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DĠQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.  
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GİRİŞ 

(oxumamaq da olar) 

 

 UĢaqlar, yəqin ki, hər birinizin sevimli 

oyuncağınız var. Bəlkə də ikisi, ya beĢi. 

Məsələn, mən balaca olanda üç sevimli 

oyuncağım vardı: Gena adlı iri rezın timsah, balaca 

plasmass kukla Qalya və ÇeburaĢka kimi qəribə adı 

olan məxmər heyvancıq. 

 ÇeburaĢkanı oyuncaq fabrikində 

düzəltmiĢdilər, lakin elə pis eləmiĢdilər ki, onun nə 

olduğunu: dovĢan, it, piĢik, yoxsa avstraliya 

kenqurusu – demək mümkünsüz idi. Onun gözləri 

bayquĢunku kimi böyük və sarı, baĢı dovĢanvari 

girdə, quyruğu isə kiçik ayı balalarında olduğu kimi 

qısa və tüklü idi. 

 Valideynlərim and içirdilər ki, ÇeburaĢka, isti 

tropik meĢələrdə dolanan, elmə məlum olmayan 

heyvandır. 
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 Əvvəlcə mən bu, elmə məlum olmayan 

ÇeburaĢkadan qorxur, və hətta onunla bir otaqda 

qalmaq istəmirdim. Lakin tədricən mən onun qəribə 

görkəminə öyrəĢdim, onunla dostlaĢdım və onu rezin 

timsah Gena və plasmass kukla Qalya qədər sevdim. 

O vaxtdan xeyli keçib, lakin mən, hər halda, 

öz kiçik dostlarımı xatırlalayır və onlar haqqında 

bütöv kitab yazdım. 

Əlbəttə ki, kitabda onlar oyuncaq deyil, canlı 

olacaqlar. 
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BİRİNCİ FƏSİL 

 

Biri vardı, biri yoxdu. Bir sıx tropik meĢədə 

çox məzəli bir heyvancıq vardı. Onun adı ÇeburaĢka 

idi. Daha doğrusu, o, tropik meĢəsində yaĢayanda, adı 

yox idi. ÇeburaĢka adını ona meĢədən gedib 

adamlarla rastlaĢanda qoydular. Axı adamlar 

heyvanlara adlar qoyurlar. Filə fil, zürafəyə zürafə, 

dovĢana dovĢan olduqlarını deyən onlar olublar. 

Lakin fil fikirləĢsəydi, fil oluğunu anlardı. 

Axı onun adı çox asandır. Bəs hippopotam kimi çətin 

adı olan heyvan necə? Tap ki, sən hi-potam yox, po-

potam yox, məhz hi-po-po-tam-san. 

Eləcə də bizim heyvancıq; o, necə adlandığı 

haqqında heç vaxt fikirləĢməmiĢdi və uzaq tropik 

meĢədə özü üçün yaĢayırdı. 

Bir dəfə o, erkən oyandı, gəziĢdi və birdən 

böyük meyvə bağının ətrafında  portağal dolu yeĢiklər 

gördü.  ÇeburaĢka çox fikirləĢmədən onların birinə 
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dırmaĢdı və səhər yeməyi yeməyə baĢladı. Ġki 

portağal yeyib elə ağırlaĢdı ki, tərpənə bilmədi. Ona 

görədə elə meyvələrin üstündəcə yatmağa uzandı. 

ÇeburaĢka bərk yatmıĢdı və o, əlbəttə 

fəhlələrin gəlib yeĢikləri mismarladığını eĢitmədi. 

Bundan sonra portağalları ÇeburaĢkayla 

birgə gəmiyə yüklədilər və uzaq səyahətə yolladılar. 

YeĢiklər dəniz və okeanlarda üzüb-üzüb axırda 

böyük bir Ģəhərin meyvə mağazasına düĢdülər. Onları 

açanda birində portağal sanki yox idi, təkcə ĢiĢman 

ÇeburaĢka var idi. 

 

 

Satıcılar ÇeburaĢkanı kayutundan çıxartdılar 

və stolun üstünə qoydular. Lakin ÇeburaĢka orada 

otura bilmədi: o, yeĢikdə xeyli müddət keçirdiyindən 

pəncələri ĢiĢmiĢdi. O oturdu, oturdu, yan-yörəsinə 

baxdı və stoldan stula çeburaĢladı. Mağaza direktoru 

onun haqqında dedi: 
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-Eh səni, çeburaĢkanın biri! Yerində də otura 

bilmirsən! 

Beləcə bizim heyvancıq,  adının ÇeburaĢka 

olduğunu bildi. Direktor soruĢdu: 

-Mən səninlə neyləyim? Portağal əvəzi 

satmayacağam ki? 

-Bilmlrəm, - ÇeburaĢka cavab verdi. Necə 

istəyirsiniz, elə də eləyin. 

Direktor ÇeburaĢkanı qoltuğuna vurdu və 

baĢ Ģəhər zooparkına apardı. 

Lakin ÇeburaĢkanı zooparka götürmədilər. 

Əvvəla, zoopark dolmuĢdu. Ġkincisi, ÇeburaĢkanın 

elmə naməlum  heyvan olması bəlli oldu. Heç kim 

bilmirdi ki, onu hara yerləĢdirsin: dovĢanlarınmı, 

pələnglərinmi, yoxsa dəniz tısbağalarınınmı yanına? 

Onda direktor təzədən ÇeburaĢkanı 

qoltuğuna vurdu və uzaq qohumu olan baĢqa bir 

mağaza direktorunun yanına apardı. Bu mağazada 

ucuzlaĢdırılmıĢ mallar satırdılar. Ġki saylı direktor 

dedi: 
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-Lap yaxĢı. Bu heyvan mənim xoĢuma gəlir. 

O, çıxdaĢ olunmuĢ oyuncağa bənzəyir! Mən onu 

yanımda iĢə götürərəm. Razısanmı? 

-Razıyam, - ÇeburaĢka cavab verdi. – Bəs 

mən neyləyəcəyəm? 

-Vitrində durub keçənlərin diqqətini cəlb 

edəcəksən. Aydındır? 

-Aydındır, - dedi heyvancıq. -  Bəs mən 

harada yaĢayacağam? 

-YaĢamaq?..Lap elə burda! – direktor 

ÇeburaĢkaya köhnə telefon budkasını göstərdi. Bura 

sənin evin olacaq! 

Beləliklə, ÇeburaĢka bu böyük mağazada 

iĢləməyə və bu balaca evcikdə yaĢamağa baĢladı. 

Əlbəttə ki, bu ev Ģəhərdə ən yaxĢı ev deyildi. 

Əvəzində ÇeburaĢkanın əlinin altında  həmiĢə 

telefon-avtomat vardı və o, evindən çıxmadan istədiyi 

kəsə zəng eləyə bilərdi. 

Doğrudur, hələ zəng eləməyə heç kim yox 

idi, lakin bu onu zərrəcə kədərləndirmirdi. 
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İKİNCİ FƏSİL 

 

Biri vardı, biri yoxdu. ÇeburaĢkanın yaĢadığı 

Ģəhərdə Gena adında bir timsah da vardı. Hər səhər o 

öz balaca mənzilində oyanır, yuyunur, səhər 

yeməyiyini yeyir və zooparka iĢə gedirdi. O, 

zooparkda...timsah vəzifəsində iĢləyirdi.  

O, yeinə gəlib soyunur, kostyumunu, 

Ģlyapasını, və çəliyini mıxdan asır və hovuzun 

qırağında uzanıb günəĢdə qaralırdı. Onun qəfəsinin 

ustündə belə bir lövhə asılmıĢdı: 

AFRİKA TİMSAHI GENA YAŞI ƏLLİ 

YEDİZDİRMƏYƏ VƏ TUMARLAMAĞA 

İCAZƏ VERİLİR 

 

ĠĢ günü qurtaranda gena səylə geyinir və evə, 

öz balaca mənzilinə yollanırdı. Evdə o, çubuq çəkir 
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və bütün axĢamı özü-özüylə xaçlar-sıfırlar oyunu 

oynayırdı. 

Bir dəfə o özünə dalbadal qırx  partiya 

uduzandan sonra yamanca kədərləndi. 

 O fikirləĢdi: “Niyə mən həmiĢə tək 

olmalıyam? Mütləq özümə dost gəzməliyəm.” 

Və o, karandaĢ götürüb belə bir elan yazdı:  

 

Əlli yaşlı cavan  timsax özünə 

dost gəzir. 

Təkliflərlə bu ünvana müraciət 

etməli: 

Böyük Kətə küçəsi, ev 15, korpus 

I. 

Üç dəfə yarım zəng edin. 

 

Həmin axĢam o, elanını bütün Ģəhər boyu 

asıb gözləməyə baĢladı. 
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

 

O biri gün axĢam çağı kimsə onun zəngini 

basdı. Astanada kiçik ciddi bir qız  dayanmıĢdı. O 

dedi: 

-Elanınızda düz üç səhv var. 

-Ola bilməz! – Gena hayqırdı: ona görə azı 

on səkkiz səhv olmalıydı. – Hansılardır? 

-Birincisi, “timsah” sözü “h” –ylə yazılır, 

ikincisi, əlli yaĢınız varsa, sizə necə cavan demək 

olar? 

-Timsahlar üç yüz il yaĢayır, buna görə mən 

xeyli gəncəm, - Gena etiraz etdi. 

-Hər halda, savadlı yazmaq lazımdır. Gəlin 

tanıĢ olaq. Mənim adım Qalyadır. Mən uĢaq teatrında 

iĢləyirəm. 

-Mənimsə adım Genadır. Mən zooparkda 

iĢləyirəm. Timsah vəzifəsində. 
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-Ġndi biz neyləyəcəyik? 

-Heç nə. Gəlin sadəcə söhbət edək. 

Bu zvaxt qapının zəngi yenə çalındı. Timsah 

soruĢdu: 

-Kimdir? 

-Mənəm, ÇeburaĢka! – və otaqda nəsə 

naməlum bir heyvan peyda oldu. O, qəhvəyi, domba 

gözlü və qısa tüklü quyruqlu idi. Qalya ondan 

soruĢdu: 

-Siz kimsiniz? 

Qonaq cavab verdi ki, bilmirəm. Qız 

soruĢdu: 

-Heç-heç bılmirsiniz? 

-Heç-heç... 

-Siz təsadüfən ayı balası deyılsiniz? 

-Bılmirəm, - dedi ÇeburaĢka. Bəlkə də ayı 

balasıyam. 
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-Yox, - timsah söhbətə qarıĢdı, - o heç bircə 

damcı da ayı balası deyil. Ayıların gözləri xırda olur, 

bununkusa gör nə boydadır! 

-Bəlkə küçükdür! – Qalya fikirləĢdi. Qonaq 

razılaĢdı: 

-Bəlkə də. Bəs küçüklər ağaclara dırmaĢır? 

-Yox, dırmaĢmırlar – Gena dedi – Onlar 

hürürlər. 

-Necə? 

-Bax beləcə: ham-ham – timsah hürdü. 

ÇeburaĢka kədərləndi: 

-Yox, mən belə bacarmıram. Deməli, mən 

küçük deyiləm! 

--Mən bilirəm siz kimsiniz, - Qalya yenə 

dilləndi. – Siz  yəqin ki, leopardsınız.. 

-Yəqin ki, - ÇeburaĢka razılaĢdı. Onun üçün 

fərq eləmirdi. – Yəqin ki, mən leopardam! 
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Heç kəs leopardları görməmiĢdi. Odur ki, 

hamı kənara çəkildi. Hər ehtimala qarĢı. Qalya təklif 

elədi: 

-Gəlin lüğətə baxaq. Orada hər bir hərf üzrə 

sözlər izah olunur. 

(UĢaqlar, siz lüğətin nə olduğunu bilirsiniz? 

Bu, xüsusi kitabdır. Onda dünyada olan bütün sözlər 

cəmləĢib və hər bir sözün nə demək olduğundan 

danıĢılır.) 

-Gəlin lüğətə baxaq, - ÇeburaĢka razılaĢdı. 

Bəs hansı hərfə baxacağıq? 

“HH-HH-HHA” hərfinə, - dedi Qalya, çünki 

leopardlar HH-HH-HHAYQIRIR. 

-Həm də “D” hərfinə - Gena əlavə etdi. 

Çünki leopardlar D...ĠġLƏ- 

YĠR. 

Əlbəttə, Qalya və Gena yanılırdılar. Çünki 

leopardı “HH-HH-HHA”, “D” hərflərində yox,  “L” 

hərfindəaxtarmaq lazımdı. 
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Axı o HH-HH-HHAOPAD, ya da lap 

D...OPARD yox, LEOPARDdır. ÇeburaĢka dedi: 

-Lakin mən hayqırmır və diĢləmirəm. Deməli, 

leopard da deyiləm!.. 

Sonra o yenə də timsaha tərəf döndü: 

-Deyin, siz mənim kim olkmağımı 

bilməsəniz, mənimlə dostluq etməzsiniz ? 

-Niyə ki? – Gena cavab verdi. Hər Ģey 

özünüzdən asılıdır. Siz yaxĢı yoldaĢ olsanız, biz 

sizinlə dostluğa Ģad olarıq. Elə deyil? – O, qızdan 

soruĢdu. Qalya razılaĢdı: 

-Əlbəttə! Biz çox Ģad olarıq! 

-Ura! – ÇeburaĢka qıĢqırdı və az qala tavana 

qədər hoppandı. 
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

 

Hamı tanıĢ olandan sonra ÇeburaĢka 

soruĢdu: 

-Ġndi biz neyləyəcəyik? 

