
Boys on the Side   

ROBIN 

İçer misin? 

JANE 
Oh, evet.. Evet ,teşekkürler.

ROBIN  
Medyum’la nasıl geçti? 

JANE 
Boşver… Alex nasıldı? Her yerinde iz bıraktı mı? 

ROBIN  
Benim barmenlerle olan bu durumum ne? 

JANE 
Bilmiyorum

ROBIN  
Cumartesi gecesi bizle sokak festivaline geliyor..

JANE 
İyi.. Sayıda artış güvenlik sağlar. Seni yalnız bırakmasın da….( pencereye bakar) 

Polis olduğuna inanmıyorum.

ROBIN  
Hoş  değil mi? 

JANE  

Bir polise göre fena değil.

ROBIN 

Güzel bir popişi var.

JANE 
Popiş mi? Adam 2 yaşında filan mı? Güzel bir ‘popişi’ var? 

ROBIN 

Gülme! 

JANE 
Ayrıca adamın aletine baktığını da görmedim sanma. 

ROBIN 

ııyyy! 

JANE 
ıııy da ne şimdi?  sen ne diyorsun acaba?

ROBIN  
Ben bişey demiyorum. Birinin anatomisi hakkında konuşmayı planlamıyordum.



JANE 
Herhalde ne diyeceğini bilmediğin içindir.

ROBIN  
Saçmalama. Biliyorum tabiki. Her dakika söylemiyorum sadece.

JANE 
Tamam peki burda,  göbek deliğinin altında ne var?

ROBIN  
“am” demiycem eğer bunu duymanın peşindeysen, nefret ediyorum

JANE 
Tamam ne diyorsun peki? 

ROBIN 

Orası 

JANE 
Yapma! "Orası!" 

ROBIN  
Ama "vajina" çok teknik oluyor

JANE 
Orası da zemin katı demeye benziyor! 

ROBIN  

Tamam. Dürüst ol? 

JANE  

Evet 

ROBIN  
Tamam. “Kuk-kuuu" ya da "kukuş." 

JANE 
Dalga geçiyorsun değil mi?  “kuk-kuuu" ya da "kukuş"  ne? 

ROBIN  
Annem öyle derdi. 

Benimkine kuk-kuu ya da kukuş ve abiminkine de pipiş ya da ufaklık..

JANE 
sen de hala böyle mi diyorsun? 

ROBIN  
evet “am" ya da ‘’delik’’ demekten iyidir. O nasıl bir şey ki. Hiç anlamadım.. Ya da 
daha da beteri..

JANE 
Daha beteri? Hmm öyle mi? Ne daha kötü  olabilir? Söylediğini duymam lazım

ROBIN  
Biliyorsun, söylemeyeceğim.



JANE 
Ah, hadi! “A-M-CIK.” Tekrar et lütfen? 

ROBIN  
Sanmıyorum

JANE 
Lütfen bak özgürleştirecek seni bu. Söyle hadi! 

ROBIN  
Sesimin içinde bir polis gizli

JANE 
Bırak eğlensin

ROBIN  
Sanmıyorum

JANE 

(bira şişesini tutar)  
Dökerim bak 

ROBIN  
Hayır! Tam bir ergensin

JANE  

Tamam. Hadi. 

ROBIN  
(fısıldar) 

 “Amcık’' 

JANE 
O neydi öyle? 

ROBIN 

Söyledim 

JANE 
Hayır nefes alıp verdin!  

Söylediğini duymak istiyorum 

ROBIN  
Tamam! Tamam. Tamam “Am-cık, am” 

JANE  

Evet? 

ROBIN  
"Am" "Am" ‘Am’ "Amcık!" 

JANE 
Özgürsün! kirli konuştun işte



ROBIN  
Haklıydın…hmm…bilmiyorum…farklı hissediyorum… …

JANE 
Çünkü özgürsün Miss Scarlett!Özgürsün! Hadi gidip herkesi çağıralım ve anlatalım 
bunu!  

(Dışarda sevişme seslerine karşı oturarak)

ROBIN  
Bu bebek için iyi olamaz..

JANE 
Hm, yani, biliyorsun..Bir ara verirler doğum odasında herhalde.. Özledin mi?

ROBIN  

Neyi özledim mi?

JANE 

Seks

ROBIN  
Evet.. özledim.….Tuhaf olan ne biliyor musun? Birisiyle en son seviştiğinde bunun o 
son olduğunu bilmiyorsun hiç…  ‘ Problemlerimiz var, daha yapmamız gereken çok 
işimiz var’..filan diye düşünüyorsun ama son kez sevişiyor olduğunu düşünmüyorsun. 
Sonra ayrılıp bir ay sonra geri bakınca ‘ ah işte o oymuş’  diyorsun.  

O salı veya o cuma veya herneyse , keşke diyorsun son kez olduğunu 
farkedebilseydim.. 

yani işte.. 

JANE 
Hey doğum günü hediyem için teşekkür ederim.  Bir kadının hiç bir zaman basen 
çalıştırıcısı eksik olmamalı.

ROBIN  
Biliyorum. Üzgünüm.

JANE 
Hayır hayır, bayıldım buna gerçekten

ROBIN  
Doğum günün kutlu olsun…

JANE 

Teşekkür ederim..

ROBIN  
Mektubun oturma odasında..İyi geceler…çok içtim… 

JANE 

İyi geceler


