
Masada otururlar. İçki eşliğinde hararetle konuşurlar. 

SELENA 

Anlamadıysan sana yardım etmeye çalışıyorum. 

DOLORES 

Başkalarının hakkımda düşündüklerini zerre kadar önemsediğimi mi düşünüyorsun? 

SELENA 

Hay Allahım 

DOLORES 

Yalnız sen. Senin düşündüklerin. Bir tek o kaldı önemsediğim. 

SELENA 

Seni hapse yollayamam. 

DOLORES 

Bunun dünyanın sonu olduğunu mu düşünüyorsun? Allahım! bu kurtuluş olur. Oturmak ve uyumak. 
Her gün üç öğün yemek. 

SELENA 

Belki de sen mutsuzlukla besleniyorsun. Ne dersin? Ne dersin, anne? 

DOLORES 

Bu seni rahatlatacaksa. 

SELENA 

Vera orospunun teki. Ağzı bozuk. Aşağılık. Adinin teki. Neden terk etmedin? Arkana bakmadan 
yürümedin? 

DOLORES 

New York’da yaptıkları gibi mi? 

SELENA 

Biri benim canımı acıtırsa, ondan uzaklaşırım. Bunu çok uzun zaman önce, New York’a gelmeden 

öğrenmiştim. 

DOLORES 

Senin canını acıtan ben değilim. 

SELENA 

Bu ne demek şimdi? Onu mu suçluyorsun? şimdi bunu mu yapıyoruz? O ayyaşın tekiydi…Belki sana 
vurmuştu. Hatırlamıyorum. 

DOLORES 



Pek bir şey hatırlamıyorsun anlaşılan. 

SELENA 

Şu anda kendini savunacak durumda değil nasılsa, öyle değil mi? 

DOLORES 

Sen gerçekten hatırlamıyorsun, öyle mi? 

SELENA 

Bak, Allahın belası liste burda. Bununla ne istiyorsan yap.  

DOLORES 

Bu yüzden o kadar karışık değil mi? 

SELENA 

Karışık. Ürkütücü mü demek istedin anne? Durumun mantıklı bir analizini yapmaya çalışıyorsan bence 
doğru kelimeleri seçmelisin. 

DOLORES 

Selena. 

SELENA 

Eleştirinin bir numaralı kuralı anne. Herkesçe kabul edilmiş önceden belirlenmiş kelimeleri kullanarak 
iletişim kurmak 

DOLORES 

Birer içki daha içelim. 

SELENA 

Hayır hayır. Bana bu günlük bu kadar eğlence yeter. 

DOLORES 

Hayır. şu anda oturuyorsun ve şu boktan içecekleri de yok edebilirsin. Bu masada oturacağız ve birer 
içki içeceğiz ve işimiz bittiğinde, ben bitti dediğimde yukarı koşup aldığın o minik haplardan hangisi 
seni daha iyi hissettirecekse onu alabilirsin. Baban, Selena. Baban seni taciz etti. 

SELENA 

Seni orospu. Sen yalancı yaşlı orospunun tekisin. 

DOLORES 

Selena 

SELENA 

Psikopatın tekisin sen. Bunun ne kadar delice bir iddia olduğunun 

farkında mısın? 



DOLORES 

Hayır. Allahım, böyle bir şeyi uydurabileceğimi mi düşünüyorsun? 

SELENA 

Bunu şu anda mı uydurdun yoksa daha önceden hazırlamış mıydın bu 

yalanı? 

DOLORES 

Nasıl olur da hatırlamazsın? Bu nasıl mümkün olabilir?  

SELENA 

Senin ona vurduğunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Kafasından 

aşağı akan kanları hatırlıyorum. İçki içtiğini hatırlıyorum. 

Kavgalarınızı hatırlıyorum ama bu….. 

DOLORES 

Selena, senin hiç bir suçun yok. 

SELENA 

Mackey haklı. Sen tehlikelisin. Canın cehenneme. 

DOLORES 

Selena, yalvarırım. Bana inanmalısın. 

SELENA 

İnanmıyorum. 

DOLORES 

Selena! 

 


