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1

Ed, kapıdan içeri girer girmez Greta ona mektubu 
gösterdi. “Açmamak elimde değildi Eddie, çünkü o... o 
sürüngenden geldiğini biliyordum.” 

Mektup her zamanki gibi Mr. Edward Reynolds’a hi-
taben yazılmıştı. Gelen üçüncü mektuptu. Greta, Ed’in 
bürosunu arayıp mektubun geldiğini haber vermiş, ama 
yazanları telefonda okumak istememişti. Tükenmezle 
kaleme alınmış mektupta şunlar yazıyordu:

SAYIN BAY VEYA “BEYEFENDİ”:
KENDİNİZDEN OLDUKÇA HOŞNUTSUNUZ HER-

HALDE? SİZİN GİBİLER BENİ İĞRENDİRİYOR, SADECE 
BENİ DE DEĞİL, ŞU DÜNYADAKİ BAŞKA PEK ÇOK İNSA-
NI DA İĞRENDİRİYORSUNUZ. KENDİNİ BEĞENMİŞİN 
TEKİSİNİZ, BAŞKALARINA İHTİYACINIZ OLMADIĞINI 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ. HERKESTEN ÜSTÜN OLDUĞU-
NUZU ZANNEDİYORSUNUZ. GÖSTERİŞLİ BİR DAİRE 
VE ZÜPPE BİR KÖPEK. İĞRENÇ BİR MAKİNECİKTEN BAŞ-
KA BİR ŞEY DEĞİLSİNİZ. GÜNLERİNİZ SAYILI. BİZDEN 
ÜSTÜN OLMA HAKKINI NEREDEN BULUYORSUNUZ?

ANON (YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ’DEKİ GİBİ1)

1.Anon,İngilizcedeanoniminkısaltmasıolmanınyanısıra“kısasürede,yakın
zamanda”anlamınagelir.(Ç.N.)
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“Aman Tanrım!” dedi Ed, tereddütlü bir gülümse-
meyle; eşine baktı, mektubu ve zarfı Greta’ya uzattı. 
Greta, almak için elini uzatmayınca kâğıtları soldaki kü-
çük kuyruklu piyanonun üstüne bıraktı. “Merhaba Lisa,” 
dedi ardından ve eğilip etrafında dans eden sevgili Fran-
sız kanişinin patilerini tuttu. 

Zarfı ve mektubu, piyanoya mikrop bulaştırmala-
rından korkarmışçasına oradan kaldırdı Greta. “Polise 
bildirmemiz gerektiğini düşünmüyor musun?” 

“Hayır. Hayır hayatım, gerçekten gerek yok. Lütfen 
endişelenmeyi de bırak. Bu tipler mektup yazarak içlerini 
boşaltırlar, hepsi bu. Sinir bozucu olduğu kesin ama aslın-
da zararsızdırlar.” Ed paltosunu astı, ellerini yıkamak için 
banyoya gitti. Ofisten yeni gelmişti. Ellerini yıkarken su-
yun sabun köpüklerini akıtmasını seyrederken sadece met-
ronun pisliğinden değil, lanet mektubun pisliğinden de kur-
tuluyorum diye düşündü. Kim yazıyordu bu mektupları? 
Muhtemelen aynı mahallede oturan birileri. Ed, iki hafta 
önce, girişte çalışan kapıcılardan biri olan George’a, bir 
yabancının kendisini sorup sormadığını, çevrede dolaşan 
tuhaf bir kadın veya erkek görüp görmediğini sormuştu. 
Hayır, demişti George. Ed, George’un aynı soruyu diğer 
kapıcıya da sorduğundan emindi. İşyerinden biri miydi? 
İmkânsız, diye düşündü Ed. Yine de hiç belli olmazdı. Ze-
hir kusan mektuplar yazan biri ille de size ters ters bak-
mazdı, düşmanlığını açıkça belli etmezdi. Diğer taraftan 
Anon’un mektupları C&D’deki kimsenin, temizlikçilerin 
bile yazmayacağı kadar zekâ özürlüydü. Mektuplar Ed’in 
canını sıkıyor, Greta’yı ise korkutuyordu ve Ed, karısının 
korkularını güçlendirmemek için ne kadar rahatsız oldu-
ğunu belli etmemeye çalışıyordu. Belki o da biraz korku-
yordu. Sonuçta biri bu mektupları yazmak için özellikle 
onu seçmişti. Mektup yazılan tek kişi kendisi miydi? Ma-
hallede onun kadar tedirgin olan başkaları da var mıydı?
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“Bir içki ister misin hayatım? Lisa, biraz daha bekle-
yebilir,” dedi Greta. 

“Tamam. Bir içki. Ama fazla koyma.” Lisa’yı bazen 
eve gelir gelmez yürüyüşe çıkarırdı, bazen de yemek ön-
cesi içkisini içtikten sonra. 

