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rişiLER
TüLY- Kırk beş, elli yaşlannda, kişilik bozuklugu ytl^lnden uzun yıllar hastanede

kaldıktan sonra taburcu edilmiş bir kadın. Her an kızıp tepesi atabilir.

Beceriklidir. Kimse onu aptal yerine koyamaz.

DICK- Itrk beş elli yaşlannda, pek başarılı olınayan bir pop Hip yapımcrsı. Sempatik,

iyi niyetli afrazıIn nz:ıınam,vurdum duymaz bir adam. Kendi aklınca başkalan

için iyi şeyler yapmaya çalrşır ama çogu zaman felek o5nm eder ona.

FLO- Altnrşınr geçkin, uzun stireli şizofren hasta, ömiir boyu hastanede kalacaktır.

ROGER- Yirmi sekiz otuz yaşlannda yapımcmrn yardımcısı. Pratik işlere yathn

bumunun dikine gidenbir adam

LIJKE- Yirmi sekiz otuz yaşlannda pop Hip Kendi yeteneğne inanır.

Çahşkand[ ama yeteııekten yana pek nasibi yoktur.

drERRY- Ellisine merdiven dayamış, ara sıra hastanelik bir manik- depresif. Dimdik bir

eski asker.. Bir siire bşrıtı bir iş adamı olınuş. Sonra emlak

komisyonculuğında karar lolınış.

GEORGİE- Ellisine merdiveıı daymış, keırdini işine adamış, cana yalon sevecen bir hasta

bakıcı adam.

JOK- Yirmisini yeni aşmlş, ikinci sıruf pop şarkrcısı
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Oıcr_
RoGER-

DICK_

Kapat şunu!

(UZAKTA}I) Ne?

Kes şu zınltıyı dedim. ( Kendi boğaznı kesenrıiş gıbi yapar. Müzik birden

kesilir) Hah şöyle, kafamı şişirme daha kahvaltı bile etmedim.

( Bir mendil çıkanr. Leüayı silip tozunu üfler.Üstiindeki yaz|yıokur. )

Doktor Elia Shadwel' in iınrsma . Bölgemizin hasta ve dertli kişilerine hiç

yılmadan ve btlytlk bk azveriyle yapfigı hiznet... (Dikleşir) Ne hoş. (Flo' ya)

Bu benim yeni limonlukta pek gıızel durucak.
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PERDE 1

SAHNE 1

On dokuzuncu yrryrldan kalma bir alol hastalıHan şfü yıudunun geniş, çewe mimarisine

göre düzenlenmiş bahçesi. Ulu bir çmn gölgesinde bir park sırası.

Yalonda Lord Shaftesbury nin iri bir heykeli. Kuşlar öter. Sakin hı sesleri

sabnenin gerisinde seğlam bir duvar ve süslü bir büçe kapısı, kryıda asma kilitler vardır.
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* duvara dayanmıştr. Yalonında köhne bir traktöriin toprağ1

Kaz an DtçaK Dolrımu ounrr.

Flo, çınann altndaki sırada oturur.

Roger film setlerinde görii,len, branda bezinden bir koltııHa girer. kolfuğu yerleştirip çıkar.

Dick aksi yönden girer Elinde Victoria çağından büyiik bir pirinç levta, levhanın tistiinde

bir numara ve 'saüinrşür' yaftası vardır.

Mtizik başlar. Abarfualı bir modenr bir pop şarhsı. Dick sünenin dışına balop bağnı.
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(Roger içeri girerken, erkek hasta bakıcı Georgie onu izler. Dick pirinç levhay

bir kenara koyar)

DICK- Aa...siz hasta b6ftlç1 Inglg olacaksınrz

GEORGIE-Eve! sıınnm siz de Bay Headley...

DICK- Ta kendisi. Dick Hadley' dir adm, reHam filnleri yapanm..İşim güctlın pop

şarhlannr tailtrnak. Tanıştığma sevindim, eminim beraber hoşca vakit

geçireceğiz.. ( El sıkışırlar ) Bu da Ozel yardımcım Roger, burada borusu öten

ikinci adam.

ROGER- Sağolpatron.

DICK-

( Dick kolunu Geoğe' nin omzuna atıp onu öne doğru getirir. )

Akılda kalan bir ad.

Yaptığınızher kiiçtik pop fihni önemlidir biamiçin. Her filın bir sonraki işimizi

sağlar. Bir tanesi bile batsa firma iflas bayrağnı çeker. Bu da sinirlerimizi

gerİyor, değİl mİ Roger?

Hem de yay gbi.

Ama işler ıvı gıderse keyfimize diyecek olmaz. Dogu değil mi, Roger?

Hemde dosdogru, sevinçten çılgına döneriz.

Şimdi yapaıağgmız filınin yağIaballa ytlklü bir bolluk katan gıbi bızim istasyona

yanaşacağrru umuyoruz. Küçiik firırıamızı İflasın eşİğİnden kıırtanp bereket ve

şöhret beldesine ulaştıncak büyilk firsat. Bu gerçekleşirse senin de ekmeğne yağ

stiıriiltiır.

GEORGIE-Ek§ik olınayn efendim.

OİCr- Ama şöyle bir telılike var. Böyle bir yerde işler rayından gkabilir. O zaman al

başına belayı, tren çarpmışa dönerız.

ROGER- Sonumuzolıır.

oGER_

RoGER-

DICK_

RoGER-

DICK-

4

( Luke çekim senaryosrına notlar ekleyerek içeri gırer. )
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DICK- Sayn hastane görevlisi. Ben birlikte çeirşhğım fuş6{ara ' alicenapli ' daınanınm.

Hava basmayı sevrnem . Arkadan vurma huyıun yoktur. sizde eli yilzü dilzgtln

l«zlar varsa bırak ortada salınsınlar. Beni anlıyorsun, degil mi? GiDel lozlar

çekimde dekorun bir parçası gibi gözü okşar. Bilmem anlatabildim mi?

GEORGIE-(Tedirgn ) Korkanm burasr yeri değil.

DICK- Bir tanesi bu, bir tanesi de eğer dobra dobra konuşursak... Buradaki

biraderlerimizle hemşirelerimizden baalan ara sra işi azıtabilir. Bir lçiz anında

bize saldırabilirleı değil mi?

( Flo çıkar )

dICK- Çeşitli olasıiklar var. Lütfen söz ver bana, pusulayı şaşıranlar alüna kaçıranlar,

salya sümtik ahtanlar göztiıııe göriiımesin. Manyak sapıklaf, ar deliler,m ar

deliler kilit alünda futırlsun.

GEORGIE-Merak emeyin hiçbir olay olmayacak.

( Luke girer. Boynuna asılr bir fotoğaf makinası vardır. Heykelin, bahçenin

fotoğrafinı çeker )

DICK- İyi, bunu duyduguma sevindim. Yoksa nahoş vaziyetlerle kaışılaşırsam ne

yapacağımr bilirim. Önceden söylemedi deıne sebep olan ya da olanlann gavgav-

lannr kopardığm gibi hzgın yağda lozarbnm. Anlaşıldı mı?

EORGIE-UsIu durun, haddinüi bilin diye herkesi uyardık. şimdi izjn ytfilşçai2 yapacak

işlerim var.

(Georgie çıkar. Jok girer. Ceketi omlızunda, kafasında Frank Sinatra imgeleri.

Etrafina bakınır.)

DICK- (Arkasından bağırarak)İy, İy, Buna sevindim!

ROGER- (Aynen) Buıa bayıldım!

DICK- (Çtr(ARKEN) Adama iyi göz dağı verdim degil mi?

ROGER- Dediğimizi yapacak. Kafasına daıık etti.

(Çıkarken. Jok Luke' a doffu yürtir. Kendine güvenerek sorar.)

JOK- Pekala?

LUKE- Pekala olan ne?

G

o

-5



6

ı L

JoK_

LUKE-

JoK_

JoK_

LUKE-

JoK_

IJKE_

RoGER-

LUKE-

RoGER_

LUKE_

Provada nasıldrm? Iyl mi? Parlak mı? Parlak dan daha parlak mı? Yoksa göz

kamaştıncl ilrr diyeceksin bana?

Eh, İyice..

Sağ olun. Ne kadar yüce göntillüstintie.

( Hayal kınklığına u$ayarak birkaç adım atar. Sonra durup Luke' a döner. )

Bihyor musun, ben her zarıanboyle bir yere yakışınm diye dtlştlnmUştlmdtiır.

( Hiç ilgilenmeden ) Sahi mi? Niçin?

( Böbilrlenerek ) Kafaırıdan zorun var da onun için. Çılgınn biriyım.

( Kasılarak uzaklaşır. Roger [izerinde yat yazılan klipsli tahtayla girer. Bir takım

notlar almaktadır. )

Pop klibi porno filmden bir gömlek daha tlsttlndtlr. Düa matah bir şey değl,

Roger. Btuıu biliyor muydun?

Sen öyle diyorsan doğrudıır, Reyiz.

Öntine gelen pop klibi çekebilir. Ama isim yapmak için özel bir yetenek gerekir.

Bu filmlerin onda dokuzu süpriintiidtlr. Ancak onuncusu bir esin tıngarıy|a

yaratılır. Ben sadece oyuncularaimz:ımr attım. Bu çalışmam da ytlztimü

ağartacak. Çetin olucak, uzlaşmasu olucak, benim damgamı taşıyacak.

Bir salamlı sandviç ister misin Reyiz?

Bu film halka seslenecek, anlamlı olacak. Bu giintin, şu zııun filıni ...

