










Elif, temiz havada oynamayı ve spor yapmayı çok severdi. 
Her gün mutlaka köpeği  Afacan’la parka gelir ve birlikte çok eğlenirlerdi.

Neler mi yaparlar? Zıplarlar, tırmanırlar, yuvarlanırlar ama en çok da koşarlardı.
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Elif’in komşusu Pamuk Nine de parkı 
çok severdi. 
O, her gün köpeği Benek’le parka gelir; 
top atıp yakalamaca, saklambaç oynarlar 
ve en çok da yürürlerdi. Uzun uzun yürürlerdi. 
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Benek, parkta dolaşmayı da severdi.  
Daha çok sevdiği bir şey varsa o da güvercinleri kovalamaktı. 

O gün yine, tasmasının bağından kurtuldu ve güvercinlerin peşine düştü.
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Benek’in güvercinlerin peşinden gittiğini gören Pamuk Nine “Benek!” 
diye bağırdı. “Hemen geri dön!”
 
Benek dönmedi çünkü o an, güvercinlerle beraber uçtuğunu hayal ediyordu.
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Pamuk Nine yardım istemek için etrafa bakındı. Az ilerisinde oyun 
oynayan Elif’i görünce çok mutlu oldu çünkü Elif’in spor yaptığını 
biliyordu. İsterse koşarak Benek’i yakalayabilirdi.
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Pamuk Nine, Elif’in dikkatini çekebilmek için bastonunu 
havaya kaldırdı ve “Elif! Yardım eder misin?” diye seslendi.

Elif, Pamuk Nine’nin sesini duyar duymaz koşarak yanına 
geldi ve “Pamuk Nine bir sorun mu var, nasıl yardım 
edebilirim?” dedi.
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Pamuk Nine, “Benek!” dedi panikle “Köpeğim kaçtı. 
Köpeğimi yakalar mısın?”

Elif hayal kırıklığına uğramıştı. 
“Köpek mi? Ama bir köpek yakalamak çok sıkıcı!” 
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“Keşke benden bir devekuşu yakalamamı isteseydiniz. Devekuşları çok 
hızlı koşar. Ben de her gün spor yapar ve her gün koşarım.

Spor yaptığım için o kadar sağlıklıyım ki
isterseniz bir devekuşu yakalayabilirim size.”
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Pamuk Nine “Hayır, hayır!” dedi. “Bir devekuşu istemiyorum! Köpeğimi istiyorum.”

Elif başını öne eğdi. “Ama bir köpek yakalamak gerçekten çok sıkıcı.” dedi.
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“Ben her gün sek sek oynar, ip atlar ve zıplarım. Keşke benden bir kanguru 
yakalamamı isteseydiniz.

Spor yaptığım için o kadar enerji doluyum ki hemen bir kanguru yakalayabilirim size.  
İster misiniz?”
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“Hayır, hayır!” dedi Pamuk Nine “Kanguru değil, köpeğimi istiyorum.” 
Elif iki elini birden yüzüne koydu. Mutsuzdu.

“Sizce de bir köpek yakalamak sıkıcı değil mi?” 
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Oysa benden bir köpek balığı yakalamamı isteseniz çok mutlu olurdum.
Çünkü annem beni her fırsatta yüzmeye götürür. Yüzdüğüm için de pek hastalanmam.

İstediğiniz an köpekbalığı yakalayabilirim sizin için!
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Pamuk Nine “Devekuşu da kanguru da köpekbalığı da istemiyorum.” dedi.
Elif, heyecanlı gözlerle baktı.
“Peki ya bir çekirge?”

Pamuk Nine şaşırmıştı. 
“Çekirge mi!”
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“Evet, evet!” dedi Elif mutlulukla
“Keşke benden bir çekirge yakalamamı isteseniz çünkü spor 
yaptığım için ufacık şeylere bile uzun süre odaklanabilirim.

İnanmıyorsanız hemen bir çekirge yakalayayım size.”
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“Çekirge istemiyorum.” dedi Pamuk Nine umutsuzca. “Köpeğimi istiyorum.”

“Herkes bir köpek yakalayabilir.” diye yanıtladı Elif. “Peki bir kartal yakalamak?
 İşte o zor iş!”
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“Neyse ki ben parktaki halatlara, tırmanma 
duvarlarına ve ağaçlara tırmanabiliyorum.

Spor yaptığım için o kadar iyi dengede 
durabiliyorum ki sarp kayalıklarda yuva yapmış 

bir kartal bile yakalayabilirim size.”
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“Bir kartalı ne yapayım ben! 
Köpeğimi istiyorum.” dedi Pamuk Nine.

Elif için bu iş gerçekten hiç keyifli değildi.

“Köpek yakalamaktan daha eğlenceli onlarca şey sayabilirim.” dedi.
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“Mesela benden bir maymun yakalamamı 
isteseniz hiç zor olmazdı.

Parktaki halkalarda her gün oynadığım için 
daldan dala atlamak da sorun değil.

Spor sayesinde o kadar çeviğim ki hemen 
bir maymun yakalayabilirim. İster misiniz?”
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Pamuk Nine bu sefer cevap bile vermedi. 
Uzaklaşan Benek’in arkasından baktı sadece.

Elif yeni bir öneriyle onu 
neşelendirebileceğini düşünüyordu.

“Belki de bir aslan istersiniz.”
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Ben her akşam babamla güreşir ve onu yenerim.

Spor sayesinde o kadar güçlüyüm ki isterseniz 
bir aslan da yakalayabilirim.
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“İstemiyorum.” dedi Pamuk Nine. “Bir devekuşu, bir kanguru, 
bir köpekbalığı ya da bir kedi, bir maymun, hele hele bir    

aslan istemiyorum! Sadece köpeğimi istiyorum.”

Elif onu ikna edemeyeceğini anlamıştı. Gülümsedi.
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“Neyse ki doğru kişiye geldiniz.”
Spor yaptığım için aklım da bedenim gibi güçlü ve sağlıklı, 
istediğiniz an bir köpek yakalayabilirim.” dedi ve cebinden

 Afacan’ın en sevdiği krakerlerden birini çıkardı.
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“Benek!” diye bağırdı.
Benek krakeri görür görmez 

Elif’e doğru koşmaya başladı.

Pamuk Nine o kadar mutluydu ki önce 
Benek’e sonra Elif’e sıkıca sarıldı.
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Ve Elif’e teşekkür etti.
“İyi ki spor yapıyorsun. Bundan sonra bir devekuşu,  

bir kanguru, bir köpekbalığı, bir çekirge, bir maymun 
ya da bir aslan yakalamam gerekirse kimden 

yardım isteyeceğimi biliyorum.” dedi.

Hep beraber yürüyüşe devam ettiler.
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