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A jan
Köpek



“Maddy, buraya gel!” dedi boxer Brütüs, be nim le konu-

şuyordu. Derdinin ne olduğunu öğrenmek için sahibimin 

yanından ayrıldım. 

“Duyduğuma göre bir şeyleri bulmada ve sorunları 

çözmede üstüne yokmuş,” dedi Brütüs. “Sana ‘Bayan Bu

run’ diyorlar. Kayıp yavru köpeği bulduğunda gaze te lere 

bile çıkmıştın.”

Kuyruğumu salladım. Ne havalı şey meşhur olmak! 

“Sana işim düştü,” dedi Brütüs. “Bazı mevzular var.”

Onu süzerek, “Neymiş onlar?” diye sordum. 

“Şu köpek şovu. Köy şenliklerindeki hani. O şovu iki 

kez kazandım ben – bu yıl da kazanabilirim.” Biraz daha 
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yaklaştı. “Ama söylentilere göre ünlü bir tazı gelip şovda 

tüm ilgiyi üzerine çekecek.”

“Yani başka bir köpek kazanabilir diyorsun. Büyük 

olaymış,” dedim. Köydeki her köpek bir noktada köpek 

şovunu kazandığını hayal etmiştir. Hatta benim bile ken-

dimi muhteşem kırmızı bir rozetle hayal etmişliğim vardır. 

Sanki geçen seferki olaylardan sonra böyle bir şey 

olabilirmiş gibi. 

“Evet ama bu köpek köyün köpeği değil. Londra’dan 

geldiğini duydum,” diye hırladı. “Asla Londra’dan gelen 

bir köpeğin beni yenmesine müsaade etmem. Bu yüzden 

de bana yardım etmen gerek Maddy. Şu gizemli köpeğin 

kim olduğunu öğrenmem lazım.”

“Ee, sonra ne olacak ki?” diye sordum. 

Tüyleri kabardı Brütüs’ün. “Harekete geçeceğiz.”

Konuşma şeklinden hiç hoşlanmamıştım. Ama belki de 

şu gizemli köpek buralı bir köpektir. Bunu öğrenebilirsem 

Brütüs’ün “harekete geçmesi”ne gerek kalmazdı, bu ha-

reket neyse artık. 
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“Peki, tamam. Yapacağım,” dedim. “Ama söz ver, eğer 

o köpek buralıysa geri çekileceksin.”

Kuyruğunu salladı. “Sana boşuna ‘Bayan Burun’ de-

miyorlar.” 

“Bana kimsenin ‘Bayan Burun’ dediği yok zaten,” diye 

belirttim. Ama hiç de fena bir lakap değildi. Gayet tatlı 

bir burnum var. 

Sahiplerimizin yanına geri döndük. Mike, Brütüs’ün 

sahibine maket treni için onardığı motordan filan bahse-

diyordu. Kadının esnediğini fark etmemişti. Sürükleyerek 

uzaklaştırdım onu. Zavallı Mike.
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Eve geldiğimde kedi Hamlet beni bekliyordu. 

“Neler çevirdiğinden haberim var,” dedi sırıtarak. 

“Gizemli köpeğin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorsun, 

şu şova katılacak olan köpeği. Archibald köpekler tuvale-

tinde kulak misafiri olmuş.”

“Ah o yaşlı bunak yok mu,” diye söylendim, patimde 

bir kalemle Mike’ın defterine uzandım. 

“Boşuna uğraşıyorsun. O kayıp yavru köpeği bulman 

tesadüftü.”

“Sırf seni gazetede yazmadılar diye kıskanıyorsun.” 

“Gazetede senin hakkında haber çıkmadı diye kıskanı-

yorsun.”
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