Ya da balık.. Sanınm tiitsülenmiş çiroz da var..Q.ocBn_
LUKE- İşin ptif taıafi kendi filmini yapmak..Adamlan onlara hizrnet ettiğine

inandıracaksın , ama kendi bildiğinden şaşmayacaksın. Şu pop şarlııcılan,

kameradan ödü kopan acemi herifler. En büytikleri bile amatör. Karşılannda

objektif gördiiler mi dizlerinin bağ çöziiffiyor. İşte tenln giictim burada. Onlann

dile getiremediklerini ben dile getiriyorum. Kameray konuşturan benim.

ROGER- Doğu söze ne denir, Reyiz.
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LUKE_

UKE-

RoGER-

LUKE_

RoGER-

LIJKE-

FLo_

Beni ilgilendiren rock 'n rol1 degl. Beni ilgilendiren yaşııilıın ta kendisi. Şu

gördüğtın ucube yıktınlıp kötil bir anıdan ibaret kalınca, bir zamanlaI neye

benzediğni bidffifilmimizde görecekler. Onun şu korkunç, hasta ııma görkemli

görtinttistinü yakatayacağm. Ben bİr çöktlnıtilntin tanığı olacağm. Fİtm

bobinlerim de bu tanıklığın belsesi. Yıllardır bir bildiri sıınmak iÇin girmek

istedim buraya. Amacım insan onrınınun nasıl aşağlandığnı saptamaktı. İhsan

ruhunun boğazlandıgı bir mezbahayı kayda geçirmek..Burada yaŞayanlan, Çile

çekenleri tanıyonım.

(Flo girer. Ona bakarlar)

Buılar benim gönül dostlanm, can kardeşlerim. Korkulanııı, umutlannr iÇimde

duydum, ben de yaşıyonrm bu tilkede. Sen de esinlenmeye hazınıırsın, Roger?

Yeter ki sen emret, Reyı,

Gördtlklerimizi filme ala]ım dostum, imgeler yaratalım.

( Roger' ın sırtına dostça vunır. )

Hay hay aslanım.

( Roger çftar. Luke resim çekmeyi siirdtlrtir. Flo kameranın öntine gelir )

Afedersiniz, bıraz sola gder misiniz? Kulenin resmini çelonek istiyorum.

Ne yapıyorsun?

( Birdenbire Luke makinasmrn ardından bakar. )

Ne müthiş, ııo ilgnç bir Yüz! Tıpkı, bir Bruegel resmi gıbi.

( FLO' ya elini ıızatır. )

Adım Luke bugtın btıttin $ln buadayım.

( Elini gormezden gelip sraya oturur. )

Aferin, ben de yirmi iki yıldu buradaylm.

(Geri planda yıkım yapan buldozerlerin sesi gelirken, Lııke, kadının resimlerini

çel«rıeyi stirdtirıır. Birden duvann üstiinden atılan bir plastik torba' gtiin ' diYe

yere düşer. )

(Torbaya doffu giderek ) Bu da nesi?

( Hala merceklerinden bakarak ) Buldozerlerin gtlrülfilsü canikom.

erurB_

LUKE-

FLo_

FLo-

LIJKE_
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FLO- tlayr, şu?

( Flo torbayı alır. İçinden bir bluz çıkanp üstiiııe tutar.)

FLO- Güzel...Bir de, şuna uyan etek olsa...

( Bir torba daha yere di§er. Flo onu da alıp bir etek bulur. Gözlerini gök ytiziine

kaldını. )

FLO- Tannm, sana şiikii,rler olsım!

( Duvar iistünde bir ba yıkselir. Bı1 başında bir duş takkesi olan hrpane giyimli

'Bag lady' Tillv' dir.)

TILLY- Beıı geldiiim!

d0-0- Bir ses duydunuz mu?

-TILLY- Benimben..

( Flo tedirgin" öne doğru koşar. )

FLO- Hey, buraya girmek vasak!

TILLY- Duvardanatlayacağm!

FLO- Olmaz! Bu duvar dışandakilerin içeri girmesini engellemek için. Git işine, çek

arabanr!

TIILY- İçeri geliyorum. Benidurduramazsınır.

(Tilly duvann tistiinden bir çocuk arabası aşırmaya çalışır.)

L[JKE- Sansasyonel!

GrO- Giremezsin, buranın sahipleri var.

TIILY- N' olur, biriniz bana yardım etsenize...

FLO- Durdurrm şu kadınr! Kafay $ümğ baksanıza. Görevli biri gelsin. Georgie!

Buna izin veremeyiz.

TILLY- Kapa çeneıri. Beni rahat bırak. Biri yardım etse de şu arabay gçirsem..Lütfen..

( Luke, Tilly' ye yardım etrıek için ilerler. )

FİLO- CehenneıııliHer soluğu burada alacak. İpini koparan gelecek. Şu kaünın aklını

başına getirin!

LUKE- Tannm! Deli, çekil oradan!

FLO- Buraya ğemezsin!

8
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TILLY- Susar mrsıır? Başrmr belaya sokacaksın.

( Tilly öne gelip başlığıoı çıkanr. )

FLO- Başıma gelenler. Gözlerime inanamlyonun. Sen.. .

TILLY- Beni tanımaün mr yoksa? Unuttum deme salon..

FLO- Tilly... Arrıitage.

TILLY- Tastamam. Ben firar ettim Flo.

FLO- Ne yaptn?

TILLY- Deniz kryısında yaşamak hoşuma gtnedi. Geri geldim. Dostlanmm ıırı§ına.. .

FLO- Ilani tel«ar to,pluma kanşacaktın?

drLLY- 
( Büçede yilrüyüp etrafina bakınarak...) Benim topluluğum burası. Benim yerim

burası. Sevinçten uçuyonıın. ( Çömelerek resim çeken Luke' a bakarak. ) Bu yeni

gelmiş...Sonunda evime, yurdurıa döndtim.

FLO- Ama burada bannacak bir yer yok sana. Ilastaneyi yl«yorlar. Büçeyi
parsellediler. Parça parça sahyorlar.

LIJKE- ( Son bir resim çekerek ) Ilarika hzlar! Bayıldıırı bu işe. Yaşasın!

( Luke çıkar. Birdenbire gürtilttılii bir miizik patlar. Tilly dehşte kapılarak bakar.

Miızik yine birdenbire susar.)

TILLY- Neydi o?

FLO- Miiaik...sanınm.

OrnrY- Mtıziğe benzemiyordu.

FLO- Biliyorum. Bir pop klibi...ya da onun gibi bir şey yapıyorlar.

TILLY- Ne kadar heyecanlı. Burada mr? Niçin?

FLO- Tam adamını bulduk soraoak. Bize anlathlar anlatmasma. Hepimize birer kiiçtik

broştlr dağtdar. Ama tam çıkaramryorum. İşlerine engel olrnayacalonrşız.

Onlaıa normalmiş gibi daııranacakmışız..

TrrLY- Bir çeşit meşguliyetle tedavi mi?

FLO- Yoo, bizim yaranmıza d§gl. Hiç değtse ben öyle §ıınırxyonrn. Şimdi böyle

şeyler sık sık oluyor. Düğiinler, doğıım gtlnleri için kiralıyorlar burasınr.

TILLY- Ama delilik bu.

9



Bence de öyle.

(Terry, çok heyecanlı içeriye girer. )

Merhaba Terry beni hatırladın mı, ben Tilly.

( İletişim kurmayacak biçimde konuşrır. ) Son savaşta fransrz direniş hareketine

katılabilirdim, Ama bazıniteliklerim eksikti. Önce, Fransa' da değildim. Sonra

da, hentiz doğnamışüm. ( Tilly' den uzaklaşır. )

Nasılsın Terry?

Bıliyor musunuz, annemle babam bin dokıız yrüzyirmiti yıllann en şü, en çekici

çiftiydi. Babamın kareli pantolonlara özelbr zaaf, varü.

(Terry &şan çıkmak için bahçe kapısını zorlar. Georgie gelir, Tilly' yı görtlr. )

Y- Merhaba Georgie, hala buralardasın demek.

GEORGIE-( Şaşırnıış. ) Tılly? Matilda Armitage. Bıırada ne işin var?

TILLY- Geri geldim, Georgie.

GEORGIE-Eski dostlannı yoklamaya , öyle mi? Bu çok gr/zel.

TILLY- Hayır. Büttın bütün kalmaya. ( Sıraya otıırur. )

GEORGIE-Kalmaya mı? Burasını yıkıyorl at gjızelim.

TILLY- Ama gidecek başka yerim yok.

GEORGIE-Shaftesbury Şifa Yurdu kapanıyor meleğm

TILLY- Dışanda dikiş futtwamaüm. ( Georgıe yanına oturıır. Terry çıkar. )

GeORGIE-işler nasrl gitti? Pek ıyı degıl galiba.

TILLY- Hiç iyi değl, Georgie.

GEORGIE-Vah val1 pek yazk. Bak, benim ofise gelsene. Hem demli bir çay içer hem çene

çalar:a,. }Iaydi gel.

FLO- Bir fincan çay canıma ninnet..( Çıkaıtarken...) Tilly' cim, şu etek var ya...

( Hepsi çıkar. Roger Dick' in kahvaltsınr bir tepsiyle getirir. Bir masayla

sandalye haarlar. Dick girer. )

DICK- Roger dostum, biliyor musun, boyle bir yer göril!ıce normal olduğurn için Tann'

ya şti[«ediyorum.

ROGER- }Iaklrsnpaton.

TILLY-

TERRY_

TILLY_

TERRY_

10
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DIck- Bu yeri yapanlar da kafadan çaflak olmalı. Buraya geldiğinde deli olımasan bile

bu koridorlarda kafayı üşütiirsiiuı.

