
MYSTIC RIVER 
Dave 
Nerelerdeydin? 

Celeste 

Dışarıda . . . Ne seyrediyorsun? 

Dave 
Vampir filmi. Az önce herifin kafasını kopardılar . . . Nereye gittin Celeste? 

Celeste 
Arabamda oturuyordum nehir kenarında. Bazı şeyleri düşünüyordum. Bilirsin.

Dave 
Neleri düşünüyordun? 

Celeste 
Bilirsin işte. 

Dave 
Hayır, aslında bilmiyorum. 

Celeste 
Bir şeyler. O günü. Katie’nin ölümü. Zavallı Annabeth ve Jimmy’yi.. Bu tür şeyleri.

Dave 
Bu tür şeyleri. Benim ne düşündüğümü biliyor musun? Vampirler..

Celeste 
Ne olmuş onlara? 

Dave 
Onlar yaşayan ölü ama bence bunda çok güzel bir şey olabilir. Belki insan bir gün uyanıp insan 
olmanın nasıl bir şey olduğunu unutabilir. O zaman sorun olmaz.

Celeste 
Neden söz ediyorsun Dave? 

Dave 
Vampirler tatlım.. Kurtadamlar.

Celeste 
Mantıklı konuşmuyorsun. 



Dave 
Katie’yi öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Bugünlerde mantık dediğimiz şey bu mu? 

Celeste 
Bunu da nereden çıkarttın? 

Dave 
Katie’nin öldüğünü öğrendiğinden beri bana bakmadın bile. Hatta benden iğreniyor gibisin. 

Celeste 
Dave . . . 

Dave 
Ne? 

Celeste 
Hiçbir şey düşünmüyorum. Kafam karışık, tamam mı?- Arkadaşın Sean bile---

Dave 
Belki anlamamış olabilirsin ama o benim arkadaşım falan değil. 

Celeste 
Bana seni sordu! Ne zaman eve geldiğini.

Dave 
Ona ne söyledin? 

Celeste 
Uyuduğunu söyledin. 

Dave 
İyi cevap bebeğim. 

Celeste 
Tanrım, neden onlara hırsızı anlatmıyorsun .? 

Dave 
Hırsız mı? Evet, ne düşündüğünü anlıyorum. Katie’nin öldüğü gece üzerim kanlı dönüyorum o halde 
onu ben öldürmüşümdür, değil mi? Lanet olsun…

Dave histerik bir şekilde gülmeye ardından ağlamaya başlar başlar
Ha, ha, ha. Ha, ha . . . Henry. 

Celeste 
Ne? Henry mi? 



Dave 
Henry ve  George. Daha önce kimseye anlatmadım. Bunlar onların adlarıydı. Komik değil mi? En 
azından kendilerine öyle diyorlardı ama onlar kurttu ve Dave kurtlardan kaçan çocuktu.

Celeste 
Neden söz ediyorsun Dave? 

Dave 
Henry ve George’dan. Beni dört günlük bir gezintiye çıkardılar. Uyku tulumu verip sıçan dolu bir 
kilere kapattılar. Ve Celeste çok eğlendiler.  O zaman kimse Dave’e yardım etmedi. Dave başka biri 
gibi davranmak zorundaydı. 

Celeste 
Yani onca yıl önce sen küçük bir çocukken mi? Dave . . . 

Dave 
Dave öldü. O kilerden kimin çıktığını bilmiyorum ama o olmadığı kesin! Bak hayatım.. Lanet olsun.. 
Vampirler gibi. Bir kez içine girnce orada kalıyor.

Celeste 
Ne kalıyor? 

Dave 
Roma Basin’de çocuk fahişeler olduğunu biliyor muydun? . Lanet olsun.. Artık aklıma güvenemiyorum 
Celeste.. Seni uyarıyorum, aklıma güvenemiyorum! Çıkmalıyım. Aklımı toparlamalıyım..

Celeste 
Tamam. . .


