
PRISONER OF SECOND AVENUE/COUPLES/EDNA&MEL

(Kapı açılır. Mel anahtarıyla girer. Elinde deri çanta, kolunun altında New York Post görülür. 
Gömleğinin kolları sıvanmıştır, sıcaklamıştır. Kapıyı kapar, ceketini asar. Düşünceleriyle meşgul 
halde, salonun halini farketmeden koltuğa geçer. Yorgunluktan bitmişçe koltuğa çöker, başını 
arkaya yaslar, iç geçirir. Gözleri açık odaya bakar, şaşkındır. İçerden Edna seslenir..)

EDNA
Mel..sen misin?

Mel şaşkınlıkla odaya dalmıştır. Edna dikkatle yatak odasından gelir. 
Elinde vazo Edna içeri girip Mel’e bakar

MEL
..Mildred temizliğe geldi mi bugün?

Edna vazoyu koyar. 

EDNA
Gelmedi. Pazartesi ve perşemleri geliyor.

MEL
Neler olmuş burada? Etraf niye böyle dağınık?

EDNA
Soyulduk

Mel Edna’ya şok içinde bakakalır. Odaya yeni gözlerle yavaşça kalkarak tekrar göz gezdirir.

MEL
Ne demek ‘soyulduk’?

EDNA
(ağlamaklı)

 Soyulduk! Soyulduk işte. Soyulmak ne deyse o. Eve girip eşyaları alıp gitmişler. Soyulmuşuz.

MEL
(inanamayarak etrafında dönerek odaya bakmaya devam eder. Nereden başlasa bilemez)
Hiç anlamadım. Biri eve girip bizi mi soymuş?

EDNA
Randevu mu alacaklardı? Soyulduk işte.

MEL
Tamam sakin. Sinirlenme Edna.  Basit bir soru soruyorum. Ne almışlar?

EDNA
Henüz bilmiyorum. Alışverişe gittim. Evden beş dakikalığına çıktım, bir geldim böyle.

MEL
Beş dakkadan fazla sürmüştür, şuraya baksana.

EDNA
‘Beş dakika’ hepsi o kadar.



MEL
Beş dakika öyle mi? Öyleyse hemen FBI ı arayalım yani bu serseriler nasıl beş dakkada hepsini 
çıkarrmış olabilirler ki

EDNA
ne diyorsan öyle olsun çünkü beş dakika gittim hepsi bu.

MEL
 Döndüğünde şüpheli birine rastladın mı?

EDNA
Bu binadaki herkes şüpheli sayılır

MEL
Elinde torbalarla paketlerle binadan çıkan birilerini gördün mü?

EDNA
Farketmedim

MEL
Ne demek farketmedim?

EDNA
Farketmedim işte, ne yani eline benim televizyonu setimi almış fıyan biri var mı diye mi bakayım?

MEL
(yatak odasına doğru ilerler)

Televizyonu mu götürmüşler? 
Son aldığımız yepyeni HD yi mi?

EDNA
40’ların Philco’suna bakmıyorlar ya. Burdaydı almışlar. Nefesim sıkışıyor.

MEL
Tamam geç söyle, içki getireyim.

EDNA
İçmeyeceğim

MEL
Biraz viski  iç, rahatlarsın

EDNA
Rahatlayamıycam çünkü viski yok. Scotch’u almışlar.

MEL
Tümünü ?

EDNA
Tümünü.

MEL
Peki Chivas Regalim?



EDNA
Yok ucuz Scotchu alalım ama Regal’i bırakalım demişler. Herşeyi almışlar Mel, donumuza kadar 
soyulduk

MEL
(Sinirden dişlerini sıkıştırır) 

orospu çocukları.. şerefsizler.

(terasa çıkar ve bağırır) 

Şerefsizler! 

O kadar eşyayı beş dakkada ancak bi goril taşıyabilir. 

EDNA
Yorma daha çok…

MEL
(Dişlerini sıkıştırarak )
Orospu çocukları.

EDNA
Küfretmeyi bırak. Polisi aradım zaten.

MEL
Polisi mi aradın?

EDNA
Aradım dedim ya?

MEL
Soyulduk dedin mi?

EDNA
Ne diye aradığımı sanıyorsun başka? Polis arkadaş grubum yok. Ne biçim sorular soruyorsun 
anlamıyorum ?

MEL
Tamam sakinleş çünkü komik oluyorsun

EDNA
Komik olmuyorum

MEL
Sinirin bozulmuş

EDNA
Benim sinirlerimi bozan sensin. Evim soyulmuş sen ne diyorsun?

MEL
Ben neyim misafir mi? Benim de evim soyuldu.
Televizyonum ve Chivas Regalim de gitmiş aynı senin gibi

EDNA
İçeri girip onları gitmiş bulan da bendim 



MEL
Kim bulmuş ne farkeder? Giden gitmiş. Ne izleyecek ne içecek birşey kalmamış..

EDNA
Bağırmasana ben de üzgünüm senin gibi.

MEL
(Yatak odasına doğru ilerler)
Özür dilerim. Heyecanlandım biraz. Sana bağırmak istemedim. 