ROGER- Git gitbitmiyor.

( Dick ofurur. Roger dizine bir peçete koyar, eline çatal bıçak verir.Tepsiden bir

çay alry ohnur. Aşağdaki konuşmalar boyunca çaymı yudumlar,)

DICK- şu topraklara bak, gözalabildiğine ıı7anıyor. Dinyanın en bfıy0k kentlerinden

birinin tam göbeğinde. Ne işe yanyor sanki? Bir sürii antapoz ctmünü giiır ediyor

burada. Deli danalar gibi dontlp dolanryorlaı. Buna meydan vermek deliliğin dik

alası değil de, nedir?

ÖOGER- Çılgınlık bu, çılgınlıgn daniskası.

bıcr- Ulu Tannm! Bu topraklan ele geçirsem neler yapardım. Tabii, önce esaslr bir

temiz]ik. Ne yazılç bir siııri alollr bendeıı önce daınanmış. Yenİ ev kırranlar ve

yeni evliler için bir yerleşin merkezi yapacaklar.

ROGER- Akılhcabir grişim.

DICK_ Tabii on dokuzuncu ytizylın ortasında burasurı kurduklan zaman, kentin

varoşlanndaydı.

ROGER- Öylemi?

DICK- Kent o zamanlar daha buıatrı içine alacak kadar btlytlmemişti. İşin can alan

noktasl şuydu; tımarhaneleri mümktin mertebe medeni insanliınn ıızağnda

tutmak. Toplumdaki normal kişilerle anotmal kişileri bir birinden ayırmak.

' Bileliltizam' yaparlardr bunu.

ROGER- Aklı başmda adamlarmrş.

DICK- Böyle h4 uçmaz kervaı geçmez bir yerde, yanm alollilar, salozlar, ştıtııkler

istedikleri çıtgınhğ yapsınlar, azsınlar azabildikleri kadar! Ama senin bçnim gibi

normal adamlar huzur içinde yaşasın.

ROGER- Belki de Myle kırlık yerde yaşamak iyidir onlar için, ara sıra istim salıverip

deliliklerini hafiflstmek...

DICK- Doğu söylüyorsun Roger arıa işin garibi, bir kere buraya adımınr attn ml ömtlr

tt

bow dışan çıkamazsın.
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ROGER- Ürkiitiicü hem de çok.

DICK- Adam bııraya girdiğinde senin benim gibi aklı başmda da olsa bımlarla dtışe

kalka biıkaç yl içinde keçileri kaçınr, bir somun ehmek çaldı& ya da kiıasını

ödeyemediğ için buraya kapahlan bir zavallı sonunda aklınr peynir ekmekle yer

ya da kafrsmın üst kafnı kiraya verir. Bu kıırumlar deli iiretmek iÇin birebirdir.

Hem de seri imalat yaparak. Barbar bir dtinyanm ,melcesi, olan bu yerler çok

şiiktir yerle bir ediliyor.

( Terry çok heyecanlı içeri girer. )

TERRY- Fazla sandüçi olan var mr acaba?

ICK_ Faz|akumanyafiflzolduğunu sanmlyorum babalık.

TERRY- Bir parça satamı miğdeye indirmek hoş olurdu. Hele biraz tavuk göğsü verseniz

midem bayraın ederdi. Biziburada pek iyi beslemiyorlar.

( Dick yemeyi stırdtırtir. )

DICK- Datıa sonrasl için bir şeyler düştlntirtlz. Roger, not al.

ROGER- ( Hiçbir şey yapmaz. ) Not alınmıştır.

TERRY- Teşeki<tir ederim.

(Terry cebinden madeni paralar çılranp Dick' e uzatır. )

TERRY- ZiıW|edinse sana bkazborç verebilirm. Cebin para görtince bana ödersin.

Sıkınüya girme.

(blCr_ 
Çok düşüncelisin babalık , arflaşu anda işler tıkınnda, eksik olma.

TERRY- Tamam. Paraya ihtiyacın olursa bana sesleniver. ( Paralan ortadan kaldınr. )

DICK- Seslenirim, sağ ol. ( Dick Terry' ye gtllümser. Ondan kurtulmak istedigi bellidir. )

TERRY- Yann evleniyorum Amerika' ya gdip yeni bir hayat kuracağm.

DICK- Ooo, çok giiael.

TERRY- Bir yerde iki göz odam olsun. Burada kalmak hiç de hoş değl. Aslında Mayfair,

de bir daire istiyorum. Kaımı gömıek istiyorum. (Terry kendine doğru gelince

Roger geriye sıçrar. )

ROGBR- Banayaklaşma sahn!

TERRY- En yakın dostlanmm çoğufraısızdır. Bunu biliyormuydun?

12



13

DICK- Hayır . Bir fikrim yoktu.

TERRY_ Fransızlarla dostluğumu siirdiiumeye çahşhm hep. Çoktan beri Paris' e

gidemedim ne yazk ki. Son gidişimde bir dar boğaza talflld,m. 'La plume de ma

tante est sur le bureau de mon oncle' yiiaiiııden sılontıya girdin,

DICK- ( Suyuna gder. ) Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum,

TERRY- Zor dwumdaydım. Birincisi bir tiiylü kalemim yoktu. ikincisi o sırada Paris' de

amcalanm hatta bir halam bile yoktu. Üçtinsü biııroya benzer bir şey

bulamamıştm, nasıl perişan olduğumu tahmin edebilirsiniz,

DICK- Üztilınemekeldemi?

Üor- 
( Sakh, kendi kendine ) E[ ben artk gitsem iyi olacak. Gitmek mi? Gittim bile.

( Çıkar.)

DICK_ Ilazin değl mi? Erişkinlik çağının çoğu burada geçmış olınah. Ne yaak.

ROGER- Demin maraza çıkaracak sanüm. Ona bir muşta vurmaya hazrdın,

DIck- Tasalanma. Bunlarayatışüncı ilaçlan dayıyorlrbu gtinlerde. kimseye zltraf:la{rı

dokunmuyor. Sersem sepet dolaşryorlar orta yerde. ilaçlara mucizevi deniyor. Bu

kadar çok insanr bu kadar uzun zaman uyuşfurmak da mucize. (Kahvaltısını

bitirdiği için ayağa kalkar. Purosunu yeniden yakr.)

Bu son zamanlarda psikiyati alanında atılan büyuk adunlaıdan biri. İlacı alan

istedi$ yere gidebiliyor. işin hoş tarafi alşam yemeğini kaçıımamak için her

o zaman geri geliyorlar.

ROGER- Şaşılacak şey.

DICK- İçlerinde bahh açık olanlaı, İspanya' da tatile bile gidiyor.

ROGER- Olamaz..

DICK_ IQçlanna bir iğne vurdular mr cinnet nöbefleri falan kalmyor.Sokak fenerleriYle

konuşmaktan bile vazgeçiyorlar..sana bir şey söyleyeyim mi, şu çağdaş dtinya

kolhıklanmı kabarhyor. Yüzd önce delileri zincire vurup duvara bağlamaktan,

başlannda deli§er açmaktan başka bir halt effiıezdik ama şimdi İspanya' da tatile

yolluyoruz.

ROGER- İhanılıt gibi degil, gerçekten

13
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DICK- O eski kötti gtiıııler geride kalü, çok ştildılr.

ROGER_ Bütiin bunlan nereden biliyorsun? Ailenizde akıl hastalığ geçiren fulan mr var?

DICK- ( Çok gücenmiş. ) Bok yeme! Bu ne biçim laf, kaçık herif!

ROGER- Çok öztir dilerim.

DICK- ( Sanki her şeyi açıklıyorrıuş gbi. ) Ben donanmada bulunmuştum.

ROGER- Bağşlapatronbilrniyordum.

DICK- Bu ne saçmalık. Sen bana bir şey mi dokundurmaya çalışıyorsun?

ROGER- Hiçbir şy, Patron. Kötii bir niyetim yoktu

DICK- Seninkanındadelilikvarmr?

düOGER- 
( Şimdi bozulur ) Bana bak, kes arbk. Ben ha? Yiizde yüz normal olan ben?

DICK-

Bizim ailede deliliğin zeffesine rastlanmamışür. Blznerde delilik nerde?

Bizde de aynen öyle. Ailemde kafasının terazisi bozulmuş tek kişi bile yok,

anladın mı dili bozuk herifl

Pekala. . .pekala. . Sözilrnü geri alıyorum.

Geri alacaksın tabii, zırtapoz kerata.

( Dick Roger' a kuşkuyla bakar. Luke, çekim senaryosuıdaki kamera

posizyonlıınıu denetleyerek içeri girer Dick onu görtince Roger' a çekilmesini

işaret eder. Roger gıder. Dick, Luke' a yaklaşır, kimsenin dinlemediğinden emin

otmak için effafina bakınır. )

Luke. .Bizçekime başlamadan önce...benim talamımda çalışmandan ne kadar

heyecan ve şeref duyduğumu 'tahsis' etmek isterim.

Bana dtlnya kadar para ödüyorsun.

Dogru. Çünkü senin 'Şedüvtlr' lerinin hayranıyım (Chef- d'oeuw sözcüğünü

yanlış te|affız eder.) Hepsi birer şaheser!

Teşekktir ederim.

Senin'üslubu beyanatın' . .

Efendim?

RoGER_

DICK-

Grcr-

LUKE-

DICK_

LUKE_

DICK_

LIJKE-
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DICK- Demek istediğim, ben de sahaya çıkum bir iki kere. Çizgilerin nerede olduğunu,

nereye gol ahlacağını bilirim. Topun ğlara nasıl gönderileceğinin farkmdayım.

Anlıyormusun?

