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Bayan Kaz, az önce yaptığı 
çikolatalı pastadan çok 
memnundu. Çok güzel olmuştu 
doğrusu.

Bayan Kaz, “Vakvak vak vak, 
neredeyse mükemmel! Bir tek 
mumları eksik!” diye haykırdı. 
Büfenin çekmecesinden mum 
almak üzere salona koştu. 
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Ama mutfağa geri döndüğünde 
aşağı yukarı şöyle tınlayan çok 
güçlü bir çığlık attı:

“Vaaak!”
Zavallı Bayan Kaz, şaşkınlıktan 

neredeyse bayılacaktı.
Bir süre, hiç konuşmadan 

önündeki boş tabağa baktı.
Ama sonra kendine saygı 

duyan her kazın, fırsat bulduğunda 
vaklaması ve yaygara koparması 
gerektiğini hatırladı. Bu mükemmel 
bir fırsattı!

Böylece sağa sola doğru 
vaklamaya başladı:

“Vakvak vaaakvaaak vaaak 
yolunda gitmeyen bir şeyler var!  
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komşularının yardımına koştu. 
Böylece vakvaklar, cikcikler ve 
gıdaklamalar arasında karmaşa 
epey arttı.  

Vakvak vaaak pastam nerede? 
Vakvak vaaak vaaak yok… Vak 
burada vak burada bile…”

Tüm bu şamatayı duyan 
Bayan Gıtgıt ve civcivleri 
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Gerçekten de hırsız, kapıya 
doğru çikolatalı bir sürü ayak 
izi bırakmıştı. Bayan Kaz, ayak 
izlerini takip etmeye karar verdi. 
Bunların onu küçük hırsıza 
götüreceğinden emindi. 

Yürüdü, yürüdü, ayak izleri 
kurbağa Kurba'ya kadar gelmişti.

“Aha!” diye bağırdı Bayan Kaz. 
“Pastamı sen çaldın, değil mi?”

Orayı aradılar, burayı 
aradılar…

Ama pasta yok olmuştu. 
Sonra iki civciv onu önlüğünden 
çekiştirdi. Bayan Kaz aşağıya 
doğru baktı ve birdenbire bir 
çığlık attı. 

“Vaaakkk! Ayak izleri! Vak 
burada vak burada, döşemenin 
üstünde!” 
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“Hayır, ben değildim,” diye 
yanıt verdi Kurba. “Zaten bunlar 
bir kurbağanın ayak izleri değil.”

“Eyvah! Özür dilerim,  
Kurba!” diye haykırdı Bayan 
Kaz, çok utanmıştı. Kendini 
affettirmek için arkadaşını o 
akşamki sürpriz partiye davet 
etti. 

“Kesinlikle geleceğim,” diye 
yanıt verdi Kurba. “Ama parti 
kimin için?”

“Sürpriz!” dedi kaz ve 
çikolatalı ayak izlerini takip 
etmeye devam etti. Ta ki biraz 
sonra, Paskal’a rastlayana kadar.  
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Kaz peşinden koşarak, 
“Çikolatalı pasta, canım benim!” 
diye yanıtladı.

“Etrafına bak biraz: Her yere 
ayak izini bırakıyorsun!” 

Suçlu suçlu 
kaçtığını görünce, 
Bayan Kaz 
bağırdı:

“Dur orada! 
Pastamı sen mi 

çaldın?”
Paskal koşmaya 

devam ederek, 
“Hangi pastayı?” 

diye sordu.








