
1.Adam : Senin kızla tanıştım dostum.
2.Adam : Ne demek tanıştım?
1.Adam : Mallory bizi tanıştırdı.

Seni tanıdığımı söylemedim.
Seni ele vermedim.Ama hakikaten çok güzel bir kız.

2.Adam :Evet,demiştim.
1.Adam : Ben olsam gider hemen konuşurum.
2.Adam :Bu halde çıkamam.Doğru düşünemiyorum.

Uyuşturucu kullandığımı bilse yüzüme bakmaz.
Siktir!Nasıl görünüyorum?Yüzümden belli mi?

1.Adam : Hayır, iyisin.
2.Adam :Bak bana.Gözlerime bak.
1.Adam :Biraz,evet.

Haydi.Biraz iç.İyi gelir.
2.Adam :Bu gece bunlarla ne işim vardı? Aptal Syd.

Kafamı açmak istedim.Biraz açık düşünmeye çalışmak.
Oysa öyle başım dönüyor ki doğru dürüst düşünemiyorum.
Siktir!

1.Adam : Olur böyle şeyler.
Bende bunu içince sosyalleşemiyorum.
Çok,ama çok yalnız hissettiriyor.

2.Adam :Bu saçmalık.Yapamayacağım.Vazgeçeyim Değil mi?
1.Adam : Nasıl istersen.Ama pişman olursun.
2.Adam :Niye?Niye öyle dedin?
1.Adam : Korkudan yapmadığım değil,yaptığım bir şey için pişman olmak isterim.
2.Adam :Haklısın.Ama bu kızla iki aydır konuşmadım. 

Buradakiler benden nefret ediyor.Hepsi onun arkadaşı.
Dışarı çıkarsam olay çok çirkinleşebilir.Çok.
Terk edilme acısına çare olacak bir şey yapsalar.

1.Adam : İyi olurdu. Bak,şöyle bir kuram var.Belki yararı olur.
Kim uydurdu bilmiyorum ama derler ki ;
Bir ilişkiyi unutmak için ilişki süresinin üçte biri kadar zaman geçmesi 

gerekir. Örneğin,ilişki bir yıl sürmüşse dört ayda toparlanırsın.İki yılsa, sekiz ayda  
kurtulursun.  
2.Adam : Üçte biri değil ,yarısı.
1.Adam : Dostum,üçte biri,inan bana.
2.Adam :Hayır dostum,yarısı.İngiltere'de üçte biri olabilir.Amerika'da yarısı.

Onunla iki yıl çıktım.Altı ay oldu ama giderek kötüleşiyor.



1.Adam : Altı ay mı?Tamam işte .Niye şikayet ediyorsun?
İki ayın kalmış.İyi halden belki bir ay.

2.Adam :Avutmak istemeni anlıyorum ama anlamadın galiba,ben onu yeniden 
istiyorum.
1.Adam : Bak,ilk aşk bu kurama uyuyor mu bilmiyorum.

Yıllar geçti,ben hala Helen'i rüyalarımda görüyorum.
Sanki beynin yokluğunu dolduruyor.
Yani,kendini yine evli ve aşık ve hayatı hala güzel sanıyorsun.
Sonra bir bakıyorsun,gideli yıllar olmuş.Sikiym!

2.Adam :Evet,eminim.
Yani sen evli miydin?Ne zaman?

1.Adam : Üç yıl önce boşandım.
2.Adam :Kim kimi boşadı?
1.Adam : O kadar basit değil.
2.Adam :Peki ne oldu?Niye ayrıldınız?
1.Adam : Uzun hikaye dostum.
2.Adam :Özetini anlat.
1.Adam : 'Özeti.'Bak.Bilmiyorum.İlişkimiz bir çok açıdan yürümedi.

İki buçuk yıllık evliliğin iki yılında kaçmak istedik.
Ama çok garip.Seni terkedeceklerini söylediklerinde,içindeki boşluğu 

hissetmiyorsun.
Bir boşluğun içindeki boşluk ve elinde hiçlikten daha az şey kalıyor.
Tanıştığınızdaki sen artık varolmuyor.Yok oluyorsun.