LUKE- Bu bir futbol karşılaşmasına benziyor.

DICK- Ben derim ki, iplerin kimin elinde olduğunu biliyorwn. Şu Jok yeteneksiz

şerserİnİn bİrİ. Haksız nııyun?

LLIKE- Kuıtağagötiisugeçirirmi?

DICK- Bugiin pop dtinyasmdaki herhangi bir sanatçıy al. Onlan liste başı yapan,

yetenekleri değl srmuluş biçimleri. Allayıp pııUayıp yutturuyoruz halka.

Doğu.
-olcr_ Bizimki loyasıya bir rekabet dti.ııyası. Şapkadan benim için bir siirpriz çıkar!

Dikkati çekecek özel bir numara. Neyi kastettiefuni çakabildin mi?

LUKE- Pek çakamadım.

DICK- Luke bana bak oğum. Bu kiiçfü filrni yönefuek için loçı hnk bir yönetnen

'engaje' edip aradaki üc,ret farkını cebime iıdirebilirdim. Ama bu defa böyle bir

şey yapmadım. Seninle anlaştm. Adamın en iyisi için ücretin en iyisini ödemeye

haaI&m.

LI]KE- Sağ ol.

DICK- Çünkü belli sonuçlar bekliyorum. Dediklerim açık ve seçik değil mi?

QUre- Bırazdaha açık konuşabilirsin.

DICK- ( Luke' a biraz daha yaHaşarak fesatça ) Şu kendilerini mtizisyen sana bir avuç

ibne varya, ölü astonotlar..Sen onlan bugtin pop sahnesindeki en müüiş

topluluk gibi gösterrneyi başardın. Ama eği oturaltm, doSu konuşahm. Hepimiz

biliyoruz ki herifler on para efuez.

LUKE Gerçekten öyle.

DICK_ O arakçılar senin görtintiilerindeki ustalrk sayasinde bir numaraya yükseldiler.

Senin dehan sayesinde desem, bu söz sana azmı ge|ır?

LUKE (Kabul edere$ Yoo. İdare eder.
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DICK-

LUKE_

DICK-

LUKE-

DICK_

O şarkı hiç de rnatatı bir şey değilü. Ama yayını yasaklanınca liste başına

ytıkseldi. Sadece bu ülkede iki milyon kaset sathlar. Papa bile filıni görmek

istedi. Sanstir etmek için tabii. Lafınereye getiriyorıım, çakozladın mı Luke?

Yasaklanmasl bir yanlışlık ytietinden..

Tabii tabii...pek tabii.. Ama ne mutlu bir yanlışlık. Biri BBC' ye telefon edip

' Baban gölgelerle giireşiyor ' söztintin iki adam sevişiyor anlamına geldiğini

ihbar etrrıiş. Ne hoş bir hata. Müthiş iş yapnlar bu yiizden. Filmi çeviren firma

gırtlağna kadar işe boğuldu. Artık nasıl yapıp yaloşüncağını sana bıraloyorum.

Ama sevişen çiftler her zamanseyircinin içini gıcıklar, bunu ıınufua. Tutucu ev

kaduılannı alt üst et! Papayı da bu işe kanşfir. Adam pııra babası şu sıralarda.

Bana özel kıyaklanndan birini çek, senin de cebin parayla dolup taşsın.

Bana verdiğn parııııın karşılığını alacaksın. ( Çıkar. )

( Arkasuıdan bağınr. ) Çok iyi! Demek dalga boylanmız uyuşuyor! (Dick

purosunu çekiştirir. Uzaktan bir buldozerin çalışrnldlğı, bir yıkma topuyla

binalann duvarlanna çarpıldığ işitilir. )

L6
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SAHNE 2

( Ilastanenin bahçesi. Bir saat kadar ş6ry2, film yapım malzemesiyle doknuştur.

Kablolar, elektrik küulan, kamera ayaklıkları, sehpalar, birmerdiven, boyalar,

firçalar, iskele keresteleri, tahta parçalan v. b.. Ama kamera yoktur, ışıklar

gelince, Flo' nun sırada oturup örgü ördüği görtlliir. Biraz sonra Tilly ev lolrğyla

gelirFlo' ya yaklaşır. )

TILLY- Ne öriyorsun?

FLO- Minik bir hr*a, benim Lilly' nin en kiçfü oğu için.

(Flo ördüğü kiıçtik hırkayı gösterir. Tilly elinden alıp öntine futar.)

LY- @irden duştinceli) Aman tannm...

FLO- Ne oldu?

TILLY- Bu hırka benim ilztlntilmü depreştiriyor.

FLO- Aaa, afedersin seni tianek istemezdim.

( Flo hırkayı alınak için yaklaşır ııına Tilly göğstine bastınr.)

TILLY- N' olur, bende kalsın Flo.

FLO- ( Yumuşakça ) Olmaz, ver bana.. Bu sağlıklı bir daııranış değil.

TILLY- Lütfen...

FLO- Olınaz.

otnrv- yalvannm bende kalsın, yalvannm bende kalsın.

FLO- ( Düa kesin ) Ver şunu bana.

( Tilly hırkay istemeye istemeye geri verir.)

TILLY- Torunun iyi gtlmlerde giysin. Umanm lıan seviyordur çocuğunu.

FLO- Hiç sevmez olur mu? Oğan şimdi yedi aylık oldu. Geçen ay bana bir resmini

yolladı. ( Çantasını araşünp resmi bulur ve Tilly e uzabr. ) Balq ne şeker değl

mi?

TILLY- Ah şrma bak, sevsinler. Kilçilk Kanadalı. Ah ah!...

FLO- Keşke kendini de görebilseydim.

( Jok girer çekimden önce provada yaphğ hareketleri telaarlar.)

L7
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TILLY_

FLo-

TILLY-

FLo_

TILLY-

JoK-

Nefis bir bebek. ( Bebeğn resimdeki çenesini gıdıklayarak ) Tatlı şey, senin o

kilçfü çeneni mıncıklamalı.

Belki bir gıln oraya gıdip torunumu dllnya gözüyle göriirtfun.

Buradan aynlmana ne der acaba senin |,,ız?

Lilly' ye bir şey söylemedim. Onu timıekten başka bir işe yararrnz. Evladım

haynlı çıktı. Hala on beş giluıde bir mektup ya^yor bana.

( Flo resmi alıp çantasına koyar. Tilly havayı koklar. )

Bu acayip kokuda ne?

Ooo...hoşunuza gitti mi? Benim yenı parftlıntlın (Kadııılara yakalaşıp koklaması

için Tilly' ye bileğini ıızatır. Tilly koklar. )

Biraz iç bayıltıyor ııma hoş.

( Flo hoşlanmadığ bu kokudan uzaklaşır. Tilly filın gereçlerine bakar. )

Bırrada filın çekilmesi ne kadar heyecan verici. Daha önce hiç böyle bir şey

görmedim.

Benim kadar çok film çevirince sıradan bir iş oluyor. Ben öyle yıldız havalan

basmam. İşime bakanm sadece . ( İç cebinden bir fotoğrafla kalem çıkarn.)

Ne istemiştiniz , imza|ı bir resmimi, değl mi?

yoo, sadece bakmak isterim.

İstiyors arılz bir tane vereyim. Sorun değl.

18
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TILLY_

TILLY-

JoK_

TILLY_

JoK-

QnrV- Bana |azımdeğil, teşekktir ederim.

JoK_

TILLY-

JoK_

TILLY_

FLo-

( Jok hayal kınklığına uğamıştıf. Kalemle foto$afi tekrar cebine koyar.)

Yaa!

Bu arkadaşım , Flo . (Fola' ya ) Bu da arkadaşım.. Şey?

( Jok yüce gonlllltlltik göstererek bir adım atar ve elini Flo' ya ıızatır.)

Aüm Jok.

( Flo zarataugramaktan korkarcasna elini uzaklaştınr.)

( Sevinçten yüzü parlayarak) Kendisi çok tlnllldtlr.

( Jok' a hiç aldırmadan. ) Bana hiç de tlnlü gıbi gelmiyor. Daha önce ytlztinü bile

görmedim.
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drLLY- Sizin için dua edeceğm..

JOK- Ne kadar iyisiniz. Hepimiz a}.nı dilekte bulıınınsak kim bilir....?

TILLY- Ben hayranlarındanrm.

FLO- Uffaşma şu adaırıla.

JOK- Ziyanıyok hayatım, sorun değil. Her zamanboyle durumlarlakarşılaşffim.

TILLY- Kaç tane şarkınrz hit oldu?

JOK- Şey..Doğpusunu isterseniz hentiz hiç listelere giremedim.

FLO- Efendim, anlayaırıadım..

JOK- Listelere..

FLO- Yaa..

JOK- Bu filmle şansilnm açılacağını umuyorum..

( Luke ve Roger girer. )

LUKE- ( Jok' a ) Haydi Marlon, başlıyonız.

( Jok onlara yaklaşır. Luke neler istediğini gösterip açıklarken hepsi bir bu yana,

bir o yarrta dönerler. Roger klipsliyuıtahtası tizerinde notlar alır.)

Tasarladığm sahne şoyle; can kıırtaran arabası şuraya doğru geliyor . Uzak

çekim..Sonra iki tane ' zoom ' a geçiyoruz. İki beyaz gömlekli adam arabanrn

kapısını açarken ortayakın çekim, sonra çok yakın çekimle Jok' u alıyoru z. Jok'

un gögus çekiminden sonra hastarıe batıçesi ve ayaklannı stirüyerek dolaşan akıl

hastalan, kaydınııayla görtinttiye griyor. Sonra en yakın çekimle Jok' ıın

ytlztindeki dehşet ifadesi. Kaçmayakarar veriyor. Çavırlara dogru koşuyor.

