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Bu kitab, Türkiyə Respublikası Baş Nazirlik Türk Əməkdaşlıq
və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) və Gəncliyə Yardım Fondu
(GYF) əməkdaşlığında 23 aprel Uşaq Bayramı münasibəti
ilə həyata keçirilən "Kitab Tutan Balaca Əllər" layihəsi
çərçivəsində çap olunmuşdur.

MÜəLLIF:
FIRDEVS KAPUSıZOĞLU
Neçə yaşında imiş, harada oxuyubmuş, hansı jurnallarda məqalə yazıbmış, nələr edibmiş, bizə nə…
Quşlardan sərçəni, mürəbbələrdən albalını,
çiçəklərdən bənövşəni sevirmiş.
İnsanların ürəyinin heç ağrımadığı bir planetdə
yaşamağı xəyal edirmiş.
Və “bir gün, bəlkə, olar” deyə yazmağa davam
edirmiş...

RəSSAM:
MERVE ÖZDOĞAN
1989-cu ildə Sivasda anadan olub. Rəsm çəkmək
və yeni nəsə hazırlamaq həyatı boyu ən sevdiyi iş oldu.
Mərmərə universitetinin Rəssamlıq və Qraﬁk dizayn
fakültəsini bitirərək bunu bir peşə halına gətirdi.
Boyunu aşan eskiz dəftərinin vərəqlərini həddini
aşan qələmləri və sərhəd bilməyən ﬁkirləri ilə doldurur.
Gününü rəsm çəkməkdən başqa naxışlı yaxa sancaqları
və keramikadan aksesuar dizaynları hazırlayaraq keçirir.
Sevdiklərini daim xoşbəxt etməyi bacarır.
Bütün enerjisini sevdiklərinə borcludur.

BU KİTABIN SAHİBİ

EH YUXU, KAŞ KI BU QəDəR
UZAQLARA GETMəSəN!..

U

lduzları və ayı çox sevirəm, amma gecəyə heç cürə
öyrəșə bilmədim”, - dedi Çitləmbik və susdu. Sanki
gecə olanda hər șeyin üzərinə bir örtük çəkilir və
geriyə səssizlik qalırdı. Halbuki Çitləmbik aydınlığı
sevirdi. Çiçək toplamaq, qaçmaq, șəkil çəkmək, alma yemək
üçün ișıq lazım idi. Gecə isə buna imkan vermirdi. Saat on
olanda anası əlində bir stəkan ballı süd ilə onu yatdırmağa
gəlir, Çitləmbikin heç sevmədiyi dəqiqələr bașlayırdı. Südünü
içdikdən sonra anasının özünə nağıl danıșmasını istəyir, ona
qulaq asa-asa yuxuya düșməyi çox xoșlayırdı. Amma bu,
çox nadir hallarda baș verirdi. Çünki Çitləmbikin anası gün
boyu ișlədiyi üçün axșam evə yorğun gəlirdi. Buna görə də
danıșdığı nağıllar həmișə çox qısa olur və Çitləmbikin yuxuya
düșməsi üçün kifayət etmirdi.
Belə vaxtlarda sanki yuxu bir ağaca çıxır, ağacı balta
kəsir, balta suya düșür, suyu inək içir, inək dağa qaçır və
yuxu çox uzaq diyarlardan özünə əl yelləyirdi. Eh, yuxu!..
Kaș ki bu qədər uzaqlara getməsən! Çitləmbik sağ tərəfi
üstə yatır, olmur; sola çevrilir, yenə də olmurdu... Qoyunlar
da ondan bezmiș kimi görünürlər. Artıq bizi saymaqdan əl
çəkməlisən deyirlər sanki. Çitləmbik qoyun yerinə ulduzları
saymağı fikirləșdi.
Bu fikir onun gözlərini bir anda sanki banka qapağı
kimi yupyumru eləmișdi. Yatağından qalxdı və otağının
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pəncərəsindən göy üzünü seyr etməyə bașladı. Bu gecə Ay
ən gonbul halı ilə göy üzünü tutmușdu. Necə də parlaq idi.
Sanki gecənin fənəri idi, saralmıș ișığı ilə yer üzünü aydınladırdı. Sarı deyəndə Çitləmbikin ağlına limon düșdü. Sonra
Günəș... Günəș deyən kimi yadına kənd düșdü. Hər yay atası
onu kəndə aparırdı.
Çitləmbikin kəndində dağ, daș - hər yer sarı çiçəklərlə
örtülü idi. Orada gecələr buradakı kimi darıxdırıcı deyildi.
Çünki hər gecə ulu babasının əhvalatları danıșılar, Çitləmbik
danıșılanların xəyalını qura-qura atasının qucağında yuxuya
düșərdi. Belə gecələrdə Çitləmbikə yuxu pambıq kimi yumșaq,
tel halvası kimi șirin gələrdi. Kaș ki indi də kənddə olsam,
Sarıncaq babanın əhvalatlarına qulaq assam, deyə içindən
keçirdi. Elə bu düșüncə içindən keçmișdi ki, ağlına yaxșı bir
fikir gəldi. Atası kənddə eșitdiyi bu əhvalatların bəzilərini
bir dəftərə yazırdı. O dəftəri tapa bilsə, Sarıncaq babanın
macəralarını oxuya bilər və yenidən tel halvası kimi șirin və
rahat bir yuxuya qovușa bilərdi.
Çitləmbikin oyuncaqlarından birinin ișığı var idi. Dərhal
onu axtarıb tapdı. Dəftəri axtararkən anasını və atasını oyandırmamalı idi. Ürəyi həyəcandan elə bərk döyünürdü ki,
elə bil sinəsində təbil çalınırdı.
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Bir tərəfdən barmaqlarının ucunda gəzməyə çalıșır,
digər tərəfdən də əgər iș üstə tutularsa, ana-atasına nə cavab
verəcəyini fikirləșirdi. Atasının iș otağına gələndə bir az rahatlașdı. Dərhal iș stolundakı siyirmələri qurdalamağa bașladı,
amma dəftəri tapa bilmədi.
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Qaranlıqda kitab rəfinə tərəf getdi. Oyuncağının ișığını
yavaș-yavaș rəflərdə gəzdirməyə bașladı.
- Səni tapacağam, Sarıncaq baba!
Rəfin hündürlüyü qaranlıqda elə bil daha da uzanmıșdı.
Rəfin bütün gözləri ağzına kimi kitablarla dolu idi, amma
dəftər görünmürdü ki, görünmürdü!.. Bütün rəflərə bir-bir
göz gəzdirdikdən sonra Çitləmbikin kefi pozulmağa bașladı.
Görəsən, dəftər kənddə qalmıș ola bilər? Oturacağa əyləșib
fikirləșməyə bașladı. Rəflərin altında qıfıllı bir siyirmə vardı.
Bəlkə, atası dəftəri ora qoyub?! Açarların harada olduğunu
bilirdi. Atası açarlar itməsin deyə həmișə eyni yerə qoyardı.
Stolun üstündəki qələmqabının içindən açarı alıb dərhal siyirməni açdı. Aha, dəftər burada idi! Həyəcanla əlini dəftərə
uzadarkən birdən açarlar yerə düșdü. Sarıncaq babaya
qovușmağına az qalmıșdı ki, hər șeyi korlamıșdı. İndi atası
gələcək, ișığı yandıracaq və onu əlində dəftərlə tutacaqdı.
Görəsən, atası ona nə cəza verəcəkdi?! Çitləmbik doluxsunmușdu, ağlamağına az qalmıșdı. Nəisə ki, qorxduğu bașına
gəlmədi. Yəqin ki, bu gecə anası da, atası da çox yorğun idi.
Buna görə də bu boyda səs-küyə oyanmamıșdılar. Hələ də
xorultusu gəldiyinə görə bașa düșdü ki, bərk-bərk yatır.
Deməli, bu gün șanslı günü idi. Dəftəri alan kimi dərhal
siyirməni qıfıllayıb açarı yerinə qoydu və yenə də bar-
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maqlarının ucunda süzülərək
otağına qayıtdı. Artıq təhlükə
sovușmușdu. Yatağına uzanıb
Sarıncaq babanın macəralarını
istədiyi qədər oxuya bilərdi. Birdən
anası otağına gəlsə, dəftəri yorğanın altında
gizlədib özünü yatmıș kimi göstərə bilərdi.
Bunu bir filmdə görmüșdü.
İlk səhifəni açanda həyəcandan əlləri əsirdi. Bir
də nə görsün?! Dəftər bomboș idi! İçində bir dənə
də olsun cümlə yox idi. Çitləmbik düșündü ki, ișıq
zəifdir, buna görə də oxuya bilmir. Dözə bilməyib
otağın ișığını yandırdı. Xeyr, ișıqla heç bir əlaqəsi
yox idi, dəftərin vərəqləri süd kimi ağappaq idi.
İșığı söndürüb yenidən yatağına uzandı və dəftəri
vərəqləməyə bașladı. Görəsən, səhv dəftəri görtürmüș
ola bilərdimi? Səhifələri vərəqləyərkən bir çıtırtı eșitdi.
Sanki kimsə ona “salam!” dedi. Qeyri-ixtiyari o da
salam verdi:
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- Salam!
Salam!.. Sən kimsən?
- Mən Sarıncaq babayam! Bu dəftərin içi niyə boșdur,
bilirsənmi?
- Niyə, baba?
- Çünki bu səhifələri ikimizin macəraları dolduracaq,
Çitləmbik.
- Nə, ikimizin macəraları?
- Əlbəttə!.. Sarıncaq baba ilə birlikdə macəralara hazırsanmı?
- Hazır olmağına hazıram, amma səni görə bilmirəm ki,
baba!
- Gözlərini yumsan, məni görə bilərsən, Çitləmbik.
Çitləmbik əlində dəftər olduğu halda gözlərini yumdu və
yuman kimi də Sarıncaq babanı gördü.
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- İndi bașa düșdüm ki, niyə sənə Sarıncaq deyiblər!
Saqqalın belə sarı imiș!
Çitləmbikin bu sözü babanı güldürdü. Güldükcə sanki
saqqalı da ahənglə rəqs edirdi. Babanın gülüșü Çitləmbikin
xoșuna gəldi. Hər kəsin gülüșü bu qədər gözəl olmurdu.
Məsələn, alt tərəfdəki qonșuları olan Çatıq nənə çox nadir
hallarda gülər, güləndə də ağzı böyük bir mağaraya bənzəyərdi. Bu da Çitləmbiki qorxudardı.
- Sarıncaq baba, sənin adını kim qoyub?
- Əsl adımı özüm də unutmușam, Çitləmbik. Bəziləri
saç-saqqalım Günəș kimi sarı olduğu üçün məni “Sarı” deyə
çağırır. Bəziləri də harada yardıma ehtiyacı olan birini görsəm,
qarnını doyurub üstünə əyin-baș verdiyim, onu sarıb örtdüyüm üçün “Sarıncaq” deyir.
- Mən də sənə Sarıncaq deyəcəyəm! Sən əsl qəhrəmansan!
- Nə bilim, bu öz qərarındır.
- Əhvalatlarına qulaq asmıșam, baba. Sən həqiqi bir
qəhrəmansan. Görəsən, mən də sənin kimi qəhrəman ola
bilərəmmi?
- Madam ki bu dəftəri tapıb mənim əhvalatlarımı oxumaq
istədin, o zaman sən də mənim kimi yardıma ehtiyacı olan
hər kəsin yanında olmaq istəyəcəksən.
- Bəs mən də sənin kimi qılınc qurșana biləcəyəmmi,
baba?
- Xeyr, sən ürəyini o qədər genișlədəcəksən, o qədər
genișlədəcəksən ki, bütün dünyaya geniș ürəyinlə yaxșılıq edə
biləcəksən. Buna görə də məndən daha böyük bir qəhrəman
olacaqsan.
- Haydı bașlayaq! Nəyi gözləyirik, baba!
Sarıncaq baba yenə gülümsədi. Bax beləcə ilk
səyahətlərinə bașladılar. Çitləmbik yorulmasın deyə Sarıncaq
baba onu kərgədanın belinə mindirdi. Çitləmbik həyatında ilk
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dəfə kərgədan görürdü. Əvvəlcə bir az qorxdu, amma sonra
kərgədanın xırda qulaqlı iri gövdəsi ona sevimli görünməyə
bașladı. Babanın addımları iri idi, onunla ayaqlașa bilirdi.
- Hara gedirik, Sarıncaq baba?
- Sən heç bütün dərdlərə dərman olan Narnur çiçəyi
haqqında eșitmisənmi?
- Narnur çiçəyi? İlk dəfə elə səndən eșidirəm.
- Əlbəttə ki, eșidə bilməzsən. Bu çiçək heç kimin ayağının
dəymədiyi yüksək bir hisardan bașqa heç bir yerdə qalmayıb.
Səninlə birlikdə son çiçəkləri tapıb nəslini tükənməkdən
qurtaracağıq, Çitləmbik. Amma bu elə də asan olmayacaq!
- Hisar nədir, baba?
- Bir șəhərin, ya da mühüm bir yerin qorunması üçün
tikilmiș, hündür divarlı qaladır.
- Hə, hə... Qalanı bilirəm. Yay tətilinə gedəndə ușaqlarla
dəniz kənarında qumdan qalalar düzəldirik. Ən möhkəm qalanı düzəldən qalib gəlir. Oyunun qalibi hər dəfə mən oluram.
- Bax onun bir adı da hisardır. Yay gəlsin, bu oyunu bir də
mənimlə oyna, görək kim daha möhkəm qala düzəldirmiș!
Bu fikir Çitləmbikin çox xoșuna gəldi. Yayı səbirsizliklə gözləyəcəkdi. Babaya qalib gələcəyindən
əmin idi.
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Kərgədan, Çitləmbik və Sarıncaq baba böyük bir dağın
yamacında qarıșqa kimi kiçik görünürdülər. Yuxarı çıxdıqca
hava soyuyur, Çitləmbikin barmaqları soyuqdan hərəkət edə
bilmirdi. Burnuna toxundu. Burnu buz kimi olmușdu. Sanki
toxunan kimi “çıt” deyə qırılıb düșəcəkdi.
- Düșmə ha, yoxsa səni buralarda tapa bilmərəm!
- Kimə deyirsən, Çitləmbik?
- Burnuma deyirəm, babacan, burnuma. Anam deyərdi
ki, çox soyuq havada çölə çıxsan, burnun qırılıb düșər.
Çitləmbikin bu sözünə kərgədan belə güldü. Həqiqətən,
burunları damdan sallanan buz salxımları kimi olmușdu. Elə
bil bu dəqiqə qırılıb düșəcəkdi. Önlərinə çinar ağacı boyda
göbələklər çıxanda hamısı qorxuya düșdü. Göbələklər yana əyilmiș, hər an așacaqmıș kimi görünürdü. Bir az irəli
gedəndə gördülər ki, bütün dağ gicitkən ilə örtülüb. Buradan
keçmək, həqiqətən, imkansız idi.
- Kaș ki yanımızda qılıncın olsaydı, hamısını doğrayıb
keçərdik.
- Ah, kaș ki, Çitləmbik, kaș ki... Yaxșısı budur, mən də
kərgədanın belinə minim ki, gicitkənlər dalamadan yavaș-yavaș irəliləyə bilək. Gicitkən otu
kərgədana zərər verə bilməz.
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Yavaș-yavaș yollarına davam edirdilər ki, birdən
kərgədanın bașına balaca bir quș qondu. Kərgədan bundan
qıdıqlanıb anidən silkələndi. Bu anda Çitləmbikin ayaqqabısı ayağından çıxıb yerə düșdü. Ayaqqabı yerə düșən kimi
gicitkənlər onu uddu. Deməli, ayaqqabı yerinə Çitləmbik
yerə düșsəydi, gicitkənlər onu da udacaqdı. Bu, həqiqətən
də, qorxunc idi.
Hisara çox az qalmıșdı, amma soyuq hava da əməlli-bașlı
gücünü artırmıșdı. İri göbələkləri və ac gicitkənləri arxada
buraxdıqdan sonra baba kərgədandan yerə enmiș, yenidən
Çitləmbikin yanında yeriməyə bașlamıșdı. Çitləmbik əllərini
nəfəsi ilə isitməyə çalıșırdı.
Birdən yanlarından sürətlə bir șey keçdi. Baba, - bu sincabdır, - dedi. – Sincablar Narnur çiçəklərini çox sevir, ondan
daha sürətli getməliyik ki, hamısını yeməsin.
Daha sürətli gedə bilmək üçün kərgədanın belindən
endilər. Kərgədan qaçmağa bașladı. Baba kərgədanın
arxasınca, Çitləmbik də babanın arxasınca qaçırdı. Sincab
onların hamısından əvvəl gedib Narnur çiçəklərini bir-bir
yeməyə bașladı. Tapdığı hər çiçəyi saplağı ilə birgə ağzına
doldurur, demək olar ki, çeynəmədən udurdu. Sarıncaq
baba və Çitləmbik hisara çatanda bircə dənə çiçək qalmıșdı.
Ətrafda dağılıb-tökülmüș daș divarlardan bașqa heç nə yox
idi. Tökülmüș dașların yerində qalan boșluqlar sarmașıqla
dolmușdu. Çitləmbik bu qədər hündürlüyə bu dașları necə
dașıyıblar, deyə fikirləșdi. Sarıncaq baba ilə bir-birini çağıranda səsləri əks-səda verirdi. Sanki dașlardan hörülmüș divarlar
onların dediklərini yamsılayırdı. Çitləmbik istəyirdi ki, bir an
əvvəl ișlərini bitirib bu kimsəsiz yerdən ayrılsın. Sarıncaq baba
dərhal çiçəyin yanına gəlib onu acgöz sincabdan qurtardı.
Çitləmbiklə birgə onu torpağından yavașca çıxartdılar və
kərgədanın belinə qoydular.
- İncimə, sincab qardaș, qalan tək çiçəyimizi də sənə
yedirəsi deyilik.
20
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Əsl təhlükə indi bașlayırdı. Qalan axırıncı çiçəyi zərər
vermədən evlərinin önündəki bağçaya aparıb əkmək lazım idi.
- Baba, Narnuru sapsağlam aparıb çatdıra biləcəyik?
- Əlbəttə, Çitləmbikim! Tez yola çıxaq ki, qaranlığa qalmayaq.
Kərgədan öndən, Sarıncaq baba ilə Çitləmbik də arxasınca
yeriməyə bașladılar. Soyuqdan donmaq üzrə olan Çitləmbik
əllərini nəfəsi ilə isidə bilmir, artıq tərpənməkdə çətinlik çəkdiyini hiss edirdi. Gicitkənlərə yaxınlașanda Sarıncaq baba
Çitləmbiki çiyninə götürdü. Çünki bu dəfə kərgədanın belinə
Narnur çiçəyini qoymușdular. Bu təhlükəli yeri ona minərək
keçə bilməyəcəkdilər. Kərgədan isə çiçəyi yerə salmamaq
üçün yavaș-yavaș gedirdi. Çitləmbik nəfəs alıb-verməkdən
belə çəkinirdi.
Gicitkənləri keçdikdən sonra növbə așacaqmıș kimi
dayanan iri göbələklərə çatmıșdı. Hisara gedərkən yanından
keçdikləri göbələklərin bir neçəsi așmıș və yolu bağlamıșdı.
- İndi nə edəcəyik, baba?
- Siz kərgədanla birlikdə bir kənarda gözləyin. Mən gedib
meșədən bir ayı tapıb gətirəcəyəm.
- Nə? Ayı?
- Bəli, bu göbələklərin öhdəsindən ancaq onların köməyi
ilə gələ bilərik.Görərsən, hamısını silib-süpürəcəklər.
Sarıncaq baba meșədə bir az gəzdikdən sonra bir ana və
iki bala ayıya rast gəldi. Onlara bir az irəlidə yerə düșən iri,
ləzzətli göbələklərin olduğunu dedi. Bunu eșidən ana ayı çox
sevindi. Dərhal balaları ilə babanın dediyi yerə getdi. Dəqiqələr
içində üç ayı yerə yıxılan iri göbələkləri silib-süpürdü. Sonra
da Sarıncaq babaya təșəkkür edib oradan ayrıldılar. Beləcə,
Çitləmbik və kərgədan da yollarına davam etdilər. Çitləmbik
soyuqdan göyərən əllərinin, ayaqlarının yavaș-yavaș isindiyini hiss edirdi.
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Nəhayət, yüksək dağın yamacından
enmiș, evə yaxınlașmıșdılar.
- Baba, Narnuru mənim otağımın
pəncərəsinin önünə əkə bilərik? Hər səhər
oyanan kimi ilk əvvəl onu görmək istəyirəm.
- Niyə olmasın, Çitləmbik?!
- Bəs birdən bașına nəsə gəlsə, onu necə
qoruyacağıq?
- Narnurun toxumlarını yığar, bütün
qonșularımıza paylayarıq.
- Beləcə, hər bağçada balaca Narnurcuqlar olar!
- Bəli, mənim balam! Onlar böyüyəndə
toxumlarını bașqa insanlar da istəyəcək. Ondan-ona, ondan-ona yayılacaq və bu gözəl
çiçək yenidən əvvəlki kimi bütün dünyanı
bəzəyəcək.
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QARA PALTOLU ADAM
QAÇARKƏN...

