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FRIDA- DIEGO YATAK ODASI/ IÇ GÜN

Yatakta uzanıyorlar, mutluluk sarhosu ikiside. Frida 
Diegon’un omzunda uyuyor. Ikiside çok huzurlu. Diego 
Frida’nın saçını kokluyor. Aynı anda gözü karsıda duran 
Frida’nın çizmis oldugu tuvallere takılır. 

(Diego)
Bunlar çok iyiler Frida. Onları 
seviyorum.

Frida dalga geçer, umursamaz tavırla,

(Frida)
12 yasındayken daha iyilerini 
yapmıssındır.

Diego gülümser,

(Diego)
Sacmalıyorsun.

Eliyle resimleri göstererek,

(Diego)
Hiçbir zaman böyle resimler 
yapamam.

Frida onu iyi hissettitmek için söyledigini düsünür. Diego 
gayet ciddi.

(Diego)
Ciddiyim. Yapamam. 

Diego tekrar bakar resimlere,

(Diego)
Ben gördüklerimin resmini 
yapıyorum. Dısarda ki dünyayı.

Frida’yı kendine dogru döndürür. Frida’nın kalbini gösterir.

(Diego)
Sen ise buradan resim yapıyorsun. 
Bu harika bir sey.



Frida gülümser, cilveli Diego’nun tepesine çıkar.

(Frida)
Kadınlar konusunda neden bu kadar 
basarılı oldugunu simdi anlıyorum.

Adam bastan cıkarılmıs, kadınının begenisinden mutlu, Onu 
arkaya yatırır gülerek, biran bakısırlar. Diego çok ciddi,

(Diego)
Biliyor musun? Bizim evlenmemiz 
gerek.

Fria kalakalır, 
(Frida)

Ne?

(Diego)
Büyük ihtimalle, biz birbirimiz 
için yaratılmıs olmalıyız. 

Askla bakısırlar, Frida çok mutlu dinliyor,

(Dieogo)
Bu nedenle de evlenmeliyiz.

Frida imalı,

(Frida)
Ama sen evlilige inanmıyorsun ki.

(Diego)
Tabii ki inanıyorum. Simdiye kadar 
iki kez evlendim.

Frida gülerek lafı yapıstırır hemen,

(Frida)
Tamam iste. Sen bir kadın akarsı 
asla dürüst olamazsın.

Adam gayet dürüst,

(Diego)
Dürüst olabilirim.

Sonra biraz düsünür,
(Diego)

Sadık..olamam.
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Açıklamasını yapar gibi,
(Diego)

Fizyolojik olarak sadık omam 
imkansız.

Frida hem cilveli hemde ‘hadi be ordan’ der gibi,
(Frida)

Gerçenten mi?

(Diego)
Evet, doktor söyledi.

(Frida)
Ne kadar dogru bir teshis.

Adam merak ettigi soruyu sorar,

(Diego)
Sadakat? Senin için çok önemli mi? 

Frida kafasını yana çevirir, dogru kelimeyi bulmak için 
düsünür,

(Frida)
Benim için asıl önemli olan 
baglılık. Bana baglı kalabilir 
misin?

(Diego)
Sana mı?

Adam bu sorunun cevabından çoktan emin zaten.

(Diego)
Her zaman.

(Frida)
Güzel. Çünkü seni seviyorum Panzon( 
Diego’ya takma lafı bu)

Adam asık bakar,
(Diego)

Frida..

Kadın bakar, zaten çoktan ikna olmus, coskuyla,
(Frida)

Kabul ediyorum!

Aynı anda sarılırlar. Asıklar.

Gecme..
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