( Jok' un koşaca& yönü gösterir. O tarafa dönerler.)

LUKE- Gilzel bir tlst açı çekimi. Sonra Jo\ Laura - Ire adındaki eüzel lüı göriince ikili

çekim. Bu rolü oynaycak olan Katy Ba:ıter şimdi burada olup dediklerimi

dinlemeliydi, ama haspam daha yatakdan kalkanarıışhr. Telrar Jok' un yiiailrıe

'zoom'. Kafüsmda çözümlemeye çahşıyor, bu bir delimi yoksa Laura - Lee mi?

Yoksa ben imgeler mi göriiyorum, falan filan...Beyaz gömlekli adıımlar onu

yakalayıp koluna bir iğne yaparlar. Ve silkunet buhır.

JOK- Ne bıılıır?

19

r9



LUKE- Sana uyuşturucu verirler.

( Uvuşhırucu sözcüğünü duyunca Jok' un ytiziinde mutlu bir ifade belirir.)

LUKE- ( Roger'a ) Ona bir deli gönleğ sydirip öniine kat ve kilitli bir hücreye at,

tamam mr?

JOK- Sadece bir şey var..Dişiinüyordum ki...

LUKE- (Ilavayıkoklayarak. )Bufuhafkokudane?
JOK- Ooo, bu benim yeni parfrlmiim. Hoşuna giüi mi? ( Burnunu kalünr. ) Fransa'

dan özel olarak geldi. Nefis bir şişesi var. Konu üstünde ben de düşiinüyordum.

LUKE- Dtiştiııüyordundernek.

dO*- Evet, sizin esas dUştlncenizi bkaz geliştirirsem danlmayacağnıza eminim.

( Roger bela gkacağın hissederek uzaklaşır. )

LUKE- Bakhele!

JOK- Evet, ne olmuş?

JOK- Bir de şöyle düştiniin. Canlandıracağm kişilikte şrmu aııın§aytn. Adam bash

altında. Bu baskılarla başa çıkamryor, tamam mı? Bir ruh§al çöktiııtüye uğamış.

Sola değl de sağa çark etse bunun çok düa ince bir anlamı olurdu. Benim

dediğmi yaparsanız bir mesaj verirsiniz ...Şindi sağıklı değl ama onu sağığna

kavuşturucak olan sağ yolu seçiyor..

(Luke , dili tuhılmuş, karşıJık vermez. )

QOr- Böylece fitm daha bir içerik kazarıır. Ne dersiniz?

LI"IKE- Pes derim. Sen ne yaman şeynişsin böyle. ( Öfl<elenemeyecek kadar şaşkın,

başınr sallar.)

JOK- ( Bunu bir kompliman olrak alır. ) Sağ olun.. .Peki, ne diyorsunuz?

LlrKE- ( İçinden köptirerek. ) Senin artistik önerilerine hiç mi hiç değer vermiyorurr1

diyorum.

JOK- ( Şaşryış ) Umanm bir meslek loskançlrS karşısında değilim Luke. Bence çok iyi

bir buluşfu. Annem de öyle düşiiıııüyor.

LIJKE- Anlayamadım.

JOK- DüşilndüH€rimi diiıı gece anneme anlattm . O da çok beğendi.
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LUKE- Neden düa önce söylemedin oğum? Madem ki annen de beğendi..Artk sırhmız

yere geinez.

JOK- Annem bir striptiz yıldızıydı, böyle şeylere aklı erer.

LIJKE- Yapabiliceğin en ıyi şey..gidip makyajını yapf,nnak.

JOK- Haybeden konuşmuyorum Luke, haybeden konuşmııyorum. Ne dediğimin

farlondaym. Zaııanında amatör oyunculuk yaptm ben.

LUKE- Evet. Belli oluyor.

JOK- Gördiinüz mü, sizde kabul ediyorsunuz.

LUKE- Ben çarkına okumadan git de hazılan.

OK- Ben aynr zamanda pandomimle de uğaşüm. Mim çalışmalanmın gelişmemde

önemli bir rolü var. Önerlmi yaUana atmaınıı. Üstı'lnde bir datıa di§iinmeye değer.

( Başı yukarda gururla uzaklaşır.)

( Roger ğer.)
ROGER- Vay carun4 az önce kendini ktlpek sananbir admla krşılatm.
LUKE- Bunda şaşılacak ne var? Bu adam da kendini şarlocr sanryor. Gelişmesindeki

önemli aşamalardan söz etti bana. }Iayatımda gördüğim en az gelişmiş bıyar.

Katy Baxter nerde? Onunla görüşmem gerek..

ROGER- Daha gelrnedi Reyiz.

L
o

UKE- (Saatine bakar) Tannm sen bana sabır ver. Jok' ıuı peşinden git. Bir an önce

ma]cyajı tamamlansrn.

( Roger çıkar. Luke çıkmak üzereyken Terry gelip ona yaklaşır. )

TERRY- Afedersiniz. Ben sağık hiznetleri baş görevlisiyim . Gizli bir görevle bıırada

bulunuyorum.

LIJKE- Siz hastalardan birisiniz.

TERRY- Evet, işimi gzh gzh y{irütebilmek için, hasta olarak kaydedildin. Bu büyfü bir

sır. Kraliçe hazretlerinin htihimeti odarıdaki boyanm fecaatiyle yalondan

ilgileniyor. Derhal yeniden boyanmasınr talep ediyorlar.

TILLY- (Terrü,' ye) Adamı rahat brrak. Kafasını dinlemek istiyor. ( Tery, Luke' dan

2l

uzaklaşır.)
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Vur iki yana volta, kimseye olma balta. Duvarlar boyanmıyor, bak yedikleri

halta. Duvarlıınm pul pul oldu kabardı. Boyacılar gelemedi geberdi.

(Terry çıkar, Flo Luke' ayaklaşır.)

Size deli gıbi göriinüyor muyum?

Hiç de görtinmüyorsunrrz. Asla.

Deli değilim lrj zaten, hiçbir şeyim yok.

Eminim, hiçbir şeyiniz yoktur.

Yalnızbelimi btiken ne biliyor musunuz? Bu Allü' ın belası yerde çok uzun

zaffııankaldım.

Haklısınız.Bana sorars€ıilz a7<ı| hastalığ denen şey fasarya. Benim kitabımda

yok öyle bir maraz. Hepimiz de azbuçuk delilik var. Bazen bana da uğruyorlar.

Sen de şizofren misin, nesin diyorum kendime. Yarı yarrya çılgn olduğuma

inanryonrm. Freud ne demiş; bana yilzde W alallı bir adam gösterin, deli

olduğunu kanıtlayaym.

Öyle mi demiş?

Sanınm Freud' uıı sözü...Yiizde yiie katılıyonrm. Hani ben de bazen fittınnca tam

fittınnm . Çalışırken sanatçılan ralıatlatmak gerekiyorsa, artık yerlerde

stirtiniirtim. Dilimi çıkanr, bin türlü şaklabanlık yaparım.

Gerçekien mi?

Gerçekten. Oyunculan rahatlatıp daha iyi randrman atmak için, sırasında

yapmadıgım delilik kalmaz. Şimdi bana bakıp bu adam bıraz sapıtmrş

diyebilirsiniz. Tabii ben de bunu itiraf ediyorum. Neden gocunaym? Benim

deliliğim karın doyuran cinsten. Bu yolla para kazanıyorum. Bankadaki hesabını

arttınyorsa istersen zır deti o1. Ama parakazanamazsannbeni derhal sizin

yarflffiza kapatıp üstiime kilit vururlar. Springsteen' le bir klip yapmıştım, biliyor

musunuz?

Evet, Dusty Springsteen...

( Duraklama )

FLo_

LUKE-

FLo-

LUKE-

FLo_

UKE_

FLo_

LIJKE-

Ou«e-
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LUKE_

FLo-

LUKE_

FLo_

LUKE_

FLo-

LUKE_

FLo-

LUKE_

FLo-

LUKE_

o

Ta kendisi! İşte o klipte ofuz tane çffil çıplak piskoposu tramplenlere çıkardık.

Film müthiş ttıthı. Ben bir kahraman sayıldım. İşin püf tarafi, deliliğini

pazar|ayacaksın. Senin kazançlar boltlıntlne yazılacak. Sizin deliliğiniz satılacak

cinsten değildi herhalde...Sizi niçin tıktılar bııraya?

Oturma odasının penceresinde, aspidistra saksısının yuırıı başında çınlçıplak

dikilir dururdum.

Doğu, bu kolay pazar|anacak bir şey değil.

Yirmi yıl beni burada kilit altında futtular.

Ne gereği var? Bedelini ödemişsiniz. Bu sözde şifa yıırtlannı yıllar önce

yılanalıydılar. İhsanları buralara kapaünak korkunç bir hata siz dışanda

olmalıydınrz.

@irden tirkerek) Yoo. Ben dışan çıkamam

Neden çıkamazsınız?

Olamaz. İnsanlar ne dtıştindtiğiimü bilirler. Aklımdan geçenleri okuyorlar.

Televizyon arauı oluyor. Bunun için ytlriirken hep dijz çızğLeri izlerim. Bana

profilden bakarsaruz, Elizabeth Taylor' ı görtirstintiz.

Eyvah.

Sesim Doris Day' in sesidir. Ses tellerinin patentini çaldım.

Oyle mi? Ama yine de, ilke olarak sizi ait olduğıınuz yere, dışanya bırakmak

gerektigine inanryonım. İhsanları böyle bir yere hapseüııeye hakları yok.

( Terry büyük bir heyecanla içeri gırer.)

