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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Küçük Stumpy



Uzaklarda bir ormanda yaşayan bir adam ve bir kadın vardı. Çocukları olmadığı için 
ikisi de çok mutsuzdu.

Adam oduncuydu. Bir gün ormanda küçük bir çocuğa benzeyen bir kütük buldu ve 
kütüğü alıp eve götürdü.

Adam eve ulaştığında: “Sevgilim, sana küçük Stumpy’yi getirdim!” dedi. Kadın çok 
mutlu oldu. Küçük Stumpy’yi bebek karyolasına koyup ona şarkı söylemeye başladı.

Beşikten bir ses geldi: “Anne! Yemek yemek istiyorum!”

Kadın mutfağa koştu ve yulaf lapası pişirdi. Lapadan bir tabak getirdi ve küçük Stumpy 
hepsini yedi. Bir süre sonra tekrar bağırdı: “Anne! Yemek yemek istiyorum!”

Evde bir somun ekmek vardı ve kadın küçük Stumpy’ye bu ekmekten bir dilim 
vermek istedi. Ama küçük Stumpy karyoladan fırladı ve ekmeğin tümünü yedi!
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Bir süre sonra bir kez daha bağırdı: “Anne! Yemek yemek istiyorum!”

Ancak kadının verecek başka yiyeceği kalmamıştı. Küçük Stumpy ağzını açtı ve kadını  
olduğu gibi yuttu!

Öğleden sonra adam eve geldi. Küçük Stumpy ona: “Baba! Yemek yemek istiyorum! Bir 
tabak lapa, bir somun ekmek ve annemi yedim, şimdi de seni yiyeceğim! “dedi.

Ve adamı olduğu gibi yuttu!
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Bundan sonra küçük Stumpy dışarı çıktı. Yolda elinde birkaç yonca olan bir hizmetçiyle 
karşılaştı. Yanına gitti ve: “Bir tabak yulaf lapasını, bir somun ekmeği, annemi ve 
babamı yedim; seni de yiyeceğim!” dedi.

Hizmetçiyi yoncalarla birlikte yuttu ve yoluna devam etti.
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Biraz sonra el arabası süren bir çiftçiye rastladı. Yanına gitti ve: “Bir tabak yulaf 
lapasını, bir somun ekmeği, annemi, babamı ve yoncalarıyla birlikte bir hizmetçiyi 
yedim; seni de yiyeceğim!” dedi.

Ve el arabasıyla birlikte çiftçiyi yuttu.

Yolun aşağısında bir domuz çobanı gördü. Yanına geldi ve: “Bir tabak yulaf lapasını, 
bir somun ekmeği, annemi, babamı, yoncalarıyla birlikte bir hizmetçiyi ve el arabasıyla 
birlikte bir çiftçiyi yedim; seni de yiyeceğim!” dedi.

Ve çobanla ve domuzlarını yuttu.
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Daha sonra bir tepede birkaç koyunu olan bir çoban gördü. Yanına gitti ve: “Bir tabak 
yulaf lapasını, bir somun ekmeği, annemi, babamı, yoncalarıyla birlikte bir hizmetçiyi, 
el arabasıyla birlikte bir çiftçiyi, bir domuz çobanını ve domuzlarını yedim; seni de 
yiyeceğim!” dedi.

Veee hooop! Çoban, kuzular ve çobanın köpeği Fido küçük Stumpy’nin midesine 
indi.
Ardından küçük Stumpy, çapayla bahçesindeki otları temizleyen yaşlı bir kadın 
gördü. Yanına geldi ve: “Bir tabak yulaf lapasını, bir somun ekmeği, annemi, babamı, 
yoncalarıyla birlikte bir hizmetçiyi, el arabasıyla birlikte bir çiftçiyi, bir domuz 
çobanını ve domuzlarını, sonra da bir başka çobanı, köpeğini ve kuzularını yedim; 
seni de yiyeceğim!” dedi.
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Stumpy kocaman ağzını açtı ... ama yaşlı kadın hızlıydı ve küçük Stumpy’nin kocaman 
yağlı göbeğini elindeki çapayla parçaladı. Stumpy yere düştü.

Çobanın köpeği Fido küçük Stumpy’nin karnından fırladı, onun ardından da çoban 
ve kuzuları. Fido kuzuları bir araya getirdi, çoban ıslık çaldı ve hepsi evlerine gittiler. 
Daha sonra bir grup domuz koşarak küçük Stumpy’nin karnından çıktı. Hemen 
arkalarından gelen çoban kamçısını şaklattı ve hepsi çobanın peşinden koştu. Sonra 
el arabasıyla çiftçi çıktı ve çobanın peşinden koştu. Ardından yoncalarıyla birlikte 
hizmetçi, sonra adam ve en son da kadın. Adamla kadın evlerine dönerken bir somun 
ekmeği de yanlarında götürdüler. 
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