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Yaz gelmişti. Paspal Köpek sıcaktan, 
Şaplapla da susuzluktan bayılmak üze-
reydi ve sinekler de sinek gibi yere ya-
pışmıştı. Eski bir tanıtım broşürünün 
önünde, iki arkadaş deniz kenarında tatil 
yapmanın hayalini kuruyordu:

“Paspal Köpek, keşke Fransız Rivie-
rası’na gidebilseydik...”

“Riviera* dediğin zeytinyağı gibi mi 
Şaplapla?”

“Daha da iyisi.”
* Bir zeytinyağı çeşidi.
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“Bak Şaplapla, plaja gitmek için ha-
zırlık yapıyorum! 

Paspal Köpek, yoldan geçenlerin tik-
sinen bakışları altında, içindeki küçük 
köpeği oluğun içinde yüzdürüyordu. Tam 
kendini bir yer beziyle kurulayacağı sıra-
da Şaplapla bağırdı:

“Belki bir şansımız vardır!”
“Unutulanlar Kolonisi’yle mi? Hani 

şu terk edilmiş köpekler ve ezilmiş kedi-
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ler için olan koloniyle mi?”
“Evet Paspal Köpek, tatile gideme-

yenleri bir araya getiren koloniyle.”
“Zeytinyağı Rivierası’nı da görebilir 

miyiz?”
“Sen yine de fazla umutlanma Paspal 

Köpek.”
Unutulanlar Kolonisi’nin önünde, 

Paspal Köpek ve Şaplapla mahallenin 
kedi ve köpekleriyle sıraya girdiler. 
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“Görünüşe göre geriye yalnızca dağ-
larda yer kaldı,” dedi üç bacaklı bir kedi.

“Evet, bir de çadırın, suyun ve elektriğin 
olmadığı kamplarda,” diye ekledi kuyruğu 
olmayan bir köpek.

“Benim için sorun değil,” dedi Paspal 
Köpek.

Ama çirkin olduğu kadar da saf olan 
bu hayvanın şansının yaver gittiğine pek 
rastlanmamıştı. Ne yazık ki bütün yerler 
dolmuştu ve Unutulanlar Kolonisi artık 
kimseyi kabul etmiyordu. 

“Seneye tekrar deneyin, pire torbala-
rı!” diye bağırdı görevli. Ama Paspal Kö-
pek ve Şaplapla yerlerinden kıpırdaya-
madı, patileri katrana bulanmıştı.

“Sen bana beğendiğim bir banyo halı-
sını hatırlatıyorsun,” dedi görevli Paspal 
Köpek’e, “Belki senin için bir şeyler ya-
pabilirim.”
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“Seninle gelirim ama yüzmem,” diye 
uyardı Şaplapla.
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Paspal Köpek, bir kutu dolusu yaş 
mama hayal ederken, Şaplapla da en kö-
tüsünü düşünüyordu. 

“Varış noktamız, Fransız Rivierası 
için hâlâ bir yerim var. Her zaman yok-
sullar için bir kişilik yer ayırırız,” dedi 
görevli.

“Kedimi de getirebilir miyim?” diye 
sordu Paspal Köpek.

“Neden olmasın? Ne kadar çok, o ka-
dar iyi.”
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