-Gəlin xaçlar-sıfırlar oynayaq, - dedi Gena. 

Qalya dedi: 

-Yox,  gəlin “Bacarıglı əllər” dərnəyi 

yaradaq. 

-Lakin mənim əllərim yoxdur! – ÇeburaĢka 

etiraz etdi. Tımsah da onu dəstəklədi: 

-Mənim də. Mənim ancaq ayaqlarım var. 

-Bəlkə biz “Bacarıqlı ayaqlar” dərnəyi 

yaradaq? – ÇeburaĢka təklif elədi. 
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 -Ya da “Bacarıqlı quyryq”? – timsah əlavə 

elədi. Qalya dedi: 

-Təəssüf ki, mənim quyruğum yoxdur. 

Hamı susdu. 

Bu zaman ÇeburaĢka masanın üstündəki 

balaca zəngli saata baxdı: 

-Bilirsiniz, artıq gecdir. Dağılmaq vaxtıdır. – 

O istəmirdi ki, yeni dostları onu qarayaxa hesab 

etsinlər. 

-Hə, - timsah razılaĢdı. – Həqiqətən dağılmaq 

vaxtıdır. 

Əslində “dağılmaq” sözü ona aid deyildi, 

lakin o yatmaq istəyirdi. 

Bu gecə Gena həmiĢəki kimi rahat yatdı. 

Amma ÇeburaĢka pis yatdı. O hələ də 

inanmırdı ki, özünə belə dostlar tapıb. 
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ÇeburaĢka yataqda çox çevrilirdi, tez-tez 

qalxıb öz telefon budkasında fikirli halda küncdən 

küncə addımlayırdı. 
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BEŞİNCİ FƏSİL 

 

Ġndi Gena, Qalya və ÇeburaĢka , demək olar 

ki, bütün axĢamları bir yerdə keçirirdilər. ĠĢdən sonra 

onlar timsahın evində toplaĢır, mehribancasına söhbət 

edir, kofe içir və xaçlar-sfırlar oynayırdılar. 

ÇeburaĢka hələ də inanmırdı ki, özünə əsil dostlar 

tapıb. 

Bir dəfə o fikirləĢdi: “Maraqlıdır, mən 

timsahı dəvət etsəm, o mənim yanıma gələr, ya yox? 

Axı biz dostuq. Bəlkə belə deyil?” 

Çox fikirləĢməməkçün telefonun dəstəyini 

qaldırdı və tımsaha zəng etdi: 

-Allo, Gena, salam! Neyləyirsən? 

-Heç nə, - timsah cavab verdi. 

--Bilirsən nə var? Səni qonaq çağırıram. 
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-Qonaq çağırırsan? – Gena təəccübləndi. – 

Niyə? 

-Kofe içməyə, - dedi ÇeburaĢka. Bu onun 

ağlına gələn ilk Ģey idi. Timsah dedi: 

-Lap yaxĢı, mən məmnuniyyətlə gələrəm. 

ÇeburaĢka az qala”Ura!” qıĢqıracaqdı. Lakin 

sonra fikirləĢdi ki, burada nə var ki? Bir yoldaĢ o 

birinə qonaq gəlir. “Ura” qıĢqırmaq əvəzinə, yaxĢı 

olar ki, onu Ģərafətlə qarĢılamağın qayğısına qalsın. 

Ona görə də o, timsaha dedi: 

-Lütfən özünlə fincanları da götür, yoxsa 

mənim heç bir qab-qacağım yoxdur! 

-YaxĢı, götürərəm. – Və Gena yığıĢmağa 

baĢladı. 

Lakin çeburaĢka yenə zəng etdi: 

-Bilirsən, mənim kofedəmləyənim də yoxdur. 

Lütfən özününkünü götürərsən. Mən sənin 

mətbəxində görmüĢəm. 
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-YaxĢı. Götürərəm. 

-Bir xahiĢim də var. Gələndə mağazaya da 

gir. Yoxsa mənim kofem tükənib. 

Tezliklə ÇeburaĢka bir daha zəng edib 

Genadan balaca vedrə gətirməyi xahiĢ etdi. 

-Balaca vedrə? Nə üçün? 

-Bilirsən, çənin yanına gedib su yığarsan, 

mən bir də evdən çıxmayım. 

-YaxĢı, - Gena razılaĢdı, - mən sənin 

istədiklərinin hamısını gətirərəm. 

Bir azdan o, hambal kimi yüklənmiĢ Ģəkildə 

ÇeburaĢkanın yanında idi. Ev yiyəsi onu belə 

qarĢıladı: 

-ġadam ki, gəldin. Ancaq mən qətiyyən kofe 

dəmləməyi bacarmıram. Sadəcə, heç vaxt 

dəmləməmiĢəm. Bəlkə bu iĢi sən görəsən? 

Gena iĢə baĢladı. Odun yığdı, budkanın 

yanında balaca tonqal qaladı və kofedəmləyəni oda 
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qoydu. Yarım saatdan sonra kofe qaynadı. ÇeburaĢka 

yamanca razı idi. 

-Necədir? Mən səni yaxĢı qonaq elədim? – 

deyə o, timsahı yola salarkən ondan soruĢurdu. Gena 

cavab verdi: 

- Kofe əla alındı. Lakin səndən bir iltifat 

xahiĢ edirəm. Bir də  məni qonaq etmək istəsən, 

utanma, evimə gəl. Və məni nəylə: çaylamı, 

kofeyləmi, yoxsa sadəcə naharlamı qonaq etmək 

istədiyini de. Evimdə hər Ģey var.belə mənə xeyli 

münasib olar. danıĢdıq? 

-DanıĢdıq, - dedi ÇeburaĢka. Əlbəttə, o, 

Genanın ona irad tutduğuna görə bir az kədərləndi. 

Lakin bununla belə çox razı idi. Axı Ģəxsən timsah 

ona qonaq gəlmiĢdi! 
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ALTINCI FƏSİL 

 

O biri axĢam ÇeburaĢka timsahın yanına 

birinci gəldi. Gena bu zaman mütaliə edirdi. O, dəqiq 

və ciddi kitabları: məlumat kitablarını, dərslikləri və 

ya qatarların hərəkət cədvəllərini oxumağı çox sevirdi.  

-Bəs Qalya haradadır? – ÇeburaĢka soruĢdu. 

-O bu gün gəlməyə söz verib, - Gena cavab 

verdi. –  Lakin hələ də yoxdur. 

-Gedək ona dəyək, - dedi ÇeburaĢka, - axı 

dostlar bir-birinə baĢ çəkməlidirlər. 

-Gedək, - timsah razılaĢdı. 

Qalya evdə idi və çarpayıda uzanıb ağlayirdı. 

O, dostlarına xəbər verdi: 

-Mən xəstələnmiĢəm. Hərarətim var. Buna 

görə də uĢaq teatrında tamaĢa baĢ tutmayacaq. 

UĢaqlar gələcək, amma tamaĢa olmayacaq. 
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-TamaĢa olacaq! – deyə timsah qürurla 

dilləndi. – Mən səni əvəz edərəm. (Yeniyetməlik 

dövründə o, haçansa teatr dərnəyində məĢğul 

olmuĢdu.) 

-Doğrudan? Əla olar ki! Bu gün “Qırmızı 

Papaq” gedir və mən nəvəni oynayıram. Bu nağıl 

yadındadır? 

-Əlbəttə ki! 

-Çox yaxĢı! Sən yaxĢı oynasan əvəzolunmanı 

heç kəs sezməz. Ġstedad möczələr yaradır! 

Və o, timsaha öz qırmızı beretini verdi. 

Teatra gələn uĢaqlar qəribə bir tamaĢa 

gördülər. Gena rmızı beretdə səhnədə göründü. O 

gedir və oxuyurdu: 

 

Böyük timsah əfəndi 

Küçələrdə gəzirdi. 
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Onun qarĢısına boz qurd çıxdı. 

-Qırmızı Papaq, salam, - o məĢq etdiyi kimi 

dedi və duruxdu. 

-Əleykümsalam, - timsah cavab verdi. 

-Yönün haradır? 

-Sadəcə gəzirəm. 

-Bəlkə nənəngilə gedirsən? 

-Hə, əlbəttə, - deyə timsahın birdən yadına 

düĢdü. – Nənəmin yanına gedirəm. 

-Bəs nənən harada yaĢayır? 

-Nənəm? Afrikada, Nilin sahilində. 

-Mənsə əmin idim ki, nənən o meĢənin 

kənarında yaĢayır. 

-Elədir! Orada mənim nənəmin bacısı 

yaĢayır. Mən yolüstü ona dəymək istəyirdim. 

--Nə olar ki? – deyə canavar götürüldü. 
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Sonra o, necə lazımdırsa, evə tərəf qaçdı, 

nənəi yedi və onun yerində çarpayıya uzandı. 

Bu vaxt Gena səhnə arxasında oturub 

unutduğu nağılı oxuyurdu. Nəhayət o da evin yanında 

göründü. O. qapını döydü: 

-Salam. Burada mənim nənəm kimdir? 

-Salam, - canavar cavab verdi. – Sizin 

nənəniz mənəm. 

-Bəs sənin niyə belə qulaqların var, nənəcan? 

- deyə bu dəfə timsah dəqiq soruĢdu. 

-Səni yaxĢı eĢitməkçün. 

-Bəs  niyə belə tüklüsən, nənə? – Gena yenə 

sözləri unutdu. 

-Üzümü qırxmağa vaxtım hanı, nəvəcan, ora-

bura qaçıram...-qəzəblənən canavar çarpayıdan 

tullandı. – Ġndisə mən səni yeyəcəyəm. 

-Buna hələ baxarıq! – deyə timsah boz 

qurdun üzərinə atıldı. Gena o qədər qızıĢmıĢdı ki, 

harada olduğunu və neyləməli olduğunu unutmuĢdu. 
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QorxmuĢ boz qurd qaçıb-getdi. UĢaqlar 

kefdə idilər. Onlar heç vaxt belə maraqlı “Qırmızı 

Papaq” görməmiĢdilər. Onlar uzun müddət əl çalıb 

hər Ģeyi təzədən təkrar eləməyi xahiĢ etdilər. Lakin 

timsah nədənsə razılaĢmadı. Və o nədənsə 

ÇeburaĢkadan xahiĢ edirdi ki, Qalyaya tamaĢanın 

necə keçdiyini danıĢmasın. 
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YEDDİNCİ FƏSİL 

 

Qalya uzun müddət qrip oldu və həkimlər, 

dostların yoluxmaması üçün, onun yanına gəlməyi 

yasaqladılar. Buna görə də Gena və ÇeburaĢka 

ikilikdə qaldılar. 

Bir dəfə ÇeburaĢka axĢam iĢdən sonra 

timsahı görməkçün zooparka getməyi qərara aldı. 

O, küçəylə gedirdi və birdən küçədə oturub 

zingildəyən balaca bir it gördü. 

-Nə zırıldayırsan? – ÇeburaĢka soruĢdu. Ġt 

cavab verdi: 

-Mən zırıldamıram, ağlayıram. 

-Bəs niyə ağlayırsan? 

Lakin it heç nə demirdi və daha fağırcasına 

aglayırdı. 

-BaĢına nə gəlib, de gəlsin. 
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-Məni evdən qovublar. 

-Kim? 

-Sahibəm! – Ġt yenə içini çəkdi. ÇeburaĢka 

soruĢdu: 

-Niyə? 

-Elə-belə. Bılmirəm niyə. 

-Adın nədir? 

-Tobik. – Və it, bir az sakitləĢib, 

ÇeburaĢkaya öz qısa və kədərli tarixçəsini danıĢdı. 

Budur o: 

BALACA İT TOBİKİN 

QISA VƏ KƏDƏRLİ TARİXÇƏSİ 

   

Tobik gələcək sahibəsinin yanına gətiriləndə 

balaca it, köm-körpə küçük idi.  
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-Necə lətafətlidir! - deyə sahibə onu 

qonaqlara göstərirdi. – Doğrudurmu, o çox sevimli və 

lətafətlidir? 

Qonaqlar da bunu təsdiq edirdilər. 

Hamı küçüklə oynayır və onu konfetə qonaq 

edirdi. 

Zaman keçir, küçük böyüyürdü. O artıq 

əvvəlki kimi cazibədar və Ģirin deyildi. Artıq sahibə 

onu qonaqlara göstərib:”Necə də lətafətlidir!” – yox, 

əksinə:”Mənim itim kifirdir! Mən onu necə qovum? 

Axı mənim yumĢaq ürəyim v var! O, beĢcə dəqiqəyə 

qüssədən qırılar!” – deyirdi. 

Lakin bir dəfə kimsə evə təzə küçük gətirdi. 

O, Tobik əvvəllər olan kimi, cazibədar və Ģirin idi. 

Onda sahibə çox fikirləĢmədən Tobiki bayıra 

atdı. Axı o eyni zamanda iki heyvan saxlaya bilməzdi 

ki! Və onun ürəyi beĢ dəqiqəyə parçalanmadı. Heç 

altı və hətta doxsan səkkiz dəqiqəyə də parçalanmadı. 

O, yəqin ki, heç vaxt parçalanmaz. 

ÇeburaĢka fikirləĢdi: ” Bu itlə neyləyim?” 
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Əlbəttə, onu özüylə də götürə bilərdi. Lakin 

ÇeburaĢka bilmirdi ki, buna dostları necə baxar. 

Bəlkə onlar itləri sevmirlər? Ġti küçədə də qoymaq 

olardı. Lakin ona yamanca yazığıə gəlirdi. Birdən 

soyuqlasa, necə olar7 

-Bilirsənmi? – ÇeburaĢka axırda dedi. – 

Açarı götür. Hələlik get mənim evimdə otur, quru, 

qızın. Sonra bir Ģey fikirləĢərik. 

