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                  Şeirləri ilə birgə böyüyən uşaq şairi 

 

 

 Könül dünyasının açarı şeirdir, nəğmədir. Bu açarın qəlibi isə sevgidən, 

məhəbbətdən yoğrulmalıdır. Qəlbə düşən açar  söz ritmlə, ahənglə, musiqi ilə 

ürəyin qıfılını açır, könüllərdə özünə məskən salır. Gözünü açıb dünyanın 

rənglərinə, musiqisinə, sözlərinə heyran qalan uşaq qəlbi həyatın ağrı acısından, 

fəlsəfəsindən xəbərsiz gördüyü hər şeyi  elə ahənglə, musiqi ilə, rənglərlə, 

sözlərlə, bir sözlə poetik gözəllikdə dərk etməyə çalışır. Uşağın dünyaya poetik 

baxışı  böyüyə-böyüyə həyatın daha dərin dərkinə, fəlsəfi baxışına dönür.  

 Həyatın reallığını əks etdirib böyüklər üçün  əsər  yazmağa nə var ki?- 

sualı nə qədər nisbi, qeyri-real səslənsə də uşaqlar üçün əsər yazmağın ağırlığı 

qarşısında həqiqət kimi qəbul edilməlidir. Doğrudan da, uşaq dünyasına baş 

vurmaq, uşaq dünyasının ritminə düşmək nə qədər çətindir! Yəqin elə ona 

görədir ki, uşaqların şeirə, ədəbiyyata olan ehtiyacı daha böyük olsa da, uşaqlar 

üçün yazanlar böyüklər üçün əsər yazan qələm sahiblərinə nisbətən azlıq təşkil 

edir.  

 Çiynini bu ağırlığın altına verib onu layiqincə daşımağa çalışan qələm 

sahiblərindən biri də  İlham İlhamidir. İ.İlhami  öz qələmini  müxtəlif janrlarda  

sınamışdır. Yaşlı  oxucular üçün  qələmə aldığı bir neçə  şeir və nəsr kitablarının  

müəllifidir. Onun güclü müşahidə qabiliyyəti və iti yumor hissi olduğu üçün 

oxucusunu razı salan  satirik və yumoristik  hekayələr  müəllifidir. O, oxucu 

rəğbətini qazanan nasirlərdəndir. Bütün bunlarla yanaşı  İ.İlhami gözəl  uşaq 

şairidir. Onun uşaq dünyasını dərk etməsi həyatı güclü müşahidə edə bilmək 

qabiliyyətindən irəli gəlir. Bu da yaradıcı üçün  ilkin şərtlərdən biridir. O, 

həmçinin, təbiəti gözəl bilir. Şeirlərində uşaq dünyagörüşü ilə təbiət arasında 

sanki körpü tikir,yol çəkir. Eyni zamanda, bu şeirlər uşaqların təbiəti dərk etməsi 

üçün maarifçilik rolunu oynayır.Şeir və təmsillərinin bir çoxunda uşaqlar  

gigiyenik  qaydalara riayət etməyi öyrənir, ziyanverici və xeyirli heyvanları 

tanıyır, bir-birləri ilə düzgün münasibət qurmağı mənimsəyir, tərbiyələnirlər. 

“Zəlini öldürmə”, “Koramal və gürzə”, “Xəstələnərsən bala”, “Ağacı sındırma”, 

“İlbiz ziyan verir”, “İlan xətadır”, “İşgüzar arı” və s. şeirləri bunlara  misal çəkə 

bilərik. “Xəstələnərsən bala” şeirində kal, turş alça yeyib qarnı ağrıyan Nilufərə  

müəllif anasının diliylə danışaraq nəsihət verir: 

 

     Ana danlayır 

     Dəcəl balanı. 

     Kal yemə, bala, 

     Tumturş alçanı. 

     Dişin kütləşər 
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     Yesən əgər sən, 

     Qarnın ağrıyar, 

     Xəstələnərsən. 

           

 

 Onun uşaq dünyasını əks etdirən ən gözəl şeirlərindən biri  “Məzəli qız”  

şeiridir. Baba evinin sevinci olan Pərvinin hər bir hərəkəti ustalıqla  təsvir 

olunan  bu şeirdə özünü böyüklərə bənzətmək istəyən  uşaq eşqi  necə də gözəl  

canlandırılıb: 

 

     Üçcə yaşı var 

     Kiçik Pərvinin. 

     Sevimlisidir 

     Baba evinin. 

     Bəzən geyinir 

     İri bir donu. 

     Bu don bənzədir 

     Nənəyə onu. 

     Bir də görürsən 

     “Taq-taraq” edir, 

     İri çəkmələr 

     Geyinib gedir. 

     Başında papaq, 

     Əlində yaba, 

     Deyir, olmuşam 

     Mən Şaxta baba. 

 

 İ.İlhami orijinal təmsillərlə yanaşı  xalq arasında danışılan  nağıl-

təmsillərdən də istifadə edərək  kiçik həcmli  poemalar yazmışdır. Bunlardan 

daha çox diqqəti cəlb edən 

“Siçanların tədbiri”  əsəridir. Müəllif pişikdən qorunmaq üçün  tədbir tökən  

siçanların hər birini özünəməxsus  dillə danışdıra bilir. Surətlər öz dili ilə  

obrazlaşır. Bu əsərə canlılıq gətirir, onu orijinallaşdırır. Dəfələrlə eşitdiyimiz bu 

nağıl müəllifin ustalığı ilə bizə təzə təsiri bağışlayır.  

 I.Ilhaminin uşaq şeirlərindən bir çoxu uşaqlarla birgə böyüyə bilən 

şeirlərdir.Çünki şeir  mətninin bətnində gizlənən fikir uşaq yaşa dolduqca 

böyüyərək həyatı  daha dərindən dərk etmək üçün ona kömək edir. Hər kəs 

həyatda yaxşı əməlinin dəyərini, etdiyi səhvlərin isə cəzasını çəkir. Hər kəs öz 

əməllərinə görə ad qazanır. “Təkgöz pişik”  təmsilində  toyuğun cücəsini yemək 

istəyərkən xoruz tərəfindən  gözü çıxarılan  pişiyin  son aqibəti haqqında  

oxuyuruq: 
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    Boz pişik xoruzdan çəkinir yaman, 

    Xoruz görünəntək gizlənir o an. 

    Məhlədə bu pişik “Təkgöz” adlanır, 

    Toyuqdan, cücədən uzaq dolanır. 

 

 İ.İlhami qələmini yanıltmac yazmaqda da sınamış, bir çox tapmaca-şeirlər 

də qələmə almışdır. Uşaqların  psixoloji  inkişafında , onların   

müdrikləşməsində, eləcə də söz oyunu ilə əylənməsində bu kiçik janrın  böyük 

əhəmiyyəti vardır. 

Bu janrlar kiçik olmasına baxmayaraq  müəllifdən böyük məharət tələb edir. 

      

 

 Onun uşaq şeirləri  misralarının ölşüsü, bölgü və ahənginə görə də diqqəti 

çəkir. Belə ki, şeirlərinin əksəriyyəti dörd, beş, yeddi hecalı şeirlərdir. Bu 

ölçülərdə yazılmış şeirlər daha ritmik, ahəngdar, uşaqlar üçün daha  cəlbedici və 

yaddaqalan olur. Uşaqlar tərəfindən tez əzbərlənir. Müxtəlif uşaq oyunlarında bu 

şeirlərdən istifadə edilir. 

 İ.İlhaminin şeirlərində bəzən yerinə düşməyən sözlərlə rastlaşır, natamam 

qafiyyələrdən daha çox istifadə etdiyini görürük. Buna baxmayaraq, şairin güclü  

müşahidə  qabiliyyəti nəticəsində tapdığı mövzu və mövzunun uşaqlar üçün 

tərbiyəvi  əhəmiyyəti qarşısında bu kiçik nöqsanlara göz yummaq lazım gəlir. 

Hiss edirsən ki, çox vaxt şair  bu nöqsanlara özü bilərəkdən yol verir ki,  şeirin 

dili uşaq danışıq dilinə yaxın olsin və təbii alınsın. 

 İ.İlhami məhsuldar yazardır. O, daim axtarışdadır. Çalışır ki, hər gün yeni 

bir mövzu ilə kiçikyaşlı oxucularını sevindirsin.-Və çox vaxt buna nail də olur. 

 İ.İlhaminin yazdığı hər şeir, nəşr etdirdiyi hər kitab onun yeni bir 

uğurundan xəbər verir. Çapdan çıxan hər əsəri  münasibəti ilə onu təbrik edir, 

ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

         Ağamir Cavad 

                                                                 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Cənub  

                                                                        bölgəsində məsləhətçisi 

 

                    26.IY.2015   
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      Yatağan  pişik 

  
  Acmışdı ovçu pişik 

 Gəzdi, tapdı bir deşik 

 Dedi, burda duraram, 

 Yeməyə siçan tutaram. 

 Əlində bir az çörək 

 Dedi, gözləyim gərək, 

 Siçanı da tutum mən 

 Yeyim yağlı bir xörək. 

 Neçə saat gözlədi 

 Daha dözə bilmədi. 

 Yatdı, yumdu gözünü 

 Yuxuda gördü özünü, 

 Toyda plov yeyirdi. 

 Üstündən su içirdi, 

 Nə qədər yeyirdisə 

 Aman, acam, deyirdi 

 Bu vaxt  deşikdən siçan 

 Çıxdı, dayandı bir an 

 Çörəyi gördü, götürdü 

 Balalarına ötürdü. 

 

 Siçanların tədbiri 
        (xalq deyimləri əsasında) 

 

 Pişik pusduğu yerdən, 

 Atılaraq qəfildən, 

 Siçanları tuturdu, 

 Bir andaca udurdu, 

 Cana gəldi siçanlar, 

 Tədbir tökdülər onlar. 

 Kök bir siçan söz aldı, 

 Nitqə belə bağladı: 

 -Əziz qan qardaşlarım, 

 Mənim can qardaşlarım. 

 Gəlin bir fikirləşək, 

 Qatil pişiyi gərək 

 Bu dünyadan yox edək, 

 Tədbir tökək, öldürək! 

