
GIRL INTERRUPTED

Susannah 

Ruby?  Ruby?  Ruby!  Ruby!

Lisa 

‘Parmaklarımı aralarsam elim daha insancıl gözüküyor.. Ben de öyle yaptım. Ama 
parmaklarımı öyle ayrı tutmak yorucu oluyordu, ben de serbest bıraktım. Sonra da öbür 
yüzünü çevirdim.’

Susannah 

Aman Allahım

(Dğer iki kız rabarba)

Lisa 

‘Ve elimin diğer yüzü de o kadar iyi değildi. Damarlarım kabarmıştı.’ Kapa çeneni, bişey 
okuyorum, sus!

Susannah 

Lisa!

Lisa 

‘Açıkçası zihnim artık tamamen dönüştü diyebilirim. Yani, Freud’un tanımına göre, 
zihinsel sağlığıma kavuştum. Ve taburcu kağıdımda diyor ki, ‘iyileşti’, ‘iyileşti’, ‘iyileşti’.’

Susannah 

Yapma böyle!

Lisa

‘Her neyse bu, istemiyordum. Yeni bir şey bulmalıydım. Belki de kendi kişiliğimle 
tartışmayı bırakmıştım? ‘İyileşti’.’



Polly

Tam da senin kitabını okuyorduk.

Lisa

Son gecen diye sesli bir okuma yapalım istedik. Dünyaya kazandırdığın bilgeliği kutlamak 
adına. Biliyorsun işte, yeni şeyler öğrenmek, insan olarak gelişmek. Bebekken seni bir 
tahtaya nasıl bağladıklarını okuduk. Ve Georgina’nın asla burdan gitmek istemediğini 
düşündüğünü, Polly’nin de asla gidemeyeceğini… ve benim de suç işleyebilecek bir deli 
olduğumu.

Susannah

Napıyorsunuz burada?

Lisa 

‘Lisa’nın bir zamanlar mıknatıs gibi gözleri şu an sadece boş bakıyorlar.’

Susannah 

Lisa, o benim

Lisa 

‘Georgina. Georgina sadece onu burada tutanlara yalan söyler. Bazen onun sonsuza 
kadar Harikalar Diyarında yaşamak istediğini düşünüyorum.’ Ne kadar ileri görüşlü.

Georgina 

Bu şeyi hemen yok etmelisin.. Çünkü babam CIA’in başında ve isterse seni dakikalar 
içinde öldürtür.

Lisa 

‘Bu dünyada, dış görünüş herşeydir ‘

Susannah 

Aman Allahım



Lisa 

‘Bazen Polly’nin tatlılığının ve saflığının hiç gerçek olmadığını düşünüyorum… Sadece ona 
bakmamızı kolaylaştıracak amansız bir çaba’. Sırf sen iyileştin diye bizi yargılaman ne 
güzel bir davranış.

Susannah 

Ne sikime böyle davranıyorsun Lisa?

Lisa 

Kötü adamı oynuyorum bebeğim, tam senin istediğin gibi. İstediğin herşeyi vermeye 
çalışıyorum sana.

Susannah

Hayır, öyle yapmıyorsun.

Lisa 

Dosyanı istedin, ben buldum! Çıkmak istiyordun, ben çıkardım seni! Paraya ihtiyacın 
vardı, ben buldum sana! Tutarlıyım ben! Sana doğruları söyledim, gidip de bir kitaba 
yazmadım! Yüzüne söyledim! Daisy’nin de yüzüne söyledim, herkesin bilip de 
söyleyemediğini, sonra gitti kendini öldürdü. Ve yine kötü adamı oynadım, tam senin 
istediğin gibi.

Susannah

Neden böyle bişey istiyeyim?

Lisa 

Çünkü seni iyi adam yapıyor, tatlım benim. Sen iyi adam oluyorsun, sonra böyle tatlılık 
içinde ışık saçarak, mahçup ve pişman halinle yanımıza geliyorsun, herkes oturup seni 
alkışlayıp cesaretini kutluyor. O sırada ben zaten cebinde olan para için otobus 
duraklarında adamlara saxo çekiyordum!

Polly 

Lisa, yeter!



Georgina 

Kapa çeneni Polly!

Lisa 

Nereye gidiyorsun? Sana diyorum! Susannah! Ne, artık beni sevmiyor musun?

Susannah 

Hayır, sevmiyorum!

Lisa 

Özgürsün ondan mı?

Susannah 

Kes artık!

Lisa 

Özgür olduğunu mu sanıyorsun? Ben özgürüm! Özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorsun!

Susannah 

Lisa, lütfen!

Lisa 

Ben özgürüm! Nefes alabiliyorum! Ama sen, tek düze hayatında boğulup gideceksin! Bu 
dünyada çok fazla düğme var.. bir sürü düğme var biliyor musun, ve hepsi biri bassın 
diye yalvarıyor. Yalvarıyorlar bas diye. Ve beni düşündürüyor bu, merak ediyorum, 
neden kimse benimkine basmıyor? Neden kimse benimle ilgilenmiyor? Neden birisi gelip 
de içimi deşip gerçeği bana söylemiyor?... Bir orospu olduğumu ve ölsem ailemin daha 
mutlu olacağını neden kimse söylemiyor bana?

Susannah 

Çünkü zaten ölüsün Lisa! Kimsenin umrunda değil ölüp ölmemen. Çünkü zaten ölüsün 
sen. Kalbın soğuk! Bu yüzden dönüp dolaşıp buraya geliyorsun. Sen özgür değilsin. 
Buraya ihtiyacın var. Canlı hissedebilmen için lazım sana burası. İçler acısı.



Lisa 

Allahım

Susannah 

Hayatımın bir senesini boşa harcadım. Ve belki de dışarda herkes yalancı. Belki de tüm 
dünya salak ve umursamaz. Ama içinde olmayı tercih ederim. Seninle burada 
olmaktansa o dünyanın içinde olmayı tercih ederim.

(Lisa intihar edecekmiş gibi yapıyor)

Georgina 

Lisa. Yapma. Lütfen yapma

Lisa 

Aman Allahım


