
Playing By Heart/Couples/Joan and Keenan

JOAN
(telefonda)

Hiçbir zaman büyümeyeceksin. Bokunun 
içinde solucan var mı arayan benim. 
Lanet hayvanı ben besliyorum, 
veterinere götüren de benim. Senin 
yaptığında onu bir kaç kez okşamak, 
ki bu son zamanlarda beni sevmenden 
çok çok daha fazla.. Tamam bunu 
sakin bir şekilde konuşalım. 
Yetişkiniz ve uzun zamandır 
birlikteyiz. Çok uzun olmasa da 
nerdeyse 4 ay oldu…(bağırarak) 
….oldu ve bu süre beni  
Bloomingdales’teki o iğrenç kaltakla 
aldatmana yetti. Harry? Sakın 
kapatma yüzüme…Harry? Harry? 
Siktir..

(Keenan'a sorar)
Selam. Bir çeyrekliğin var mı? 
  (Keenan çeyreklik çıkarır)

          Teşekkürler
          (Telefona)

O lanet kedi benim. Hayır, hayır bunda pazarlık yok. Harry. 
Harry. Hey, hey, iki dakika bebekleşme, evet ikea'dan aldığım 
herşeyi alabilirsin. Sadece kediyi ve çini vazoyu istiyorum. 
bak..bir kez daha- eğer, bir kez daha yüzüme kapatırsan.

(HARRY KAPATMIŞTIR)

KEENAN
   Bu son çeyrekliğim.

JOAN
Tamam pazarlık nerdeyse bitti. 
Sağol.

  (TELEFONA)

Tamam yüzsüz herif bu tamamen bir 
soygun ama eğer kediyi verirsen çini 
vazoyu bırakırım. Hayır, hayır, çini 
vazo Williams Sonoma değil, onlar 
iki farklı şey Harry.

Tanrı aşkına ya tamam, ne diycem biliyor musun, aslında 
Ikea'daki o ucuz zevkli şeylerden kurtulmak istediğim kadar 
senden de kurtulmak istiyorum. Peki, çini vazo da Williams 
Sonomo da IKEA da sende kalsın. Sırf yetişkin olduğum için 
bir çöp yığını olan herşeyi veriyorum.  Evet evet buna 
ayakkabı dolabı da dahil. Anlaştık mı? Süper. Şimdi beni 
dinle, ben iki saate evde olurum. Sen ve senin bütün katalog 
zırvaları gitmiş, kedi de hali-hazır bir şekilde beni 
bekliyor olucak.

(TELEFONU KAPATIR)



Son çeyrekliğini aldığım için bana 
en azından bir içki ısmarlamana izin 
veriyorum.

(GARSONA)
Bana vodka*martini lutfen sert 
olsun, 3 zeytinle ve bu suratsız 
arkadaşıma da-

KEENAN

           Kola

JOAN
Poster imajını korumak isteyen 
havalı genç kola istiyor.
Şu telefondaki-

KEENAN
      
          Harry?

JOAN
Evet Harry.
5 aydır birlikteyiz.

KEENAN
4 sanıyordum

JOAN
Dinlemişsin

KEENAN
Tüm kulüp dinledi

JOAN
5 aydır birlikteydik ama devam 
etmeyeceğini biliyordum.Çünkü bana 
ilk geldiğinde işemek için 
oturduğunu farkettim.
Sen öyle mi yaparsın, yapmazsın 
değil mi?

KEENAN
Hayır

JOAN
O kadar tembel ki. Ve deneyimlerime 
dayanarak söyliym.. burdan, 
karakterin diğer huylarını da 
çıkarabilirsin. Son gördüğümde Harry 
mavi bir kazak giymişti ve yüzünde 
salakça bir ifade vardı.

(İçkiler gelir)

Kazağı yeniydi.
Harry'den kurtuluşuma içelim.



KEENAN
Harry'den kurtuluşuna..

(JOAN İÇKİYİ TEK FONDİPTE BİTİRİP 
GARSON'A SESLENİR)

JOAN
Hey, bir tane daha. Ama daha sert 
olsun, 3 zeytin, 2 değil. 3.
..besleyici değer. Her neyse. Nerde 
kalmıştık, Harry..Seks olayımız fena 
değildi, işte bir süre öyle iyi 
gitti ama sonra bitmeyen uyuşukluğu 
ve hayalgücü eksikliği usandırıcı 
olmaya başladı. Her seferinde, her 
şeyi bir önceki yaptığı ile tamamen 
aynıydı. Sanki adım-adım anlatan 
eğitim kasetlerini izlemiş gibi ve 
tahmin et, 2 hafta önce evde ne 
buldum?

KEENAN
Adım adım eğitici kaset?

JOAN
Evet doğru.. ve işte sonuç. Bir gece 
performansını ölçtüm tamam mı ve 
kasetteki süre ile karşılaştırdım. 
Tahmin et ne oldu?

KEENAN
        Aynı süre mi?

JOAN
      Dakikası dakikasına

Tam olarak 23 dakika. Buna krediler de dahil.

Her neyse. Artık tarih oldu. Ama Blanche'ın kalmasını 
istiyorum.

KEENAN

Kedi mi o sanırım?

JOAN

Evet harika bir kedi, çok yırtıcı.

KEENAN

En iyileri öyledir

JOAN

Sana gözünü dikip öyle sarsılmaz bir 
üstünlükle bakıyor ki 
umursamazlığını ve soğukkanlılığını   
tamamen hissettiriyor. Yani senin şu 
an bana bakışın gibi değil.



(İÇKİ GELİR)
Sağ ol 
 Fazla konuşmuyorsun doğru mu?

KEENAN
Senin yanında konuşabilen oluyor mu

JOAN
Pis olmasana. Hadi...Birbirimizi o 
kadar tanımıyoruz henüz. 
Tanıdığımızda ağzına geleni 
söyleyebilrisin. 

Yani, bunu bir ara tekrarlayalım.

KEENAN
Bir şey yapmıyoruz ki

JOAN
Tamam o zaman bunu yapmayız. Hadi 
başka bir şey yapalım. Erkek olmana 
izin veririm ve nerde buluşacağımıza 
sen karar verirsin çıktığımızda.

KEENAN
Ben biriyle çıkmam

JOAN
hmm..Peki...Buna diyecek bir cevap 
bulamadım. Dumur gibi yani çok şey 
duydum gördüm ama bu herhalde yeni 
bir stil. 'Çıkmazmış'. Seni önceden 
gördüm hep görüyorum ve sen hep 
yalnız dans ediyorsun.

KEENAN
Öyle seviyorum

JOAN
Neden?

KEENAN
Kırıcı, kaba ya da pislik olmak 
istemem ama bir martini ve kola 
eşliğinde hayat hikayemi anlatmaya 
niyetim yok..Kusura bakma, 
gerçekten.

Kedin çok şanslı:)