 Kiçik arıq bir siçan 
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 Bircə qurtum su içdi, 

 Sonra mətləbə keçdi: 

 -Gəlin yolun üstündə 

 Qazaq dərin bir quyu 

 İçində olsun suyu. 

 Pişik yolla gedərkən, 

 Həmin yerdən enərkən, 

 Quyuya düşsün, ölsün, 

 Bizim üzümüz gülsün! 

 Biri dilləndi yerdən: 

 -Pişik heç ölən deyil 

 Quyuda qalan deyil 

 Sıçrayıb çıxar çölə,  

 Çətin ki, pişik ölə! 

 Qaragöz, sısqa siçan 

 Hamıdan lap bərk qaçan 

 Kəkələdi yavaşdan: 

 -Arxadan e-edək təkan 

 Pi-pişik su i-içən za-zaman. 

 Dü-düşsün çaya bo-boğulsun, 

 Si-siçanlar xilas olsun. 

 Çəpgöz, bir axsaq siçan 

 Gülə-gülə, astadan 

 Dedi, ay axmaq siçan 

 Olma bu qədər nadan 

 Bilirsən ki, dünyada 

 Layiq  görülmüş ada 

 Boz piçik şempiondur 

 Üzmək ona oyundur. 

 Üzüb çayı keçəcək, 

 O, sahillə gedəcək. 

 Pinti, üst-başı çirkli 

 Üz-gözünən məkrli 

 Bir siçan da baxırdı, 

 Kobud səslə bağırdı: 

 -Quru ot tayasında 

 Tayanın ortasında 

 Pişik uzanır, yatır, 

 Divtək yuxuya batır. 

 Gəlin otu yandıraq 

 Tüstüsünü qaldıraq! 
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 Qoy yansın murdar pişik, 

 Bir də güdməsin deşik... 

 Yerdən bir bala siçan 

 Gözləri ala siçan 

 Dindi, görək nə dedi, 

 Hamını agah etdi: 

 -Yandığını hiss etsə 

 Burnuna tüstü getsə 

 Divtək yatsa da pişik 

 Bizə tapılmaz deşik! 

 Dayanmışdı qıraqda 

 Balası da qucaqda, 

 Bir cavan ana siçan 

 Söylədi, deyil asan 

 Pişikdən qurtarmaq can. 

 Pişik güclüdür yaman, 

 Bir balaca zəng tapaq, 

 Onun boynundan asaq. 

Kiçik zəngin səsindən 

Pişiyin gəlməsindən 

Hər an xəbər tutarıq, 

Qaçıb xilas olarıq. 

Tədbiri alqışladı, 

Dinləyənlər əl çaldı... 

Siçanlardan birisi 

Hər birindən irisi 

Sual etdi hamıdan: 

-Deyin görək zəngi bəs 

Asa bilərmi bir kəs? 

Zəng asan tapılmadı, 

Daha dinən olmadı! 

 

          Taxta tısbağa 
        (təmsil) 

 

Gedirdi yolla 

Baxırdı sağa, 

Baxırdı sola, 

Çayı tapmağa 

Çaya çatmağa 

Tələsən bağa- 
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Kiçik tısbağa. 

Bir kiçik çala 

Gördü bu bağa, 

Atıldı suya 

Dərhal tısbağa. 

Üzdü bu suda 

Dala-qabağa, 

Batdı palçığa 

Yazıq tısbağa. 

Dayazdi çala, 

Hirsdən az qala 

Ağlaya bağa- 

Naçar tısbağa ! 

Çaladan çaya 

Yəqin bir aya 

Çata, çatmaya 

Bu kiçik bağa 

Taxta tısbağa ! 

 

 

Təkgöz  pişik 

 
Acından ölürdü, istədi yesin, 

Boz pişik toyuğun tutdu cücəsin. 

Ər xoruz cücəyə köməyə gəldi, 

Dimdiklə pişiyin gözünü dəldi. 

 

Boz pişik xoruzdan çəkinir yaman, 

Xoruz görünəntək, gizlənir o an! 

Məhlədə bu pişik “təkgöz” adlanır, 

Toyuqdan, cücədən uzaq dolanır... 

 

 

   Tülkü  sağ  qaldı 
         (nağıl) 
 

 Kəndə yaxın meşədə, 

 Yaşayirdi hələ də, 

 Bir çaqqalla, bir tülkü, 

 Quyruğu yekə, tüklü. 

 Meşə seyrəldiyindən 
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 Hamı köçüb getmişdi, 

 Meşəni  tərk etmişdi. 

 Tülkü bir də beş bala 

 İsnişmişdi çaqqala. 

 Birlikdə toyuq, cücə 

 Tuturdular hər gecə, 

 Balalar böyüyürdü, 

 Tülküsə öyünürdü: 

 -Gözəl balalarım var, 

 Zərif övladlarım var. 

 Çaqqal da ki, çar-naçar 

 Tülküyə olmuşdu yar. 

 Hinə çaqqal girirdi, 

 Dişinə keçirirdi, 

 Toyuq, cücə qapırdı, 

 Meşəyə aparırıdı. 

 Toyuqlar azalmışdı, 

 Təhlükə çoxalmışdı. 

 Tülkü hiss eyləyirdi, 

 Təhlükəni bilirdi. 

 Xətanı bilə-bilə 

 Çaqqalı tutur dilə, 

 Tülkü salırdı hinə. 

 Bir gün də onlar yenə, 

 Gedib girdilər hinə. 

 Çaqqal öndə gedirdi, 

 Tülkü daldan gəlirdi. 

 Hində əli tüfəngli 

 Bir ovçu  gözləyirdi... 

 Güllə başından dəydi, 

 Çaqqal tirtap sərildi. 

 Tülkü də yaralandı, 

 Təsadüfən sağ qaldı. 

 Bu meşədə qalmadı, 

 Yaraların yaladı, 

 Bir balaca sağaldı. 

 Köçdü uzağa, getdi, 

          O yerdən fərar etdi... 

 Özündən hiyləgərlə 

 Dostluq eylədi çaqqal, 

 Güllə dəydi canına, 
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 Bulaşdı al qanına. 

 Özünə tay olanla 

 Dostluq eyləsə hər kəs, 

 Başı dərd-bəla çəkməz. 

 

          Ağıllı sərçə balası 
                 (Təmsil) 

  

 Bir ana sərçə 

 Bala sərçəyə 

 Ağıl öyrətdi, 

 Belə söylədi: 

 -İnsan gördünmü, 

 Gözlə özünü. 

 Ehtiyatlı ol, 

 Çox diqqətli ol! 

 Gördün əyildi 

 Daş üçün gəzdi, 

 Uç o dəqiqə 

 Daş atar sənə! 

 Bala dinlədi, 

 Anaya dedi: 

 -Daş  cibindədir, 

 Bəlkə, əyilmir? 

 İnsan çox bilir, 

 Daş üçün gəzmir? 

 Uçmasam vurar, 

 Canımı alar. 

 İnsanı görsəm 

 Mən qaçacağam, 

 Tez ucacağam! 

 Ana  balaya 

 Dedi, uç bala, 

 Salamat yaşa... 

 Ağıllısan sən,  

 Arxayınam mən! 

 

  

  Siçanlar və yalançı pişik  
        (hind nağılı əsasında) 
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 Bir böyük evdə keşik 

 Çəkirdi yekə pişik. 

 Bu evdə çoxlu siçan 

 Dolaşırdı hər zaman. 

 Pişik kökdü, gülürdü, 

 Günlər bir-bir ötürdü. 

 Pişik olarkən cavan 

 Tox yaşadı, firavan. 

 Vaxt  ötdü, keçdi zaman, 

 Pişik qocaldı yaman. 

 Vəziyyət gərginləşdi, 

 Ov etmək çətinləşdi. 

 Pişik qurdu bir kələk, 

 Dedi, siçanlar gərək, 

 Hər gün cərgəylə gəlsin, 

 Əvvəl mənə baş əysin, 

 Sonra əsas deşikdən 

 Keçib anbara getsin. 

 Qoca, müdrik heyvanam, 

 İşlərimə peşmanam. 

 Sizi tutub yemişəm, 

 Daim  günah etmişəm. 

 Siçanlar sevindilər, 

 Bir ağızdan dindilər: 

 -Şükr olsun Allaha, 

 Sağ çıxarıq sabaha! 

 Hər gün cərgəylə  gəlib, 

 Boz pişiyə baş əyib, 

 Yavaşca keçirdilər 

 Anbara gedirdilər. 

 Boz pişiksə bizəhmət 

 Siçan tuturdu əlbət! 

 Kim ki, gedirdi sonda, 

 Yeyilirdi bir anda... 

 Biri Rambe adında, 

 Biri Ambe adında, 

 Vardı iki dost  siçan, 

 Ən sürətli tez qaçan. 

 Pişiyin işdəyindən, 

 Qarnının şişməyindən, 

 Şübhələndilər yaman, 
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 Tədbir tökdülər haman. 

 Cərgənin əvvəlində 

 Gedirdi Rambe siçan, 

 Cərgənin  axırında 

 Gəlirdi Ambe siçan. 

 -Hardasan, Rambe qardaş? 

 -Burdayam, Ambe qardaş! 

 Çağırdı Ambe siçan 

 Səs verdi Rambe siçan. 

 Pişik bu an istədi, 

 Amma cürət etmədi 

 Ki, Ambeni yesin o, 

 Üstündən də içsin su!.. 

 Bax beləcə ac yatdı, 

 Sabaha güclə çatdı. 

 Sabah yenə də onlar –  

 Qışqırdılar siçanlar: 

 -Hardasan Rambe qardaş? 

 -Burdayam, Ambe qardaş! 

 Pişik hirsindən əsdi, 

 Tutmağa çox tələsdi, 

 Ambe üstə atıldı, 

 Lakin caynaqlarında 

 Ambenin tozu qaldı. 

 Bu minvalla pişik ac, 

 Qaldı yeməyə möhtac! 

 

    Yu, sonra ye ! 

