur!-dedilər. 
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Külək 
 
...Qapı döyülür. 
Tık...  tık...  tık... 
– Kimdir? – balaca Tomka soruşur. 
Tık...  tık...  tık... 
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– Kim var orda? 
– Mən. 
– Sən kimsən? 
– Külək. 
– Nə istəyirsən? 
– Sizə qonaq gəlmək istəyirəm. 
Tomka sevindi. Ura ..a..a ! Bizə qonaq gəldi, -deyərək, yüyürüb qapını açdı. 

Amma kimsəni görmədi, pərt oldu və qapını örtüb otağına döndü. 
Tık...tık...tık...yenidən qapı döyüldü. 
– Kimdi? 
– Mənəm, külək. 
Tomka yenidən qapını açdı. Qapıda kimsə yox idi. Hirslə qapını çırpdı. Geri 

döndü. O anda qapı yenə döyüldü. 
Tık...  tık...  tık... 
Tomka cəld tərpəndi ki, qapını açıb, onu yaxalasın. Amma yenə heç kəs yox 

idi. Hirsindən çığırdı: 
– Ey yaramaz külək, mənə niyə sataşırsan? 
Bu zaman səs gəldi; 
– Mən sənə sataşmıram. Mən sənin qarşında dayanmışam. 
Tomka təəccüblə dedi: 
– Axı səni görmürəm. 
Külək: 
– Amma mən səni görürəm. Sən çox qəşəng qızsan. Saçlarında ağ lentin də 

var. 
Külək onun lentindən tutub dartdı. Lent yavaş-yavaş açılmağa başladı. Onun 

saçları üz-gözünə töküldü. Sonra güllü donunun ətəklərini sağa-sola oynatdı. 
Daha sonra isə üzünə üfürərək Tomkanı sərinlətdi. Bu, Tomkanın xoşuna gəldi. 

Tomka: 
– Hə, indi səni demək olar ki, görürəm. Yaxşı, de görüm niyə gəlmisən? 
– Səninlə dost olmağa. İcazə ver hərdən gəlim sizə və səninlə bax beləcə 

oynayım. 
Külək Tomkanı sehrləmişdi sanki, odur ki, dedi: 
– Nə vaxt istəsən gələ bilərsən, ey mənim təzə dostum. 
Külək sevindi. Onun üzündən öpdü və dedi: 
– İndi isə get yat, dostum, artıq gecdir. 
Tomka: 
– Sağ ol! – deyib, qapını örtmək istədi. 
Amma külək qoymadı. Sən get yat. Qapını mən örtəcəyəm. 
Tomka təzə dostundan ayrılıb, məmnun halda geri döndü. Külək verdiyi 

sözü yerinə yetirdi. Cırıltılı səslə qapını örtüb getdi. 
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Göbələkpapaq 
 

Haçaqıç cırcırama meşədə     
cır...     cırr...   cır... cırıldayır, 

yaxınlıqdakı qamış basmış gölmə-
çədə yaşıl donbalangöz qurbağa isə 

qur...   qur...  qur – deyə qu-
ruldayırdı. 

Hündür şam ağacından başı-
aşağı sallaq vəziyyətdə yatan yarasa 
onların səsindən oyanır. Gecələr 
yatmayan, hər tərəfi sülənən yarasa 
yuxudan oyandığından əsəbiləşib si-
çan kimi ciyildədi. Dişlərini xırçıl-
datdı: 

– Axmaqlar, bəsdirin, səsiniz-
dən yata bilmirəm, kəsin səsinizi! – 
dedi. 

Torpaq üstündə ora-bura qa-
çan qarışqaların isə dünya vecinə deyildi. Əllərinə keçən azuqələri yuvalarına 
daşımağa tələsirdilər. 

