ALTIN YUMURTA
Zamanlardan bir zaman, dağların başındaki bir madenci köyünde, işsiz kalan bir
madenci yaşarmış. Bir karış bile toprağı yokmuş. İşini de kaybettiğinden ormana
gidip kuş tutmaya, yakaladığı kuşları da, köy pazarında satmaya başlamış. Bunu
isteyerek yapmasa bile kolayına gittiğinden devam ediyormuş. Kuşçular hep
güneş doğarken avlanmaya çıkarmış. Güneş doğduğunda, hava yeniden
aydınlandığı için sevinen zavallı kuşlar, bu saatlerde daldan dala uçarlar, bu
nedenle de kolay yakalanırlarmış.
Yine bir sabah şafakta, madenci, oğluyla birlikte kuş yakalamaya çıkmış. Daha
tuzaklarını kurmadan, ağlarını yaymadan, güzel bir saka kuşu gelip küçük
oğlunun omuzuna konmuş. Kaçmaya da hiç niyeti yokmuş. Bütün gün onlarla
birlikte kalmış. Akşam eve döndüklerinde de küçük kafese severek girmiş. Bütün
gece şakımış. Ertesi sabah, madencinin oğlu, kuşa taze su vermeye gittiğinde bir
de ne görsün! Kafesin içinde ufacık bir kuş yumurtası var. Ama bu yumurta
bildiğiniz sıradan kuş yumurtası değil, som altından bir yumurtaymış. Aile,
sevinçten bayram yaparken, babaları da köydeki kuyumcuya gitmiş. Kuyumcu da
hayatında böyle bir şey görmemiş. Altını ölçmüş biçmiş, tartmış ve sonunda bir
şapka dolusu para vermiş. Ertesi gün ve daha sonraki günler her sabah, kafeste
bir altın yumurta daha bulmuşlar. Madenci ailesinin parası artmaya başlamış.
Sonunda günün birinde kuş, insan dilinde konuşarak: “Artık yeteri kadar paranız
var. Şimdi bu paralarla köyden kendinize bir tarla alın. Tarlanın bir kısmını bahçe
yapın. Diğer kısmına arı kovanları yerleştirin. Ağaçlar, çiçekler dikin. Bir yanda
arılar çalışırken, öte yanda da arılar gibi sizler de çalışın. Çalışkanlığınız kısa
sürede meyvesini verecek, sizler bir şeye muhtaç olmayan mutlu insanlar
olacaksınız. Ama bunları yaparken artık kuş yakalamaktan vazgeçeceksiniz. Eğer
bir tek kuş bile tutarsanız, sahip olduğunuz her şey anında yok olur.”
Madenci ailesi kuşun dediklerini yapmış. Saka kuşunu da serbest bırakmışlar.
Gerçekten de cennet gibi bir bahçeye sahip olmuşlar. Onların bahçelerinde kimse
kuş tutmadığından, çevredeki bütün kuşlar orada toplanıp, orada ötüşür
olmuşlar.
Madenci ailesi, özgür kuşları ile birlikte mutlu yaşamış.
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Madenci neden kuş avlıyormuş? Bunu isteyerek mi yapıyormuş?
Kolayına gitmek ne demek? Sizce, madenci istese başka iş yapabilir miydi?
Madencinin oğlu ile eve dönen Saka kuşu ailede ne gibi değişikliğe yol açmış?
Saka Kuşu dile geldiğinde ne demiş?
Saka Kuşunun dediklerini yapan aile ne kazanmış?
Kuşu kafeste tutmak ve altınları harcayıp çalışmadan yaşamak daha kolay
değil miydi? Madenci kuşun dediklerini neden yapmış olabilir?
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