Greta mutfağa gitti. “Sıkıcı bir gün müydü, yoksa iyi 
mi?” 

“İkisinin ortası. Toplantımız vardı bugün. Bütün öğ-
leden sonra devam etti.” 

Dışarı çıkarılma zamanının geldiğini hisseden Lisa, 
cilveli bir havlamayla Ed’in yanına koştu. Türünün en 
iyilerinden olmasa da minik, safkan bir kanişti; gözleri 
koyu sarıydı, hassas ve terbiyeli bir köpekti – terbiyesi 
doğuştandı; çünkü ne Ed’in ne de Greta’nın onu eğite-
cek vakitleri olmuştu. 

“Eee? Toplantı diyordun?” dedi Greta, Ed’e buzlu 
ve su katılmış İskoç viskisini verdi. 

“Fena değildi. Ciddi bir sürtüşme yaşanmadı.” Bah-
settiği, aylık yazıişleri toplantısıydı. Ed, Greta’nın Anon’ 
dan gelen mektup yüzünden huzursuz olduğunu ve eve 
gelişi ile akşam yemeği arasındaki bu süreyi sıradan bir 
akşama benzetmek için gayret ettiğinin farkındaydı. Ed, 
Lexington Caddesi’ndeki Cross ve Dickin son’da çalışan 
kıdemli editörlerden biriydi, inceleme ve araştırma ki-
tapları basan bölüme bakardı. Kırk iki yaşındaydı ve altı 
yıldır yayınevindeydi. Nefti kanepeye oturdu ve Lisa’ya 
kanepeye çıkabileceğini işaret etmek için yastığa bir defa 
kibarca vurdu. “Almamı istediğin bir şey var mı?” diye 
sordu her zaman yaptığı gibi.

“Evet hayatım, kremamız bitmiş. Almayı unutmu-
şum. Tatlıyla iyi gider.” 

Broadway’de iyi bir şarküteri vardı. 
“Akşam yemeğinde ne var?” 
“Salamura söğüş. Kokusu gelmedi mi?” Greta güldü. 
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Ed kokuyu almasına almıştı ama unutmuştu. En 
sevdiği yemeklerdendi. “Daha lahanayı koymamışsın da 
ondan.” İçkisini bırakıp ayağa kalktı. “Hazır mısın Lisa?” 

Lisa kanepeden aşağı fırladı ve holdeki dolabın ka-
pağının içinde asılı duran kayışını arar gibi holde koştur-
maya başladı. 

“Yirmi dakikaya dönerim,” dedi Ed. Paltosunu al-
mak için elini uzattıysa da son anda vazgeçti.

Asansör otomatikti ama aşağıda bir kapıcı olurdu –
bu geceki görevli iriyarı bir siyah olan George’tu. 

“N’aber Lisa?” diyen George, köpeği okşamak için 
eğildiyse de Lisa dışarı çıkmak için o kadar hevesliydi ki 
patisini şöyle bir kaldırıp adamı baştan savma bir şekilde 
selamladıktan sonra kaldırıma ulaşmak için kayışını çe-
kiştirmeye başladı.

Ed, Lisa’nın o geceki enerjisine imrenmekten kendini 
alamadı. Kendini yorgun hissediyordu, belki biraz da 
mutsuz. Lisa sağa saptı, West End Caddesi’nin ve şarküte-
rinin yolunu tuttu, yolda bir kere çömelip ızgaraya işedi. 
Ed, ilk olarak şarküteriye gitmeyi düşündüyse de sonra 
her zamanki koşturması için Lisa’yı Riverside Park’a gö-
türmekte karar kıldı. Franz Sigel’ın atlı heykeliyle süslen-
miş taş basamakları inip yeşil ışık yandığında yolun karşı-
sına geçti ve Lisa’nın tasmasını çıkardı. Hava hızla kararı-
yordu. Saat yediyi geçmişti ve ekim ayındaydılar. Hudson 
Nehri’nin karşı yakasındaki reklam panolarının ışıkları 
yanmaya başlamıştı. Geçen yıl bu zamanlarda Margaret 
hayattaydı, diye düşündü Ed. Kızı. Hayır, bunu düşünme, 
diye telkin etti kendini. Daha on sekiz yaşındaydı. Ne ya-
zık! Tuhaf ama böyle zamanlarda klişeleşmiş cümlelerin 
teskin edici bir etkisi vardı. Kızının ölümünü, yokluğunu, 
ziyan olmuş hayatını, utancı ve buna benzer bütün o şey-
leri derinlemesine düşünmeye kendini ikna edemediği 
için klişelerde huzur bulduğunu gayet iyi biliyordu. Artık 
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derinlemesine irdeleyebildiği ne kalmıştı ki! Belki bu be-
cerisini yitirmişti. Belki bu yüzden parlak bir geleceği olan 
kızının genç serserilerin etkisine kapılmasının nedenlerini 
düşünmüyor, düşünmeye cesaret edemiyordu ve uyuştu-
rucuya kurban gidişini de – ama hayır, onun ölümünün 
nedeni kavgada vurulmasıydı. Niye uyuşturucuları dü-
şünmüştü ki? Kızı çeşitli uyuşturucuları denediği bir dö-
nemdeydi, evet, doğruya doğru. Ne var ki onu öldüren bir 
kurşundu. Greenwich Villa ge’da bir barda. Polis silah taşı-
yan gençleri toplamıştı, ama o kurşunu kimin sıktığı son 
derece şaibeliydi ve aslında Ed’e kalırsa bir önemi de yok-
tu. Barın adı Plastic Arms’dı.1 İğrenç. O ad komik bir esp-
ri bile değildi. Kavga, kurşunlama ve polis baskını gecesin-
den sonra barın adını da değiştirmişlerdi. 

