
BİR DAHA ÇAL, SAM! 

Kişiler: 

Ailen Felix, 

Bogart, 

Dick Christie, 

Linda Christie, 

SharonLake, 

Gina, 

Vanessa, 

Barbara..(Sharon,Gina,Vanessa,Barbara tek bir oyuncu tarafından oynanır) 

Birinci Perde 

Birinci sahne: Bir yaz akşamı 

İkinci sahne: Aynı akşamın gecesi. 

İkinci Perde 

Bir kaç hafta sonra. 

Üçüncü Perde 

Ertesi gün. 

(Oyun, Allan FehVin New York,' West Roth'daki evinde geçer.) 



BİRİNCİ PERDE 

BİRİNCİ SAHNE 

(Seyirci bölümü karanlıktır. Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman Casablanca adlı filmin son 
sahnesindeki seslerim duyarız. Perde açılır. Allan'nın oturma odası görünür Televizyonda 
Casab anca filmi oynamaktadır. Arkada, ortada evin giriş kapısı bulunmaktadır. Sahnenin sol tarafı 
mutfağa ve yatak odasına açılır. Salonda, bir kitaplık, mini bar, müzik seti, ortada bk sofa solda 
koltuk sağda, sofanın önünde bir sehpa vardır. .«uuidoırsoıa, solda  

Sağ köşede döner sandalyeli bir çalışma masası ve üstünde bir daktilo durmaktadır Duvarda 
Humphrey Bogart'ın çerçeveli bir fotoğraf, asılıdır. Salon, köşe ışıklarıyla ayStü^ştu- 
Fehx, aylık bir sinema dergisine film kritikleri yazmaktadır. Otuzlu yaşlarda! biraz gS'utam  
zaman zaman kendinden emin olmayan, arada sırada pskiyatriste giden birisidir. Oyun sahneyi 
serilmiş bir nerdeden oösterJlpn fîlrr,;,, o«« o™u_™:..ı_ t—_ı._  , n . . .  

}
     ^""cyc 

Casablanca 

(Casablanca filminin son sahnesi) 

Bogart : Loıs, adamlarınızdan birisine söyleyin, bay Laszlo'nun bavuluyla ilgilensin. 

Loıs     : Tabii.. Rıch, hemen bay Laszlo'nun bavulunu uçağa götürün. Buyrun Bay Laszlo- Bayan 

Laszlo... ' 

Bergman: Ama .....  

Bogart   : Sende gidiyorsun... 

Bergman: Ama neden? Sen ne olacaksın? 

Bogart   : Ben burada kalıyorum.. 

Bergman: Hayır Richard! 

Bogart   : Başka çaresi yok. Sen Viktor'la beraber gidiyorsun. 

Bergman: Richard, lütfen.... 

Bogart   : Beni dinlemelisin, eğer burada kalırsan, ikimizin de sonu toplama kampı. Öyle değil mi 

Loıs? 

Loıs        :Korkanm öyle... 

Bergman: Hayır...İnanmıyorum...Benim gitmem için böyle söylüyorsun... 

Bogart : Sana gerçeği söylüyorum. Ayrıca, sen Viktor'a aitsin, onun sana ihtiyacı var. Burada kalıp 

onu yalnız bırakırsan, sonra çok üzüleceksin, pişman olacaksın. Belki, bugün değil ama ileride 

kesinlikle. 

Bergman: Senden ayrılmak istemiyorum.... 

Bogart   : Ayrılmıyoruz. Bir gün herşeyi daha iyi anlayacaksın. Size bir şey söylemek istiyorum bay 

Laszlo!! 
Laszlo    : Bay Blaın, bana açıklamanız gereken bir şey yok!! 

Bogart   : Olsun, yine de söylemek istiyorum. Günün birinde sizin için önemli olabilir. Herşeyi  

bildiğinizi söylediniz.. 
Laszlo    :Dün gece, geldiğinizde İlse'nin bende kaldığım bilmiyordunuz. Evet, Ilse,dün gece 

bendeydi! Geçiş belgelerini almaya gelmişti. Öyle değil mi ilse? 

Bregman: Evet! 

Bogart    : İnanın bana herşeyi sizin için yaptım. 

Laszlo    : Evet,biliyorum.. 

Bogart   : İşte, belgeleriniz! 

Laszlo    : Teşekkür ederim. Hazır mısın İlse? 



Bergman: Evet, geliyorum. Hoşçakal Rıck.Tann seni korusun... 

(Allan, kalkar sinema perdesini açar) 

Allan : Nasıl beceriyor bunu? Her filmin de böyle. Kadınları parmağının ucunda oynatıyor. Yakışıklı 

da sayılmaz, maymundan biraz hallice. Ama beceriyor adam. Bu işin sırrı nerede acaba? Lanet olsun! 

Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İki asprin daha mı alsam acaba? Yakında iyice asprin bağımlısı olup 

çıkacağım (Asprin kutusunu alır. içi boştur, fırlatıp atar) Ne oluyor bana böyle? Neden böyle gerginim 

anlamıyorum? Keşke.şu kağıdı imzalamasaydım! İşin yoksa mahkeme kapılarını aşındır dur.. İki 

yıllık bir evlilik! Boşa geçen iki yıl. İki hafta önce, benden boşanmak istediğini söylediğin de 

kulaklarıma inanamamıştım.. Sanki karım değil de,' bir yabancı konuşuyordu. Evet,evet dün gibi 

hatırlıyorum 

(Kararır. Rüya ışığı ve müziği girer. Nancy görünür. Üzerinde sabahlığı vardır. Bir havluyla ıslak 
saçlarını kurulamaktadır.) 

Nancy : Senden nafaka istemiyorum Allan! Her şeyi sana bırakıyorum. Sadece gitmek istiyorum. 
Allan  : Bu konu hakkında biraz daha konuşamaz mıyız Nancy? Nancy : Elli kere konuştuk Allan. 
Elli gün de konuşsak hiç bir yaran yok. Allan   : Belki bir yaran olur? 

Nancy : Bu beraberliğe artık dayanamıyorum. Aramızda birşey kalmadı. Beyin olarak da vücut 

olarak da katlanamıyorum. Bitti artık Allan anlamıyor musun?.. 

Allan  : Nancy, lütfen.. Bir kere daha konuşalım.. Beni böyle mısır koçanı gibi bırakıp gidemezsin. 

Lütfen, Nancy.(Nancy çıkar.Ruya ışığı kaybolur, gerçek ışığa döneriz. Allan odanın için de dolaşır) 

Çıldıracağım! Ne kadar boktan bir durumdayım! Allahın belası psıkiyatristim de tam tatile çıkacak 

zamanı buldu. Nereye gittiğini bilsem arar bulurdum. Gerçi ne olacak bulsam? Her şeyi seks 

problemlerine bağlıyor geri zekalı herif. (Sandalyeye oturur) Ne oluyor bana böyle? Niye sakin 

olamıyorum? Neden kadınlardan yana hiç şansım yok, neden benim de doğru dürüst bir ilişkim 

olamıyor, suç bende mi yoksa kadınlarda mı? Bu İşin sim ne? (Kararır. Rüya ışığı ve müziği.Bogart 

belirir. Beyaz bir yağmurluğu ve fötr şapkası vardır.) Bogart : Bu işin sun yok delikanlı. Allan   : 

Ahhh!! Bogart!! Sen,bu.. Burada 

Bogart : (Çerçeveye gider) Paraya kıyıp daha iyi bir çerçeve yaptırabilirdin. Bak evlat, kadınlar 

zayıf yaratıklardır. Bunu unutma yeter.. Bazen şöyle sıkı bir tokat kendilerine gelmelerine çok 

yardımcı olur... 

Allan  : Yooo.Yoo. Ben Nancy'i tokatlıyamam. Bizim ilişkimizde böyle ilkelliklere yer yok. Bogart 

: İlişki mi? Ne ilşkisinden bahsediyorsun sen? İlişkiniz yalama olmuş yerlerde sürünüyor. Filmlerimi 

seyrediyorsun hala birşey öğrenemedin mi? Allan    : Ben senin gibi olamam.. Sahi, sana bir şey 

sorabilir miyim? Bogart  : Tabii, ne istersen sor. Ben sana yardım için buradayım.. 

Allan    : Casablanca'nm son sahnesinde, Ingrid Bergman'dan ayrıldığın zaman hiç üzülmedin mi? 

Bogart   : İnan bana evlat, dünya da bir bardak Viski'nin unutturamayacağı hiçbir dert yoktur! 

(Bardan bir Viski şişesi alır, bir bardağa doldurur) Çek bir yudum, bütün derdini alsın.. Allan    : 

Ben pek içmem. Alkolle aram yoktur.. 

Bogart   : Bak, sana birkaç öğüt vereyim evlat, İlişki ve ilişkiler üzerine yumurtlanan o moda sözleri 

unut, ciddiye alma hiç birini. Aşka da fazla güvenme. Aşk bir elma şekeridir, elmayı yersin sapı 

elinde kalır. Dünya kan dolu bir ıslık çalman yeter.. Allan    : Ama ben ıslık da calamam.. Bogart   : 

Öğren o zaman! (Rüya ışığı kaybolur.Bogart çıkar,normal ışık.) 



Allan    : Hakkı var. Ufak bir hareketiyle kanların şey pardon kadınların akıllarını başlarından alıyor, 

hepsi kucağına orturuyorlar. Neden bende onun gibi olmayayım? Ne dedi? Bir bardak Viski'nin 

unutturamayacağı hiçbir dert yoktur. (Bogart'ın bardağından bir yudum alır) Bu merete de bir türlü 

alışamadım. Bizon sidiği gibi! Evet,evet... Kendimi toparlamalıyım. Hem neden sanki bu boşanma 

işini neden bu kadar ciddiye alıyorum ki, sadece kendimi üzüyorum? Canı cehenneme. Onsuz belki 

daha mutlu olurum, evet, kesinlikle daha mutlu olurum. Cehenneme kadar yolun var kaltak kan! 

Gencim, yakışıklıyım, sağlığım yerinde, iyi bir işim var, kötü alışkanlıklanm yok. Mutlu olmam için 

her şey yerli yerinde. Yakında ıslık çalmayı da öğrenirim! Beni terk ettiği gün söylediği sözler hala 

kulağımda çınlıyor kaltağın! (Karanr.Rüya ışığı,müzik.Nancy,elinde bavulu sahnede belirir.) 

Nancy  : Yeni bir hayata başlamak istiyorum. Diskoteklere gidip çılgınlar gibi dans etmek 

istiyorum. Kayak yapmak istiyorum. Plajda kumların üzerin de yatmak istiyorum, Avrupa 

seyyahatine çıkmak istiyorum anlıyor musun? Seninle insan sadece sinemaya gidebilir! 

Allan    : Hayatım, biliyorsun film dergisine kritikler yazıyorum. İşim bu benim. Aynca sinemayı 
da, film seyretmeyi de çok seviyorum. 

Nancy  : Evet, film seyretmeyi seviyorsun, çünkü hayatı da seyrediyorsun! Sen bu hayatta sadece 

bir seyircisin. Ben başkayım anlıyor musun? Ben, yaşamak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Ben 

senin gibi pasif değilim. Hayat doluyum. Yaşamak istiyorum.gülmek istiyorum. Hiçbir zaman 

beraber gülemedik 

Allan      : Nancy, hayallim haksızlık ediyorsun. Nasıl böyle konuşabilirsin? Hep seni güldürmeye 

çalıştım. Seni eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım, (teddy'yi alır) nancy hayatım, hava çok 

güzel sinemaya gidelim mi, Casablanca oynuyormuş ne dersin? 

Nancy  : Eskiden herşey daha başkaydı, daha güzeldi. Sen de daha hareketliydin, daha duygusaldın. 

Allan   : Yine öyleyim. İnan bana, elimden geleni yapıyorum hayatım. Seni mutlu edebilmek için 

herşeyi denedim. Ne gerekiyorsa yaparım, sen ne istersen yaparım. Seni ne kadar sevdiğimi 

biliyorsun nancy, ben sensiz yaşayamam, ne olur bırakma beni, bize bir şans daha ver nancy! 

Nancy  : Hoşçakal Allan... Avukatım, senin avukatını arayacak! 

Allan    : Avukatım yok. Psikiatristimİ arasın! (Işık karanr, Nancy kaybolur.Işık.) 

Artık iyice dağatır. Modaya uyup ilk önce joint içmeye başlar kesinlikle. O zıkkımı bir kere 

denedim, pantalonumu başımdan giyiyordum.. Kendimi biraz suçlu hissediyorum. Acaba, yeteri 

kadar uğraşmadım mı bu evliliği kurtarmak için? Bir şeyler yapabilir miydim? (Kapı çalınır) Dick 

ve linda olmalı! Çok şükür onlar gibi arkadaşlarım var. En iyi arkadaşlarım ama onlan da koltuk 

değneği gibi kullanamam ki! 

(Kapıyı açar. Dick ve Linda girerler. Dick iyi giyimli çekici biridir. Linda, Dick'in kansı.Oruzlann 

da güzel bir kadındır. Sarılırlar) 

Dick   : Herşey yolunda mı Allan? 

Linda : Ohh, zavallı Allan, pek iyi görünmüyorsun ama... 
Dick   : Nancy seni terk ettiği zaman neden hemen bize haber vermedin? 

Allan  : Sizi rahatsız etmek istemedim.. 

Dick   : Rahatsız etmek mi ,neler saçmalıyorsun sen Allan? Biz senin en iyi dostların değil miyiz? 

(Dick,sofaya oturur.) 

Linda  : Neden senden ayrılmak istediğini söyledi mi Nancy? 

