
Marvin's Room

Lee: Aslında şu peruğu senin için düzeltebilirim. 

Bessie: Kötü mü gözüküyor?

Lee: Hayır. Ama bir peruğun varsa, ondan keyif almayı denemelisin. 
Değişik saç modellerini denemelisin. Belki de biraz spor bi şey. Belki 
şehirde akşam yemeğine çıkma saç şekli.. gibi bi şey.

Bessie: Ben her zaman öylece bir tarıyorum.

Lee: Ayrıca tüm makyaj takımım burda yanımda görmek ister misin?

İşte bu harika bir gece kremidir Bessie. Bu da aslında bilemiyorum.

Bessie: Makyajı hiç bir zaman pek dert etmedim.

Lee: Bence etmelisin. Çünkü eğlencelidir.Ayrıca  da ne zaman kiminle 
karşılaşabiliceğini asla bilemezsin.

Bessie: Aman tanrım. Bir erkeği düşünmeyeli yıllar oldu.

Lee: Yalan söylüyorsun

Bessie: Lee. Beraber çok akit geçiremediğimiz için üzgünüm.Kavga 
etmemizi istemiyorum.

Lee: Ettiğimizi hiç düşünmüyorum. 

Bessie: Biribirimizle iyi geçinmemizi istiyorum. 

Lee: Zaten iyi geçiniyoruz. 

Bessie: Hayır demek istediğim ben sadece  iyi geçinmemizi istemiyorum. 
Birbirimize kibarlık yapmamızı istemiyorum. 

Lee: Peki tamam. Bana uyar. 

Bessie: Ben istiyorum ki  ben şu anda hiçbir şey bana bundan daha önemli 
gelmiyor.



Lee: Biz kız kardeşiz. 

Bessie: Şu anda biriyle görüşüyor musun?

Lee: Genellikle. 

Bessie: Umarım hayatında gerçek biri vardır.

Lee: O açıdan bir derdim yok. 

Bessie: Şey ben.. O şeyden bahsetmiyorum.

Lee: Belki de etmelisin. Hayatında aşka hiç yer vermemiş olman bir 
sebep yok ki.

Bessie: Gerçek bir aşkım vardı. 

Lee: Var mıydı?

Bessie: Evet

Lee: Peki o biliyor muydu?

Bessie: Evet.

Lee: Nasıl olurda benim bundan haberim olmaz?

Bessie: Tanıdığın biri değildi.

Lee: Hadi ama. Başkasına anlatacak halim yok herhalde. 

Bessie: Clarence James.

Lee: Kim?

Bessie: Doğrusu sadece yazları buralarda olurdu. 

Lee: Aman tanrım. Bir karnaval çalışanıyla beraber oldun!

Bessie: Evet ama çok hoş biriydi. 

Lee: Ben kötü bi şey demedim. 



Bessie: Gizli tutmamın sebebi de işte bu. 

Lee: Vay be. Hangisiydi peki?

Bessie: Genelde dönme dolabı çalıştırırdı. 

Lee: Evet onu hatırlıyorum. çok hoştu. 

Bessie: Evet. Ve  gördüğüm en komik gülmeye sahipti. Ağzını gerçek 
anlamda kocaman açardı ve hiç ses çıkmazdı. 

Lee: Tanrım. 

Bessie: Hiç ses çıkmazdı. 

Lee: Vay be. Peki sonra noldu?

Bessie: İşte, gitmeden nasıl son pikniklerini göl kıyısında yaptıklarını 
bilirsin, değil mi?

Lee: Elbette.

Bessie: Clarence  yüzmek için göle girdi.. Herkesin orda olduğunu ve onu 
izlediğini biliyordu. Ailesi arladaşları ve sen ve ben. Ve.. Ve.. o, şey 
gülüyordu. Bilirsin suratını komik şekillere sokuyordu falan bu da hepimizi 
güldürüyordu. Sonra tekrar suyun altında gözden kayboluyor.

Lee:Evet

Bessie: Ve birden tekrar su üstüne çıkıyordu. Ve o daha da şiddetli 
gülmeye devam ediyordu. Sonra tekrar suya daldı ve bu sefer dışarı 
çıkmadı. Suyun yüzüne çıkmadı. 

Lee: Evet.

Bessie: Suyun yüzüne çıkmadı. 

Lee: Ne?



Bessie: Evet. Gülmek ve boğulmak ifadesi Clarence de aynı gibi gözüktü. 
Suda boğuldu. Ve biz Tanrım, biz öylece.. orda öylece durmuş onu 
izliyorduk. 

Lee: Aman tanrım. Bunu bana daha önce hiç anlatmadığına inanamıyorum. 

Bessie: İnsanlara karnaval çalışanı bir erkek arkadaşım olduğunu 
söyleyemiyorsam onlara karnaval çalışanı erkek arkadaşımın boğulduğunu 
söyleyemem demektir. 

Lee: Elbette ama bana söylemen gerekirdi. 

Bessie: Biz hiçbir zaman o kadar yakın değildik. 

Lee: Değil miydik?

Bessie: Hayır.

Lee: Şu peruğa bi şeyler yapmamı istiyor musun?

Bessie: Ne gibi?

Lee: Bilmem. Dur bi bakayım. 

Bessie: Bak işte. 

Lee: Hayır. Başından çıkartman gerekiyor.

Bessie: Oh. 

Lee: Acıtmıcam. Bu iyi perukmuş Bessie. Güzel bir havalandırma var. 
Bununla bi şeyler yapabiliriz. Yapmamı ister misin?

Bessie: Elbette.

Lee: Evet örgüsü çok iyi. Bu yolculuğu iyi ki yapmışız. Daha uzun 
kalabilmeyi isterdim. Tut şunu. Gidip fırçamı getireyim. Buldum. 


