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19 INT. CYNTHIA BISHOP’UN APARTMANI--- GUNDUZ

(Ann Cynthia’nın iş için giyinmesini izler.)

ANN
Bilmiyorum. Burada okula gitmiş, daha sonra bir sure New York’taymış, sonra 
Philadelphia, ve daha sonra öylesine seyahat edip durmuş. 

CYNTHIA
Güzel olsa gerek. Eee, nasıl biri, John gibi mi?

ANN
Hayır, hiç değil. Aslında, John’un onu artık o kadar çok sevdiğini sanmıyorum. 
Graham’ın tuhaflaştığını düşündüğünü söylemişti. 

(Duraksama) 

CYNTHIA
Öyle mi peki? Tuhaf mı, yani?

ANN
Yoo, çok değil. Belki onu sadece sokakta görmüş olsaydım öyle düşünebilirdim, ama 
onunla tanışıp konuştuktan sonra…. O sadece biraz …. Bilmiyorum, değişik. 

CYNTHIA
Hımm. Peki tipi nasıl?

ANN
Neden?                   

CYNTHIA
Öylesine, sadece neye benzediğini merak ettim.

ANN
Neden, onu tavlayabilesin diye mi? 

CYNTHIA



Tanrım, Ann, kendine gel. Sadece tipini merak ettim. 

(Ann sessiz kalır.)

CYNTHIA
Ayrıca, eğer onu sikmeye karar versem bile, bundan sana ne?

ANN
Böyle söylemen gerekiyor mu?                         

CYNTHIA
Ne?                      

ANN
Biliyor musun,  bunu sadece beni sinir etmek için soyluyorsun.

CYNTHIA
Böyle söylüyorum çünkü açıklayıcı. 

ANN
Yani, bana öyle bir şey isteyecek biri gibi gelmedi zaten. 

CYNTHIA
Ann, beni çok küçümsüyorsun. 

ANN
Vay, acaba neden.

CYNTHIA 
Bence ikimizi aynı odada düşünmekten korkuyorsun. Bence, bana inkar edilemeyecek bir 
şekilde kapılacağından korkuyorsun. 

ANN
Ah, Tanrı aşkına.  Gerçekten, Cynthia kesinlikle senin sevdiğin tipte bir erkek olduğunu 
düşünmüyorum.



CYNTHIA
Benim “sevdiğim tip”? Bu saçmalık da neyin nesi? Benim “sevdiğim tipin” ne olduğunu
sen nereden bileceksin? 

ANN
Gayet iyi bir tahminim var.          

CYNTHIA
Ann, hiç bir fikrin yok. Bak, bunu neden konuştuğumuzu bile bilmiyorum, onu kendim 
arayabilirim. 

ANN
Telefonu yok.

CYNTHIA
O zaman olduğunda ararım.

ANN
Ama olmayacak.

CYNTHIA
Ne demek olmayacak?

ANN
Telefon almayacak, telefonda konuşmayı sevmiyor.

CYNTHIA
Ay lütfen. Peki, o zaman Zen ustamızın adresini ver. Uğramak için elbet bir neden 
bulurum.                          

ANN
Önce benim onunla konuşmama izin ver.

CYNTHIA
Neden? Adresi ver işte, senin bu işe bulaşmana gerek bile kalmaz.

ANN
Sana adresi vermek doğru gelmiyor…. Sen oraya gidip….

CYNTHIA
Ben oraya gidip ne?         

ANN



İşte… Her ne yapıyorsan onu yapacaksın.

(Cynthia güler. Ann mutsuz bir şekilde Cynthia’nın takı kutusunu karıştırmasını izler.)

ANN
Bir şey mi kaybettin?/ Ne karıştırıyorsun?

CYNTHIA
Bana bir servete mal olan o lanet olası elmas küpeyi.

ANN
Annemize doğum günü için bir şey alacak mısın?                         

CYNTHIA
Bilmiyorum, bir kart falan yollarım.                        

ANN
Kart mı? Ellinci yaş günü için mi?                         

CYNTHIA
Eee, ne var bunda?                         

ANN
Yarım yamalak bir karttan daha fazlasını hakkettiğini düşünmüyor musun? Yani, seni 
doğurdu falan ya. Ellinci yaş günü--

CYNTHIA
Keser misin? Tanrım.                    

ANN
Sadece düşünmüştüm ki---

CYNTHIA
Tamam, Ann, tamam. Bu nasıl fikir: sen ona güzel bir şey satın al, ben de parasının
yarısını ödeyeyim. Tamam?        

ANN
İyi.                    

CYNTHIA
Güzel. şimdi, eğer müsaade edersen, işe gitmem gerekiyor. 