Allan   : (Döner sandalyeye oturur.) Evet. Gülmek istiyormuş bayan... Benimle yeteri kadar 

gülemiyormuş! Kayak yapmak, diskoteklere gitmek istiyormuş! 

Linda  : Ondan haber alabildin mi? 

Allan  : Avukatı aradı, bazı belgeler imzalamam gerekiyormuş. Nancy, Meksika'daymış. Ne garip, 

biz Meksika'da tanışmıştık. Ben tatile gitmiştim o da oradaydı.Tanıştıktan hemen sonra heyecandan 

ishal olmuş iki hafta otel odasından dışarı çıkamamıştım. 



(Linda, bu arada ortalığı toparlar. Yerdeki kitapları kitaplığa yerleştirir, sofanın üzerinde duran 

kazağı kadar. Dick telefona gider, numaraları çevirir.) 

Dick   : Alo..Aloo..George? Benim, Dick! Ne oldu, şartlan kabul ediyorlar mı? Ne? Delirmiş mi 

bunlar? Saçmalamasınlar..Bir kere daha dene..George, batmamızı istemezsin herhalde değil mi? 

Linda  : Allan, kendini bırakmamalısın. Yemek yapıyor musun? 

Allan  : Yemek mi? Yemek filan hiç umurum da değil Linda. Açlık grevi bile yapabilirim! 

Dick    : Tamam, tamam. Bak şimdi beni iyi dinle. Sana bir numara vereceğim bu numaradan bana 

ulaşabilirsin. Yazıyor musun? 79 20 54. Yazdın mı? İyi. Dinle, yarım saat sonra 54 47 74 numaralı 

telefonda olacağım.yazdın mı? İyi. Eğer daha geç ararsan 58 34 35 ten ara..58 34 35 anlaştık mı? 

Peki... Tamam... 

Linda  : (Kızgın) Dick, aşağıda sokağın başında bir telefon kulübesi var istersen onun da numarasını 
alalım, George'a vermek istersen? 

Dick    : Kusura bakma Allan, bazı iş görüşmeleri yapmam gerekiyordu da... Evet, nerede 

kalmıştık? 

Allan   : Nancy diyordum... 

Dick   : Allah kahretsin, George'a birşey söylemeyi unuttum. (Yerinden kalkar.telefona 

yönelir.Linda engeller.) 

Linda : Dick! Yeter ama artık. 

Dick   : Tamam, hayatım. Sinirlenme...(oturur) Nerede kalmıştık? 

Allan : Neden ilişkimiz bu duruma geldi bir türlü anlayamıyorum? Beraberliğimizi dayanılmaz 

buluyormuş Dick. (Linda, sehpanın üzerindekileri kaldırıp çöp kutusuna atar.) Oysa ben ona bir 

yuva kurdum, duvarları aşkla örülmüş bir yuva. 

Dick  : Allan, doğrusunu istersen, Nancy aslında çok itici bir kadındı! Linda'yla ben bunu en baştan 

gördük ama sana söyleyemezdik tabiki. Bizi yanlış anlayabilirdin. 

Allan : İlişkimizin yolunda gitmediğini bana aylar öncesinden söylemişti, ama salak ben, hiç 

ciddiye almadım bunu! Kaz kafa. Yatakta yan yana yatarken o telefon rehberinden avukat 

seçiyormuş. 

Dick : Telefon dedin de ben hemen Georg'a birşey soy ...... Neyse, unut artık. Canını sıkma. Zararın 

neresinden dönersen kardır. Gençsin yeni bir hayata başlayabilirsin.(Linda topladıklarını yatak oda-

sına götürür) 

Allan : Gençmi? Otuz yaşındayım Dick, orta yaşlı biri sayılırım artık.. 

Dick   : Ah, bu kadar karamsar olma Allan. Düşün, artık serbestsin. Dışarı çık, yeni heyecanlar yaşa, 

yeni arkadaşlıklar kur, partilere gidip kızlarla tanış. Seni her ırktan, her dinden, her renkten kızlar 

bekliyor, yaşadın yaşadın. (Linda, girer. Dick yakalanmıştır) şey, kızlar diyordum hayatım, yaşadı... 

Allan : Gün gelir hepsine doyarsın sonra ne olacak? Ayrıca benim başıma böyle şeyler gelmez. 

Gökten kadın yağsa, benim başıma adam düşer. Şimdiye kadar hayatımda tek bir kadın tanıdım ve 

ona aşık oldum.. O ne yaptı? Terketti gitti. Tek başıma kaldım ortada. Bir mısır koçanı gibi! Dick : 

Linda, sen ne düşünüyorsun? Allan'ı çekici bulacak bir sürü kadın vardır bu dünyada öyle değil mi? 

Linda : Aaa, evet tabii...Elbette.. 

Allan : Ama, Nancy gibi biri yok. O eşsiz biriydi Dick. Bazı geceler, yatakta o uyurken izliyordum, 

bir melek gibiydi Dick. Bir melek gibi uyurdu. 

Dick : Bilemeyeceğim, bir meleği uyurken hiç görmedim! (Linda'nın bakışlarıyla karşılaşır) senin 

dışında tabi güzelim, meleğim benim... 

Allan : Minicik kanatlan olan, gül kokulu, pamuklara sanlmış bir melekti o! Linda : SenNancy'i 

gerçekten çok sevmişsin, şimdi beni de ağlatacaksın. Başım ağnmaya başladı. Allan : Bir asprin 

istermisin? Gerçi ben hepsini içtim ama bakayım belki yatak odasında bulabilirim! (Allan, yatak 

odasına gider) Linda : Çok acı çekiyor zavallı.. 



Dick : Zavalllı Allan, onun yerinde olmayı hiç istemezdim.. Onunla konuşmalıyız. Kendisini bu 

kadar bırakmamalı. Onu teselli etmeliyiz Linda. 

Linda: Yani yeni bir kadın! Onunla tanıştırabileceğimiz birisini tanıyor musun? Dick : Bu işi en iyi 

sen becerirsin. Sizin ajansta bir sürü model var, onlardan birisiyle tanıştıramaz mısın Allan'ı? Carol, 

mesela ha? Ne dersin? Linda : Carol'mu? Olmaz, nişanlı.. Dick   rDoreen? 

Linda : Doren'de olmaz, çünkü bir papazla evli! Dick  : Tamam! 

Buldum. Zorita! Evet, Zorita tam Allan'a göre.. 

Linda : Delirdin mi sen? Zorita, Allan'ı canlı canlı yer, geriye zavallının bir tek gözlüğü kalır. Yoo, 

yoo, Zorita olmaz, zorite zor kadın. Allan : Tek bir aspirin bile kalmamış. Dick-linda  : Önemli 

değil, geçer. 

Allan : Biliyor musunuz? Burada olduğunuz için çok mutluyum. İyi ki siz varsınız. Kendimi sizin 

yanınızda çok iyi hissediyorum. 

Dick : Allan, biz bu akşam yemeğe çıkmak istemiştik. Linda'mn arkadaşlarından birini arayalım hep 

beraber yemeğe gidelim, ne dersin? Allan : Ben gelmesem daha iyi olur Dick. Siz gidin. Dick : Hadi 

Allan, evden dışarı çıkmalısın, başkalarıyla tanışmaksın! Allan : Nancy'den beri hiç bir kadına 

bakmadım. Bu konu da deneyimim çok az Dick : Allan, toparla artık kendini. Yanlış ata oynadın ve 

kaybettin. Ne yapalım? Borsa'da kazanmakta var kaybetmekte. 

Linda : Nasıl birisi senin için uygun olurdu Allan, yani ne tip kadınlardan hoşlanırsın?? Dick   

: O, biraz ruhi bunalım geçirenlerden hoşlanır...Öyle değil mi Allan? Allan : 

Bilmiyorum..Aslında....Şey...Sarışınlardan hoşlanıyorum. Sansın, uzun saçlı, mini 

eteklLGöğüsleri biraz büyük olmalı, zeki ve duygusal olmalı. Dick : Olur, görürsem söylerim. 

Yanağın da beni de olsun mu? 

Linda : Dick, lütfen dalga geçme. Bir kere güzel olmalı....Uzun saçlı ve koca göğüslü mü demiştin? 

Allan: Evet. Evet, geniş kalçalı ve koca popolu olmalı, hart diye ısırabilmek için... Dick  : Linda, 

hayatım bu herif azdı. En iyisi biz yemeğe yalnız çıkalım 

Linda : Tamam, buldum! Sally Keller. Tam sana göre birisi Allan. Sansın ve oldukça geniş kalçalı. 

Allan : Ne kadar geniş mesela? 

Linda : (Eliyle gösterir) Bilmiyorum, ölçmedim ama belki bu kadar. Dick   : Bu kadın daha önceki 

hayatın da kamyon muymuş? Linda  : Yoo, yoo. Biraz abartttım. Belki bu kadar.. Allan   : Ne iş 

yapıyor bu Sally? Linda  : Bir diskotek'te kafesin için de dans ediyor! Allan  : Ne?? Yoo, yoo, 

kalsın. Sally bana göre değil. Unut gitsin. Dick   : Hadi Allan, biraz cesaret. Belki kafesten çıkanp 

yatağa bile atabilirsin.. Allan  : Yatağa mı? Bende bu beceriksizlik oldukça sandalyeye bile 

oturtamam. Aynca, vazgeçtim. Canım hiçbir şey istemiyor.Gözüm, Nancy'den başkasını görmüyor, 

aklımda hep o var. Dick   : Allan, Nancy'i unut artık. Başkalan da var bu dünya da onlan düşün.. 

Allan : Şu anda ne yapıyordur acaba canım benim? (Kararır.Rüya ışığı ve müzik.Nancy belirir) 

Nancy : Hans, hayatım benim. Beni kollarının arşına al ve sımsıkı tut tatlım ....... Ahh, ne güzel bir 

duygu, senin gibi güçlü, yakışıklı, mavi gözlü ve sansın birisinin kollann da yatağan limonu gibi 

sıkılmak! Ja Hans mach vveiter mein schatz... 

Allan : Orospu... Aynlalı iki hafta oldu, yediği halta bak. Bir Naziyle beraber... Üç gramlık protein 

uğruna sattın aşkımızı, mutlu musun o kasapla? Orospu! 



Linda : Allan, bir arkadaşım var, tam sana göre. Adı, Sharon! 

Allan: Orospu! 

Linda : Aşkolsun Allan, sana hiç yakıştıramadım ayrıca Sharon çok namuslu bir kızdır. 

Allan : Afedersin Linda, ben dalmışım da ne dedin adım, Sharon'mu? Sharon.. Evet güzel bir ad 

Dick  : Adı önemli değil, huyu güzel olsun.. 

Linda: Sharon Lake..Ünlü bir fotoğrafçının asistanlığını yapıyor 

Dick  : Aaa, evet, evet şimdi hatırladım. Ben de tanıyorum Allan. Sarışın ve çok tatlı bir kız. Tam 

senin kalemin! 

Allan : Kalçalar nasıl, geniş mi? 

Dick : O kadarını hatırlamıyorum ama ufku geniş! 

Allan: Öyle mi? Peki tanışalım o zaman.. 

Dick : Linda, hadi hayatim Sharon'u ara 

Linda: Tamam, hemen anyonun. (Telefona gider.) 

Allan : Bir dakika. Ne diyeceksin ona? 

Linda: (Numarayı çevirir) Önce bir öğrenelim bakalım, zamanı var mı bizimle yemeğe gelmeye? 

Allan : (Telaşlı) Boşanmadan bahsetme, Linda! En iyisi ..... Şey....Karısı trafik kazasında öldü de .....  

Dick : Geberdi de diyebilirsin.. 

Linda : Dick!! Allan, detayları bana bırakır mısın lütfen? 

Allan : Bilmiyorum.Doğru mu yapıyorum acaba? (Sinirli bir halde odanın içinde dolaşır.) Çok 

gerginim. Miğdem ağrıyor, başım ağrıyor... 

Linda: (Telefon da) Alo.. İyi akşamlar, ben Linda, Linda. Sharon'la Konuşabilir miyim? 

Allan : (Eliyle kulaklarını kapatır. Odada dolaşmaya devam eder) Çok heyecanlıyım, Dick. Duymak 

istemiyorum...Mmmmırnnmm... Maaaa. Maaama ma ma mammmm Trrrrrrr Çişşşşşşşşşşş 

Özgkööörötttttttn ( Garip sesler çıkarır) 

Linda : Sharon!! Merhaba tatlım, benim Linda! Nasılsın? İyi. Bak, canım ....  

Allan : Ummmrnmm... Harrrrrrrrrrççççç .... Göööööönmkkkkkkk....Hrrtttttttttt 

Linda : Dick ve ben, bir arkadaşımızla yemeğe çıkacağız. Uğrayıp seni de alalım dedik. Ne dersin ? 

Allan: Çattamıııaııııı..Möööööımumıkkkkkkkk.. Garnrrnrrkkkklddddcaaaaaarrrmçççççç.  

Linda : Efendim, Anlamadım? Sesler mi? Haaa, şey hayatım, radyo açık da.Evet. Radyodan 

geliyordur! (Dick'e Allan'ı susturması için işaret eder) Efendim? Allan'dayız. Allah Felix. 

Tanımazsın. Bizim eski bir dostumuz. 

Allan: (Sufle,eder) Çok yakışıklı, yazar. Dul, karısı trafik kazasında ölmüş* 

Dick : Silindirin altında kalmış!! Kalça ölçüleri neymiş bir sor bakalım! 

Linda : Çok iyi bir arkadaşımız. Kesinlikle seversin! Efendim? 

Allan   : Linda, eğer istemiyorsa uğraşma bırak. Cam cehenneme! 

