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Tom’un ofisi- Gündüz

Tom masasında oturur. Carter Tom’un kanepesinde oturur. Konuşmadan otururlar. 
Birdenbire... 

CARTER

Bir fotoğraf var mı? Kızın fotoğrafı.

TOM

Fotoğraf falan yok sana. Bir göz bile atamazsın…

CARTER

Almayacağım. Söz.

TOM

Ah- ha. Eminim.

TOM

Almayacağım!

Sadece onu bir kez daha görmek istiyorum. 

TOM

Oğlum, sen çok... Seni neden sevdiğimi bile bilmiyorum. 

CARTER 

Çünkü sen de benim gibisin.

TOM



Hayır değilim.

CARTER

Kesinlikle öylesin!

TOM

Doğru değil. Hayır. 

CARTER

Aynen. Sen o küçük çocuk şeyini yap. O kadınların bayıldığı“Ben çok masumum” olayını, 
ama aslında bana o kadar çok benziyorsun ki komik bile değil. Cidden...

TOM

Carter, gerçekten öyle değil...

CARTER
Hadi lan oradan! Benim güldüğüm aynı esprilere gülüyorsun, kestiğim aynı götleri kesiyorsun, 
onca kızla çıkıp Bay Duyarlı’ymışsın gibi davranıyorsun, ama hep nasıl sonlanıyor görüyoruz.

CARTER(DEVAM)

Aynen benim ilişkilerimin sonlandığı gibi... ya sıkılıyorsun ve daralmış hissediyorsun ya da sinir 
olmaya başlıyorsun ve onları eskimiş birer eşya gibi terk ediyorsun. Her seferinde. Kanka, kör 
değilim...

TOM
Evet, ama bu sadece... Yani, Jeannie’yle... nasıl olduğunu biliyorsun.

CARTER
Ondan bahsetmiyorum. Demeye çalıştığım, herkese karşı böylesin. Seninle tanıştığımızdan beri. 
Bunda utanılacak bir şey yok... iyi bir şey değil, ama buraya iyilik yapmak için geldiğimizi
sanmıyorum. Tek bir kişiye değil en azından. Arada sırada, eksik kalmasın diye biraz “iyilik”
serpiştiriyoruz araya, acaba mi demeleri için, ama... bu kadar yani. 

TOM
Beni biraz korkutuyorsun... Cidden. 

CARTER
Ahh, sadece, bugün salı. Salı günleri berbat...

(Oturup birkaç dakika düşünürler.) 



CARTER(DEVAM)

Harbi... kızı görebilir miyim?

TOM  

Hayır.

CARTER
Tom, bu çok... bir şeyler söyledim ve üzgünüm. İkinizin çıktığını bilmiyordum. 

TOM
Çıkmıyoruz zaten. Sadece onu bir kaça kere dışarı çıkardım... iyi biri. Tamam mı?

CARTER 

Tamamdır. (Duraksama) O zaman, göster resmi.

TOM 

Tanrım...

(Tom cebinden bir resim çıkarır.)

2.

TOM(DEVAM)

Ben tutacağım ama. 

CARTER

Aman ne olgunsun. Vay iyiymiş, o yeni çıkan havalı çekimlerden değil mi? 

TOM

Sanırım. Evet.

CARTER
Bayağı iyi. Fırfırlı eşarba bayıldım. 

TOM
Hıyarlık yapma, yoksa...



CARTER 
Dalga geçiyorum! Şekermiş. Yani, onunla tanıştım falan ya. Anlayabiliyorum. 

TOM 

Sağ ol.

CARTER
Kilosu, yani, kilosu bir artıyor bir azalıyor mu yoksa...? Sadece, soruyorum çünkü güzel bir 
suratı var, o yüzden merak ettim. 

TOM
Böyle şeyleri çok kafaya takmıyor, o diyet şeylerini falan. Bir bakıma rahatlatıcı bir durum 
aslında... 

CARTER
Tabi, sadece diyorum ki... CNN’i her açtığında karşına bir doktor çıkıyor...

TOM
Çünkü, bilirsin... işte, bence gayet iyi, ama bunun hakkında hiç konuşmuyoruz. “Ya şöyle
olursa?” gibi saçmalıklar. Kendisi olduğu gibi mutlu, ve... işte...

CARTER
O zaman harika. Lütfen bana verir misin?... 6 yaşında değilim kaçırmayacağıma söz veriyorum. 

TOM 

İyi.

3. 

(Tom yavaş ve dikkatlice elindeki resmi uzatır. Sonunda resim Carter’ın elindedir. Carter resmi 
inceler.)

CARTER
Hayır, çok içten bir insan olduğunu resme bakarak bile söyleyebiliyorum. Arkadaki güneş
patlaması efektini sevdim. Şakaydı. 

TOM
Tamam, işte, geri ver. 

CARTER
Dur ama... ciddiyim, eğer 30 kilo falan verirse, bayağı çekici olur. O reality Showlarına bile 
çıkabilir.



TOM
Biliyorum, ama işte dedim ya... hadi ver.

CARTER
Yani, sadece söylüyorum. Çok bildiğimden değil. Belki de yemekhanedeki herkesin ne 
düşündüğünü sormalıyız... 

TOM
Carter! CARTER SENI *******

(Tom masasının arkasında hapis kalır, ve Carter roket hızında koşmaya baslar- odadan dışarı ve 
koridordan aşağı. Tom takip etmeye baslar ama bir kaç saniye sonar vazgeçip masasına geri 
döner.

SAHNENIN SONU


