
Anna: Larry’le ne yapıyorsun?

Alice: Herşeyi.

Yatağını sevdim.

Bir akşam gelsene, gel de kocanın yastığına kapanıp hüngür hüngür ağlamasını seyret. Vicdan sahibi 
olmana faydası olabilir.

Anna: Ne yaptığımı biliyorum.

Alice: Şimdilerde en büyük derdi ailesinin çok üzgün olması. Görünüşe bakılırsa hepsi sana tapıyorlarmış 
ve neden herşeyi mahvetmek zorunda olduğunu anlamakta zorlanıyorlar.

Sanki cevabı ordaymış gibi saatlerce götüme bakıp duruyor.

Neden olduğu hakkında bir fikrin var mı?

Neden ona dönmüyorsun?

Anna: Böylece Dan de sana dönsün.

Alice: Belki.

Anna: Niye ona sormuyorsun?

Alice: Yalvaracak değilim.

Anna: Dan seni terketti, bunu yapması için onu ben zorlamadım.

Alice: Kendini ulaşılabilir yaptın. Bunu inkar edemzsin.

Anna: Larry’le kırıştırman hiç iyi bir fikir değildi.

Alice: Yani iyi de buralardaki herkes Larry’le kırıştırıyor gibi duruyor.

Anna: Dan bundan hoşlanmayacak, sen onun küçük gözbebeğisin.

Alice: O zaman ona söyleme. Sanırım o kadarını bana borçlusun.

(Anna uzaklara bakar)

Kızgınken bile güzel. Muhteşem kadın.

Anna: KES ŞUNU!

Alice: Şimdi başladık konuşmaya.

Anna: Neden şimdi? Beni neden şimdi aradın?

Alice: Çünkü ancak yeterince güçlü hissettim. Kendimi senin benden daha iyi olmadığına ikna etmek beş 
ayımı aldı.

Anna: Bu bir yarış değil.

Alice: Evet yarış.



Anna: Ben kavga istemiyorum.

Alice: ÖYLEYSE YENİLGİYİ KABUL ET.

(Susarlar, birbirlerine bakarlar)

Bunu neden yaptın?

Anna: Ona aşık oldum Alice.

Alice: Dünyadaki en aptalca açıklama bu. ‘ona aşık oldum’. Sanki seçme şansın yokmuş gibi. Bir an vardır. 
Her zaman bir an vardır; bunu yapabilirim, bunu yapmaktan vazgeçebilirim, buna direnebilrim dediğin 
bir an. Senin o anın ne zamandı bilmiyorum ama bahse girerim oldu.

Anna: Evet öyle, oldu.

Alice: Aşık olmadın, şeytana uydun.

Anna: Sen aşık mı oldun?

Alice: Hayır. Ben onu seçtim. Çantasına bakıyordum ve şu….sandviçleri buldum ve ‘sandviç hazırlarken 
ekmeğinin kenarlarını koparan bu adam' a, vereceğim bütün aşkımı dedim.

Anna: Sana bütün bu yaptıklarından sonra onu hala istiyor musun?

Alice: Anlayamazsın ki; o…. Beni saklıyor.

Beni görünmez kılıyor.

Anna: Üzgünüm. Seçme hakkım vardı ve ben bencil olmayı seçtim. Kusura bakma.

Alice: Eee, ne yapacaksın?

Anna: Düşüneceğim.

(Anna Alice’in kazağına dokunur)

Larry sana iyi davranıyor mu? Yatakta falan?

Alice:  Yani. Dana daha iyiydi.

Anna: Larry en azından o anda orda olur.

Alice: Dan de öyle. Kendi sessiz yöntemiyle.

Anna: Hayatlarını düzüşerek geçiriyorlar ve hiçbir zaman doğru düzgün sevişmeyi öğrenemiyorlar.

(duraksarlar)

Alice: Bacağımda bir yara izi var. Larry ona deli oluyor. Köpek gibi yalıyor. Neden olabileceği hakkında bir 
fikrin var mı?

Anna: Dermatoloji? Kim bilir. İşte bunlarla uğraşıyoruz.

Biz kendi yüklerimizle geliriz… Erkekler bir süre harikadırlar, ‘yük taşıyıcılar’.



Biz ‘sizin yükleriniz nerde’ deriz. Hiçbirşeyleri yokmuş gibi inkar ederler.

Aşıktırlar. Hiç sorunları yoktur.

Sonra… tam sen rahatlamaya başlarken… Büyük bir tır yanaşır… onların yükleriyle dolu. Gecikmeli.

Erkeklerin kadınlar hakkındaki en büyük yanılgısı, biz kadınların fazla ‘biriktirmiş’ olduğumuzdur.

Bizi değil, bizim onlara hissettirdiklerimizi seviyorlar.

Hayalleri seviyorlar.

Alice: Beklentilerini azaltmalısın.

Anna: Söylemesi kolay. Büyüklük tasladığımı düşünme ama sen daha çocuksun.

Alice: Büyüklük taslıyorsun.

Anna: Sen de çocuksun.

(birbirlerine bakarlar)

Buster kim?

Alice: ‘buster’? Hiçbir fikrim yok.

Anna: uykusunda söylüyor.

Alice: (gülümser)

Gitmem gerekiyor.

(Alice çıkışa yönelir)

Anna: Negatiflerini unutma.

(Alice zarfı alır)

Alice: Aaa evet, teşekkürler.

(Alice zarfı Anna’ya uzatır)

Doğrusu neyse onu yap Anna.

(Alice çıkar, Anna zarfa bakar.)