B

azar ertəsi səhəri Çitləmbik yatağında fənərli oyuncağı və dəftərlə oyandı. Dəftəri atası görmədən
yatağının altına gizlətdikdən sonra dərhal otağının
pəncərəsinə yönəldi. Pəncərəni açıb Narnur çiçəyinin bağçadan özünə əl yellədiyini görəndə üzünə böyük
bir təbəssüm yayıldı.
- Deməli, hamısı gerçək imiș!
Bașına gələnləri anasına və atasına danıșmaq üçün
otağından qaça-qaça çıxan Çitləmbik düșündü ki, dəftəri
icazəsiz aldığı üçün atası hirslənə bilər. Buna görə də onlara
danıșmaq fikrindən vaz keçdi.
Șənbə günü istirahət günü idi. Anası da, atası da ișə getməyəcəkdi. Anası bu gün onu Üsküdardakı çərpələng muzeyinə aparacağına söz vermișdi. Görək sözünü xatırlayacaqmı?
Hmmm, mətbəxdən ləziz göbələkli qayğanaq iyi gəlir.
- Bizim ayılar anamın göbələkli qayğanağını görsələr,
əminəm ki, barmaqlarını yeyərdilər.
Altdan-altdan gülməyə bașlamıșdı ki, hamamdan çıxan
atası Çitləmbikin yanına gəlib saçlarını oxșadı.
- Xeyir ola, nəyə gülürsən, qızım?
- Heç, bu yaxınlarda bir filmdə göbələk yeyən ayılar
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görmüșdüm. Anamın göbələkli qayğanağının qoxusu gələndə
bir anlıq bizi onlara bənzətdim. Ata ayı, ana ayı və bala ayı!
- Ha-ha-ha!.. Haydı bala ayıcıq, yeməkdən əvvəl əl-üzünü
gözəlcə yu, sonra süfrəyə əyləșək.
- Bu dəqiqə gəlirəm, atacan!
Anası ilə atası süfrədə əyləșib Çitləmbiki gözləyirdilər.
Süfrədə nələr yox idi ki! Əsl həftə sonu qəlyanaltısı idi. Tut
bəkməzi, kartoflu kökə, bal, motal pendiri... Anası xeyli əmək
sərf etmișdi.
Çitləmbik anasının sağ yanağından yumșaqca öpdü.
- Anacan, əllərinə sağlıq! Atacan, sənin də puluna bərəkət!
Anası ilə atasını güldürə bilmișdi yenə.
- Kisənə bərəkət deyildimi o, bala ayıcıq?
- Elə eyni șeydir də...
- Yaxșı, bu gün nə etmək istəyirsən, Çitləmbik?
- Bu gün çərpələng muzeyinə gedəsi deyildikmi, anacan,
unutmusan?
- Hə, düz deyirsən, bu gün muzeyə gedəsi idik. Qayğanağını bitirsən, səni ora apara bilərəm.
- İstəsən, sənin payını da yeyə bilərəm. Onsuz da bu
səhər ayı kimi iștahlıyam.
Hamısı birlikdə yenidən gülüșdülər. Bir an əvvəl muzeyə
getmək istəyən Çitləmbik qayğanağını nəfəs belə almadan
yeməyə bașladı. Bu dəfə də gözünün qabağına Narnurları
ağzına dolduran sincab gəldi. Narnurların hamısını bitirə
bilmək üçün yanaqlarını șișirə-șișirə yeməsi, həqiqətən də, çox
gülməli idi. Dünən gecə bașına gələnlər sanki gerçək deyil,
bir nağıl idi. Çitləmbik özünü bir nağıl qəhrəmanı kimi hiss
edirdi. Bu, onun çox xoșuna gəldi.
- Yavaș ol, bala, yemək boğazında qalar!
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- Sincab da belə yeyirdi, ana!
- Hansı sincab?
- Cizgi filmindəki!
- Bu günlərdə televizora bir az çox baxırsan, Çitləmbik.
- Amma dərslərimi də oxuyuram, ana. Səndən bir șey
sorușmaq istəyirəm. Pəncərənin düz qabağında bənövșəyi
rəngdə bir çiçək var. Onu ora kim əkib?
- Bilmirəm, canım, yəqin, öz-özünə bitib. Bəzi yabanı
bitkilər öz-özünə yetișirlər.
- Xeyr, ana, o yabanı bir çiçək deyil. O, çox həssas bir
çiçəkdir.
- Eləmi? Bəs çiçəyin adını bilirsən?
- Bəli, bilirəm. Onun adı Narnurdur.
- Hmmm, çox fərqli bir addır bu. Adını sən qoymusan?