 
Balaca qız Mədinə 

Nə keçirsə əlinə, 

Toxundurur dilinə. 

Ondan böyükdür Aşur, 

Mədinəylə savaşır –  

Deyir, etmə belə sən, 

Bacım, xəstələnərsən! 

 

 

Yuyulmamış meyvələr, 

Daha nə bilim nələr, 

Bil ki, yuyulmalıdır, 
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Sonra yeyilməlidir. 

 

 

Atanın  tənbehi 

 
Aşur balta əlində 

Həsir səbət belində 

Armud dərmək istədi, 

Özünü incitmədi: 

Budağı baltaladı 

Armudları topladı. 

Atası gördü bunu 

Hirslə danladı onu: 

-Budağı kəsmək olmaz! 

Budaqsız heç bir ağac 

Bil, yazda çiçək açmaz. 

Ağacsa gül-çiçəksiz 

Meyvə yetirməz, şəksiz! 

 

      Mədinə balam öyrənsin 

 
 Balaca qız Mədinə 

 Güc veribdir dilinə... 

 O, durmadan danışır, 

 Hər şey haqda soruşur: 

 -Ay ata, meşə nədir? 

 -Kərtənkələ nə şeydir? 

 -Eşşək adam yeyərmi? 

 -İlan evə girərmi? 

 Tükənməz marağından, 

 Daim soruşmağından, 

 Qardaşı  yorulubdur, 

 Bacısı dəng olubdur. 

 Təkcə öz balasını 

 Qucaqlayır atası, 

 Hər şeyi izah edir, 

 Balam öyrənsin,deyir! 

 

     “Pələng” balaca tulaydı 
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 Qonaq gəlmişdi kəndə 

 Şəhərli qız Mədinə. 

 Xalası qızı Əminə 

 Çörək tutub əlinə: 

 -Pələng, Pələng! çağırdı, 

 Mədinə qorxdu, çığırdı. 

 Elə bildi ki, pələng, 

 Qaça-qaça gələcək, 

 Tutub onu yeyəcək. 

 Amma çağrılan Pələng 

 Bir balaca tulaydı, 

 Rəngi ala-bulaydı... 

 

      Tənbəl  qız 

 
 -Bifərsən, bifər! 

 Dedi  Nilufər 

 Kiçik qardaşı, 

 Cavidə səhər: 

 -Niyə yerindən 

 Tezdən durursan? 

 Axı, yatmağa 

 Məni qoymursan... 

 Yaman tənbəldir 

 Bizim Nilufətr, 

 Daim gecikir 

 Dərsə səhərlər... 

 

Aşurla Mədinə və Alabaş 

 
 Aşur-Mədinə 

 Gündə dalaşır, 

 Evdə, həyətdə 

 Hər şey qarışır. 

 Ana danlayır 

 Onlar barışır, 

 Çox çəkməyir ki, 

 Yenə dalaşır. 

 Bütün bunları 

 Alabaş görür, 

 Atılır düşür, 
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 Onlara hürür. 

 

           Qədirbilən  cücələr 
 Tülkü toyuğu 

 Tutdu, apardı, 

 Körpə cücələr 

 Hey cükküldədi, 

 Fəryad qopardı. 

 Aşur onları 

 Himayə etdi, 

 Gündə beş dəfə 

 Əldə yedirtdi. 

 Uşaq onlara 

 Sanki, anadır, 

 Quşlar hamıdan 

 Yaxın onadır. 

 Böyüyüb indi 

 Körpə cücələr 

 Aşurla gəzir, 

 Fərə, becələr. 

 

    İki qorxaq 

  
 Cavid siçandan qorxdu 

 Evdən qaçdı eşiyə 

 Siçan da qorxusundan 

 Qaçdı girdi deşiyə 

 

     Baba və nəvə 

  
 Baba nəvəyə 

 Qoydu adını, 

 Nəvə bu adın 

 Gördü dadını: 

 Babayla nəvə 

 Qədir-qiymətlə, 

 Dindirildilər 

 Eyni hörmətlə! 

 

      Ərköyünlük etmədi 
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 Kiçik bal bənkəsini 

 Yerə saldı Nilufər, 

 Bənkə sındı, dağıldı, 

 Balsız qaldı, Nilufər. 

 Hirslə deyindi nənə 

 Dedi demişəm sənə, 

 Axı yazıqdır ana, 

 Vermə əziyyət ona! 

 Baba kiçik balanın 

 Qucaqladı belini, 

 Sığalladı telini. 

 Nilufər də babanın 

 Öpdü qabar əlini, 

  

 Ondan sonra bir daha 

 Ərköyünlük etmədi, 

 Ananı incitmədi. 

 

        Bobka 

 
 Bobka, bobka, bobka... 

 Qız durmadan çığırdı, 

 Əlində yağlı çörək 

 Öz itini çağırdı. 

 Bir az keçəndən sonra 

 Bobka gəldi, tapıldı, 

 Nilufərin əlindən 

 Yağlı çörəyi qapdı. 

 Bobka çörəyi yedi, 

Quyruğunu buladı, 

Nilufərin üz-gözün 

Əllərini yaladı. 

Üççə yaşlı Nilufər 

Yedizdirir hər səhər, 

Öz balaca itini 

Yeyib doyana qədər. 

 

      İt deyil, pələngdir! 

 
Aşurun iti 
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Balaca, qəşəng, 

Adı çağrılır, 

Bu itin,  Pələng! 

O da hər yerə 

Aşurla gedir, 

Kiçik dostuna  

İtaət edir. 

Aşur Pələngi 

Lap çox istəyir, 

Özü nə yesə 

Ona da verir. 

Dərsə getməyə 

Çanta götürür, 

İt də gedərək 

Onu ötürür. 

Pələng qorxudur, 

Amma ki, qapmır. 

Aşur gizlənir, 

İt onu tapır. 

Onlar qovlayır, 

Qaçır oynayır, 

Aşur tərləyir, 

İtsə ləhləyir. 

Həyətdə heç nə 

Görünə bilmir, 

Bir ilan belə 

Sürünə bilmir. 

Həyətdən qovur 

Qonşu toyuğu, 

Sonra “oynayır” 

Onun quyruğu. 

Belə bir itdir 

Bizim bu “Pələng”, 

O it deyildir, 

Pələngdir, pələng! 

 

     “Yaxşı ki, ilan yemədi!” 

 
 -Bizim it Pələng 

 Həyətdə “nəhəng” 

 Bir koramalın 
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 Üstünü aldı, 

 Hürdü, qovladı! 

 Dedi, Mədinə 

 Şirin dil ilə. 

 Kiçik əlini 

 Uşaq yellətdi: 

 -Yaxşı ki, iti, 

 İlan yemədi! 

 

 Cavid uduzur 

 
 Süfrəni sərdi 

 Ana səslədi: 

 -Tennis oynadın, 

 Cavid, doymadın? 

 Hazırdır xörək, 

 Tez ol, gəl görək! 

 Cavid gəlmədi. 

` Dedi ,anacan, 

 Gözünə qurban, 

 Qoy Aşuru mən 

 Udum, gələrəm, 

 Yemək yeyərəm. 

 

 Aşuru Cavid 

 Heç uda bilmir, 

 Xörək soyuyur 

 Yeməyə gəlmir... 

 

 Cavid və beçə 

 
 Körpəydi cücə 

 Oldusa necə, 

 Sındı ayağı 

 Axsadı cücə. 

 Kiçik çöplərlə 

 Cavid möhkəmcə 

 Düz qoydu budun 

 Bağladı onun. 

 Gündə yedirtdi, 

 Sap-sağlam etdi. 
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 Cücə isnişdi 

 Ona öyrəşdi. 

 Böyüyüb cücə 

 Olubdur beçə. 

 Dostdur beləcə, 

 Cavidlə-cücə. 

 Ayrı darıxır, 

 Onlar birlikdə 

 Gəzməyə çıxır, 

 Onları görən 

 Təəccüblə baxır. 

 

   Kiçik balıqçılar 
 

Cavid, Mədinə 

Qarmaq atmağa, 

Gedirlər çaya 

Balıq tutmağa. 

Qarmaq atmağı 

Sevir uşaqlar 

Tutmayıb balıq 

Hələ qoçaqlar. 

Balıqlar yeyir 

Soxulcanları, 

Balıqçı bilir 

Hamı, onları. 

 

 

 

     Zəlini öldürmə 

 
Bicarda olan 

Balaca oğlan, 

Zəli tuturdu 

Duza qoyurdu. 

Duzda qusurdu 

İçdiyi qanı, 

Zəli ölürdü, 

Çıxırdı canı. 

Danladı ana,  

Dedi oğluna: 
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-Zəli sorurkən 

İnsandan qanı, 

O tənzimləyir 

Qan dövranını. 

Lazım deyildir, 

Öldürmək onu 

Yadında saxla, 

Ay öğlum, bunu! 

 

      Koramal və gürzə 

 
 Koramal yayda 

 Meşədə, dağda 

 Ya da ki, bağda, 

 Gündə uzanır 

 Rəngi qızarır. 

 Bu ilan çalmır, 

 Onda diş olmur. 

 Onun xeyri var, 

 Ziyanı yoxdur. 

 O ilbiz udur, 

 Milçəklər tutur. 

 Həm də oxşayır 

 Qızıl gürzəyə. 

 Qızıl gürzədən 

 Ehtiyyat edə 

 Uşaqlar gərək 

 Bağa-bağata 

 Böyüklə gedə. 

 

 

 

 

 

      Sağsağan 

 
 Yaman bicdir sağsağan, 

 Gözlərindən “cin yağan”. 

 O hər yeri axtarır 

 Eşir, yerdən çıxarır, 

 Kartofları aparır. 
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 Tövləmizin damından, 

 Kürt toyuğun altından 

 Apardı yumurtanı, 

 İçində də balanı. 

 Yazıq toyuq biçarə 

 Yumurtasız ,avarə 

 Neçə gün qaqqıldadı, 

 Axır balasız qaldı. 

 Noxud əkdik çıxartdı, 

 Üstlərini qopartdı. 