Elə bu zaman yarasa ağacdan dişləri ilə qopartdığı ağac qozasını; 
– Kəs səsini, eybəcər qurbağa! - deyib, qurbağaya atmaq istədi. Lakin qoza 

ağzından sürüşüb, kiçik bir qarışqanı üstünə düşdü. Bunu görən cırcırama 
cırıldaya-cırıldaya güldü: 

– Ha.. ha.. a.. ha... cır... 
ha... ha... cır...r...r... Əcəb gülməlidir! -dedi. 
Ətrafdakı qarışqalar yüyürüb qozanı kənara diyirlətdilər. Qarışqanı qozanın 

altından çıxartdılar. Bu vaxt qarışqalardan biri yaxınlıqdakı yumru olan nəyi isə 
göstərərək: 

 
Gör orda nə var? 
Kim baxsa qorxar. 
Oy...y... 
 
Digər qarışqa:  
 
Göbələkpapaq, 
Gəl gedək baxaq. 
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Yarasa uçub qarışqalara yaxın gəldi. Qurbağa hop..hop...hop... deyə-deyə 

yarasaya yaxın yerə tullandı. Cır..cır cırıldayan çəyirtkə yaxınlıqdakı kola sarıldı. 
Maraq onları bürüdü: Gözlərini yumru olan nəyəsə zillədilər. 

 
Papağa bənzəyən yumru tərpəndi. Hamı qorxdu. Ətrafa səpələndilər. Yarasa 

siçan kimi ciy edib, dişlərini göstərdi, qulaqlarını dikəltdi, sonra da başıaşağı 
ağacdan yelləncək kimi sallandı. Amma gözlərini papaqkimidən çəkmədi. 

Qurbağa soruşdu: 
– Qur... qur... bu nədi belə? 
Cırcırama cavab verdi: 
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– cır ...cır... Göbələkpapaq! 
Onlar qorxa-qorxa çağırdılar; 
– Göbələkpapaq, ay Göbələkpapaq, sən kimsən? 

 
Elə bu zaman papaqsız qalan göbələyin səsi gəldi. Göbələk yüyürə-yüyürə 

özünü yumru olan nəyəsə çatdırdı. 
 
Hara gedirsən, hara? 
Papağımı ver bura. 
 
Qur...qur... bu ki, göbələyin səsidir. Göbələk, sənsən? – soruşdu qurbağa. 
Papaqsız göbələk: 
– Bəli, mənəm. 
Qarışqa güldü:  
– Papağın hanı bəs? 
Göbələk: 
– Budey, dozanqurdunun başında. Papaq altında itib-batan dozanqurdu 

papağı gözünün üstündən qaldırıb göbələyə məzəmmətlə baxdı. 
– Görməmişin biri, verəcəydim də papağını özünə. Günəş çıxıb isti vurur 

üzümə. Səni dost bilirdim özümə. 
Göbələk: 
– Səndən mənə dost olmaz! Papağımı ver bura. Onlar papağın; 
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Ətəyindən yapışdılar. 
Papaq üstə dartışdılar. 
Yaramazsan deyə-deyə, 
Hirsləndilər, bağrışdılar. 
 
Tamaşaya duranların hərəsi bir məzəmmətlə 
Yarasa: – ciy..ciy...y...dişlə onu, yaramaz, Qurbağa: – qur...qur... ay...ay 

səni, qanmaz! Qarışqa: -Ah, dalaşmayın, heç kim sizi anlamaz. Beləcə hər biri öz 
fikrini dedi. 

Toz dumana qarışdı. Bir-biriylə dalaşdılar. Yadlar gəlib bu söhbətə 
qarışdılar. 

Göbələklə dozanqurdu danışdılar. Nəhayət ki, bir dil tapıb barışdılar. 

 
 
Dozanqurdu papağı göbələyin başına qoyub dedi: 
– Göbələk, bağışla məni. 
İstəmirdim incidəm səni. 
 
Göbələk: 
Başa düşürəm səni. 
Gedək gəzək çəməni. 
 