Bundan sonra o, zooparka doğru yoluna 

davam etdi. 
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SƏKKİZİNCİ FƏSİL 

 

Zooparkın lap giriĢində o, Qalya ilə rastlaĢdı. 

ÇeburaĢka qıĢqırdı: 

-Ura! Deməli, sən  artıq sağalmısan?  

-SağalmıĢam, - Qalya cavab verdi – Mənə 

artıq evdən çıxmağa icazə verilib. 

-Sən bir az arıqlamısan, - dedi ÇeburaĢka. 

Qız razılaĢdı: 

-Hə. Çox bilinir? 

-Yox, yox! – ÇeburaĢka and – aman etdi. – 

sanki bilinmir. Lap az, o qədər az ki, sən hətta bir az 

kökələnə oxĢayırsan. O saat Qalyanın kefi kökəldi və 

onlar birlikdə zooparka girdilər. 

Gena, həmiĢəki kimi günün altında 

uzanmıĢdı və kitab oxuyurdu. Qalya ÇeburaĢkaya 

dedi: 
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-Bir bax! Mən onun belə gombul olduğunu 

bilməzdim! 

-Elədir, - ÇeburaĢka razılaĢdı. – O, dəhĢətli 

dərəcədə pəncəli sosisə oxĢayır!..Salam, Gena! – 

ÇeburaĢka timsahı səslədi. Pəncəli sosisə bənzəyən 

timsah incik səslə dedi: 

-Mən Gena yox, Valerayam. Ġkinci növbədə 

iĢləyirəm. Gena isə geyinməyə gedib. Ġndi gələcək. 

Gombul timsah qeyzlə dönüb getdi. 

Bu zaman Ģıq palto geymiĢ və gözəl Ģlyapa 

qoymuĢ Gena gəlib – çıxdı. 

-Salam, - deyə o gülümsündü. – Gəlin sizi 

qonaq aparım. 

-Gedək, - Qalya və ÇeburaĢka razılaĢdılar. 

Onlar timsahın evində olmağı xoĢlayırdılar. 

Genagildə dostlar kofe içdilər, söhbətləĢdilər 

və cürbəcür stolüstü oyunlar oynadı. 

ÇeburaĢka hər dəqiqə öz balaca itindən söz 

açmaq istəyir, lakin münasib məqam tapa bilmirdi. 
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Bu vaxt kimsə zəngi basdı. 

Gena – Buyurun, - dedi. 

Pensneli və Ģlyapalı zırpı bir Ģir otağa daxil 

oldu. 

-ġir Çandr, - o özünü təqdim etdi. 

Dostlar Ģirə təzim etdilər və geri çəkildilər. 

Qonaq soruĢdu: 

-Lütfən söyləyin, dost axtaran timsah burada 

yaĢayır? 

-Hə, - Gena cavab verdi. – Burada yaĢayır. 

Lakin artıq ona dost lazım deyil. Onun artıq kifayət 

qədər dostu var. 

-Təəssüf! – deyə Ģir ah çəkərək çıxıĢa doğru 

yönəldi. – Hələlik. 

-Dayanın, - ÇeburaĢka onu əylədi. – Siz necə 

dost istəyirsiniz? 

-Bilmirəm, - dedi Ģir. – Sadəcə dost, 

vəssəlam. 
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-Elə isə, məncə, sizə kömək edə bilərəm, - 

Bir – iki dəqiqə əyləĢin, mənsə evə qaçım. YaxĢımı? 

Bir az sonra ÇeburaĢka qayıtdı; o, qurumuĢ 

Tobikin ipini dartırdı. O dedi: 

-Mən bucığazı deyirdim. Mənə elə gəlir, siz 

bir-birinizə münasibsiniz! 

-Axı bu, balaca itdir, - Ģir etiraz etdi, - mənsə 

iriyəm! 

- Nə olsun? – ÇeburaĢka dedi. – Siz onu 

müdafiə edərsiniz! 

-Doğrudan da. – Çandr razılaĢdı və Tobikdən 

soruĢdu – Bəs siz neyləyə bilirsiniz? 

-Heç nə, - Tobik cavab verdi.  

-Məncə bu da qorxulu deyil, - Qalya Ģirə 

dedi. – Siz nə istəsəniz, ona öyrədərsiniz! 

Çandr qərara gəldi ki, onlar düz deyirlər. 

-Nə olar, - o, Tobikə dedi. – sizinlə 

dostlaĢmağa Ģad olaram. Bəs siz? 
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-Mən də! – Tobik quyruğunu buladı. – Mən 

çalıĢaram, yaxĢı dost olum. 

Yeni tanıĢlar otaqda olanların hamısına 

təĢəkkür edib sağollaĢdılar. 

-Əhsən! –  deyə çıxıb- gedəndə Qalya 

ÇeburaĢkanı təriflədi. – Sən yaxĢı elədin! 

-BoĢ Ģeydir! – ÇeburaĢka utandı. – Bu barədə 

danıĢmağa dəyməz. 

Birdən Qalya dedi: 

-Bilirsiniz Ģəhərimizdə nə qədər tənha Çandr 

və Tobik var? 

-Nə qədər? – ÇeburaĢka soruĢdu. 

-Lap çox, - qız cavab verdi. – Onların heç bir 

dostu yoxdur. Ad günlərində onlara heç kim gəlmir. 

Və onlar kədərlənəndə heç kimin yazığı gğlmir. Gena 

bu kədərli sözlərə qulaq asır, gözlərindən iri Ģəffaf 

yaĢ dənələri yuvarlanırdı. Ona baxan ÇeburaĢkanın da 

ağlamağı gəldi. Lakin onun gözündən gələn damlalar 

lap xırda idi. Elə xırda ki, göstərmək belə ayıb idi.          
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Timsah bağırdı: 

-Biz neyləməliyik? Mən onlara kömək etmək 

istəyirəm! 

-Mən də! – ÇeburaĢka onu dəstəklədi. – 

Məndən nə gedir ki?Ancaq necə? 

-Sadəcə, - dedi Qalya. – Onları bir-biriylə 

dostlaĢdırmaq lazımdır. 

-Bunu necə etmək olar? – ÇeburaĢka soruĢdu. 

Qalya cavab verdi ki, bilmir. Gena bildirdi: 

-Mən artıq fikirləĢmiĢəm! Götürüb elan 

yazaq ki, onlar bizə gəlsinlər. Gələndə də onları bir-

biriylə tanıĢ edərik. 

Bu fikri hamı bəyəndi və dostlar belə də 

etdilər. Onlar Ģəhər boyu elanlar asdılar. Gələn hər bir 

adama yoldaĢ tapmağa çalıĢacaqlar. Timsah yaĢayan 

evi isə Dostluq evinə çevirməyi qərara aldılar. 

-Beləliklə, - Gena qətiyyətlə dedi, - sabahdan 

iĢə baĢlayaq! 
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DOQQUZUNCU FƏSİL 

 

O biri axĢam iĢ qaynayırdı. Gena elanlar üzrə 

baĢ mütəxəssis kimi masa arxasında əyləĢib yazırdı: 

 

DOSTLUQ EVİ AÇILIR. 

DOST AXTARAN HƏR KƏS 

QOY BİZƏ GƏLSİN 

 

ÇeburaĢka bu elanları götürüb küçəyə qaçırdı. 

O, elanları icazəsiz və icazəli hər yerə yapıĢdırırdı. 

Evlərin divarlarına, hasarlara və hətta ötüb-keçən 

atlara belə. 

Bu vaxt Qalya evi yığıĢdırırdı. O, iĢini 

qurtarıb otağın ortasına bir stul qoydu və stula 
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QONAGLAR ÜÇÜN 

 

lövhəsini bərkitdi. 

Bundan sonra dostlar bir az dincəlməkçün 

divana yayxandılar. 

Birdən giriĢ qapısı yavaĢca cırıldadı və 

balaca, diribaĢ bir qarı otağa girdi. O, ipdə böyük boz 

bir siçovulu gəzdirirdi. 

Qalya qıĢqırıb  ayağı üstə divanın üstünə 

qalxdı. Gena yerindən qopub Ģkafa cumdu və qapını 

ardıyca çırpdı. Təkcə ÇeburaĢka sakitcı divanın 

üstündə oturmuĢdu. O heç vaxt siçovul 

görmədiyindən bilmirdi ki, onlardan qorxmaq 

lazımdır. 

-Larisa! Yerinə! – qarı buyurdu. 

Və siçovul, sahibəsinin əlindən asılmıĢ 

balaca çantaya girdi. Çantadan indi uzun bığlı 

hiyləgər sifət və qara mərcan gözlər bayıra çıxırdı. 
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Tədricən hamı sakitləĢdi. Qalya yenə də 

divanda oturdu, Gena isə Ģkafdan çıxdı. O, təzə 

qalstuk taxmıĢdı (guya Ģkafa ancaq qalstuka görə 

girmiĢdi). 

Bununla belə qarı “Qonaqlar üçün” lövhəli 

stulda oturub soruĢdu: 

-Timsah hansınızsınız? 

-Mən, - deyə Gena qalstukunu düzəldə-

düzəldə cavab verdi. 

-Bu, yaxĢıdır, - deyə qarı fikrə getdi. 

-Nə yaxĢıdır? – Gena soruĢdu. 

-Sizin yaĢıl və yastı olmagınız. 

-Mənim yaĢıl və yastı olmağım niyə yaxĢıdır 

ki? 

-Çünki siz qazonda uzananda 

görünməyəcəksiniz. 

-Mən niyə qazonda uzanmalıyam ki? – 

timsah yenə soruĢdu. 
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-Bunu sonra biləcəksiniz. 

-Siz kimsiniz, - deyə Qalya axır ki, söhbətə 

qoĢuldu, - və nəylə məĢğulsunuz? 

-Mənim adım ġapoklyakdır, -qarı cavab 

verdi. – Mən bədlik yığıram. 

-Bədlik yox, bəd əməllər, - qalya onun 

səhvini düzəltdi, - amma niyə? 

-Necə niyə? MəĢhur olmaq istəyirəm. 

-XoĢ əməllər görmək daha yaxĢı olmazmı? – 

timsah Gena söhbətə qarıĢdı. 

Qarı cavab verdi: 

-Yox, xoĢ əməllərlə məĢhurlaĢmaq mümkün 

deyil. Mən gündə beĢ bəd iĢ görürəm. Mənə 

köməkçilər lazımdır. 

-Siz neyləyirsiniz? 

-Çox Ģey, - qarı dedi. QuĢatanla göyərçinləri 

vururam. Yoldan keçənlərin üstünə pəncərədə su 
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tökürəm. Yolu da həmiĢə qadağan olunan yerdən 

keçirəm. 

-Bunlar yaxĢı! - timsah qıĢqırdı. – lakin mən 

niyə qazonun üstündə uzanmalıyam? 

-Sadəcə, - ġapoklyak izah elədi. - Siz 

qazonda uzanırsınız və yaĢıl olduğunuza görə sizi heç 

kim görmür. Biz ipə pul kisəsi bağlayıb yolun 

ortasına atırıq. Hər hansı yoldan ötən onun üzərinə 

əyiləndə siz pul kisəsini onun burnunun altından 

tərpədirsiniz. YaxĢı fikirləĢmiĢəm?     

-Yox, - Gena incikhalda dedi. –  Bu qətiyyən 

mənim xoĢuma gəlmir! Özü də qazonda soyuqlamaq 

olar. 

-Deyəsən bizimki tutmayacaq, - Qalya 

qonağa dedi. – Biz, əksinə, xoĢ əməllər görmək 

istəyirik. Biz hətta Dostluq evi qurmaq istəyirik! 

-Nə? – qarı qıĢqırdı. – Dostluq evi! Elə isə 

mən sizə müharibə elan edirəm! Qəbul edin! 

-Dayanın, - timsah onu saxladı. – Sizin üçün 

kimə müharibə eləməyin fərqi var? 
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-Yoxdur. 

-Onda bizə yox, baĢqasına elan edin. Biz 

həddən artıq məĢğuluq.   

  -Kiməsə baĢqasına da elan edə bilərəm, - 

qarı dedi. – Fərqi yoxdur! Larisacan, irəli! – o, 

siçovula buyurdu. Və onlar ikisi də qapının ardında 

yox oldular. 
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ONUNCU FƏSİL 

 

O biri axĢam Dostluq evinə gələnləri Qalya 

qəbul edir, Gena və ÇeburaĢka isə bir kənarda oturub 

loto oynayırdılar. 

Qapının zəngi kəskin çalındı və kandarda bir 

oğlan uĢağı göründü. O, pırtlaĢıq və kirli olmasaydı, 

adicə bir oğlan olardı. 

-Burada dost paylayırlar? – deyə o, 

salamlaĢmadan soruĢdu. 

-Paylayırlar yox, seçirlər, - Qalya onun 

səhvini düzəltdi. 

-Fərq eləməz. Əsas  odur ki, buradamı? 

-Hə, burada, - qız onu sakitləĢdirdi. 

- Sən necə dost  istəyirsən? – timsah söhbətə 

qoĢuldu. 
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-Mən istəyirəm, istəyirəm ki... – dedi oğlan 

və onun gözləri iĢıldadı. – Mən iki alan dost istəyirəm. 

-Nədən iki alan? 

-Bütün dərslərdən. 

-Bu sənin nəyinə lazımdır ki? 

-Necə yəni? Anam mənə deyəcək: “Cədvəldə 

yenə altı ikin var!” – mənsə cavab verəcəyəm: 

“ Mənim bir dostumun altı ikisi var!” Aydındır? 

