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BANKTA iKi Ki$i 
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OYUN iKi BOLUM

RUS<;ADAN <;EViREN:BELGi PAKSOY

BiRiNCi PERDE 

(�ehrin parkinda mOzik 9al1yor,atl1kannca donuyor,bi.ifeden al19 veri? yap1l1yor,donen hedeflere ok atll1yor,havada 
toplar u9u9uyordu-.Halk egleniyordu.) 

Bir kadin yarnndaki arkada9ma:"Baksana,hav� henuz kararmad1"dedi.Aynt anda bir ba9ka kadmsa· kocasina 
dondu:"Hava da iy1ce karard1 art1k "diye seslendi.Her ikisi de hakllyd1.Zira yeryuzOnde bi.iyuleyicf bir yaz ak9am1n1n 
o gizemli ani ya9anmaktayd1.$airin dedigi gibi:"Gun sonuyor,gece doguyordu .. "

. i9te tam bu s1rada orta boylu,t1knaz,sa9lan dokulm09,k1rkbe9 ya91annda bir adam parkm olduk9a tenha bir 
ko9esinden patika yola girdi.Ozerinde eski bir kot pantolon,s1rt1nda ye?ile 9alan bir renkte kadife ceket,i9inde 
kravats1z bir gomlek vard1.A1kt>iu fark edilir dere9ede fazla ka91rmI9tI.o hep hi.izunlu bir ifade ta91yan gozlerinde,bu 
kez huzurs1.,1z,sald1rgan,bir bak19 vard1i yalpalayarak yuruyordu.Saginda ve solundaki banklarda otur�m kadinlan ve 
gen9 k1zlart ilgiyle gozden ge9irdi. 

ER•{EK: (Banklardan birine yone�ir,orada oturmakta olan orta ya911,kabartifrnr� sari sa9l1 kad1na,9ok ciddi olmaya 
9ali9arak sorar) Bu ak9am igin h

l

�a raporunda yagmur verdiler mi acaba? 
SAR/SIN KADJN:Ne dedin? 

. 
' 

. .  

ERKEK: (Yalpalayarak)Diyorum ki yani bu ak9am i9in yagmur. haberi· verildi .. mi acaba?
SARl$1N· J(ADJN: 9imdi kocam;gelirse sana yagm_ur mu yagacak,yoksa dolu mu,bir guzel g6�terir. . .. 
ERKEK:Te?ekkur ederim,c;ok puyuk bir isabetle yarntladtn1z sorumu.(E_gilerek selam verir,yoluna devam eder.Az ·· 
ilerideki bankta oturmakta ola

1
� gene; bir harnma doner.) Ozur dilerim,yarnniza yumu9ak bir ini9 yapabilir miyim

acaba? 
GEN9 KIZ: (Yuzunu buru9turur) Hayir,yapamazs1nrz.Alkol kokusundan nefret ederim ... Le9 gibi kokuyorsun,defol ... 
ERKEK:Affedersiniz ... (Yoluna devam eder,bi$k� bir banka durur.GOZLUKLO KADIN'a sorar.) Ne yazIypor 
gazet�de?Sava9 91kacak m1 dersiniz? 
�OZLUKLU KAD/N:Alin,kendiniz bakin.(Elindeki gazeteyi verir,kalkar,uzakla!w.) 

ERKEK bir an i9in kalk1p arkasindan gitmeye yeltenir,sonra vazgeger,tekrar 9turur.Gazeteyi a9ar,9oyle bir
goz gezdirir.Bir turlu okumay1 ba9aramaz.Tam o·'�'ir$da arkasindan garip bir 1sl1k·sesi duyar.Doner,ayaga 
kalklar.Bankm arkasinda,9i9ekli elbise giymi9,9antas1 omzunda,geng,ince yuzi,u,uzun boyunlu,sa9lari omuz
hizasmda,narin bir kad1� durmaktad1r.Kadm 35-37 ya91anndad1r. } 

I 

KAQ.IN: (Sozcukleri kibarca uzatarak)iyi ak9amlar,canim! 
ERK�EK: (Bu samimiyetten biraz rahats1z,alayc1) iyi ak9amlar,can1ml 
KAD/)V:Kibritiniz var m1?(Elinde yanmakta olan sigaray1 uzat1r.) 
ERKEK: Kibritirn var.(Cebinden bir kibrit kutusu 91kam.)B6yle ho9 bir hanIm i9in kibrit olmaz olur mu? 
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