Dick   : Sutyen numarasını sorsana bir ....  

Linda : Tamam, canım, seni arabayla alırız. Saat sekizde....Evet..Ha,Sharon yüksek topuklu giyme!! 

Allan  : Neden, yüksek topuklu giymesin? Cüce değiliz herhalde!! 

Linda  : Tamam, hayatım. Seni alıyoruz.Görüşmek üzere..Ohh,tamam oldu bu iş. 

Allan   : Bana bak, Linda, bu Sharon basketçi filan değildir umarım.. Tanrım, Nancy bu durumu 

bilse suratıma tükürür.. 

Dick: Allan, bize söz ver. Kızı hemen ilk gece yatağa atmayacaksın değil mi? 

Allan: Benim hakkımda bir şeyler sordu mu? 

Linda: Ne sormasını isterdin ki? Seni hiç tanımıyor.. 

Allan : Dul olduğumu söylemedin ama? 

Linda : Ben yapabileceğimi yaptım. Karının öldüğünü de artık sen kendin anlatırsın (Mutfağa gider) 

Allan : Aman Tanrım, ne kadar heyecanlıyım? 



Dick : sakin ol, tamam heyecanlanma.( Telefona gider,numarayı çevirir.) Önce, Sharon'u alırız 

buraya iki blok ötede oturuyor.Sonra buraya gelip seni almz.O zamana kadar da sen hazırlanmış 

olursun. Yemek fazla uzun sürmesin. Yarın sabah çok önemli bir toplantım var. 

Linda: (Elinde bardaklarla mutfaktan gelir, bara gider.) Etrafı biraz toparla. Yatak çarşaflarım 

değiştir istersen!! 

Allan . Neden ? Sharon, yatıya mı geliyor? 

Dick   : Hadi hayatım, biz çıkalım.. Her şey yolunda mı Allan ? 

Allan . Evet,evet. Her şey yolunda merak etmeyin. Şimdi bir duş yapar kendime gelirim. Şu 

Sharon'la tanışacağım için çok heyecanlıyım.. 

Dick : Allan, rahatla artık. Her şey güzel olacak merak etme. Sharon seni görünce çıldıracak. 

Birazdan gelip seni alırız. Bu arada beni arayan olursa ......  

İKİNCİ SAHNE. 

(Allan, aynanın karşısında kravatını bağlamaktadır. Heyecanlıdır, saçlarını yatırmaya 

çalışmaktadır.) ı 

i 

Allan : Allah?belası saçlar, bir türlü yatmak bilmiyorlar.. Böyle daha mı iyi acaba? Evet, daha 

iyi...Eh, hiç de fenc^görünmüyorum! Umarım Sharon'u hayal kırıklığına uğratmam? Ne bekliyor 

yani Rock Hudson mı? Ben de hiç fena sayılmam..Lanet olsun, amma heyecanlıyım ha? 

Nefret ediyorum şu ilk buluşmalardan. İshal olmasam bari... Ahh, bu gibi durumlarda keşke Bogart 

gibi rahat olabilseydim...(Koku sürer. Bogart belirir.) 

Bogart : Ne o elindeki? 

Allan . (İrkilir.) Eeeee.. Şeeeyy..Eee, deodorant 

Bogart : İğrenç bir koku. Fransız kerhaneleri gibi kokuyor.. 

Allan  : Eee..Şey... Bir şeyler sürmek lazım. Biraz koku fena olmuyor.. 

Bogart: Neden ? Ter kokmaktan utanıyor musun? 

Allan : Canım kadınlar, güzel kokan erkeklerden hoşlanırlar .....  
Bogart: Bak evlat, sana birkaç öğüt daha vereyim...Bir kere çok sakin takıl. Fazla konuşma. 

Kadınlar geveze erkeklerden hoşlanmazlar. Sinirlerine hakim ol ve duygularını fazla belli etme.. 

Şimdi en önemlisi geliyor... 
Allan: Neymiş o? 

Bogart : Delikanlı ol. İşte sana kanlan çıldırtma yollan. Uygula gerisine kanşma. Hadi, kolay 

gelsin evlat. Yüzümü kara çıkartma! 

Allan : Hepsini anladım da, delikanlı nasıl olunuyor onu pek anlayamadım... Lanet olsun! Hakkı 
var, kokuyu biraz fazla kaçırdım galiba? Bir yerlerde okumuştum kadınlar maço erkeklerden 

hoşlamyorlarmış. Sert bir görünüm almalıyım. (Ayna da kendini inceler) Çarpanm haaa!! Linda, 
Sharon'un ünlü bir fotoğrafçının asistanı olduğunu söyledi. Fotoğraf hakkında konuşabilecek 

birşeylerim olmalı. (Fotoğraf dergilerini kanştırır..) Hah, işte burada...'nikon marka kamerası olanla 

olmayan arasında derin bir uçurum vardır, nikonla iç ve dış mekanlarda her türlü detayı 
yakalayabilirsiniz.' demiş, Greg Barnet...Bu Sharon'u kendime hayran etmeliyim. Beni görünce 

kudurmalı! Onda bağımlılık yapmalıyım! Neden olmasın, neyim eksik? (Aynaya gider) Çarpanm 

haaü İlk görüşte aşık olup kendini kollanmın arşına bıraksa ne güzel olurdu mesela.. 

(Kararır. Rüya ışığı ve müzik. Sharon belirir.) 

Sharon: Ohh...Allan...Tatlım...hayatımda rastladığım en müthiş erkeksin, biliyor musun? 



Allan  : Biliyorum.. 

Sharon : Doktorlar, frijit olduğumu söylemişlerdi ama sen tam tersini ispatladın! 

Allan  . Aynı problemi olan arkadaşların varsa gönder bana hepsini düzerim, şey yani, düzeltirim. 

Merak etmesinler., 

Sharon : Linda ve Dick senden bahsettiler ama,böyle bir ilah'la karşılaşacağımı hiç tahmin 

etmiyordum. Beni baştan yarattın biliyor musun,tapıyorum sana, kalbim senindir. Oraya ben bile 

senden izinsiz giremem. Gönlüme taht kurdun, geceleri parlayan yıldızım sabahsa ruhuma doğan 

güneşimsin. 

Allan   : Tamam, tamam. Elimizden geleni yaptıkişte... Kusura bakma ama, bu günlük bu kadar 

yeter. Halletmem gereken bazı önemli işlerim var! şimdi git, gerektiğinde ben seni çağırırım.... 

Sharon : Hayır, Allan. Hayır sevgilim.. Lütfen Allan, gitme! Yalnız bırakma beni Allan.... sensiz 

geçen her saniye bana cehennem azabı. Damdan düşer gibi hayatıma girdin, beni deli divane ettin. 

Suçum neydi ki beni kendine bu kadar aşık ettin. Ne olur sevgilim gitme:., öhö öhö, Allan galiba 

ben verem oldum.... 

Allan  : Kes zırlamayı, şimdi çarparını bir ha... 

Sharon : neden bu kadar zalimsin, ilk bakışta aşka inanmıyor musun? 

Allan : aşk ilk bakışta olsaydı, öküz trene çoktan aşık olurdu. 

(Rüya ışığı ve müzik kaybolur. Sharon gider. Kapı zili çalar. Allan birden irkilir. Kapıya gider.) 

Allan: Evet, kim o ? 

Linda : Benim, Allan. Linda... 

Allan : Linda. Açıyorum hayatım.(Allan,kapıyı açar. Linda girer. Elinde bir kese kağıdı vardır, îçi 

fındık doludur.) 

Linda: Sharon ve Dick aşağıdalar, arabaya park yeri arıyorlar. Sonra buraya gelecekler. Yemeğe 

çıkmadan sende bir aperatif alalım dedik. Herşey yolunda mı Allan? 

Allan: Evet, Linda. Her şey yolunda merak etme.. 

Linda : Ben hemen geliyorum, (mutfağa geçer) 

Allan : Aman tanrım! Sharon buraya mı geliyor (aynanın karşısında hazırlıklara devam eder. 

Linda: (kasede fıstıklarla gelir) Allan, aynayı çatlatacaksın... Ne kokuyor burası 

böyle? Parfüm şişesi mi kırıldı? Allan : Eee 

şey, ben etrafa biraz çeki düzen vereyim 

Linda:: (Elindeki, kaseyi sehpanın üzerine koyar) Herşey düzgün. Bırak şimdi zaten birşey içip 

çıkacağız (Allan, çok heyecanlıdır.Kitaplıktan bir kitap alıp sehpanın üzerine koyar. Gözüne bir 

madalya ilişir, onu da alıp sehpanın üzerine koyar.) Ne bu? Allan : Bu mu? Okul da yüz metre 

koşusun da kazandığım madalya... Linda: Komik olma Allan. Kaldır onu oradan.. Allan . Neden? 

Bu madalyayı alabilmek için yüz dolar ödemiştim.. Linda: Bunlara hiç gerek yok Allan. Kadınlar 

sade erkeklerden hoşlanırlar. Sen beni dinle. Allan : (Plak dolabından iki plak alır) Karar vermem 

lazım hangisi daha uygun, Prado mu ,yoksa 

Bartok'un yaylı çalgılar beşlisi mi? Linda: Bence, 

Prado daha uygun. .Allan : Doğru, haklısın (Bartok plağını 

yerine koyar.) 

Linda: Daha henüz tanışmadığın bir kızı tavlamak için, gösterdiğin gayreti Nancy'e de gösterseydin 

seni terk etmezdi herhalde? 

Allan : (prado'nun plağını sehpanın üzerine koyar.) Nancy'mi? Ben Nancy için neler yapmadım ki 

hatta Şiir bile yazdım. Linda: Şiir mi ne yazdın? Allan : Sevenler ipe un sermez sevdiğim, 

Aşk bir sırdır akıl ermez sevdiğim, 



Üzülmene inan ki yok bir sebep 

Mum dibine ışık vermez sevdiğim. Linda: Ne kadar güzel, hiç 

yayımlamayı düşündün mü? Allan: Ben öldükten sonra ne istiyorlarsa 

yapsınlar...Bak bir de şunu dinle... 

(Kapı zili çalar, Allan çok heyecanlıdır.) 

Linda : Kapıyı aç Allan. Ben mutfaktan buz getireyim. 

Allan : Linda çok heyecanlıyım her an ishal olabilirim, sen aç lütfen. 

Linda: Saçmalama. Rahat ol. Hadi aç kapıyı. (Linda,mutfağa gider.Allan kapıyı açar.Dick ve 

Sharon girerler. Sharon güzel çekici bir kadındır. Allan'nın dili tutulmuş gibidir) 

Dick : Allan, bu Sharon...(mutfağa geçer) 

Sharon. Merhaba Allan! 

Allan . Mer...MehrabaL. Sharon... (Allan'ı yıldırım çarpmış gibidir) Buyrun geçin. 

Sharon: 

Çok güzel bir daire 

Allan : (ukala) bende bundan dört beş tane daha var... (kısa bir sessizlik) fıstık ister misiniz? 

(kabuguyla bir tane ağzına atar ve tükürür) nasılsınız? 

Sharon : iyiyim teşekkürler...Demin Dick'e anlatıyordum. Birkaç arkadaşım oturuyor bu blokta. 

Gibson'lan tanır misimiz? 

Allan : Gibson'lar mı? Hayır tanımıyorum. 

Sharon: Hail ve Elonor Gibson. Hal dekoratördür. 

Allan : Yaa,öylemi. Ne güzel. Benim dekorasyon'a özel bir ilgim vardır. Küçükken hep bir 

dekoratör olmak istemiştim. 

Linda: (Mutfaktan gelir, elinde bir buzluk ve bir sürahi vardır.) Merhabaa! 

Saharon: Merhaba Linda.(Linda, elindekileri bara bırakır) Linda, bu yasemin kokusu senden mi 

geliyor? 

(allan hızla kalkıp deodorantı saklar) 

Linda  : Yasemin mi? Yoo, ne yasemini? (Linda ve Sharon kokunun Allan'dan geldiğini anlarlar) 

Ne içiyoruz? 

Dick   : Ben buzlu bir viski alırım. 

Sharon: Ben hafif birşey alayım. Bir likör olabilir. 

Allan   : Bana da bir viski lütfen ...(allan'ın sakladığı deodorant açığa çıkar) 

Dick   : (Telefonda) Aloo...Benim, Dick.. Beni ararsan 58 34 34 de değilim. Bir arkadaştayım, 

buranın numarasını veriyorum yaz... Ne? Benim için bir not mu bıraktı? Bir dakika. (Masaya gider 

kağıt kalem alıp gelir) 

Linda : (Sharon'a bir likör verir,tekrar bara gider.) Allan, Sharon bir filimde oynadı biliyor musun? 

Allan : öyle mi? Çok ilginç. Nasıl bir Film? 

Sharon: Underground bir film. 

Allan : Seks filmi mi? 

Linda : Allan! ü 

Sharon . Sanat filmi..16 milimetrelik... 

Linda  : Allan sinemayla çok ilgilenir. 

Sharon : Öyle mi? Ne yapıyorsunuz? 

Allan   . Yazıyorum... Sinema dergisilerine film kritikleri yazıyorum., film çek diye de çok ısrar 

ediyorlar ama bilirsiniz doğru dürüst bir senaryo bulmak çok zor.. 

Sharon : Oynadığım film çok iyi kritikler aldı. 

Allan   : Öyle mi? Adı neydi? Belki görmüşümdür... 
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Sharon : Fırıncının kızı. Adı biraz şey geliyor insanın kulağına ama seksle uzaktan yakından ilgisi 

yok. 

Allan  : Anlıyorum. Fırıncının kızı, hiç duymadım.. 