Onlar qolboyun olub, getdi. Nağılımız burda bitdi. Qarışqa evinə getdi, 

qurbağa suya tullandı, Yarasa ağacdan sallandı. Cırcırama cırıldadı. Yarasa yatıb 
xoruldadı. 

Gözləyin, ay uşaqlar, növbəti nağıl başladı. 
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Dandana 

 
Dandana... dandana... dandana... 
Ay haray, danalar girmiş bostana... 
 
Qoymayın, ha, qoymayın, danalar bostana girib, -deyə Şoti baba çığırırdı. 

Nəvəsi Şoşi bala isə ağlayırdı. Baba danaları çomağın qabağına qatıb, onları 
bostandan çıxartdı. Bundan sonra isə heyf!- deyə-deyə bostanın halına yandı. 

 
Dandana... dandana... dandana... 
Vay tutulub bostana, 
Tərəvəzlər yox olmuş, 
Heç nə gəlmir gümana, 
Dandana... 
  dandana... 
    dandana... 
Bəs nə qalmış balama!? 
 
Şoşi hələ də ağlayırdı. Danalara acığı tutmuşdu. Axı danalar onun yemiş-

qarpız payını yemişdilər. Xiyarlarını-pomidorlarını əzmişdilər. Bəs indi 
neyləyəcəyik? -deyib hönkürdü. 

O, ağlaya-ağlaya oxuyurdu: 
 

Dandana... dandana... dandana... 
Ay haray, danalar girmiş bostana... 
Yemişləri yemişlər, 
Qarpızları yemişlər, 
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Xiyarları əzmişlər, 
Dandana... 
  dandana... 
    dandana... 
Bəs nə qalmış babama? 
 
Baba görür ki, nəvəsi Şoşi onun halına yanır. Onu gülmək tutur. Sən demə, 

bir-birindən xəbərsiz baba nəvənin, nəvə isə babanın halına yanırmış. 
Şoti baba Şoşi balasını yanına çağırıb deyir: 
– Şoşi balam, ağlama. Onsuz da bostan bir azdan sovrulacaqdı. Darıxma. 

Biz yenidən bostana tərəvəz əkəcəyik. Sən də yeyəcəksən, mən də. Hələ üstəlik 
danalara pay da verəcəyik. 

Şoşi bala sevinir və oxuyur: 
 
 
Dandana... 
  dandana... 
         dandana... 
Danalar bağdan qovulmuş, 
Bağ-bostanlar sovrulmuş. 
 
Babam bostan əkəcək, 
Yanına çəpər çəkəcək, 
Yetişəcək tərəvəz, 
Şoşi onu yeyəcək. 
Dandana... 
  dandana... 
          dandana... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nağılımız burda bitdi. Hərə öz evinə getdi. Bir də görüşərik Şoti babanın 

bostanında. Hər şey də öz yolunda! 
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Sasan 
 
Vızz...   
vızz...   vızz... 
 
Biri vardı, biri yox... vızz...vızz...eyləyən Sasan adlı arı vardı. Onun elə gözəl 

qanadları var idi ki... Amma dodaqları sallaq idi. Sasan dil-boğaza qoymurdu ki, 
qoymurdu. O qədər vızz...vızz...edir ki... elə buna görə də vızıldamaqdan dodaqları 
sallanırdı. 

 

 
 
 

*** 
Bağda yaşayan digər heyvan və cücülər onun dodağına gülərdilər. Bu da 

Sasanı əsəbiləşdirərdi. 
Arı Sulutəpə adlı məkanda gözəl bir bağda yaşayırdı. Bağda çarhovuz, 

çoxlu ağac və güllər vardı. Hələ üstəlik burda yuvasını qurmaq üçün çoxlu 
oyuqlar da vardı. Sasan buna çox sevinirdi. Amma onu hirsləndirən bir məqam 
vardı. Bu bağa tez-tez Totu adlı balaca bir oğlan qonaq gələrdi. Və onun yuvasına 
çomaq salardı. Bu da Sasanı özündən çıxarardı. 
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Vızz...vızz...edərək yuvasından kənar qaçar, hərdən də oğlanı öz iynəciyi ilə 
sancmaq istəyərdi. Və bir gün sancdı da...özü də dodağından. Toti bağırdı. Sasan 
uçub kənardakı ağaca qondu. 