-Aydındır, - dedi timsah. – həm də dalaĢqan 

olsun, eləmi? 

-Niyə ki? – oğlan soruĢdu. 

-Necə niyə? Sən evə gəlirsən, anansa deyir: 

“Yenə alnında ĢiĢ var!” Sənsə cavab verirsən: “Böyük 

iĢ olub, ĢiĢ var! Bax , mənim bir dostumum alnında 

düz dörd dənə ĢiĢ var!” 

-Düzdür! – oğlan timsaha hörmətlə baxaraq 

kefi kök halda qıĢqırdı. Bir də, yaxĢı olar ki, o, 

quĢatandan yaxĢı ata bilsin. Mənə deyəcəklər:”Yenə 

özgə pəncərəsini sındırmısan!” – mənsə deyəcəyəm: 
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“Bircə pəncərə! Mənim bir yoldaĢımsa iki pəncərə 

sındırıb!” Düzdür? 

-Düzdür, - Gena onu dəstəklədi. 

-Həm də o, tərbiyəli olmalıdır. 

-Niyə? 

-Necə niyə? Anam mənə pis uĢaqlarla 

dostluq eləməyə icazə vermir. 

- Hə, - dedi Qalya, - mən belə baĢa düĢdüm 

ki, sənə tərbiyəli iki alan və 

Ģuluq lazımdır. 

-Elədir, - oğlan təsdiq etdi. 

-Onda sabah gəlməli olacaqsınız. ÇalıĢıb bir 

Ģey taparıq. 

Bundan sonra kirli qonaq ləyaqənlə varıb 

getdi. əlbəttə ki, sağöllaĢmadan. 

-Neyləməli? – Qalya soruĢdu. Mənə elə gəlir 

biz ona Ģuluq yox, əksinə, yaxĢı oğlan seçməliyik. 

Onu islah eləmək üçün. 
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-Yox, - Gena razılaĢmadı. Biz ona istədiyini 

seçməliyik. Yoxsa aldatmıĢ olarıq. Mən belə tərbiyə 

almamıĢam. 

-Doğrudur, - dedi ÇeburaĢka. Onun üçün 

axtardığını seçmək gərəkdir. Yoxsa uĢaq ağlayar. 

-YaxĢı, - Qalya razılaĢdı. – Bəs bu iĢi kim 

görəcək? 

-Mən! – deyə ÇeburaĢka bəyan etdi. O 

həmiĢə ağır iĢdən yapıĢardı. 

-Mən də!- dedi timsah. O, sadəcə 

ÇeburaĢkaya kömək etmək istəyirdi. 
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ON BİRİNCİ FƏSİL 

 

Qəhrəmanlarımız tələsmədən küçə ilə 

gedirdilər. Onlara söhbət edə - edə getmək ləzzət 

verirdi. 

Lakin birdən: b-b-um! Səs gəldi və nəsə 

timsahın baĢına dəyib ağrıtdı. 

-Bu sənsən? – Gena ÇeburaĢkadan soruĢdu. 

-Necə yəni? 

-Məni sən vurdun? 

-Yox, -dedi ÇeburaĢka. – Mən heç kəsi 

vurmamıĢam. 

Bu vaxt yenə də: b-b-um! – səsi gəldi və 

nəsə ÇeburaĢkanın özünə dəyib ağrıtdı.  O dedi: 

-Gördünmü? Məni də vurdular! 
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Bu nə ola bilərdi? ÇeburaĢka ətrafına 

boylandı. 

Və birdən hasarda köhnə  tanıĢ boz siçovulu 

gördü. 

-Baxsana, - o, timsaha dedi, - bu ġapoklyak 

qarının siçovuludur. Ġndi bilirəm bizə kim sataĢır. 

ÇeburaĢka haqlı idi. Bu həqiqətən ġapoklyak 

qarı idi. O küçədə əl siçovulu Larisası ılə gəzərkən 

tamamilə təsadüfən Gena və ÇeburaĢkaya rast 

gəlmiĢdi. Dostların elə razı görkəmi var idi ki, o, ani 

olaraq onların aĢına duzlu su tökməyi qərara aldı. 

Odur ki, sıçovulunu qoltuğuna vurub dostları ötdü və 

hasarın yanında marığa yatdı. 

Dostlar yaxınlaĢanda cibindən rezin üstündə 

yerləĢən kağız top çıxartdı və onu dostların baĢına 

vurmağa baĢladı. Hasarın arxasından gələn top Gena 

və ya ÇeburaĢkaya dəyib geri qayıdırdı. 

Siçovul Larisa isə bu zaman yuxarıda oturub 

atəĢi istiqamətləndirirdi. 
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Lakin top yenidən uçanda Gena cəld döndü 

və onu diĢləriylə tutdu.Sonra o, ÇeburaĢka ilə birgə 

tələsmədən küçənin o biri tərəfinə keçdi. 

Rezin dartıldıqca dartılırdı. Və ġapoklyak 

gizləndiyi yerdən topun hara yox olmasını görmək 

üçün qalxanda ÇeburaĢka: “AtəĢ!” – əmrini verdi, 

Gena isə diĢlərini qıcıdı. 

Top bütün küçəni keçib düz sahibəyə dəydi. 

Hasarın üstündən qarını elə bil külək apardı. 

Nəhayət o, əvvəlkindən on qat davakar 

ovqatda baĢını bir də çıxartdı. 

“Kifirlər! Quldurlar! Bədbəxt yekəbaĢlar!” – 

o, cani-dildən belə demək istəyirdi. 

Lakin ağzında kağız top olduğundan 

bacarmadı. 

QəzəblənmiĢ ġapoklyak topu tüpürmək istədi, 

bu da alınmadı. 

O neyləməliydi ki? 
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Qarı poliklinikaya məĢhur həkim Ġvanovun 

yanına qaçdı. 

-ġubu, Ģubu Ģu, - o, həkimə dedi.  

-ġubu, Ģubu nə? – həkim soruĢdu. 

-ġubu, Ģubu Ģu! 

-Yox, - həkim dedi. – ġuba sulamıram. 

-ġubu, Ģubu Ģu yox, dop! – deyə qarı 

doppuldadı. 

-Xanım, siz yəqin xaricisiniz!- həkim anladı. 

-Hə! Hə! – ġapoklyak sevincək baĢını yellədi. 

-Mənsə xaricilərə xidmət etmirəm, - deyə 

Ġvanov ġapoklyaka qapını göstərdi. 

Beləcə o, axĢama kimi mələyir və heç bir söz 

demirdi. Bu müddətdə onun ağzında o qədər söyünc 

yığılmıĢdı ki, top islananda o, axırıncı rezin 

qırıntılarını tüpürəndə onun ağzından eĢidin nə 

töküldü: 
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-

Kifirlərxuliqanlarmənsizəgöstərərəmxərçənglərharada

qıĢlayırbədbəxtyaĢıltimsahlargörümyoxolasınız! 

Bu hələ hamısı deyildi, söyüĢ sözlərinin bir 

hissəsini o, rezinlə udmuĢdu.  
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ON iKINCi  FƏSiL 

 

Genayla ÇeburaĢka müxtəlif məktəblərə 

qaçır və gözətçilərdən onların pisoxuyan və 

dalaĢqanları tanıyıb-tanımadıqlarını soruĢurdular. 

Gözətçilər alicənab idilər. Onlar daha çox əlaçılar və 

tərbiyəli oğlanlar haqqında danıĢmağı xoĢlayırdılar. 

Onların cızdığı ümumi mənzərə beləydi: bütün 

məktəbli oğlanlar əla oxuyur, nəzakətlidir, həmiĢə 

salamlaĢır, h 

Hər gün əllərini, bəziləri hətta boyunlarını da 

yuyurlar. 

 Əlbəttə, Ģuluqlar da tapılır. Lakin necə 

Ģuluqlar! Həftədə bir sınsq ĢüĢə və cədvəldə cəmisi 

ikicə iki. 

Axır ki, timsahınkı gətirdi. O öyrəndi ki, 

məktəblərin birində əla bir oğlan oxuyur. Əvvəla, 

baĢdan-ayağa zırrama, ikincisi, dəhĢət dalaĢqan, 

üçüncüsü, ayda altı iki! Gena onun soyadını və 
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ünvanını ayyrıca kağıza yazdı. Sonra razı-razı evə 

getdi. 

ÇeburaĢkanınkı o qədər gətirmədi. 

O da lazım olan bir oğlan tapdı. Oğlan yox, 

xəzinəydi. Sinifdə qalmıĢdı. ÖcəĢkəndi. Dərsdən 

qaçandı. Əla ailədəndi və ayda səkkiz ikisi olurdu. 

Lakin bu oğlan ondan artıq ikisi olanlarla iĢbirliyi 

qurmaqdan bilmərrə imtina etdi. Beləsiniysə tapmaq 

hər kəsin iĢi deyildi. Buna görə də ruhdan düĢmüĢ 

ÇeburaĢka evə getdi və o dəqiqə yatmağa uzandı. 

 

     

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Eduard Uspenski      “Timsah Gena və onun dostları” 

 

ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

    

O biri gün pis oxuyan axtaran kirli oğlan 

yenə də peyda oldu. 

Yenə də salamlaĢmadan Qalyadan soruĢdu: 

 -Nə oldu, tapdınızmı? 

-Hə, - Qalya cavab verdi. – Deyəsən, 

münasib bir oğlan tapmıĢıq. 

-Əvvəla, dərslərdən qaçır. – timsah dedi, 

-YaxĢıdır! 

-Ġkincisi, dəhĢət dalaĢqandır! 

-Əladır! 

-Üçüncüsü, ayda altı iki alır, özü də müsibət 

pintidir. 
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-Ġkisi azdır, - qonaq yekunlaĢdırdı. Qalan 

Ģeylər münasibdir. Bəs o harada oxuyur? 

-BeĢinci məktəbdə, - Gena cavab verdi, 

-BeĢincidə? – oğlan heyrətdən kəkələdi. – 

Bəs onun adı nədir? 

-Adı Dimadır, - kağıza baxan timsah dedi. – 

tamam Ģuluq. Necə lazımdır! 

-“Necə lazımdır! Necə lazımdır!” – oğlan 

özündən çıxdı. – necə lazım deyil. Bu ki mən 

özüməm! 

Onun kefi dərhal pozuldu. 

-Siz necə, bir Ģey tapa bildiniz? – O, 

ÇeburaĢkadan soruĢdu. 

 -Tapdım, - o, cavab verdi, - səkkiz ikisi var. 

Ancaq səndə altısı olduğundan sənlə dost olmaq 

istəmir. On dənə ikisi olanı istəyir. 

-Yox, - dedi oğlan. – On – həddən artıqdır.  

Bundansa dörd alaram. – o astaca çıxıĢa doğru 

yönəldi. Timsah onun dalıyca qıĢqırdı: 
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-Hərdən – birdən gələrsən, bəlkə bir Ģey tapa 

bildik! 

-Oldu! – dedi oğlan və qapının ardında yox 

oldu. 
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ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

 

Bir saat keçdi. Sonra da yarım saat. Daha 

gələn yox idi. Lakin birdən pəncərə açıldı və nəsə 

xırda buynuzlu və mütəhərrik qulaqlı qəribə bir kəllə 

otağa soxuldu. 

-Gün aydın! - dedi kəllə. Deyısən 

yanılmamıĢam. 

-Gün aydın! – dostlarımız cavab verdilər. 

Onlar kimin təĢrif gətirdiyini dərhal anladılar. 

Belə uzun boyun yalnız bir heyvana – zürafəyə aid 

ola bilərdi. 

- Mənim adım Anyutadır, - qonaq xanım 

dedi. – Özümə dost gəzirəm. 

O, pıncırıdıki gülləri iyləyib davam elədi:  

-Yəqin maraqlanırsınız ki, niyə mənim kimi 

sevimli və simpatik zürafənin heç bir dostu yoxdur, 

elədirmi? 
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Gena, Qalya və ÇeburaĢka razılaĢmalı 

oldular ki, bu həqiqətən belədir. 

-Elə isə izah edim. Məsələ bundadır ki, mən 

yaman uzunam. Mənimlə söhbət eyləyən gərək baĢını 

yuxarı qovzasın. – Zürafə dartındı və güzgüdə 

diqqətlə özünə baxdı. – baĢı yuxarı küçədə gedəndəsə 

ya çuxura düĢəcəksən, ya da arxa!..Odur ki, mənim 

bütün tanıĢlarım müxtəlif küçələrdə qeyb olublar və 

mən bilmirəm onları harada axtarım. Kədərli 

əhvalatdır, deyilmi? 

Gena, Qalya və ÇeburaĢkaya razılaĢmaq 

qaldı. 

Zürafə çox danıĢdı. Öz yerinə də, özgələrinin 

yerinə də. Lakin ağıllı-baĢlı heç nə demədi. Bu 

xüsusiyyət bizim dövrümüzdə fövqəladə nadir 

hadisədir. Xüsusən, zürafələr arasında. 

Uzun söhbətdən sonra Gena bir – təhər 

qonağı yola sala bildi. Bundan sonra onlar rahat nəfəs 

aldılar. 
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-Lap yaxĢı, - dedi Qalya, - evə getmək 

vaxtıdır. Ġstirahət də lazımdır. 
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ON BEŞiNCi FƏSİL 

 

Lakin timsah heç cür dincələ bilmədi. O 

uzanan kimi qapı döyüldü. Gena açdı və astanada 

yasəməni papaqda və qırmizi idman kostyumunda 

balaca bir meymun göründü. 

Timsah ona salam verib içəri dəvət elədi. 