Linda: Evet cheers... biliyor musun Sharon Allan çok güzel sür yazar. 

Scharon : Öyle mi ne tarz şiirler? 

Linda: Entellektüel, ağır da diyebiliriz... 

Scharon: Rica etsem bir tane okuyabilir misiniz, lütfen? 

Allan: Bilmem ki nasıl olur? 

Scharon: Hatırım için... 

Allan : Peki bir tane okuyayım.... 

Yardan ayrı kalmak ne kadar kötü, 

Sanki göğsünüzde bir kızgın ütü, 

Dertle mihnetle tam ortak olmuştum, 

Kim sürdü ocağa bu çıplak sütü.... çarparım ha, hade.!.... 

Linda: Ailen! 

Ailen: Şey, fiştik alır mıydınız? 

Scharon: Hayır istemez.... Dick  : 

Hava bugün çok bunaltıcı. 

Yağmur geliyor herhalde... 

Sharon: Olabilir. Gerçekten de çok bunaltıcı bir hava var dışarda. Başımın ağnsı havadan olabilir. 

Dick  : Bu havada dışarıda oturulmaz. Linda  : Eskiden, Dick'le yağmurda yürüyüşe çıkardık. 

Allan  : Ben yağmuru çok severim. Hayatın kötü anılarını yıkayıp götürüyor.Yağmurun o gizemli sesi 

duyguların duvarını yalıyor...Yağdı yağmur, çaktı şimşek...(Sessizlik,Dick ve Linda,Allan'a bakarlar.) 

Linda, dick ve sharon : fıstık 

Allan: müzik (pikaba yönelir, oldukça yüksek sesli bir dans parçası başlar... dans ederek öne ilerler) 

Sharon: Müziğin sesini biraz kısamazmıyız? 

(Allan duymaz kendini dansa vermiştir. Linda kalkıp sesi kısmasını söyler ama Allan dansa 

Linda'yi da bulaştırır. Linda bağırarak sesini buyurur. Allan pikaba gider ama sesi bir türlü 

tutturamaz.) 

Linda : Allan, kusura bakma ama gerçekten çok sakarsın! Dick  : Olur böyle 

şeyler. Allan, bugün sinirli biraz, karısıyla ilgili nedenlerden Sharon: Karısı mı? 

(Allan plağı kaldırıp kılıfına koyar) Linda : Dick! 

Dick  : Evet, karısı.. Allan'nın karısı...Şey..Karısı öldü de! 

Sharon: Öldü mü? Aman Tanrım. Çok üzüldüm bilmiyordum. Başınız sağ olsun ne zaman oldu? 

Allan :Ne? 

Sharon: Karınız ne zaman öldü? Linda : Şey canım 
aslında, tam öldü denemez... Allan : Teknik olarak 
hayatta ama biz görüşmüyoruz. Dick   : Yani senin 
anlayacağın, Allan'ı terk etti... Sharon: Evet, 
anhyorum..Çok üzüldüm.. 
Allan : Hiç önemli değil canım boşverin. Bir ıslık çalmam yeter, hem biri gider biri gelir...(içkisini 
sharon'un üzerine döker) Çok afedersiniz... Linda  : kusura bakma ama Allan çok sakarsın! Dick : 
(Telefona gider.) Çin lokantası mı, bize dört kişilik bir masa ayırabilir misiniz? Teşekkürler... 
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Allan : (Prado'nun plağını alır.) Prado sever misiniz? Ben çok severim de..İlk dinleyince pek bir 

şey anlaşılmıyor ama daha sonra bağımlılık yapıyor... Prado'yla hatıralarınızın derinliklerinde uzun 

bir yolculuğa çıkıyorsunuz, dört mevsimi aynı anda yaşıyorsunuz... 

Sharon : Aynı plak bende de var, arkasında da aynen dedikleriniz yazıyor 

Allan  : (Bozulmuştur) Öylemi? Hiç dikkatimi çekmedi..(Plağı bir kenera atar) 

Dick : alo george beni arayan olursa biz cin lokantasına gidiyoruz. 

Allan : Fıstık almaz mıydınız? (fistıklar yere saçılır) 

Dick   : Çin lokantasında yer ayırttım, hazırsak çıkalım.. 

Allan : Hazırız. Ben ceketimi alıp hemen geliyorum.(Yatak odasına gider) 

Sharon: Nesi var? Herşey yolunda mı? 

Linda : Evet, evet biraz gergin o kadar.. 

Dick  : Benim bir telefon daha açmam gerekiyor..Ararlarsa nerede olduğumu 

bildirmeliyim.(Telefona gider.) Linda 

: Umarım cin yemeği seviyorsundur? 

Sharon: Tabi, severim. Linda, hayatım fazla oturmayalım olur mu? Yarın benim için çok hareketli bir 

gün olacak. Çok işim var. Linda : Tabi canım, merak etme fazla kalmayız.. 

Dick   : Aloo.. Merhaba George, Bana bak, eğer Manhattan Bank'tan Bay Milton ararsa ben cin 

lokantasındayım.. Numarayı veriyorum oradan arasın beni. Yazıyor musun? 86 32 34. Evet. Bu 

numaradan arasın. Hadi hoşçakal....(Linda ortalığı toplar.bardaklan bara kaldırır.Sharon sehpanın 

üzerindeki fotoğraf dergisine bakar.) 

Sharon : Aaa, Linda bak Greg Barnet hatırladın mı? Jack'ın eski ortağıydı. Bak, ne demiş? 'Nikon 

marka kamerası olanla olmayan arasında büyük bir uçurum vardır. Nikon'la, iç ve dış çekimlerde her 

türlü detayı yakalayabilirsiniz' merak ediyorum acaba bu cümle için Nikon Greg'e ne kadar ödedi? 

Allan   : (Yatak odasından gelir) Gidebiliriz. Çin mutfağı konusunda uzmammdır, siparişlerinizi bana 

bırakabilirsiniz... 

Sharon : Tamam. Hadi gidelim, açlıktan ölmek üzereyim. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Bugün 

stüdyoda bir sürü yaramaz çocuk vardı. Onların fotoğraflarını çektik akşama kadar. Allan : Fotoğraf 

benim çok ilgilendiğim bir konudur. Çok severim fotoğraf çekmeyi. Çektiğim birkaç fotoğraf ödül 

bile aldı. Kamera dergisi de hala benden yeni fotoğraf bekliyor ama vakit yok ki ne zaman 

yetiştireyim... İyi bir Nikon'um var. Bence Nikon kamerası olanla olmayan arasında büyük bir 

uçurum vardır. Nikon'la iç ve dış çekimlerde her türlü detayı yakalayabilirsiniz. Sharon : ya öyle mi 

Greg Barnet de aynısını söylemiş... Allan : Kim Greg Barnet mi? Linda : Benim bir telefon açmam 

gerekli... Dick: Benim de.. 

Allan : Grek fotoğraf çekmesini benden öğrendi ne zaman söylemiş ki bunları nerede yazıyor? 

Sharon: işte burada.... 

Allan : .............. her türlü detayı yakalayabilirsiniz.... gözlerime inanamıyorum, bu düpedüz 

sahtekarlık, bu adamı mahkemeye vereceğim.... pes doğrusu! 

Sharon : Linda yemeği iptal etsek. (Allan raftaki video kasetlerini düşürür.) hiç iştahım kalmadı 

zaten benim. Zaten başım da ağrıyor... 

Linda: Ah sharon yapma... 

Sharon : Yarın da erken kalkmam gerekiyor... belki başka zaman, beni eve bırakır mısınız? 

Linda: Tabi bırakırız... 

Dick: george benim, cin lokantasına gitmiyoruz, arayan olursa 64 57 42 de olacağım. 

Sharon: Hoşçakal Allan 
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Allan : Sharon, evlen benimle Sharon, senden çocuklarım olsun istiyorum Sharon... (sharon'a 

saldırır, Dick ve Linda ayırmaya çalışırlar...) 

İKiNCi PERDE 

Allan : İki hafta önce, Sharon'la tanıştığımız o gece herşeyi yüzüme gözüme bulaştırdım, kızı 

kendime hayran bırakacağım diye sıkmadığım palavra kalmadı. Aslında bayağı da hoş bir kızdı... Ne 

yapsam acaba, şu adres defterine bir göz atsam... Evet evet hiç fena bir fikir   değil. Belki eski 

tanıdığım kızlardan birini ayarlayabilirim. Mildred Denberg.... ah hatırlamaz bile beni....Marion 

Drayson.... bunu da ben hatırlamıyorum ...... toby kovack... toby kovack... ah evet hatırladım. Toby 

çok hoş bir kızdı. Uzun boylu uzun bacaklı ..... çılgın partiler verirdi hep. Eksik olmasın bir 

dediğimi iki etmezdi... toby... arasam mı acaba? Arayalım bakalım... isteyenin bir yüzü kara 

vermeyenin........ alo, aloo, merhaba ben allan, allan felix.... toby'yle mi konuşuyorum?..oh 

afedersiniz çocok yuvası mı?..kusura bakmayın yanlış numara çevirmişim ..... numara değişmiştir 

tabi, kaç sene oldu... hiç şansım yok....maryl perry ...... alo, perry ..... öyle mi, kendisine nasıl 

ulaşabilirim acaba ....... ben mi? ben eski bir arkadaşıyım, liseden ...... evet liseden, allan felix benim 

adım ..... siz annesi misiniz? ....... nasılsınız teyzeciğim? ...... Beni hatırladınız mı? ..... allan...evet, 

gözlüklü ........ evet epey zaman geçti aradan ........ demek onyedi sene oldu ha.... zaman ne çabuk 

geçiyor değil mi? ....... yaaaa .... şey, perry'yi nerede bulabilirim acaba? .........ne mi yapacağım 

perry'ye? ........ yooo birşey yapacağımdan değil, sadece hatırını sormak istemiştim... nasıl... olmaz 

mı? ......... neden?...gerçekten mi? .... hala kızgın mı bana? ......... aradan onyedi sene geçti hala 

unutmamış mı? ........ numarasını verebilir misiniz bana? .......... ne dedi?...ararsa numaramı verme mi 

dedi? ..... yani aramamı istemiyor......... yazık peki n'apalım ........ perry'nin arkadaşlarından bir carol 

vardı, onun numarası var mı sizde acaba? ........ kapattı! ....... bilmiyorum daha ne kadar dayanabilirim 

bu bekarlığa ............ evliliği çok özlüyorum .........şu son iki hafta çok korkunç geçti ........ zavallı linda 

birçok arkadaşıyla tanıştırdı beni ama işler hep ters gitti ........... sharon, sonra gina ........... gina da 

amma sinameki karıydı ha, neydi o yaptığı ..........  

(ışık ve müzik) 

Allan:   Gina  sevgilim,  duygular  vardır  anlatılmayan,   sevgiler   vardır  kelimelere  sığmayan,  

bakışlar vardır insanı ağlatan, insanlar vardırasla unutulmayan... işte sen onlardan birisin! 

Gina: Allan, çok geç oldu, beni eve bırakır mısın? 

Allan : Burada kalabilirsin gina, benim yatağımda yatarsın. 

Gina: Sen nerede yatacaksın? 

Allan : Ben burada sofada yatarım. 

Gina : İyi geceler allan, ben yatıyorum, (allan saldırır) lütfen allan yapma! 

Allan: Neden tatlım? 

Gina : Ben katoliğim Allan. 

Allan: Olsun, ben seni değiştiririm.... 

Gina : Aynca hapımı almadım bu gece.... 

Allan: ne farkeder, ben iki tane aldım. 

Gina: Allan saçmalama! 

Allan : Çarparım ha hade! 

Gina : Sen kime çarpıyorsun ha! sanırım biz birbirimize uygun değiliz, aklın fikrin yatakta,  

Beni hiç anlamıyorsun, ben gidiyorum! 

Alllan : Gina hayatım nereye.... 
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(Gina kaybolur) 

Allan : Nerede yanlış yapıyorum acaba? Bir yerlerde birşeyler tam değil ama nerede? Ne boktan bir 

durumdayım. Hiçbir ilişki istediğim gibi yürümedi. Her adımda tökezledim. Bu beceriksizlikle evde 

kalırım ben. Bogart olsaydı bunların hepsini parmağında oynatırdı, tozunu attırırdı hepsinin. Ben  

niye yapamıyorum? Kadınları çıldırtmanın yollarım da anlattı daha ne yapsın adam?., bir hafta önce 

vannessa'yı tanıdığım zaman 'tamam' demiştim, herhalde kaderim değişiyor, talih vannessa'yla  

yüzüme gülecek diye düşünmüştüm... 
Allan: Sağlığına vannessa.... 
Vannessa: Sağlığına.... 

Allan : Şimdiye kadar kadınlardan yana şansım hiç gülmedi. Hep tatsız ilişkiler yaşadım. Kötü bir 

evlilik geçirdim. Ayrıldıktan sonra da kimseyle doğru dürüst bir beraberliğim olmadı. Senin  

anlayacağın kadınlardan yana hiç şansım yok. Neyse'bırakalım bunlan....hep kendimden bahsettim 

kusura bakma. Biraz da sen anlat neler yapıyorsun? Erkekler hakkında ne düşünüyorsun? Sen de  

benim kadar şanssız mısın yoksa? 

Vannessa : Şimdiye kadar birçok erkek arkadaşım oldu... şairler, yazarlar, tiyatrocular, ressamlar,  

profesörler, hukukçular, doktorlar, kasaplar, manavlar....yani senin anlayacağın tadına bakmadığım 

kalmadı desem yeridir. 

Allan: Öyle mi? 