 Yedi kisədən  unu, 

 O, bir neçə sabunu, 

 Pəncərədən apardı. 

 Bu quşa qurmaq tələ 

 Necə çətindir, hələ. 

 Tələ qurdum, mən tutdum 

 Asdım onu, qurutdum. 

 Müqəvvanı gördülər 

 Sağsağanlar qorxdular, 

 Uzaqlara uçdular. 

 

          Uşaqların  xətrinə, gəl! 

 
 Şer yazılıb kəpənəyə 

 Çox yazılıb kəpənəyə, 

 Qorxuram ki, mənim şerim 

 Kəpənəyə xoş gəlməyə! 

  *  *  * 

 Küsə məndən kəpənəyim 

 Havalana ,qalxa göyə, 

 Xallı-güllü  qanadıyla 

 Uça gedə öyünməyə. 

 

   *  *  * 

 Gülləri pərişan edə, 

 Uşaqlardan  qaça, gedə, 

 Əyri-üyrü, uça-uça, 

 Çəmənlərdən köçə, gedə... 

 

 Kəpənəyim, gəl, küsmə, gəl, 

 Gül -çiçəyi tərk etmə, gəl. 
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 Gəl xətrinə uşaqların, 

 Uzaqlara tək  getmə, gəl! 

 

 

   Dəvəyə  bax, dəvəyə... 

 
 Qanqal, tikan otlayan 

 Dəvəyə bax, dəvəyə, 

 Belində hürgücünü 

 Yeriyir əyə-əyə... 

 

 Minmək üçün dəvəyə 

 Dəvə gərək otura, 

 Sən minəsən dəvəyə 

 Dəvə yerindən dura... 

 Yavaş-yavaş yeriyə, 

 Boylanasan geriyə, 

 Arxadakı dəvələr 

 Düzülələr cərgəyə, 

 Karvan gələ əmələ , 

 Səhrada ləngərlənə, 

 Tufan qopa bəlkə də, 

          Qum içində bax belə 

 Yolu azasan hələ... 

 Yolu tapa  dəvələr, 

 Tufan dayana, yata, 

 Karvan sənlə birlikdə, 

 Mənzil başına çata. 

 Xurcunu dəvələrdən 

 Düşürəsən yerə sən, 

 İçindəki pay-püşdən 

 Uşaqlara verəsən. 

 Uşaqlar konfetləri, 

 Rəngbərəng ləçəkləri, 

 Yellədərək havada 

 Darta çərpələngləri. 

 Gördünüzmü necə də 

 Maraqlıymış, minməyə? 

 Sizi yenə mindirrəm 

 Əyriboyun dəvəyə! 
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     Ana  və  bala  qarğa 
             (yanıltmac) 

 

 Bir ala qarğa, 

 Bir bala qarğa, 

 Uçdu “qar-qarla,” 

 Qondu “qar-qarla,” 

 Yamaca qarğa. 

 Ağaca qarğa, 

 Anamı qarğa? 

 Balamı qarğa? 

 Gəldilər qarla 

 Getdilər qarla, 

 Bir ala qarğa 

 Bir bala qarğa. 

 

 

    Görəsən nədən bilir? 

 
 Bir qartal göy üzündə 

 Aram-aram süzürdü, 

 O, diqqətlə baxırdı, 

 Yerdə ov axtarırdı, 

 Göydən gördü ilanı- 

 İlan udur siçanı. 

 Şığıyaraq bir anda 

 Caynaqladı ilanı 

 Qalxdı göyün üzünə 

 Göy üzündən daş üstə 

 Yerə buraxdı onu, 

 İlanın çıxdı canı. 

 Qartal yedi ilanı 

 Yemədi  boz  siçanı. 

 Siçan, zəhərli idi,  

 Onu çalmışdı ilan. 

 Budur mənə sirr olan, 

 Canında zəhər olan 
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 Siçanı bu qartal quş, 

 Necə anlamış, duymuş?! 

 

        Çəyirtgələr haqqında 

 
 Bunlar  qara  bəladır 

 Xilas etmək fənadır, 

 Taxılı, göyərtini, 

 Hər cür yaşıl bitkini. 

 Çəyirtgələr buludtək 

 Göy üzünü örtərək, 

 Hardansa uçur, gəlir 

 Əkinləri məhv edir 

 Ziyankar həşaratdır 

 Bu uçan çəyirtgələr 

 Yeriyən, tullanandır, 

 -hoppanan çəyirtgələr! 

 

       Çiyələk 

 
 Çiçəklənir nə göyçək, 

 Cərgə ilə, o, tək-tək. 

 Sarı çiçək, ağ çiçək 

 Bağçamızda çiyələk! 

 

 O sevilir, adlıdır, 

 Ləzzətlidir, dadlıdır, 

 Turşa-şirin tamlıdır, 

 Bağçamızda çiyələk. 

 

 Becərirlər uşaqlar, 

 Yetişdirir qoçaqlar. 

 Yeyir gələn qonaqlar, 

 Bağçamızda çiyələk! 

 

       Ana və bala dovşanlar 
                    (nağıl) 

 

 Əziz, göyçək, balalar, 

 Fidan, çiçək balalar, 

 Sizə nağıl deyim mən, 
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 Dovşandan söyləyim mən... 

 Vardı kiçik meşədə 

 Bir qonur ana dovşan, 

 Və iki bala dovşan. 

 Meşədəki talada 

 Bir az çökək çalada, 

 Bir kəndli çox çalışqan, 

 Əkmişdi dirrik, bostan. 

 Bu iki bala dovşan, 

 Bir də ki, ana dovşan, 

 Dirrikdə otlayırdı, 

 Balalar boy atırdı. 

 Sözə qulaq vermirdi, 

 Onlar uzaq gedirdi. 

 Dovşanları hürküdən 

 İti dişli tülküdən, 

 Güc ilə etmiş fərar 

 Xilas olmuşdu onlar. 

 Ana dovşan danlamış, 

 Onlarsa söz qanmamış, 

 Təklikdə gedirdilər, 

          Dirriyə girirdilər. 

 Çaqqal da hey gəlirdi, 

 Oralarda gəzirdi. 

 Hələ az qala toplan 

 Dovşanları bostandan, 

 Tuta, çəkə, gətirə, 

 Yiyəsinə yetirə. 

 Bostanı əkən baba  

 Bir də baxdı, gördü ki, 

 Yeyilibdir yerkökü. 

 Təcili tədbir gördü, 

 Məftildən tələ hördü. 

 Bir neçə yerdə qurdu, 

 Özü pusquda durdu. 

 Ana-bala, dovşanlar- 

 Dirriyə gəldi onlar. 

 Yeməyə girişdilər, 

 Tələyə ilişdilər. 

 İndi zooparkdadır 

          Ana-bala dovşanlar, 
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 Gedin görün balalar, 

 Necə kökəlib onlar! 

 

 

     Uşaqlardan qaçma, qaçma! 

 

 Kəpənəyim, bər-bəzəkli 

 Qanadların çiçək-çiçək 

 Səni güllər arasından 

 Necə bilək, necə seçək?! 

 

 Çəmənlərin xalımısan 

 Xalçasımı, xalısısan? 

 Gör nə qədər naxışın var, 

 Bənzəyirsən xalıya sən. 

 

 Qanadların açma, açma, 

 Rəqs eyləmə, uçma, uçma, 

 Səni sevən uşaqlardan, 

 Kəpənəyim, qaçma, qaçma! 

 

      Torçəkən  hörümçək 

 
          Torçəkəndir hörümçək, 
 Tutur həşarat, milçək, 

 Qaçır tez bağlayandır 

 Ovunu torda görcək. 

 

 Kollara tor çəkəcək, 

 Arı uçub gələcək, 

 Toru yırtıb gedəcək, 

 Aciz qalar, hörümçək. 

 

 O yenidən hörəcək, 

 Qurub, bərpa edəcək, 

 İpləri bərkidəcək, 

 Yuvasında güdəcək. 

 

 Mığmığalar, milçəklər, 

 Pərvanələr, böcəklər, 

 Düşüb ilişəcəklər, 
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 Öldürəndir hörümçək, 

 Yeyəndir ac hörümçək! 

 

 

      Hörümcək 

  
 Güclü bir həşaratdır 

 Hörümçək çox maraqlı, 

 Özü də çox ayaqlı. 

 Alpinistə bənzəyir 

 Dağda, daşlarda gəzir. 

 O gah iplə sürüşür, 

 Gah  yuxarı dırmaşır. 

 Tələ qurur, tor çəkir, 

 Kol, ağaca bərkidir. 

 Ağcaqanad, milçəklər 

 Həşaratlar, böcəklər 

 Ona yemdi, qidadır, 

 Həşəratlar hardadır- 

 O tor qurur, ordadır! 

 Hörümçəyi biz gərək 

 Boş yerə məhv etməyək! 

 

 

 

 

        Qarışqalar 

 
 Özlərindən çox yekə, 

 Dənləri çəkə-çəkə, 

 Aparır qarışqalar, 

 İşgüzar qarınçalar. 

 Dayanmayırlar bir an, 

 Azuqə yığır onlar, 

 Qışda soyuqda, qarda 

 Ora-bura qaçmırlar, 

 Heç kimə əl açmırlar! 

 

  Qonaq gəlir qaranquş     
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 Yay qabağı gəlir quş , 
 Bizə qonaq qaranquş.  

 Quyruq lələyi qopmuş, 

 O, ilandan qurtulmuş. 

 Çöp, palçıq qarışdırır, 

 Çox möhkəm yapışdırır, 

 Yuva qurur eyvanda, 

 Divar ilə tavanda. 

 Dimdiyində daşıyır 

 Quru otlar döşəyir, 

 Üçmü, ya dörd yumurta 

 Yumurtlayır yuvada. 

 Kürt düşür bu gözəl quş, 

 Uzaq ellərdən uçmuş. 

 Bircə-bircə balalar, 

 Çıxır ətcə balalar. 

 Azı yüz dəfə belə- 

          Quşlar uçurlar çölə. 

 Cürbəcür həşəratlar, 

 Milçək, ağcaqanadlar, 

 Gündə tutur, gətirir, 

 Balalara yedirir... 

