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Franz Eskiden  
Köpeklerden Korkardı

Franz bir köpeği olsun istiyordu. Hem de deli 

gibi. Ama kimse bilmiyordu bunu. Ne annesi, 

ne babası, ne de ağabeyi Josef.

Hatta en iyi kız arkadaşı Gabi’nin bile ha-

beri yoktu bundan. En iyi erkek arkadaşı Egon 

Most da hiç bilmiyordu tabii.

Franz da zaten, üç haftadan beri istiyor kö-

pek sahibi olmayı. Eskiden, “Köpekler sinirime 

dokunuyor; yüksek sesle havlıyor, ıslanınca 
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pis pis kokuyorlar !” diyordu hep. Ama aslında 

Franz bütün köpeklerden korktuğu için böyle 

söylüyordu.

Yalnızca kocaman sivri dişli olanlardan de-

ğil, kuyruğunu sallayan küçük köpeklerden bi-

le çekiniyordu. Hatta manavdaki kadının koca-

mış köpeği Fifi’den de acayip korkuyordu.

Oysa Fifi hiç havlamaz. Yalnızca tek bir di-

şi var ve bütün gün portakal kasasının yanın-

daki sepetinde uyuklayıp durur. Üstelik, kör 

galiba. Arka ayaklarından biri de sakatmış.

Bunlara rağmen, annesi ne zaman Franz’ı 

manava yollamak istese, gitmemek için hep bir 

bahane bulurdu.

Annesi bahanesini geçerli saymadığında 

ise, dizleri titreye titreye manavın yolunu tu-

tardı Franz. Ağır adımlarla. Durmadan da, “Fi-

fi zararsız, uslu bir köpek, hiç kimseye bir şey 

yapmaz !” diye mırıldanarak kendini ikna et-

meye çalışırdı.

Ama pek bir yararı olmazdı bunun. Mana-

va yaklaştığında dizlerinin titremesine bir de 

kalp çarpıntısı eklenirdi hep.

Dükkânın kapısı kapalıysa, açıp içeri gir-
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meye cesaret edene kadar dakikalarca tezgâh-

taki ıspanaklara, elmalara, yumurtalara bakar-

dı. İçeri girince de kapının önünden ayrılmaz, 

Fifi’nin sepetinden mümkün olduğunca uzak 

dururdu.

Bir keresinde manav kadın onun alışveriş 

listesini okuyup, “Üç muz, bir kilo havuç, bir 

marul, taze soğan ve dört limon,” diyerek, tez-

gâhın üzerinden Franz’a üç muz, bir kilo ha-

vuç, taze soğan ve bir baş marulu uzattı. Sonra 
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da limon kasasını gösterip, “Limonları kendin 

al,” dedi. Limon kasası tezgâhın önünde duru-

yordu çünkü. Portakal kasasının arkasında. Ka-

dının, tezgâhı dolanmasına gerek kalmıyordu 

böylece.

Franz’ın, limon kasasına ulaşması için, por-

FRANZ VE KÖPEK HİKÂYESİ 13

takal kasasıyla Fifi’nin sepetinin önünden geç-

mekten başka çaresi yoktu.

“Affedersiniz, bir yanlışlık oldu, annemin 

limona ihtiyacı yok bugün,” diye ciyaklayıver-

di. Çünkü Franz çok heyecanlandığı zaman se-

si tizleşir, ciyaklaşırdı.

Limon almadan eve dönünce de, annesi-

ne, manavda limon kalmamış yalanını uydur-

du Franz. Limonlar tükenmişmiş ve ancak ya-

rın gelecekmiş.

Franz, Fifi’den bile korktuğunu hiç itiraf 

etmemişti. Annesiyle bütün sorunlarını paylaş-

tığı halde, ondan da saklamıştı bunu.

Hiç kimseye söylemiyordu, çünkü onunla 

alay edeceklerinden emindi. Annesine ise, bir 

anne için böyle korkak bir çocuğa sahip olmak 

hoş olmaz diye söyleyemiyordu. Sevecen bir 

annenin bunu bilmemesi daha iyiydi.

Çünkü Franz, bir anneyi mutlu edecek bir 

oğul olduğundan hiç emin değil. Bazen anne-

sinin ondan memnunmuş gibi davrandığını sa-

nıyor. Sırf onu sevdiği ve ona acıdığı için.

Franz Fröst kendinden hiç memnun değil. 

Beğenmediği birçok yönü var. Bir kere, heye-