“Lisa, seni ihtiyar, bu akşam at-getir oynayacağız ve 
sen getireceksin!” dedi ciddi bir ses tonuyla. 

Ancak köpeğin mavi kauçuk topunu getirmemişti, 
taş atmak da istemiyordu. Lisa, taşları yakalamayı da se-
verdi ama dişleri için iyi değildi. 

“Of Lisa, topunu unutmuşum!”
Lisa, beklenti dolu gözlerle ona bakıp havladı. “Bir 

şeyler fırlat. Ne olursa!”
Ed yerden bir dal aldı, yeterince uzağa fırlatabilece-

ği kadar ağırdı. Lisa, fişek gibi sopanın peşine düşüp geri 
getirdi, birkaç saniye Ed’le şakalaştı, sopayı geri verme-
yecekmiş gibi yaptı. Sonunda onu yere bıraktı; çünkü 
adamın sopayı yeniden fırlatmasını istiyordu.

Ed, Lisa’yı fazla bekletmedi. Sopa havada dönerken 
krema diye düşündü. Onu unutmamalıydı. 

“Tamam Lisa!” Ellerini çırptı. Lisa’nın sopanın peşin-
den giderken aralarına dalıp kaybolduğu karanlık çalılara 

1.(İng.)PlastikSilahlar.(Y.N.)
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doğru sesleniyordu. Köpek geri gelmeyince çalıların yolu-
nu tuttu, Ed. “Vazgeç kızım.” Sopanın izini kaybeden kö-
peğin koklayarak onu bulmaya çalıştığına emindi. 

Köpeği göremedi. Etrafı kolaçan etti. “Lisa? Lisa?” 
Islık çaldı. 

Riverside Yolu’nda trafik ışığı kırmızıdan yeşile dö-
nerken otomobillerin motorlarından uğultular yükseldi. 

“Lisa!”
Ed, sokağın kenarına kadar inip kaldırımı kontrol 

etti. İyi de Lisa’nın orada ne işi olurdu ki? Yeniden çimen-
lik yokuşa, ağaçlık alana ve köpeğin arasına dalıp kaybol-
duğu çalılara döndü. “Lisa, gel kızım!”

Hava birdenbire daha da kararmıştı. 
Ed yoldan geri döndü, at heykelinin yanından geçti. 

“Lisa!”
Eve dönmüş olabilir miydi? Yok daha neler! Yine de 

yolun karşısına geçti, apartmanın kapısına kadar kaldı-
rım boyunca koştu. Lobiye geldiğinde George’a seslendi:

“Lisa’yı bulamıyorum. Buraya dönerse onu lobide 
tutabilir misin?” Köpeğin kayışını George’a fırlattı, ardın-
dan Lisa’yı sokakta bulacak olursa kayışa kendisinin ihti-
yacı olacağını fark etti. 

“Onu bulamıyor musunuz?” 
“Bir şeyleri kovalıyordu. Geri gelmedi. Birkaç daki-

kaya görüşürüz!” Ed, koşar adım basamaklardan indi. 
Her bir saniye ona bir yıl gibi geliyordu, araçlara yanan 
kırmızı ışığı görür görmez yeniden karşıya geçti.

“Lisa! Neredesin?” Aniden umutlandı. Köpek sopayı 
aramaktan vazgeçmiş olmalıydı. 

Ancak karanlığa gömülen çalıların arasından çıt çık-
mıyordu. Yoksa zehir saçan kalemin sahibi onu hakladı 
mı, diye düşündü Ed. Hayır, çok saçma bu! Biri nasıl olur 
da Lisa’yı “haklardı” – tabii köpeği vurmadığı sürece ve 
biri köpeği vurmuş olsa Ed kesinlikle duyardı. Köpek 
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kaybolalı neredeyse on dakika olmuştu. Şimdi ne halt 
etmeli? Hemen polise mi haber vermeli? Evet. Ed, kal-
dırıma uzanan basamakları çıktı. Görünürde polis yok-
tu. Her biri tek başına yürüyormuş gibi görünen dört-
beş kişi dışında kaldırım boştu. 