O, vızz...vızz... deyə – deyə Totuya baxırdı. Totu ağladıqca dodaqları şişirdi. 
Şişdi....şişdi....və şişdi...sonra da sallanmağa başladı. Bunu görən Sasan 
qəhqəhəylə ona güldü. Sərçə onun yanına gəlib soruşdu: 

– Cik...cik... Ay Sasan, niyə gülürsən? 
Sasan silkələnən qarnını qanadları ilə tutub, hey gülürdü. 
Sərçə dedi: 
– Bəlkə deyəsən, mən də güləm, cik...cik... 
 

 
 
Sasan qanadları ilə Totunu göstərib dedi: 
– Vız...z...Sərçə, sən bir onun sallaq dodaqlarına bax, gör necə də 

gülməlidir! 
Cik...cik..cik...edən sərçə; 
– Hə gülməlidir, dedi.. Lap sənin dodaqların kimi, -deyib, hündürdən 

qəhqəhə ilə cikkildədi. 
– Cik...ha...ha...ha... 
cik...cik...ha...ha...ha... 
Sasanın dodaqları yadına düşdü. Pərt oldu. Və bir də heç zaman heç kəsin 

dodaqlarından sancmadı. 
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Sehrli mücrü 
 
Biri vardı, biri yoxdu... Yox, ay uşaqlar ikisi də vardı. 
Bu dünyada əkiz bacılar vardı. Onlardan birinin adı Sehri, o birinin isə adı 

Mehri idi. Onlar ucqar dağ kəndində yaşayırdılar. Sehri qoçaq, Mehri isə tənbəl 
idi. 

Sehri odun daşıyar, sobanı qalayar, səhər yeməyi hazırlayardı. Sonra tənbəl 
Mehrini yuxudan oyatmağa çalışardı ki, səhər naharlarını etsinlər. Lakin tənbəl 
Mehrini oyatmaq asan deyildi. Oyanmaq istəmirdi ki, istəmirdi. Belə vaxtlarda 
Sehri onun üçün oxuyardı; 

 
Tənbələ bax, tənbələ, 
Yatır, yatır, hey yatır. 
Yuxusunda görür ki, 
Muncuq alır, zər satır. 

 
Mehrinin bu 

mahnıdan xoşu gəl-
məz, bacısına hər dəfə 
qadağa qoyardı ki. Da-
ha bu mahnını oxuma-
sın. Və bir səhər Sehri 
nə qədər çalışsa da 
tənbəl Mehrini yuxu-
dan oyada bilmədi. 
Gözlədi ki, bacısı yu-
xudan oyansın. 

 
*** 

Sehri darıxdı. Su 
qabını götürüb çaya su 
gətirməyə getdi. Çaya 
çatanda musiqi səsi 
duydu. Diqqətlə qulaq 
asdı. 

 
Düzdür, səhv 

salmayıb, kim isə san-
ki hansısa sehrli mah-
nı çalırdı. Sehri ilk 
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dəfə idi ki, belə gözəl mahnı eşidirdi. Və birdən suyun üzündə bir mücrünün 
üzdüyünü gördü. Mücrü ona sarı gəlirdi. Mücrü oxuyur və deyirdi: 

 
Qapağımı aç, qapağımı, 
Bax, o zaman görərsən... 
 
Mücrü Sehriyə çatdı. Sehri mücrünü suyun üzündən götürüb evə gətirdi. 
 

*** 
Tənbəl Mehri hələ yatırdı. Sehri mücrünü yerə qoydu ki, bacısını oyatsın və 

mücrünü Mehriyə göstərsin. Elə bu zaman mücrü oxumağa başaldı. 
 