Meymun kirimiĢcə daxil olub qonaq  

stulunda əyləĢdi. 

-Siz, yəqin, dost gəzirsiniz, - deyə Gena ona 

müraciət etdi. – Elədirmi? 

“Hə, hə” – qonaq ağzını açmadan baĢını 

yellədi. Elə bil onun ağzı sıyıq və ya tennis toplarıyla 

dolu idi. O heç nə demir, yalnız təsdiq əlaməti olaraq 

hərdənbir baĢını yelləyirdi. 

Gena bir saniyə fikirləĢdi, sonra düzənqulu 

soruĢdu: 
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-Siz, yəqin danıĢa bilmirsiniz, eləmi? 

Meymun indi nə desin? BaĢını: “Hə” 

mənasında tərpətsəydi, belə çıxacaqdı ki:”Hə, danıĢa 

bilmirəm”. “Yox” – mənasında yelləsəydi, yenə 

də: ”Yox, bilmirəm” alınacaqdı. 

Buna görə də o, ağzını açdı və danıĢmağa 

mane olan hər Ģeyi: qaykaları, vintləri, qutalin 

qutularını, açarları, pozanları və digər lazımlı və 

maraqlı Ģeyləri çıxartdı. 

-Mən danıĢa bilirəm, - deyib  Ģeyləri yenidən 

orduna yıgmağa baĢladı. 

-Bir dəqiqə, - timsah onu dayandırdı – 

adınızı və harda iĢlədiyinizi söyləyin. 

 -Mariya Fransevna, - meymuncığaz özünü 

təqdim etdi. – Mən sirkdə alim təlimçi ilə birgə çıxıĢ 

edirəm. 

Sonrasa bütün dıyırlırini orduna soxdu. 

Görünür onların özgə, naməlum masada olmasndan 

narahat idi.  
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-Siz necə dost axtarırsınız? – Gena 

dindirməni davam elədi. 

Meymuncığaz bir az fikirləĢdi və ona 

danıĢmağa mane olan Ģeyləri çıxartmaq üçün hərəkətə 

gəldi. Gena onu dayandırdı: 

-Bir dayanın. Siz yəqin  elə yoldaĢ 

axtarırsınız ki, onunla ümumiyyətlə danıĢmayasınız. 

Düzdür? 

“Düzdür – deyə Mariya Fransevna kimi 

qəribə adlı qonaq baĢını tərpətdi.-Düppələmdüzdür!” 

-LapyaxĢı, - krokodil sözünü tamamladı, - 

onda bir həftədən sonra gələrsiniz. 

Meymun gedəndən sonra Gena onun ardınca 

çıxdı və giriĢdəki kagızda yazdı: 
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DOSTLUQ EVİ 

ŞAM YEMƏYİNƏ BAGLANIB 

 

Sonra bir az fikirləĢıb əlavə etdi: 

 

          ÖZÜ DƏ SABAHA QƏDƏR 

 

Lakin Genanın görəcəyi varmıĢ. Meymun 

qiymətli Ģeylərini orduna yığarkən timsahın xırda 

zəngli saatını da ora dürtmüĢdü. Buna görə də timsah 

səhər iĢə gecikdi və direktordan töhmət aldı. 

Timsahın yanından gedən zaman 

meymununsa qulaqları cingildəyirdi. Bu da onu 

yamanca rahatsız edirdi. Səhər tezdən, saat altıda 

onun baĢında elə bir zınqıltı qopdu ki, zavallı 

meymun yataqdan sıçrayıb doktor Ġvanovun 

kabinetinə cumdu. 
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Doktor onu qulaq borusu ilə diqqətlə 

dinləyib dedi: 

-Ġkisindən biridir: Ya əsəbləriniz pozulub, ya 

da sizdə elmə naməlum xəstəlik var! Hər iki halda 

dərmanınız gənəgərçək yağıdır. (Ġvanov köhnə 

kiĢilərdəndi və yeni dərmanları saya salmırdı.) 

Söyləyin, - deyə o, meymundan soruĢdu, - bu sizdə 

birinci dəfə deyil ki? 

Meymun baĢını “Hə”- də, “Yox”-da 

tərpətsəydi, birinci dəfə olmadığı  alınacaqdı. Odur ki, 

öz xəzinəsini ordundan çıxarmalı oldu. Doktora hər 

Ģey aĢkar oldu. o dedi: 

-Gələn dəfə sizdən musiqi gələndə əvvəlcə 

baxın – görün, radionu və ya Ģəhərin baĢ saatını 

ordunuza dürtməmisiniz ki? 

Bununla da onlar ayrıldllar. 
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 ON ALTINCI FƏSİL 

 

Bir neçə gün sonra, axĢam çağı Gena balaca 

bir müĢavirə keçirdi. O, sözünə belə baĢladı: 

-Bəlkə də deyəcəyim bir az yersizdir. Amma 

hər halda deməliyəm. Gördüyümüz iĢ mənim xoĢuma 

gəlir. Bunu əla fikirləĢmiĢik. O qədər əla ki, mən 

bütün rahatlığımı itirmiĢəm. Hətta gecə, bütün normal 

timsahlar yatarkən mən durmalı və gələnləri qəbul 

etməliyəm. Belə davam edə bilməz! Mütləq 

vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapmaq  gərəkdir.  

-Deyəsən tapmıĢam, - ÇeburaĢka dedi. – 

amma qorxuram bəyənməyəsiniz. 

-DöĢə gəlsin. 

-Biz ev tikməliyik. Vəssalam! 

-Düzdür, - Gena sevindi. – köhnəni isə 

bağlayarıq. 

-Hələlik bağlayarıq. – Qalya düzəliĢ etdi. – 

Sonra təzə evdə yenidən açarıq! 
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-Biz nədən baĢlamalıyıq? – Gena soruĢdu. 

-Əvvəlcə sahə seçmək gərəkdir, - Qalya 

cavab verdi. – Sonra nədən tikməyimizi həll 

eləməliyik. 

-Sahə məsələsi asandır, - timsah dedi. – 

Mənim evimin arxasında uĢaq bağçası, onun yanında 

xırda bir meydança var. Orada da tikərik. 

-Nədən? 

-Əlbəttə kərpicdən. 

-Onları haradan götürək? 

-Bilmirəm. 

-Mən də bilmirəm, - dedi Qalya. 

- Mən də, - dedi ÇeburaĢka. Birdən Qalya 

təklif elədi: 

-Bir qulaq asın, gəlin məlumat bürosuna 

zəng vuraq! 

-Gəlin, - krokodil razılaĢdı və həmin anda 

telefonun dəstəyini qaldırdı. – Alo, məlumat bürosu! 
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Deyə bilərsinizmi, haradan kərpic tapmaq olar? Biz 

balaca bir ev tikmək istəyirik. 

-Bircə dəqiqə! – məlumat bürosu cavab verdi. 

– Qoyun fikirləĢək. – Sonra dedi: Kərpiclərlə bizdə 

Ġvan Ġvanoviç məĢğul olur. Onun da yanına gedin. 

-O harada yaĢayır? 

-O yaĢamır, - məlumat bürosu cavab verdi – 

o iĢləyir, meydandakı böyük binada. Hələlik. 

- Nə olar ki, - Gena dedi, - Ġvan Ġvanoviçin 

yanına gedək! – Və o, Ģkafdan ən Ģıq kostyumunu 

çıxardı 

. 
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ON YEDDİNCİ FƏSİL 

  

  Ġvan Ġvanoviç böyük iĢıqlı otaqda yazı 

masasının arxasında əyləĢib iĢləyirdi. 

O, masanın üstündəki böyük kağız 

komundan bir kağız götürür, üzərində: “Ġcazə verilsin. 

Ġvan Ġvanoviç” – yazır və sol tərəfə qoyurdu. 

Sonra baĢqa kağız götürür, üzərində: “Ġcazə 

verılməsin. Ġvan Ġvanoviç” – yazır və sağ tərəfə 

qoyurdu. 

Beləcə: 

“Ġcazə verilsin. Ġvan Ġvanoviç”. 

“Ġcazə verilməsin. Ġvan Ġvanoviç”. 

 -Salam, - otağa girən dostlarımız nəzakətlə 

salamlaĢdılar. 

-Əleykümsalam, - Ġvan Ġvanoviç iĢindən 

ayrılmadan cavab verdi. 
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Gena təzə Ģlyapasını çıxarıb masanın 

küncünə qoydu. Ġvan Ġvanoviç o dəqiqə onun 

üzərində: “Ġcazə verilsin. Ġvan Ġvanoviç” – yazdı, 

çünki bundan əvvəl kağızların birində: “Ġcazə 

verilməsin. Ġvan Ġvanoviç” – yazmıĢdı. 

-Bilirsiniz, bizə kərpic lazımdır!...- Qalya 

sözə baĢladı. 

-Nə qədər? – yazmağında davam edən Ġvan 

Ġvanoviç maraqlandı. 

-Çox, - ÇeburaĢka tələsik vutğuladı. Lap çox. 

 -Yox, - Ġvan Ġvanoviç cavab verdi, - çox 

verə bilmərəm. Ancaq yarısın verə bilərəm. 

-Bəs niyə? 

-Xasiyyətim belədir, - rəis izah elədi, - Hər 

iĢin yarısın görmək. 

-Xasiyyətiniz niyə belədir? – ÇeburaĢka 

soruĢdu. 

-Sadəcə, - dedi Ġvan Ġvanoviç, - əgər mən hər 

iĢi axıracan görsəm və hamıya hər Ģeydə icazə versəm, 
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mənim haqqımda deyərlər ki, mən çox xeyirxaham və 

mənim sayəmdə hamı hər Ģeyi eyləyir. Heç nə 

eləməsəm və heç kəsə heç bir Ģeyi etməyə icazə 

verməsəm, onda mənim haqqımda deyərlər ki, mən 

avarayam və hamıya ancaq mane oluram. Belə isə heç 

kəs mənim haqqımda pis heç nə deməz. Aydındır? 

-Aydındır, - qonaqlar razılaĢdılar.  

-Sizə neçə kərpic lazımdır? 

-Biz iki balaca ev tikmək istəyirik, - timsah 

hiyləgərlik elədi. 

-Lap yaxĢı, - dedi Ġvan Ġvanoviç, - mən sizə b 

ir balaca evlik kərpic verərəm. Bu, düz min dənə edər. 

YaxĢı? 

-YaxĢı, - deyə Qalya baĢını tərpətdi. – lakin 

kərpicləri daĢımaq üçün bizə maĢın da lazımdır. 

--Yo-ox, sizə maĢın verə bilmərəm. Ancaq 

yarım maĢın verə bilərəm. 

-Axı yarım maĢın gedə bilməz! – ÇeburaĢka 

etiraz etdi. Rəis razılaĢdı: 
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-Elədir, gedə bilməz. Onda belə edərik. Mən 

sizə bütöv maĢın verərəm, lakin kərpici ancaq yolun 

yarısına qədər apararam. 

--Bu, düz uĢaq bağçasının yanınadık edir – 

yenə də Gena biclik elədi. 

-Deməli, ĢərtləĢdik, - dedi Ġvan Ġvanoviç. 

Və o yenə öz mühüm iĢinə giriĢdi – kağız 

komundan vərəq götürüb üstündə: “Ġcazə verilsin. 

Ġvan Ġvanoviç” – yazdı və o birisinə keçdi. 
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ON SƏKKİZİNCİ FƏSİL   

 

O biri gün böyük yük maĢını uĢaq bağçasına 

yan aldı və iki fəhlə min dənə kərpici boĢaltdı. Qalya 

dedi: 

-Heç kimin tikintiyə mane olmaması üçün 

biz mütləq sahəmizi hasarlamalıyıq.  

 -Elədir, - Gena razılaĢdı. – Elə bundan da 

baĢlayaq. 

Onlar əlli-altmıĢ dənə lövhə tapdılar, sahənin 

künclərində dirəklər basdırdılar və alçaq ağac hasar 

qoydular. 

ÇeburaĢka və Qalya gil gətirirdilər, timsahsa 

brezent örtük taxıb bənna olmuĢdu. 

Bir Ģey Genanı dilxor edirdi. O, ÇeburaĢkaya 

deyirdi: 

-Anlayırsanmı? TanıĢlarım məni görüb 

deyəcəklər: “Buna bir bax, timsah Genadır, ancaq 

qeyri – ciddi iĢlə məĢğul olur!” YaxĢı çıxmayacaq! 
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-Sən maska gey, -ÇeburaĢka təklif elədi. 

Onda səni kimsə tanımaz! 

-Düzdür, - timsah alnına döyəclədi. – Bu 

mənim ağlıma niyə gəlməyib!? 

O vaxtdan timsah tikintiyə ancaq maskada 

gəlirdi və onu heç kəs tanımırdı. Yalnız bir dəfə 

Genanın növbədaĢı Valera hasarın yanından keçərkən 

qıĢqırdı: 

-Oho-ho, nələr görürəm! Timsah Gena 

tikintidə iĢləyir!..ĠĢlər necədir? 

-Lap yaxĢıdır, - Gena səsini dəyiĢdirərək 

cavab verdi. – Lakin, əvvəla, mən Gena deyiləm. 

Ġkincisi, heç timsah da deyiləm.  

 Bununla da o, Valeraya yerini göstərdi. 
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  ON DOQQUZUNCU FƏSİL 

 

Bir dəfə necə oldusa timsah Gena tikintiyə 

birinci gəldi. Birdən hasar boyu 

 

EHTİYATLI OLUN: 

QUDUZ İT VAR! 

 

 yazısının uzandığını gördü. 