Ed apartmana geri döndü. 
“Ondan hiç iz yok,” dedi, çıkması için yaşlıca bir ka-

dına kapıyı tutmakta olan George. “Ne yapacaksınız Mr. 
Reynolds?” 

“Henüz bilmiyorum. Aramaya devam.” Ed, o endi-
şeyle asansörün düğmesine üç kere bastı. Sekizinci katta 
oturuyordu. 

“Kremayı unutmuşsun,” dedi Greta, kocası içeri gir-
diğinde. “Sorun nedir?” 

“Lisa’yı bulamıyorum. Parktayken gidip getirmesi 
için bir sopa fırlattım ama geri gelmedi. Yeniden oraya 
dönsem iyi olacak hayatım. Onu bulana dek orada kal-
mam en iyisi. Feneri yanıma alacağım.” Holdeki masanın 
çekmecesinden feneri aldı.

“Seninle geleyim. Önce şu fırını kapatayım da.” 
Greta, mutfağa girip gözden kayboldu. 

Asansörle aşağı indikleri sırada, “Sen Sigel’ın merdi-
venlerinden in. Ben daha ileriden parka girer, aşağı doğru 
inerim. Orada buluşuruz,” dedi Ed.

Birkaç dakika sonra birbirleriyle parkta, Lisa’nın 
kaybolduğu çalılıkların yakınında buluştular. Orada Ed, 
fenerin de yardımıyla etrafı aradı. Lisa’dan eser yoktu, 
toprağı kazdığı yerlerden de, hiçbir şey yoktu...

“Buradaydı,” dedi Ed. 
“Bence polise haber vermeliyiz,” dedi Greta. 
Ed, karısının haklı olduğunu düşündü. Yolun karşısı-

na geçtikleri âna kadar Lisa’ya seslenerek evlerine geri 
yürüdüler. 

Ed en yakındaki karakolu öğrenip telefon açtı, onu 
köpeğin tarifini verdiği ikinci birine bağladılar. Evet, tas-
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masında lisans etiketi ve ayrıca adını belirten “Lisa” yazı-
sı vardı, ayrıca Ed’in adı, adresi ve telefon numarası da 
yazıyordu. Bir de “ödül” kelimesi, dedi içinden Ed ama 
bu bilgiyi paylaşmaya değer bulmadı. 

Akşam yemeği kısa ve hüzünlüydü, Ed ne yapması 
gerektiğini düşünüyor, Greta ise birlikte yeniden, ikinci 
bir kez gideceklerine, bütün mahalleyi arayacaklarına 
dair teminatlar veriyordu. Ed sigarasını yakarken telefon 
çaldı, Lisa’yla ilgili olabileceğini uman adam ayağa fırla-
dı, ama Greta’nın arkadaşı Lilly Brandstrum’du arayan. 
Ed telefonu Greta’ya uzattı. 

Birkaç dakika sonra Greta’nın cümleleri düşüncele-
rini bölecekti: “Dinle! Bu gece çok üzgünüz; çünkü Lisa 
kayboldu... Evet... O nedenle uzun konuşamam.”

İlan edelim, diye düşündü Ed. Eğer onu birkaç daki-
ka sonra aşağıda bulamazlarsa Times’ı arayıp ilan vere-
cekti. Kendini gece yarısından önce bunu yaparken ha-
yal edebiliyordu. Greta, hâlâ telefondayken “Kayıp veya 
kaçak” yazısını kaleme almaya başladı. 

2

Lisa çarşamba akşamı kaybolmuştu. Perşembe saba-
hı erkenden Ed, Riverside Yolu’na ve parka dönüp her 
yeri araştırdı. Artık kan izlerine bile bakıyordu. Ne düşü-
neceğini, neden korkması gerektiğini bilmiyordu. Yerde 
tuhaf izler görmemişti ve zaten, halka açık bir parkta 
dağılmış yapraklar veya kazılmış toprak izleri aramak 
çok saçmaydı. Kırık bir dal görse bile insanın bir anlam 
çıkarabileceği el değmemiş topraklarda değildi. Lisa’ya 
araba çarpmış ve cansız vücudunun oracıkta bırakılmış 
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olabileceği korkusuyla yukarıdaki sokağın kaldırımını 
baştan aşağı didik didik etti. 

Hiçbir şey bulmadığını Greta’ya haber vermek üze-
re eve döndü. Greta, ona bir fincan kahve daha hazırladı. 
George Times gazetesini kapıya bırakmıştı. Ancak Lisa 
hakkındaki ilan yarına, yani cuma gününe kadar yayım-
lanmayacaktı. Ed, iptal etmediği sürece üç gün boyunca 
yayımlanacak şekilde vermişti ilanı. Post’a da ilan verebi-
lirdim, diye düşündü birden. 

