
NEW YORK, I LOVE YOU (Yazar-Hayat Kadını)

Kadın ağzına bir sigara koyar ve erkek ortaya çıkar, bir çakmak arar ve onun sigarasını yakar.

KADIN: Teşekkür ederim.

Bir süre sessizlik olur.

ERKEK: Az önce çok yoğun, özel bir an yaşadık.

KADIN: Özel olan neymiş?

ERKEK: Az önce biz… ateşi paylaştık. Bence bu özeldi.

KADIN: Öyle olsun…

ERKEK: Yapma ama… Sende anlıyorsun… Ellerimiz birbirine değecekti. Sana baktım, sen de başını 
hafifçe kaldırdın… ve gözlerimiz buluştu. Bu çok yoğun ve özel bir andı. 

KADIN: Vay canına. Sus artık. Kendimi çıplak hissediyorum.

ERKEK: Kadınlar üzerinde böyle bir etkim vardır. Tüm kadınlarda değil. Hepsinde değil… ama daha 
önce de oldu, o yüzden telaşlanma. 

KADIN: Eminim öyledir.  

ERKEK: Yaşadığımız şeyi küçümseme. Aramızda güçlü, tuhaf bir etkileşim oldu ve böyle şeyleri ciddiye 
almalısın. Bu tür olaylar hafife alınmaz. 

KADIN: Dinle. Buraya sigara içmeye çıktım, tamam mı? Rahatlayıp işimi yapmak için. 

ERKEK: Hı,hı.

KADIN: Belki başka bir zaman…

ERKEK: Ama başka bir zaman olmayabilir, değil mi? Bu şansı bir daha bulamayabilirim, yani bu ana bir 
daha asla dönemeyebiliriz. 

KADIN: O zaman mutlu bir evliliğim olduğunu bilmelisin.

ERKEK: Tabi. Peki kocan nerede? Seni tek başına karanlıkta, ateşsiz mi bıraktı? Buna inanamam.

KADIN: Kocam sigara içmez.

ERKEK: Ama onu yine de seviyorsun? 

KADIN: Evet, neden sevmeyeyim? 

ERKEK: Tabi canım! Sen hastalığından dolayı acı içinde tek başına can verirken o içeride seni 
seviyormuş gibi yapsın. Bu adama saygı duymuyorum. Bence o korkak ve bencil biri ve bunu 
söylediğim için bağışla ama kocan her an gerçek kimliğini gösterebilir ve o zaman cidden çirkin şeyler 
ortaya çıkar. İlk görüşte anlamıştım. Bence… Biraz büyük konuşacağım ama bence yanlış insanla 
evlenmişsin. 

KADIN: Bak, bu dediklerin doğru olsaydı bile sana söylemezdim. Çünkü biz arkadaş değiliz.

ERKEK: Evet değiliz. Ama ateşimizi paylaştık değil mi?

KADIN: Ateş demişken…



Erkek kadının sigarasını yakar.

ERKEK: Bak işte bana ihtiyacın var. Benden kaçıyorsun ama bana ihtiyacın var. Bir ateşi paylaştık, 
binlerce küçücük molekül ortamı ısıtıyor. Beyinlerimize nüfuz ediyor. Cinsel dürtülerimizi harekete 
geçiriyor. Seni bilmem ama ben bunu acayip romantik buluyorum. Ve bu tarafa yürümene sevindim 
çünkü kadınların G noktasını bulabilen nadir erkeklerden biri olduğumu burada daha rahat dile 
getirebilirim. Bunu senin için de yapabilirim. 

KADIN: Gerçekten çok incesin, teşekkür ederim.

ERKEK: Benim için zevktir. Yok, senin için zevktir.

KADIN: Yerini bulamadığımı nereden çıkardın?

ERKEK: Um, sigarayı tutuş şeklinden. Biraz yukarıda ve sıkı. Böyle aşağıda tutman gerekiyor. En 
aşağıya kadar indirip arasına iyice yerleştirmelisin. Tam şuraya oturmalı. Yukarıda ve sıkı tutarsan tüm 
bedenin kasılır ve bunun sonucunda da pleksusun kapanır. Anlıyor musun? Yani vajinan kilitlenir. 
Vajina ile ilgili çok değişik bir teknik biliyorum. Harika bir şey ve ilgileneceğini düşündüm ama buna 
hazırlanmam gerek. Hazırlık bu işin anahtarı. Yürüyüşle başlarsın, küçük bir yürüyüşle. Mesela iki 
sokak ötedeki daireme kadar. Yürürüz ve bu sırada sana bir kaç güzel espiri yaparım. Anla işte, biraz 
güleriz, gevşeriz. Sonra birer kadeh Burgundy içeriz.

KADIN: Burgundy mi? 

ERKEK: Sıcak,ferah,romantik. Ve aynı zamanda da erotik çatı katımın tadını çıkartırız. Sonra, ben seni 
soyarım,sen beni soyarsın. Karşılıklı çırılçıplak dururuz,öpüşürüz. Bence öpüşmek,rahatlamak için 
harika bir yoldur. Sonra belki boynundan kibarca ısırırım. Sert değil, ufak, nazik ısırıklar alırım. Aynı 
küçük bir kedi gibi. Sonra ellerimin aşağıya doğru kaydığını hissedersin. Hedefe doğru yaklaşırım. 
Klitorisin etrafındaki bölgeye masaj yapar,seni daha da havaya sokarım. Ve tüm bunlar olurken 
kulağına kısa şiirler fısıldarım. Vücudundaki tüm kan ıslak iç duvarlara doğru hücum ederken 
parmaklarım da hiç zorlanmadan kayar.

KADIN: Hahahahah. Oyuncu falan mısın sen? Yoksa komedyen misin? Komedyensin. 

ERKEK: Hayır, ben, yazar sayılırım.

KADIN: Demek sayılırsın..

ERKEK: Evet, öyle. Peki ya sen? Ne iş yapıyorsun? 

KADIN: Hayat kadınıyım. 

Erkek kahkaha atar.

ERKEK: Ne? O tam olarak ne oluyor?

KADIN: Yani insanlar benimle sevişmek için para ödüyor. 

ERKEK: Yani ben seninle…

KADIN: Bu benim kartım. Üzerinde numaram ve internet sitem yazıyor. 

ERKEK. Vay canına, sen… Bu yüzden sen...

KADIN: Cumaları olmaz. Cumartesi ve pazarları doluyum. Hafta sonları… Boşver. Telefonunu dört 
gözle bekleyeceğim. Yine özel bir anı paylaşırız.



Kadın sigarayı atar. Adam karta bakar ve şaşırır. 

ERKEK: Olacak şey değil…