 Gena fikirləĢdi: “Buna bax bir! Ġti kim 

gətirib? Yəqin, ÇeburaĢka. Onun o qədər qəribə 

tanıĢları var ki!” 

Timsah giriĢdə oturub ÇeburaĢkanın gəliĢini 

gözlədi. 

Yarım saat sonra ÇeburaĢka mahnı zümzümə 

edə-edə gəlib-çıxdı. 
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-Sən bilmirsən, - timsah ona müraciət elədi, - 

quduz it haradan gəlib? 

ÇeburaĢka gözlərini bərəltdi və dedi: 

-Bilmirəm. Dünən yox idi. Bəlkə onu Qalya 

gətirib? 

Lakin Qalya gəlib-çıxanda məlum oldu ki, o 

heç bir quduz it gətirməyib. 

-Deməli, it özü gəlib, - ÇeburaĢka fərziyyə 

irəli sürdü.  

-Özü? – timsah təəccübləndi. – Bəs yazını 

kim yazıb? 

-Özü də yazıb. Onu boĢ yerə narahat 

etməsinlər deyə! 

-Nə olursa olsun, - qız qərara aldı, onu 

tovlayıb oradan çıxartmaq lazımdır. Gəlin kolbasa 

tikəsini ipə bağlayıb sahəyə ataq. Ġt diĢləriylə onu 

tutanda biz iti doqqazdan dartıb çıxararıq. 
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Onlar belə də etdilər. ÇeburaĢkanın Ģam 

yeməyindən bir tikə kolbasa götürdülər və ipə 

bağlayıb hasarın üstündən atdılar. 

Lakin ipi heç kəs tərpətmirdi.ÇeburaĢka 

dedi: 

-Bəlkə o, kolbasa xoĢlamır? Bəlkə o, balıq 

konservi sevir? Ya da, məsələn, pendirli buterbrod... 

-ġalvarım təzə olmasaydı, - Gena yanıb-

töküldü, - mən ona göstərərdim. 

Hasarın dalından bir piĢik tullanmasaydı, 

kim bilir nə olacaqdı. Onun diĢlərində həmin ipdəki 

kolbasaydı. 

PiĢik dostlara baxdı və sürətlə aradan çıxdı. 

Elə sürətlə ki, ÇeburaĢka öz Ģam yeməyindən ötrüe 

döyüĢə belə giriĢə bilmədi. O, kədərlə dedi: 

-Bu nədir? Bir Ģey yazırlar, baĢqa Ģey çıxır! – 

O, doqqazdan içəri keçdi. – heç bir it yoxdur! 

-Və olmayıb da! – Qalya hər Ģeyi baĢa düĢdü. 

– sadəcə kimsə bizə mane olmağı qət edib. Vəssəlam! 
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-Mən bilirəm o kimdir! – Gena qıĢqırdı. – Bu, 

ġapoklyak qarıdır! BaĢqa heç kəs! Ona görə biz bütün 

axĢamı iĢləmədik! Sabah görəsən nə hoqqa çıxaracaq! 

-Daha heç nə edə bilməyəcək! – ÇeburaĢka 

qətiyyətlə bildirdi. O, birinci yazını pozub divara 

yazdı: 

  

EHTİYATLI OLUN: 

QUDUZ ÇEBURAŞKA! 

 

Sonra o, uzun və qalın bir çubuq götürüb onu 

içəridən doqqaza söykədi. Kimsə doqqazı açıb öz 

burnunu ora soxsaydı, çubuq mütləq onun baĢından 

vuracaqdı. 

Bundan sonra Qalya, Gena və ÇeburaĢka 

sakitcə öz iĢlərinin dalınca getdilər. 
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İYİRMİNCİ FƏSİL 

 

ġapoklyak qarı hər dəfə Ģər qarıĢanda gecə 

quldurluğu üçün evdən çıxardı. O, afiĢalarda və 

plakatlarda bığ çəkir, zibil qablarını yerə boĢaldır, 

hərdən də ötüb-keçənləri qorxutmaqçün uĢaq 

tapançasından atəĢ açardı. 

Bu axĢam da o öz əl siçovulu Larisa ilə 

evdən çıxıb Ģəhərə yollandı. 

Ən əvvəl o, növbəti qatma-qarıĢıqlıq 

yaratmaq üçün yeni evin tikintisinə getdi. 

Qarı hasara yaxınlaĢanda orada belə bir yazı 

gördü: 

 

EHTİYATLI OLUN: 

QUDUZ ÇEBURAŞKA! 
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“Maraqlıdır, qarı fikkirləĢdi, - bu quduz 

ÇeburaĢka kimdir ki? baxmaq lazımdlr!” 

O, doqqazı aralayıb içəri baxmaq istədi. 

Ancaq bunu eləyən kimi içəridən qoyulmuĢ çubuq o 

andaca aĢdı və qarının burnuna dəyib ağrıtdı. Qarı 

qıĢqırdı: 

-ġuluqlar! Dəcəllər! Mən sizə göstərərəm. 

Baxarsınız! – Və o, əl siçovulunu qoltuğuna vurub 

zooparka tərəf qaçdı. 

ġapoklyak qarının baĢında artıq intiqam 

planı yetiĢmiĢdi. O bilirdi ki, zooparkda Ptençik adlı 

qəzəbli və sarsaq begemot yaĢayır. Qarı onu özünə 

öyrətməyə çalıĢaraq bubliklə yedirdirdi. Kərgədan 

düz beĢ bublik aĢırmıĢdı və Ģapoklyak hesab edirdi ki, 

o tamam-kamal əl kərgədanıdır. Qarı onun tikintiyə 

cumub “quduz ÇeburaĢkanı” cəzalandırmasını 

istəyirdi. 
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Zooparkın darvazası bağlı idi. Qarı çox 

fikirləĢməyib hasardan tullandı və kərgədan olan 

qəfəsə tərəf getdi. 

Kərgədan, əlbəttə, yatırdı.Yuxuda da, əlbət 

ki, xırıldayırdı. Özü də o elə möhkəm xırıldayırdı ki, 

onun belə hay –küydə necə yata bilməsini anlamaq 

olmurdu. 

-Ehey, qalx görüm! – qarı ona dedi. – ĠĢ var! 

Lakin Ptençik heç nə eĢitmirdi. 

Onda qarı  qəfəsin milləri arasından onun 

böyrünü itələməyə baĢladı. Bundan da bir nəticə hasil 

olmadı. 

Qarı uzun çubuq tapıb onunla kərgədanın 

kürəyinə döyəcləməli oldu. 

Nəhayət Ptençik oyandı. O, oyadıldığına 

görə dəhĢət qəzəblənmiĢdi. Və əlbəttə, bublik-zad 

yadında deyildi. 

ġapoklyaksa: “Tez ol! Ġrəli” – harayıyla 

zooparkın çıxıĢına tərəf qaçdı. 
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Kərgədan onun ardınca cumdu, özü də ona 

görə yox ki, “tez” və ya irəli istəyirdi. Sadəcə 

yamanca bu ziyankar qoca kaftarı vurmaq istəyirdi. 

Darvazan;n lap ağzında ġapoklyak dayandı. 

O dedi: 

-Dayan! Darvazanı açmaq lazımdır! 

Lakin kərgədan dayanmadı. O, qaça-qaça 

qarıya elə iliĢdirdi ki, o, bir göz qırpımında hasarın o 

tayına uçdu. ġapoklyak uça-uça deyirdi: 

-Bədbəxt maymaq! Ġndi polisə qaçaram, sənə 

orada göstərərlər! Səni orada öyrədərlər! 

Lakin o, polisə qaça bilməzdi; orada 

kərgədanı yox, onu öyrədərdilər. 

Birdən yolda hündür ağac görsənməsəydi, 

kim bilir nə olacaqdı. Qarı bir göz qırpımında onun 

lap təpəsinə dırmaĢdı. O, budaqların üstündə yerini 

rahlayaraq dedi: 

-Hər Ģey qaydasındadır! O bura qalxa biməz! 

Ku-ku! 
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Kərgədan aĢağıda ayaqlarını götürüb-qoydu, 

sonrasa kənarda münasib bir arx tapıb yatmağa 

uzandı. 
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 İYİRMİ BİRİNCİ FƏSİL 

 

Bu zaman bütün axĢamı timsahın yanında 

oturan ÇeburaĢka axır ki evə yollanmaq qərarına 

gəldi. Yolda o, hər Ģeyin qaydasında olmağı qənaətinə 

gəlmək üçün  təzə evin tikintisinə baĢ çəkmək istədi. 

Ġndiki zamana görə bu, yerində atılmıĢ addım idi.      

ÇeburaĢka qaranlıq küçəylə yavaĢ-yavaĢ 

gedirdi. ġəhərdə hamı çoxdan yatmıĢdı və ətrfda ins-

cins yox idi. Lakin bu zaman ÇeburaĢkanın baĢı 

üstündə, hündür ağacdan xıĢıltı səsi gəldi. 

-Kimdir orada? – o soruĢdu. Nazik bir səs 

cavab verdi: 

-Bu mənəm. ġapoklyak qarı. 

Və doğrudan da ÇeburaĢka budaqlar arasında 

öz köhnə tanıĢını tanıdı. 

-Siz orada neyləyirsiniz? 

-AsılmıĢam, - qarı cavab verdi. – Düz iki 

saatdır. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Eduard Uspenski      “Timsah Gena və onun dostları” 

-Aydındır, - dedi ÇeburaĢka və yoluna 

davam etdi. 

Qarının cavabı onu qətiyyən 

heyrətləndirmədi. ġapoklyakdan hər Ģey gözləmək 

olardı. əgər o, iki saat ağacdan asılırsa, bilir nə edir. 

Lakin son məqamda ÇeburaĢka geri qayıtdı. 

-Bəs siz nə qədər vaxta ora dırmaĢmısınız? 

Yəqin ki, saatdan az olmayıb... 

-Nə danıĢırsınız? - qarı dedi. – Mən elə də 

astagəl deyiləm. On saniyəyə!  

 -On saniyəyə? Belə tez? Niyə ki? 

-Çünki ardımca kərgədan düĢmüĢdü. Ona 

görə. 

-ĠĢə bax ha! – ÇeburaĢka sözləri uzada-uzada 

dedi. – Onu zooparkdan kim buraxıb? Niyə buraxıb? 

Lakin qarı daha heç nəyi izah eləmək 

istəmədi. 

-Çox bilsən, tez qocalarsan. – onun yeganə 

sözü bu oldu. 
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ÇeburaĢka fikrə getdi. O bu qəzəbli və 

maymaq kərkədan haqqında çox eĢitmiĢdi və yaxĢı da 

anlayırdı: nəsə eləmək lazımdır. Yoxsa nəinki 

ġapoklyak, ümumiyyətlə Ģəhərin bütün sakinləri 

yolka oyuncaqları kimi ağaclarda olar. 

-Gedim onu axtarım! – qəhrəmamımız qərara 

aldı. 

Bir neçə saniyədən sonra o, kərgədanla 

rastlaĢdı. Kərgədan böyürüb qoçağın dalınca düĢdü. 

Onlar yüksək sürətlə küçəylə səkirdilər. Nəhayət 

ÇeburaĢka bir tinə buruldu, kırgıdansa düz getdi. 

Ġndi artıq ÇeburaĢka geri qalmamağa 

çalıĢaraq kərgədanın dalınca qaçırdı. Məqamı düĢən 

kimi o, zooparka zəng edib xidmətçiləri çağırmaq 

istəyirdi. 

“Görəsən kərgədanı tutmağa görə məni nəylə 

təltif edərlər” – o yol boyu fikirləĢirdi. 

O bilirdi üç medal var: “Batanları xilas 

etməyə görə”, “Ġgidliyə görə” və “Əməyə görə”. 

“Batanları xilas etməyə görə” heç cür uyğun gəlmirdi. 
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“Yəqin “Ġgidliyə görə” verərlər” – deyə o, 

Ptençikiizləyə-izləyə fikirləĢirdi. 

“Yox, deyəsən “Ġgidliyə görə” 

verməyəcəklər” – o, qəzəblənmiĢ kərgədandan 

qaçanda, beyninə belə fikir gəlirdi. 

Nəhayət Ģəhər boyu tam on beĢ kilometr 

qacanda əmin oldu ki, “Əməyə görə” medalı ilə təltif 

olunacaq. 

 Budur, ÇeburaĢka kənarda duran tənha 

balaca ev gördü. O, evə tərəf yönəldi. Kərgədan geri 

qalmırdı. Onlar evin ətrafında beĢ-altı dövrə vurdular. 

Indi kimin kimin dalınca qaçmağı aydın 

deyildi. Kərgadan ÇeburaĢkanın, yoxsa ÇeburaĢka 

kərgədanın dalınca qacır, yoxsa hərə özüyçün! 

Bu qarmaqarıĢıqlıqdan baĢ açmaqçün 

ÇeburaĢka kənara sıçradı. Kərgədan təkcə dövrə 

vurduqca ÇeburaĢka sakitcə skamyada əyləĢib 

fikirləĢirdi. 

Birdən onun ağlına dahiyanə bir fikir gəldi. 

O, kərgədanı çağırdı: 
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-Dostum! Ardımca gəl!-Özü də uzun, 

tədriclə daralan küçəylə qaçmağa baĢladı. 

Ptençik onun ardınca cumdu. 

Küçə get-gedə daralırdı. Nəhayət o qədər 

daraldı ki, kərgədan daha qaça bilmədi. O, tıxac 

butılkada iliĢən kimi evlərin arasında iliĢib-qaldı! 