“Bu kadar endişelenme, Eddie. Belki biri dün gece 
onu bulmuştur ve çok geç olduğu için aramamıştır. Belki 
bu sabah bir haber gelir,” demişti Greta, bütün gün evde 
kalacaktı.

“Bana haber verirsin, değil mi? Ne olursa olsun öğ-
leden sonra beni ara.”

“Elbette.”
Greta’nın boyu bir ellinin biraz üstündeydi ve balı-

ketiydi, Alman-Yahudi kökenliydi, Hamburg’da doğmuş-
tu. Ön dişleri hafifçe çıkıktı ve aralarında boşluklar vardı, 
kısa kestirdiği kızıl kahve saçları ince telliydi, gözleri ışığa 
göre kahverengi veya yeşil görünürdü. İyi piyano çalardı, 
on üç yıl önce Ed’le evlenene dek bir filarmoni orkestra-
sında konser piyanistiydi. Evliliği konser kariyerini bitir-
mişti, ama bundan pişmanlık duymuyor, duyuyorsa da 
Ed’e belli etmiyordu. Hayatının ilk dönemi zorluklar 
içinde geçmişti, ailesiyle ilk önce 1940’a kadar okula git-
tiği Fransa’da, sonra da ailesinin uyum göstermekte ve 
geçimlerini sağlamakta güçlük çektiği Philadel phia, Ame-
ri ka’da sürgün hayatı yaşamışlardı. Ed her za man Greta’ 
nın kendisinden yaşça büyük olduğunu düşünürdü, ancak 
kadın kırk yaşındaydı, Ed ise kırk iki. Ha yat tecrübesi yü-
zünden olsa gerek diye düşünüyordu. Zaten fark etmezdi. 
Ed, onun daha büyük olduğunu düşünmekten hoşlanıyor, 
Greta’yı böyle daha çekici buluyordu. Kızı Margaret’ın 
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annesi o değildi. Tek çocuğu Mar garet, Ed’in yirmili yaş-
larda düşüncesizce yaptığı ev liliktendi. 

Ed daireden ayrılmak istemedi ve çıkabileceği kadar 
geç, 09.12’de çıktı. 09.30’da görüşmesi vardı, kendine 
taksiye binme lüksünü tanıdı. Takside, “Korkunç bir şey 
oldu ve Lisa’yı bir daha göremeyeceğiz,” diye düşündü. 

Ardından, MacCauley adında bir yazar ve Ed’in 
sekreteri Frances Vernon’un katıldığı hoş öğle yemeğin-
den sonra, Ed’in morali düzeldi. Purosunu tüttürüp 
(haftada yaklaşık dört tane içerdi) MacCauley’in anlattı-
ğı bir hikâyeye gülerken şöyle düşündü: “Bu akşam ya da 
yarın Lisa’yla ilgili bir haber kesin gelir.”

Ne var ki o akşam arayan soran olmadı. Eric Shaff-
ner –Greta’nın babasının arkadaşı olan emekli bir sanat 
tarihi profesörü– bir şeyler içmek için uğradı, Greta her 
zaman yaptığı gibi yemeğe kalması için ısrar etti. Ed, 
adamın bu ısrarı karşılıksız bırakmasına memnun oldu.

“Lisa’yı geri alacaksınız,” dedi Eric büyük bir güvenle. 
Bazen Greta ve Eric Almanca konuşmaya dalar, 

Greta’dan üç-beş cümle Almanca kapmış olsa da Ed ko-
nuşulanları anlamazdı. O akşam konuşulanları anlamaya 
çalışmadıysa da Almanca konuşmalarından biraz rahat-
sız oldu.

“Hayatım, yarın yeni bir gün ve yarın ilan da yayım-
lanacak,” dedi Greta, Eric gittiğinde. 

“Bu gece yayımlandı, saat ona doğru gazeteler bayi-
lere ulaşır,” dedi Ed.

Ancak o akşam telefon çalmadı. 
Ed cuma günü hiç acele etmedi. Posta saat 09.30’a 

doğru gelirdi. Saat 11.30’a kadar randevusu yoktu. Greta’ 
nın iyice geç kaldığı uyarısına, “Mektupları beklemek is-
tiyorum,” diye karşılık verdi Ed. O sırada saat dokuzu on 
geçiyordu. George ya da beyaz olan diğer kapıcı Mark 
mektupları apartman sakinlerinin kapılarının altından 
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atardı. “Aslını sorarsan, sanırım aşağı ineceğim.” Greta’ya 
bakmaktan kaçındı ve özellikle her şey normalmiş gibi 
davranmaya çalışarak kapıya doğru yürüdü. 