2.Adam :Seni mi terk etti?
1.Adam : Syd, durum çok karmaşık.
2.Adam :Ne oldu?Onu aldattın mı?
1.Adam :Hayır,ne ilgisi var?
2.Adam :İlgisi yok mu?Nasıl yok?Para dışında vefasızlık en büyük ayrılma nedeni. 
1.Adam : Evet,evet doğru.
2.Adam :Anlatsana.Konuşuyoruz.Konuşalım.Konuşalım hadi karın seni niye terk etti?
1.Adam : Syd,lütfen,bu sahne hoşuma gitmiyor.
2.Adam :Benim sahnem daha mı hoş?
1.Adam : Bende 21 yaşında oldum.Acını anlıyorum.Ama beni ittiğin yer gitmek 
istemeyeceğin bir yer.
2.Adam :Bir dakika.Yaşın büyük diye acının da mı büyük olduğunu söylüyorsun?
1.Adam :Evet. 
2.Adam :Bak,öncelikle çektiğim acı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.



Yirmi yaş daha büyüksün diye senin acın daha büyük olamaz.Değil.
Sonra,neyi karşılaştırdığını bilmeden karşılaştırma.

1.Adam :Kalbinin kırılması acı mı sanıyorsun?Tanrı'yı yitirmek acı mı?
Dostum, ben bu yollardan 20 yaşında geçtim.Artık 40 yaşındayım.
Beni itmek istediğin yer gitmek isteyeceğin bir yer değil.
Onun için kendine bir iyilik yap ve benimle oraya gelme.
Sen daha çocuksun.Bebesin.

2.Adam : Bebe mi?Bak ukala dümbelek.Acımın yarısını çeksen ruhsal sakatlık 
geçirirdin.
1.Adam : Dostum sahiden siktir git!Burada birbirimize bok atıyoruz.

Bak ,geri çekil, sakinleşelim,tamam mı?Biraz kafa bulalım .Haydi.
2.Adam :Siktiğim Otunu istemiyorum artık!
1.Adam :Bana biraz daha..
2.Adam :Bateman ,değil mi?
1.Adam : Demek hafızan hala yerinde.
2.Adam :Bak ,Bateman,dinle de sana hayatımı çektiğim acıyı anlatayım.

1.Adam : Hayır.Hiç gerek yok.Sahiden.
2.Adam :Hayır ,gerek var.Sende gerekli olduğunu düşünmeseydin damarıma 
basmazdın.

Ama bastın.Duymak istemiyorsan benim malı çekmeyi bırak ve çık git.
1.Adam :Teknik olarak benim malım ama heyecanlısın,devam et.
2.Adam :Şu herifin ,sevgilimin aşık olduğu LA'deki herifin takımları çok iyiymiş.
1.Adam :O mu söyledi? 
2.Adam :Evet .Ölçüsünü öğrenmek istedim.Başkasının aleti umrumda değil.Ama böyle 
şeyleri bilmek gerekiyor

Kavga ettiğimiz bir gün ısrar ettim. 'Ne kadar büyük?' dedim.
'Bunu sorun yapmayalım.'dedi. 'Hayır.'dedim .O da bana yirmi altı buçuk 

santim dedi.

1.Adam : Aman Tanrım.
2.Adam :İnanabiliyo musun?
1.Adam :Yuvarlak hesap bir şey söyleyebilirdi.Seni incitmek istemiş.
2.Adam :Evet.Doğru.Ama mahvoldum.

Beni herifin LA'de sevdiğim tek kadını yirmi altı buçuk santimlik aletiyle 
becerdiğini düşünmek 

Bense burada bana dönsün diye köpek gibi peşinde dolanıyorum!
Yıkıldım!Hala da yıkılmaktayım!

1.Adam :Üzüldüm.Bununla nasıl baş edilir ?



2.Adam :Onunla baş edemezsin.O seninle baş eder.Tanrım..Hergün içini oyar.
Kavgalarımızda ona çok kötü şeyler söylerdim.'Koca arığına koca bir alet 

istiyorsun.'filan derdim.
Yani..çok kötü, korkunç şeyler.O kadar kızmıştım ki..

1.Adam : Bende benzer şeyler söylerdim dostum.Bende aynı boku söylerdim.
2.Adam :Niye?O ne yapmıştı?
1.Adam : O bir şey yapmadı.Aslında konu tamamen benimle ilgiliydi.

Benim mutsuzluğum ve depresyonumla ilgili.
Ama korkunç şeyler söylerdim.İşkence ederdim.
Onunla üç buçuk sene yaşayıp ondan nefret ettim.