- BəLI, MəN QOYDUM, O MəNIM ÇIÇəYIMDIR. TOXUMLARıNı
YıĞıB DOSTLARıMA VERəCəYəM. HəR KəSIN BAĞÇASı NARNURLA
DOLACAQ.
Səhər yeməyindən sonra Çitləmbik pəncərənin qarșısında dayanıb Narnura tamașa etməyə bașladı. Yağıș yağırdı.
Damcılar çiçəyin ləçəklərindən süzülür, Narnur bənövșəyi
rəngi ilə bağçada par-par parıldayırdı. Necə də gözəl çiçək
idi! Elə bu vaxt anasının səsi eșidildi:
- Haydı Çitləmbik, hazırlaș, gedirik!
Çəkmələrini və plașını geyinən Çitləmbik xalasının keçən
il hədiyyə verdiyi çətiri də götürdü və yola çıxdılar. Çətirlə
gəzdiyinə görə özünü böyümüș və mühüm biri kimi hiss

edirdi. Çitləmbik küçədəki gölməçələrə yığılan yağıș suyuna
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basaraq onu sıçratmağı çox xoșlayırdı, amma anası muzeyə
daha tez gedib çatmaq istədiyindən buna icazə vermirdi.
Küçənin bașına çatanda yağıș suyundan içən balaca bir
gördülər.
pișik gördülər
- Ana, kaș ki heyvanların da çətiri olsa! Onlar islananda
üșümürlərmi?
- Șəkərim, onlar üstlərinə yığılan suyu silkələnərək ata
bilirlər.
Elə bu vaxt boz tüklü pișik cəld bir hərəkətlə silkindi,
tüklərinə yığılan suyu ətrafına sıçratdı. Çitləmbik və anası
bunu görəndə çox güldülər.
- Belə deyirsən, ana?
- Bəli, balaca pișik nə demək istədiyimi sənə göstərdi.
Nəhayət, muzeyə çatdılar. Bu gün muzeydə dünyanın ən
qədim çərpələngi sərgilənəcəkdi. Bunu maraqla gözləyən çox
sayda ușaq var idi. Muzeyin önündə bilet almaq üçün növbə
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gözləyən xeyli ana,
göz
ata v
və ușaq var idi.
- İnșallah, bizə də
bilet qalar, anacan!
Cibindən iki
bilet çıxardan anası
Çitləmbikə baxıb
Çitlə
təbəssüm eetdi və biletləri
onun üçün daha əvvəldən aldığını
dedi. Buna çox
ç sevinən Çitləmbik anasını
qucaqladı. Çətirlərini girișdəki qutuya qoyduqdan sonra muzeyə daxil oldular. Bura, həqiqətən, çox
duqd
gözəl idi. Rəngarəng çərpələnglər vitrinlərin arxasından
boylanaraq sanki ușaqlara təbəssüm edirdi. Bütün ușaqlar
vitrin șüșələrinə burunlarını söykəyir və çərpələngləri bir-bir
diqqətlə nəzərdən keçirirdilər. Șüșənin üstü indidən çoxlu
barmaq və burun izi ilə dolmușdu.
İlk salonu gəzib bitirənlər dünyanın ən qədim çərpələngini
görmək üçün bașqa salona keçirdilər. Bu salon digərindən daha balaca, amma daha ișıqlı idi. Burada sərgilənən çərpələng
digərlərinə heç bənzəmir, qədim olmasına baxmayaraq, rəngi
və bəzəkləri ilə hamısından daha çox parıldayırdı. Ușaqlar
bu gözəl çərpələngi görən kimi heyrətdən qıșqırır və hamısı
onu daha yaxından görə bilmək üçün bir-birini itələyirdi.
Çitləmbikin də ən çox bu çərpələngdən xoșu gəlmișdi. İșığın
hərəkətlərindənasılı olaraq çərpələngin naxıșları dəyișirdi. Parçası qeyri-adi gözəllikdə idi. Bir tərəfdən baxanda
üstündə çoxlu kəpənəklər görünür, digər tərəfdən baxanda
kəpənəklərin yerində arılar görünürdü. Ətrafındakı ușaqlar
hər iki naxıșı görə bilmək üçün bașlarını bir o tərəfə, bir bu
tərəfə çevirirdilər. Uzaqdan baxanlar üçün çox gülməli bir
mənzərəalınmıșdı.
Buradan çıxdıqdan sonra sıra ușaqların ən çox
bəyəndikləri çərpələngi düzəldəcəkləri otağa gəlirdi. Ușaqlar
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özləri üçün hazırlanan masalara oturur və ən çox hansı
çərpələngi bəyəndiyini söyləyirdi. Hər kəsin bəyəndiyi
çərpələngin parçası və çubuqları önünə gəlir, sonra da bir
müəllim bunu necə düzəldəcəklərini öyrədirdi.
Çitləmbik səmanı çox sevirdi. Çərpələngi də səma
rəngində olmalı idi. Buna görə də səma mavisi rəngindəki
çərpələngi seçdi. Çubuqlar və parçası önünə gələndə diqqətlə
müəllimi dinləməyə bașladı. Qayçını əlinə aldı və parçasını
kəsməyə bașladı. Bu parça çox incə idi və ișlətdikcə xıșır-xıșır
səs çıxarırdı. Kağıza bənzəyirdi, amma kağız deyildi. Hər
bir ușaq xıșır-xıșır səslərin arasında öz rəngarəng parçasını
kəsməyə çalıșır və müəllimini izləyirdi. Parçalar kəsildikdən sonra çubuqlar müəllimin göstərdiyi șəkildə bir-birinə
bağlandı. Sonra kəsilən parçalar bir iplə bağlanacaq və ən
axırda da quyruqlar hazırlanacaqdı. Elə bu anda Çitləmbikin
masasına bir dənə kağız təyyarə düșdü. Çitləmbik təyyarəni
kimin atdığını öyrənmək üçün ətrafına boylandı, amma hər
kəs bașını əyib öz çərpələngini düzəltməklə məșğul idi. Kağıza
diqqətlə baxanda üstünə bir yazı yazıldığını gördü:
Qeydi oxuduqdan sonra ətrafına baxan Çitləmbik gördü ki,
ușaqlar öz çərpələngləri ilə məșğuldurlar. Hamısı xoșladıqları
çərpələngi düzəltməyə çalıșırdı. Dərhal masasından qalxıb

“Bir azdan muzeyin ən qədim çərpələngi
oğurlanacaq. Bu çərpələngi ikimiz xilas
edəcəyik. Tez muzeyin girişinə gəl!”
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salondan çıxdı və muzeyin girișinə getdi.
- Baba, bura necə gəlmisən? Çərpələngin oğurlanacağını
hardan öyrəndin?
- Sual vermə, Çitləmbik. Bir an əvvəl oğrunu tutmalıyıq!
- Yaxșı, nə edəcəyik? Çərpələngi oğurlanmaqdan necə
qoruyacağıq?
- Hava yağıșlıdır. Oğru çərpələngi bu havada çölə çıxarda
bilməz. Ya yağıșın dayanmasını gözləyəcək, ya da çərpələngi
yağıșdan qoruyacaq bir șey axtaracaq.
- Muzeyin bağlanmasına az qalıb. Yarım saat sonra
bağlanır, baba!
- Bilirəm, Çitləmbik. Buna görə də yağıșın dayanmasını
gözləyə bilməz.
Sarıncaq baba və Çitləmbik danıșmaqda ikən muzeyin
həyəcan siqnalı çalmağa bașladı. Təhlükəsizliyi təmin edən
əməkdașlar təlașlanmıș, hamısı dünyanın ən qədim çərpələnginin olduğu salona tərəf qaçmağa bașlamıșdı. Çərpələng
yerində yox idi, amma ortalıqda çərpələngi alan, qaçan oğru
da yox idi.
Əynində qara və geniș palto olan bir adam sakitcə
çətirlərin olduğu qutuya tərəf yönəldi və qutunun içindəki
ən böyük çətiri alıb çölə çıxdı. Sarıncaq baba və Çitləmbik
oğrunun bu adam olduğunu bașa düșdü. Adam çölə çıxan
kimi qaçmağa bașladı. Sarıncaq baba və Çitləmbik qara paltolu
adamı gözdən itirməmək üçün ayrı-ayrı küçələrə yönəldilər.
Adam yağıșa görə sürətli qaça bilmirdi. Küçələrdən bir-bir
keçərkən Çitləmbik çox yorulmuș və təngnəfəs olmușdu. Adam dar küçələrə girərək Çitləmbikdən yaxasını qurtarmağa
çalıșır, qarșısına Sarıncaq babanın çıxacağını bilmirdi.
Bir az da qaçdıqdan sonra girdiyi küçənin bașında
Sarıncaq babanı gördü. Küçənin arxa tərəfində isə Çitləmbik
dayanmıșdı. Qara paltolu adamın ələ keçməsinə az qalmıșdı.
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Nə edəcəyini bilmədən çașqın halda ətrafına baxarkən qarșısında dayandığı köhnə ev diqqətini çəkdi. Evin bağçasına
girib gizlənmək qərarına gəldi. Bu bağça, həqiqətən, çox
böyük idi və içində insan boyda böyümüș yabanı otlar var
idi. Onların arasında gizlənə bilərdi. Qara paltolu adam bu
bağçanı tapdığına görə çox sevinmișdi. Dünyanın ən qədim
çərpələngini sataraq çox zəngin olacağını düșünürdü. Sarıncaq
baba küçənin bașında, Çitləmbik isə küçənin axırında olduğu
üçün bir-birilərini gördülər, amma qara paltolu adamın hara
getdiyini heç cürə bașa düșə bilmədilər. Yavaș-yavaș küçənin
ortasına tərəf yeridilər. Bir-birilərinə yaxınlașanda Çitləmbik
dedi:
- İndi nə edəcəyik, baba? Qara paltolu adamı itirdik.
- Mən də bilmirəm, bala. Çərpələngi xilas edə bilmədik.
Çitləmbik bu qədər yorulduqdan sonra oğrunu gözdən
itirdiklərinə görə çox üzülmüș, o gözəl çərpələngi bir daha
heç kimin görməyəcəyini düșünməyə bașlamıșdı. Elə bu vaxt
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heç gözləmədiyi bir șey baș verdi. Çitləmbik anası ilə muzeyə
gedərkən yolda gördükləri boz tüklü pișik miyoldayaraq onu
çağırırdı.
- Baba, deyəsən, çərpələngi tapdım! Tez gedək!
Sarıncaq baba və Çitləmbik pișiyin çağırdığı yerə gedəndə
gördülər ki, qara paltolu adam yabanı otların arasında gizlənib, qorxu içində ətrafa göz gəzdirir.
- Ay səni, pis oğru! O çərpələngdən nə istəyirsən?
- Dərhal polisə xəbər verməliyik, Çitləmbik! Sən burada
gözlə, mən indi qayıdıram!
- Bəs

onu

birdən qaçsa?

- Qaçmağa çalıșsa, pișik
hər yerindən dișləyəcək.
Aradan bir neçə dəqiqə
keçmișdi ki, polislərlə birlikdə
anası da Çitləmbikin yanına
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gəldi. Sarıncaq baba yanlarında yox idi, amma anası çox
qorxmuș görünürdü. Dərhal Çitləmbiki bərk-bərk qucaqladı.
- Sənə görə çox narahat oldum, Çitləmbik! Oğrunu təkbașına necə tutdun?
- Boz pișik kömək etdi, anacan!
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QUŞLAR, HƏQİQƏTƏN DƏ,
YELBEYİNDİRLƏRMİ?

Ç

itləmbikin dünyanın ən qədim çərpələngini oğurlamağa çalıșan oğrunu tutmasına görə muzeyin
müdiri ona hədiyyə vermək istədi.