Ed ucuz bir zarfta beceriksizce birleştirilmiş harfler 
görmeye hazırlamıştı kendini, ama Mark’ın aşağıda diğer 
üç mektupla birlikte eline tutuşturduğu zarfın görüntü-
sü onu şaşkınlık içinde bırakmıştı. 

“Köpeğinizden haber yok mu Mr. Reynolds?” diye 
sordu Mark. 

“Henüz yok,” dedi Ed. 
“Burada, aşağıda, inanın gözümüzü dört açıyoruz. 

Sabah şarküteriden gelen beye ve eşine bile söyledim.”
“Teşekkürler,” dedi Ed. Zarfı açmadan önce dairesi-

nin güvenli ortamına ulaşmak istese de Greta oradaydı 
ve onu herhangi bir tatsızlıkla baş başa bırakmak istemi-
yordu. Mektubu asansörde, yukarıya çıkarken açtı. 

SAYIN BEYEFENDİ,
KÖPEĞİNİZ LISA ELİMDE. SAĞLIĞI İYİ VE O GAYET 

MUTLU. AMA ONU GERİ İSTİYORSANIZ ON DOLAR-
DAN BÜYÜK OLMAYAN BANKNOTLAR HALİNDE 1.000 
(BİN) DOLARI CUMA GECESİ SAAT ON BİRDE, YORK 
CADDESİ’NİN DOĞUSUNDA 61. VE 62. SOKAKLAR 
ARA SINDAKİ PARMAKLIĞIN ON BİRİNCİ VE ON ÜKÜN-
CÜ DEMİRLERİNİN ARASINA BIRAKINIZ. PARAYI BIRAK-
MAZSANIZ KÖPEĞİNİZ ÖLDÜRÜLECEK. KÖPEĞİNİZ SA-
NIRIM SİZİN İÇİN ÖNEMLİYMİŞ. GÖRECEĞİZ! HOŞ, KÜ-
ÇÜK BİR KÖPEK. MUHTEMELEN SİZDEN DAHA HOŞ. 

ANON1

LISA BİR SAAT SONRA AYNI DEMİRE BAĞLANMIŞ 
OLACAK. POLİS YOK. YOKSA KARIŞMAM.

1.(İng.)Adsız.(Y.N.)
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İşte oradaydı. Kâbus gerçek oldu, diye düşündü Ed 
– bazen okumak zorunda kaldığı vasat kitaplardaki klişe-
leri hatırlatan bir cümle. Dairenin kapısını açıp içeri girdi. 

“Eddie...”
Ed yüzünün bembeyaz olduğunu tahmin etti. “Eh, 

Lisa’nın nerede olduğunu biliyorum. Hayatım, buzsuz 
bir viskiye ihtiyacım var, saatin kaç olduğu önemli değil.”

“Ne oldu? Neredeymiş?”
“‘Zehirli kalem’in elinde.” Ed mutfağa gitti, lavabo-

ya eğilip boştaki eliyle yüzüne su çarptı. 
“Bir mektup daha mı yolladı?” Greta büyük bir bar-

dağa koyduğu viskiyi getirdi. 
“Evet. Bu gece fidye ödememizi istiyor. Bin dolar.”
“Bin dolar ha!” Greta bu cümleyi şaşkınlık içinde 

söylemişti ama Ed, onu şoke edenin paranın miktarın-
dan çok durumun kendisi olduğunu biliyordu. “Ödeme-
li miyiz? Neredeymiş? Kim bu adam?” 

Ed, viskisinden bir yudum alıp lavaboya sıkı sıkı tu-
tundu. Buruşturulmuş mektup şimdi tezgâhtaydı. “Dü-
şünüp tartmalıyım.”

“Bin dolar! Bu delilik.”
“Adam deli zaten,” dedi Ed. 
“Eddie polise gitmeliyiz.”
“Bazen öyle yapmak bir şeyleri – kaçırılan bir şeyle-

ri kaybetmeye yol açar,” dedi Ed. “Eğer bu adam korkar-
sa – polisin kendisini beklediğini fark ederse yani...” Ama 
silahlı bir sivil polis farklı olabilir, diye düşündü Ed. Po-
lise haber vermek kötü bir fikir olmayabilirdi. 

“Mektubu görmek istiyorum.” Greta mektubu alıp 
okudu. “Aman Tanrım!” dedi alçak sesle. 

Ed, Lisa’nın kayışından veya Anon onu her neyle 
zapt ediyorsa ondan kurtulduğunu, o gece gece yarısı 
Yok Caddesi ile 61. Sokak’ın birleştiği yerdeki karanlık 
kaldırımda kendisine doğru koştuğunu gözünde canlan-
dırdı. Mantıklı olan neydi? Parayı çekmeli miydi? Bir 
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saat sonra köpeğin geri verileceği sözü, mektubun en so-
nuna yazılmasına bakılırsa, Anon’un samimi olmadığı, 
sonradan düşünülüp eklenmiş bir şeye benziyordu. 

