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1. Birimiz, Hepimiz İçin!

“Herkesin evcil hayvanı var!”  
diye bağırıyor Alaz.

“Bir tek bizim yok!”  
diye bağırıyor Aras.

“Sevecek hiçbir şeyimiz yok!”  
diye bağırıyor Atlas.

“Kardeşiniz var ya işte?”  
diyor anneleri.



Eyvah, diye düşünüyor Deniz.
Ağabeyler kardeşlerini sevmeye 
kalkarsa, kardeşlerin başı  
mutlaka derde girer.
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Tıpkı, en son seferki gibi…

Deniz’e, harika bir oyun 
oynayacaklarını söylemişlerdi.

Sonra da onu bir market arabasına 
oturtup yokuş aşağı itmişlerdi!
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“Evcil hayvan istiyoruz!”  
diye haykırıyor üçüz kardeşler.

Deniz’in ağabeylerine herkes kısaca, 
“Üçüzler,” diyor.

Üçüzler, “Ev-cil hay-vaan! Ev-cil  
hay-vaan!” diye bağırarak, ütü 
masasının çevresinde dans ediyorlar.

“Tamam, yeter artık!” diye kızıyor 
anneleri. “Pekâlâ. Madem hayvan 
istiyorsunuz, biriktirdiğiniz parayla 
alın!”
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Annem çok akıllı,  
diye düşünüyor Deniz.
Çünkü üçüzlerin hiç parası yok!
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Ama üçüzler de akıllı. 
Paranın yerini biliyorlar:
Deniz’in kumbarası Necati!
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2. Süper Kerevit Edi

“İşte, kıpırdadı!” diyor Aras.
“Hayır, hiç de kıpırdamadı,” diyor Alaz.
“Niye hiçbir şey yapmıyor?” diyor Atlas.

Çünkü şu an, akvaryumunu tanımaya 
çalışıyor, diye düşünüyor Deniz.



Ayrıca, hiç kıpırdamasa bile  
Edi harika görünüyor!

Ateş kırmızısı kıskaçları var…
Zırh gibi bir kabuğu var…

Bu kerevit, dünyanın en havalı evcil 
hayvanı!
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“Keşke kurbağayı alsaydık,”  
diyor Atlas.
“O da on liraydı,”  
diyor Alaz.
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“Saçmalamayın!” diye çıkışıyor Aras.  
“Neyse. Edi, çok uzun zamandır o 
hayvan dükkânındaydı. Biraz temiz 
hava ona iyi gelecektir.”

Üçüz kardeşler, Edi’yi akvaryumdan 
çıkarıp taşıma kutusuna koyuyor. 

Evden çıkıyorlar. Deniz de 
arkalarından gidiyor.



“Durun!” diye bağırıyor Deniz.  
“Edi benim!”

Ne de olsa o on lira, Necati’nin 
göbeğinden çıkmıştı...



Ama üçüzler, ona kulak asmadan  
su akıntısı boyunca koşuyor.

Sular, ilerideki beton su borusunun 
içine giriyor.



Üçüzler ayakkabı ve çoraplarını 
çıkarıyor. Ardından, suya giriyorlar.

Ellerinde Edi’yle, boruya dalıyorlar.  
Deniz de peşlerinden gidiyor.






