
Harry Kellerman kim ve neden benim hakkımda korkunç şeyler 

soyluyor?  

Gidemem. Üzgünüm. Gidemem.  

Maalesef şu anda bu lambayı bırakamıyorum gibi 

duruyor. Siz işinizi yapmaya devam edin. Birazdan 

kendimi daha iyi hissederim… Sanki insanlık rolü 

için seçmelere katıldım ve işi alamadım gibi 

hissediyorum. Anlıyor musunuz? Bu seçmelere 

katılabilmek 3 haftamı aldı ve bu yeni elbiseyi 

satın aldım ve şarkımı çalıştım ve saçımı 

yaptırdım… Ve simdi bir anda kalkıp gidemem… Bir 

anda kalkıp gidemem. Burada biraz daha kalmam 

gerekecek, anlıyor musunuz? Teşekkür ederim ama 

istesem de hareket edemem; elim yapıştı buraya. Her 

zaman başıma gelir’ eşyalara elim yapışır. 

Sandalyelere, kahve bardaklarına, kapı kollarına, 

insanlara. Birazdan iyi olurum. Sadece elimi sıkma 

yeter. Yumuşak bakışların var. O kadar zaman 

karanlığa baktıktan sonar yüzünü görmek garip bir 

duygu. Telaşlı bir yüz ama yumuşak gözler. Tanrım, 

bu seçmelerden nefret ediyorum. Aradığınız ben 

değilim. Linda Kaiser bile değilim. Linda benim oda 

arkadaşım. Benim adım Allison Densmore. Hiç bir 

zaman kendi adımı kullanmıyorum çünkü çok yaşlı 

izlenimi veriyor. Çok eski moda bir tınısı var. 

Burası ne kadar da güzelmiş, böyle ışıklar açık 

olunca… Burası… burası Lucia di Lammermoor için 

harika bir set. Çalılıkların üzerinde şafak. Opera 

çalışıyorum ben. Her gün bir saat. Opera sever 

misin? Opera harikadır. Herkes doruklarda yaşar ve 

çok güzel bir şekilde ölür. Lucia ve Edgardo, 

çalılıklarda şafak vakti tanışıyorlar. Kadın adamı 

kurtarır, bir anlamda yani, ama aslında adam kadını 

vahşi bir boğadan kurtarır ve Kadın adam için 

delirir…       



…Yani iste birbirlerini kurtarırlar. şu halime bak. 

Sanki hala seçmelerdeyim. Her zaman bir seçmede 

olduğumu düşünüyorum. Sabah uyanıyorum ve tüm dünya 

bana “Teşekkürler Bayan Densmore, bugünlük bu kadar 

yeter diyor.”  

Çok garip ağlıyorum… Önce bir gözüm sonra diğeri… 

şu anda elimi bu lambadan kurtarabilmeyi isterdim. 

Yakında işe dönmem gerekecek. Kütüphaneciyim ben. 

Sekreter yani. Sadece 3 iyi notla, kendine bir is 

bulman lazım. Bu lambayı bir taksiye sığdırabilir 

miyim sence? şu anda sol gözümle ağlıyorum… Hayır 

seçmeler yüzünden değil, sorun o değil… Doğum 

günüm. Bugün 34 yaşına basıyorum. Hazırlıklı 

değilim. 22 ye hazırlıklıyım. şu anda harika bir 22 

lik olabilirim. Bu sabah uyandım ve birden artık 

genç değildim. Yaşlı değildim ama birden artık genç 

değildim. Bu elbise için yeterince genç değilim. Ve 

3 tane iyi notla ve bir çanta dolusu opera 

bilgisiyle bir kütüphanede çalışmak için de 

yeterince genç değilim. Zaman nereye uçup gitti 

anlamadım. Bir anda yeni bir ev arayışımın onuncu 

yılına girdim. Pek iyi bir şarkıcı değilim ve 

becerikli bir sekreter olduğum da söylenemez. İyi 

becerdiğim tek bir şey var o da …evli olmak. Ama o 

işte de kocam iyi değildi. On yıl önceydi. Başka 

bir şey de öğrenemedim. Zaman. Dedikleri gibi bir 

hırsız değil. Çok daha sinsi bir şey. Geceleri 

uyanık olan bir üçkâğıtçı, sen bir şeylerin eksik 

olduğunu anlama diye hesapları karıştıran… Hey 

lambayı bıraktım.          

 