Vannessa : Çok hızlı yaşadım, çılgın partilere katıldım. Benim için seks su ve hava gibi birşey,  

anlıyor musun? Onsuz yaşayamam ve nerede bulursam hiç kaçırmam. Erkekleri çok severim,  

huyum kurusun. Her güzelin bir kusuru vardır, öyle değil mi tatlım? 

Allan : Geç oldu ben seni evine bırakayım. Yarma kadar bir yazı yetiştirmem gerekiyor çok işim  

var. 

Vannessa : Bir keresinde üç saat içinde antrenörleri de dahil, üniversitenin bütün basketbol  

takımıyla yattım. Bir keresinde de .....  

Allan : (vannessa'yi kapı sışan eder) seninle uğraşamam ben, bir dünya işim var, haydi başka  

kapıya... , 

Vannessa: aaaaa ne yapıyorsun sen? ...... delirdin mi?... bırak beni... imdat! Polis, polis! 

Allan : orospu, seks manyağı kan! 

(ışık değişir) 

Allan : Doğru dürüst biri düşmeyecek mi bana tanrım? Linda'nın bütün arkadaşlarını denedik.  

Hiçbiri bana göre değil. Artık kendi başımın çaresine kendim bakmalıyım. Değişik yerlere 

gitmeliyim, şöyle kadınların çok olduğu yerlere.... kadınlar hamamı mesela ya da iç çamaşırı satan  

reyonlar olabilir, evet, fena fikir değil. Belki orada bana uygun birisiyle karşılaşabilirim. Tam da  

adamıyım ya bu tip işlerin.... ben bu utangaçlıkla dünyada öyle yerlere tek başıma gidemem. Dick'in 

de çok işi var, belki linda gelir benimle.... başka şeyler denemeliyim ; daha entellektüel, bana uygun 

yerlere gitmeliyim, îşte bu nedenle geçen Pazartesi lindayla beraber modern sanatlar müzesine  

gittik. 

Linda: Allan 

Allan: Linda 

Linda: Çok bekletmedim umarım. 

Allan : Hayır ben de yeni gelmiştim. 

Linda: Çok yakışıklı olmuşsun, bu fuları nereden buldun? 

Allan : Bir arkadaşımın hediyesi, sen de çok güzelsin... 

Linda: Teşekkürler ama bana değil sana kız bakacağız... ah bu müzeyi çok seviyorum ben... 

Allan: Ben en son geldiğimde lisedeydim... 

Linda. Allan bak, Salvador Dali'nin en çok sevdiğim resimlerinden biri bu. Eğer bu resimlerden  

birisi senin olacak,seçimini yap deslerdi.hangi ressamı seçerdin? 

Allan: Van Gogh tabiki.. ya sen? 
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Linda : Ben de. En beğendiğim ressam. Beni bambaşka duygulara götürüyor, neden acaba? 

Allan : Büyük bir ressam. Biliyor musun çok duygusal bir insanmış, sevdiği kız uğruna bir kulağım 

kesmiş. 

Linda. Ne büyük bir sevgiymiş? Acaba, Dick benim için böyle bir şey yapar mıydı? 

Allan : Kim, Dick mi? Hiç sanman... 

Linda : Böyle birisi tarafından sevilmek, güzel bir şey olamalı! 

Allan : Linda, başka bir müzeye gidelim. Etrafta kız falan yok. 

(Tam bu arada,güzel bir şansı belirir.Rahat bir kıyafeti vardır.) 

Linda :: Biri geliyor....Nasıl? Güzel kız. Hadi git yanına konuş. 

Allan : Hayır yapamam ....  

Linda : Hadi Allan. Etraf kalabalık olmadan, git yanına konuş. Bundan iyi bir fırsat olmaz. 

Allan: Nasıl görünüyorum? 

Linda: Harika hadi git... 

Allan: (biraz ilerler ama cesaretini kaybeder) Linda ne olur gidelim buradan ishal olacağım... 

(Linda Allan'ı fularından çekerek kızın üzerine iter ve çıkar... kızla Allan çarpışırlar, Allan yere 

düşenleri toplar) 

Allan : (Kızın resme baktığını farkeder.) Çok güzel bir Picasso, öyle değil mi? 

Kız  : Evet, güzel bir resim. 

Allan: Size ne anlatıyor bu resim? 

Kız : Evrendeki, negatif duyguların yeni bir anlatım biçimi bence, insanın korkunç yalnızlığının 

protestocu, grotesk bir dışa vurumu da diyebiliriz. Sadece bireyin çaresizliği ve deformasyonu değil 

aynı zaman da evrenin durağanlığı ve bu durağanlık için de bireyin çaresizliği, inançsızlığı, 

gelecekten beklentilerinin yitimi, bize sunulan kaosta, uyumsuzlukların dışavurumu ve bu boyutta 

soyutta kaybolan bireyin somutlaşmasını anlıyorum. 

Allan : Ağzınıza sağlık çok güzel söylediniz! Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Cumartesi akşamı 

ne yapıyorsunuz, Beraber, yemeğe çıkalım mı? 

Kız : Cumartesi mi? Cumartesi akşamı intihar etmeyi planlıyordum! 

Allan: O zaman Cuma akşamı çıkalım? 

(Kız bön bön Allan'a bakar ve çıkar. Kararır). 

Allan : Bu entel kanlarda amma bunalımlı oluyorlar. Tanrım, ne şans var bende de. Nereye elimi 

atsam bir yamukluk çıkıyor. Şöyle akıllı duygulu bir kızla tanışamayacak mıyım? Linda gibi biri 

mesela? Ne kadar sevgi dolu bir insan. Bana yardım edebilmek için elinden geleni yapıyor. Geçen 

hafta Central Parkta ne güzel vakit geçirmiştik? 

(Kararır. Tekrar yanar. Allan, sehpanın üzerine oturmuştur. Kürek çeker. Linda'da karşısında 

oturmaktadır.) 

Linda : Daha doğal olmalısın Allan.. Çok iyi bir insansın, beceriklisin, esprilisin, romantiksin. 

Kendine daha çok güvenmelisin. Bir kızla tanışınca bütün meziyetlerini unutuyorsun, doğallığını 

kaybediyorsun, sanki yüzüne bir maske takıyorsun. 

Allan : arkadaşım olduğun için senin yanında çok rahatım Linda ama başka kadınları yanında 

hemen rol yapmaya başlıyorum. 

Linda: Sadece kendin ol. Bak göreceksin o zaman bütün kadınlar sana aşık olacaklar. 

Allan : Linda, sana nasıl teşekkür etmeliyim bilemiyorum. Bana şu bunalımlı günlerimde çok 

yardımcı oldun (Kürek çekmeyi bırakır. Mendille terini siler.) 

Linda: Severek yaptım herşeyi Allan. Ayrıca da seninleyken çok eğlendim. 

Allan : Sana bir yaşgünü hediyem var! 

Linda: Aaa, nereden biliyorsun yaşgünüm olduğunu? 

Allan : Geçenlerde söylemiştin, tarih aklımda kaldı. Aynı tarihte annem de yumurtalıklarını 

aldımıştı. (Cebinden hediyeyi çıkarır, Linda'ya verir.) 

Linda: Allan! ohh.. Ne tatlı. Küçük bir kokarca bu!! Ahh, Allan. Çok naziksin, teşekkür ederim. 
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Allan : kokarcaları sevdiğini söylemiştin. Ama merak etme bu kokmuyor.. Nasıl, beğendin mi? 

Linda : Allan, çok tatlısın, çok duygulandırdın benii dick bile unutmuştu doğumgünüm 

olduğunu...(Allan'a sarılır ve öperken düşecek gibi olurlar. Kararır. Linda kaybolur) 

Allan : (Salonda yalnızdır.) Linda ne kadar iyi bir kız. Dick'e çok kızıyorum bazen. Linda'yi 

fazlasıyla ihmal ediyor. Eğer,onun arkadaşıysam gerçekleri söylemeliyim.Linda'ya karşı daha 

dikkatli olmalı...Gerçi onca işin arasında beni dinleyeceğini de hiç sanmıyorum ya neyse... İnsanlar 

bazen ne kadar aptallaşıyo, ellerindeki hazinenin farkına varamıyorlar. Ben de artık rüya görmeyi 

bırakıp işimle ilgilensem iyi olacak...bu yazıyı önümüzdeki sayıya yetiştiremezsem işten 

atacaklar.(Kapı çalar. Kalkar,açar.Linda girer.) 

Allan : Linda!! İyi misin? 

Linda: Umarım rahatsız etmiyorum?  Ecza dolabında yatıştırıcı bir ilacın var mı? 

Allan: Birşeyler olması lazım. Neyin var? 

Linda: Karnımda bir ağrı var. Bilmiyorum. Sinirsel olabilir. 

Allan : Nefes zorluğu da çekiyor musun? 

Linda: Biraz. İçimde bir korku var ama nedenini bilemiyorum. Dick iş gezileri ne çıktı mı hep böyle 

oluyorum. 

Allan: Ben ecza dolabına bakıp hemen geliyorum.(Allan yatak odasına gider) 

Linda: Dick bu sabah san francisco'ya uçtu. Sabah bavulunu hazırladım.Havaalanına kadar yolcu 

ettim. Ağrılarım orada başladı.( Allan,elinde ilaç yatak oadasından gelir.) Neler oluyor bana 

bilmiyorum? | 

Allan. Belki ayrılık seride Psikolojik bir rahatsızlık veriyor olabilir. 

Linda: Bilmiyorum, belki de suçluluk duygusudur. 

Allan : Saçma! Neden dolayı suçluluk duyacaksın ki? Sen ideal bir eşsin. Güzelsin, zekisin 

beceriklisin, kitap okuyor, flüt çalıyorsun. Mutlu bir evliliğin var. Korkuların boşuna bence. 

Linda: Allan, Beni gerçekten ideal bir eş olarak mı görüyorsun? 

Allan : Elbette. Biliyorsun bu konularda çok seçiciyimdir Linda. Sen benim gözümde ideal bir eşsin. 

Dick senin gibi birisine sahip olduğu için çok şanslı... 

Linda: İlginç, Dick'le evlendiğim zaman senin beni hiç sevmediğini düşünmüştüm.. 

Allan. Tam tersi.aslında ben senin benden pek hoşlanmadığını sanıyordum 

Linda: Dick senin için, Casablanca filmini iki hafta için de tam oniki kez seyrettiğini söylemişti. 

Sanıyorum biz birbirimizi gerçek anlamda şu son bir iki hafta içinde tanıdık. Allan, biliyormusun? 

sevdiğim bir kaç insandan birisisin 

Allan: Teşekkür ederim Linda. Sen de benim için eşi bulunmaz platonik bir arkadaşsın. 

Linda: Platonik ilişkiler çok hoşuma gider. Problemsiz ilişkilerdir genellikle. Evlilik kolay bir iş 

değil biliyorum, ama bütün zorluklarına rağmen güzel. Neyse başka konulardan konuşalım. Birden 

bire çok ciddi konulara daldık. Eee, bu akşam kimseyle buluşmuyor musun? Son kurbanın kim? 

Allan : Bu akşam Polonyalı bir kızla buluşacaktım ama milli bayramlanymış gelemiyor. 

Linda: O zaman beraber yemeğe çıkalım ya da sinemaya gidelim? 

Allan : Daha iyi bir fikrim var. Yemeği burada yiyelim, sonra da televizyonda iyi bir filim varsa 

seyrederiz ne dersin? 

Linda: Olabilir. Yiyecek bir şeyler var mı? 

Allan : Buz dolabında bir kaç parça biftek var. Bir de iyisinden şampanya! 

Linda: Köşedeki market açık mıdır bu saatde? 

Allan: Evet, neden sordun? 

Linda: (Sehpanın üzerinden çantasını alır) Şimdi geliyorum; salata için birşeyler alacağım. Yemek 

yapmayı çok seviyorum ama Dick hiç evde olmuyor ki devamlı iş gezisinde.Başka birşey gerekiyor 

mu? 

Allan : Hayır, (linda çıkar) Ne iyi kız şu Linda! Çok iyi anlaşıyoruz..Onu üzgün görmeye  

dayanamıyorum.(Sofanın üzerindeki yastıkları düzeltir.Etrafı toparlar.Mutfaktan şampanya şişesini 
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getirir.) Şampanya! Kadınlar şampanya'ya bayılılar. Bogart'tan öğrendiklerimi uygulamanın tam 

zamanı... İşte şans ayağıma kadar geldi. Önce birlikte şampanya içeriz sonra da Linda'yı yatağa attım 

mı? Bir dakika... Ne yapıyorum ben? Linda bu. Dick'in en iyi arkadaşımın karısı... İyice 

azgınlaşmaya başladım ben .Utanılacak bir durum.(Aynaya gider suratına tükürür. Kararır. Fondan 

hafif bir müzik gelir. Işık tekrar yandığında, ikisi de sofada oturmaktadırlar, yemek yenmiştir. Linda: 

Yemek harikaydı. Şampanya da öyle. Geceyi evde geçirmemiz çok iyi bir fikirdi. Seninle beraberken 

vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Senin yanında kendimi çok mutlu hissediyorum Allan...(Allan'ı 

öper) Özür dilerim. Çok mu ileri gittim? Epeydir seni öpmek istiyordum.. Allan : Bunu 

yapmamalıyız Linda!! Linda: Ne yapayım? Elimde değildi, oldu işte! Allan : Ama şen, arkadaşımın 

aşkısın... 

