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Maggie-Ike

IÇ/GECE-IKE’IN APARTMANI

MAGGIE:Merhaba Ike.

IKE: Sakın kapıcımın da hayranlarından biri olduğunu söyleme.

MAGGIE: Kedinle arkadaş olmaya çalışıyorum… Burada olmamın bir sakıncası var

mı?

IKE: Başka bir seçeneğim yok bu durumda var mı? Ama Italics adına bir şey

söyleyemem. Hain!

MAGGIE: Sinirli olduğun için seni suçlamıyorum… Ya da öfkeli olduğun için…

Kızgın? Kan beynine sıçradığı için?

IKE: Belki… Neden buradasın Maggie? İş için mi? Senin ışıklarını gördüm. Çok

güzeller.

MAGGIE: Her zaman yapmak istediğim bir şeydi.

IKE: (Balkondan seslenerek.) Yeni bir kariyer başlangıcı yapabilirsin… Neyse.

Burada ne yapıyorsun?

MAGGIE: Ben… neden bazı şeylerden… kaçtığım hakında konuşmak istiyordum.

IKE: Önemi mi var?

MAGGIE: Bence var… Düğünde insanların arasından yürürken, benim gerçekte kim

olduğum hakkında hiç bir fikri olmayan birine doğru yürüyordum…Ve



bunun yarısı, diğer kişinin hatasıydı, çünkü ben o insanı, gerçekten istediği kişinin

ben olduğuma ikna etmiştim. Bunu yapamazdım çünkü o zaman bu yalan

olurdu…Ama sen… sen gerçek beni tanıyorsun.

IKE: Evet, tanıdım.

MAGGIE: Ben tanımıyordum. Ve düğünde beni sen düzeltmedin.

IKE: Evet ben hiç bir şeyi düzeltmedim. Sonuçta ben bir kamyonu kovaladım.

DIŞ/GECE-IKE’IN APARTMANI-BALKON

MAGGIE: Kamyonu kovalamayı neden bıraktığını anladım. Açıklamama izin ver.

Durum şu ki, benim en kötü halimi gördün, en utanç verici, üçkağıtçı

tarafımı, kanıtlanabilir bir şekilde psikozlu olduğumu. Ve eğer beni

sevdiysen… Demeye çalıştığım, şimdi… Hayal edemiyorum. Benedict-

IKE: Arnold

MAGGIE: Benedict yumurtalarını seviyorum. Diğerlerinden nefret ediyorum.

Büyük düğünlerden nefret ediyorum. Herkes sana bakıyor. Herkesin işe

gittiği, hafta ici bir gün evlenmek istiyorum. Ve eğer gün batımına doğru

atımı süreceksem, kendi atımı istiyorum.

IKE: Bunları yazmam gerekiyor mu?

MAGGIE: Bir şey daha.

IKE: Hayır bana söyleyebilirsin. Gelsene.

MAGGIE: Tamam… Bunlar senin için.

IKE: Kullanılmış.

MAGGIE: Onlar benim. Sana koşu ayakkabılarımı hediye ediyorum.



IKE: Bu gittikçe ciddileşiyor.

MAGGIE: Bir şey daha var. Bundan sonra daha fazlası olacak diye düşünebilirsin

ama lütfen otur… Şunu elinden alalım, tamam. Tamam…

IKE: Oh hayır… Tanrım, hayır.

MAGGIE: Hayır, hayır… Yüzünü saklama. Bu sadece hayatta bir kere başına gelir.

Bu benim için bir ilk ve bunu kaçırmak istemezsin.

IKE:Maggie, bunu biraz düşünmem gerek.

MAGGIE: İyi… Bunu söylemeni bekliyordum.

IKE: Beklemiyordun?

MAGGIE: Bekliyordum, eğer tek seferde “evet” deseydin, devamını

söyleyemeyecektim. Ve bunun için çalıştım. Hazır mısın?

IKE: Dinliyorum.

MAGGIE: Zor zamanlarımız olacağını garanti ediyorum. Öyle zamanlar olacak ki,

sen ya da ikimiz bu işi bitirmek isteyebileceğiz. Ama sana şunu da

garanti ediyorum ki, benim olmanı sormazsam, hayatım boyunca pişman

olacağım. Çünkü kalbimdeki tek gerçek aşkım sensin.

IKE: Güzel konuşma, Maggie

MAGGIE: Bunu, bir yazardan alıntıladım. Eee?

IKE:Dans et benimle?




