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MEHDİ SEYİDZADƏ 

 

AĞACLARIN SÖHBƏTİ  

 

 

BAKI-GƏNCLİK  
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Bi r dәfә  sәһәr -sәһәr 

Gülbәnizlә  Sәnubәr 

Kәnddәn yola düzәldi ,  

Yaxın meşәyә  gә ld i .  

Qızlar gördü ağaclar  

Sәf çәkib qatar -qatar. . .  

Maraqland ı S әnubәr 

Dedi:—Hәr  ağac әgәr 

Danışsa, ay Gülbәniz, 

Adını  bil әrd ik biz.  

Qızın  bu sözl әrindәn, 

Tәrpәn ib öz yer ind әn 

Ağaclar  gird i bәһsә,  

Verdi  burda sәs-sәsә .  

Әn әvvәl  uca çinar ,  

Vüqarl ı,  qoca çinar  
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Çox һәvәslә  d il lәndi,  

Yarpaqlar ı yel l әndi .  

Dedi:—Adımdır çinar,  

Gümüşü  yarpağım var .  

Hamı  sevi r  kö lgәmi, 

Bәzәyirәm ölkәmi.  

Bu söһbәtә  qarışd ı,  

Yekә  pal ıd danışd ı .  

Söylәdi : —Palıdam mәn ,  

Tanın ı ram gövd әmdәn . 

Gurlasa gurum-gurum, 

Çaxsa şimşәk,  i ld ır ım,  

Mәni  s ınd ı ra bilmәz,  

Budaqlarım әyi lmәz.  
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Danışdı  şam ağacı,   

Dedi:—  Yalı -yamacı   

Bәzәyirәm һәmişә .   

Yerim olur  dağ, meşә .   

İynә tәk yarpağım var ,   

Yamyaşı lam q ış , baһar .  
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Qә lәmә  gә l ib d ilә 

Söylәdi  çox fәrәһ lә:  

— Qә lәmәyәm, qәlәmә ! 

Bәnzәyirәm qә lәmә .  

Göylәrә  qalxı r  başım,  

Buludlard ı r yoldaşım.  
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Di lә gә ld i qovaq  da,  

Söylәdi  özü һaqda:  

— Quşlar  olur  qonağım,  

Çoxdur  qolum,  budağı m! 

Bir fiki r  ver  gör necә 

Yarpağım olur incә.  

 

 

 

 

 

Narbәnd  dә çox һәvәslә ,   

Qәlb oxşayan  xoş sәslә   

Söylәdi : —Narbәndәm mәn .  

El  xoşlanı r kölgәmdәn.   

Kölgәmdә  һәr  gün  gә li r  

Qoyun-quzu din cә li r .  
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Akasiya gü l ә-gülә,   

Danışdı  çox fәrәһ lә.   

Söylәdi : —  Güllәr imdәn  

Tanın ı ram yazda mәn .  

Mayda açıram çiçәk,   

Güllәrim olur  göyçәk.  

 

 



8 

 

Çökә  dedi :—Çökәyәm, 

Görün  necә yekәyәm 

Çiçәklәdiyim zaman  

Uçub gәlәr  ar ılar ,  

Ası lar budağımdan,  

Mәndәn şi rin  bal  alar .  
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Әsdi  göy budaqlar ı,   

Danışdı  yarpaq lar ı.   

Söyüd  ded i:—Hәr  yerdә  

Hәr  kәnddә,  һәr şәһәrdә   

Yerimdir çay qı rağı,   

Bәzәyirәm torpağı .  
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Qarağac dedi : —Bilin ,  

Ağacı  var  һәr  el in .  

Mәn bit i rәm bu  eld ә.   

Şöһrә t im gәzir  d ildә   

Әssә  nә  qәdәr külәk,  

Yerimdә  durmuşam bәrk. 

 

 

Ә t rafa d iqq ә t  etd i,   

Mimoza söһbә t  etdi .   

Söylәdi : —Ancaq gend әn   

Baxın zövq  alın  mәndәn.  

Ә l  dәysәn  mәnә әgәr ,   

Çiçәklәrim tökülәr .  
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Böyrü tikan  böyürtkәn   

Dedi:  —Mәnәm böyürtkәn,   

Meyvә lәr im dad lıdı r,   

Şöһrәt lid i r,  adl ıd ır .   

Mürәbbәm meyxoş olu r,   

Yeyәnlәrә  xoş olur .  
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Qarağat  da di l açd ı,   

Sözüylә  şәkәr saçd ı .   

Dedi:  —Meyvәm dәyәndә   

Gә l ib mәni  dәri r lәr .   

Hәr  şәһәrә,  һәr kәndә  

Mәni  pay göndәri r lәr .  
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Bәdmüşk ded i:—Әt rim var ,   

Mәnim dә öz xә tr im var .   

Baһar fәsl i gә lәndә ,   

Gül  açıl ıb gülәndә  

Mәn dә  çiçәk açı ram,   

Gözә l  әti r saçıram .  

 

 

 

 

 

 

Evkal iptә  söz çatdı ,  

Göyә  qol -budaq  atd ı.   

Dedi:  —Çox qüdrә tl iyәm,  

Güclüyәm,  qüvvә t l iyәm.  

Seçil i rәm ağl ıqda,   

Bi ti rәm bataq l ıqda—   

Orda q ızd ırma olmaz,   

Ağcaqanad tapı lmaz.  
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