Linda: Kendimi daha fazla tutamazdım Allan. Önceleri senin durumuna çok üzülüyordum, sana 
yardım etmek istiyordum ama şimdi sen bana yardım etmelisin Allan! Sen, sen benim rüyalarımın 
erkeğisin. Seni çok seviyorum Allan, sevgilim sana ihtiyacım var..Biz birbirimiz için yaratılmışız. Eğer 
bu fırsatı kaçırırsak ömrümüzün sonuna kadar bunun pişmanlğını çekeceğiz... Allan : Linda 
bilemiyorum..Beynim bu delilik diyor ama kalbim... Linda : ...beynini dinleme çünkü yalan söylüyor 
diyor (Allan'a saldırır...) 

(Işık kararır,Linda çıkar.Tekrar yanar.Bogart ve Allan yalnızdırlar.) 

Bogart: Eee, sonunda olacağı buydu işte. Ona aşık oldun öyle değil mi? 

Allan : Neler oluyor bana böyle bilmiyorum. 

Bogart: Hadi hadi bırak şimdi bu numaralan. Bal gibi aşık oldun işte. Ama kendini suçlamamalısın. 

Allan : Suçlamıyorum. Hem neden suçlayacakmışım ki? Bizim platonik bir arkadaşlığımız var o 

kadar. Aynca Linda Dick'in, benim en iyi arkadaşımın karısı. (Nancy girer.) 

Nanncy: Evet Allan, en iyi arkadaşının karısı ve sen utanmadan arkadaşının karısına aşık oluyorsun. 

utanma diye bir şey kalmamış sende artık. Göreceksin Linda Dick'e herşeyi anlatacak, Dick'de seni 

kıyma yapacak. 

Bogart: Bir dakika bir dakika, sen nereden çıktın şimdi. Sen bu işe burnunu sokma bakayım, evlat, 
hiç canını sıkma. Linda Dick'i değil seni seviyor ve seni çok romantik buluyor. 

Nancy : Hah! Tam adamını buldun. O hiç de romantik değildir. 
Bogart: Çalışırsa olur! 

Nancy: Onu dinleme Allan. Seni kötü yola itiyor. 

Bogart: Sen bildiğini yap Allan.Hiç kimseyi dinleme. 

Nancy: Hayır Allan.Beni dinle . 

Allan : Yeter. Kesin artık! çıkın gidin hayalimden .(Karanr.Nancy ve Bogart kaybolurlar. Işık 

yandığında Dick sahnededir.) 

Dick: Allan, bana bir iyilik yapar mısın? Çok zor bir durumdayım... 

Allan : Ne yapmamı istiyorsun benden Dick? 

Dick : Allan, ben bir kadına aşık oldum.. 

Allan: Ne? Kime? 

Dick : Lütfen soru sorma. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Deliler gibi aşığım. Alaska'ya  

gidiyoruz. Artık orada yaşayacağız 

Allan: Ne, Alaska'ya mı? 

Dick : Evet. Kız bir eskimo.. Linda ve sen çok iyi anlaşıyorsunuz biliyorum. Allan, senden rica 

edeceğim, ben gittikten sonra Linda'yla biraz ilgilenirsen çok sevinirim. Benim yokluğumu 

hissettirmemeye çalış, lütfen Allan bu iyiliği yap bana. Benim için çok önemli bu.. 

Allan : Tabi Dick, sen hiç merak etme, elimden geleni yaparım. O işi oldu bil. 
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Dick : Sağol Allan. Herşey için çok teşekkürler. Beni ararsan 70 65 43 numaralı telefondan 

bulabilirsin. Alaska'nın kod numarasını bilmiyorum, rehbere bakıver. Hoşçakal Allan.. 
(Kararır Dick kaybolur.Işık tekrar yanar.) 

Allan : Biliyorum, Linda beni seviyor... seviyor sevmesine ama devamlı bir ilişki içinde de sevicek 

mi acaba? Denemeden bilemeyiz ki? Deneyip görmek gerekiyor. 

(Karan.Rüya ışığı,müzik.Linda sofa'da yerini almıştır.) 

Linda: Yemek harikaydı Allan, şampanya da nefisti... Herşey çok güzeldi... 

Allan : Linda, hayatım bu gece seni uçuracağım!! 

Linda: Nereye? 

Allan : Hayatım seni çok seviyorum, tatlım.. 

Linda: Allan!! Yapma lütfen.. Delirdin mi? 

Allan : Linda, sen benim rüyalarımın kadınısın. Seni bu gece çıldırtacağım!! 

Linda: Allan, lütfen kendine gel. Neler söylüyorsun sen.? Çıldırmış olmalısın.. 

Allan : Sana tapıyorum Linda.. 

Linda : Allan. Lütfen, ..(Çantasından sprey çıkartır, Allan'nın yüzüne sıkar) ben evli bir kadınım! 

(Linda kaybolur. Allan yüzünü siler. Sersemlemiştir. Işık kararır. Normal ışık yanar) 

Allan: (Odanın için de dolaşmaktadır) Aklımı başıma toplamalıyım. Ben kadınları baştan çıkaran 

erkeklerden değilim burası kesin. Hem Linda gibi bir kadının benim gibi zavallı birisine aşık olma 

fikri bile komik... Nerede kaldı, açık dükkan bulamadı mı acaba? 

(Kapı çalar. Allan açarJLinda elinde alışveriş paketleriyle girer.) 
l 

Allan: Linda nerede kaldın? 

Linda : Ay yine mi geciktim ama herşeyi aldım.. 

Allan. önce bir bardaki şampanya içelim. (Allan,torbalan alıp mutfağa geçer.) Dick ne zamam 

geliyor? 

Linda: Yarın sabah burada olacak. 

Allan: (Mutfaktan gelir) Yemekten sonra istersen sinemaya gideriz? 

Linda : Dışan çıkmak istemiyorum. Burada kalalım. Daha sonra istersen televizyon seyrederiz. 

Allan sana bir şey sorabilir miyim? 

Allan : Tabi, her şeyi sorabilirsin.. 

(Kapı çalar) 

Allan: Kim olabilir bu saatte? 

Linda: Belki de Polonyalı kızdır... 

Allan: (kapıya gider) Sanmam, onların bayramları vardı, (kapıyı açar, gelen Bogarttır) 

Linda: Kimmiş? 

Allan: Kimse yok, yanlış kapı herhalde... 

Linda: Belki de çocuklardır... 

Linda : Allan, insan aynı anda iki kişiyi sevebilir mi sence ? 

Allan : Ehm..Tam anlayamadım ne demek istediğini? Biraz daha açar mısın? 

Linda: Şöyle söyleyim; Kadın evli ve mutlu bir evliliği var ama birden bire başka bir erkeğe aşık 

oluyor. Oluyor ama bu arada kocasını da seviyor.. Yani aynı anda iki erkeği birden seviyor. Olabilir 

mi böyle birşey? 

Allan: Bilemiyorum.. 

Bogart: olabilir... 

Linda: Bana da olabilirmiş gibi geliyor. Aşk çok garip bir duygu, garip ama güzel.. 

Bogart: Hadi evlat, ne bekliyorsun daha. Tam zamanı.. 

Allan: Anlamadım, neyin tam zamanı? 

Bogart: Yumulmanın! Hadi, seni bekliyor. Öp onu! 

Allan : Hayır yapamam... 
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Linda: Ne oldu birşey mi var? 

Allan. Yoo,yoo yok birşey! 

Bogart: Hadi evlat durma. Bak seni bekliyor. Arayı soğutma! 

Allan. Hayır hayır yapamam. Bunu isteme benden 

Bogart: Neden, ondan hoşlan mıyormusun? 

Allan : Çok hoşlanıyorum ama olmaz; terbiyem müsaade etmez! 

Linda: (yerinden kalkar ve mutfağa gider) Ben hemen geliyorum! 

Bogart: Salak evladım benim. Heşeyi berbat ettin. (Döner sandalyeye oturur) 

Allan : Ya herşeyi yanlış anlarsa? Böyle, durup dururken üstüne atlamam hiç yakışık almaz. Sonra 

hakkımda ne düşünür? Rezil olurum! 

Bogart: Biraz cesur olmalısın, dediklerimi yaparsan hiç pişman olayacaksın. Sadece biraz cesaret. 
Gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecek. 
(sifon sesi duyulur) 

Allan : Bak Linda ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. Bu ilişkimizi bozmak istemiyorum. Öyle 

birden bire üzerine çullanmam, onun bana olan güvenini çok sarsar, aramızdaki herşey biter. 

Bogart: Bu pısırıklığınla hiç bir yere varamayız. 

Linda: (girer) Bugünkü gazeteyi okudun mu? Karşıki parkta dün gece bir kadına tecavüz etmişler. 

Allan  : Ne, geçekten mi? Burada burnumuzun dibinde ha? Peki kimin yaptığını tespit edebilmişler 

mi? 

Linda : Hayır, edememişler. Gece olduğu için civarda kimse yokmuş. Eğer biri bana tecavüz 

etmeye kalksa, önce razı oluyormuş gibi yapar sonra odunla kafasına vururum. 

Allan : Öyle söyleme Linda, o odunu bulmak her zaman kolay olmayabilir. Geçenlerde bir dergide 

okumuştum, bazı kadınların hayatlarında bir kere tecavüze uğramak gibi gizli bir fantazileri 

varmış... 

Linda: Olabilir.. Bu biraz da tecavüzcünün kim olduğuna bağlı sanırım.. 

Allan: Aman boşver, bırakalım bu tatsız konulan. Nasıl olsa tecavüze falan uğramayacaksın.. 

Linda: Evet, bana da öyle geliyor, bende bu şans varken. (Sofaya iyice uzanır, tahrik edici bir 

posizyon alır, gözlerini kapar.) Başım dönmeye başlıyor. Şampanyadan herhalde? 

Bogart: Hadi evlat, bundan iyi bir fırsat olmaz. Yumul ü 

Allan : Yapamam. Rahat bırak beni! 

Bogart: Bak hazır, sadece seni bekliyor... 

Allan : Nereden biliyorsun beni beklediğini? 

Bogart: Ben bilirim. Bu yollardan çok geçtim. Kadınları bana soracaksın. Hadi kaçırma bu fırsatı. 

Böyle fırsatlar insanın eline her zaman geçmez. Şu posizyon sırf senin için alındı. 

Allan: Hadi canım. Şampanya işti sarhoş oldu o yüzden öyle uzanıyor!! 

Bogart: Hayır. Bu uzanış başka. Seni bekliyor..Hadi.. 

Allan : Peki, tamam. Deneyeceğim.(Yavaş yavaş Linda'ya yaklaşır. Çok heyecanlıdır. Bir iki kere 

gidip gelir. Vazgeçer. Tekrar cesaretlenir) Eğer kızarsa şakaydı derim. 

Bogart: Bırak şimdi açıklama yapmayı. Aynca kızmaz merak etme. Hadi! 

Allan : (Linda'ya iyice yaklaşır. Tam dudağından öpecekken telefon çalar. Panik içinde toparlanır.) 

Allah kahretsin telofon gibi ödümü kopardı! 

Bogart: (Telefonu açar ve Allan'a uzatır) Sana...  

Allan : Alo...Dickü Sen misin...Linda mı? Evet, evet burada. Bana bir sürpriz yaptı....Akşam 

beraber yemek yedik, dertleştik biraz. Ben mi?...İyiyim, çok iyi..Evet...tabii,tabii veriyorum. 

(Linda'yı uyandırır) Linda hayatım telefon sana Dick, San Fransisco'dan arıyor...(Linda kalkıp  

Telefona gider.) 

Linda: Niye böyle heyecanlısın? 

Allan : Heyecanlı mı? Yoo değilim.... 

Linda: Merhaba sevgilim. Nasılsın? 
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Allan : Duydun değil mi? Merhaba sevgilim dedi.. Dick'i seviyor! 

Bogart: Sakin ol evlat ve bekle ..... 

Allan : Sana uysaydım, tecavüzcü Coşkunun pozisyonunda olacaktım şimdi. 

Bogart: O da kim? 

Allan : Boş ver tanımazsın. 

Linda : Tamam canım. Çok öpüyorum. (Telefonu kapatır) Sesi biraz kötü geliyordu. İşleri pek 

yolunda gitmiyor galiba.. 

Allan : Linda, Dick neden seni de iş seyyahatlermde yanına almıyor? 

Linda : (Sofaya oturur) Uçak korkum var benim Allan.. Gerçi Dick de şimdiye kadar böyle bir 

teklifte bulunmadı..Kimbilir, belki bir sevgilisi vardır.(Güler) 

Allan : (Linda'mn yanına oturur) Öyle birşey olsaydı onunla ilişkini bitirir miydin? 

Linda: Tabii, hemen bitirirdim. 

Allan: Eğer senin başka birisiyle ilişkin olsaydı, Dick de çok üzülürdü kesin öyle değil mi?. 
Linda: Üzülürdü herhalde ama ben öyle bir şey yapamam Allan.. 
Allan:: Yapamaz mısın? 

Linda: Eğer ben başka bir erkeği seversem, ona gerçekten aşık olmalıyım. Ancak o zaman evliliği 

bitirir ve yeni bir ilişkiye başlarım. Sadece geçici bir yatak macerası için Dick'e böyle birşey 

yapmam. Ben o tip kadınlardan değilim... Zaten o tip şeyler düşünecek kadar genç ve çekici de 

değilim arak. t 

Allan : Yoo Linda, kendine haksızlık ediyorsun. Sen çok güzel bir kadınsın.. 

Linda: Bir zamanlar belki ama etrafta bu kadar güzel kaynarken, onların yanında kendimi yaşlı ve 

çirkin hissediyorum. 

Allan : Delirdin mi sen? Onların hiç birisi senin eline su dökemez.. 