 Balalar böyüyürlər 

 Çox gözəl görünürlər. 

 Dirəkdəki tel üstə, 

 Ana quş məftil üstə, 

 Pərvaz edərək qonur, 

 Ayrılığı o duyur. 

 Vida - mahnı oxuyur, 

 Balaları uçurdur. 

 Həyətdə dövrə vurur, 

 Uşaqlara, sağ olun, 

 Bizə, salamat qalın! 

 Onlar sanki, deyirlər, 

 Sonra uçub gedirlər... 

 

 İlan təhlükəlidir! 
              (olmuş əhvalat) 

 

 Dağətəyi bir yerdə 

 Həyətimiz yerləşir. 
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 Çəpərimiz meşəylə 

 Həmsərhəddir, birləşir 

 Olur bağda ilanlar, 

 Bəzən rast gəlir onlar... 

 Yaxşı bir itim vardı, 

 “Pələng”  bu itin adı. 

 Vəfalı bir it idi, 

 O sanki, dil bilirdi. 

 Bir il yayda, biçində, 

 Bağda, otlar içində, 

 Yekə yaşıl bir ilan 

Dişi zəhərli olan, 

  Ayağımın altında 

 Az qala qalacaqdı, 

 Dişləyib çalacaqdı. 

 Pələng görübmüş onu, 

 Tez dişlədi boynunu. 

 İt çox möhkəm fırlatdı, 

 Onu uzağa atdı. 

 İlan çala bilmədi, 

 Pələng macal vermədi. 

 Bilin, əziz balalar, 

 İlan hər bir yerdə var. 

 Qızmar, isti havada, 

 Daha fəaldır onlar. 

 Təhlükədir, bilin siz 

Çox ehtiyat edin, siz,  

 Meşədə, ot ələfdə, 

 Yola diqqət edin, siz! 

 

      İşgüzar arı 

 
 İşgüzar arı 

 Günün hər çağı 

 Bağçanı, bağı 

 Gəzdi, dolaşdı, 

 Gülə daraşdı, 

 Sordu, saxladı- 

 Şirə topladı. 

 Hey qanad çaldı 

 Bağdan yol aldı 
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 Geri qayıtdı 

 Pətəyə çatdı, 

 Şirə buraxdı 

 Pətəyə yaxdı, 

 Bal hazırladı. 

 Dərd, qəmi atdı, 

 Arxayın yatdı 

 Qış başa çatdı 

 Bahar başladı, 

 Günəş parladı, 

 Həyat qaynadı, 

 Yenidən arı, 

 Şirə  topladı. 

 

  Ağacdələn 

 
 Ağacdələn 

          Ağacları  

          Dələn, deşən, 

          Cücülərdən 

 Xilas edən, 

 Qoruyandır, 

 Sanitardır, 

 O, loğmandır! 

 

 Keçi tərsdir 
  

 Keçi tərsdir, 

 O yerimir, 

 Yolla getmir. 

 Yəqin bilir, 

 Kiçik Aşur 

 Onu dartır, 

 Niyə dartır. 

 Satmaq üçün 

 O, aparır! 

 

    Aşurdan xoşum gəlmir 

 
 Mənim oğlum boksçudur... 

 Sağla, solla o vurur, 
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 Özünü də qoruyur. 

 Yorulmadan məşq edir, 

 Sonra yarışa gedir. 

 Bir dəfə yekəpərin, 

 Vurdu, ağrıtdı əngin, 

 Döyüş keçdi çox gərgin... 

 Onu alqışladılar 

 Üstünə gül atdılar, 

 Havada oynatdılar... 

 İndi daha məşq etmir 

 Bu oğlan boksa getmir. 

 Dərs oxumur, tənbəldir, 

 Aşurdan xoşum gəlmir! 

 

    Sındırdı, tökdü 

 
 Aşur əlində 

 Başqırxan maşın, 

 İstədi qırxsın 

 Özü  öz başın. 

 Tükünü dartdı 

 Maşın çıxartdı, 

 Başı göynədi, 

 Yaman ağradı. 

 Guya düzəldir, 

 Sökdü maşını, 

 Yığa bilmədi, 

 Tökdü maşını. 

 Daha qırxmadı 

 Heç ağrıtmadı, 

 Başqırxan maşın 

 Aşurun başın... 

  

     Bizim  xoruz 

 
 Tükləri rəngbərəngdir, 

 Bizim xoruz qəşəngdir. 

 Məğrur-məğrur yeriyir 

Generala bənzəyir. 

Pipiyi qırmızıdır, 

O özündən razıdır. 
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Vaxtı bilir, anlayır, 

Vədəsində banlayır. 

Qonşu xoruzu vurur, 

Bizim həyətdən qovur. 

Kürt toyuqla o, birgə 

Cücələri qoruyur. 

Bir pişik görən kimi 

İşə düşür dimdiyi... 

Biz onu çox sevirik, 

Şerə layiq bilirik! 

 

  Adi yırtıcı quş 

 

-Uşaqlar, gül-çiçəkdən 

Hörümçəkdən, milçəkdən, 

Sizə şerlər yazmışam, 

Həqiqətdən, gerçəkdən. 

Bayquş adında bir quş 

Tamamən unudulmuş, 

Guya ki, o nəhs quşdur 

Xarabaya qonmuşdur... 

Onun yemi siçandır, 

Digər quşlar, ilandır. 

Uçub dağılmış evlər, 

Yiyəsiz qalmış yerlər, 

Bu quşa bir məkandır, 

Yem tapmaq belə yerdə, 

Daha boldur, asandır. 

Beləliklə, xeyri var, 

Qoy bilsinlər uşaqlar, 

Bülbül tutursa bayquş 

Ziyan da verir bu quş. 

Ehtiyac yox qorxmağa, 

Səs-küy salıb qovmağa. 

Adi yırtıcı, bu quş, 

Adı çağrılır “bayquş!” 

 

Fantastik gəzinti 

 
Allah rəhmət eyləsin 

Mənim qoca nənəmə, 
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Gözəl, naxışlı xalça 

Bağışlayıb o,mənə! 

 

Belə gözəl xalçanı 

Özü toxumuş nənəm, 

Xalça sanki sehrli 

Onun sahibi mənəm. 

 

Bu xalçanı görənlər 

Özlərini itirir, 

Çoxlu naxışı var ki, 

Adamı heyran edir. 

 

Gözəldir, xalça məni 

Ovsuna, sehrə salır, 

Məndən ayırır məni 

Uzaqlara aparır... 

 

...Yay gecəsi, həyətdə 

Sərmişəm bu xalçanı, 

Üstündə uzanmışam 

Seyr edirəm səmanı. 

 

Aylı-ulduzlu gecə, 

Xəfif-xəfif yel əsir, 

Göydən bir ulduz uçur, 

Harayasa tələsir. 

 

Xəyalım uzaqlarda 

Əngin səmalardadır, 

Ulduzlar arasında 

Sonsuz fəzalardadır. 

 

Sanki sehrli xalça 

Göyə qalxır, uçuram 

O uzaq ulduzlara 

Xalçamla yol açıram. 

 

Hər tərəf qaranlıqdır 

Tək ulduzlar sayrışır, 

Kimsəsiz bir səmadır 
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Burda cəhət qarışır. 

 

Ulduzlar fərqli-fərqli, 

Kiçikdir ya da iri, 

Biri möhkəm parlayır, 

Sarımtıldır o biri. 

 

Bir ulduz yaxındadır, 

Xalçam ona yol alır, 

Get-gedə yaxınlaşır, 

Görünüş aydınlaşır. 

 

Kiçik bir planetdir 

Hər tərəfi yam-yaşıl, 

Xəyal kimi canlılar 

Göz önündə dolaşır. 

Xırdaca gülləri var- 

Otlar çox qəribədir, 

Ətirlidir bu güllər 

Adamı sərməst edir. 

 

Bura ayaq basıram, 

Tamam yüngül oluram, 

Hava sıx deyil deyən 

Tez-tez nəfəs alıram. 

 

Burda xəyal canlılar 

Mənə diqqət edirlər, 

Yəqin ki, çəkinirlər, 

Toxunmur, əl dəymirlər. 

 

Burda evlər görünmür- 

Nə çay, nə bulaq, axmır, 

Heç duman da sürünmür, 

İldırımlar da çaxmır. 

 

Çox qəribə bir yerdir 

Adam lap heyrətlənir, 

İt hürmür, ya bir xoruz 

Banlamır,səsi gəlmir! 
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Hər tərəf çəmənlikdir, 

Yam-yaşıl düzənlikdir, 

Xəyal-canlı və ətir 

Buraya gözəllikdir. 

 

Uzanmış arxam üstə 

Sehirli xalçam üstə, 

Ulduzlar arasından  

Mən uçuram ahəstə. 

 

Uçuram, hey uçuram, 

Vurğunluqla baxıram 

Sayrışan gözəlliyə, 

Bir qədər karıxıram. 

 

Görən hara uçum mən? 

Cəhətləri çaşıram... 

Ulduzlar arasında 

Azıram, dolaşıram. 

 

Yerdənxaric məkanda 

Zaman ölçüsü itir, 

Mən uçurkən fəzada 

Yerdə vaxt ötüb, keçir! 

 

Nə qədər uçur, uçur 

Aydındır ki, bilmirdim, 

Amma mənə xoş idi, 

Əylənir, sevinirdim. 

 

Aha, budur bir gəmi, 

Qəribədir, görkəmi. 

Uzaqdan görür məni, 

Yan alır mənə, gəmi. 

 

Uçan bu gözəl gəmi 

Get-gedə yaxınlaşır, 

“Azəri - 2040”, 

Rəqəmlər aydınlaşır. 

 

Həlqəvi gözlüklərdən 
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Məktəblilər görünür, 

Bir-birinə göz edir 

Mənim xalçama gülür... 

 

Gəmi birdən sürətlə 

Xalçamdan uzaqlaşır, 

Seçilmir ulduzlardan 

Ulduzlara qarışır. 

 

Xallı xalçam, irəli, 

Bir qədər sürət götür! 

