
 

GERRY: Biliyorum, bilmeliydim sevgilim ama bu kadar mı kızdın bana? Bebeğim, Holly! Bir halt 

karıştırdım, değil mi? Kötü bir şey yaptım, değil mi? Sakıncası yoksa ne olduğunu ben de öğrenebilir 
miyim? Yoksa bütün bunları kafanda kuruyor olmayasın? Hayır hayır, yapmışım, garanti yapmışım! 
Yaptığım çok kötü bir şeydi ve çok, çok özür diliyorum aşkım. Yapma Holly, hadi ama! Holly, dur 

bekle. Bebeğim... ...neler olup bittiğini ben de öğrenebilir miyim? Yoksa benimle konuşmak için eve 

girmeyi mi bekliyorsun... ...yoksa beni yine banyo küvetinde mi yatıracaksın? Olamaz! Ne söylemiş 

olduğumu bile bilmiyorum. 

HOLLY: Söyledin işte! Bal gibi biliyorsun! 

GERRY: Ne söylemiş olduğumu bilmiyorum... ...ama her neyse ciddi değildim muhakkak. 

HOLLY: Sen her söylediğinde ciddisindir. 

GERRY: Ama zaman oluyor, bir şeyler söylediğimde hiçbir şey ima etmiyorum. 

HOLLY: "Bir şey" asla "Hiçbir şey" olamaz. Anlamı hep "Bir şey"dir. 

GERRY: Genelde boş konuşur, hiçbir şey anlatmaz, bir şeyler söylemiş olmak için konuşurum. 

HOLLY: Hayır, erkekler genelde söylediklerinin arkasında durmadıklarında öyle derler... ...ama bir 

şeyler söylediklerini bilirler. 

GERRY: Ne söylemesi? Ne dedim ben? 

HOLLY: Bu gece annemlerde bebek istediğini ama benim hazır olmadığımı söyledin. Hem de anneme! 

Lezbiyen olduğumu söyleseydin daha iyiydi. 

GERRY: Eh ama şimdiye dek hayatına giren tek erkek benim! 

HOLLY: Senle tanışmadan önce Timmy Harrison ile dört ay çıktım ben! 

GERRY: Cinsiyet değiştirip kadın olmadı mı o? 

HOLLY: Anneme çocuk istemediğimi söyledin! 

GERRY: Söylemedim! Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. 

HOLLY: Evet, söyledin. Aynen öyle söyledin. 

GERRY: Söylemedim. 

GERRY: Bir bebeğe hazır olmadığını söylemedim, tek söylediğim beklemeyi tercih ettiğindi. 

HOLLY: Bunun anlamı da, şu anda çocuk istemediğimdir. 

GERRY: Tastamam öyle. 

HOLLY: Teşekkür ederim! 

GERRY: Dur hele, kafam karıştı. Bize bir hakem lâzım, kimse yok mu? 

HOLLY: Hayır, kafan falan karışmadı. Sadece hatalısın, o kadar! "Holly çocuk istemiyor!" Bir plan 

yapmıştık, Gerry! Bir ev sahibi olana dek çocuk yapmayacaktık. 5 sene boyunca her ay, maaşlarımızın 

yüzde 25'ini, yüzde 6,25 faiz üzerinden... ...her ay farklı ortak hesaplara yatıracaktık. Bunu neden 

söylemedin anneme? 



GERRY: "Maaşlarımızdan demek? Tatlım, sen düzenli maaş almaya daha yeni başladın. - İki senede 
beş iş değiştirdin, unuttun mu? 

HOLLY: Ne yapayım? Ahmaklar için çalışamıyorum. 

GERRY: Hepsi de ahmak olamaz ya! 

HOLLY: Bal gibi olur... pekâlâ olur! Peki, bana danışmadan... ...John ile beraber bankadan aldığınız iş 
kredisinden neden bahsetmedin? 

GERRY: İşte! Gördün mü? Sonunda ağzındaki baklayı çıkardın! Asıl nedenin bu olduğunu biliyordum. 

HOLLY: Kızmama neden bu değil… ...sadece bu kadar sabırsız olmana kızıyorum! 

GERRY: Hayır sebep bu! 

HOLLY: Biraz beklesek daha iyi olurdu. 

GERRY: Neyi bekleyecekmişiz, neyi? 4 senedir limuzin şoförlüğü yapıyorum, Holly. John ve ben işimizi 
kurmak istiyoruz. Birkaç araba alacağız, müşterilerimiz olacak. Önümüzde bir kariyer fırsatı var. Senin 

derdin ne? 

HOLLY: Ya tutmazsa ya yürümezse? Ya hep burada yaşamak zorunda kalırsak? Peki, söyle bakalım, 
benim isteklerimden ne haber? Sence gerçek bir emlâk komisyoncusu olup... ...asla içinde 

yaşayamayacağım evleri müşterilere göstermeyi mi istiyorum? Kendi hayatımla ilgili başka planlarım 
olamaz mı? 

GERRY: Pekâlâ, ne mesela? 

HOLLY: Bilmiyorum, başka şeyler işte! 