- Balaca qəhrəmanımız muzeyimizin ən qiymətli
çərpələngini oğrulardan qoruyaraq hamımızı həm
təəccübləndirdi, həm də qürurlandırdı. Onunla nə qədər
iftixar etsək, azdır!
Bu sözlər qarșısında utanan Çitləmbikin yanaqları qızardı
və heç nə demədi.
- Sənə muzeyimizin ən gözəl çərpələnglərindən birini
hədiyyə etmək istəyirik, Çitləmbik. Bu çərpələngi istədiyin
qədər yüksəyə uçurda bilərsən.
- Ulduzlara toxuna biləcək qədər yüksələ bilərmi?
- Niyə də olmasın?! Ulduzlara qədər də yüksələr.
Çərpələngi alan Çitləmbik və anası sevinc içində evlərinə
qayıtdılar. Axșam yeməyində bașına gələnlərin hamısını
atasına danıșan Çitləmbik çərpələngini buludlara qədər
yüksəltmək üçün səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdi.
Atası eșitdiklərinə məəttəl qaldı. Çitləmbiki cəsarətinə görə
həm təbrik etdi, həm də ona xəbərdarlıq etdi:
- Bu etdiyin çox gözəl bir hərəkətdir, lakin bașına pis bir
iș də gələ bilərdi. Belə təhlükəli vəziyyətlərdə daha diqqətli
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olmalısan, qızım.
- Düz deyirsən, ata, amma mən tək deyildim.
- Yanında kim var idi ki?
Az qaldı ki, Çitləmbik Sarıncaq babanın adını versin. Bunu
eșitsə, atası dəftəri aldığına görə ona çox hirslənə bilərdi.
- Eee..... , yəni boz pișik yanımda idi və mənə kömək etdi.
Atası Çitləmbikin bu sözlərinə gülərək qarșılıq verdi.
Yeməkdən sonra kitab oxumağa çalıșan Çitləmbik bütün
gün davam edən qaçdı-tutdudan çox yorulmuș və elə oradaca yatıb qalmıșdı. Atası onu yatdığı yerdən qaldırdı, yașıl
zolaqlı gecəliyini geydirdi, dișlərini fırçalamasına kömək
etdi və yatağına yatdırdı. Gecələr yatmaqda çətinlik çəkən
Çitləmbik Sarıncaq baba ilə tanıș olduqdan bu yana ilk dəfə
idi ki, erkəndən yatırdı. Atası və anası bu ișə məəttəl qalmıșdı.
Hər gecə yuxusu gəlmədiyi üçün ana-atasını narahat edən
Çitləmbik indi anasının nağılını belə dinləmədən öz-özünə
yuxuya getmișdi.
Ertəsi gün harada və necə yatdığını xatırlamayan
Çitləmbik sorușdu:
- Mən nə vaxt yatdım, ata?
- Kitab oxuyarkən divanda yatıb qalmıșdın. Səni oyandırıb
gecə paltarını geyindirdim və yatağına apardım.
- Axı mən heç birini xatırlamıram!
- Deməli, çox yorğun olmusan. Bu gün nə etmək istəyirsən?
- Muzeyin müdirinin verdiyi çərpələngi uçurtmaq istəyirəm, ata. Amma bunu təkbașına uçura bilərəmmi, bilmirəm.
- Hmm... Görünür balaca qəhrəmanımız atasından kömək
istəyir.
- Birlikdə uçursaq, gözəl olar. Haydı, tez uçuraq, ata!
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- Tələsmə, əvvəla, külək varmı, yoxmu, bir baxaq.
Pəncərədən küləyin olub-olmadığına baxan Çitləmbik
və atası ağaclardakı yarpaqların tərpəndiyini görüb həyətə
çıxdılar. Atası çərpələngi yerə qoyub yavaș-yavaș ipini açdı.
İpi kifayət qədər açdıqdan sonra birdən qaçmağa bașladı.
Külək çərpələngi qucağına alıb havaya qaldırdı. Çərpələng
yüksəldikcə atası mağaraya sarılmıș ipi açır və onu daha da
yüksəyə qaldırırdı.
- Bəli, indi bu gözəl çərpələngi sahibinə vermək vaxtı
gəldi. Al görüm, Çitləmbik, sən tut, mən evə girəcəyəm.
- Birdən tuta bilməsəm?
- Yavaș-yavaș yüksəlməsini gözləsən, ipi əlindən qaçırmazsan. Tələsmə, Çitləmbik!
- Birdən əlimdən qaçsa?
- O zaman çərpələngin quș olar, diyar-diyar gəzər.
- Həqiqətənmi?
- Həqiqətən... Sən möhkəm-möhkəm tut və tələsmə.
Çərpələngi əlinə alan Çitləmbik mağaranın bütün ipini
açmıș, açmıș və artıq çərpələngi gözəgörünməz olmușdu.
Buludların arasında gizlənən çərpələng, görəsən, orada nə
edirdi?
Çitləmbikin yadına bir anda Sarıncaq baba düșdü. Ondan
ötrü necə də darıxmıșdı. Onun sayəsində çox qəribə șeylər
yașamıș, əvvəlcə bir çiçəyin həyatını, sonra da bir çərpələngi xilas etmișdi. Ürəyindən, kaș ki indi yanımda olsaydı,
deyə keçirmișdi ki, bir də gördü Sarıncaq baba yanındadır.
Çitləmbik onu düșünən kimi babanın yanında peyda olmasından heyrətə düșdü.
- Sənin üçün hər dəfə darıxanda yanıma gələcəksənmi,
baba?
- Çox darıxsan, gələrəm, Çitləmbik.
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- Bəs çox darıxan hər kəs həsrətini çəkdiyini yanına gətirə
bilərmi?
- Əlbəttə!.. Çox darıxanlar sevdiklərini istədikləri zaman
görə bilərlər.
- Hər zaman?
- Bəli, ürəklərinə baxdıqları hər zaman. Ürək insanı heç
vaxt yanıltmaz.
- Elə isə mən də hər dəfə ürəyimə baxanda səni
görəcəyəm, babacan.
- Ürəyini geniș saxla ki, istədiyin zaman bütün sevdiklərini
görə biləsən. Haydı, baxaq görək bizim Uçurtuk hanı. Bir az
da yüksəlsə, onu buludların arasında itirərik.
Bu ad onların ikisini də güldürdü. Uçurtuk adı Çitləmbikə
çox gülməli gəlmișdi. Külək əməlli-bașlı șiddətlənmișdi.
Uçurtuku uçduğu yerdən geri çağırmaq heç də asan olmayacaqdı. Külək onu dayanmadan yuxarı dartır, Sarıncaq
baba ilə Çitləmbik isə așağı çəkirdi. Çox yorucu olsa da, axır
ki, Uçurtuku küləyin əlindən ala bildilər. Bir də nə görsələr
yaxșıdır?! Uçurtuk tək deyildi. Üzərində çubuğuna ilișən bir
quș lələyi var idi. Sarıncaq baba quș lələyini götürüb qaçlarını
çatdı və sorușdu:
- De görüm, Uçurtuk qardaș, bu quș lələyini haradan
tapmısan?
- Bunu mənə qanadı Ayın quyruğuna ilișmiș bir quș verdi.
- Qușun qanadı ayın quyruğuna ilișmișdi?
- Bəli, göydə, çox yüksəkdə uça-uça Ayın yanına yaxınlașmıș bir quș var idi. Uçarkən qanadının biri Ayın quyruğuna
ilișib və heç cür xilas ola bilməyib. Məni səslədiyini eșidəndə
yanına getdim. “Məni qurtarsa-qurtarsa Sarıncaq baba ilə
Çitləmbik qurtarar, bu lələyi onlara ver”, - dedi.
Qușun təkcə Sarıncaq babanı deyil, onu da qəhrəman
kimi görməsi Çitləmbikin çox xoșuna gəlmișdi. Altdan-altdan
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gülümsəməsinin səbəbi də bu idi. Babasının “hazırlaș, yola
çıxırıq” deməsi ilə özünə gəldi.
Bağçada ișlədilməyən əșyaların yığıldığı kiçik bir anbar
var idi. Həmin anbara getdilər. Bura kömürlüyə bənzəyirdi. Atasının qıș üçün hazırladığı odun və kömür sağ tərəfə
yığılmıș, sol tərəfə isə ișlədilməyən köhnə əșyalar qoyulmușdu;
anasının velosiped səbəti, idman ayaqqabıları, atasının alət
çantası, partlamıș top, qırılmıș radio, piknik səbəti, döșəklər
və bașqa nələr, nələr...
- Bura həftə bazarı kimidir.
- Sən heç bazarda satılan təyyarə görmüsən?
- Xeyr, baba, görməmișəm.
- Elə isə bura bax!
Sarıncaq baba əșyaların içindən Çitləmbikin
n körpə ikən
ən çox oynadığı, amma qəflətən itirdiyi qırmızı təyyarəsini
çıxartdı.
- Elə bilirdim onu itirmișəm.
- Heç bu boyda təyyarə də itərmi?!
Sarıncaq baba bunu deyərkən çox ciddi görünürdü,
amma Çitləmbik çașıb qalmıșdı.
- Necə yəni, indi göy üzünə bu təyyarə ilə uçacağıq?
- Bu, oyuncaq deyil, Çitləmbikim! Bu, əməlli-bașlı
əlli-bașlı
təyyarədir.
Sarıncaq baba bu sözü deyən kimi əlindəki təyyarə
yyarə
birdən-birə yoxa çıxdı. Anbardan çıxanda gördülər
dülər
ki, həqiqi bir təyyarə bağçanın ortasında dayanıb
nıb
onları gözləyir.
Çitləmbik heyrətdən ağzıaçıq qalmıșdı.
- De görüm, Çitləmbik, pilot sən olacaqsan,
yoxsa mən?
- Baba, sən heç təyyarə sürmüsən?
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- Xeyr, bəs sən?
- Oyuncaqlarımı saymasaq, mən də sürməmișəm.
- Desənə heç birimizdən pilot olmaz!
Sarıncaq baba qəhqəhə çəkib gülürdü, Çitləmbik isə qorxurdu. Üzü əhəng kimi ağappaq olmușdu. Bir az əvvəl oyuncaq olan təyyarə indi böyük bir təyyarəyə çevrilmiș, uçmaq
üçün bircə düyməyə toxunulmasını gözləyirdi. İnanılmaz
idi! Pilot oturacağına Sarıncaq baba keçmișdi. Yavaș-yavaș
yüksəlməyə bașladılar. Çitləmbik evini, bağçasını, yașadığı
məhəlləni getdikcə daha kiçik görür, artıq hamısını bir qarıșqaya bənzədirdi. Uçmaq necə də gözəldir!
- Baba,, q
qușș olub istədiyin
yerə uçmaq
y y
ç q istəyərdin?
y
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- Mən insan olmağı xoșlayıram, Çitləmbik, bəs sən?
- Mən qanadları olan bir insan olmaq istəyərdim.
- Bax bu, həqiqətən də, gözəl ola bilərdi.
Getdikcə yüksələn təyyarə Çitləmbiki və Sarıncaq babanı
göy üzünə qaldırırdı. Çitləmbik balaca qırmızı oyuncağının
belə uça bildiyini bilsəydi, kim bilir, haralara gedərdi. Anası
və atası yatmıș ikən o, dünyanın ən uzaq yerlərini gəzər,
oralardan sevdiklərinə hədiyyələr gətirərdi. Ya da eləcə göy
üzündəki buludlara toxuna bilmək üçün istədiyi zaman uçar,
istədiyi zaman enərdi.
- Buludlar necə də maraqlı görünür, elə deyilmi, baba?
- Maraqlı və dadlıdır. Dadına baxmaq istəyirsən?
- Deyirsən buludu yemək olur?
- Yerdə yediyin tel halvadan bir fərqi yoxdu ki!
- Sən heç tel halva yemisən, baba?
- Mən də yemək...
Anidən eșitdikləri bu səs ikisini də qorxutdu. Deməli, yanlarında çağırılmamıș qonaq var idi. Uçurtuk da onlarla birlikdə
təyyarəyə minmiș, heç səsini çıxarmadan arxa oturacaqda
oturmuș, onlarla birlikdə göy üzünə uçmușdu.
- Niyə mənə belə baxırsınız? Demək istəyirdim ki, mən
də yemək istəyirəm.
- Təyyarəyə mindiyini bilmirdik, bizi qorxutdun.
- Göy üzünə mənsiz çıxası deyildiniz ki! Buranın bütün
küçələrini qarıș-qarıș tanıyıram, sizə kömək edəcəyəm.
Qırmızı təyyarə xeyli yüksəlmiș və göy üzünə çatmıșdılar.
Burada da yer üzündə olduğu kimi küçələrin, ișıqforların
olduğunu görəndə Çitləmbik çox təəccübləndi.
- Deməli, burada da yol hərəkəti qaydaları var!
- Burada da həyat olduğuna görə bu çox normaldır.
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Qırmızı ișıq yananda təyyarə ilə birlikdə ulduzlar da
dayandı.
Bir ulduzun əlində çanta var idi və çox yorğun görünürdü.
O birisi motosikletə minmiș, sürətlə gedirdi. Bașqa bir ulduz
öz balasının əlindən tutmuș, keçmək üçün növbənin özlərinə
gəlməsini gözləyirdi. Bu, həqiqətən, inanılmaz idi. Ulduzlar
yer üzündən heç də belə görünmürdü.
Sarı ișıq yananda ulduzlar hazırlașdı və yașıl yananda
hamısı sürətlə hərəkət etdi.
- Ayın ișığını görürəm, amma onu harada tapacağımızı
bilmirəm. Yaxșı ki, Uçurtuk bizimlə gəlib. De görək, Uçurtuk,
Aya necə gedəcəyik?
- Deyəsən, sağa dönməliyik. Oradakı meteoritləri keçdikdən sonra düz irəli gedəcəyik.
- Sağ ol səni, Uçurtuk qardaș! Sənin sayəndə yazıq qușu
daha tez xilas edəcəyik.
Sarıncaq baba Uçurtukun dediyi kimi sağa döndü, meteoritləri keçdikdən sonra dümdüz getdi, amma Ayın ișığı getgedə onlardan uzaqlașırdı. Təyyarə bir az da getdikdən sonra
bașa düșdülər ki, Aydan uzaqlașırlar. Uçurtuk yanılmıșdı.
- Yəqin, yolları dəyișdiriblər. Keçən dəfə gələndə bu yol
Aya çıxırdı.
- Bəlkə, Ay yerini dəyișib?
- Ay yerini necə dəyișə bilər?
- Ay həm öz ətrafında, həm dünyanın ətrafında, həm də
dünya ilə birlikdə Günəșin ətrafında fırlanır.
- Bütün bunları ürəyi bulanmadan necə edir?
Gülüșləri ilə göy üzünü șənləndirən bu üçlük yolda qalmıșdı. Hansı tərəfə gedəcəklərini bilmir, yolun ortasında eləcə
gözləyirdilər. Axırda oradan keçən bir ulduzdan sorușmaq
qərarına gəldilər.
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- Salam! Aya gedən ən qısa yol hansıdır,
deyə bilərsənmi?
- Salam! Əlbəttə, deyərəm. Çox rahatdır.
Buradan sola dönüb yolunuza davam edin.
Qarșınıza çıxan yeddinci meteoritin sağından
keçib beșinci ulduzdan sola dönün. Oradakı
ișıqfordan on üç addım irəlidə bir dayanacaq
görəcəksiniz. Dayanacağın solundan keçib
düz gedin...
- Dayan, dayan!.. Biz buranı yaxșı
tanımırıq. Bizimlə gəlib yolu göstərə bilərsən-
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mi?
- Əlbəttə! Sizə kömək edərəm.
Ulduz Uçurtukun yanına əyləșdi.
Beləcə, özü üçün çox rahat, bizimkilər
üçün xeyli qarıșıq olan ünvanı daha
asan göstərə bilərdi.
- Ayda nə ișiniz var?
- Quyruğuna ilișən bir quș bizdən
kömək gözləyir.
- Hə, deməli, o quș sizin dostunuzdur.
Ay nə vaxt aypara șəklini alsa, quyruğuna
bir yazıqcıq ilișib qalır. O qədər deyirik,
çox yüksəkdən uçmayın deyə, kim
qulaq asır ki!... Qușlar, həqiqətən də,
yelbeyindilər! Bir tərəfdən yollardakı
tıxaclar, digər yandan iș-güc dərdi...
Əvvəllər buralar belə deyildi. Ah o
gözəl günlər!.. O günlər üçün necə də
darıxmıșam, bir bilsəniz! Artıq buralarda yașamaq çox çətinləșib...
Ulduz çox danıșqan idi.
Hətta boșboğaz olduğunu
deyə bilərik. Yeri gəl-
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di-gəlmədi, gah ondan, gah bundan șikayət etməkdə ikən
Çitləmbik babaya bir sual verdi:
- Baba, səncə Ay niyə dayanmadan formasını dəyișir?
Bəzən böyük bir top kimi olur, bəzən də incəlib nazikləșir.
- Bir dəfə babam Ayın dünyadakı bütün ac ușaqları
doyurduğunu danıșmıșdı. Nə zaman yer üzündə yuxuya
düșərkən mədəsi quruldayan bir ușaq görsə, özündən bir
parça qoparıb ușaqlara uzadarmıș. Buna görə də bəzən çox
arıqlayırmıș. Sonra yenidən əvvəki kimi güclü ola bilmək üçün
aradan bir neçə həftənin keçməsi lazım imiș.
- Kaș ki Ay həmișə yupyumru görünə! O zaman bilərdik
ki, dünyada heç ac ușaq qalmayıb.
- Kaș ki, Çitləmbik, kaș ki!..
İșığın getdikcə çoxalmasından bașa düșdülər ki, Aya yaxınlașıblar. Çitləmbikin yadına Sarıncaq baba ilə tanıș olduğu
o ilk gecə düșdü. Həmin gecə Ay top kimi idi. O zaman gonbul və dəyirmi üzü ilə Çitləmbikə təbəssüm etmișdi. Deməli,
həmin gün dünyada heç ac qalan ușaq yox imiș.
Nəhayət, Ayın quyruğuna ilișən balaca qușu görə bildilər.
Ulduza çox təșəkkür edib onu uyğun bir yerdə endirdikdən
sonra balaca qușu xilas etmək üçün Ayın yanına yaxınlașdılar.
Ay dedi:
- Axır ki, bu balaca qușu quyruğumdan xilas etməyə
gəldiniz. Hər dəfə incələndə bir qușun qanadı quyruğuma
ilișir. Buna heç cürə mane ola bilmirəm.
İncə olmasına baxmayaraq, ayın ișığı o
qədər gözəl idi ki, Çitləmbik ona heyran
olub baxa-baxa qalmıș, heç nə deyə
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bilməmișdi. Sarıncaq baba qușu incitmədən qanadını Ayın
quyruğundan yavașca çəkib çıxartdı. Quș da özünü xilas edən
babanın barmağına dimdiyi ilə balaca bir öpücük qondurdu.
Ay gülümsəyirdi. Çitləmbik isə sadəcə seyr edirdi. Sarıncaq baba Aya təșəkkür etdi və onunla sağollașaraq yenidən
təyyarəyə mindi. Bala qușu xilas etmə iși tamamlanmıșdı.
Artıq evə qayıtmaq zamanı gəlmișdi. Tel halvadan belə daha șirin olan buludlardan yeyə-yeyə evin yolunu tutdular.
Tutmağına tutdular, amma Çitləmbikin anası ilə atası çoxdan
onun yoxluğunu hiss etmiș, hər yeri axtarıb ələk-vələk etməyə
bașlamıșdılar.
- Bax indi ișə düșdük!
Rəngi ağaran Çitləmbik dedi:
- Bəs nə edəcəyik, baba?
Uçurtuk da söhbətə qarıșdı:
- Bəlkə, onlara bir parça bulud aparaq?
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XOŞBƏXTLİYİN RƏNGİ:
NARINCI
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xșam alaqaranlığında Çitləmbikin anası və atası
narahat halda, təșviș içində idilər. Biri bağçaya
baxır, digəri əlində telefonla yaxınlarına zəng
edirdi. Çitləmbik əlində balaca qırmızı təyyarəsi ilə
kömürlükdən çıxdı. Atası onu görəndə həyəcanla qıșqırdı:
- Harada idin, Çitləmbik? Səhərdən səni axtarırıq.
Çərpələngin burada idi, amma sən yox idin.
- Atacan, çərpələngi uçurtduqdan sonra ürəyim darıxdı,
kömürlüyə girdim. Orada köhnə oyuncaqlarımı görəndə onları təmir etmək istədim. Bax, qırmızı təyyarəm də orada imiș!
- Anan ora baxmıșdı, amma səni görməyib. Gəl gedək,
anana xəbər verək.
Anası Çitləmbiki görən kimi əlindəki telefonu buraxıb
onu qucaqladı. Çitləmbik onları bu șəkildə narahat qoyduğu
üçün çox üzüldü. Anası kömürlüyə baxdığını, amma onu
görmədiyini dedi. Çitləmbik də kömürlük kirli olduğu üçün
anasının ona hirslənəcəyini düșündüyü və gizləndiyini dedi.
Anası və atası bir daha onlardan gizlənməməsi və heç
nəyi gizlətməməsi üçün Çitləmbiki tənbeh etdilər.
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Çitləmbik axșam yeməyindən sonra ev tapșırıqlarını
yazdı və bir az kitab oxudu. Sarıncaq babanı tapdığından bəri
dərslərinə çox da baxa bilmirdi. Bu il dərslərinin hamısından
əla qiymətlər alarsa, atası ona ikitəkərli velosiped alacağını
söz vermișdi. Çitləmbik böyümüșdü və artıq dördtəkərli
balaca velosipedini sürmək istəmirdi. Məhəllədəki dostlarının
hamısının velosipedi ikitəkərli idi. Buna görə də dərslərinə
laqeyd yanașmamalı idi. Dərslərini bitirdikdən sonra kitab
oxumağa bașlayan Çitləmbik kitabının iyirmi dördün
dördüncü
səhifəsində bir qeyd gördü.
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Çitləmbik bu qeydi
di oxuyanda həyəcandan yanaqları
qızardı. Anasına və atasına bəlli etməmək üçün qeydi
di tez
t
sildi. Amma bir dəqiqə! Birdən sabah da Çitləmbikə görə narahat olub hər yerdə onu axtarsalar? Bu dəfə heç bir bəhanə
gətirə bilməzdi. Onları təșvișə salmadan getməli idi. Bașında
dolașan suallarla kitabını oxumağa davam etdi. İyirmi yeddinci
səhifədə ikinci qeydlə rastlașdı:
“Ana-atana sabah məktəbdən sonra dostun Nilin yanına
gedəcəyini de”.
Çitləmbik özü üçün yazılan bașqa bir qeydin olub-ol54