Səhərisi gün zoopark xidmətçiləri onun 

ardınca gəldilər. Onlar ÇeburaĢkaya uzun-uzadı 

təĢəkkür etdilər və hətta vəd etdilər ki, zooparkda 

artıq fil balası olanda ona bağıĢlayacaqlar! 

ġapoklyak qarınısa o gün ağacdan bütöv bir 

yanğınsöndürənlər taqımı götürürdü. 
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 İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİL 

 

Ġndi tikintiyə heç kəs mane olmurdu. 

Ancaq hər halda iĢ ləng gedirdi. Bir dəfə 

Gena dedi: 

-Biz yenə də üçlükdə tiksək, evi bir ilə ancaq 

tikib qurtara bilərik. Bizə köməkçilər lazımdır! 

-Elədir! – ÇeburaĢka onu dəstəklədi. – Mən 

hətta bilirəm ki, onları haradan götürməliyik. 

-Haradan? 

-Bu saat deyim. Biz evi kimə tiokirik? 

-DostlaĢmaq istəyənlərə! 

-Qoy onlar da bizə kömək eləsinlər. Düzdür? 

-Düzdür! – Qalya və timsah qıĢqırdılar. – sən 

bunu əla fikirləĢmisən! onları mütləq çağırmaq 

lazımdır. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2016 

 

Eduard Uspenski      “Timsah Gena və onun dostları” 

Və tikintidə köməkçilər peyda oldular. 

Zürafə Anyuta, meymuncığaz Mariya Fransevna və 

əlbəttə pis oxuyan Dima gəldilər. Eləcə də, əlaçı, çox 

təvazökar və tərbiyəli qıx olan Marusya da gəldi. 

O, sakit və gözə girməyən olduğundan onun 

dostları yox idi. Onun evin ətrafına gəlib tikintiyə 

kömək eləməsini heç kəs hiss eləmədi. Onun 

mövcudluğu haqqında ancaq dördüncü, ya beĢinci 

gün bildilər. 

ĠnĢaatçılar gecə yarısına kimi iĢləyirdilər. 

Qaranlıq olanda isə zürafə diĢlərinə fanar götürüb 

tikintini iĢıqlandırırdı. Ancaq buna görə ona “çox sağ 

ol” demək lazım deyildi, yoxsa o mütləq “buyurun” 

deyər və fanar dərhal baĢınıza düĢərdi.  

Bir dəfə axĢam iĢıqlar yananda əlində 

bloknot olan bir hündür kürən vətəndaĢ gəldi. O dedi: 

-Salam! Mən qəzetdən gəlmiĢəm. Lütfən 

izah edərdiniz, siz burada neyləyirsiniz? 

-Biz ev tikirik, - Gena cavab verdi. Müxbir 

sorğu-suala baĢladı: 
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-Nə ev? Neyçün? Məni rəqəmlər 

maraqlandırır. 

-Evimiz xırda olacaq, - timsah ona izah etdi. 

– beĢ addım uzununa və beĢ addım eninə. 

-Neçə mərtəbə? 

-Bir mərtəbə. 

-Yazaq, - deyə müxbir öz bloknotunda nəsə 

cızma-qaraladı. (Zürafə bu zaman onu fanarla 

iĢıqlandırırdı.) – Sonra! 

-Evin dörd pəncərəsi və bir qapısı olacaq, - 

Gena davam elədi. – Hündürlüyü cəmisi iki metr 

olacaq. Özünə dost gəzənlər bura yığıĢacaqlar. 

Burada, pəncərə önündə biz iĢləməkçün masa 

qoyacağıq. Qapının yanında isə - gələnlər üçün divan.   

-Bəs tikintidə kim iĢləyir? 

-Hamımız, - Gena ətrfındakılarl göstərdi. – 

Mən, ÇeburaĢka, zürafə, pis oxuyan Dima və 

baĢqaları. 
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-Hər Ģey aydındır! – müxbir dedi. – 

Rəqəmləriniz bir az maraqsızdır. Nəsə düzüb – 

qoĢmalı olacağam. – Və o, çıxıĢa doğru yönəldi. – 

Hələlik! Sabahkı qəzetləri oxuyarsınız! 

Dostlar heyrətlə səhər qəzetlərində belə bir yazı 

oxudular: 

 

YENĠLĠKLƏR: 

 

ġəhərimizdə gözəl bir ev tikilir – 

Dostluq evi. On mərtəbəlidir. 

Eni - əlli addımdır.  

Uzunluğu – həmçinin. 

Tikintidə on timsah, on zürafə, 

on meymun və on əlaçı iĢləyir. 

Dostluq evi vaxtında təhvil 

veriləcək. 
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 Yazını oxuyan on timsah dedilər: 

-Bəli, yamanca düzüb-qoĢub! 

- O ki yalançidir! – burunlarını çəkən on əlaçı sadəcə 

bəyan etdilər. – Biz belələrinə çox rast gəlmiĢik! 

Və bütün inĢaatçılar bir səslə uzun vətəndaĢı evə 

yaxın buraxmamağı qərara aldı. Hətta on top atəĢi 

məsafəyə belə. 
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İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

 

Ev günlə yox, saatla boy atırdı. O əvvəl 

timsahın dizindən idi. Sonra boynundan oldu. sonrasa 

timsahın əllərini belə örtürdü. Hamı çox razı idi. 

Ancaq ÇeburaĢkanı qəm-qüssə basmıĢdı. Timsah bir 

gün ondan soruĢdu: 

-Nə olub sənə? Pis xəbər var? 

-Hə, - ÇeburaĢka cavab verdi. – Mağazamızı 

bağlamaq istəyirlər. UcuzlaĢdırılmıĢ malları heç kəs 

almaq istəmir! 

-Niyə bunu bizə vaxtında deməmisən? – 

Gena soruĢdu. 

-BoĢ Ģeylərə görə sizi narahat eləmək 

istəmədim. Dərd-səriniz azdır bəyəm? 

-BoĢ Ģeyə bir bax! – timsah hayqırdı. – yaxĢı, 

sənə kömək edərik. 

-Tapdım! – deyə o, beĢ dəqiqədən sonra 

qıĢqırdı. – Sənin mağazan saat neçədə açılır? 
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-On birdə. 

-Çox yaxĢı. Hər Ģey qaydasında olacaq. 

O biri gün timsah ən əvvəl iĢdən icazə aldı. 

Onu növbədaĢı valera əvəz etdi. 

Gena özü və o səhər boĢ olan qalan bütün 

dostlarsa açılıĢa iki saat qalmıĢdan ÇeburaĢkanın 

mağazasının qarĢısında toplaĢdılar. 

Gena,Qalya, Dima, uzunayaq zürafə  və 

ÇeburaĢka özü qapının ağzında durub pəncərələrə 

baxır və səbirsizliklə qıĢqırırdılar: 

-Haçan açılacaq? Haçaq açılacaq?   

Mağazanın direktoru və satıcılar gəlib 

çıxdılar. 

Onlar da öz mağazalarının  pəncərələrinə 

baxıb qıĢqırırdılar: 

-Haçaq açılacaq? Haçan açılacaq? 
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ġapoklyak qarı əhliləĢmiĢ Lariskasıyla 

buradan keçirdi. FikirləĢdi, fikirləĢdi və növbəyə 

durdu.  

Ġri çantalı balaca bir qoca kiĢi yaxınlaĢıb 

ġapoklyakdan nə satıldığını soruĢdu. Qarı heç nə 

demədi və çoxmənalı Ģəkildə çiyinlərini çəkdi.  

 

“Yəqin maraqlı bir Ģey olar”, - qoca qət etdi 

və pəncərəyə baxmağa baĢladı. 

Kəsəsi, mağazanın açılıĢına növbə fəlakətli 

ölçülərə çatdı. 

Saat on birdə qapılar açıldı və hamı 

mağazaya cumdu. 

Adamlar ələ keçən hər Ģeyi alırdılar. Iki saat 

dayanıb heç nə almamaq günah idi. Ancaq ağ neft 

lampaları heç kəsə gərək olmadı. Hamının elektriki 

var idi. 

Onda mağaza direktoru boya çıxarıb yazdı: 
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AĞ NEFT LAMPALARI VAR!!! 

SATIŞ HƏYƏTDƏDİR. 

BİR ƏLƏ İKİ DƏNƏ VERİLİR! 

 

 O saat bütün alıcılar həyətə axıb lampaları 

qapmağa baĢladılar. Alanlar özlərindən razı idilər, 

kimə ki, lampa çatmadı, onlar müdiriyyəti söyürdülər. 

ġapoklyak qarı isə iki cüt lampa – özünə və 

öz Larisasına - əldə elədi. Bu lampalar indi də 

onlardadır.ə deyərlər, qara gün üçün. 
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İYİRMİ DÖRDÜNCÜ FƏSİL  

   

Bir bazar günü Gena bütün inĢaatçılara 

müraciət etdi. O dedi: 

-Evin divarları hazır olmaqdadır. Bəs damı 

nədən düzəldəcəyik? 

-Necə nədən? – zürafə ucadan dedi. – Bu ki 

lap sadədir! – o əyildi, divara düz qoyulmamıĢ kərpici 

düzəltdi və sözünə davam elədi: - Damı elə Ģeydən 

düzəldirlər ki, su buraxmasın. Bi də ki, damsız da 

keçinmək olar! 

-Çox sağ ol, - timsah Anyutaya təĢəkkür etdi. 

– Hər Ģey aydın oldu. Bəs hörmətli meymunun fikri 

necədir? 

Mariya Fransevna bir dəqiqə fikirləĢdi, sonra 

cibindən təmiz burun dəsmalı çıxartdı, bütün 

xəzinəsini onun içinə qoyub dedi: 

-Heç nə. 
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Bundan sonra o, qiymətli Ģeylərini yenə 

ağzına yığdı. Özü də axır vaxtlar meymuncığazın 

yanaqları yamanca ĢiĢmiĢdi. Çünki təzə tanıĢlar öz 

xırda Ģeylərini ona saxlamağa verirdilər. 

Əgər siz, məsələn, təsadüfən küçədə 

çamadan açarı tapmısınızsa və çamadanın özünü hələ 

tapmamısınızsa, öz açarınızı sakitcə meymuna verə 

bilərsiniz. 

Çamadan tapılana qədər açar qorunub-

saxlanacaq. 

-Bu nədir? – Gena davam elədi, - heç kəs heç 

bir məsləhət verməyəcək? 

-Mən deyimmi? – sakit qız Mariya icazə 

istədi. – Mənə elə gəlir ki, mən çıxıĢ yolu tapmıĢam. 

Evin ətrafı hasara alınıb. O isə artıq lazım deyil. 

Ondan da dam düzəltmək olar! 

-Ura! InĢaatçılar qıĢqırdılar. – Nə yaxĢı 

fikirləĢmisən! 

Gena dedi: 
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-Razıyam. Onda bizə mismar gərəkdir. 

Təxminən qırx dənə. Onları haradan alaq? 

Hamı ÇeburaĢkaya baxdı. O, təvazökarlıqla: 

-Lazımdırsa, taparam! – dedi. 

O, bir qədər götür-qoy edib Ģəhər kənarına 

qaçdı. Burada baĢ Ģəhər inĢaat ambarı yerləĢirdi. 

Ambarın darvazasında skamyada keçə çəkmə 

geymiĢ baĢ ambardar əyləĢmiĢdi. 

ÇeburaĢka söhbətə uzaqdan baĢlamaq 

qərarına gəldi. O dedi: 

-GünəĢ iĢıldayır, otlar göyərir! Bizə isə 

mismar gərəkdir! Bir az verərsiniz? 

-Bu ot deyil ki, göyərsin, - ambardar cavab 

verdi, - Boyadır, yerə tökülüb. Mismarsa yoxdur. Hər 

bir yeĢik uçotdadır. 

 -QuĢlarsa oxuyur, - ÇeburaĢka davam etdi. – 

Qulaq asın! Bəlkə bir az tapılar? Bizə bax belə 

lazımdır! 
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-Doğrudan da quĢlar oxusaydı...- ambardar 

ah çəkdi. – Qapılardır cırıldayır. Axtarmayacağam!  

Heç nə qalmayıb! 

-Təəssüf, - dedi ÇeburaĢka – çox təəssüf ki 

cırıldayan quĢlar deyil! Bizsə Dostluq evi tikirik! 

-Dostluq evi? – ambardar maraqlandı. – Bu 

baĢqa məsələ! Onda mən sənə mismar verərəm. 

Ancaq əyri mismarlar. YaxĢı? 

-YaxĢı! – ÇeburaĢka sevindi. – Çox sağ ol. 

Onda gərək əyri çəkic də verəsən. 

-Əyri çəkic niyə? – ambardar heyrətləndi. 

-Necə niyə? Əyri mıxları vurmağa! 

Üzü üzlər görmüĢ keçə çəkməli ambardar 

dözməyib pıqqıldadı. 

-YaxĢı, qoy olsun. Sənə düz mismarlar 

verərəm. Əyriləri isə özüm düzəldərəm! Tut. 

Sevincək ÇeburaĢka tikintiyə qaçdı. 
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 İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİL 

 

Ev, demək olar ki, artıq hazır idi. Yalnız 

içəridən və bayırdan rənglənməliydi. Bu vaxt dostlar 

arasında fikir ayrılığı yarandı. 

Timsah Gena özü yaĢıl idi və hesab edirdi ki, 

ev yaĢıl rəngdə olmalıdır. Çünki bu, gözə ən xoĢ 

gələn rəngdir. Qəhvəyi meymun Mariya Fransevna 

isə göz üçün ən xoĢ rəngin qəhvəyi olduğunu hesab 

edirdi. Uzundraz Anyuta isə həmiĢə təkid edirdi ki, ən 

yaxĢı rəng zürafə rəngidir. Evi belə etsək, Ģəhərin 

bütün zürafələri inĢaatçılara minnətdar olar. 