Bəlkə izləyir bizi, 

Kimsə uzaqdan görür?! 

 

Uzanıb xalçam üstə 

Ulduzlara baxıram, 

Sehrli xalçam uçur 

Macəra axtarıram. 

 

Ey, görəsən bu nədir? 

Qlobusa bənzəyir. 

Bəlkə bu planetdir? 

Sanki, hərəkət edir. 

Xalça məni anlayır, 

Səs salmadan aparır. 

Həmin yerə enirik 

Buranı seyr edirik. 

 

Qəribə geyiniblər 

Buranın sakinləri, 

Cazibədar deyildir 

Üst-başı, əyinləri. 

 

Burda torpaq sahəsi 

Tamam zolaq-zolaqdır, 

Güclü küləklər əsir 

Hər tərəf tozanaqdır. 

 

Yekə meyvələri var- 

Qəribə kollar bitib. 

Dərirlər, aparırlar, 
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Yəqin meyvə yetişib. 

 

Pis yaşayış sezilir 

Bunların üzlərindən, 

Sanki iztirab yağır 

Qəribə gözlərindən. 

 

Səhra kimi bir yerdir 

Bir neçə təpə vardır, 

Tunel kimi yer gedir 

Təpəaltı mağardır. 

 

Qətiyyən danışmırlar 

Biri-biriylə bunlar, 

Yəqin başqa formada 

Anlaşa bilir onlar. 

 

Bura kədərli yerdir 

Yolçu yolda gərəkdir, 

Mənim sehirli xalçam 

Hələ çox gedəcəkdir... 

 

İndi hara ucaçaq? 

Heç özüm də bilmirəm! 

Xəfif, sərin meh əsir 

Mən yuxuya gedirəm... 

 

Allah rəhmət eyləsin 

Mənim əziz nənəmə 

Vaxtıyla bu xalçanı 

Bağışlayıb o mənə! 

 

 

 

 

 

Buz yedi, xəstələndi 

 
Cavid qışda buz yedi, 

“-Ləzzət eyləyir” dedi. 

Sonra qarnı  ağradı, 
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Hönkür-hönkür ağladı. 

Boğaz şişdi gör necə! 

Etdilər müalicə... 

Gündə iynələdilər, 

Dava-dərman verdilər. 

İynədən qorxdu Cavid 

Bir daha buz yemədi, 

“-Mən xəstəyəm!” demədi. 

 

   Novruza hazırlıq 
  

 Balaca qız Mədinə 

 Dinclik vermir dilinə, 

 Barmaqların qatlayır 

 Ayın günlərin sayır, 

 O, bayramı gözləyir. 

 Səmənini göyərdir, 

 Gedir bənövşə dərir. 

 Kiçik çələng düzəldir 

 Yandırmağa tonqallar 

 Yığıb çoxlu  qanqallar. 

 Səliqəyə salıbdır, 

 Parıldayır otaqlar. 

 Güllər olan dibçəklər 

 Açıb xırda ləçəklər. 

 Bu balaca qız bala 

 Olmur ki, işsiz qala. 

 O, “Novruzu” çox sevir, 

 Bayram üçün sevinir. 

 

         Səməni 

 
 Səməni, ay səməni, 

 Necə saxlarsan məni 

 Əgər torpağa dəni 

 Mən səpməsəm, səməni?! 

 

 Torpaq gərək şumlana, 

 Daş-kəsəklər yumşala, 

 Dən səpilə torpağa, 

 Düşə əkilmiş hala. 



 39 

 

 Aradan günlər ötə 

 Dən torpaqda cücərə, 

 Boy ata, çıxa çölə 

 Onu kəndli becərə. 

 

 Tarla hey yırğalana 

 Səssiscə dalğalana, 

 Əsən küləkdə tarla 

 Dənizi xatırlada. 

 

 Bu bitki sütüllənə 

 Bərkiyə, sümbüllənə, 

 Ağırlığa dözməyə 

Tarla başını əyə. 

 

Kəndli gələ biçməyə 

Dərz bağlaya döyməyə, 

Saman gedə küləyə 

Buğda dola kisəyə. 

 

 

Su tökülə novdandan 

İşə düşə dəyirman. 

Çax-çax edə dəyirman, 

Un alına buğdadan. 

 

Kəndli gələ evinə  

Şad, sevinə-sevinə. 

Undan yoğrula xəmir 

Yana, qızara təndir. 

 

Ana kündəni yapa 

Bişə çörəklər, qopa. 

İsti çörəklə pendir, 

Yeyin bala, sizindir! 

 

Səməni, ay səməni!, 

Uşaqlar sevir səni! 

 

         Bizim Aytəkin 
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 Təmiz uşaqdır 

Bizim Aytəkin, 

Yuyur qabları 

Edir gül təkin. 

Anası ona 

Evi tapşırır, 

Kiçik Aytəkin 

Hər iş bacarır. 

Çörək bişirir 

Süpürür, silir, 

Öz anasına 

O, kömək edir. 

Dərslərini də 

Yaxşı öyrənir, 

Nə sual etsən 

Cavabın deyir. 

Məktəbdə hamı 

Onu çox sevir! 

 

 Ağrı dayandı 

 
Barmağın əzdi 

Kiçik Vəsilə, 

Bərkdən ağladı 

Həyəcan ilə. 

Atası öpdü 

Kiçik barmağı, 

Vəsilə kəsdi 

Tez ağlamağı. 

Ana yatmağa 

Asdı balanı, 

Bir azdan yuxu 

Basdı balanı. 

 

 

           Yumdu gözünü... 

 
 Ana balanı 

 Yırğalayırdı, 

 Uşaqsa yatmır 
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 Hey ağlayırdı. 

 Ana qorxutdu 

 Körpə balanı, 

 Dedi, çağırram 

Həkim xalanı. 

Səni iynələr 

Dişini çəkər, 

Yenə beləcə 

Ağlasan əgər! 

Gözünü yumdu 

Balaca bala: 

-Ana, gəlməsin 

Qoy həkim xala. 

 

    Qarı qızdırmaq olmaz 

 
 Lopa-lopa yağdı qar, 

 Oynadılar uşaqlar. 

 Qar topası atdılar, 

 Bir-birini qatdılar. 

 Bir balaca qızcığaz 

 Götürdü qardan bir az, 

 Qarı yemək istədi 

 Amma, cürət etmədi. 

 Ana qadağan etmiş,- 

 Qar yemək olmaz!- demiş. 

Bir qab doldurdu uşaq 

Sobaya qoydu qoçaq 

Düşündü isti olsun 

Ana yeməyə qoysun. 

Düşdü, çölə həyətə 

Uşaqlarla söhbətə. 

Bir qədər keçdi, yenə 

Döndü qarı yeməyə. 

Qızıb ərimişdi qar 

Suya çevrilmişdi qar. 

Ana işi anladı, 

Başını sığalladı. 

Dedi ki, qar isinməz 

Soba üstündə “bişməz”. 

İsti dəyərsə qara 
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Suya çevrilər, bala! 

 

  Zəhmət çəksən 

 
Ot biçdi Cavid 

Kiçik əliylə, 

Sonra söylədi 

Şirin diliylə: 

 

-Südlü otları 

Özüm seçmişəm 

İnəyə ot ver, 

Ana, biçmişəm! 

 

İnək yemləndi 

Yelin südləndi. 

“Sağ ol, ay bala!” 

Ana dilləndi. 

 

Ana süd sağdı 

Cavid də aldı, 

İçdi isti süd 

O, razı qaldı. 

 

Kim çəksə zəhmət 

Sevinər əlbət, 

Bəhrəsin görər, 

Alacaq ləzzət! 

 

 

Balıq tutanlar 

 
Balıq tuturdu 

Bir oğlan yayda, 

Yanında uşaq 

Və toplan, çayda. 

 

Hər dəfə balıq 

Tutanda oğlan, 

Çox sevinirdi 

Uşaq oğlandan. 
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Toplan da hürür, 

Oynaqlanırdı, 

Üçü də baxır, 

Maraqlanırdı. 

 

-Uşaq oğlana, 

Toplan uşağa 

Oğlan diqqətlə 

Baxır qarmağa! 

 

Yalan de, ana! 

 
Ana balaya 

Nağıl danışdı, 

Dərələr keçdi 

Təpələr aşdı. 

Uşaq nağılı 

Çox xoşlamışdı, 

Dinlədikcə o, 

Ləzzət almışdı. 

Odur ki, yenə 

Nağıl istədi, 

Ağlamsınaraq 

O, əl çəkmədi: 

-Yenə de, ana! 

Balaca bala 

Yalvardı ona: 

-Nağıl bilmirsən, 

Yalan de, ana! 

 

Ağacı sındırma! 

 
Körpə fidanı 

Sındırdı Hikmət, 

Baba eylədi 

Nəvəyə töhmət: 

-Əyər sındırsan 

Fidan böyüməz, 

Böyüyüb iri 

Ağaca dönməz. 
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Körpə ağaca 

Eyləsən xidmət, 

Ağac böyüyər 

Yetirər nemət! 

Öz əməlindən 

Hikmət utandı, 

Peşiman oldu 

Səhvin anladı. 

İndi böyüyüb 

Böyük oğlandır, 

Hər bir ağacı 

O, qoruyandır! 

 

Uşaqları sevirəm! 

 
Uşaq təzə-tər 

Ətirli güldür, 

Cəh-cəh eyləyən 

Sanki, bülbüldür. 

 

Safdır büllurtək 

Uşaq ürəyi, 

Hər ailənin 

Sütun, dirəyi. 

 

 

Cənnətdən gəlmiş- 

Onlar mələkdir! 

Uşaq hər evdə 

Əziz, gərəkdir. 

 

Hər şeyə böyük 

Maraq göstərir, 

Şeiri , nağılı, 

Uşaqlar sevir. 

 

Mənim şerlərim 

Nağıla bənzər, 

Əziz balalar 

Ömrümü bəzər! 
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     Qonaq quş 

 
Uçdu, uçdu, gəldi quş 

Kəndə qonaq qaranquş, 

Gəldi qondu eyvana 

Uzaq yoldan yorulmuş. 

