
Arif, aniden kurduğu hayalden uyanır. Mine altındaki battaniyeyi çekiştirmektedir. 
Mine’nin salona geldiğini fark etmemiştir. Mine salona gelmiş ortalığı topluyordur. 
Mine Arif’in altından battaniyeyi çekiştirerek alır. Katlar. Arif’in kanepenin 
kenarında duran tişörtüne uzanır ama Arif tişörtünü Mine’nin elinden alır. Tişörtü 
üzerine geçirir ve salonu toplaması için Mine’ye yardım etmeye başlar.

ARİF: Bir sorun mu var?

MİNE: Yoo ne sorun olsun ki!

Arif, Mine’nin sinirli olduğunu fark etmiştir ama geçiştirebileceğini umar. Yerde 
duran yastıkları kanepeye gelişi güzel koyarken konuşmaya başlar.

ARİF: Bugün yayınevinden aradılar.

Mine cevap vermez.

ARİF: Görüşmeye çağırdılar bu sefer. Yarın 
bekliyorlar. Görüşmeye çağırdılarsa basacaklardır 
herhalde. Reddetmek için ayaklarına çağırmazlar, 
değil mi?

Mine Arif’in az önce koyduğu yastıkları yeniden düzenler.

MİNE: Yastıkları böyle koyuyoruz. Bak bunlar 
arkaya bunlar öne gelecek.

Arif boş gözlerle yastıklara bakar. Birden Mine’nin geldiğinden beridir sürdürdüğü 
tavırlarına sinirlendiğini fark eder.

ARİF: Niye yastıklara taktın ki şimdi? 
Görüşmeye çağırıyorlar dedim duydun mu?

Mine sakin bir sesle ekler.

MİNE: Duydum canım, duydum. Çok sevindim 
senin adına. Peki sen bu akşam arkadaşlarımın 
geleceğini hatırlıyor musun?

Arif derin bir nefes alır.

ARİF: Katılamayacağımı söylemiştim.

Mine arkasını dönüp evi salonu toplamaya devam eder. Koltuğun kenarına sıkışmış 
perdeleri düzeltir.

MİNE: Doğru söylemiştin. Tahammül
edemiyorsun çünkü.



ARİF: Sana değil onlara tahammül edemiyorum 
sadece.

Mine yapmacık bir şekilde gülümser.

MİNE: Sağol.

Mine etrafı toplamaktan vazgeçip koltuğa oturur. Sanki utanıyormuş gibi yere 
bakarak konuşmaya başlar.

MİNE: Bugün Hasan ne dedi biliyor musun?

ARİF: Hasan kim?

Mine başını kaldırıp Arif’e ilk kez dikkatlice bakar.

MİNE: Bölüm şefi. Düzenli bir hayatı olan 
insanlar, illa evlilik değil bak, evde bekleyeni 
olan insanlar, iş yerinde daha verimli oluyormuş. 
Sen de bir sevgili bul falan diye dalga geçti 
benimle. Şaşırdım ilk önce ama benim sevgilim 
var ki dedim. Hiç belli olmuyormuş. Sonra hak 
verdim tabi, neredeyse üç aydır o şirkette 
çalışıyorum bir kere bile beni iş yerinde görmeye 
gelmedin.

Arif konuşmanın nereye varacağını merak ederek bakar.

MİNE: Sonra geçen gün düşüp bileğimi 
incittiğimde hastanede yanımda sen değil Ebru 
dururken de aynı şeyi düşündüm. Hiç seni 
aramak aklıma gelmedi.

ARİF:…

MİNE: Gerçi… aklıma gelse ne olacak, 
beyefendi cep telefonuna karşı.. Millet neredeyse 
çip takmaya başlayacak ensesine sen hâlâ telefon 
jetonu ile dolaşıyorsun. Anneme yemeğe 
gelmezsin, arkadaşlarımla görüşmezsin, benle 
hiçbir şey yapmıyorsun. Sen benden utanıyor 
musun yoksa? 

Arif hâlâ ne diyeceğini bilmez bir haldedir. Gelip kadının karşısına oturur.

MİNE: Bilmiyorum Arif… ama galiba… 
dayanamıyorum artık ben.