madığını öyrənmək üçün dərhal digər səhifələri də yoxladı.
Amma bașqa bir qeyd yox idi. Kitabını bitirdikdən sonra
anasına dedi ki, sabah dostu Nilgilə gedəcək. Anası da ona
gec gəlməməsini tapșırdı.
Çitləmbik artıq rahat yata bilərdi. Tezliklə səhərin açılmasını istəyirdi. Görəsən, Nil çayına necə gedəcəkdilər?
Oradakı balıqların xəyalını qura-qura yuxuya düșdü.
Yuxusunda iri-iri narıncı balıqların ətrafını sardığını gördü.
Quyruqları ilə Çitləmbiki qıdıqlayır, onu dayanmadan
güldürürdülər.
Səhər açılanda Çitləmbik südünü içib məktəbə getdi.
Dərs boyu zəngin çalınmasını gözlədi. Birinci tənəffüs, ikinci
tənəffüs... beləcə, dərslər bir-bir bitirdi. Sıra ən son dərsə
gələndə həyəcandan Çitləmbikin qarnında sanki milyonlarla
kəpənək uçușmağa bașladı. Nəhayət, dərs bitib axırıncı zəng
çalınanda qaça-qaça məktəbdən çıxdı və gözləri ilə babasını
axtardı. Sarıncaq baba qoca bir çinar ağacının dibində oturub
onu gözləyirdi.
- Günün necə keçdi, Çitləmbik?
- Dəftərimə o qeydləri necə yazdın, baba? Dünən gecədən
bəri elə bil qarnımda kəpənəklər uçușur.
Sarıncaq baba gülməyə bașladı.
- Deməli, qarnında kəpənəklər uçușur?! Elə isə
kəpənəklərini Nil çayında uçurmağa hazırsanmı?
- Hazır olmağına hazıram, amma orada nə edəcəyimizi
bilmək istəyirəm.
- Nil çayı șiddətli yağıșlar səbəbi ilə dașıb. Dașan çay suları balıqları sahilə çıxardıb. Çoxlu sayda balıq xilas edilməyi
gözləyir, tələsməliyik. Bir az irəlidə bizi Zəngibara aparacaq
gəmi gözləyir. Əvvəlcə gəmi ilə Zəngibara və Çəhrayı adaya
gedəcəyik. Orada dünyanın heç bir yerində olmayan çox
gözəl, xüsusi ədviyyat var. Bu ədviyyatdan yeyəndə gücümüz
daha da artacaq. Sonra Nil çayına gedib sahilə atılan minlərlə
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balığı xilas edəcəyik.
- Bütün bunları biz edəcəyik?
- Bəli, amma tələsməliyik. Hava qaralmadan səni
ananın qucağına qaytarmalıyam.
Bunu eșidən Çitləmbik qașlarını çatdı. Əllərini
belinə qoyub dedi:
- Mən körpə ușaq deyiləm!
- Sən mənim qəhrəmanımsan!
- Bax belə, babacan! Bu, daha gözəl oldu.
Sarıncaq baba və Çitləmbik gülüșdülər. Xəlic
ic
körfəzində dayanan gəmilərdən biri onları gözləyirdi.
di.
Gəminin adı Qəhrəman idi. Bu, Çitləmbikin çox xoșuna
șuna
gəlmișdi. Necə olurdu ki, babası hər șeyi bu qədər qüsursuz
üsursuz
planlaya bilirdi?
- Əsl qəhrəman sənsən, Sarıncaq baba!
- Bəsdi görüm, muzeydəki oğrunu kim tutdu?
- Boz pișik...
Yenidən gülüșməyə bașladılar. Mindikləri gəmi çoxx böyük
və sürətli idi. Həqiqətən də, qəhrəman idi. Çitləmbik ilk dəfə
idi ki, gəmiyə minirdi. Amma ola bilməzdi ki, Sarıncaq
aq baba
ilk dəfə minsin. Çünki gəminin kapitanlığını o edirdi.
- Baba, bundan əvvəl heç gəmiyə minmișdin?
- Bəli, balam, bəs sən?
- Mən birinci dəfədir ki, gəmiyə minirəm. Zəngibar
ibar və
Çəhrayı ada necə yerdir?
- İkisi də Afrikada adadır.
- Çəhrayı ada, həqiqətən də, çəhrayı rəngdədir?
dədir?
Üstündəki insanlar, qușlar, böcəklər, ağaclar, çiçəklər,, hamısı
çəhrayı rəngdədir? Çəhrayıdırsa, bunun səbəbi nədir?
r?
- Xeyr, Çitləmbik, adada çəhrayı rəngdə çoxlu mərcan
qayalıqları olduğu üçün bu adaya Çəhrayı ada deyiblər.
blər.
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- Bəs orada kimlər yașayır? Nə yeyirlər? Hansı dildə
danıșırlar?
- Orada xoș ətirli və çox ləzzətli eqzotik meyvələr var. Sən
də hamısının dadına baxarsan. Amma Zəngibarın ən mühüm
xüsusiyyəti bir-birindən gözəl ədviyyatın yetișdirildiyi bir yer
olmasıdır.
- Ədviyyat nədir, baba?
- Ədviyyatları yeməklərimizə xüsusi, gözəl dad qatmaq
üçün ișlədirik. Məsələn, darçın. Darçınlı səhləb qıșda içilən ən
ləzzətli içəcəklərdən biridir. Qırmızı bibər, qara bibər, qərənfil,
vanil, zərdəçal...
Çitləmbik altdan-altdan gülməyini saxlaya bilmirdi.
- Ədviyyatların çox gülməli adları var imiș. Mən qırmızı
bibəri və qara bibəri yemirəm, dadları çox acıdır. Amma
vanilli dondurmanı çox sevirəm.
- Zəngibarda qara rəngli insanlar yașayır, Çitləmbik. Həm
ingilis dilində danıșırlar, həm də öz dillərində.
- Onlarla necə ünsiyyət quracağıq?
- Sarıncaq baban yetmiș iki dil bilir, Çitləmbik. Sən narahat
olma, onlarla çox yaxșı anlașacağıq.
- Yetmiș iki dil dedin? Bu qədər dili hardan öyrəndin ki?
- Getdiyim yerlərdən, əzizim! Sənin heç dayanmadan
gəzən baban var.
- Babacan, bəs bizim rəngimiz nədir?
- O necə sualdır, Çitləmbik?
- Demədinmi ki, Zəngibarda qara rəngli insanlar yașayır,
bəs biz hansı rəngdəyik?
- Biz ağ rəngliyik deyə bilərik.
- Yaxșı, bəs dünyada təkcə ağ və qara rəngli insanlar
yașayır? Məsələn, bənövșəyi, narıncı, yașıl, yaxud sarı rəngli
insanlar da varmı?
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- Dünyada yașayan insanların dəriləri ya qara olur, ya
da ağ.
- Elə isə sənə niyə sarı deyirlər?
- SARı AYRıLıĞıN RəNGIDIR, əZIZIM. MəN UZUN ILLəR VəTəNIMDəN
AYRı QALDıM. ATAMLA BIRLIKDə YAXŞıLıĞı Və DOĞRULUĞU ANLATMAQ ÜÇÜN
DIYAR-DIYAR GəZDIM.
- XOŞBəXTLIYIN RəNGI NəDIR?
- NARıNCı.
- DOĞRULUĞUN?
- MAVI.
- YETIŞKINLIYIN?
- BəNÖVŞəYI.
- SEVGININ?
- QıRMıZı.
- PISLIYIN?
- PISLIYIN BIR RəNGI YOXDUR, ÇITLəMBIK.
- Bəs insanlar niyə ağ və qaradır, baba?
- İnsanlar rəngarəngdir, Çitləmbik.
Könüllərinə baxanda hər bir rəngi görəcəksən.
Amma bədənlərimizi ağ və qara deyə ayıran
bircə fərq var.
- O nədir ki?
- İșıq.
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- Necə yəni?
- Səmanı fikirləș. Səmanın bir rəngi var, elə deyilmi?
Amma biz onu ișıq olanda ağ, ișıq olmayanda qara görürük.
İnsanlar da belədir. Eynilə gecə ilə gündüz kimi.
- Yəni gündüz bitəndə gecə, gecə bitəndə də gündüz
bașladığı kimi ağ və qara insanlar da bir-birinin arxasınca
gəlir?
- Arxasınca getmir. Ağ və qara bir bütünün iki yarısıdır.
Nə təkcə gündüzü, nə də təkcə gecəni sevirik, elə deyilmi?
- Bəli, deyəsən, bașa düșdüm, babacan.
Nəhayət, gəlib Zəngibara çatdılar. Bura gömgöy suların
ortasında necə də gözəl bir ada idi! Çitləmbik bu adanın bu
qədər böyük olacağını təxmin etməmișdi.
Babası onlara tərəf gələn qara üzlü bir adama təbəssüm
etdi. Həmin adam onlara böyük bir meyvə səbəti gətirmișdi.
Səbətdə hind qozları, manqolar, avokadolar, incirlər, innablar
və adını bilmədiyi, daha əvvəl yemədiyi bir çox meyvələr
var idi.
Sarıncaq baba ona nəsə dedi, amma Çitləmbik bu sözlərin
heç birini bașa düșmədi. Babasının nə dediyini öyrənmək
istəyirdi. Təxmin etməyə çalıșdı. Deyəsən, təșəkkür edirdi.
Qara üzlü adam əlindəki șüșəni babaya uzatdı. Baba șüșəni
aldı və yenə nəsə danıșdı. İndi həmin adam Çitləmbikə baxırdı.
Onun saçlarını oxșadı və Sarıncaq babaya təbəssüm edərək
yanlarından uzaqlașdı.
- Səndən xoșu gəldi, Çitləmbik!
- Mənim də ondan xoșum gəldi.
- Sənin gözlərində mavini gördüyünü söylədi.
- Yəni dürüst olduğumu dedi?
Sarıncaq baba gülümsədi. Gəmidə oturub bir-bir bütün
meyvələrin dadına baxdılar. Bu meyvələr çox ətirli və dadlı
idi. Daha əvvəl belələrini heç yeməmișdilər. Çitləmbik hamısını
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çox bəyəndi. Sıra șüșəyə gəlmișdi.
- Bunun içində nə var, baba?
- Bu șüșənin içində bizə güc verəcək çox özəl bir məhlul
qarıșığı var. Bal, darçın, qara zirə, limon çiçəyi və əlavə olaraq
adını bilmədiyim bir neçə ədviyyat. Al, içməyə bașla.
Çitləmbik məhlulu ağzına alan kimi üzünü turșutdu. Dadı
çox qəribə gəlmișdi.
- Mızmızlıq eləmə, Çitləmbik. Balıqların hamısını xilas
etmək istəyiriksə, bu șüșədəkini içib bitirməliyik.
Çitləmbik bir əli ilə burnunu tutub șüșəni bașına çəkdi.
- Əslində, o qədər də pis deyilmiș.
olduğunu bilirsənmi?
- İndi on aslandan daha güclü oldu
- Həqiqətən?
- Bir az səbirli ol, özün görəcəksən.
gəmisi bir neçə dəqiqə
Qəhrəman gə
sonra onları ça
çaydan sahilə atılmıș
balıqların yan
yanına gətirdi. Dașan
çay ağacları așırmıș,
a
balıqları çətin
vəziyyətdə q
qoymușdu. Gəmidən
enən Çitləmbik
Çitləmbi üzərək sahilə çıxdı
və balıqları götürüb
g
bir-bir çaya
atmağa bașladı.
bașlad Suya qovușan hər
balıq
b
ba
lıq quyruğunu
quyruğu
yelləyərək təșəkkürr edirdi. Çi
k
kü
Çitləmbik yuxusunda
onu qıdıqlayan balıqları xatırlayıb
güldü. Sahildə yüzlərlə balıq var
idi, amma Çitl
Çitləmbik və Sarıncaq
baba məhlul sa
sayəsində çox sürətli
bir șəkildə hərəkət
hərək edirdilər. Demək
olar ki, balıqların
balıqlar yarısı artıq suya
qovușmușdu.
- Sən balıqlar
balıqları çaya atmağa davam
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et, mən așan ağacları yenidən qaldırıb düzəldəcəyəm.
- Oldu, baba, bașa düșdüm.
Çitləmbik, demək olar ki, bütün balıqları xilas etmișdi.
Quruda qalan axırıncı balıq ona səsləndi:
- Hamımız həyatımızı sizə borcluyuq. Bizi əzab içində
ölməkdən xilas etdiniz.
- Sizin üçün edə biləcəyimiz bașqa bir șey varmı?
- Növbəti dəfə güclü yağıș yağanda yenidən sahildə qala
bilərik. Bunun qarșısını almaq üçün çayın iki kənarını da buradakı dașlarla hündürləșdirmək lazımdır. Bunu edə bilərsiniz?
- Mənə “qəhrəman” deyirlər, edə bilməyəcəyim bir șey
yoxdur.
- Kaș ki bütün bu yaxșılıqlarının qarșılığında sənə verə
biləcəyim bir hədiyyə olsaydı... Sənə rəngarəng pulcuqlarımdan vermək istəyirəm. Qurutduqdan sonra onlarla istədiyin
yeri bəzəyə bilərsən.
Balıq Çitləmbikin ovcuna bir miqdar pulcuq qoydu.
Çitləmbik onları görüb heyran qalmıșdı. Necə də parıldayırdılar! Axırıncı balığı da Nilə atdıqdan sonra çayın hər
iki tərəfini dașlarla bağlamağa bașladı. Ağacları qaldırıb
yenidən əvvəlki halına gətirən Sarıncaq baba da ona kömək
etməyə bașlamıșdı.

