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Kış gelmişti. Paspal Köpek ve Şaplap-
la çöp tenekelerinde soğuktan titriyor-
lardı. Sardalya kutuları donmuştu, hatta 
dondurulmuş yiyecekler bile donmuştu. 

– Aa! Şaplapla bak şeker yağıyor!
– Kar o, Paspal Köpek. Eğer böyle yağ-

maya devam ederse, çöp tenekemiz pud-
ra gibi yumuşak karla dolacak, dedi Şap-
lapla. 

– İşte ben de onu diyorum, pudra şe-
keri yağıyor!
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Zavallı Paspal Köpek, hiçbir şey bil-
miyordu. İki arkadaş ısınmak için eski 
bir kış şarkısı söylemeye başladı:

Yaşlı çirkin bir kedi var, çöp tenekemin 
tepesinde,

Duvarlar kirli, tahtalar pis,
Yaşlı bir deve var kapımın önünde.

– Şaplapla, tepelerden kaymayı öyle 
çok istiyorum ki, diye iç çekti Paspal Kö-
pek.

– İlk önce çöp tenekelerinden çıkman 
lazım, diyerek kahkaha attı süslü kaniş. 

– Biz ilk kar tatilimize çıkacağız, diye 
böbürlendi küçücük bir mont giyen kısa 
bacaklı köpek.

– Annem bana kâküllerimi uçuştura-
cak bir kayak dersi hediye etti, diye ekledi 
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süslü kaniş. Hadi hoşça kalın, çöp torba-
ları!

Zavallı Paspal Köpek ve Şaplapla’nın, 
görüp görebileceği tek tepe, çöp tenekele-
rinin tepesiydi. Birden, Paspal Köpek’in 
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içine bir umut doğdu, gazetedeki bir ilan-
la burun buruna gelmişti:

– Şaplapla, şans sonunda çöp teneke-
mize güldü! Husky1 olup, çöp tenekeleri-
ni çekeceğim! diye sevincini dile getirdi 
Paspal Köpek.

– Sen daha kendini çekemiyorsun, 
Paspal Köpek.

– Oyunbozanlık etme, Şaplapla. Bekle 
bizi kır tatili!

– Kış o, şapşal.

1 Husky (Sibirya kurdu): Kızak çekmek için kullanılan bir köpek ırkıdır.
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Anorak

Şehirler arası yolculukların gerçek-
leştiği tren garı çok kalabalıktı. Bere ta-
kan süslü kaniş ve küçücük bir tulum gi-
yen kısa bacaklı köpek cipsler, dergiler ve 
çikolatalı kuru mamalar alıyordu. Ama 
kış tatili yapmaya giden bir tek onlar de-
ğildi, anorak giymiş bir çocuk kayak bot-
larının içinde tepiniyordu.

– Baba, Altın Deve ödülümü ne zaman 
alacağım? 

– Altın renkli kar yağdığında, diye 
dalga geçti babası.

Aldığı cevaba çok bozulan küçük Ano-
rak, kayak takımlarını omzundan indirdi, 
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tüm hızıyla kalabalığın içine daldı ve ba-
basından kaçmak için yolcuların arasın-
dan slalomlar yaparak geçti. 

Paspal Köpek, onu yürüyen merdive-
nin tepesine çıkmış, tam aşağı doğru ka-
yacağı sırada gördü.

– Siyah pist mi bu? diye sordu Paspal 
Köpek.

– Hoşt, pis köpek! diye bağırdı Ano-
rak, ben yalnızca Huskylerle konuşurum!

– Ben de kaymaya gidiyorum! dedi 
Paspal Köpek.

– O zaman aşağıda, yürüyen merdive-
nin sonunda buluşuruz, yaşlı kuçu kuçu! 

Yolcuların korkmuş bakışlarının ara-
sında, küçük Anorak yürüyen merdiven 
bandının üzerinden kendini bıraktı ve 
havaya uçtu.

“Uçuyor, Altın Güvercin ödülünü 
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alır,” diye düşündü Paspal Köpek.
Oldukça çevik olan genç Anorak, ha-

vada takla attı ve kayak botlarının üzeri-
ne düştü. 

– Yıldızları dağıtan benim babam, 
bana da bir tane verecek! diye böbürlendi 
Anorak. 

– Böyle maskaralık etmeye devam 
edersen baban sana yıldızları gösterecek! 
dedi babası yürüyen merdivenin aşağı-
sından.

– Ne güzel dediniz! diye onayladı huy-
suz bir kadın. Günümüz gençleri kötü 
olan her şeyin kokusunu alıyor sanki.

– Evet, mesela siz de köpek gibi koku-
yorsunuz, diye karşılık verdi Anorak. 

– Aa, terbiyesiz!
Ama Anorak haklıydı, Paspal Köpek 

şeker bulmak için kadının çantasını kok-
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lamıştı.
– Günümüz köpekleri de her şeyi ya-

pabileceklerini zannediyorlar, diye ekle-
di kadın.

– Seni sevdim Paspal Köpek, dedi 
Anorak, babam sana bir yıldız verecek.

– Ben yıldız otomatı değilim, diye kız-
dı babası.

13