( Luke' a ) Sizi futııkluyonrm. Şimdi polis getip göz a]tına alacak.

Öyle mi? Niçin?

Cinayet işlediniz.

( Sinirli ) Sahi mi? Acaba kimi oldtlrmtlştfun?

Beni.

( Terry Luke' a düşmanca ttiktirtir. Luke, Terryr' nin ciddi olduğunu wrlar.)

Beni bu sittirici yere kapathn. Burada ölüden ne farkım var? Beni öldiiren adam

sensin. Bana zehır verdin. Şimdi ben seni öldtireceğim.
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( Terry ceketinin içinden kocaman bir mutfak bıçağ çıkanr, Luke geriye doğru

sıçrar.)

LUKE- Amantanım!

TILLY- ( Kaygıtanaıak aralanna girer )Terry! Yapma! Bu adam sana hiçbir kötiiltik

yapmadı. Bu adm hasta bakıcı değil.

TERRY- Bu benim ruhumu öldiiren adam.

TILLY- Elinden bir kaza çıkmadan ver şu bıçağ bana.

LUKE- Terry, ver bakayım şunu.Verrıezsen pişmaıı olursun.

( Terry derin derin soluk alarak ona bakar, düştiniir. Sonra bıçağ yere atar. Tilly

bıçağ alır. Terry sıraya oturur.)

UKE- Şey..Teşekkı'lr ederim.. Beıı...ben.. ( Çıkar.)

TILLY- Ne hoş adam! Tam bir centilınen. Kibarlrğına bayılıyorum.

FLO- ÖUtıraOamışimdidenatlattn,degilmi?

( Georgie hızla içeri girer. )

GEORGIE-Terry bugtin bizi oyuna getirmek istiyorsun, değil mi? Çekeceğimiz var senden .

}Iaydi, göster bakalım. (Terry' ye yaklaşarak elini uzatır.)

TERRY- Neden soz ettigini bilıniyorum.

GEORGIE-Mutfağa grdiğni görınüşler. Ne aldınsa çıkar ortaya.

TILLY- ( Georgie' ye bıçağ göstererek ) Bunu mu anyordun Georgie?
(tgORGIE-isa halıfrı için, bıınıınla ilu oraya bııraya saldırdı?

( Georgie bıçağ alıp Terry'ye yaHaşr.)

GEORGIE-Terry sen çok yaramaz bir çocuk oldun. Bir daha böyle bir manerra çevirirsen

seni kuşatma)ıa alınz. Ilareketlerinin lıısıtlanmas1 [iç de hoşuna ğmez.
TILLY- Evine gimek istiyor.

GEORGIE-İyi ama, kansr biraz yatışıp uslanmadan eve dönmesini istemiyor. Kusw

bulabilir misin kadına? ( Çıkarken ) Teşekkiir ederim, Tilly.

TILLY- (Çağraıak) Georgie, Geoğe! ( Georgıe, durup döner ) Ben bu filınde rol almak

istiyorum!

GEORGIE-Bilmem ki böyle bir istek gerçeHeşebilir mi? Bana pek akla yalon gelmiyor.
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TILLY- Yoo. Ben bu işi lovırabilirm. Ytiz ifadelerim her zaman, maksadımı taırı

anlamryla aılatnışfr. Sor bakalım bana rol verirler mi?

GEORGIE-Niye ben soruyor muşum? Sen kendi meramını rahatça anlatabilirsin. Kendin

sor.

TILLY- Sorsam doğu olur mu sence?

GEORGIE-Kendin bilirsin.

TILLY- Sanırım bir teklif de bulunacağm.

( Georgie gider, Tilly onu tekrar çağınr. Adan drrur.)

TILLY- Georgie, acaba ne desem uygun olıır?

JEORGILNe 
deseıı uygun olur?

TILLY- Bilniyorum, onun için sana soruyoırrm. Doeru bir vaklaşmda bıılunmak

istiyonım.

GEORGIE-Bir deneme çekimi yapabilir miyin diye sor. Bir stizcfık vardı kııllandıklan...

Aaa...'Audition'

TILLY- Tamam! 'Audition' yapabilir miyim diye soranm. Teşel*tlır ederim Georgie.

FLO- (Ayağa kalkarak) Bütiln giirr bıırada oturamam..Biraz ytlrüytlş çıloü. (Tilly'

ye yaklaşn) Sen de geliyormusun?

TILLY- (Tedirsq delgın) }Iayır.

(Tilly gider. Flo bezgince aksi yöne doSu yllrtlr. Jok malryajdan

çıl«nıştır.Yüzilnde hafif bir sakal gölgesi vardır. Bir el aynasma bakar.)

JOK- Hiç sakal uzattığınız alıır mu?

TERRY- (Şaşırmış) Ne buyıırdunuz?

JOK- Sizin işinizde traşsız geune olanağ var mr?

TERY- İş guç sa}ıibi değlim ben.

JOK- Iki günliik sakalın golgesi şu ara çok moda....Kirli sakal diyorlar.

( Jok bankta ottrran Terry' ye yaklaşır Terry kuşkuyla ondan ıızaklaşır.)

JOK- İl<i gtln traşsız gezdiğm çok o1ıır. Ama üç gtinltlk sakal bana fazlageliyor.
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( Terry deliymiş sbi ona bakar.)
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DICK_

DoSusu kaduılann içini gıcıklıyor. Dört giinlük sakaldan hoşlanarılarda var ama

öyle ağu kadınlar benim tıpim diğil .

(Terry bankta bkaz öteye gider.)

Böyle sakalı, bir erkekte zindelik, güçltllük belirtisi gıbi görüyonrm. Benim

imgemin bir parçası. Kendi sakalım hem koyu hem firça gıbi serttir. Çok seksi.

Yanlış anlamayın aIa sra bir sinek kaydı ffaş da hoşuma gider. Ama kuru kuru

değl, bol köpüklü sabıHıla.

(Terry bıraz daha uzaklaşır. Jok ayağakalkar.)

Evet, bir yıldan beri sıkı jimnastik de yapıyorriln. Adelelerim gelişiyor.

Vücudumu iyi çalıştınyorum. Savsaklıımaya gelınez. Şu çizgilere bak.

( Ellerini hayranlıkla vücudunda gezdınr. Terry tedirgin görtlntlr.)

Şu yeni forırıuma diyecek yok..

( Eliyle kasığnr futar.)

Şimdi çok daha güçlü, çok daha...Ne deniyordu?

( Jok düştlnmek için başını öbtlr tarafa çevirir. Terry başını sallayarak dışan

çıkar. Jok, Terry' ye döner.)

Evet, çok daha belirgin.

(Terry' nin kaçtığnı fafk eder.)

( Arkasından seslenir) Çok daha gorkemli! Hoş adam, ilgınç bir tip.

(Dick soluk soluğa gırer.)

Aaa, Dennis tam aradığm adam!

( Sinirli ) Bana Dennis, deme. Ne kadar sinirlendiğmi biliyorsun. Adım Jok,

anlaşıldı mı?

Sen benim ğisorüme neler söyliiyordıHr öyle?

Ktibi daha ıyı yapması için bazıtavsiyelerde bulundum o kadar.

Şimdi beni lyi dinle. Artistik yönteme kanşma. Bunu onun dehasuıa bırak.

Bıırada parlak bir imge yaratmaya çalışıyorız. Çünkü gel kabul et evlat, birkaç

kınk şeytan tırnağndan büyülü bir prens yaratmaya çahşıyoruz.
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Eksik olmayın, çok yüce gönüllüstintiz zıma benim de konuşmaya hakl§m var'

Ben bir sanatçlylm.

Dilini fut.

Dilin gtımrügü olmaz. Dilediğim grbi konuştrrum, ( Dışan çıkar,)

( Alçak sesle ) Seni slçilgan seni. Hele şu işi boz da gavgavlaffu koPanvereYim"

Hem de kerpetenle, birer birer,

(Tilly gi.er, Dick in omuzuna vurtır,)

Afedersiniz, usta başı siz misiniz?

( şaşkın, tedirgın ) Usta başı falan değilim ben. NiÇin sordunuz? Siz kimsiniz?

Tilly. Filınini zderol almak için bir 'audition' rica edecektim-

( Eğlenerek ona bakar ) Sen oyunculuk eğitimi gÖrdtin mü giiaelim?

Tabii, çok film gördtim. Bütiın klasikleri.

Demek bir pin- up kıa olınak istiyorsun,

( Küçuk masastna gıdip çantasuu açar,)

Hayır, daha çok bir karakter rolü,

İyi. Oemek birazcık beynin kalmış

Benimle bir deneme filmi çeker misiniz ltıtfen?

seni beyazperdede görmeyi kim ister açaba?

Dostlanm. Beni göriirlerse çok sevinirler. Ytiz ifadelerim her zaman anlamlı

olmuştur.

( Yumuşak ) Git işine. Haydi, yollan,

( Dtıraklama Tilly gücenmiştir Uzaklaşr Sonra dıırup döner-)

sana beni keşfetme firsatını vermiştim. Bir $ın bu yaptığına pişman olacaksın,

( Flo $er.)
Ne yapalrm, ona da katlanınz artık,

( Öfkeli ) Bu söztirne kulak ver! Boşa konuşmuyorum"

( Artık sıkılmıştır ) Haü çek arabanr! Sen git de bir sePet ör, sePet kafalı!

Neden beni denemeye değer bulmuyorsunrrz? Sebebini öğrenebilir miYim?

sana bir açıklama yapmak zorunda değilim.
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Buıu görüyorum. Acaba böyle bir nezaket gösterebilir misin diye merak ettim.

