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MARK

Uyumalısın

MILDRED

Sen dalınca ben de uyurum

                                       MILDRED ETRAFI TOPLAR

MARK

Hiç duramazsın değil mi?

MILDRED

Neden duracakmışım?

MARK

Birşeyleri düzenlemeyi bırakmak..

MILDRED

Rahatsız ettiysem dururum

MARK

Ya rahatsız olmak değil, geçmişe gidiyorum sadece. Artık yanıma otur.

     MILDRED OĞLUNUN YANINA OTURUR 

Anlaman çok kötü oldu değil mi?

MILDRED

Neyi anlamam?

MARK

Öncelikle eşcinsel oluşumu. Hadi hiç mi süphelenmedin?

MILDRED

Sporda her zaman iyiydin zaten.

MARK

Anne, burada olmana gerçekten çok sevindim

MILDRED

Diğer şey ne?

MARK



Ne diğer şeyi?

MILDRED

Birincisi eşcinsel olduğunu öğrenmemin çok kötü olduğunu söyledin. Peki ya ikincisi ne?

MARK

Ölecek olmam.

MILDRED

Söyleme sakın

MARK

Klaus anne-oğul döngüsüne geri dönemem tamam mı? Artık Iverson ailesinin tüm gerçeği 
saklama oyununu oynayamam çünkü gerçek her zaman oradadır ama biz ondan hep 
saklanırız.Hiç orada var olmadığını düşünürüz ,tamam mı? Bu çok fazla enerji gerektiriyor 
ve benim hiç enerjim yok.

MILDRED

Tamam benim var mı sanki enerjim

Benim de yok belki

MARK

Tanrım, böyle olsa iyi olurdu işte!

MILDRED

Tamam baştan başlayalım. Eski döngüler yok, bu dört duvar arasında gerçek su yüzüne 
çıkacak. Bir yanlışım olursa beni uyarırsın sen olur mu.

MARK

Sen, sen ilk olacaksın.

Söylediklerine göre ilk adımlar zorunluymuş.

MILDRED

Doktorun söylediğine göre pek ziyaretçin olmamış.

MARK

Beni biliyorsun anne. Hiç bir zaman çok fazla arkadaşı olan bir tip değildim. Hem kendi 
çevremde bile sonuncuydum.

MILDRED

Oda arkadaşın ne oldu? Jack.

MARK

Anne, oda arkadaşım değildi. Bir yıl önce öldü. Doktorumla konuştuğunu biliyorum.  
Vaktimin doluyor olduğunu söylediğini de. Vakit varmış gibi yapmayalım olur mu?



MILDRED

Başka bir film izlemek ister misin?

MARK

Ne istediğimi söyleyeyim, bir oyun oynamak istiyorum.

MILDRED

Bir deste kağıt getirmemi ister misin?

MARK

Hayır öyle bir şey değil. Biraz düşünüp birbirimize söylemek isteyip de aslında 
söyleyemediğimiz şeyler var mı diye bakalım. Özel bir şey, bir sır, bir duygu, bir anı. Ne 
olduğu hiç önemli değil yeter ki doğru olsun.

MILDRED

Becerebilir miyim bilmiyorum.

MARK

Denesen benim için?

MILDRED

Hm...                           MILDRED DÜŞÜNÜR, DOLANIR.

MARK

Bekliyorum

MILDRED

Babanı aslında hiç sevmedim, bir an bile.

MARK

Vay canına. İyi başladın.. Neden evlendin peki?

MILDRED

Otuzuma gelmiştim artık. O zamanlar buna mutluluk için son şans derlerdi. Babanın güvenli 
bir işi vardı. Annem babanla evlenmemi söylerdi. Cenaze işinde olduğundan hiç bir zaman 
işsiz kalmaz, derdi. İnsanlar her zaman-

MARK

İnsanlar her zaman ölür.

MILDRED

İnsanlar her zaman ölür.

MARK



Peki onunla kalmaya neden devam ettin?

MILDRED

Şey..senin için.

Sanırım bizim kuşaktan kalan son kadın benim. Yani boşanmayı bir kez olsun düşünmedim 
bile. Öldüğünde öyle hafifledimki.

MARK

Lütfen kelimeleri esirgeme anne.

MILDRED

Bu yeni içtenlik ruhu çok hoşuma gitti. Tuhaf bir şekilde ferahlatıyor. 

MARK

Anne? Anne..

MILDRED

Yanındayım

MARK

Jack nerde?

MILDRED

JACK burada değil.

JACK

Şimdi buradaydı. Hayır burada olan sendin.

MILDRED

Evet ben buradayım.

MARK

Buradasın değil mi?

MILDRED

Buradayım

MARK

Bana ölümü anlat

MILDRED

Hatırlıyor musun uzun zaman önce hala karnımın içindeydin. Sonra kasılmalar başladı. 
Şimdi yine oluyor.

MARK



O hikayeyi anlat.

MILDRED

Hangi hikayeyi?

MARK

Tavşan ve sallanan sandalye olanı.

MILDRED

İyigeceler Ay..

MARK

Evet onun sonunu seviyorum , bana sonunu oku.

MILDRED

İyigeceler tarak. İyigeceler fırça. İyigeceler Hiçkimse. İyigeceler şşşlayarak sessizliği 
sağlayan yaşlı teyze. İygeceler yıldızlar. İyigeceler heryerdeki sesler..