HAVA QARALMAQ ÜZRə IDI. SARıNCAQ BABA:
- EVə QAYıTMAQ VAXTıDıR, - DEDI. ONLARı GÖZLəYəN QəHRəMANA
MINDILəR Və BIR GÖZ QıRPıMıNDA GəLIB XəLICə ÇATDıLAR. ÇITLəMBIK
BELINDə ÇANTASı, CIBINDə NARıNCı PULCUQLARı ILə EVINə GəLDI. QAPıYA
ÇATANDA NARıNCıNı DÜŞÜNDÜ... XOŞBəXTLIYIN RəNGINI.
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BİR DAMLA SU ÜÇÜN

Ç

itləmbik narıncı balığın pulcuqlarını pəncərə
kənarında qurudarkən Sarıncaq baba ilə həyatının
necə də dəyișdiyini düșünürdü. Bundan cəmi bir
neçə gün əvvəl, yenə bu pəncərənin qarșısında
dayanıb ürəyi sıxılarkən ağlına birdən Sarıncaq
baba gəlmișdi. O gün əlinə aldığı boș dəftərə
indi yazacaq çox șey yığılmıșdı. İndi Çitləmbik özünü əsl
qəhrəman kimi hiss edirdi. Sanki Sarıncaq babanın barmaqları ürəyini iki tərəfindən tutaraq genișlətmișdi. Artıq
bu ürəyin içində Narnur çiçəyi, Uçurtuk, balaca quș, çoxdanıșan ulduz, quyruqlu ay, qara adam və narıncı balıq
oyun oynayırdı. Əvvəllər təkcə anasını, atasını, müəllimini
və dostlarını sevən Çitləmbik indi ətrafındakı hər șeyi çox
sevdiyini hiss edirdi. Dünyanın harasında olursa olsun,
köməyə ehtiyacı olan hər canlıya kömək etmək istəyirdi.
Bütün bunları düșünməkdə ikən birdən Sarıncaq baba ilə ayrılıq ehtimalı ağlına gəldi. Birdən babası ondan
bezərsə? Bir gün onu tərk edib getsə, nə edər? O zaman
da ətrafındakı hər șeyi sevməyə davam edə bilərmi? Yenə
də hər kəsə kömək edə biləcək gücü olarmı? Çitləmbikin
gözləri doldu. Az qala hönkür-hönkür ağlayacaqdı. Elə bu
vaxt pəncərəyə düșən bir ișıq onun diqqətini çəkdi.
- Ağlamaq vaxtı deyil, Çitləmbik!
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- Birdən məni atıb gedərsən deyə qorxuram.
- Mən onsuz da həqiqətdə yoxam. Sənin qəlbində
yașayıram. Sənə hər kəsi sevməyi, həmișə doğru olmağı,
xoșbəxtliyi görməyi, ehtiyacı olanlara kömək etməyi öyrətmək üçün gəlmișəm. Bunları öyrəndikdən sonra artıq mənə
ehtiyacın qalmayacaq.
- Elə isə bunları heç öyrənməyəcəyəm!
- Ay səni, sən elə düșün! Bunların bir çoxunu artıq
öyrənmisən. Bəsdir, daha ağlama! Göz yașlarını da sil! Bax
burnunun suyu axır, sil və bağçaya gəl!
Çitləmbik axan burun suyuna görə çox utandı. Cibindəki dəsmalı ilə burnunu sildikdən sonra pilləkənləri
iki-iki düșərək bağçaya qaçdı. Narnur çiçəyinin dibində bir
daș var idi. Ömründə bu qədər rəngli bir daș görməmișdi.
Dașa toxunmaq istədi. Əlini uzatdı, amma əli toxunan kimi
daș ovxalanıb quma çevrildi. Çitləmbik dașın bu qədər tez
ovxalanıb dağılmasına çox təəccübləndi və barmaqlarının
arasından süzülən quma heyrətlə baba-baxa qaldı. Çiçək
ilk dəfə ona səsləndi:
- Çox uzaq bir yerdə adını bilmədiyim bir səhra var.
Sən səhralardan qorxursan?
- Xeyr, niyə qorxum ki?!
- Mən qorxuram. Susuzluğa heç dözümüm yoxdur.
- Sən heç səhrada olmusan?
- Bir dəfə yuxumda gördüm ki, səhradayam. Su yox idi.
Gündüz çox isti, gecə də çox soyuq idi. Yaxșı ki, yuxu idi.
- Yaxșı ki, səni xilas edib bağçamıza əkmișik, Narnur.
Rənginlə, ətrinlə, gözəlliyinlə bağçamızın ən gözəl bəzəyisən.
Bu sözləri eșidən Narnurun yarpaqları qıpqırmızı
qızardı.
Çitləmbik düșündü ki, “deməli, çiçəklərin də utancaq
68

