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Oksitanca Gayda 

Bir varmış, bir yokmuş, oksitanca « bodega » denilen, gayda 

çalan bir çoban varmış. 

Bir akşam derenin kenarında dinlenmeye gitmiş. 

İlk çıkan yıldıza bakmakla meşgulken, enstrümanının 

kayarak bir taşa takıldığını görmemiş. 

Müziğin çekiciliğinden küçücük bir peri görünüvermiş. 

Çoban uyukladığı bir anda, o gaydaya yaklaşmış. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

Hiç kimse olmadığına göre, enstrümanın içine kuruluvermiş. 
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« Vrak, vrak, vrak » bir kurbağa taşın üstüne sıçramış. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

- Evet, tamamen yalnızım. Gel. 

Ve kurbağa içeriye dalmış. 

« Aii, aii, ai » Bi küçük eşek dereye su içmeye gelmiş. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

- Evet, biz ikimiz varız, peri ve kurbağa. Gir içeri. 

Küçük eşek de içeri girmiş. 

« Uuu, uuu,uuu » bir kurt ortaya çıkmış. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

- Evet biz üçümüz varız, peri, kurbağa, eşek 

- Çıkın dışarı yada ben sizi yiyeceğim ! 

- İyi,iyi tamam ! Girmeye çalış ! 

Ve kurt gaydanın içine girmiş. 
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« Ha, ha, ha » Bir cadı gaydanın üzerine inmiş. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

- Evet biz dördümüz varız, peri, kurbağa, eşek ve kurt. 

- Bana bir yer açın yoksa sizi toza çevireceğim. 

- Ne olur ! Yapma ! Sıkışıyoruz, içeri gir. 

Büyücü içeriye süzülmüş. 

« Güm, güm, güm » Bir ejderha ortaya çıkmış. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

- Evet biz beşimiz varız, peri, kurbağa,eşek, kurt ve büyücü. 

- Bana bir yer açın yada sizi suyun dibine göndereyim. 

- Tamam, tamam biraz daha sıkışabiliriz, gir içeri. 

Ejderha içeriye sürünmüş. 

« Çır, çır, çır » bir karınca yaklaşmış. 

- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ? 

- Evet biz altımız varız, peri, kurbağa, eşek, kurt,büyücü, ve 

ejderha. O  kadar  küçüksün ki kendine iyi bir yer  

bulabilirsin ! 

Ve karınca yanlarına geçmiş. 
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Aniden çoban uyandı ve gaydasının yerinde olmadığını 

gördü. 

O suyun yakınında görünüyordu. Kocaman bir hale gelmişti. 

Zorlukla yerden kaldırdı, nefes aldı ve üfledi. Çığlıklarla ses 

çıkarmışlar... 

Çoban, küçük perinin, kurbağanın, eşekin, kurtun, 

büyücünün, ejderhanın ve karıncanın çıktığını görmüş. 

- Korkmayınız, dedi. Haydi dansa ! 

Çoban gaydasını çalmış ve yeni yedi arkadaş sabahın erken 

saatlerine kadar dans etmişler. 

Ve o günden beri gaydanın sesi, bütün hayvan seslerini 

birleştirmeyi başarmış. 

 


