
Biliyorum senin kadar akıllı değilim. Belki suçluluk duygusu, aşk, nefret, neden böyle 

davrandığımız veya böyle tepki verdiğimizle ilgili spekülasyon yapamam , analiz edemem 

veya kuramsallaştıramam.. Bütün o kitapları sen okudun, ben değil ... 

 

Ama bildiğim tek bir şey var. Nasıl hissettiğimi biliyorum. Burada oturup hayatımda istediğim 

her şeyi yok etmeye çalışmanı izleyebilirim ama yüzünü yumruklamak istiyorum çünkü 

mutluluğu seçmek için en ufak çabayı bile yapmayacağını biliyorum ve -hala seni sevdiğimi 

biliyorum.Bu benim için her zaman açıktı. Tüm dayanma gücümü elde ettiğim tek yer bu ... 

Benim için çok şey ifade ediyorsun bu yüzden  tüm kötüye kullanmana , hakaretine ve 

duyarsızlığına razı oluyorum ancak  bana seni neden terk etmemem gerektiğini 

kanıtlamalısın. Bana en çok sorduğun şey… ölmeyeceğime sana söz veremem. Ama beni test 

etmek istiyorsan, devam et ve beni test et. Gitmek istiyorsan git! Fakat gidecek olan ben 

değilim. Sonsuza dek sürdürebilir miyim bilmiyorum, ama bir gece sürdürebilirim ve 

önümüzdeki hafta da sürdürebilirim.. Sonraki  ay belki biraz tereddüt edebilirim. Ama sana 

bir şey söyleyeyim, George. Benim hakkımda söylediklerinin önemi yok, kendimi çok iyi 

hissediyorum - Cleveland'dan kaçtığım ve New York'un bitişinden korktuğumdan daha iyi 

hissettim. Gus, kıyafetlerini değiştirmek için sabahın ikisinde eve geldiğinde hissettiğimden 

daha iyi hissettim.  Dünyada benim için orada kimse olmadığını düşündüğümde 

hissettiğimden daha iyi ve senle evlenmeden önceki gece hissettiğimden daha iyi hissettim … 

Senin için yeterince iyi olmadığımı düşünmüştüm … Ben buyum! Ben harikayım! Kendime 

deliriyorum! Ve eğer benim gibi duyarlı birini kenara atacak kadar aptalsan, sahip 

olduğundan daha iyisini hak etmiyorsun! 

 

Biyerlerden, insanlardan ve ilişkilerden kaçmaktan bıktım ve yoruldum... Ve ne istediğimi 

söyleme bana, çünkü ne istediğimi ben sana söyleyeyim.  Bir ev istiyorum ve bir aile 

istiyorum - ve ben de bir kariyer istiyorum. Ve köpek istiyorum ve kedi istiyorum ve üç tane 

süs balığı istiyorum. Herşeyi istiyorum! İstemenin hiç bir zararı yok, George, çünkü eninde 

sonunda gideceğimiz cehennemde hiçbirşey alamayacağız. Ama eğer bunu istemiyorsan, 

bundan daha az şansın var ... 

 

Herkes kolay cevaplar arıyor. Ve evde bulamazsan,hemen başkasının yatağına atlayın ve belki 

de şanslı çıkarsınız. Belki! Son zamanlarda orada gördüğüm "belki" lerin bazılarında beni de 

şaşırtırsın. Bunların hiçbiri benim için değil. George ... Beni mi istiyorsun, ozaman benim için 

savaş, çünkü ben senin için deli gibi savaşıyorum. Sanırım ikimiz de buna değeriz. 

Ama itiraf etmeliyim ben bir hata yaptım.. göze batan, önemli, devasa bir hata .. Bazen ne 

zaman konuşmayı bırakacağımı bilmiyorum. Bunun için üzgünüm, George ve özür dilerim. 

Artık bittim! 


