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(Tekrar çiçekten açarız. İki el saksıdaki toprağı sıkıştırıyor. )

BANU

Böyle yapacaksın işte. Dengede durması için toprağı böyle sıkıştıracaksın.

BANU

Beton gibi de olmayacak tabii, nefes alacağı kadar bir boşluk bırakmak gerek. Dök şimdi suyu.

BANU

Tamam, yeter bu kadar. Güzel oldu.   Bunu da sen yap hadi. Bakalım öğrenmiş misin?

RIDVAN

İçersen dolapta bira var.

BANU

(mutfaktan)

İçerim, sen de ister misin?

RIDVAN

Olur.

RIDVAN

Bu evde olmanı özlemişim.

BANU

(birayı uzatırken)

Efendim?

RIDVAN

Bu evde olmanı özlemişim. Biradan büyük bir yudum alır.

BANU

Değil mi ya, ben de. Bir ara kahvaltıya çağırsana beni, senin yaptığın menemeni özledim.

RIDVAN

Çağırırım tabii.



BANU

Haydi devam et.

RIDVAN

Sen devam etmek ister misin? Ben beceremeyeceğim galiba.

BANU

Tamam, bu da hazır. Vay be, sen iyiden iyiye oldun ha. Bir de kedi aldık mı sana tamamdır.

RIDVAN

Prosedür’den sonra kendini nasıl hissediyorsun?

BANU

Nasıl yani? İyi, neden soruyorsun ki şimdi bunu?

RIDVAN

İyisin yani, keyfin yerinde, herşey yolunda?

BANU

Evet, gayet iyiyim hem de. Belli olmuyor mu? Bir buçuk senedir hiç olmadığım kadar iyiyim.  Aslında 
ben de bunu konuşmak istiyordum seninle. şimdi konuyu açınca şaşırdım hatta.

BANU

Otur.

BANU

Bunu uzun zamandır söylemek istiyordum, ama açıkçası gururuma yediremedim.

RIDVAN

Neyi?

BANU

Şimdi söyleyeceğim şeyi. Dinle. Bana Prosedür’ün lafını ilk açtığın zaman sana nasıl saldırdığımı 
hatırlarsın, nasıl karşı çıkmıştım. Demediğimi bırakmamıştım sana. Deli gibiydim resmen.

RIDVAN

Yok canım, o kadar da değil.



BANU

Yok, yok, öyleydim. Aslında öncesinde de çok akıllıca davrandığım söylenemez. şimdidüşünüyorum 
da, ne acayipmişim...Kim bilir insanlar ne düşünüyordu hakkımda, kim bilir sana ne kadar sıkıntı 
verdim.

RIDVAN

Ne sıkıntısı Banu, saçmalama...

BANU

Ben nasıl davrandığımın farkındayım. Kliniğe gittiğimizde bile, sana o kadar kırgındım ki... Hislerime 
karşı nasıl bu kadar kayıtsız kalabiliyor diyordum. Aklım almıyordu.

RIDVAN

O gün hiç öyle görünmüyordun ama...

BANU

Cool görünme çabaları. Üzüntüden ölmek üzereydim ama kuyruğu dik tutmaya çalıştım işte. Bir şey

daha söyleyeyim mi? O gün neredeyse vazgeçiyordum.

RIDVAN

Prosedür’den mi?

BANU

Evet. Çok yanlış geliyordu.

RIDVAN

Şimdi nasıl geliyor peki?

BANU

İşte ben de bunu söylemek istiyordum. Tüm o kaprislerim, kıskançlıklarımla sana çok sıkıntı verdim. 
Sense karşılık olarak bana dünyanın en büyük iyiliğini yaptın. Beni kurtardın. Hayata tekrar başlama 
şansı verdin. Yani, yarattığım sıkıntılar için özür dilerim. Dostluğumuzdan vazgeçmediğin, bana yardım 
ettiğin için de çok teşekkürler. Senin gibi bir dosta sahip olduğum için çok, ama çok şanslıyım.

BANU

Şaşırdın, değil mi? Günün birinde benden böyle laflar duyacağın aklına gelir miydi? Senin

sayende. Dostluğumuza!

BANU

Ben kaçayım mı yavaş yavaş? Tek saksı kaldı, onu da sen halledersin artık.



RIDVAN

Kaç tabii. Sağ ol geldiğin için.

BANU

İşin bitince saksıları camın önüne koy, güneşsiz kalmasınlar.

Hadi görüşürüz.

RIDVAN

Görüşürüz.