Linda : Sahi mi söylüyorsun Allan? Böyle sözler söyle bana sık sık sanırım 

İhtiyacım var.. 
Bogart: Bravo evlat. Çok iyi gidiyorsun. Hadi şimdi gerisini getir. Kaldığımız yerden devam 

edelim. Öp bakalım şimdi! Hadi.. 

Allan : Lütfen başlamayalım yine.. 

Bogart: Ne kadar güzel bir kadın olduğunu söyle ona. 

Allan : Biraz önce söyledim ya.. 

Bogart: Olsun, bir kere daha söyle. Kadınlar bu lafı duymaktan çok hoşlanırlar. 

Allan : Linda, biliyor musun? Şimdiye kadar rastladığım en güzel kadınsın sen! 

Linda .Allan, beni şımartıyorsun... 

Allan : Gerçekten, inan bana çok güzelsin... Olağanüstü bir güzellik seninki...înamlmaz, ulaşılmaz 

bir güzellik....dünyanın bütün güzellik kraliçeleri gelsinler de güzel görsünler.... 

Bogart: Tamam, tamam abartma... Şimdi hafiften yanına yaklaş bakalım... 

Allan: Yapamam., korkarım! 

Bogart :Yaklaş evladım, ısırmaz.. 

Allan: Ne kadar yaklaşayım? 

Bogart : Bir dudak arası boşluğu bırakabilirsin 

Allan : (yaklaşır) Şimdi ne olacak? 

Bogart : Elini körü olacak. Öpeceksin.. 

Allan : Hiç bir şey söylemeden mi? Birşeyler söyleseydim önce. 

Bogart : Peki. Duygularını dizginleyemediğini, aşkına karşılık vermezse kaderine razı olup, kör 

kuyularda üzerine ölü toprağı serpeceğini söyle ona şimdi. 

Allan: Saçmalama Bogart, dalga mı geçiyorsun benimle? Kadir inanır bile bıraktı bu sözleri 

Bogart : Bırak şimdi bahane bulmayı devam et. Şimdiye kadar gördüğüm en ateşli gözlere sahipsin! 

Allan : Teşekkür ederim çok naziksin! 

Bogart -.Aptallaşma, ona söyleyeceksin! 
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Allan : Gözlerin..Gözzler..Gözleme..şeyy.Gözlerin çok güzel Linda! 

Nancy: (Elinde fotoğraf makinesiyle girer) Alçak ırz düşmanı, hem de arkadaşının karısıyla ha! 

Fotoğrafınızı çekeyim de görün. Bu resmi Dick e vereceğim o da sana bunun hesabını soracak... 

Linda: Acıktın mı? Biftekleri hazırlayayım mı? 

Allan : Linda, hayatım gözlerin biftek gibi! (Allan cesaretini toplar ve Linda'yı öpmeye çalışır. 

Linda masanın üzerinde duran çerçeveyi alıp Allan'ın kafasında parçalar) 

Linda: Çok özür dilerim çerçeveyi lordun. Ne kadarsa öderim. 

Allan: Boşver şimdi çerçeveyi Linda. Galiba ben sana aşık oldum.. 

Linda: Allan merak etme, çerçevenin parasını ödeyeceğim 

Allan : bırak dedim çerçeveyi..(Allan hala yerde olan Linda'yı öpmeye çalışır) 

Linda: Çok üzgünüm çerçeve için. On dolar yeter mi? 

Allan: Sıçtırtma çerçevene...(Linda'yı öpmeye devam eder, bir an durur) Peki beş dolar ver yeter. 

Linda: Çantam nerede? 

Allan: (Linda'ya çantasını verir. Linda çantadan 2 dolar çıkarır) Ama beş dolar demiştik, bu iki 

dolar... 

Linda : Üstünü daha sonra versem olur mu? 

Allan : Linda, şey.. Sakın aklına kötü birşey gelmesin... Bu sadece bir şakaydı...Bana kızmadın değil 
mi? İki iyi arkadaş arasında olabilecek cinsten bir şakaydı bu. Anlıyorsun beni değilmi Linda? 

Linda: Evet Allan, anlıyorum. Ben gitsem iyi olacak sanıyorum (Kapıya gider) 

Allan : (Linda'yı takip eder) Linda... Ben.. Herşey yolunda mı Linda? 

Linda : Evet Allan, herşey yolunda (Linda şaşkın bir durumdadır. Kapıda biraz duralar sonra çıkıp 

gider.) 

Allan : (Yalnız kalmıştır.kızgındır) Vahşi bir hayvan gibi davrandım. Hayvanlar yapmaz benim 

yaptığımı. Hayvanoğlu hayvan. Şimdi Dick'e herşeyi anlatır. Belki de doğru polise gider. 

Tutuklanırsam rezalete bak sen o zaman. Gazetelerin üçüncü sayfalarında gözü bantlı fotoğraflarım. 

Dick'in yüzüne nasıl bakarım şimdi. Erkeklerin yüz karasıyım. Kendimi hadım mı ettirsem acaba? 

Evet kendimi hadım ettirip Arabistan'da bir haremde haremağası olarak çalışabilirim. Böylece bu 

dertlerden de kurtulmuş olurum. (Kapı çalınır) Ahlak polisi geldi galiba. Beni almaya geldiler. 

(Gider,kapıyı açar.Linda içeri girer) 

Linda: Allan, sen bana gözlerin biftek gibi mi dedin? 

Allan: Evet Linda....(öpüşürler, müzik.) 

ÜÇÜNCÜ PERDE 

(Ertesi sabah. Linda sofa'da uzanmaktadır.) 

Allan : (teddy'sini konuşturur) İki yalnız kalp, sonsuza kadar beraber olmak üzere birbirlerini 

buldular! 
Linda: Olanlara hala inanamıyorum Allan. 
Allan : Senelerden beri böyle güzel bir gece geçirmemiştim.Dün gece harikaydın. 
Linda: Teşekkür ederim. Sende öyle. 
Allan: Dick'e herşeyi olduğu gibi anlatmalısın. 

Linda: Dick'e mi? 

Allan: Çok üzülecek biliyorum ama başka çaresi yok hayatım. Borsada kazandığı bir gün 

söylersin, daha acısız olur. 

Linda: Aman Tanrım! Dick'i tamamen unutmuştum. Zavallı Dick! Herşey karma karışık. Çok zor 

bir durum. Hepimiz için... 

21 



Allan : Dinle hayatım. Olan oldu. Artık hiçbir şeyi değiştirenleyiz. Zaten değiştirmeyi de 

istemiyoruz. Bu ne senin suçun ne de benim. İlk defa kendimi bir erkek gibi hissettim. Sanırını sen 

de kendim bir kadın gibi hissettin...Hepsi bu.. 

Linda: Evet gerçekten kendimi bir kadın gibi hissettim. Herşey çok güzeldi Allan. 

Allan : O senin kendi güzelliğin hayatım. Şimdi sana şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. 

Linda : Yoo yo kahvaltıyı ben hazırlamak istiyorum. Ne istiyorsun? 

Allan: Ne mi? Yumurta, jambon, pasta, tereyağı, kahve ve seni... 

Linda: Dışarı çıkıp biraz alışveriş yapmam gerekiyor. 

Allan : Ah, boşver şimdi alış verişi, kahvaltıyı dışarıda yapalım. 

Linda: (Çantasını alır.) Hayır Allan, lütfen. Evde kahvaltı yapmak istiyorum. Hem biraz temiz 

havaya ihtiyacım var. Şimdi gelirim.(Çıkar) 

Allan : Müthiş bir kadın. Tam aradığım kadın. Yatakta da bir harika... Nancy olsaydı da görseydi 
keşke neler yaptığımızı. (Kararır. Rüya ışığı, müzik. Nancy belirir.) 

Nancy : Allan, sevgilim. Bütün dünya senin Amerika'nın sonyıllarda yetiştirdiği en azgın erkek 

olduğunu konuşuyor.. 

Allan: Sen de bu azgın erkekten yararlanabilirdin tatlım ama elindeki nimetin kıymetini bilemedin. 

Kime niyet kime kısmet. 

Nancy: Allan, büyük bir hata yaptım biliyorum. Bize bir şans daha veremez misin? Kulun kölen, 

kapında süpürgen olurum. 

Allan : Artı çok geç tatlım, başka kapıya! Linda ve ben birbirimizi seviyoruz ve buralardan 

gidiyoruz. 

Nancy : Ah ne kadar aptalmışım. Hoşçakal Allan. Kendimi bir manastıra kapatacağım. Sensiz 

yaşamaktansa böylesi daha iyi. Bilmiyorum belki de intihar ederim. Allan acı bana. 

Allan : Sana Allah acısın! Hadi şimdi toz ol, yoksa çarparım ha, hastir, hadeeee! 

(Nancy kaybolur) 

Allan: (Aynanın karşısında kendisini inceler) Tannm, dünyanın en güzel ve en zeki kadını beni 

seviyor. Niye sevmesin ki, neyim eksik benim? Şu yakışıklılığa bak, arslan parçası arslan! Zekiyim, 

entellektüeİim... Vücut desen, adale paketi. Terminatör müsün be mübarek? Aman Tannm! Dick 

aklıma geldikçe fena oluyorum. Umarım o da bizi anlayacak ve hak verecektir. Ne de olsa modern 

bir insan. Entellektüel çevrede bu tip şeyler olabiliyor. Kimin eli kimin cebinde oluyor bazen... 

(Karanr.Rüya ışığı ve müzik.Dick girer.) 

Dick : Allan, benimle konuşmak mı istedin? 

Allan: Evet Dick. 

Dick: Seni dinliyorum. 

Allan : Bir şey içmek ister misin? 

Dick: İçerim. 

Allan: Viski? 

Dick: Evet. 

Allan: Sade mi? 

Dick: Evet, lütfen. 

Allan: Biraz soda ister misin? 

Dick: Hayır istemem. 

Allan : Dick.Linda ve ben...Linda ve ben birbirimizi seviyoruz Dick. 

Dick : Çok iyi. Kutlarım. Bundan güzel bir haber olamazdı. Bir öpebilir miyim seni? Doktorumdan 

geliyorum. Kansermişim. En fazla bir aylık ömrüm kalmış. Hiç olmazsa gözlerim açık 

gitmeyeceğim. Linda emin ellerde. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. 

Allan : Yani...Karşı değil misin bize? 

Dick : Ne münasebet. Lafı mı olur? Yabancıya gideceğine sana gitsin. Hayrını gör. Tepe tepe 

kullan. 
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Allan : Teşekkür ederim Dick. Sağlığma....(Kadeh kaldırırlar.) 

Dick: Sağlığıma Allan. 

(Işık karanr,Dick kaybolur) 

Allan: (Yerinden kalkar,ortaya gelir) Her şey yoluna giriyor. Kanser olmasına çok üzüldüm ama 

elden ne gelir? 

(Kararır. Rüya ışığı ve müzik. Dick tekrar gelir sofaya oturur.) 

Dick : Nasıl yapabildin bunu bana Allan? Karım ve en iyi arkadaşım. İkinize de güvenim sonsuzdu. 

Linda'yı ne kadar sevdiğimi biliyordun. Bunu bana nasıl yapabildin Allan? Tanrım, nasıl farkına 

varamadım hiç bir şeyin? Ne kadar aptalmışım.(Dick kaybolur) 

Allan : Felaket, korktuğum başıma geldi. Zavallı Dick, kendine bir şey yapmasa barLÇok duygulu 

bir insandır. Ya canına kıyarsa? Ya Türk filimlerinde olduğu gibi, namusunu temizlemek için, 

Linda'yı öldürürse? İntikam almak için benim peşime de düşebilir...yapar mı yapar, Dick bu, çok 

kızdı. 

Dick: (girer) UlAn bunu bana nasıl yaparsın? Aşağılık orospu çocuğu! Dalağını alacağım lan senin 

it oğlu it! 

Allan : (Kaçar) Dick...Bak.. Bir dakika Dick, bir açıklama yapmama izin ver. 

Dick : Başlatma ulan açıklamana lavuk. kaçma lan, ciğerini sökeceğim senin. 

Allan: Dick.. Bak.. Herşeyi yanlış anladın Dick.. Benim bir suçum yok. 

Dick: Konuşma lan dal lama. Delik deşik edeceğim seni it oğlu it. Gel buraya! 

Allan : Dick.. Dick, ne olur sakin ol. Bak herşeyi anlatacağım sana. 

Dick : (Dick,Allan'ı yakalar ve bıçağı saplar.) Geber köpoğlusu. Irz düşmanı pezevenk.(Işık kararır, 

Dick kaybolur) 

Allan : Aman Tanrım, ne kötü rüyalar görüyorum. İyi ki Türkiye'de değiliz yoksa delik deşik 

olmuştum. Ayrıca ne yapabilirim aşık oldum ve Linda'yı seviyorum. Beraber, mutlu bir yuva 

kurmak istiyoruz. (Kapı çalınır) Hah, Linda geldi. (Gider kapıyı açar. Dick, elinde valizi ve yağmur 

luğuyla içeri girer. Valizi yere bırakır, yağmurluğunu sakıya asar.) 

Allan : Dick, sen San Francisco'da değil miydin? 

Dick: Geri döndüm. Allan, seninle konuşmam gerekiyor; sanıyorum Linda'nın bir sevgilisi var. 

Biraz önce evi aradım, kimse yoktu. Son zamanlarda biraz garip davranıyordu. Pek kendinde 

değildi, çok değişti. Geçenlerde uykusunda konuştu.. 

Allan : Konuştu mu? Ne dedi, herhangi bir isim söyledi mi? 

Dick : Evet senin adını söyledi. Uyandırdığımda 'kötü bir rüya gördüm ' dedi. Çıldıracağım Allan. 