“Hayatım, o noktayı izlemeleri için polise haber 
vermelisin ve üzerinde parayla sokaklarda dolaşmamalı-
sın,” dedi Greta ciddiyetle.

“Lisa’yı geri almak bin dolara değmez mi?” 
“Elbette Lisa buna değer! Değer de konu bu değil! 

Bin dolar tasarruf etmeye çalışmıyorum.”
“Bu konuyu iyice düşünmeliyim. İşe gitsem iyi ola-

cak.” Parayı almak istiyorsa bankaya saat üçten önce git-
mesi gerektiğini düşünüyordu. İçinden bankaya gitmek 
geliyordu. Polisi arayıp aramamaya parayı aldıktan sonra 
karar verebilirdi. Ed, kim bilir kaçıncı kez, çabuk öfkele-
nen, çabuk karar verip bildiğini okuyan tiplerden olmayı 
diledi. Ara sıra yanıldıkları ortaya çıksa bile öyle insanlar 
en azından inandıkları doğrulara göre düşünüp harekete 
geçmiş olurlardı. Hamlet’in belagatine sahip olmayan 
bir tereddüt benimki diye düşündü Ed donuk bir keyifle  
yine de gülümsemedi. 

“Öğleden önce bana telefon açar mısın?” diye sordu, 
kapıya kadar peşinden gelen Greta. 

Ed, onun evde kalmaktan gerçekten korktuğunu an-
ladı. Bundan daha makul ne olabilirdi, Anon muhteme-
len onu bildiği gibi Greta’nın da nasıl göründüğünü bili-
yordu. Ed evde kalma dürtüsünü bastırdı. Güçlükle, “Dı-
 şarı çıkma hayatım,” dedi. “Ve kapıyı kimseye açma. Aşa-
ğıda Mark’la konuşur, kimseyi seninle görüşmesi için yu-
karı bırakmamasını söylerim. Tamam mı? Dışarı çıkmanı 
gerektiren bir şey var mı?” 

“Hayır. Lilli’yle öğle yemeğine çıkacaktık ama iptal 
edebilirim.”

“İptal et. Öğle olmadan seni ararım. Hoşça kal ha-
yatım.”
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O sabah yayın kurulu toplantısı boyunca –gündem 
öylesine yoğundu ki öğleden sonra da devam edecekti– 
Ed’in aklının yarısı Lisa’daydı. Saat 11.30 olduğunda, 
parayı aldıktan sonra Anon’u takip etmekte ısrar edecek 
bir sivil polisin olmasının Lisa’nın hayatını riske atacağı-
nı düşünmüştü: Anon takip edildiğini anlayıp bir saat 
sonra köpekle dönmeye veya bir başkasıyla köpeği yolla-
maya korkabilirdi. O yüzden öğle yemeğine çıkmadan 
önce Greta’ya telefon etti ve parayı çekmeye, sivil polisi 
de çağırmamaya karar verdiğini söyledi.

“Kaybedersek sadece bin dolar kaybetmiş olacağız 
tatlım. Yani sonrasında adamı teşhis edemezsek vesaire. 
Aksi halde kaybedebileceğimiz daha çok şey var – köpe-
ğimizi kaybedebiliriz.”

Greta iç çekti. “Bana öğleden sonra yeniden telefon 
edebilir misin Eddie? Endişeliyim.”

“Fırsat bulursam iki kere ararım.” 
Greta ile Ed’e şimdiye dek Anon’dan dört mektup 

gelmişti. Onları polise götürürse –ki er geç götürmeyi 
planlıyordu– polis arşivinde Anon’dan başkalarına yol-
lanmış mektuplar olduğunu keşfedebilirdi. Elyazısını 
teş his edebilirlerdi. Lisa ölü de canlı da olsa Anon bulu-
nur ve durdurulurdu. Ondaki mektuplardan bile ipucu 
çıkacağı kesindi. Peki, tam olarak nasıl olacaktı bu iş? 

Ed, Beşinci Cadde’deki Brass Rail’de1 tek başına ale-
lacele bir öğle yemeği yedikten sonra bankasına gidip on 
dolarlık banknotlar halinde bin dolar çekti. Parayı kont-
rol ettikten sonra siyah çantasına yerleştirdi. Bankadan 
çıkarken Anon tarafından izlenip izlenmediğini merak 
etti. Gözü sokakta kimseye ilişmemişti ve hızlı olmayan 
adımlarla ofisine geri döndü. Hoş, güneşli bir gündü. 
Acaba Lisa o anda dışarıda mı, yoksa içeride miydi? Ke-

1.(İng.)Pirinçparmaklık.(Y.N.)
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sin havlıyordu ve kesin mutsuzdu, şaşkındı. Piç herif onu 
nasıl yakalamıştı? Nasıl? Ölmüş olmasının pek olası ol-
madığını düşündü Ed. 

