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 Çöp.  Tüm çöplere ne olduğunu düşünmeye başladım. Yani, hepsini nereye koyduk, sonunda 

koymak için yerimiz tükenmeli, değil mi? tüm çöplerle dolu bu mavna mahsur kaldığında ve 

kimse onu almazken bu bana daha önce oldu mu? Bunu hatırla? 

Çöp üretecek hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum, bu yüzden açıkçası yemek ve bunun gibi 

temel şeylerden bahsediyoruz. Ortalama bir insanın günde üç kilo çöp ürettiğini biliyor 

muydunuz? Bunun çok fazla çöp olduğunu düşünmüyor musun? Her şeyin nereye gideceğini 

bilmek istiyorum. 

John, bu hafta sonu çöpü dışarı atıyordu ve konteynırdan bir şeyler dökmeye devam etti ve 

ben sadece kendiliğinden dolup taşan bir çöp hayal etmeye başladım ve sanki doldurmaya ve 

taşmaya kendi başına devam ediyordu ve eğer gerçekleşmeye başlarsa bunu nasıl 

durdurabilirdiniz. John'a çöp olayından bahsetmedim çünkü şu anda ona kızdım. 

Bazı eski kolejden arkadaşının birkaç günlüğüne evimizde kalmasına izin veriyor ve bana 

bunu bile sormadı. Demek istediğim, evet derdim, keşke sorsaydı. 

Sanırım üzüldüm çünkü gerçekten üzülmeyi haklı çıkaramıyorum, yani onun evi, gerçekten 

ipotek ödüyor. 

Şu anda bana dokunmasını istemediğim bu şeyden geçiyorum. Yaklaşık bir hafta önce, bana 

dokunmasını istemiyormuş gibi hissetmeye başladım. 

Ama bakın, hiç bu kadar seks yapmadım, yani, onu ve her şeyi seviyorum, sadece beni 

korkutmuyor, kaçırmazdım, biliyor musunuz? Ama her neyse, son zamanlarda hiçbir şey 

yapmadık. Söylediğim gibi, onu özlediğimden değil, ama aniden bir şeylerin gevşetilme 

şeklini merak ediyorum. 

Ama bakın, o hissi almadan önce durdu, bu yüzden bana garip geliyor. Demek istediğim, ara 

sıra bir şeyler başlatmayı dilediğinden eminim ve bunun benim başıma asla gelmediğini 

düşünürüm, hep başka bir şey düşünürüm ve sonra birkaç kez kendi başıma başlatmak 

istediğimi hissettim. 

Hayır, mastürbasyon yapmıyorum. Şey, bir kez denedim ama aptal gibi görünüyordu, 

kendimi orada yatarken görmeye devam ettim ve aptalca görünüyordu ve bir çeşit, 

bilmiyorum ve sonra ölü büyükbabamın bunu yaparken görüp göremeyeceğini merak 

ediyordum,  ve tüm bu çöplerle ne yapacağımızı bilmediğimizde yapmak aptalca bir şey gibi 

görünüyordu, anlıyor musunuz? 

Gerçekten de evinde misafir olmak istemiyorum 

 

 



 

 

 

 

 

 