(Dick, Tilly ile Flo'ya bakar)

Pekala size bir iki noktayı açıklayayım;

bakm orda çok pahalı bir takım makinalar ve aletler var. Sizin gıbi bütün kilçtik

hastalann bir omllr boyu kazandıklan pafa bir araya gelse bıınlann değerini

karşılayaırıaz.Bk de çok ytiksek ücret alan, çok hilner ve ekspertiz sahibi, yani

uzman kişiler var.

( Tilly hiç etkilenmeden buz gıbi bakışlarla onu stizer. )

Şimdi, bunlar sizin gıbi bir avuç insanın ayak arasında dolaşmas[u, aa şuna bak,

vay bu da ne, demek film boyle çewilir diye kafa şişirmesini ister mi, makinalan

devirip tepelerini attıracaksu[z. Burada bela çıkarmanızı istemiyonım, anlaşıldı

mı? Film çevinrıek ciddi bir iştir.

Bv kimsenin başuıa bela olınayız.

Öyle mi?

Sa bizi her zarrıan seyrediyorsunrlz.

O farklı.

Neden farklıymış?

Şimdi burada durup tartışamam sizinle, işim başımdan aşkm.

Neden farklıymış, söyle baka]ım.

( Gerginliğ, azaltmaya çalışarak ) Üzerine vaıma Tilly. Adam sana Wvermedi
işte. Zar|a güzellik o|maz.

sen aldlı kızsın. Bak kafana dank etti.

Hadi ordan kaba herif.

Şimdi çek arabanı.

Sen benimle konuşurken terbiyeni takın bakalım. Ben saray sofralannda

ağrlanmış kadınım. Kraliyet ailesiyle gtiınüş tabaklardan yemek yedim. Hor

göreceğın bir paçavra degilim.

Boşıura sinirlenme Tilly. Kendini {izrıeye değnez.

Seni pezevenk seni!
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FLO- Sinirleri gerildi_

DICK- Qlevrr, şıınu götiirde soğıık&şımaltnasok. (Çıkr)
TILLY- ( Aıtasından bağEarak ) Elimd€ıı lçurnılaınazsın bEnm! Bııraya gelmiş bize

sopasm gösteriyor. İsterse,n se,ni tnndra kule§ine hrysettiririm! Önoe astnp

sonra da parça parça doğratrm! Kıçımın keıırı!

( TillyFlo ile çıkar.)
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SAHNE 3

( Hastane bahçesi, iki saat sonr4 filrncilerin avadanlıHan bir yana yğlmış, bahçe çekime

hazır bir set haline getirilıniştir. Üç ya da dört manken bahçeye dağtılırııştr. Jok yere

oturmuş bir Budist manfrasını ezgiyle söyleırıektedir. Tilly ile Flo onu anlamadan ama

dikkatle izlemektedirler. Luke girer Roger da onu ider. )

LUKE- Pekala dostum... Joh üç aşağ beş yukan dolaşmanı istiyorrım. Biraz deli

görüneceksin.

( Jok üç aşağ beş yukan ytırtır, vücudu dik ve dümdtlzdtlr. Bir kaşını kalünp,

bıraz delice bal«rıak dışında btlsbtlttln nolmal görilntlr.)

Evet bu iyi Jok, çok iyi. Evet...Orada ilgnç bir şeyler oluyor. Adam iyice

çıldırmıştır ve bizıızakçekimdeyız. Bunun için adamın çılgınlıgı bıraz daha

belirgin olsun.

JOK- Tamarn. Sorun değil.

( Jok tel«ar yiirtlr, ama bu kez faz|a abartır. Deliligine bir de topallık ekler.)

LUKE- Bu kez kör kor parmağın göztine oldu, Jok. delilik dozunu yanya indir,

topallamaktan davazgeç. O z;alnan sırtımız yere ge|mez.

eİOr- ( Şaşırmış, hayal kınkhğna uğamış ) Topattamaktan vaz mı geçeyim? Aksak

ytiriimek en iyi kıvırdığm şeylerdenbiridir. Bubenimbir özelliğim.

LUKE- Başka sefer. Git de haarlan.

( Luke, Jok a şrhnr döner. Jok çıkar.)

JOK- ( Çıkarken öfl<eli ) Topallamaktan vazgeç - miş!

LUKE- ( Roger' a ) Haydi, kaybedecek vaktimiz yok. Katy Baxter nerde?

ROGER- Hala onu bırlmaya çalrşıyoruz Reyiz.

LIJKE- Filmde baş oyuncumuzun duracağ yerde kocarnan bir boşluk pek şık olırr. Ne

yapae,^g7, ' Afedersiniz kendilerini bulamadık' diye bir yazı mr ekleyelim?

ROGER- Sen ne önerirsin Reyiz?
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LUKE- Git de 'Yapmcı' ya sor.

( Roger çıkar. Lııke, Tilly ile Flo ya döner.)

LUKE- O salak strirıgen, o Churchill havalan basmaya çalışan zaval|ı, benim kıçım

pembe bir orkideye ne kadar benzerse, o da gerçek bir yapımcıya o kadar

benziyor.

( Luke çıkar, Georgie girer.)

GEORGIE-Tilly, yönetim kurulu seni on ikide göhnek istiyo.r

TILLY- }tayhayGeorgie.

GEORGIE-Tilly, on dakika önce gel de, seni içeri alayım.

dmLY- 
Olur Georgie. Teşekktiır ederim.

( Georgie uzaklaşır. Bir an dıırup mankenlere bakarak başını sallar. Çıkar.)

TILLY- Bu insanlann karşrsına çılcnaldan nefret eüyorum. §inirden elim ayağım titriyor.

Heyecandan ağzm kuruyor. ( Üstiinü başmı dtlzeltir.) Nasıl görtiııüyorum?

FLO- Gayet iyi. Oraya gidince ne söyleyeceksin?

TIILY- İçeri ğeceğim, ohrracağm, durup yutkunduktm sonıa söze başlayacağm.

( Derin bir soluk aldıktan sonra öfteyle patlar. ) Siz alçaklar beni deniz lıyısına

yolladınız! Sahil boyunda pineHeyip ançuezli kuru eknek kernirmek ne

demektir, bilir misiniz? Başımı yağmurdan koruyacak bir şapkam bile yok, hem

dostlanmı da fena halde özlüyorum. Sizi kepazeler sizi!

İ ( Flo dtıştınıır. Kuşkulu görtıntır. )

FLo_ iy
TILLY- İy, doğq tok sözlü ama beni gtiltınç duruma dşiırtır. Onlann anlayacağ

biçimde . Mantklı, azve Ez, kiistablık etrıek beııi hiçbir yere

götiirrıez. Unutna, bu insanlar sabalılan koşmanın her derde deva olacağna

inanırlar. Ne dediğimi anlıyor musun?

FLO- ( Düştindükten soma. ) tlayır.

Trr LY- Yani içeri gırip saldınya geçemem, onlan kendi tarafima çekmeliyim.

FLO- Tekrar buraya dönüp bıırada yaşamak istediğn için seni de[ sanacaklar. Bunun

farknda mrsın?
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TILLY- Bizi &şan salrverdikleri için asıl onlar deli.

FLO- Galiba senden çok onlara hak veriyorum.

TILLY- Öyle mi?

FLO- Tabii. Tekrar topluma kanşmak çok hoş olınalı, Yçni insanlarla tanrşmak, yeni

dostlar edirımek, özgiir olnak, çanının istediğ yere gitrıek. Arada bir sinemaya

dalarsm, ucuzluk mevsimi başladığnda alışveriş edersin. Dışan çıksam bir daha

buraya adımımı bile atnam.

TILLY- Eminim sen daha iyi bilirsin Flo. Öyle ya, dışanyı kanş kanş gezdin. Daha yanm

saat önce, buradan bir yere gtmem diyen sen değil miydin?

orrO- 
İşin guç tarafi, katbimin yan$ gitnek istiyor, yarı$ btnada kalmak.

TILLY- Dışanda seni ne bekliyor sanryorsun? Bando mıakayla karşılayp, aramıza hoş

geldin Flo mu diyecekler?

FLO- Hayır, ama...

TILLY- Hoş geldin pankartlanyla karşılanacığnı şnpyolsan, bir daha düştin derim.

FLO- Hiç değlse, saat kaçta yatacağna kendin karar verirsin.

Trr LY- İşin acı tarafi Flo, dışanda insaı yatağa yarnak istemez.

FLO- ( Çabukça, inenmadan, Tilly' yı başından savmak istercesine ) Herkes yatağına

yatrıak ister. Yatağına yatmak istemediğ,ini söylemen çok saçma.

TILLY- Yabancılarl4 osrırsan yabancılarla dolu bir odada yatnak istemezsin.

OŞrO- Oo , korkunç.. Ne kottı bir alışkanlık.

TILLY- }Iadi bir dosfun olsa o kadar aldınnazsm ama...

FLO- Ama deniz havası kimbilir ne kadar güzeldir..Sahil boyunca geziımek. Denizde

inip çıkan balıkçı teknelerini seyretnek...Böyle hoş şeyler işte. İnsanlar deniz

manzaıalanıım resmini yapıp otunna odalannın duvarlanıa asıyorlar. Bu kadar

sevilen bir şey deniz.

TILLY- Ama siçim gibi yağan pis ya@urun resmini yapmıyorlar, degil mi?

FLO- Cenım neıden ya@urresmi yapsınlar, satacak]an şeylerin resmini yapar|ar.

TILLY- Boşuna çene yoruyoruz Flo.
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FLO- Çayın yanmda bol kremalı kilçiik çörekler, minik yulaf ezneleri, çilek reçeli ne

nefis olur..

