
1.

MAGGIE NIN PLANI.                      GEORGETTE - MAGGIE

Georgette kahvesinin icindeki yagi karistirirken Maggie 
John un cocuguna sarildigi fotografa bakar. Georgette in 
arkadan yaklastigini fark etmez. 

GEORGETTE
Guzel fotograf degil mi? 

MAGGIE
Evet tesekkurler.

Yagli kahveden bir yudum alir, hic begenmez sandalyeye 
oturur. Georgette de karsi koltuga oturur.

MAGGIE
Sonunda sizinle tanismak cok 
guzel

GEORGETTE
Bu bana bir seye malolmamis gibi 
davranamayacagim.

MAGGIE
Tabii..

GEORGETTE
Sahtekarlıkta iyi degilimdir.

MAGGIE
Ben de.

GEORGETTE
Ama cocuklarin iyiligi icin 
onlarla ilgili gorusmemizin iyi 
oldugunu dusunuyorum.. Sen , ben 
ve John.. Durust olacagim zor 
oldu.Bunu sen de biliyorsun ama 
kabul ettim tabii herseyi.. 
Yalniz terk edilen es olma 
rolunden de bikmis durumdayim  
daha fazla oynayamayacagim.

MAGGIE
Oyle degilsiniz

GEORGETTE
Degil miyim?
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MAGGIE
John la hala cok derin bir 
baginiz var.

GEORGETTE
Evet dost kalmayi basardik dogru

Georgette Maggie ye saskin ve biraz supheli bakar.

MAGGIE
John u surekli aramanizdan 
bahsediyorum.

GEORGETTE
Bunu tasvip etmiyor musun?

MAGGIE
Hayir.. A..

GEORGETTE
Evliligimiz yok olmus durumda 
tabii biz de birlikte ebeveyn 
olmayi surduruyoruz.

MAGGIE
Demek istedigim ebeveynligi 
paylasmaktan cok daha fazla. 
Gunde defalarca kez telefonda 
konusuyorsunuz. Yanlis anlamayin 
bence muthis birsey bu. Yani son 
bir kac aydir bana oyle geliyor 
ki kitabinizi da okuyup sizi de 
gozlemledikce..

Georgette dikkatle Maggie ye bakmaktadir. Maggie nin 
yanaklari kizarmis, kalp atislari hizlidir.

GEORGETTE
Evet?

MAGGIE
Belli ki hala ona asiksiniz.

Kisa bir sessizlik. Georgette kulaklarina inanamiyordur, 
hakarete ugramistir.
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GEORGETTE
Benim isimi , yazdiklarimi 
hayatimdan kesitlerle karistirma 
sakin. Bunlari benim özel 
hayatimla karistirma.

MAGGIE
Ben john un da size yogun 
duygular besledigini dusunuyorum.

GEORGETTE
Sen nasil bir oyun oynuyorsun 
boyle?

MAGGIE
Lutfen sadece dinleyin..

Uzun bir sessizlik.

MAGGIE
Johnla aramiz hic iyi degil. john 
iliskimizin ne kadar kotu 
gittiginin farkinda mi 
bilmiyorum. Bence bunu gormek 
istemiyor. Sizinle tanistigimzda 
icimde bir olasilik hissettim. 
İsbirligi yapabilecegimizi 
dusundum. Bence ikinizi tekrar 
bir araya getirebiliriz.

Georgette in saskinligi kizginliga donusur.

GEORGETTE
Buna inanamiyorum! Simdi de 
yaptgin kucuk kacamaktan sıkıldın 
mı? Bu kadar yetti mi? Artık 
suçluluk da duymamak için 
hepimizi absürt mutlu bir sona 
dogru manipule etmeye mi karar 
verdin? Hayatımda birçok kontrol 
manyağıyla tanıştım hatta 
kendimin de onlardan biri 
olduğuna eminim ama sen! Senin 
yanında çırak çıkarım!

MAGGIE
Niyetim size hakaret etmek filan 
değil.
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GEORGETTE
Onu kendin terk edebilecek kadar 
onurlu ol ve benim de John un da 
çocukların da hayatını kendi 
bencilliğin uğruna zehirlediğin 
gerçeğiyle yüzleş! Bu senin 
yükün! Bunu hak ettin! 

MAGGIE
Nasıl? Pardon da madem bu kadar 
mükemmel bir evliliğiniz vardı 
John neden bu kadar berbat 
haldeydi? Çünkü sen onu ihmal 
ettin. Onu kullandın. Onun 
yeteneklerine saygı duymadın.

GEORGETTE
Peki madem ben bu kadar korkunç 
biriyim niye bizi tekrar bir 
araya getirmeye çalışıyorsun?

MAGGIE
Senin son derece ben merkezci ve 
hep yardıma muhtaç biri olduğunu 
düşünsem de.. Bu durum aslında 
John u dengede tutmuş. Seninle 
ilgilenmek John u kendinden başka 
birini de düşünmeye teşvik 
ediyormuş. 

GEORGETTE
Yeter! Evliliğim hakkında 
yaptığın bu yüzeysel 
degerlendirmelerini kendine 
sakla. Johnla aramızda neler 
olduğu hakkında en ufak bir 
fikrin yok! Neyin kötü olup 
nelerin muhteşem olduğunu 
bilemezsin!Hiçbir zaman da 
bilemeyeceksin! Şimdi çık git 
evimden lütfen!