Elinde evrak çantasıyla eve döndüğünde Greta, Ed’ 
den ve Lisa hakkında bir gelişme olup olmadığını soran 
Eric’ten başka kimseden telefon gelmediğini söyledi. 

Sade bir akşam yemeği yediler. Greta para konusun-
da üzgündü ve evrak çantasına bakmak istemedi. Yine 
de akşam on birde kocasıyla birlikte gitmek istiyordu ve 
Ed, onu vazgeçirmeyi denedi. Kadın onu nerede bekle-
yecekti? 

Greta, “York Caddesi’nde barlar var veya Üçüncü 
Cadde’de... Bir içki ısmarlarım. Eric’ten gelmesini rica 
edelim. Neden olmasın!” diye adamın itirazlarını kesti-
rip attı. “Ne zararı olur? Seni o piçle baş başa bırakmak 
ister miyim?”

Ed, Lisa kaybolduğundan beri ilk defa güldü. 
Greta neredeyse her zaman evde olan Eric’i aradı. 

Ed, onun Eric’e planlarından bahsetmesini engelleyeme-
mişti ve belki de Eric’in gelmesi kötü bir fikir değil, diye 
düşündü.

Ed, Üçüncü Cadde ile 60. Sokak’ın köşesindeki ba-
rın kapısından çıkıp Greta ile Eric’i viski ve sodalarıyla 
bıraktığında saat on bire on vardı. Gazete kâğıdına sardı-
ğı paraları sol kolunun altında taşıyordu. Paraları iki ka-
lın lastikle tutturmuştu. On beş dakika içinde Greta ile 
Eric’in yanına geri dönecekti ve Ed, onlarla buluşma fik-
rini rahatlatıcı buluyordu. Ağır ama çok da yavaş olma-
yan adımlarla doğuya doğru yürüdü ve York Caddesi’nin 
doğusuna geçip kuzeye doğru yoluna devam etti. Adam-
la karşılaşmayı beklemiyordu, ama insan bir psikopatın 
ne yapacağını hiçbir zaman bilemezdi. Anon’u gözünde 
kırklı yaşlarda, belki ellilerinde, kısa boylu, zayıf, hatta 
korkak biri olarak canlandırıyordu. Neyse ki Ed, bir sek-
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sen boyunda, yeterince iriyarı –aslında göbeğine dikkat 
etse iyi olurdu– biriydi ve Columbia Üniversitesi’ndey-
ken büyük bir hevesle olmasa da bir-iki yıl boks yapmış 
ve Amerikan futbolu oynamıştı. Ed, derin bir nefes alıp 
omuzlarını dikleştirdi. Artık 61. Sokak’ın karşısındaki 
parmaklığı görebiliyordu. 

Biraz önünde elleri ceplerinde zayıf, genç bir adam 
yürüyordu, kuzeye doğru gidip Ed’den uzaklaştı. Yol ke-
narındaki ağaçlar sokak ışıklarının kaldırımı aydınlatma-
sını engelliyordu. Ed, parmaklığın arkasında bir tür tıbbi 
araştırma merkezinin olduğunu belli belirsiz hatırladı. 
Arkasından kimse geliyor mu diye kontrol etti, endişele-
necek bir şey görmeyince demirleri saymaya başladı. On 
birinci ve on üküncü (yazım yanlışı aklındaydı) demirin 
arasına gazete kâğıdına sardığı para paketini soktu, ucu 
dışarıda kalmayacak şekilde içeriye doğru ittirdi, yine de 
paket tam oradaydı, arkaya düşme riski olmaksızın beto-
nun üzerinde duruyordu. 

Ed arkasını döndü, oyunbozanlık etmemek için et-
rafa bakınmamanın daha uygun olacağını hissederek 60. 
So kak’a doğru geldiği yoldan geri döndü ve tedbiri elden 
bırakmadan yeşil ışığın yanmasını bekleyip karşıya geçti. 
Do ğal tavırlarla kırmızı, neon ışıklarının aydınlattığı ba-
ra girdi. 

Sağdaki bir masadan Greta neşe içinde ona el salla-
dı. Adamın geri döndüğünü gördüğü için keyfi yerine 
gelen Eric ayağa kalkar gibi oldu. 

“Hiçbir şey yok,” dedi Ed, Eric’in yanına otururken. 
Aniden bütün kaslarına ağrılar girmişti. 

Greta, kocasının kolunu tuttu. “Hiçbir şey görmedin 
mi? Yani hiç kimseyi?” 

“Hiç kimse.” Ed iç çekip bileğindeki saate baktı. On 
biri beş geçiyordu. “Bir viski iyi gider şimdi.” 

“Duble!” dedi Eric neşeyle. 
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