 

Uşaqlar sevindilər, 

“Ay can, ay can!”- dedilər, 

“Keçən ilki quş gəlib 

Bizə qaranquş gəlib!” 

 

Havada pərvazlandı, 

Qanaq çaldı qaranquş, 

Beləcə salamladı 

İnsanları sevən quş. 

 

Dedi, kiçik Mədinə 

Qaranquş gəlib bizə! 

Quş gələndə hərəkət 

Gətirir evimizə! 

 

Uçdu, uçdu, qondu quş 

Tellər üstə qaranquş, 

Oxudu mahnısını 

Uşaqları sevən quş! 

 

 

 

 

  

        Yam-yaşıldır  səməni 

 
 Bəzəyir süfrələri 

Yam-yaşıldır  səməni, 

Yeni il bayramında 

Göyərmiş buğda dəni 

 

Müqəddəs bilir səni 

Əkir, becərir dəni. 
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Vətənini sevənlər, 

Sevir səni, səməni! 

 

Məğlub olmaz Vətəni 

Kimin bol olsa dəni. 

Allah, çörəklə çəkmə 

İmtahana Vətəni! 

 

 

 

   Ağıllı əkinçi 

 
İlbizlər hücum çəkdi 

Əkinə vurdu ziyan, 

Yedilər yoxa çıxdı 

Paxla, noxud, göy soğan. 

Fərasətli əkinçi 

Aldı bir neçə ördək, 

Əlbət ki, əkinçiyə 

Ördəklər etdi kömək. 

Yeyib təmizlədilər  

Ördəklər ilbizləri, 

Elə yox etdilər ki, 

Qaldı təkcə izləri. 

 

 

  Müqəddəs quş, qaranquş! 

 

 “-Balasına əl dəymə, 

 Ay balam qaranquşun! 

 Yuvası müqəddəsdir 

 Bizim eldə bu quşun.” 

 

 Bax beləcə tapşırmış 

 Bizə ata-babalar, 

 Biz də təkrar edirik 

 Bilsin bizim balalar. 

 

 “-Qaranquşa əl dəysən 

 Bala, əlin əyilər, 

 Qaranquşla hər evə 
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 Bahar, hərəkət gələr!” 

 

 

   İlbiz ziyan verir 

 
 -Yaşıl  yarpağı 

 Yeməkdir işi, 

 Ata, ilbizin 

 Varmıdır dişi? 

 Sual eylədi 

 Kiçik Mədinə, 

 Bağda gəzərkən 

 Atası ilə. 

 Ata balaya 

 Söylədi belə, 

 Bildiklərini 

 Gətirdi dilə: 

 Zərrəbin ilə 

 Dişi görünür, 

 İlbiz yerimir, 

          Yerlə sürünür. 

 Təzə zoğları 

 Yeyir məhv edir, 

 Bitkilərə o, 

 Çox ziyan verir. 

 Dərsə gedərsən 

 Elm öyrənərsən, 

 Onda hər şeyi 

 Yaxşı bilərsən. 

 İndi də soruş 

 Nəyi bilmirsən, 

 Hər şeyə maraq, 

 Diqqət elə sən! 

 

  Baba ilə nəvə 

 
 Odun doğradı 

 Baba nəvəylə, 

 Həm də düzdülər 

 Çox səliqəylə, 

 Qışda hər yerə 
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 Qar yağacaqdır, 

 Quru odunlar 

 Gur yanacaqdır. 

 Qızar otaqlar 

 Odunlar ilə, 

 İsti otaqda 

 Yaşar ailə. 

 Pusacaq deşik 

 Tutacaq siçan, 

 Xumarlanacaq 

 Boz pişik Məstan. 

 Baba nəvəyə 

 Danışar nağıl 

 Nəvə də söylər, 

 “Baba, çox sağ ol!” 

 

 

 Kirpi bağda qalmadı 
     (olmuş əhvalat) 

 

 Dağ ətəyində  

         Həyət, evimiz, 

         Meşəylə qonşu 

Yaşayırıq biz. 

Bağı çox sevir 

Balaca Aşur, 

Hərdənbir bağda 

Gəzir, dolaşır. 

Bir yuva tapdı 

Payızda, bağda, 

Kirpi yatmışdı 

Yuva -yumaqda. 

Üstünü örtdü 

Aşur yuvanın, 

Quru otlarla 

Kirpi- yumağın. 

Heyif ki, toplan 

Görmüşdü bunu, 

Yaxşı olmadı 

Bu işin sonu. 

Çağırdısa da 
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Aşur geriyə, 

Toplan hey hürdü 

Yazıq kirpiyə! 

Aşur toplanı 

Qatdı, qovladı, 

 

  

Təəssüf ki, bunun 

Xeyri olmadı- 

Elə həmin gün 

Kirpi köç etdi, 

Bağda qalmadı. 

 

   Əkizlər 

 
Əkiz uşaqdır 

Nigarla Vüqar 

Böyük qardaşdır 

Onlara Anar. 

 

Tilovla çaya 

Balıq tutmağa 

Gedəndə Anar 

Ağlayır onlar. 

 

-Məni də apar! 

-Məni də apar! 

Qışqırır Vüqar, 

Ağlayır Nigar. 

 

Kiçik balıqlar 

Ovlayır Anar 

Sevinir Vüqar, 

Sevinir Nigar. 

 

     «Yer pelləyirəm» 

 
 Dəcəlcə qızdır 

 Kiçik Mədinə 

 Pelçəni alır 
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 O, öz əlinə 

 

 Deyir, anama 

 Kömək edirəm, 

 Mən də baxçada 

 Yer pelləyirəm 

 

 Çiyələkləri 

 Kəsib doğrayır, 

 Yaşıl çəməni 

 Pellə korlayır. 

 

 

     Xəstələnərsən, bala! 

 
 Nilufər sevir 

 Turş alçaları 

 Daşla ağacdan 

 Salır onları. 

 

 Duza batırır 

 Ləzzətlə yeyir, 

 Sonra da “Qarnım 

         ağrayır!” -deyir. 

  

 Ana danlayır 

 Dəcəl balanı: 

 -Bala ,çox yemə 

 Kal, turş  alçanı. 

 

 Dişin kütləşər 

 Yesən əgər sən, 

 Qarnın ağrıyar 

 Xəstələnərsən!” 

 

    Məzəli qız 
  

 Üçcə yaşı var 

 Kiçik Pərvinin, 

 Sevimlisidir 

 Baba evinin. 
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 Bəzən geyinir 

 İri bir donu, 

 Bu don bənzədir 

 Nənəyə onu. 

 Bir də görürsən 

 Taq-taraq edir 

 İri çəkmələr 

 Geyinib gedir. 

 Başında papaq 

 Əlində yaba, 

 Uşaq bənzəyir 

 Şaxta babaya! 

 

 

 

 

 

 

 

  Günəbaxan 

 
 Yandıran yaxan 

 Qızmar günəşə 

 Həvəslə baxan-  

          Günəbaxan. 

  

 

 Günəşi sevən 

 Onu seyr edən 

 Günəşə dönən- 

 Günəbaxan. 

  

 Üstü bəzəkli 

 Sarıləçəkli 

 Qap-qara dənli- 

 Günəbaxan. 

 

 Uşaqlar sevir 

 Dənləri yeyir 

 Şən səslə deyir: 

 -Günəbaxan! 
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   Kiçik aşpaz 
             (olmuş əhvalat) 

 Ana yatırdı 

 Xəstəxanada, 

 Ata qızıyla 

 Çətində, darda, 

 Kiçik qız Pəri 

 Evləri silir, 

 Görür hər işi, 

 Xörək bişirir. 

 Bir dəfə toyuq 

 Kəsdi atası, 

 -Mən bişirərəm! 

 Dedi balası, 

 Qayıtdı işdən 

 Axşama ata, 

 Toyuq bişirmiş 

 Pəri, qız bala. 

 Toyuğu gördü, 

 Hey güldü ata: 

 -Allah saxlasın, 

 Səni, ay bala! 

 Toyuq yumşaqdı, 

 Yaxşı bişmişdi, 

 Amma, caynaqlar 

 Kəsilməmişdi. 

 

     Körpələr 

 
 Yenicə doğmuş 

 Qaragöz qoyun, 

 Nigar çıxarır 

 Min cürə oyun. 

 Qucur, öpürdü 

 Körpə quzunu, 

 Ayırmaq müşkül 

 Quzudan onu. 

 Özüylə birgə 

 Saldı yerinə, 

 Quzunu sıxdı 



 53 

 Öz ürəyinə. 

 Axır ki, yuxu 

 Apardı, yatdı 

 Ata quzunu 

 Qoyuna qatdı. 

 Qoyunu əmdi 

 Körpəcə quzu, 

 Yatdı, yumuldu 

 Onun da gözü. 

 

    Dəcəl  Toplan 

 
 Toplan topu 

 Hey qovladı 

 Top atdandı, 

 Dayanmadı, 

 Kiçik Toplan 

 Çox qovladı 

 Top oynadı, 

 Yorulmadı. 

 Top Toplanı 

 Möhkəm yordu, 

 Əldən düşdü 

 O, oturdu. 

 Gördü pişik 

 Balasını 

 Topu atdı, 

 Onu qatdı, 

 Pişik qaçdı. 

 Bir dirəyə 

 Tez dırmaşdı. 

 Altdan ona 

 Hürdü Toplan, 

 Pişik ondan 

 Qorxdu yaman, 

 Bu vaxt gördü 

 Toyuq, cücə, 

 Dən dənləyir 

 Bircə-bircə 

 Toplan cumdu 

 Cücələrə, 
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 Hücum çəkdi 

 Körpələrə. 

 Toyuq hirslə 

 Dimdiklədi, 

 Sanki onu 

 “Kötəklədi”... 

 Züngüldədi 

 Qaçdı heyvan, 

 İt damına 

 Dəcəl Toplan. 

 

   Ilan  xətadır! 

  

 -Çox  qəribədir 

 Onun görkəmi, 

 Ata, de nədir 

 İlanın yemi? 

