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JACK: 

Evet kendimi iyi hissediyorum. Başka nasıl denir bilmiyorum Lou. Çözecek kişisel 

sorunlarım vardı. Çözdüm ve işe dönmek istiyorum. Sence mümkün mü? Evet 

anlıyorum. Evet yapmam. Yaparım.  Harika, ne zaman? Salı iyi. Salı çok iyi Lou. 

Görüşürüz. Teşekkürler. Tamam hoşçakal.  

ANNE: 

Lou kim? 

JACK: 

Lou benim menajerim. 

ANNE: 

Dalga geçiyorsun. 

JACK: 

Menajerimi aradım.  

ANNE: 

Ne söyledi? 

JACK: 

Geri dönmek istiyoran sorun yok dedi. Gideceğim. Konuşacağız ve hepsi bu.  

ANNE: 

Ah bebeğim! Bu harika!  

JACK: 

Bantları düzenlemeliyim. Ceketimi gördün mü? 

ANNE: 

Banyoda.  

JACK: 



Banyo. İstersen kahve var.  

ANNE: 

Kahve mi yaptın? İşe dönüyorsun ve kahve yaptın? Buna bayıldım.     Ne hoş olurdu 

biliyor musun? Bir gelirimiz olacağına göre daha büyük bir ev bakalım. Acele etmek 

istemiyorum ama yine de bakmak isterim. Belki iki odalı veya hatta bir çatı katı mesela 

Brooklyn Heights' da? 

JACK: 

Ne? 

ANNE: 

O kadar uzakta yaşamak istemezsen önemli değil.  

JACK: 

Buraya gel. Sen inanılmaz bir kadınsın.  

ANNE: 

İnanılmaz kadın? Ne bu ölüm fermanı mı? 

JACK: 

Hayır, konuşmak istiyorum.  Çok şey oldu, biraz yavaşlarsak ikimiz için de daha iyi 

olacak.  

ANNE: 

Yavaşlamak mı? Hızlı mı gidiyorduk? 

JACK: 

Geçen bir iki sene benim için çok zordu. İlk defa suyun üstüneydim. Daha çok şey 

biliyorum. Ve hata yapmamalıyım doğru kararları vermek için zamana ihtiyacım var.  

ANNE: 

Bekle bekle anlayamadım.  

JACK: 



Sanırım bir süre yalnız kalmalıyım.  Şimdi daha çok şey bildiğime göre işime 

odaklanmalıyım.  

ANNE: 

Bir şey söylememe izin ver. Bir bok bilmiyorsun. İkinci olarak zamandan başka ne yaptık 

ki? Sana hiç baskı yaptım mı? Ne zamanına ihtiyacın var?  Seni seviyorum, beni 

seviyorsun. İşini yapmak mı istiyorsun? Bence bu dünyanın en iyi şeyi bu olduğunda 

yanında olmak istiyorum. Neyi anlamak için zamana ihtiyacın var?  Tamam, bir soru 

soracağım? Beni seviyor musun?  

JACK: 

Bilmiyorum.  

ANNE: 

Bana bunu bile veremiyorsun değil mi?  Tanrım Jack! Ne yapmayı planlıyordun? Yeni 

biriyle tanışınca çekip gitmeyi mi?  

JACK: 

Ne planladığım hakkında bir fikrim yok. Sadece zamana ihtiyacım var dedim.  

ANNE: 

Palavra! Beni üzeceksen şimdi üz.  Cesaretin olmadığı için aylarca sürecek bir üzüntüyü 

istemem.  

JACK: 

Tamam. Bu gece eşyalarımı toplarım.  

ANNE: 

Burada ne yapıyordun? Burada ne yapıyordun? 

JACK: 

İkimizde bir şeyler elde ettik.  

ANNE: 

Ya ben? Ben ne elde ettim?  Herhangi bir gece herhangi birinden alamayacağım ne elde 

ettim? Seninle birlikte olmak kolay mı? Hallerin, acın, sorunların. Eğlenceli miydi 

sanıyorsun?  



JACK: 

Peki neden beni istiyorsun? 

ANNE: 

Çünkü seni seviyorum. Seni aşağılık!  Dur dur yapma.  Nazik olmaya çalışma. Kendini iyi 

hissederek çekip gitmen için dostmuşuz gibi aptal bir oyun oynamam. Modern bir kadın 

değilim. Bittiyse bitmiştir.  

  

  

 


