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CAROL: Çok seksi… Harika görünüyorsun. Dans etmek ister misin?

MELVIN: Seni buraya getirdiğimden beri bunu düşünüyorum ben de…

CAROL: Vee?

MELVIN: Hayır…Bu mekanın kurallarını anlamıyorum. Bana yeni bir elbise

aldırıyorlar ama seni bu ev elbisesiyle içeriye sokuyorlar. Hiç anlamıyorum…Ne?

Dur. Hayır bekle. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Onu demek istemedim. Yani…

Otursana. Hala pis pis bakabilirsin bana. Sadece otur ve sonra istediğini yap.

CAROL:Melvin, bana iltifat et. Hemen bir tane istiyorum. Söylediğin şey

duygularımı ne kadar incitti bilemezsin.

MELVIN: İnsanlar onlara ihtiyacın olduğunu anladıkları anda çekip gitmekle tehdit

ederler.

CAROL: Bu bir iltifat değil, Melvin. Zekice konuşmaya çalışarak, beni aptal yerine

koyuyorsun. İltifat demek, bir başkası hakkında hoş bir şeyler söylemek demektir.

Şimdi ya da hiç?

MELVIN: Tamam.

CAROL: Ve içinden gelerek söyleyeceksin.

MELVIN: Önce sipariş verebilir miyiz?

CAROL: Tamam.

MELVIN: İKİ SERT KABUKLU YENGEÇ. SÜRAHİDE BUZLU BİRA.

Haşlanmış mı, kızarmış mı?



CAROL: Kızarmış… Kızarmış.

MELVIN: Biri haşlanmış, biri kızarmış.

GARSON: Garsona söylerim.

MELVIN: Pekala, şimdi… Senin için gerçekten harika bir iltifat hazırladım, ve

gerçek.

CAROL: Berbat bir şeyler söyleyeceksin diye o kadar korkuyorum ki.

MELVIN: Karamsar olma, bu hiç senin tarzın değil. Peki. Başlıyorum. Belli ki bir

hataydı. Nasıl desem?.. Bir hastalığım var. Doktorum, her zaman gittiğim bir

psikolog, benzer vakaların yüzde 50-60’ının ilaçların faydasını gördüğünü söyler.

Ben haplardan nefret ederim. Haplar gerçekten tehlikeli şeyler. Haplarla ilgili

kullanabileceğim tek sözcük budur, nefret. İltifatıma gelince, bana gelip “asla”

dediğin o gece- Tamam, neyse işte, oradaydın, ne söylediğini biliyorsun. Sana

iltifatım şu ki… Ertesi sabah hapları kullanmaya başladım.

CAROL: Bunun neresi bana iltifat onu anlamadım pek.

MELVIN: Daha iyi bir adam olmayı arzulatıyorsun bana.

CAROL: Bu belki de hayatım boyunca duyduğum en harika iltifat.

MELVIN: Biraz ağır sallamış olabilirim tabii, gitmeni engelleyecek oranda bir şeyler

tutturmaya çalışıyordum.

CAROL: Şu haplarla napıyorsun o halde? İyidir umarım. Umarım.

MELVIN: Her seferinde azar azar… Böyle konuşmak çok yorucu oluyor. Çok

yorucu.

CAROL: Romantik bir anın, aptalca olduğunu bildiğin bir şeyler yaptırmasına izin

verdin mi hiç?



MELVIN: Asla.

CAROL: İşte “asla”daki eksik bu.

MELVIN: Bana bunu borçlu değilsin.

CAROL: Bu bir ödeme değildi… Kahvaltıya ilk geldiğinde, seni ilk gördüğümde,

yakışıklı biri olduğunu düşünmüştüm. Ve tabi ki… Sonra konuştun. Ama şimdi o

yumuşak yanın tamamen ortaya çıktı. Söyle bana. Neden buraya getirdin beni?

MELVIN: Ben… bu kişisel bir soru.

CAROL: Korksan da söyle.

MELVIN: Korkmak mı?

CAROL: Beni neden burada istediğini söyle. Sorun değil. Sor sadece. Evet

diyeceğim.

MELVIN: Ben… Aslında… Birçok sebebi var. Düşündüm ki, belki de Simon’la

seks yaparsan bunun yardımı…

CAROL: Ne?

MELVIN: Bir fikir sadece.

CAROL: Bunun için mi getirdin beni? Şeymişim gibi sanki? Sana şey

borçluymuşum gibi…

MELVIN: Seni buraya neden getirdiğimi bilmiyorum. Bu sadece düşündüklerimden

biriydi. İlk aklıma gelen bu oldu, demek hep orada bir yerde duruyormuş. Düşündüm

ki… onu öptüğünde bana pek kaynaşmış gibi göründünüz. Seni sevdiğini söylüyor.

Ama sen istemiyorsan… Hayır, bekle, bekle. Bunu kastetmedim. Simon’la ilgili

söylediklerimi unut. Hataydı.

CAROL: Söylediğin şeyi asla unutmam.



MELVIN: Hataydı.