 Kiçik Mədinə 

 Sual eylədi, 

 Atası ona 

 Belə söylədi: 

 -Həm müxtəlifdir, 

 Çoxdur ilanlar, 

 Həm də hər yerdə 

 Rast gəlir onlar. 

 İlan var, udur 

 Hətta insanı, 

 On metrə çatır 

 Onun uzunu. 

 Afrikada var 

 İri ilanlar, 

 Tropik yerdə 

 Yaşayır onlar, 

 Bizdə zəhərli 

 İlanlar çoxdur, 

 Dəyməsən ona 

 Qorxusu yoxdur. 

 Sancaraq ilan 

 Əvvəl ovunu, 

Sonra da udur 

Yavaşca onu. 
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Kiçik  canlını 

Sancmamış udur, 

Siçan, qurbağa 

Hətta quş tutur, 

Ayıq ol, bala 

Olursa harda, 

İlan fəaldır 

İsti çağlarda! 

 

 

Mənə şer yaz 

 
“Mənə şer yaz 

Güldən, çiçəkdən 

Quşdan, heyvandan, 

Arı, böcəkdən!” 

Hey deyir mənə 

Qızım Mədinə, 

Şeri dinləyir 

İstəyir yenə. 

Şerlər yazıram 

Mən öz qızıma 

Diqqət eyləyir 

O, hər yazıma. 

-Gül balam mənim, 

Sənə söyləyim 

Hər bir uşağa 

Qarışqalardan 

Nağıl eyləyim. 

Zəhmətsevərdir 

Qarışqalar çox, 

İşsiz durmaqla 

Araları yox! 

Yayda azuqə 

Hazır edirlər 

Bəlkə yüz dəfə 

Gəlib, gedirlər. 

Soyuqda, qarda 

Kəskin şaxtada 

Ac qalmır onlar 

Rahat yuvada. 
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Qarışqalarda 

Möhkəm birlik var, 

Öz yuvasını 

Qoruyur onlar. 

Hiss eyləsələr 

Əgər təhlükə, 

Hücum çəkəcək 

Hamısı birgə. 

Qorumalıyıq 

Biz də Vətəni, 

Vurub qovmalı 

Xain düşməni. 

Sev Vətəni sən 

Şəkərim, balım, 

Vətən anadır 

Qadanı alım! 

 

   Tənbəli canavar yeyər 

 
          -Mən canavardan 

 Qorxuram yaman! 

 Yeyəcək məni 

 Heç verməz aman... 

 Mədinə dedi, 

 Yavaş, astadan, 

 Sanki, o, kömək 

 Umdu atadan. 

 -Qızım, canavar 

 Çox azalıbdır, 

 Sıx meşələrdə 

 Məskən salıbdır, 

 Onlar yırtıcı 

 Vəhşi heyvandır. 

 Hücum edirlər 

 Sürü, qoyuna, 

 Ziyan vururlar 

 Mala, heyvana. 

 Bir qoyun azmış, 

 Onun boğurlar, 

 Onlar it kimi 

 Artır, doğurlar. 
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 İnsana hücum 

 Edir canavar, 

 Sayı artanda 

 Cəsur ovçular. 

 İcazə ilə 

 Onları ovlar. 

 Qoymaram səni 

 Canavar yesin, 

 Uşaqlar gərək 

 Dərsi öyrənsin. 

 İndi dur görüm, 

 Dərsini öyrən, 

 Nümunəvi və 

 Əlaçı ol sən! 

 

       Ananın duası 

 
 Su axıdırdı 

 Hamamda kran, 

 İşdə, növbədə 

 Ata bu zaman 

 Ana oğlunu 

 Çağırdı, dedi: 

 -Atan yox evdə 

 Su axır gedir – 

 

 Get usta çağır 

 Onu düzəltdir! 

 Mən də tarlaya 

 Gedirəm bala 

 Alaq tarlanı 

 Salmış pis hala 

 Öpərək onu: 

 -Baş üstə, ana! 

 Aşur balası 

 Baş əydi ona. 

 Usta dalınca 

 Getmədi, amma... 

 Təmiri özü 

 Etdi hamamda. 

 Kranı açdı, 
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 Baxdı, yoxladı, 

 Sap dolayaraq 

 Möhkəm bağladı. 

 Qayıtdı işdən 

 Onun anası. 

 Gördü arxayın 

 Gülür balası. 

 Ana  təccüblə 

 Soruşdu ondan, 

 Bala nə oldu 

 Bəs sənin ustan? 

 -Kran hazırdı, 

 Ana, düzəltdim. 

 Daha axıtmır, 

 Möhkəm bərkitdim. 

 Ana oğlunun 

 Öpdü üzündən 

 Həm əllərindən, 

 Həm də gözündən 

 Ən yaxşı sözlər 

 Ona söylədi, 

 Uca Tanrıya 

 Dua eylədi: 

 -Qurban olum mən 

 Aşur balama, 

 Allah, balamı 

 Darda saxlama! 

 

         Balaca, dəcəl qız 

 
 Kiçik Nilufər 

 Dəcəldir yaman, 

 Qərar tutmayır 

 Durmayır bir an. 

 Toyuq-cücələr 

 Qaçır, o qovur, 

 Qovur, nəhayət 

 Uşaq yorulur. 

 Bir dəfə gördü 

 Qaz balaları, 

 Ot qırpır çöldə- 
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 Qovdu onları. 

 Qaz dimdiklədi 

 Dəcəl uşağı, 

 Nilufər qaçdı 

 Eniş aşağı. 

 O gündən qorxur 

 Nilufər qazdan, 

 Böyüyüb, dərsə 

 Gedər bir azdan... 

 

  Təmizkar ol! 

 
 Tənbəl, pintidir 

 Bu qız Əminə, 

 Çirkli hər şeyi 

 Alır əlinə. 

 Meyvə yeyirsə 

 Qabığın soymur, 

 Yerə düşəni 

 Götürür, yumur. 

 Öz anasına 

 Kömək eləmir, 

 Böyüklərə də 

 Salam söyləmir. 

 Həm də nadincdir, 

 Şuluqluq edir, 

 Saçın daramır 

 Məktəbə gedir. 

 Onun üz-gözü 

 Daim çirklidir, 

 Dərsdə aldığı 

 Yekə “2”-dir. 

 Əziz balalar, 

 Belə yaramaz, 

 Tənbəl, pintilik 

 Sizə yaraşmaz! 

 Əlaçı olsun 

 Gərək məktəbli, 

 Həm də çalışqan 

 Sakit, ədəbli. 

 Kömək eyləsin 
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 Öz anasına, 

 Özü bənzəsin 

 Su sonasına! 

 

        Xalidənin cavabı 

 
 Balaca qız Xalidə 

 Kirpi çəkdi şəkildə, 

 Kirpi bir ip çəkirdi 

 Harasa tələsirdi. 

 Ondan sordu atası, 

 Nə çəkmisən balası? 

 -Eh, atacan, deyim də, 

 Dəcəl balası evdə 

 Bir yerdə dinc durmayır, 

 Yuvada oturmayır. 

 Dəcəli bağlamağa 

 Yuvada saxlamağa 

 Ana  kirpi aparır, 

 İpi sürüyür, dartır 

 Rəsmə olmuş aludə, 

 Cavab verdi, Xalidə! 

 

 

 

        Durna balığı 

 

 
 Qarmağa düşdü 

 Durna balığı, 

 Aşur saxladı 

 Zorla balığı. 

 Suda dartındı 

 Balıq hirs ilə, 

 Çəkdi balığı 

 Sudan güc ilə- 

 Kiçik balıqçı 

 Tulladı çölə- 

 Yıxılacaqdı 

 Az qala gölə. 

 Sonra istədi 
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 Açsın qarmağın, 

 Balıq dişlədi 

 Onun barmağın. 

 İndi əlcəklə 

 Açır qarmaqdan, 

 Ehtiyat edir, 

 Aşur balıqdan. 

 

 

 Nənə və nəvə 
 

 

 -Ay nənə, nənə! 

 Saqqız al mənə. 

 Bir də udmaram, 

 Deyirəm, sənə! 

 

 Hey saqqız alır 

 Nəvəyə nənə, 

 Çeynəyir, udur 

 Saqqızı nəvə. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sual – cavab 

 
 Kimin qızısan? 

 -Atanın. 

 Kimin balasısan? 

 -Ananın. 

 -Kimin körpəsisən? 

 -Nənənin. 

 -Kimin “cücəsisən”? 

 Dədənin. 

 Kimin bircəsisən? 



 62 

 -Hamının! 

 

       Kəndə qonaq gələndə... 

  
 Allı-güllü, rəngbərəng, 

 Əllərində çərpələng. 

 Qaçır çöldə, çəməndə, 

 Kəndə qonaq gələndə. 

 Şəhərdən şən uşaqlar 

 Qaçır-qovur qoçaqlar. 

 Təbiətin qoynunda 

 “Qaçdı-tutdu” oynunda. 

 Çox sevirlər meşəni 

          Çöl-çəmən, bənövşəni. 

 Sinə dolusu nəfəs 

 Udur bu yerdə hər kəs. 

 Buz bulaqdan su içir 

 Günlər sürətlə keçir... 

 Məyus edir hamını, 

 Geri dönmək zamanı. 

 Baba-nəvə öpüşür 

 Şəhərə yola düşür... 

 

     Gizlənpaç 

 
 Aşur,Cavid və Aytac 

 Oynadılar gizlənpaç. 

 Dedi, Aşur, Cavid, qaç! 

 Tutdu gözünü  Aytac. 

 

 Aşur səssiz gizlənir 

 Cavid bərkdən dillənir: 

 -Mən də gizləndim, Aytac 

 Sən daha gözünü aç! 

 

 Səsdən Aytac Cavidin  

 Yerini edir  təyin, 

 Asan tapılır Cavid 

 Aşuru tapmaq çətin! 

 

 



 63 

  Nilufər 
                    (nəvəmə) 

 

 Balaca qız Nilufər 

 Üzün yuyur hər səhər 

 Saçlarını düzəldir 

 O, hamıdan gözəldir! 

 

 

 

 
  


