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Julia & Lily Sahnesi 

Julia;

İyisin,iyi gözüküyorsun.Havyar söylemiştim.Bunu kutlayacağız.Albert siparişi vermeye gitti, fazla uzun 
sürmez.Ohh şu haline bak seni çok özlemişim.

Lily;

Ne diyeceğimi bilmiyorum.

Julia;

Endişelenme…Her şey yolunda.Artık hiçbir şey olmaz.

Lilly;

Ne kadar zamanımız var?

Julia;

Çok değil.

Lilly;

Hala ifadesizce bakabiliyorsun?Bu tıkırtı da ne böyle?

Julia ;

Takma bacağımdan geliyor…Ağlamak yok Lilly.

Lilly;

Çok üzüldüm.

Julia;

Olan oldu artık.



Lilly;

Ne zaman oldu?

Julia;

Ne zaman olduğunu biliyorsun.Sen de Viyana’daydın.Ağlamak için zamanımız yok .

Lilly;

Çok üzgünüm…

Julia;

Parmakların üşümüş.

Lilly;

Çikolata kutusunu aldılar .Bir adamla bir kadın .

Julia:

Evet doğru,her şey yolunda…

Şimdi,senden burası çok sıcakmış gibi şapkanı çıkarmanı istiyorum.Lilly,dinle beni.Dinlemiyorsun.

Lilly;

Seni dinliyorum.Elbette dinliyorum .

Julia;

Şapkanı çıkar,saçını düzelt ve şapkanı ve şapkayı ikimizin arasına koy.Dediğimi yap.

(Lilly şapkayı çıkarıp aralarına koyar Julia da şapkayı pardesüsü ile örter.)

Paris’te kimlerleydin?Dostlarınla mı?

Lilly;

Evet yakın arkadaşlarımlaydım.Ama bu konu hakkında hiç bir şey bilmiyorlar..



Julia;

Tarağını çıkar.

Lilly;

Oh tarağım…Hala çok şey taşıyorum 

Julia;

Orada işte…Şimdi çantandan çıkar ve tara.

Seni çok iyi gördüm bu arada oyununu okudum.

Lilly;

Beğendin mi? ‘’Children’s Hour’’ umu okudun?

Julia;

Seninle gurur duydum.Harikaydı.

Lilly;

İkincisi başarısız oldu,tutmadı.

Julia;

Biliyorum,duydum.Üçüncüyü yazıyormuşsun.

Lilly;

Evet,yazıyorum.

Julia;

Tuvalete gidiyorum benimle gel .Eğer garsonlardan biri yardım etmeye çalışırsa uzaklaştır .

Sorun değil kendim kalkabilirim.Protez düzgün oturmuyor.Sanırım başka birine ait, baş harfleri var 
üzerinde .



Lilly;

Ohhh Tanrım .

Julia;

Rol yap.Rol yapabilirsin değil mi?

(Albert yani garson havyar ve kraker dolu bir tabakla masaya gelir)

Ahh!Albert çok teşekkür ederim.Bu benim en yakın kız arkadaşım.

(Lily ve Albert selamlaşırlar)

O ünlü bir kadın.

(Lilly,Julia ‘ya tuvalete kadar eşlik eder.Tuvaletten çıkışını bekler)

Alman tuvaletleri her zaman çok temiz .Amerika’dakilerden çok daha temiz .

(Masaya otururlar tekrar)

Benim için iyi bir dosttan çok daha fazlası olduğunu bilmeni istiyorum.Çok önemli bir şey yaptın.Bu 
parayla 500 insanı kurtarabiliriz hatta sıkı bir pazarlıkla 1000 insanı da kurtarabiliriz.

Lilly;

Yahudiler mi?

Julia;

Yarısı Yahudi.Politik insanlar.Bugün yapılması gereken işi yarına bırakamazdık.Ve bunu bizim için sen 
yaptın .

Daha sert bir şey ister misin?

Lilly;

Hayır.

Julia;

Hammet’ın fotoğrafı var mı ?



Lilly;

Evet,var.Yanımda.Onun hakkında yazmıştım mektubumda .O mektubu aldın mı?

Mektuplarımı alıyor musun?

Julia;

Bir kısmını.

Lilly;

İşte.(Fotoğrafı gösterir)

Julia;

Yüzünü beğendim.Anlatsana ,nasıl biri?

Lilly;

Mükemmel ama zor biri.Birlikte olmak kolay değil.Onu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum.O sıra dışı bir 
Amerikalı.Onu tanımanı isterim.

Julia;

Ben de isterim.New York’a geliyorum.

Lilly;

Ne Zaman?

Julia;

Birkaç ay sonra geliyorum.Daha iyi bir protez gerekiyor.Daha hızlı konuşmamız gerekiyor.Çok fazla 
zamanımız yok.Benim için birşey daha yapmanı istiyorum.Bir bebeğim var New York’a gelirken onu da 

yanımda getireceğim .Kızımı sana bırakmak istiyorum.

Lilly;

Küçük bir kız demek.Nerede şimdi?



Julia;

Sırın diğer tarafında,Alsace’de.Fırıncı bir aileyle yaşıyor.Sınıra gittiğim zaman görüyorum.Ama 
Avrupa’da olmamalı.Şu günlerde bebekler için hiç güvenli değil.(Julia bebeğin fotoğrafını gösterir)

Lilly;

Adı ne?

Julia;

Lilly.Tombul,çok şirin ve sağlıklı bir kız.Bir yaşına girmek üzere.Anneme benzemesine bile 
aldırmıyorum.

Lilly;

Ona ben bakarım.

Julia;

Burada uzun kalmayacağı.Avrupa’da fazla dayanamam.Protezim yüzünden çok fazla dikkat 
çekiyorum.Hiç bir şeyi dert etmene gerek yok,yeterince para var

Lilly;

Bu önemli değil sende biliyorsun .

Julia;

Babası seni rahatsız etmez.O ne bebeği ne de beni istiyor.Neden ondan yaptım bilmiyorum.Ama 
umrumda değil.Bebek çok güzel.

Lilly;

…Bu ne böyle?Neden böyle oldu?

Julia;

Hala eskisi gibi asabi misin?



Lilly;

Mmmhhhh.Evet.Olmamaya çalışıyorum ama çok zor.

Julia;

Ben öfkeni seviyorum.

Lilly;

O halde bunu seven tek kişisin.

Julia;

Kimsenin seni değiştirmesine izin verme.Seninle ilgilenecek olan adam az önce caddeye girdi.Trene 
güvenli bir şekilde binmeni o sağlayacak.Ve yarın sabah Varşova’ya varıncaya kadar biri seninle 

kalacak.

Lilly;

Seni bırakmak istemiyorum.Birkaç dakika daha seninle kalmak istiyorum.

Julia;

Hayır.Bir şeyler ters gidebilir.Kimin kim olduğundan emin olamayız.Şimdi senden kalkmanı,şapkanı 
almanı …Beni dinle.Şapkanı tekrar giy.Veda et ve sonra git.

Lilly;

Lilly’e göz kulak olacağım.Mükemmel olacak.

Julia;

Şapkanı giy.Hadi giy.Evet.Sevgili arkadaşım.Git.