Qapağımı aç, qapağımı, 
Bax, o zaman görərsən... 
 
Səs o qədər gözəl idi ki, tənbəl Mehri musiqi səsinə yuxudan oyandı. Mehri 

yorğan -döşəyin içərisindən qalxmadan soruşdu? 
– Bu nədi belə, Sehri. 
– Mücrü. 
– Hardan tapdın? 
– Çaydan. 
– Ay qız, o nə deyir elə? 
– Deyir, Mehri durub mənim qapağımı açsın. Mehri tənbəlliyindən ayağa 

qalxmadı. Yanındakı çomağın köməkliyi ilə qapağı açmaq istədi. Mücrünün 
qapağını çomaq vurub qırdı. Sehri güldü. Mehri qorxudan yorğanı başına çəkdi. 

*** 
Sehri mücrüyə yaxınlaşdı. Mücrünü əzizləməyə başladı. 
Gözəl mücrü, 
ağıllı mücrü, 
Açıl-açıl...l... 
sehirli mücrü. 
 
Sən demə mücrüyə elə bu sözlər lazım imiş ki, qapağı açılsın. 
Cingiltili zınqırov səsi gəldi. Mücrünün qapağı açılmağa başladı. Mücrünün 

qapağı açılan kimi qızıl bir mirvari düzümü Sehrinin boynuna dolandı. Bunu 
görən tənbəl Mehri zirək qızlar kimi qalxıb mücrünü qucaqladı. 

– Bu mənim mücrümdür!-deyib onun qapağını açdı ki, qızıl mirvari 
götürsün. Amma gördü ki, mücrü boşdur. 

Tənbəl Mehri mat-məəttəl bacısının üzünə baxdı. Sehri mahnını yenidən 
oxudu 

 



 63

Gözəl mücrü, 
ağıllı mücrü, 
Açıl-açıl...l... 
sehirli mücrü. 
Mücrü açıldı və bir qızıl mirvari yenidən onun boynuna dolandı. 
Sehri Mücrüdən soruşdu: 
 
Gözəl mücrü, 
ağıllı mücrü, 
sehirli mücrü, 
 

 
– bəs niyə Mehriyə, mənim bacıma boyunbağı vermədin? 
Mücrü oxuya-oxuya diləndi: 
 
Tənbəlləri sevmirəm, 
Sevmirəm a..a..sevmirəm. 
Kim tənbəldi mən ona 
Boyunbağı vermirəm. 
 
Qoy o mənə söz versin ki, daha tənbəllik etməyəcək. Bax o zaman mən də 

ona qızıl mirvari hədiyyə edəcəyəm. 
Və o gündən Mehri tənbəlliyin daşını atdı. Mücrü onlara qızıl mirvari 

hədiyyə verib, yeni tənbəlləri axtarmaq üçün çaya sarı yollandı. 
Mücrümüz suya getdi. Nağılımız burda bitdi. 
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Meşə və insan 

Qar...qar...qar... edən qarğa hay-həşir saldı və göydə uça-uça ağladı. 
Elə bu zaman meşədən tüstü qalxdı. Dalınca da qıpqırmızı alov dilimləri 

meşənin əl-ətəyini yalamağa başladı. 
Tülkü vəkkildədi. Quyruğunu qısıb meşədən qaçdı. Sincab və dələlər 

ağlamağa və hay-həşir salmağa başladılar. Maral və ceyranlar hürkdülər. 
Beləliklə, meşədə olan bütün heyvanlar qaçıb canlarını qutarmağa çalışdılar. 
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Ağaclar yanıb, kül oldu. Meşədən əsər-əlamət qalmadı. Meşənin sakinləri qaçqın 
düşdülər. 

Təkcə maral və qarğa heç hara getmədi. Maral hara gedirdisə qarğa da 
onunla birlikdə gəzirdi. Çünki qarğa onun buynuzuna qonmuşdu. 

