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    Bir zamanlar çok uzak diyarların birinde yemyeşil ormanın içinde mis kokulu

çiçeklerin arasında küçük bir köy varmış. Bu köydeki insanlar o kadar mutlularmış ki

yedi kıtada mutlulukları dilden dile dolanır dururmuş. Köylerinden dışarıya kimse

çıkmaz, köylerinin dışından da pek insan gelmezmiş. Kendi içlerinde çok mutlu olan bu

insanların diğer insanlardan biraz farkı varmış. Bu köyün insanları o kadar uzunmuş ki

bazısı evine girebilmek için kafasını kapı eşiğinden eğdikçe eğermiş. Neşeli mi neşeli

çocuklar her gün dışarıda oyunlar oynar, evlerinin bahçesinde oturan yaşlılar dahi bazen

çocukların oyunlarına katılıp eğlenirmiş. Günler böyle devam ederken bir gün bir fırtına

çıkıvermiş. Bu fırtına öyle bir fırtınaymış ki insanı dünyanın öbür ucuna kadar

uçurabilecek hortumlara sahipmiş. Bütün köy halkı korkuyla evlerine çekilmiş. Günlerce

fırtınanın dinmesini beklemişler. Tam ümitleri tükenmişken pencerelerine güneşin sıcak

yüzü çarpınca sevinçten tüm köy halkı evlerinin dışına çıkıp birbirlerini kucaklamışlar.

Uzun zamandır birbirini görememiş çocukların sevinç çığlıkları yükselerek gökyüzünde

parıldamış. Fakat bu parıltı öyle uzun sürememiş. Köyün bilge bir yaşlısı varmış ve uzun

sakallarıyla köy halkına endişeyle bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş. Herkes bir anda

Yaşlı Bilge’nin sakallarının uzandığı yere doğru yürümeye başlamış. Köyün girişinde

sapsarı saçları güneşte ışıl ışıl parlayan küçük bir kız çocuğu yatıyormuş. Onu hemen

kucaklayıp, Yaşlı Bilge’nin evine götürmüşler. Bir süre sonra küçük kız uyanmış. Gözlerini

Yaşlı Bilge'nin üzerinde gezdirerek, ürkek tavırlarla doğrulmuş. Yaşlı bilge: ‘’Korkma,

küçük kız. Burada sana zarar gelmez.’’ demiş. Küçük kız Yaşlı Bilge konuşurken

dikkatlice dudaklarına bakıyormuş. Yaşlı Bilge küçük kızın kendisini anlamadığını fark

etmiş. Küçük kızın elinden tutarak onu dışarıya çıkarmış. Küçük kız şaşkınlık içinde köy

halkına bakıyormuş. Köy halkı o kadar uzunmuş ki kız onların yanında gerçekten de

küçücük kalıyormuş. Köy halkı kızın iyileştiğini görünce sevinçten kutlamalar yapmaya,

şarkılar söylemeye başlamış. Yaşlı Bilge halkını küçük kızın kulaklarının duyamadığı

yönünde uyarmış. Küçük kızla konuşurken kelimeleri ona daha özenli söylemelerini rica

etmiş. Köyün çocukları, küçük kızın elinden tutarak onu oyunlarına davet etmişler. Artık

kimsenin yüzünden gülümseme eksik olmuyormuş. Fırtınanın dağıttığı evleri,

düşürdüğü ağaçları ve yıkılan yerleri yavaş yavaş birlik içinde onarmaya başlamışlar

fakat kara bulutlar köylerinin üstünden bir türlü gitmek bilmiyormuş. Civar köylerden

gelen haberle köy halkını büyük bir panik kaplamış. İnsanlar ateşleniyor, nefes almakta

güçlük çekiyor, sürekli öksürüyor ve atlatamayanlar oluyormuş. Atlatamayan sayısı o

kadar artmış ki bu belirtilere sahip olmayan sağlıklı kişiler köylerini terk etmeye ve bu

mutlu köye gelerek yardım istemeye başlamış. En ezeli düşman köyden en samimi dost

köye kadar herkes perişan haldeymiş. 
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Yaşlı Bilge hastalığın kendi halkına bulaşacağından korktuğu için halkına ağızlarını ve

burunlarını kapatacak şekilde takılan maskeler dağıtmaya başlamış. Artık bütün köy

maskeyle dışarı çıkıyormuş. Köye kabul edilen civar köylerden gelen insanlarda maske

fikrini benimsemişler ve takmaya başlamışlar. Yaşlı Bilge halkını hastalıktan

koruduğunu düşünerek sevinçle köyün etrafında iki elini arkasında birleştirmiş bir

şekilde dolaşmaya başlamış. Her kim üzgünse veya mutsuzsa, zor durumdaysa veya

baygınsa ya da hastaysa Yaşlı Bilge'nin sakalları hissederek yön gösterirmiş. Şimdi de

sakalları ona bir yön göstermekteymiş. Merak ve endişe içinde sakallarını takip etmiş

Yaşlı Bilge. Kulağında bir ağlama sesi belirivermiş ve nihayetinde onu bulmuş. Fırtına

sonrası köyün girişinde baygın buldukları küçük kız yerde oturmuş, hıçkıra hıçkıra

ağlamaktaymış. Küçük kız yaşlı bilgeyi görünce hemen ayağa kalkmış. Yaşlı Bilge:

"Neden ağlıyorsun, yavrum." demiş. Küçük kız gözlerini dahi kırpmadan büyük bir

dikkatle Yaşlı Bilge'nin gözlerine bakıyormuş. Yaşlı Bilge ne olduğunu anlayarak bir

hışımda maskesini çıkarmış ve: "Kimsenin dudağını göremediğin için onlarla iletişim

kuramıyorsun değil mi küçük kız?" demiş. Küçük kız haftalar sonra birisinin ne

söylediğini anlayabildiği için sevinçten zıplamış ve sohbet ederek köyü dolaşmışlar.

Yaşlı Bilge o gece hiç mi hiç uyuyamamış, ince elemiş sık dokumuş ve sonunda küçük

kız için harika bir çözüm bulmuş. Sabah olunca heyecanla bütün köy halkını aralarında

belli bir mesafe olacak şekilde meydana toplamış, yanında da kocaman bir sandık

varmış. " Sevgili halkım, sizi bu hastalıktan korumayı düşünürken küçük kızımızı

unuttum. O da bizden biridir ve onun da mutluluğu hepimiz için önemlidir. Bu sandıkta

ağız kısmı saydam olan yeni maskeleriniz var." diyerek sandığı açmış. Sonsuz sayıda ağız

kısmı saydam olan maskeyi sırayla tüm köy halkı takarak küçük kızı selamlamışlar.

Küçük kız artık herkesle rahatça konuşabiliyormuş. Eski mutlu günlerine geri dönmüş.

Gel zaman git zaman bu hastalık yavaş yavaş bitmeye, köy halkı yavaş yavaş

normalleşmeye başlamış. Köy halkının başına ne gelirse gelsin hep bir arada kalmışlar;

uzun boylu, kısa boylu, kulağı duymuyor veya gözü görmüyor, kendi köylerinden veya

değil kimseyi ayırt etmeden mutlu bir şekilde yaşam sürmeye devam etmişler.
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