Nəhayət ÇeburaĢka hərəyə bir divar seçib 

istədiyi kimi rəngləməyi məsləhət gördü. 

Ev zırıltı çıxdı. Onun bir divarı yaĢıl, o biri 

qəhvəyi, üçüncüsü uzərində qara ləkələr olan sarı 

rəngdə idi. Dördüncü divarsa göy qurĢağının bütün 

rənglərində bərq vururdu. Onu pis oxuyan Dima 

rəngləmiĢdi. Onun sevimli rəngi yox idi, ona görə də 

fırçanı növbə ilə bütün vedrələrə batırmıĢdı.  
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-Bilirsənmi, - Qalya ÇeburaĢkaya dedi, - 

Genayla mən qət etdik ki, sən evin açılıĢında nitq 

söyləməlisən. 

-Mən qorxuram, - ÇeburaĢka cavab verdi. – 

Mən heç vaxt nitq söyləməmiĢəm! 

-Alınar, alınar! – Qalya onu sakitləĢdirdi. – 

Sadəcə azacıq məĢq eləmək lazımdır. Mən indi sənə 

bir Ģer söyləyim, sən gəzə-gəzə onu təkrarla. 

Hıqqanmadan təkrarlasan, deməli, hər cür nitq 

söyləyə bilərsən. 

Və Qalya ona uĢaqlıqdan əzbərlədiyi bir 

yanıltmacı söylədi: 

 

AĢpaz Abas aĢ asmıĢ, 

AsmıĢsa da az asmıĢ. 

 

-Bu ki çox asan Ģerdir, - ÇeburaĢka qət elədi. 

– Mən onu dərhal təkrarlaram. 
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Və o, bəlağətlə söylədi: 

 

Aspaz AbaĢ as aĢmıs, 

AĢmısĢa da az aĢmıs. 

 

“Yox, - o fikirləĢdi, - deyəsən düz demirəm. 

Niyə “aspaz” və niyə “aĢmıs”? Təzədən baĢlayaq!” 

  

AĢpaz Abas aĢ asmıĢ - 

  

Deyə o, düz baĢladı. Lakin sonra korladı: 

 

                           AĢmıssa da aj aĢmıs.  
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-Niyə belə alınĢın? – ÇeburaĢka hiddətləndi. 

– Ġki Ģöjü bağlaya bilmirəm? Elə iĢə çox məsğul 

olmaq lajımdır! 

Və o bütün gecəni məsğul oldu! 

 

   İYİRMİ ALTINCI 

FƏSİL 

 

Bayram gur keçdi. Bütün inĢaatçılar bayrama 

Ģən və geyinib-keçinmiĢ gəlmiĢdilər. 

Timsah Gena ən yaxĢı kostyumunu geymiĢ 

və həsir Ģlyapa qoymuĢdu. Qalya öz sevimli qırmızı 

papağını qoymuĢdu. Zürafə Anyuta  və meymun 

Mariya isə lap elə bil kimyəvi təmizləmə 

məntəqəsindən çıxıb gəlmiĢdilər. 

Qalya, Gena və ÇeburaĢka üçü dama 

çıxdılar. Sözə birinci Qalya baĢladı: 

-Hörmətli cənablar! 
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-Hörmətli xanımlar! – timsah davam etdi. 

-Və hörmətli balacalar! – axırda ÇeburaĢka 

dedi. Axı o da nəsə deməliydi. 

-Ġndi ÇeburaĢka nitq söyləyəcək! – Qalya 

sözü bitirdi.  

-DanıĢ, - tımsah ÇeburaĢkanı itələdi. – 

Hazırsan? 

-BəĢ nejə, - o, cavab verdi. 

Və ÇeburaĢka belə bir nitq söylədi: 

-ġöjüm nədir?? Bij hamımıj çox 

sadıq!Tikintini axır ki basa vurduq! YasaĢın bij! Ura! 

-Ura! – inĢaatçılar hayqırdılar. ÇeburaĢka 

soruĢdu: 

-Nejədir?  

-Yaxsıdır! – Gena onu təriflədi. – ƏhĢən! 

Bundan sonra timsah astana qarĢısında 

bağlanmıĢ lenti təntənəli Ģəkildə gəmirdi və 

ÇeburaĢka ümumi alqıĢlar altında giriĢ qapısını açdı. 
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Lakin ÇeburaĢka qapını açan kimi onun 

baĢına haradansa bir böyük qırmızı kərpic düĢd! 

ÇeburaĢkanın baĢında hər Ģey qarıĢdı. O artıq 

səmanın harada, yerin harada, evin harada və onun – 

ÇeburaĢkanın özünün harada olduğunu dərk eləmirdi. 

Bununla belə,  qapının dalına kərpici kimin 

qoyduğu ani olaraq ÇeburaĢkaya əyan oldu. O dedi: 

-Bir dayan, bədbəxt ġapoklyak! Səninlə 

hesablaĢaramĠ 

Bədbəxt ġapoklyaksa bu vaxt öz evinin 

eyvanında dayanıb durbinlə ÇeburaĢkanın baĢında 

yekələn zırpı ĢiĢə baxırdı. 

O eləcə də durbini öz əhliləĢmiĢ Lariskasına 

verirdi. Hər ikisi nəhayətsiz xoĢbəxt idi. 
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İYİRMİ YEDDİNCİ FƏSİL    

 

-Ġndisə iĢ baĢına, - Qalya dedi. – Ġndi biz 

özünə dost gəzənləri kitaba yazacağıq. Lütfən deyin, 

birinci kimdir. 

Bu vaxt sükut çökdü. Qəribə olsa da, birinci 

yox idi. Gena təzədən soruĢdu: 

-Birinci kimdir axı? Doğrudanmı heç kəs 

yoxdur? 

Hamı susurdu. Onda Qalya uzunayaq 

zürafəyə müraciət etdi: 

-Deyin, sizə dost gərək deyil? 

-Yox, - Anyuta cavab verdi. Artıq lazım 

deyil. Varımdır.  

 -Kimdir ki? – ÇeburaĢka soruĢdu. 

-Necəyəni kim? Əlbəttə meymun! Biz 

onunla çoxdan dostlaĢmıĢıq! 
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-Bəs siz onunla necə gəzirsiniz? – ÇeburaĢka 

yenə sual etdi. – Axı o çuxura düĢə bilər! 

-DüĢə bilməz, - dedi zürafə. O əyildi, 

timsahın həsir Ģlyapasından bir parça diĢlədi və 

sözünə davam etdi: - Biz gəzəndə o mənim 

boynumda boyunluq kimi oturur. Belə vəziyyətdə biz 

yaxĢı söhbət edə bilirik. 

-ĠĢə bax ha! – ÇeburaĢka heyrətləndi. – Belə 

Ģey mənim ağlıma gəlməzdi! 

-Dima, sən necə? – Qalya soruĢdu. – Sən də 

dost tapmısan? 

-Hə dedi Dima, - Özü də necə! 

-Sirr deyilsə, kimdir o? Göstərsənə. 

-Bax bu. – Dima barmağıyla Marusyanı 

göstərdi. Gena heyrətləndi: 

-Axı onun heç ikisi yoxdur! 

-Bu, əlbəttə, pisdir, oğlan razılaĢdı. – Lakin 

əsas Ģey iki deyil. Ġnsan iki almıyanda da nəyəsə 
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lazım ola bilər. Mən Marusyadan köçürürəm, eləcə də 

o, mənə dərsləri hazırlamaqda kömək edir. Bax belə! 

-Nə olar ki, - deyə Qalya bildirdi, sağlıqla 

dost olun! Biz ancaq Ģad ola bilərik. Düzdür? 

-Elədir, - Gena və ÇeburaĢka razılaĢdılar. – 

Artıq hamı bizsiz dostlaĢıbsa, biz kimi təzədən 

dostlaĢdıracağıq? 

Ədalətli sual idi. Daha dostlaĢmaq istəyən 

yox idi. ÇeburaĢka kədərlə dedi: 

-Niyə belə oldu? Tikdik, tikdik, hamısı da 

beca yerə. 

-Heç də yox, - Qalya etiraz elədi. - Əvvəla 

zürafə və meymunu dostlaĢdırdıq. Düzdür? 

-Düzdür! – hamı qıĢqırdı. 

-Ġkincisi, Dima və Marusyanı dostlaĢdırdıq. 

Elədir? 

-Elədir! – hamı hayqırdı. 
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-Üçüncüsü, indi evimiz var və onu kiməsə 

bağıĢlaya bilərik. Məsələn, ÇeburaĢkaya. Axı o, 

telefon budkasında yaĢayır. Düzdür? 

-Düzdür! – hamı üçüncü dəfə qıĢqırdı. 

-Yox, düz deyil, - birdən ÇeburaĢka dedi. – 

Bu evi mənə yox,ımıza vermək lazımdır. Biz burada 

klub yaradarıq və axĢamlar oynamaq və bir-birimizi 

görmək üçün bura gələrik.  

-Bəs sən? – timsah soruĢdu. – Sən eləcə 

telefon budkasında yaĢayacaqsan? 

-Eyb etməz, - ÇeburaĢka cavab verdi. – Bir 

yol taparam. Bax, əgər məni uĢaq bağçasına oyuncaq  

vəzifəsinə götürsəydilər, əla olardı! Gündüz uĢaqlarla 

oynar, axĢamsa bağçada yatıb həm də bağçanın 

qaravulunu çəkjərdim. Ancaq məni ora kim 

götürəcək? Mənim kim olduğum bilinmir axı. 

-Necə yəni bilinmir?! – timsah bağırdı. – Lap 

yaxĢı bilinir! 
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-Biz hamımız sənə görə xahiĢ edərik, - 

heyvanlar ÇeburaĢkaya dedilər. Səni hər bir uĢaq 

bağçası iĢə götürər və təĢəkkür də edər! 

  --Elə isə, - dedi ÇeburaĢka, -  mən çox 

Ģadam! 

Qəhrəmanlarımız belə də elədilər. Evdə klub 

yaratdılar, ÇeburaĢkanı isə uĢaq bağçasına oyuncaq 

əvəzi verdilər. Hamı razı qaldı. 

Buna görə mən karandaĢı götürüb balaca 

 

 SON 

 

sözünü yazmağı qərara aldım. 

Lakin karandaĢı əlimə alıb “son” sözünü 

yazan kimi ÇeburaĢka mənim yanıma qaçıb-gəldi. 

-Necə yəni son? – o hayqırdı. – “Son” 

yazmaq olmaz! Mən hələ ziyankar ġapoklyakla 
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hesablaĢmamıĢam! əvvəl onunla haqq-hesabı 

çürüdək, sonra:”Son” yaz. 

-Buyur çürüt, - dedim. – Görəsən bunu necə 

edəcəksən? 

 -Sadəcə, - ÇeburaĢka cavab verdi. – 

Görərsiniz! 

Hər Ģey doğrudan da sadə Ģəkildə baĢ verdi. 

O biri səhərcə Gena, Qalya və ÇeburaĢka 

birlikdə ġapoklyak qarının həyətinə gəldilər. Onuların 

əllərində böyük rəngarəng qəĢəng hava Ģarları vardı. 

Bu zaman ġapoklyak skamyada əyləĢib 

növbəti dolaĢıq iĢlərinin planını cızırdı. ÇeburaĢka 

ona dedi: 

-Sizə Ģar bağıĢlayımmı? 

-Havayı? 

-Əlbəttə! 

-Ver gəlsin, - dedi qarı və ÇeburaĢkanın 

rənglənmiĢ Ģarlarının hamısını qamarladı. – Ələ 
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aldım, geri qaytarmaram! – deyə o dərhal bildirdi. 

Qalya soruĢdu: 

-Yenə istəyirsiniz? 

-Ver gəlsin! 

Ġndi onun əlində iki Ģar bağlısı vardı və onlar 

qarını yerdən ayırmaqdaydılar. 

-Yenə verimmi? – söhbətə qoĢulan Gena öz 

Ģarlarını uzatdı.   

-Əlbəttə! – Və Genanın Ģarları da acgöz 

ġapöklyakın əlinə keçdi. 

Artıq üç Ģar bağlısı qarını yuxarı qaldırırdı. O 

yavaĢ-yavaĢ torpaqdan ayrılıb buludlara doğru üzdü. 

-Yox, mən səmaya istəmirəm! – qarı qıĢqırdı. 

Lakin artıq gec idi. Külək onu ağuĢuna alıb 

uzaqlara aparırdı. O qıĢqırdı: 

-Quldurlar! Mən hələ qayıdacağam! Sizin 

həyatınızı cəhənnəmə döndərəcəyəm! 
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O, doğrudanmı qayıdacaq? – Qalya 

ÇeburaĢkadan soruĢdu . – Onda həqiqətən günümüz 

qara olacaq. 

- Narahat olma, - ÇeburaĢka dedi. – Külək 

onu uzaqlara aparacaq və adamların köməyi olmadan 

o heç cür qayıda bilməz. Və o əgər indiki kimi  

ziyankar və zalım olacaqsq, ona heç kəs kömək 

etməyəcək. Deməli, o heç cür Ģəhərimizə gəlib – çixa 

bilməyəcək. Hə, biz onu yaxĢı tərbiyələndirdikmi? 

-YaxĢı, - dedi timsah. 

-Lap yaxĢı, -  Qalya razılaĢdı. 

Bundan sonra mənə o qaldı ki, karandaĢı 

əlimə alıb  iki kəlmə söz yazım: 

 

POVESTĠN SONU  
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