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Paspal Köpek’in canı o kadar sıkıl-
mıştı ki, çöp tenekesindeki bayat bir 
pastanın üzerindeki sinekleri sayıyordu. 
Fındık kadar aklıyla yaptığı hesabın so-
nucunu tam bulmak üzereyken, ne oldu-
ğu anlaşılmayan bir şeyin üzerine düştü. 
Onu kokladı ve hemen ağzına attı.

“Paspal Köpek, yediğin şey sanırım 
bir mum,” diyerek onu uyardı Şaplapla.

“Evet, hem de çilekli!” dedi Paspal 
Köpek. Midesine indirdiği şey, onun için 
bir ziyafetti. 
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Ama zavallı kuçu kuçu birden kendi-
ni kibriti olmayan bir mum kadar yalnız 
hissetti: Hiç kimsenin onun, sokak ke-
dilerinin ve lağım farelerinin en sevdiği 
köpeğin, doğum gününü kutlamadığını 
fark etti. 

“Şaplapla, sen ne zaman doğdun?” 
diye sordu.

“13 Mart’ta.”
“Nereden biliyorsun?”
“Annem beni terk etmeden önce bir 

gazete kâğıdına sarmış. Gazetenin üze-
rinde bu tarih yazıyordu. Peki senin do-
ğum günün ne zaman, Paspal Köpek?”

 “Bilmem. Annem beni doğrudan 
pe atmış, ambalajsız.”

Zavallı Paspal Köpek, yedi yaşında 
mıydı, yoksa iki yüz yaşında mıydı, hâlâ 
bilmiyordu.  
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çö-

“Harika bir fikir,” diye düşündü Pas-
pal Köpek. “Ben de doğum günümü kut-
layacağım.”

“Bizim çöp tenekemizde kutlamayı 
düşünmüyorsun değil mi?” diye sordu 
Şaplapla.

“Neden olmasın? Bizimki diğer çöp 
tenekelerinden daha pis değil!”

“İyi de, doğum tarihini bile bilmiyor-
sun.”

“Bir pazar günü yapmamız gerekiyor. 
Doğum günleri hep hafta sonuna denk

Paspal Köpek, ketçap kalıntılarını 
gözüne sıçratarak kartondan bir pizza 
kutusunun üzerine şunları yazdı: 
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gelir.”



Ama doğum gününü ilk kez kutlaya-
cak her kuçu kuçu gibi o da aniden endi-
şeye kapıldı.

“Korkuyorum, Şaplapla.”
“Neden, Paspal Köpek?”
“Kimse gelmez diye.”
“Endişelenme, davetli listesi yapaca-

ğız: Güvercin Jimi, fare Hektor, zürafa 
Sofi.”

“Davetli sayısı bu kadar az mı ola-
cak?” diye düşündü Paspal Köpek. “Do-

Paspal Köpek, seni 
pazar günkü doğum 
gününe davet ediyor. 
İstersen kılık 
değiştirerek 
gelebilirsin.
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ğum günümün gerçekten çok paspal geç-
me ihtimali var!”

Ama tam önlerinde, çöpünü atmak 
için bekleyen küçük bir kız, her şeyi duy-
muştu.

“Eğer istersen, ben senin doğum gü-
nüne gelirim kuçu kuçu. Genelde kimse 
beni davet etmez.”

“Çok iyisin, senin adın ne?” diye sor-
du Paspal Köpek.

“Hepyenik Jeni.” 
“Ne komik isim!” dedi Şaplapla.
“Beni, büyük bir yenilginin olduğu 

bir gece, stadyumun önünde bulmuşlar. 
Bu yüzden ismim bu. Ama seni şimdiden 
uyarayım, benim gelmem bir şeyi değiş-
tirmez!” dedi Hepyenik Jeni. 

 “Neden?” diye sordu Şaplapla.
“Popüler biri değilim de ondan.”
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 “Popüler de ne demek?” diye sordu 
Paspal Köpek.

 “Mesela, Makarnalar Kraliçesi, o 
çok popülerdir. Üzerinde Makarnalar 
Kraliçesi’nin olduğu silgiler, kalemtıraş-
lar, tabaklar var.”

“Zavallı küçük kız, bir silgi olmak is-
tiyor,” diye düşündü Paspal Köpek.
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