
Toprak yolda arabanın önünde konuşmaya başlarlar.  

NOAH 

İlginç bir sabah. 

ALLIE 

Evet. Lon buraya gelmiş. 

NOAH 

Buraya mı gelmiş? 

ALLIE 

Evet, yolda gelirken arabasını gördük. Otelin önünde. 

NOAH 

Bakıyorum mektuplarımı almışsın. 

ALLIE 

Nihayet. 

NOAH 

Ne yapmaya karar verdin? 

ALLIE 

Bilmiyorum. 

NOAH 

Oraya geri mi döndük? Oraya mı döndük şimdi? Geçirdiğimiz birkaç gün ne olacak? Yaşadık o günleri, 
biliyorsun. 

ALLIE 

Yaşadığımızı, olanları biliyorum. Ve şahaneydi. Aynı zamanda sorumsuzcaydı. Benim otelde bekleyen 

bir nişanlım var. Yaptığım şeyi öğrenince paramparça olacak. 

NOAH 

Yani benimle sevişecek sonra da kocana mı döneceksin? Planın bu mu? 

Bu benim geçemediğim bir sınav mıydı? 

ALLIE 

Hayır. Ben bir adama söz verdim. O bana yüzük verdi. Sözümü verdim. 

NOAH 

Ama sözün şimdi cehennemin dibine girdi. 

ALLIE 

Bilmiyorum. Bunu onunla konuştuktan sonra anlayacağım. 



NOAH 

Sence de öyle değil mi? Bunun sözünde durmakla ilgisi yok. Kalbinin yönüne gitmekle de ilgisi yok. Bu 
güvenlik duygusu. 

ALLIE 

Bu ne demek oluyor şimdi? 

NOAH 

Para! 

ALLIE 

Sen neden bahsediyorsun? 

NOAH 

Onun bir yığın parası var! 

ALLIE 

Şimdi senden nefret ettim. Seni kendini beğenmiş. 

NOAH 

Ben de senden nefret ediyorum. Şimdi gidersen senden daha fazla nefret edeceğim. Ben burada 
yaşıyorum. Bu olanların hiç birine dikkat etmedin mi sen? 

ALLIE 

Etmedim sanırım. Herhalde bütün sinyallerini yanlış okudum. 

NOAH 

Evet, sanırım öyle yapmışsın. Sıkıldın sen! Sıkıldın, bunu sen de biliyorsun. Eğer bir şeyler eksik olmasa 
buraya gelmezdin. 

ALLIE 

Mağrur sersem adam seni! 

NOAH 

Benimle kalsan ne olur sanki? 

ALLIE 

Seninle kalmak mı? Neden? Halimize bak. Şimdiden kavga etmeye başladık. 

NOAH 

Evet, hep böyle yapıyoruz. Kavga ediyoruz. Kibirli bir sersem olmaya başladım, sen bunu bana 
söylüyorsun. Sen baş ağrısı olmaya başladığın zaman da ben sana bunu söylüyorum. Senin duygularını 
incitmekten korkmuyorum. Çünkü sen, yine bir sonraki baş ağrıtıcı bir şeyi 

yapmaya koyuluyorsun. 

ALLIE 



Ne olmuş yani? 

NOAH 

Yani ilişkimiz kolay olmayacak. Gerçekten zorlu olacak. Ve buna her gün katlanmak zorunda kalacağız. 
Ama ben bunu istiyorum. Çünkü seni istiyorum. Senin tamamını sonsuza dek istiyorum. Benim için bir 
şey yapar mısın? Lütfen. Benim için hayatının 30-40 yıl sonrasını gözünün önüne getirmeye çalış 
lütfen? Eğer o adamla görüyorsan git. Seni bir kez kaybettim ve eğer gerçekten istediğin oysa, sanırım 
tekrar kaybetmeye dayanabilirim. Ama sakın kolay yolu seçme. 

ALLIE 

Hangi kolay yol? Kolay bir yol yok ki. Ne yaparsam yapayım birileri inciniyor. 

NOAH 

Herkesin ne istediğini düşünmeyi keser misin? Benim ne istediğimi düşünmeyi bırak. Ya da onun ne 
istediğini. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? 

ALLIE 

Bu o kadar basit değil. 

NOAH 

Sen ne istiyorsun? Lanet olsun ,sen ne istiyorsun? 

ALLIE 

Benim gitmem gerek. 

 


