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Sahne – 1 / Gündüz / Dış
-----------------------------------------------------------------------------------------Çimlerin üstünde namaz kılan bir bahçıvan görünür. Aziz NESİN bahçıvana doğru
yaklaşır. Namazını bitirmesini bekler adamın. Bahçıvanın namazı biter.
Bahçıvan: Hoş geldin?
Nesin: hoş bulduk. Nasılsın amca?
Bahçıvan: Bundan sonra nasıl olacağız, ihtiyarlık işte…
Nesin: Hele dur canım, maşallah aslan gibisin.
Bahçıvan: gel bi içeri çay koymuştum.

Sahne – 2 / Gündüz / Dış
-----------------------------------------------------------------------------------------Nesin ve bahçıvan içeri geçerler. Bahçıvan çay getirir. Tam o sırada içeri iki kişi
girer.
Bahçıvan: Ooo… Hele bak şu bibik Yusuf’a. Len, nirelerdesin?
Soyha çıhası…
Yusuf: Gusura gamla emice hep ahlımdasın ya, işten güçten
vahıt mı galıyo?
Bahçıvan Yusuf’a yanındakini sorar.
Bahçıvan: kim bu babayiğit?
Yusuf: Tanımadın mı emice, bizim ganbur Musta vardı ya…
Bahçıvan: Eeee?
Yusuf: Ganbur Musta’nın oğlu.

Bahçıvan: Deme… Bu babayiğit o gavatın oğlu mu?
Yusuf: He ya…
Bahçıvan: Len goca pezüvenk, insan bi yol emicesine gelmez
mi? Vay ocağı batasıcası vay… Vay goca dürzü vay… Baban
olacak hergüle ne ediyo?
Genç: eyidir emice.
Bahçıvan: Yusuf emicen ne ediyo? O goca deyyüsten bi habar
var mı?
Genç: Eyidir emice. Selam etti.
Bahçıvan: Vay eşek zıpası vay… Len deve gadar olmuşsun
olmuşsun be… Iraşit dayın ne ediyo? O eşşolu eşek eyi ya… Heh
heh he…
Genç: Eyidir emice. Mahsus selamları var.
Bahçıvan: eleykümselam. Kih kih kih… Vay goca herüf vay. Len
elimde büyüdün, şuncacıktın be. Daha ne var ne yoh be? Koye
varanda o dürzü bubana söyle, severim deyyusu, doğru bana
gelsin. He mi?
Genç: Baiüstüne emice.
Bahçıvan: Pek memnin oldum. Hatırımı sayıp geldiniz dimek.
Eferüm len goca gavat. Memiş ne ediyo, Memiş… Goca
daldaban. O kerhut da eyi ya…
Genç: Eyidir.
Bahçıvan: Eyi ossun dürzü…
Yusuf: Bize gayri misade emice, biz bi de gayfeye gidek.
Hemüşeriler var hal hatır sorak.
Bahçıvan: Oldu mu ya… İrihat bi zamanda gene gelin.
Yusuf: Bu oğlana bi iş aradıydık. Bildiğin bi iş var mı emice.
Bahçıvan: Bu ayu gadar herüf şimdiyecek boşda mı gezdi yattı?

Yusuf: Hapisten düneyin çıhtı emice.
Bahçıvan: Heleee… Geçmiş osun. Vah vah… Dama neden
girdiydi?
Yusuf: Cinayet.
Bahçıvan: Namıs işi mi?
Yusuf: Yoh…
Bahçıva: Besbelli kötü bişiy. Bi irezillik işten mi yoksa?
Genç: Değil emice. Gayfede kahat oynuyorduk.
(Flashback girer.)
Sahne 3 / Gündüz / İç (Flashback)
-----------------------------------------------------------------------------------------Kahvede kâğıt oynayan gençler görünür. Gençlerden biri diğerine “len” der ve
kavga başlar. “len” diyen genç bıçaklanır.
(Flashback biter.)

Sahne 2 / Gündüz / Dış / Devamı
-----------------------------------------------------------------------------------------Bahçıvan: Neee? Len, sana nasıl “len” der? Yabani, sen de ses
itmedin mi?
Genç: Etmem olur mu?
Bahçıvan: Temizledin mi?
Genç: bıçağı vurdum ya, ölmemiş, yaralandı.
Bahçıvan: Temizleseydin. Eferüm len. Eyi etmişsin.
Yusuf: Emice, bu oğlana bi iş var mı?
Bahçıvan: Şincik mi? Bi soruşturalım. Yarıntesi bi uğran hele.
Yusuf: olur emice.

Bahçıvan: Dimek sana “len” didi ha…
Yusuf: Bize misaade emice.
Bahçıvan: Gule gule… Pek memnin oldum. Eferim len goca eşek,
ayu gadar olmuşsun be. Kih kih kih. Vay goca zıpa vay. Ne çabıh
geçti zaman heyy. İt enüğü gadardı be. Buban olacak dürzüye
selam söyle. Memiş emicen gavatına da, İraşit dayın olacak
deyyusa da selam et.
Genç: baş üstüne emice. Hadi Allahaısmarladık.
Bahçıvan: Gule gule…
Yusuf’la yanındaki genç odadan çıkar. Onlar çıkınca bahçıvan Nesin’e
Bahçıvan: Neye yarar, herüfü gebertememiş ki.