2.Adam :Son olay neydi?Onu aldattın mı?O mu aldattı?
1.Adam : Hayır,hayır.Tanrım.
2.Adam :Ne biliyorsun ?
1.Adam : Çünkü aldatmadım.
2.Adam :Ya o aldattıysa ?
1.Adam : Yapmadı.Öyle biri değildi.
2.Adam :Ne biliyorsun?
1.Adam : Dünya'nın en güzel kızı ile birlikteydim.İki yıl boyunca benimle yatmadı!
2.Adam :Neden?
1.Adam : Bilmiyorum!Kavga ediyorduk terapi görüyordum!Ben..ben.. bilmiyorum.

Bilmek istiyorsan söyleyeyim.Hani bazı laflar vardır.
Kafana kurşun gibi saplanır yarası iyileşmez.
Eski karımın bana söylediği bir şeyi hatırlıyorum.
'Benimle gecede,dört beş kere sevişen erkeği severim'.'demişti.

2.Adam :Gecede dört,beş kere mi? 
1 .Adam :Evet.Öyle.

'Seninle gecede dört,beş kere sevişen biriyle mi oldun?'dedim.
Acı nedir bilir misin?

2.Adam:Ne?
1.Adam :Sana acıyı anlatayım ahmak.
2.Adam:Niye ahmak diyorsun?
1.Adam :Çünkü beni buraya sen getirdin!Ben istemedim ama geldim işte.

Şimdi gideceğim yere gelmek istemezsen söyle,çıkıp gideyim.
Terapistimi arayayım, olay bitsin,tamam mı?

2.Adam :Hayır duymak istiyorum.Hiçbir yere gitmiyorsun.
1.Adam : Bilmek istiyor musun?
2.Adam :Evet.İstiyorum.
1.Adam : Demek bilmek istiyorsun öyle mi?Acı,dostum.



Sevdiğin kadını gecede dört,beş kere sevişmek istemesi ve senin 
yapamamandır!
2.Adam :Niye?
1.Adam : Niye?Niye?

Niyesini söyleyeyim!Ben iktidarsız bir erkeğim!İşte geri zekalı!Acı budur!
Karının gecede dört,beş kere sevişmek istemesi ve yapamamandır!
Senden önce birinin yaptığını ,senden sonra da başkasının yapacapını 

bilmektir!
Tabi ki buınunla başa çıkamadım!Bu yıkılmışlık duygusu bu çözülme ruhunu 

yakar .
Karımla yatamıyordum!Yatmak ne demektir bilir misin ?İktidarsızlığın 

öfkesini bilir misin!
2.Adam :Üzüldüm..
1.Adam : Hiçbir fikrin yok!
2.Adam : Üzüldüm.
1.Adam :Ah,Demek üzüldün?Üzüldün öyle mi?Ve bana Tanrı var mı diye sormaya 
cüret ediyorsun,ha?

Kendimi ihanete uğramış hissediyorum!Terk edilmiş.Büyük oyunda 
kaybettim ve artık hiçbir şeyin önemi yok!

Yaptığın hiçbir şeyin anlamı yok! 
Gol atamadıktan sonra ,aşk ve seks oyununda gol atamadıktan sonra 

mahvolmuşsun demektir.                       
Çünkü karına başkasının yaptığını yapacak durumda değilsin!

2.Adam :Seni anlıyorum.
1.Adam :Hayır gerizekalı,anlamıyorsun!

Ne demek istediğimi anlaman imkansız!
Başarısız oldum.Ben başarısız oldum ahbap.
Ve hala hayatımın her gününde başarısızım! Her gününde!Her gününde..

2.Adam :Biliyor musun?Bir an için bana vuracağını sandım .
1.Adam :Vurmayacaktım..Öfkemi yansıtıyorum.

Grup terapisi seanslarını görsen.Herkes çatlak.
2.Adam :Evet,eminim.
1.Adam :Ahbap,kendine bir iyilik yap,hatırım için.Git kızla konuş.
2.Adam :Yapamam..

Aslında asansöre gitmeyi düşünüyorum.
Bu halde dışarı çıkamam.Beni burada istemiyor.

1.Adam : Bak söylemek istemezdim ama burada olduğunu biliyor ve ne yazık ki zaman 
senden yana değil.



Ne yani ,takipçi gibi dışarıda mı bekleyeceksin?
2.Adam :İlk kez olmayacak.
1.Adam : Git, ahbap git.
2.Adam :Yok yapamam ,yapamam.
1.Adam : Beni dinle.Tanrım.. 

Bak aletin yirmi altı buçuk santim olmayabilir ama en azından işe yarıyor.
Böyle şeyleri kafana takma.Sen buradasın o da burada.
Hayat çok kısa ahbap .Gerçekten.
Haydi..