Valium getireyim de sakinleş.

EDNA
İstemiyorum

MEL
Niye bu kadar inatçısın

EDNA
İnatçılıktan değil ya, yok ki, Valiumu da götürmüşler.

MEL
(kalakalır)

Valiumu’da almışlar diyorsun?

EDNA
Tüm ilaç rafını olduğu gibi evet, valium, diş macunu, aspirin, traş kremi, makyaj çantası, diş ipi. 
Senin dış fırçana dokunmamışlar. İstersen hala gidip dişlerini fırçalayabilirsin. 

MEL
(inanmayarak gülümseyerek)
Sana inanmıyorum. İnanmıyorum işte! 

                                              Mel fırtına hızıyla yatakodasına gider. 
           Edna yere düşmüş bir kitabı kaldırır, yan odadan Mel seslenir

Adi herifler!

Edna kitabı ters tutmuş sallayarak içinden düşecek birşey arar ama 
yoktur. Mel söylenerek geri gelir

Geberirler inşallah. Kaçmak için çaldıkları araba ağaca çarpar, yuvarlanır, sürüklenir ve patlar ve 
hepsi geberir gider!!!

EDNA
Her gün duyuyoruz böyle şeyler ama kendi başına gelince anlıyorsun, inanamıyorsun

MEL
Televizyonu anlarım. İçkiyi de anlarım. Ama traş kremi ne? Saç spreyi niye? Diş ipinden ne 
kazanıyorlar ?

EDNA
Tam susamışlar. Taşınabilir ne varsa almışlar. Mutfakta sakladığım paramı da bulmuşlar.



MEL
ne parası?

EDNA
Paramı bunda saklıyordum, 85 dolar.

MEL
nakit hem de? niye kitabı içinde saklıyordun ki?

EDNA
Kimse bulmasın diye. Nerde saklasaydım?

MEL
Şeker kavanozunda mesela ,bakmayacakları bir yerde 

EDNA
İlaç çekmecesine bakmışlar şeker kavanozuna niye bakmasınlar ki

MEL
Şeker kavanozuna  bakmaz kimse!

EDNA
Kimse diş ipiyle ağız çalkalama suyunu da almaz pis sapıklar dışında. Artık herkes böyle ama 
sapık. Sapık, manyak, pis insanlar! 

Duygusal olarak bitkin bir şekilde sandalyeye çöker .
Mel Edna’ya doğru gider elleri omuzlarında sakinleştirir 

MEL
Sakinleş… sakinleş Edna.. Sana bir şey olmadı ya önemli olan bu..

EDNA
İçeri girdiğimde onlarla burda karşılaştığımı düşünsene, ne yapardım Mel?

MEL
Şanslısın bu konuda..gerçekten.

EDNA
Ne yapardım..

MEL
artık geçti..gelip de onlarla karşılaşmadın.

EDNA
Ya karşılaşsaydım..n’apardım?

MEL
Afedersiniz deyip kapıyı çekip çıkardın sonra gelirdin. Napacaksın oturup izleyecek halin yok ya. 
Bana ne biçim soru soruyorsun , öyle bir şey olmadı sonuçta oldu mu ki?

EDNA
Nerdeyse..Beş dakka önce gelseydim olacaktı..



MEL
(Edna’dan uzaklaşarak)
Beş dakika gitmiş olamazsın… 7 Santini Kardeşlerin herşeyi içeri taşıması 2 gün aldı, üç serseri 
tüm şeyi 5 dakikada…imkanı yok…

EDNA
7 dakika, 8 dakika ne farkeder?

MEL
(kapıyı açar kilidi kontrol eder)
Kilit hiç zorlanmamış, kırık bile değil..Nasıl girdiklerini de anlamadım..

EDNA
Belki sokakta anahtarımı buldular.

MEL
(Kapıyı kapayıp Edna’ya bakar.)
Anahtarın mı yok?

EDNA
Hayır  var ama kayboldu. Evde bir yerdedir dedim değil, herhalde sokakta düşürdüm.

MEL
Anahtarın yoksa alışverişten dönüşünde içeri nasıl girecektin?

EDNA
Kapıyı açık bıraktım.

MEL
?!Kapıyı, açık, bıraktın?!

EDNA
Anahtarı bulamadım diyorum  dönüşte nasıl girseydim?

MEL
Yani açık bırakıp çıktın kapıyı? Dünyanın en yüksek suç oranı olan şehrinde, New York’ta, açık 
bırakıp çıktın kapıyı?

EDNA
Ne yapsaydım? Mobilyaları kendimle birlikte alıp mı çıksaydım.. 5 dakika yoktum zaten. Kapıyı 
açık bıraktığımı nasıl anlamış olabilirler ki?

MEL
Anlarlar! Bilir onlar! kilidi olmayan kapı açılır, kapalı durmaz, bütün serseriler dışarı çıkar ‘ açık 
bırakmışlar kapıyı 14. kat 88. cadde ikinci sokak ‘ 
Onlar bilir!


