
GIRL INTERRUPTED
( Lisa-Daisy )

Daisy

Kedimin adı Ruby babam aldı onu bana 

Lisa

Banyonda küvet yok 
mu ?

Daisy

Yok

Lisa

Diğerinde de mi 
yok? 

Daisy

Hayır yok

Lisa

Dolapta sadece hardal ve tavuk var? 



Daisy

Eee Florida’da ne yapmayı düşünüyorsun?

Lisa

Walt Disney’in yeni eğlence parkında Cindrella olacağım. Suzanne da pamuk prenses.. İstersen 
gelebilirsin. Makarna yiyen cooker köpek olabilirsin... Ben pancake yapmak istiyorum. Sabah pancake 
yapmak istiyorum.

Daisy

Köşede bir market var. Tavalar da tezgahın altında.. çatal bıçaksa şu çekmecede.. Peki paranız var mı? 
Orda bir güvenceniz var mı? Bir tanıdık, akraba , arkadaş? Herhangi birşey? 

Lisa

Evet

Daisy

Bu krepleriniz için.. Sabah fazla gürültü yapmayın. Geç kalkmayı severim. Hazır 
olduğumda aşağıya inerim. Bana şu valiumu ver.

Lisa

Babanın parasını
istemiyoruz. 



Daisy

Bırak o zaman şuraya. Bana şu lanet valiumu 
ver.. 

Lisa

Bu ne? Bunlar 
ne? 

Daisy

Bırak beni 

Lisa

Yeni çatal bıçak takımlarını mı denedin 
he? 

Daisy

Bırak dedim sana bırak beni

Lisa

Ooo babana daha az çekici gelirsin he?



Daisy

Sen kendi kollarına bak pislik! 

Lisa

Ben zaten hastayım Daisy. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama sözde iyileşen sensin. Kendini et gibi kıtır kıtır 
doğramışsın. Anlamama yardım et .. Valium içmediğini sanıyordum. Bu nsl oluyor söyle? O bıçağı koluna 
dayayıp batırmak için cesaret dilemediğini söyle he! Babanın bu konuda nasıl yardımı olduğunu söyle.. 
Hadi hadi aydınlat beni.

Daisy

Babam beni 
seviyor

Lisa

Evet eminim. Erkekliğinin her santimiyle...

Daisy

Şimdi uyumaya gidiyorum. Lütfen sabah gitmiş olun. Beni kıskanıyorsun Lisa Çünkü ben iyileştim, çünkü 
taburcu oldum. Çünkü bir hayatım ve şansım var.

Lisa

Sen iyileştin diye seni çıkarmadılar Daisy. Sadece pes ettiler. Buna hayat mı diyorsun ? Babanın parasını
yemeye, oyuncak biblolar ve bebekler almaya? Onun tavuklarını yemeye, inek gibi şişmanlamaya?
Dekoru değiştirdin ama durumu değil! Gardiyan hala ev ziyaretine geliyor. Ve herkes seni siktiğini biliyor. 
Bilmedikleri ise bundan zevk aldığın. 



Daisy

Kapa 
çeneni!

Lisa

Boşver ya sorun değil, hiç değil.. Erkek aleti, bir erkek aleti, tavuk, baba, valium, spekülüm falan filan.. 
Her neyse sen Mrs Randome olmayı seviyorsun. Belkide bildiğin tek şey bu ! 

Daisy

FLorida’da iyi 
eğlenin.. 