GERRY: O zaman bırak, tamam mı? Zaten o iş seni her geçen gün biraz daha huysuzlaştırıyor. Bebek 
ister misin? Hemen yapalım! 

HOLLY: Gördün mü? Bu tavrından nefret ediyorum. 

GERRY: Bak hele! Hangi tavrımmış o? 

HOLLY: "Hadi çocuk yapalım!" Anlat, anlat! Hem de asansörsüz bir apartmanın 5nci katındaki 
küçücük bir dairede. Bebeğin bezini de pencere pervazında değiştiririm artık! İnsanın bir planı olur. 
Her şey kendiliğinden olacakmış gibi davranamazsın. Neden o endişe duyması gereken sağduyulu 
yetişkin hep ben oluyorum? Durmadan şarkı söyleyen o şirin, kaygısız İrlandalıyı neden ben 

oynamıyorum? 

GERRY: Çünkü köpeklerin havlamasına neden olmadan söyleyemiyorsun. Bak, Holly, parasızlığı 
yaşam tarzı olarak seçen insanlar bile çocuk yapıyor. Madem para konusunda bu kadar titizsin neden 

marka giymekten vazgeçmiyorsun? 

HOLLY: Her şeyimi internet üzerinden, eBay'den alıyorum. Minneapolis'deki Marc Jacobs'dan 

giyinmek sayılmıyor ama değil mi? 

GERRY: Bebek sahibi olmak istiyor musun? 

HOLLY: Ya sen? 

GERRY: Evet, istiyorum. 



HOLLY: Gördün mü? 

GERRY: Neyi gördüm mü? 

HOLLY: Sen ağzını açmasan da ben aslında ne söyleyeceğini biliyorum. 

GERRY: Tabii tabii, sen şu ikili muhabbetten bahsediyorsun. Biri şu anda ettiğimiz, diğeri de ettiğimizi 
farz ettiğin! 

HOLLY: Anneme öyle söyledin, çünkü henüz çocuk istemediğim için deli oluyorsun... ...çünkü artık 
gözünde eğlenceli biri değilim, yeterince ateşli sevişmiyoruz... ...çünkü ödemelerimiz konusunda 

başının etini yiyorum. Asıl söylemek istediğin bunlar. Neden dürüstçe bunları söylemiyorsun, demek 

istediklerini söylesene! 

GERRY: Pekâlâ! Keşke daha çok ateşli sevişmelerimiz olsaydı! Bizim tarz da idare eder tabii! 

HOLLY: Aslında, arzulamış olduğun hayatın bu olmadığını ima ediyorsun, değil mi? 

GERRY: Ne alâka? Böyle bir şey söylemedim. Sana ait olmasın bu sözler? 

HOLLY: Ya hepsi buysa, Gerry? Ya hayatımızda görüp göreceğimizin hepsi buysa? 

GERRY: Ne demek istiyorsun? 

HOLLY: Yani hepsi bu işte! Limuzin şirketi olan, çocuk sahibi olup olamayacakları... ...Allah'a kalmış 

evli bir çiftiz, hikâyenin sonu! 

GERRY: Başka nasıl hikâyeler olsun istersin? 

HOLLY: Bilmiyorum, nereden bile... 

GERRY: Ne istiyorsun, Hol? Ne? Ne olduğunu anlamaya çalışmaktan yoruldum artık. İstediğin daha 
büyük bir daire ise, ek bir iş bulurum. Mesele çocuksa, zaten istemiyorsun. İstediğin ne? Ben ne 

istediğimi biliyorum, zaten şu anda ellerimin arasında. Ya sen, sen ne istediğini biliyor musun? Çünkü 

istediğin ben değilsem, şimdi söylesen iyi olur. 

 

HOLLY: Yoksa ne olur, gider misin? 

GERRY: Gitmemi mi istiyorsun? 

HOLLY: Gitmek istiyorsan git tabii! Beni bahane etme. 

GERRY: Gitmemi istiyorsan giderim. 

HOLLY: Gitmek istiyorsan git o zaman! Durma, git hadi! 

GERRY: Bak, beni buna zorlama! 

HOLLY: "hoşça kal" demen yeterli! 

 

GERRY: Çok da şeyimdeydi! 

HOLLY: Ana diline döndün yine! 

GERRY: Kıçımı ye! 



HOLLY: Sen benimkini ye, hem de İngiliz kaşığıyla! 

-Gerry oradan ayrılır ve Holly banyoya girer. Gerry yeniden yanına gelir. 

GERRY: Aşkım, geçti mi heyheylerin? Geri dönebilir miyim? 

HOLLY: Evet! Özür dilerim, çok özür dilerim! 

GERRY: Özür dilerim, aşkım. 

HOLLY: Özür dilerim! Annene yanlış şeyler söylediğim için özür dilerim. Tanrım! O etraftayken nasıl 
da tedirgin oluyorum. Evleneli dokuz sene olmuş, ben hâlâ beni sevmediğini düşünüyorum. Ne 

aptalım! 

HOLLY: Hayır tatlım, aptal değilsin. Senden hoşlanmıyor. 


