
VICKY, CRISTINA, BARCELONA

VICKY

Umarım gitmek konusunda ciddi değilsindir.

CRISTINA

Allahım, bu adam çok ilginç birisi.

VICKY

İlginç mi? Dalga mı geçiyorsun? O kadar ilginç olan ne? İkimizi de yatağa atmak istiyor, ama 
herhangi birimize de razı olur. Bu durumda, sana.

CRISTINA

Vicky, ben koca bir kızım, tamam mı? Onunla yatmak istersem yatarım, istemezsem de 
yatmam.

VICKY

Christina, tamamen yabancı birisinden bahsediyoruz. Hiç düşünmeden atlıyorsun. Yanlış 
duymadıysam karısına şiddet kullanmış.

CRISTINA

En azından öyle fabrika çıkışlı zombilerden biri değil, anlıyor musun? Yani ne bileyim, bu onu 
tanımak için güzel bir fırsat olur.

VICKY

Hayır olmaz. Bu göz alıcı kadın döven aslan parçasıyla Oviedo’ya gitmem ben, tamam mı? Sen 
onun bu atılganlığını çekici buluyorsun ama ben bulmuyorum. Ve ayrıca kesinlikle yakışıklı 
değil.

CRISTINA

Bence çok yakışıklı. Çok acayip bir görünüşü var. Yani, anla işte, gerçekten çok seksi.



VICKY

Onu böyle bulman çok normal, çünkü biliyorsun, sen bir ruh hastasısın.

CRISTINA

Bak, en azından ‘bende yalan yok’ tavrını takdir etmelisin.

VICKY

Neden bahsediyorsun? Hepsi yalan dolan. Ben Oviedo’ya falan gitmiyorum. Birincisi, 
hayatımda Oviedo diye bir yer duymadım. İkincisi, bana hitab etmiyor. Üç, farz et ki nişanlı 
değilim ve bir ispanyolla çılğınlık yaşama özgürlüğüm var, yine de onu seçmezdim.

Vicky’nin telefonu çalar. Vicky çantasından çıkarır ve cevap verir.

VICKY (devam)

(telefonda)

Alo? Selam. Şu an konuşamam. Christina’yı olası bir ölümcül hatadan kurtarmaya 
çalışıyorum. Ne? Yoo, herzamanki şeyler. Tamam, seni sonra ararım. Ben de seni seviyorum.

CRISTINA

Şimdi eve dönersek bavula bir iki eşya atarız, sonra da onunla orada buluşuruz. Ya bak, ben 
bir anda bu adamdan çok hoşlandım. Biliyorsun işte, öyle hödük sünepelerden değil anlıyor 
musun? O yaratıcı ve sanatsal.

VICKY

Hödük sünepe mi? Ne yani anlamadım-- Doug hakkında öyle mi düşünüyorsun yoksa?

CRISTINA

Doug? Doug hakkında kim ne dedi şimdi?

VICKY

Çok saçma. Öylece bir uçağa atlayıp uçma fikri hoşuna gidiyor senin.



CRISTINA

Biliyorum. Sadece kendimden korkunca korktuğumu anlıyabiliyorum.

VICKY

Bu bir hata, Cristina.


