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 یگونئ

  پورناصح انگیز روح

 

ن بئله توستولوایدی  ده نه. نین قاباغیندا دایاندیم گلیب پنجره. الردا گؤی اوزو قارالدی بیردن اوزاق

یه  اوسگورمه. نی باغالدیم پنجره. ده بیر یئر اود توتوب یانیردی؟ نفسیمی دالی قایتاردیم ھاوا؟ بلکه

 .زدییدیم اگر، قورتارماق بیلم دوشسه

توستونون بونجا . گئده یاخینالشیردی -قارالیق گئت. له گؤیه باخیردیم گؤزومو قیرپمادان حیرت

ر قارا قوشو  دک بو قده ایندییه! وای. له یاخینالشماسینا اینانا بیلمیردیم قارالیغینا، اؤزوده بو سرعت

اؤزو ایله بیر شیی ایدی، آمما نه بیر یئری ییخیردی،نه  قوش سئل. میشدیم بیر یئرده گؤرمه

 .آپاریردی

. ن یئره دولموشدو د شمه لری گؤیه یئرله جیککیلتی. ایدیلر یوخسا؟ گؤیده دالغاالنیردیالر قارانقوش

لر  اؤزونو ایتیرمیش. لری گئری قالیردیالر بعضی. ییمده بیر زادی قاینادیردیالر الر، اوره من سئون قوش

لری ھوندور بناالرین  بعضی. قدا قاریشیب اونالرا گئدیردیلرکیمی اوچوردوالر؛ دالغاالر گئری قاییتدی

اوزاق یئرلردن گلیب اوزاق یئرلره گئدنلره . ن سونرا قانادالنیردیالر  اوستونه قونوب، بیر آز دینجلدیکد

اوستومه . چوخ اوشویوردوم. منسه اوشویوردوم. قار چوخ تئز باشالمیشدی، چوخ تئز. ییردیلر بنزه

م یانیردی، ایچیمده کی  سوبایا دایانیردیم، گؤوده. ده اوشویوردوم چکه، یئنه -  هنئچه یورغان چک

 .الشیردی آمما بوزالر قاتی

لری یئر اوال  جک دن باشقا گئده گونئی. اونالرال اوچماغا قرارالندیم! اونالرال اوچا بیلسیدیم اگر

 .اونالر یالنیز گونش یوردونون یولچوالریدیالر. بیلمزدی

. لندیردیم بیر آز سرعت. قالدیریب، ائندیریردیم. سینه چیخیب، قولالریمی آچدیم ن ھرهنی پنجره

سؤزونه . نین بیری دلی دوش یئره بیریسی منی توتارکن باغیردی، دلی. گؤزلریمی یومدوم

 .دیم باخمادان ایشیمه دوام ائله

زوندن ھر شئیی گؤرمک گؤیون او. یه ساری اوچوردوم الرال برابر، گؤیده دالغاالنیب گؤنئی قوش

 .کی بوزالر یئرین وئرمیشدی قاینار بوالغالرا، ایستی دولوردو جانیما ایچیمده. اولوردو

آشاغییا . یه دوغرو  یه گلین آپاریردیالر گونئی جیککیلده - یه لییب، جیککیلده الر منی احاطه قوش

 .ده منه باخیردیالر سیندن ایکیسی نین ھره پنجره. باخدیم
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