
THELMA & LOUISE

araba içi - gece
Louise bir mendille silahı siler . 
.. sanki yavaş çekimdeymiş gibi hareket etmekte.. 
Silahı koltuğun altına saklar.

Thelma izlemektedir.

THELMA 

Louise. 

              Louise cevaplamaz.
THELMA 

            Louise.  Nereye gidiyoruz?
LOUISE 

                     (gergin)
        Bilmiyorum, Thelma!  Bilmiyorum!
       Kes sesini de düşünebileyim.

THELMA 

        Polise gitmemiz gerekmez mi? Yani,
        bence police anlatmalıyız.
LOUISE 

 Ne anlatalım Thelma?!  Sence polise ne anlatmalıyız?

THELMA 

         Bilmiyorum..neler olduğunu anlatırız.

LOUISE 

Hangi kısmı? 

THELMA 



       Hepsini. Bana tecavüz ettiğini.
LOUISE 

        100 kişi bütün gece yanak yanağa dans 
ettiğinizi gördü Thelma! Buna kim inanır?!  Öyle bir 
dünyada yaşamıyoruz
LOUISE 

      Göze çarpmamalıyız. Ne dediğimi anlıyor musun ?
THELMA 

Evet. 

LOUISE 

        Kimseyle muhabbete filan başlama..
İlgiyi üstüne çekecek hareketlerde bulunmaman lazım. 
Ne dediğimi anlıyor musun ?
       (Thelma onaylamaktan ziyade titrer gibi)
LOUISE 

           Lütfen anladığını söyle.

Thelma şimdi daha kararlıca onaylar gibi davranır, 
anlamaya başlamıştır. Louise ve Thelma masa 
başındadır, coffee…  Louise harita açar. 
….Araba dışarda parkta..
LOUISE 

                (Kendi kendine düşünür gibi)
      Düşünmemiz gerek..Şimdi paniklemenin zamanı 
değil. Soğukkanlı durmalıyız..Paniklersek işimiz 
biter. Kimse görmedi..Kimse bizim yaptığımızı 
bilmiyor. Yani hala güvendeyiz. Sadece bundan sonra 
ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor.

THELMA 

        Bir şey söyleyeceğim Louise. Tatil dediğin 
böyle olur…Kesinlikle iyi vakit geçiriyorum.
      Çok eğlenceli…



LOUISE 

Eğlenmeye bu kadar kafayı takmasaydın şimdi burada 
olmazdık.

         
THELMA 

 Bu ne demek şimdi?
LOUISE 

 Kes sesini demek, Thelma.
THELMA 

   Yani hepsi benim suçum öyle mi..

Sessizlik

LOUISE 

Baraz susalım..

      Thelma kalkıp tuvalete doğru gider.
THELMA 

         Tuvalete gitmem gerek.Üzgünüm..
Thelma yerde uzanmış tavanı seyretmektedir.  Louise 
odada dolanmakta ve çekmeceye bir şeyler koymakta.

THELMA 

       Neden bavulları açıyorsun?  Biraz 
uyuyacağımızı söylemiştin.
 (Louise bavulları açıyor olduğunun farkında değil)

LOUISE 

        Oh, bilmiyorum.. Biraz gerginim..
       Ne yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
THELMA 

         İyi, karar verince beni uyandır öyleyse.



LOUISE 

          Sana ne oluyor şimdi böyle?
 
THELMA 

Ne demek?
LOUISE 

           Neden böyle yapıyorsun?
THELMA 

      Ne yapıyorum?!  Nasıl davranmam gerekiyor? 
Birinin kafasına sıktıktan sonra nasıl davranılır 
bilmiyorum kusura bakma !

LOUISE 

        Ne yapacağımız konusunda yardım edebilirsin!
Karar vermemiz gerek. Çabala yardım et.

THELMA 

Polise gidelim dedim, istemedin; o yüzden açıkçası, 
Louise,gerçekten hiç bir fikrim yok.

LOUISE 

        Aceleye ne gerek var, Thelma?
  Biraz beklersek onlar zaten gelirler..!  Tanrım.. 

Hapse girmeye henüz hazır değilim tamam mı?. Neden 
sen bir havuza filan gitmiyorsun..biraz yüzsene ben 
de ne yapacağımıza karar vereyim…

THELMA 

                Anahtarlar?
LOUISE 

           O arabaya dokunmuyorsun .



THELMA 

    
Eşyalarım arabada! Of şu arabanı başkalarından daha 
çok önemsiyorsun..
LOUISE 

   Başkaları başıma bela açıyor arabaysa beladan 
kaçırıyor tatlım..