olanları var imiș”.
- Əslində, mən sənə bir șey deməliyəm, Çitləmbik.
- Buyur Narnur, səni dinləyirəm.
- Dünən gecə külək qulağıma bir șey fısıldadı.
- Nə dedi ki?
- Çöldə susuz qalan bir fil sürüsü su axtarmaq üçün
gəzintiyə çıxıb. Amma gəzinti vaxtı qum fırtınasına düșüb
və ailənin ən balacası olan bala fil bu fırtınada itkin düșüb.
Balasını itirən ana fil çox ağlayıb. Onun ağlamasına dözə
bilməyən külək, “sənə kömək edəcək birini taparam”, - deyib. Dünən gecə boyu qulağıma bunları fısıldadı və səhərə
yaxın çıxıb getdi. Gedərkən də dedi ki, sənə danıșdığım nə
varsa, hamısını Sarıncaq baba ilə Çitləmbikə çatdır, onlar
bizə kömək edərlər.
- Yaxșı, bunu babama da danıșmısanmı?
- Bəli, hər șeydən xəbəri var.
- Bəs indi o hardadır?
- Burdayam, Çitləmbik, arxandayam.
- Pəncərədən məni çağırdın, sonra hara yoxa çıxdın,
baba?
- Bizi səhraya aparacaq dəvə axtarırdım.
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- Tapa bildin?
- Axtaran tapar, bala, axtaran tapar!
- Dəvə bizi səhraya ancaq bir neçə günə çatdırar. Mən
anamla atama nə deyəcəyəm?
- Narahat olma, bu dəvə mașından da, təyyarədən də
daha sürətlidir, Çitləmbik. Haydı, mənimlə gəl!
Sarıncaq baba və Çitləmbik bağçadan çıxıb bir az
piyada getdilər. Dəvə onları bir neçə küçə uzaqdakı çoxdandır istifadə edilməyən boș bir evin həyətində gözləyirdi.
Dəvəyə minmələri ilə səhraya çatmaları bir oldu. Çitləmbik
heyrətlə dedi:
- Bu necə ola bilər?
- Xəyalını qurduq və oldu. Eynilə bundan əvvəlkilər
kimi! Dəvəni bura bağlayıb yolumuza piyada davam edək.
Baxaq görək bala fili də bu qədər tez tapa biləcəyikmi?
Çitləmbikin atdığı hər addımda ayaqları yumșaq quma
dəyirdi. Qum o qədər yumșaq idi ki, ayaqları hər basanda
qıdıqlanırmıș kimi olurdu. Deməli, səhra yumșaq bir yer
idi. Narnurun səhradan niyə bu qədər qorxduğunu bașa
düșmürdü.
Nəhayət, üç fildən ibarət bir ailənin onları gözlədiyini
gördülər. Ana filin ağlamaqdan qızarmıș gözləri Sarıncaq
baba ilə Çitləmbiki görəndə sevincdən gülümsədi.
- Yaxșı ki, bizi tək qoymadınız! Nə olar, balamızı tezcə
tapmağa kömək edin!
- Balanızın adı nə idi?
Ata fil dedi:
- Adı Zəncəfildir. Hələ çox balacadır. Ən çox onun üçün
su axtarmağa çıxmıșdıq. Fırtına qopanda qum yığınlarının
içində qaldı. Hər yerdə axtardıq, amma səsimizə səs vermədi.
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Ana fil və ata fil yenidən ağlamağa bașladı.
- Xahiș edirəm, üzülməyin! Hava qaralmadan Zəncəfili
tapıb gətirəcəyik. Siz burada bizi gözləyin ki, bir-birimizi
itirməyək.
- Heç bir yerə tərpənməyəcəyik. Dəvənizin yanında
dayanıb sizi gözləyəcəyik.
Çitləmbik və baba səhrada yeriməyə bașladılar.
Çitləmbikin ayaqları topuqlarına qədər quma batırdı. Bu
qədər yumșaq bir yerdə gəzmək, həqiqətən, çox yorucu
idi. Gəzə-gəzə bir tərəfdən Zəncəfili səsləyir, bir tərəfdən
də gözləri ilə ətrafı süzürdülər. Bütün
səhrada Zəncəfilin adı əks-səda
verirdi. Çitləmbikin dodaqları
qurumușdu.
- Baba, mən çox susadım.
- Bir quyu tapanda
içərsən, Çitləmbik.

71
71

- Quyu? Burada bulaq, ya da
axar su yoxdu?
- Təəssüf ki, xeyr!.. Səhrada
ən çətin tapılan șeylərdən biri sudur.
Zəncəfil də bu səbəblə itdi.
- Yaxșı, buradakı heyvanlar suyu quyudan
necə çıxarırlar?
- Onlar quyudan içmirlər. Tikanlı bitkilərin
gövdələrinə yığılan suyu əmirlər.
- Bəs tikanlar onların dillərinə batmır? Bu
çox təhlükəli bir șeydir!
- Onlar öyrəșiblər. Amma sən bunu eləmə
ha! Dilin deșik-deșik olar, süzgəcə dönər.
Çitləmbik bilmədi gülsün, ya ağlasın. Buna görə də heç nə demədi. Baba qıșqırmağa
davam edirdi:
- Zəncəfiiiiiilll.... Ay Allah, bu bala haradadır?!
- Baba, ya Zəncəfil ölübsə? O zaman anası
nə edər?..
- Narahat olma, Çitləmbik, fillər çox dözümlü
heyvanlardır, ona heç nə olmaz.
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Elə bu an Çitləmbikin
ayağının yanından bir ilan keçdi.
- Ay aman! İlan gördüm, baba, ilan!
Mən ilanlardan çox qorxuram! Burdan
getmək istəyirəm, daha yeriyə bilmirəm.
Bəlkə də, bu yumșaq qumların altında yüzlərlə ilan var. Nə olar, baba, məni buradan
qurtar!

SARıNCAQ BABA GÜLMəYə BAŞLADı. ÇITLəMBIK,
DOĞRUDAN DA, TəLAŞLANMıŞDı. ONU QUCAĞıNA ALıB BÖYÜK
BIR DAŞıN ÜZəRINə OTURTDU Və ILANLA DANıŞMAĞA
BAŞLADı.
- Danıș görüm, ilan qardaș,
niyə hər kəs səndən qorxur? Sən
insanlara nə etmisən?
- Eh, Sarıncaq baba,
buna görə çox üzülürəm.
Bizim heç kimə bir zərərimiz dəyməz ikən, niyə hər
kəs bizi pis bilir?
- Çünki sizin zəhəriniz var.
- Zəhər arıda da var, amma
heç kim arıdan qorxmur.
- Çünki arılar ișləyirlər, bal
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düzəldirlər. Zəhərini yaxșı ișə ișlədir, hər kəsə faydalı olurlar.
- Biz də təbiətə zərər verən heyvanları yeyərək əkinləri, buğdaları, meyvə və tərəvəzləri qoruyuruq. Bizim də
faydamız var.
- Haqlısan, ilan qardaș!
- Bunu da deyim ki, biz təkcə bizə zərər verənlərə
zəhərimizi göstəririk.
- Bax burada səhv edirsiniz!
- Niyə ki, Sarıncaq baba? Özümüzü qorumayaq?
- Mühüm olan təkcə bizə yaxșılıq edənlərə deyil, pislik
edənlərə qarșı da yaxșı ola bilməkdir. Pislik edənləri zəhərlə
qorxuda bilməzsən, amma onlara yaxșılığın nə demək olduğunu göstərsən, bəlkə, onları xilas edə bilərsən.
- Heç belə düșünməmișdim, Sarıncaq baba.
- Bəs nə?! Bu eșitdiklərini digər qardașlarına da danıș.
Bəlkə, beləcə, insanlar da, heyvanlar da sizdən qorxmaqdan
əl çəkərlər.
- Söhbətin üçün təșəkkür edirəm, Sarıncaq baba,
hamısına danıșacağam.
Elə bu vaxt șiddətli bir fırtına bașladı və səhradakı
qumlar rəqs edirmiș kimi ora-bura sürükləndi. Çitləmbik
babasının qucağında ikən heç qorxmadı. Ona bir az da bərk
sarıldı. Səmaya yüksələn qumlar dalğa kimi gəlib babanın
da, Çitləmbikin də üstündən keçmișdi. İkisi də qumların
altında qalmıșdı.
Dəqiqələr keçdi. Fırtına sakitləșmiș, hər yer səssizliyə
bürünmüșdü. Sarıncaq baba əvvəlcə iki əlini, sonra bașını,
sonra da bədənini qumdan çıxartdı. Həyəcanla Çitləmbiki
axtarmağa bașladı.
Çitləmbik isə babanın arxasında dayanmıș, əli-üzü
qumun içində ona baxırdı. Baba arxasında dayanan
Çitləmbiki görəndə gülməyə bașladı. Artıq səhra onların
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ikisinin qəhqəhələri ilə çalxalanırdı.
Fırtına Zəncəfilin üstünə yığılan qumun bir
qismini dağıdıb aparmıșdı. O da üstünə yığılan
qumlar azalanda hərəkət etməyə bașladı və
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qalan qumları da silkələnib təmizlədi.
- Zəncəfiiiil, bizi eșidirsənmi?..
- Zəncəfiiiilll...
- Eșidirəm!
- Zəncəfil xilas olub, baba, bizə səslənir!
- Bəli Çitləmbik, səs gələn tərəfə gedək!
Nəhayət, Zəncəfili tapan Çitləmbik ilə babası sevincdən
bala filə sarıldılar. Zəncəfilin gözlərinin ucunda yığılan bir
neçə damla göz yașı qum dənəciklərinin üzərinə düșəndə
artıq çoxdan Çitləmbikin qəlbinə böyük bir fil sevgisi yerləșmișdi.
Əvvəlcə bala filə özlərini təqdim etdilər və onu ailəsinin
yanına aparacaqlarını dedilər. Sonra hamısı birlikdə yeriməyə bașladılar. Zəncəfil və Çitləmbik həm susuzluqdan,
həm də yorğunluqdan danıșa bilməyəcək qədər halsız
düșmüșdülər. Sarıncaq baba bir az irəlidə quyu gördü və
sevinclə dedi:
- Baxın, su quyusu! Yanında bir vedrə də var!
Quyunun bașına çatanda gördülər ki, vedrəni așağı
sallamaq üçün ip yoxdur. Zəncəfil dedi:
- Sarıncaq baba, biz su axtararkən bu quyunu
görmüșdük, amma ip olmadığı üçün vedrəni suya sala
bilməmișdik.

ÇITLəMBIKIN KEFI POZULMUŞDU. EVDə DOYA-DOYA IÇDIYI SUYUN
NECə Də MÜHÜM OLDUĞUNUN HEÇ FəRQINə VARMADıĞıNı BAŞA
DÜŞMÜŞDÜ. O, EVDə KRANDAN AXAN SUYU ZəHMəT ÇəKMəDəN, ISTəDIYI
KIMI IŞLəDIRDI. DIŞLəRINI FıRÇALAYANDA BOŞA AXAN SUYU FIKIRLəŞIB
XəCALəT ÇəKDI. BIR Də BURADA YAŞAYAN CANLıLARı FIKIRLəŞDI...
- Nə edəcəyik, baba?
- Fikirləșirəm, Çitləmbik.
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Çitləmbikin qorxduğu ilan yenidən yanlarına gəlmișdi.
- Mən sizə kömək edə bilərəm, Sarıncaq baba!
- Necə kömək edəcəksən?
- Vedrəni ağzıma götürüb așağı enə bilərəm. Sən də
quyruğumdan tutub məni yuxarı çəkərsən.
- Vedrə su ilə dolduqdan sonra ağırlașacaq, onu ağzında
tuta biləcəyindən əminsənmi, qardaș?
- Əlbəttə! Haydı, istəyirsiniz yoxlayaq!

İLAN VEDRəNIN QULPUNU AĞZıNA ALDıQDAN SONRA SARıNCAQ BABA
ONU YAVAŞ-YAVAŞ QUYUYA ENDIRDI. VERDə SU ILə DOLDUQDAN SONRA
ILAN QUYRUĞUNU TəRPəDIB BABAYA IŞARə VERDI Və BABA ONU YENIDəN
YAVAŞ-YAVAŞ YUXARı ÇəKDI. ARTıQ əLLəRINDə BIR VEDRə SU VAR IDI.
Hamısı sudan içdikdən sonra yollarına davam etdilər.
Zəncəfil Çitləmbiki belində aparır, baba ilə ilan da yanlarında gedirdi. Nəhayət, Zəncəfil ailəsinə qovușdu. Anası
onu dəfələrlə öpərkən atası Sarıncaq baba və Çitləmbikə
təșəkkür edirdi.
- Bundan sonra nə vaxt su istəsəniz, ilan qardaș sizə
kömək edəcək.
Fillər çașıb qalmıșdı, heyrət içində bir-biri ilə baxıșdılar.
İlan dedi:
- Səhradakı hər kəs məndən faydalana bilər. Artıq heç
kim ilanlardan qorxmasın.
Çitləmbik ilanın bu xeyirxahlığını görüb çox sevindi, amma yenə də ona olan qorxusu tamamilə bitmiș sayılmazdı.
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“VƏ BİRDƏN XƏYALINI QURDUĞUN
KİMİ QARŞINA ÇIXACAQ...”