 
*** 

Bir gün maral qarğadan bezdi: 
– Ey, qarğa, ordasan? – soruşdu. 
Qar..qar... edən qarğa: – Burdayam, – deyə cavab verdi. 
– Yəni, harda? 
– Guya bilmirsən? Sənin buynuzunun üstündə. 
– Hə, düz deyirsən, onsuz da qonmağa yer yoxdur. Hara qonacaqdın ki, 

buynuzumdan başqa. Qarğa, bilirsən nə var? 
– Nə var ay maral? 
– Daha bəsdi, get başqa yerə qon. 
– Məsələn hara? Qar...qar... 
– Nə bilim, məsələn, elektirik xətlərinə. 
– Qar...r...r vay...vay...qar...r...Deyirsən, məni cərəyan vurub, öldürsün?! 
– Mənə nə var! Mənim istəyim buynuzumdan əl çəkməyindir. 
– Nə qədər ki, qonmağa yer tapmamışam, o qədər də buynuzunda məskən 

quracağam. 
– Pay atonan, işə düşmədim!- dedi maral. 
– Səni kim işə saldı? Qar...r...r...qa...r...r.... 
– Sən. 
– Xeyr. Yaxşı fikirləş. Səni bu əziyyətə salan meşəni yandıranlardır. 
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– Kimdir ki, onlar, tanıyırsan? Maral soruşdu. Qarğa isə cavab verdi: 
– Bəli, tanıyıram. İnsanlardır. 
– Sən hardan bilirsən, ay qarğa? 
Qar...qar...r...r... 
– Mən göydə uçurdum, gördüm ki, iki kişi ocaq qalayır. Onlar ocaq 

qaladılar, yazıq dovşanı kəsdilər, ocaqda bişirdilər, yedilər. Sonra da ocağı 
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söndürmədən çıxıb getdilər. Mən də çoxlu qarıldadım, onların da qarıltımdan 
xoşları gəlməyib məni daşladılar. 

*** 
Maral qaçırdı. Bərk hirslənmişdi. Qarğa isə onun başının üstündə uçur, elə 

hey soruşurdu? 
– Maral bacı, maral bacı, hara qaçırsan? Maral hirsindən cavab vermir, hey

qaçır...qaçırdı... 
Və birdən qarğa Maralın yaxınlıqdakı kəndə girdiyini gördü. Qorxdu. 
– Ey Maral, ora olmaz. İnsanlar bizim üçün təhlükəlidir. Qayıt, qayıt,

deyirəm sənə. 
Maral isə qayıtmadı. Qarğa ağlamağa başladı. 
– Onlar səni kəsib, yeyəcəklər. Bəs mən hara qonacağam, -deyib,

qanadlarını göydə şappıldatdı. Maral onu onsuz da eşitmirdi. 
Maral kəndə girib qarşısna çıxan ilk qapını ayaqları ilə bərk-bərk 

döyəclədi....döyəclədi... 
Qapını qoca bir kişi açdı. Maral onu qarşısına qatıb, qova-qova meşənin 

yanan yerinə gətirib, dedi: 
– Siz insanlar evimizi yandırdınız. Meşə sakinlərini qaçqın saldınız. Budur,

biz evsiz-eşiksiz qaldıq. Meşəni siz insanlar yandırdınız, odur ki, sizlər də yeni 
meşə salmalısınız. 

*** 
Yanan meşənin yerində böyük insan axını vardı. Hərə əlində bir fidan 

gətirib, yanan ağacların yerində basdırırdı. 
Yağış yağdı. Fidanları sulandı. Çox keçmədi ki, onlar böyüdülər. Meşə 

əvvəlkindən də gözəl göründü. Qaçqın düşən heyvanlar öz vətənlərinə qayıtdılar. 
Onlar indi də həmin meşədə xoşbəxt və firəvan yaşayırlar. 
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