Kim olabilir acaba, birisi var muhakkak ama kim, nerede tanışmış olabilirler? 

Allan : Sakin ol Dick. Bu kadar heyecanlanma.. 

Dick : Onu çok seviyorum Allan. Eğer beni bırakırsa kendimi öldürürüm. 

Allan : Saçmalara Dick, kendine gel. Seni hiç böyle görmemiştim. 

Dick : Eğer herifin kim olduğunu öğrenirsem, gebertirim onu. Yemin ediyorum Allan, yaparım 

bunu. 

Allan: Ağzından yel alsın. Neler saçmalıyorsun sen Dick, hiç öyle şey olur mu?.. Bir kadın 

yüzünden katil mi olacaksın, ömrünün sonuna kadar hapislerde mi çürüyeceksin? Aklını başına 

topla! 

Dick : Bilmiyorum. Belki de herşeye yeniden başlamalıyım. Önce kendimi değiştirmeliyim. 

İlişkimizi kurtarmak için her şeyi denemeliyim, kendimi ona yeniden aşık etmeliyim... 

Allan : Bence, bir kadın için bu kadar zahmete de değmez, bırak gitsin. 

Dick : Dün gece otel odasında kendimi yeyip bitirdim. Hep bunları düşündüm. Sonra paniğe 

kapıldım, eve telefon açtım. Linda evde yoktu. Allan, sence geceyi nerede geçirmiş olabilir? 

Allan : Geceyi mi? Şey...Dick. önce biraz sakinleş. 

Dick : (Kalkar,dolaşmaya başlar) Onu bulmalıyım Allan. Geç olmadan, onu bulup özür dilemeliyim. 

Onu çok ihmal ettim. Aptal kafam. Hep işlere daldım. Kusura bakma kafanı şişiriyorum Allan ama 
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sen benim en iyi arkadaşımsın. Bana bir tek sen yardım edebilirsin. Bu dünyada beni anlayabilecek 

bir sen varsın. 

Allan: Rica ederim Dick. Tabi ki elimden geleni yaparım.. 

Dick : Ben şimdi eve gidiyorum, eğer burayı ararsa evde onu beklediğimi söyle. Onu çok sevdiğimi 

ve konuşmak istediğimi anlat ona.. 

Allan : Tabi Dick. Merak etme söylerim. 

Dick : (Yağmurluğunu ve bavulunu alıp çıkar) Çok teşekkürler Allan. Hoşçakal. 

Allan: Tanrım, şimdi düşüp bayılacağım...Nasıl söyleyebilirdim ona? Perişan bir durumda. Linda'yı 

bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Herşey boka battı. Linda'ya nasıl söyleyebilirim Dick'e geri 

dönmesini? Bana çok bağlandı zavallı kız. Çok seviyor beni. Kızın hayatını da mahvetmeye 

hiç hakkım yok. Benim için de çok zor bir durum. Şimdiye kadar hiç bir kadını terketmedim ki hep 

onlar beni terketti. 

(Kararır. Rüya ışığı ve müzik. Lînda,yağmurlukla gelir.) 

Linda: Allan, Bunun bu kadar kolay mı olduğunu zannediyorsun? 

Allan : Linda, hayatım. Başka seçeneğimiz yok. 

Linda : Beni sevdiğini söylemiştin. 

Allan : Dayanmaya çalış Linda. Aramızda geçen her şeyi unut. En iyisi bu. 

Linda : Unut mu? Seninle geçirdiğim o güzel günleri, bana söylediğin ogüzel sözleri nasıl 

unutabilirim Allan? 

Allan : Lütfen Linda!   j 

Linda : Sensiz yaşayamam Allan! 

Allan : Linda lütfen durumu daha fazla zorlaştırma. 

Linda: Hayır Allan. Benimle böyle oynayamazsın. Ben canın sıkılınca bir tarafa atılan oyuncağın 

değilim. Benim de kalbim var ben de insanım. Beni kuru bir sonbahar yaprağı gibi çiğneyip 

atamazsın! Mektuplarımı geri ver Tank! (Çantasından bir tabanca çıkartır) 

Allan : Ne, ne mektupları, ne tarik'ı? 

Linda. Mektuplarımı geri ver dedim Tank. Onları istiyorum! 

Allan : Linda, delirdin mi, Tank kim, ne mektupları? Beni başkasıyla karıştırdın galiba, ben 

Allan'ım... 

Linda: Beni böyle ortada bırakamazsın. Beni gözyaşlarını ve yaşanmamış duygularımla bırakıp 

gidemezsin, dilerim sen de benim gibi kahrolursun .......... beni yaktın sen de yan! (Tabancayı Allan'a 

doğrultur) 

Allan : Linda yapma. Biliyorsun beni kan tutar. 

Linda: Geber! (Allan, yere düşer ve çok artistik bir biçimde ölür. Işık kararır.) 

Allan: Tanrım, bu rüyalar beni öldürecek..Ya gerçekten beni öldürürse? Bu kadınlardan korkulur. 

Gözleri dönerse herşeyi yapabilirler. Hemen ortadan kaybolmalıyun. Bu şehri terketmeliyim. 

Nereye gidebilirim acaba? Bir sirkte iş bulup çalışamaz mıyım? tabi ya nasıl akıl edemedim bunu, 

böylece beni istediği kadar arasın asla bulamaz.... 

Bogart : Sakin ol evlat. Bu ne telaş? 

Allan : Gidiyorum buralardan. Bir sirk'te iş bulup çalışacağım, kafamı arslanlann ağzına 

sokacağım!.. 

Bogart: Tam da hayatının kadınını bulmuşken çekip gideceksin öyle mi? 

Allan : Bu ilişkiyi bitirmemiz gerekiyor. Aslında hiç istemiyorum, içim kan ağlıyor ama başka 

çaremiz yok. Çok zor bir durum. 

Bogart: Evet, zor bir durum. Peki nasıl bitirebileceğini biliyor musun? 

Allan : Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Kafam karmakarışık. 

Bogart: Bak evlat, şimdi sana bir yol göstereceğim. (Kararır, tekrar yandığında Linda girmiş olur.) 

Buraya gel tatlım... 

Linda: Evet, sevgilim.... 
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Bogart: Bitti! 

Linda: Ne bitti? 

Bogart: Aramızdaki ilişki.... 

Linda: Bitti mi? 

Bogart: Evet bebek, bitti... 

Linda: Bu kadar kolay mı? 

Bogart: Evet.... 

Linda : Ya kabul etmezsem? 

Bogart: Yapabileceğim hiçbir şey yok tatlım. 

Linda: (Çantasından tabanca çıkarır) Şimdi ne diyeceksin? 

Bogart: (Tabancayı elinden alır. Linda'ya da bir tokat atar.) Sakın yanında bir daha böyle şeyler 

taşıma tatlım. 

Linda: (ağlar) Neden bitiyor anlamıyorum? Daha yeni başlamıştık, neden, ne oldu söyle bana 

bilmek istiyorum ....  

Bogart: Birbirimize uygun değiliz. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Ne kadar acı olursa 
olsun kabullenmelisin. Hoşçakal! (Linda ağlayarak çıkar.) Gördün mü? Ne kadar kolay ve çabuk 
oldu. Hadi bakalım sıra sende şimdi. 

Allan: Evet, senin için herşey çok kolay ama ben Bogart değilim. Biliyorum ilimlerinde de hep böyle 

yapıyorsun. Bogart: Sen de yapabilirsin. Allan: hayır yapamam... Bogart: yaparsın evlat yaparsın... 

Allan: ya-pa-mam! 

Bogart: Bir kadeh viskinin yaptıramayacağı hiçbir şey yoktur... Allan: Viski ile 

halledilecek bir durum değil bu... Bogart: Dinle evlat. Kadınlardan daha önemli şeyler var 

bu dünyada. Allan: Bu senin için geçerli ama benim için... (Kapı çalınır.Allan kapıyı 

açar.Linda girer.) Linda: Allan biliyor musun?. Bogat: Hadi söyle ona! Allan: Linda, bak 

biz bu ilişkiyi bitirmeliyiz. 

Linda: Evet biliyorum. Demin dışarıdayken her şeyi tekrar kafamın içinde süzdüm. Evliliğimi 

bitiriyor muyum diye kendi kendime sordum. Yanıt olarak hayır daha ağır bastı. Allan, ben Dick'i 

seviyorum ve onsuz bir hayat düşünemiyorum. Allan: Ne? Hayır Linda, bunu bana yapamazsın? 

Linda : Dick'in bana ihtiyacı var Allan. Benim de ona. Dick'in dışında beni etkileyen tek erkek sen 

oldun. Sana aşık oldum. Eğer şimdi bu ilişkiyi bitirmezsem, ileride ikimiz için de herşey çok zor 

olabilir. Aramızda olanlardan hiç pişman değilim. Tam tersi, Dick'e ne kadar bağlı olduğumu gös-

terdin bana. 

Allan: Haklısın Linda... Git, Dick seni evde bekliyor.. 

Linda: Gerçekten mi? 

Allan: Evet, Dick biraz önce buradaydı ve seni çok sevdiğini anlattı bana. Hadi git ona. Hepinu>için 

en iyisi bu olacak. Sen Dick'e aitsin. O sensiz yapamaz. Eğer uçak kalktığında onun yanında 

değilsen bugün olmasa bile yarın çok üzüleceksin. Linda: Allan,ne güzel söyledin! 

Allan : Casablanca filminden. Bu sözleri söylebilmek için uzun zaman bekledim 

Linda: (Allan'ı öper.) Hoşçakal Allan. (Çıkar) (Kararır. Rüya ışığı ve müzik. 

Nancy belirir.) 

Nancy : Zavallı Allan! Böyle biteceğini sana daha önce söylemiştim. Linda yine Dick'e döndü. Mısır 

koçanı gibi ortada kaldın. 
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Allan : Ben böyle istedim, böyle olması hepimiz için daha iyi oldu. 
Nancy : Kendini kandırma. İçin kan ağlıyor, daha da beter olacaksın. 
Bogart: Şimdi söyle ona. 
Allan: iyi de ne söyleyeyim? 

Bogart: 'Sıra sende' de! 

Allan: Haklısın! (Nancy'ye) Evet, şimdi sıra sende Nancy. 
Nancy : Ne, ne sırası, neden bana öyle bakıyorsun? 

Allan : Şimdi sana, uzun zamandan beri yapmak istediğim ama yapamadığım birşeyi yapacağım. 
Nancy : Hayır Allan, lütfen! Ne yapıyorsun sen? Kendine gel..(Allan,tehditkar bir tavırla yavaş 

yavaş Nancy'nin üzerine yürür. Bir kovalamaca başlar, sonunda aaln Nancy'yi sandığın içine sokar. 
Işık kararır. Nancy kaybolur) 

Bogart: Aferin evlat, harikaydın. Ben olsaydım okkalı bir tokat patlatırdım ama senin stilin de hiç 

fena değil. 
Allan . Evet, benim stilim başka... (Kararır, aydınlandığında Allan daktilonun başında yazmakta 

Bogart da sofada oturmaktadır.) 
Allan: Bogart, kusura bakma ama bu yazıyı yarına mutlaka yetiştirmem lazım... 
Bogart: Dert etme evlat, ben de zaten bir kadeh viski içip gideceğim... 
(Kapı çalar, Allan açar) 

Barbara: Afedersiniz, rahatsız ettim. Benim adım Barbara Tyler. İki gün önce bir üstünüze taşındım. 
Kapı kapandı, dışarıda kaldım; anahtarım da içeride kaldı. Sizden bir telefon edebilir miyim? 

Allan : Tabi buyrun, telefon orada. 
Barbara: Teşekkür ederim..(Telefonun yanında bir dergiye gözü ilişir) Sinema dergisi....Şeyyy...Bir 

dakika..Siz, Allan Felix değil misiniz; film kritikleri yazıyorsunuz. 
Allan: Evet, benim. 
Barbara: Üniversitede stajımı yapıyorum.Yeni sinema dalgası üzerine. Sizin yazılarınızdan çok 

yararlandım. Çok güzel yazılar yazıyorsunuz. 
Allan: Teşekkür ederim. 
Barbara : Özellikle Casablanca üzerine yazdığınız yazı çok hoşuma gitmişti. 
Allan  : Öyle mi? En sevdiğim filmdir. 
Barbara: Ne tesadüf. Benim de. 
Allan   : Bende videosu var.Yarın akşam vaktiniz varsa size bir yemek hazırlayayım, sonra da 

Casablanca'yı seyrederiz ne dersiniz? 

Barbara: Ah! Çok sevinirim... şey, telefon (telefona gider) 
Bogart: evlat, hadi fırsat ayağına geldi, oldukça da güzel bir hatun yumul! 

Allan : Başlamayalım yine Bogart. 
Bogart: O zaman işi bana bırak (Barbara'ya yönelir) 

Allan : (Bogart'ın önünü keser) Hayır, sen bu işe karışma, biliyorsun benim stilim başka... Ayrıca 

marifet sen olmak da değil, ben olmakta... 

Bogart: Haklısın evlat. Artık benim sana öğretecek birşeyim kalmadı. Dünyada benim yardımıma 

ihtiyacı olan başkaları var. Ben gidiyorum hoşçakal. 

Allan: Güle güle... 

Bogart : (Kapıdan çıkmak üzereyken döner, seyircilere ilerler) Bir dakika, aranızda kadınları 

çıldırtmanın yollarını öğrenmek isteyen var mı? (Gözüne kestirdiği bir seyirciye yönelir) Sen pısırık 

birisine benziyorsun, bak önce delikanlı ol! 

Allan : (Bogart'ı farkeder) Bogart saçmalama, kendine gel! Işık ışık!.. 

SON 
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