Ç

itləmbik min bir macəra ilə keçən həyəcanlı günlərdən sonra, nəhayət, qiymət cədvəlini alacağı
məktəbin son gününə gəlib çatmıșdı. İl boyu
dərslərinə yaxșı çalıșmıș, atasının söz verdiyi velosipedə layiq olmaq üçün əlindən gələni etmișdi.
Tələsik yatağından durdu, əl-üzünü yuyub səhər
yeməyini yemək üçün mətbəxə yönəldi. Anası onun evə
yaxșı qiymət cədvəli ilə qayıdacağından elə əmin idi ki,
süfrəyə ancaq onun sevdiyi yeməkləri düzmüșdü. Șokoladlı
süd, südçörəyi və meyvələr Çitləmbikin ağzının suyunu
axıtdı. Loğmaları, demək olar ki, nəfəs almadan udurdu.
Anası gülümsədi.
- Bu nə tələskənlikdir, Çitləmbik!
- Bir an əvvəl məktəbə gedib qiymət cədvəlimi görmək
istəyirəm, anacan! Atam hardadır?
- Onun iși vardı, canım, erkəndən çıxdı. Səni məktəbə
mən aparacağam.
- Yaxșı, elə isə bu südçörəyini də bitirim, sonra çıxaq.
- Sən rahat-rahat yeməyini bitir, hələ vaxtımız var.
Çitləmbik bir göz qırpımında bitirdiyi səhər yeməyinə
görə anasına təșəkkür etdi, sonra ikisi birlikdə süfrəni
yığıșdırdılar. Bağçada hər zamankından daha parlaq
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dayanan Narnura əl yellədi və anası ilə birlikdə məktəbə
getmək üçün mașına mindilər.
Məktəbin həyəti dostları və onların valideynləri ilə
dolmușdu. Dostlarından daha çox ana-ataları həyəcanlı
görünürdü. Hamısının üzündə bir narahatlıq var idi. Kimi
bir tərəfdə dayanıb əslində ușağının çox zəkalı olduğunu,
amma heç çalıșmadığı üçün yaxșı qiymətlər ala bilmədiyini
deyir, kimi də ușağının nə qədər ağıllı, dərrakəli, çalıșqan
olduğunu șișirdə-șișirdə danıșırdı. Çitləmbik bütün bu söhbətlərin özləri üçün necə də faydasız olduğunu fikirləșdi
və o anda Sarıncaq babanın cəsarət vermək üçün çiyninə
toxunduğunu hiss etdi. Həyətdəki pilləkənin ən üst pilləsinə
çıxdı və səsləndi:
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- ANALARıMıZA Və ATALARıMıZA BIR ŞEY SÖYLəMəK
ISTəYIRəM!
BIR ANDA BÜTÜN HəYəT SəSSIZLIYə BÜRÜNDÜ. HəR KəS
ONA BAXıB Nə DEYəCəYINI GÖZLəYIRDI. ÇITLəMBIK OVUCLARıNıN
TəRLəDIYINI HISS ETDI.
- BURADA HAMıMıZ ANA DILINI, RIYAZIYYATı, HəYAT BILGISINI
Nə QəDəR ÖYRəNDIYIMIZI GÖRMəK ÜÇÜN YıĞıŞMıŞıQ. BIZI ÖZ
ARANıZDA DANıŞARKəN ÇOX AĞıLLı, ÇOX TəMBəL, AZ ÇALıŞQAN,
ÇOX ÇALıŞQAN KIMI KəLMəLəRLə IFADə ETDIYINIZI EŞIDIRIK.
BəS NIYə BIZI HəR ŞEYLə MARAQLANAN, ZARAFATCıL, SEVGI
DOLU, YARDıMSEVəR KIMI KəLMəLəRLə TəRIFLəMəK AĞLıNıZA
GəLMIR? RIYAZIYYATı SEVIB-SEVMəDIYIMIZLə BU QəDəR MARAQLANıRSıNıZ. NIYə ÜRəKLəRIMIZIN IÇINI Nə ILə DOLDURDUĞUMUZA HEÇ BAXMıRSıNıZ? VURMA CəDVəLINDə HARA QəDəR
əZBəRLəDIYIMIZə NəZARəT EDIRSINIZ, AMMA əN SON Nə
VAXT YARDıMLAŞDıĞıMıZı BIR DəFə OLSUN SORUŞMURSUNUZ...
Çitləmbik bu dediklərinin öz ağzından çıxdığına
inana bilmirdi. Dəqiq bu ișin içində Sarıncaq baba
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var, deyə düșündü. İlk dəfə idi ki, ana-ataların gözlərinin
yupyumru böyüyüb ona zilləndiyini görürdü. Bu, həqiqətən, çox gülməli idi. Anası Çitləmbikə qulaq asarkən
göz yașlarını saxlaya bilməmișdi. Bağçadakı dərin çașqınlığı
zəng səsi pozdu.

TəLəBəLəR QIYMəT CəDVəLLəRINI ALMAQ ÜÇÜN SINIFLəRə QAÇıŞDıLAR. ÇITLəMBIK MÜəLLIMININ əLINI ÖPDÜ Və QIYMəT CəDVəLINI
əLINə ALDı. BAX GÖZLəDIYIM NəTICə BU IDI, DEDI. TəTILDə NəLəR
ETMəLI OLDUĞUNU ÖYRəNDIKDəN SONRA MəKTəBIN HəYəTINDə ONU
GÖZLəYəN ANASıNıN YANıNA QAÇDı. ANASı ONUN QIYMəT ÇəDVəLINə
BAXDı Və ÇITLəMBIKIN HəR IKI YANAĞıNDAN MÖHKəMCə ÖPDÜ.
- Səninlə qürur duyuram, Çitləmbik! Amma bunun tək
səbəbi qiymət cədvəlin deyil. Bir az əvvəl dediyin sözlər bütün
ana-atalara təsir etdi. Sənin sayəndə hər kəs əslində nə qədər
səhv iș tutduğunu bașa düșdü.
- Bəs sən, anacan?
Çitləmbikin anası gülümsədi. Deyəsən, bir az utanmıșdı.
Hər gün çox ișləyir, Çitləmbikə vaxt ayıra bilmir və onunla
danıșanda da ancaq dərsləri haqqında danıșırdı.
- Hə, əslində, mən də səhv edən analardanmıșam.
Bu zaman Çitləmbik bütün bunları Sarıncaq babadan
öyrəndiyini danıșmağı elə çox istəyirdi ki... Amma necə
desin, susdu.
- Niyə danıșmırsan, Çitləmbik? Yoxsa mən çox pis anayam?
- Sən dünyanın ən șirin südçörəklərini bișirən biricik
anamsan! Səni çox sevirəm!
Anası Çitləmbiki qucaqlayanda yenə göz yașlarını saxlaya
bilmədi. Bu gün necə də qəribə bir gün oldu, Çitləmbik sanki
əvvəlki Çitləmbik deyildi.
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Evə çatanda gördülər ki, bağçada bir velosiped dayanıb
onları gözləyir. Elə gözəl görünürdü ki! Atası onların gəldiyini
görəndə bağçaya çıxıb Çitləmbiki qucaqladı.
- Təbrik edirəm, qızım!
- Qiymət cədvəlimin yaxșı olacağını hardan bildin, ata?
- Bizim üçün mühüm olan sənin səy göstərməyin idi. Sən
əlindən gələni edib onsuz da müvəffəqiyyət qazanmıșdın.
- Səni sevirəm, ata! Anamı da çox sevirəm. Velosipedimi,
pișikləri, bağçamızı, Narnuru, çərpələngi, hətta ilanları belə
sevirəm!
- Biz də səni çox sevirik, Çitləmbik!
Çitləmbik tez otağına çıxıb quruyan balıq pulcuqlarını
götürdü. Hamısını iynə ilə tək-tək deșib velosipedinin təkərinə
yapıșdırdı. Deyəsən, bu, ömründə gördüyü ən gözəl velo-
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siped idi. O, hava qaralana
kimi bütün gün bu gözəl
k
velosipedi sürdü. Məhəllədə
v
kkeçmədiyi küçə qalmadı. Axır
ki, yorulduğunu hiss etdi. Elə o
an anası
a
səsləndi:
- Ax
Axșam yeməyi hazırdır, qızım.
Haydı evə g
gəl, daha bəsdir. Sabah yenə
sürərsən.
sü
ə sən
Çitləmbik velosipedini bağçada qoya bilməzdi. Onu
kömürlüyə qoyub qapını qıfılladı. Tam çıxacağı anda balaca
qırmızı təyyarəsi gözünə dəymișdi. Hər șey yerində idi, amma
böyük bir əskiklik var idi sanki. Bu gün Sarıncaq babanı heç
görməmișdi. Təyyarəsini də götürüb evə qalxdı.
Yemək stoluna əyləșəndə qırmızı təyyarəsini boșqabının
yanına qoydu. Ağlından bir çox fikir keçirdi. Kefsiz idi. Niyə
Sarıncaq baba bu sevincli günündə onu tək qoymușdu?
- Niyə bu qədər fikirlisən, Çitləmbik?
- Çox yorulmușam, atacan. Yeməkdən sonra dərhal
yatacağam.
Tarhana șorbasını içdikdən sonra otağına keçən Çitləmbik
hirsindən ağlayası vəziyyətə çatmıșdı.
- Necə ola bilər ki, qiymət cədvəlimlə maraqlanmasın?!
Velosipedimi görmək üçün də can atdığını demișdi. Görəsən,
bașına bir iș gəlib?
Amma onun bașına pis bir iș gələ bilməz ki!.. O bir
qəhrəman idi. Hər kəsi qoruyurdu, o həmișə çox güclü idi.
- Yaxșı, indi Sarıncaq baba haradadır? Yoxsa məni tərk
edib özünə bașqa bir Çitləmbik tapmıș olmasın?
Çitləmbik ağlındakı suallarla bir anda yuxuya düșmüșdü.
Velosiped sürməkdən ağrıyan ayaqları və qolları daha çox
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dözə bilməmiș, özlərini yuxuya təslim etmișdi. Səhər açılanda
üzgün baxıșlarla qarșılașan anası Çitləmbikə nə olduğunu
bașa düșə bilmirdi. Tətil bașladığı üçün sevinməli olan qızını
üzən șey nə idi, görəsən?
Səhər yeməyində də çox danıșmayan Çitləmbik bağçaya
çıxıb Narnurun yanına getdi.
- Narnur, Sarıncaq babamdan bir xəbər varmı?
Narnur boynunu bükdü. Susurdu.
- Sənə deyirəm, məni eșitmirsən?
- O getdi, sənə söyləyə bilmədi.
Bu sözləri eșidən kimi Çitləmbikin gözləri yașla doldu.
Heç bir șey deyə bilmədi. Qaça-qaça otağına getdi. Yatağının
altındakı dəftəri çıxartdı. Boș dəftərin hər səhifəsini cırıb
tullamaq istəyirdi. İlk səhifəni açanda babasının ona yazdığı
məktubla qarșılașdı.

“Sevgili Çitləmbikim!
Yadındadırmı, sənə demișdim ki, sevgini, mərhəməti,
șəfqəti, doğruluğu öyrəndiyin zaman mənə ehtiyacın qalmayacaq. O gün məktəbin həyətində sənə baxanda bașa düșdüm
ki, öyrətmək istədiyim nə varsa, hamısını öyrənmisən və bir
daha heç unutmayacaqsan. Əsla səni tərk etdiyimi düșünmə.
Bilirsən, çox darıxanlar sevdiklərini istədikləri zaman görə
bilərlər. Ürəklərinə baxdıqları hər zaman! Ora insanı heç
yanıltmaz.
Bir-birimiz üçün həmișə darıxacağıq. Bu həsrət ikimizi
bir-birimizə bağlayacaq. Səninlə yașadığımız hər șeyi buraya
yazmağını istəyirəm. Yaz ki, oxuyanlar hekayəmizi öyrənsin
və bir qəhrəmanı tanısınlar. Könlü sevgi ilə dolu olan bir
qəhrəmanı...”
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Bu məktubdan sonra Çitləmbik heç dayanmadan yazdı
yazdı...
Yemək yedi, velosipedini sürdü, kitab oxudu, yenə yazdı...
Șəkil çəkdi, parka getdi, mahnı oxudu, yenə yazdı... Yazdı,
yazdı, yazdı... Sanki Sarıncaq baba ilə bir neçə gün deyil, bir
neçə il keçirmiș kimi yazdı.
Bir gün bağçaya çıxdı. Narnurun yarpağından öpdü.
Bağça divarına söykədiyi çərpələngini aldı, küləklə uçurtdu.
İpini açdı, açdı, açdı... Bütün mağaranı bitirdikdən sonra
ovcunu açdı və çərpələngi göyə buraxdı.
- Bir qușa çevril və babamın çiyninə qon. Onu heç tək
buraxma.
Çərpələng bir andaca göy üzündə gözdən itdi. Küləyin
onu hara apardığını təkcə Çitləmbik bilirdi.
Bəli, Narnur, həqiqətən də, bağçasında idi. Uçurtuku
bir az əvvəl öz əlləri ilə səmaya buraxmıșdı. Qırmızı təyyarəsi, balıq pulcuqları və quș lələyi də gerçək idi, amma
yașadıqlarının hamısı əslində bir xəyal idi. Kənddə dinlədiyi
hekayələri bir-bir xəyalında canlandırmıșdı. Hər șeyi qurduğu
xəyalları ilə öyrənmișdi. Xəyallarla genișləmișdi Çitləmbikin
ürəyi.
Sən də xəyal qurmaqdan qorxma! Bəzən bir çiçək, bəzən
bir sərçə, bəzən bir çınqıl dașı, bəzən Günəș, bəzən də Ay
qurduğun xəyalları çox sevəcək...
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