TILLY- Peki,paranerdengeliyofl

FLO- Parayı sağlayan çıkar.

TILLY- Kim?

FLO- Ne bileyim...Eski alol hastalannm laemalı kıiçfü çöreklerle kahvaltı eünesi için

para vereıı bir hayırkurunu çlkar elbet.

TILLY- Sen sanryorsun ki, kilçfü şirin bir otelde tek başma kalabiliceğin kilçiik şirin bir

odan olacak. Bir köşede bir çaydantlç Bir paket mis gibi çay..

drO- Elbette..

TILLY- Ara sıra bir tatile gidebileceksin..Temiz pak giyinecek kadar paran olacak. Eş

dost edineceksin..

FLo- En azıııdan bu kadanm beklemek haklxmz diğil mi? yoksa niye buradan

aynlalım?

TILLY- Ah, Flo. İşler böyle eüzel eüzel yirüseydi, ben kumsalda kumlar üstünde, öbtiır

eski hastalarla birlikte sabahlamak zorunda kalır mıydım? Neden buraya

dönmeye karar verdim acaba?

FLO- Beni de düştindiiren bu. Bana çok earip bir iş gıbi geldi.

( Roger grip Jok' un işaretini bulur, do$u olup olın«lığnı deıretlemek için

O dışanyabakar. Baş parmaklannı havaya kaldınr. 'Walkie- talkie' si çalışmaya

başlar.)

ROGER- ( Aygıta konuşarak ) Alo, ben Roger, çekim yerindeyim" tamam.

( Dinlo ) Eyvahlar olsun. Troıam. ( Dinler.) Üztlıtllden ytl,reğine inicek. Tamam.

@nler) Hayır. Ekiple beraber. Şimdi bir çekime haarlanıyorduk. Oıra söylerim.

Tamam. Kapatıyorum. Tamam. (Tilly ile Flo' ya bakar) Ya olduğu yerde düşüp

ölecek ya da birini öldiiırecek..

TILLY- Herşeyyolundamr?

ROGER- Yolunda mr diye sormaz mr? Ilarika bir gtiq olağanüstti bir giirı, dansı dostlar

başına.. ( Ç,kar )
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Bkaz telaşlı görtfuıüyor

Telaşlanan ya|rıu o değil Tilly. Bana bu anlattıkların...Dışarda yaşanacak daha

iyıce yerler yok mu?

Daha ıyıce evler ümarhaneden tabucu olanlan almıyor Flo' cum. Biz
müşterilerini korkutuyorrıuşıız.

Bak bu pek glızel.

Her yerde kapıyı sııratımıza kapatıyorlar. Bunıuı için bütün $ln sa}ıil yolunda

pinekleyip ömrtlnü ttiketiyorsrın. Tarakçılardan yakanı kurtarmaya çalışmak da

ayn bir dert.

Kimlerden? Tarakçı nedir?

Kirli yağnurluk çetesi. Bütiin gtln kumsalı tarayıp kadın arıyorlar..Birini

göderine kestirdiler mi, bir yemek ya da yatacak yer teklif ediyorlar,tabli onlarla

gidersen.

Onlarla nereye gidersen?

Hani anlarsın y?, o yolun yolcusu olıırsan.

Onlarla nereye gidersen?

Canım anlayıver, İncil' de denildi$ gıbi emellerine alet olursan, onlarla ayıp

şeyler yaparsan, çalılıklann arkasınd4 tuvaletlerde...

Bu i$enç bir şey.

Biliyorum. Bizi kolay elde edilir sanıyorlar. Bazn kadınlar onlara boyun eğdi,

azıcık kannlan doysun diye.

Bu adaınlar balıkçı mı?

Yok caıilm, biz şakacıktan tarakçı diyoruz onlara.

Ama boyle adamlar hiç de komik degıl.

( Flo' ya sanlarak ) Biliyonrm Flo, biliyorum. Senin sonrnun ne, biliyor musun

bir tanem? Burada çok uzun zaınaflkaldın. Dışanda olup bitenlerden haberin

yok.

Tannya ştiktirler olsun ki yok..
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( Roger, Jok u kolundan futarak getirir. İşaretin bulunduğu noktayayerleştirir.

Jok bir deli gömleği gıymiştir.)

Bu senin işaretin arkadaş, okey?

Okey- mokey. ( Mankenlerin arasurda oturıır.)

( Walkie-talkie' ye ) Jok' un birinci posizyonu. Bayanlıınn yeri ryl mi?

(Dinler. Sonra Tilly ile Flo' ya) Lütfen olduğunuz yerde kalın bayanlar.

kruldıLmaym. Şimdi çekime başlıyoruz. Sana sinyal vöreceğim Jok.

( Sessizlik. Tilly donar. Roger ile Jok beklerler. Tilly ile Flo büyfü bir ilgiyle

ızlerler. Film çekiminin başlandığnı belirten bıı nl sesi duyulur.)

Bu film işine bayılıyorum.

Lütfen susun bayanlar

(Tilly tel«ar 'donmuş' durıununa döner. Sessizlılq gergn bir hava. Mtlzik başlar.

Luke' un uzaktan bir megafonla bağırdıgnı işitiriz.)

(Uzaktan) Pekala şimdi sessizlik. Ve. .. .Aksiyon!

Harekete başla ltltfen Jok.

(Müzik çalarken Jok ileri geri ytlrüyüp deli roltlnü oynar. Tilly ile Flo birbirlerine

bakarlar. Çekimin donık noktasında Jok soluk soluğa ve çılgın, kapıya doğru

koşar, dtlşsel bir 'Laure Lee' görtlr ve donar.)

(Uzaktan)Ve... Kes!

Tamam , kes! Bir an krmıldamayn lUtfen.

( Jok rahatlar, mtizik durur. ' Çekim bitti zili' çalar.)

Bana gore ryı gıtti.

Bir saniye bekliyonlz. Tekrar başlıyabiliriz. Gtlzel iş gördtin Jok.

Teşekkür ederim.

Hayır, Tel«arlıınmayacalanış, filme kaydedecekler. Yeni dekor haarlayacaklar.

Gevşeyebilirsin.

( Çıkarken ) Bence topallasıım daha etkili olacaktı 2 aına elden ne gelir?

( Aksi yonden girerek ) Şimdi akışı bozrıadan sıradakini çekelim.

( Umutla ayağa kalkar ) Öyle mi?
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( Om alürınazlar. Bozırlmuş yerine oturur.)

LUKE- Şimdi srada hastane koğuşunun iç çekimi var. Yemekten önce bımu bitirelim.

Sonra da Laure-Lee..

ROGER- Reyiz...

LUKE- Ne var?

ROGER- Berı sana haberi venneden şu böltimtl kameraya alsan iyi olur diye düşiindihn.

LLIKE- Hangi haberi?

ROGER- ( Biraz geri çekilerek ) Baş oyuncumuz Laure- Iee yi kaybettik hocam. Katy

Baxter buraya gelrnek için yola çıkmrş falan değil, ne yazk ki. Patates lozartrken

kiiçfü bir felakete uğamrş. Şimdi yogun balomda.

UKE- Aman Tannm! Sen ıe diyorsun? Olamaz!

ROGER- Ka&n, dün akşarı mufağnda patates kızartıyormuş, tavadaki yağ alev alrnrş ve

kendini yahnış. Yiizü mahvolrnuş, dediklerine göre, caw cayı yanmış.

LUKE- Ulu Tannm, bunu yapma bana! ( Müthiş bir çığl* atar.)

ROGER- Seni çok iyi anlryorum Reyiz.

FLO- (Tilly'ye ) AHmın bir tahtası yerinden oynadı.

ROGER- Kadın hala yaşıyor. Bu ytireğine biraz su serpecekse...

DICK- ( Telaşla içeri girer ) Baş kadın oyuncumuzun patates hzarbna felaketiui duy&m

demek.

Bu bir karabasan. ( Luke sinirli sinirli dolaşır.Terry içeri gırip onu taklit ederek

üç aşağ beş yukarı dolaşır.)

lntxe_

DICK- Allah kahretsin! Onun yerine başka birini bulmak yanm gtintimtizü alır. Şimdi

boğazma kadar boka gömtildtiın işte! Sersem inek! O lanet hastaneye gidip

kanırn grtlağnı sıkmak isterdim.

ROGER- Yiıdı gözti sargılar içindeymiş. Göriinmez adam filrnine yaloşırü doğrusu .

DICK- Ne yapacağız şimdi?

LUKE- Bilmem. Ona bir denet çiçek mi yollasak?
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DICK- Ben ondan söz etmiyorum, bizden söz ediyorum. Telefonun başıııa geçip yerine

başka birini bulmaya çalışayım. Yandık yananlarla..( Onu izleyen Terry ile

ç,kar.)

LLIKE- Gerçek bir tmarhanede film yapmak için deli olmalısın, dediler bana. Çok

tehlikelidir, dediler. Stıidyoda çalış, dediler. Kıılak asmadım. Göreceksiniz çok

iyi olacak, dedim. Harika görtfuıtiiüer yakalayacaSm, dedim . Meğer delinin

biiyuğü benmişim.

( Luke oturup başını elleriyle tutar. Sonra başını kaldınp Tilly' ye bakar. Tilly

kendine dik dik bakhğını fark eder.)

arLLY- 
Sen tarakçı değlsin, değl ni?

LLIKE- Değlim. . . Görtindügü kadar deli bozuk da değl.

TILLY- Deli bozuk mu? Ben kimseye bozuk çalmıyorun adodaş. Yalnrz arasıra kafam

bozııluyor.

LUKE- ( Roger' a ) Şu yanaklara" şu gödere bak.

FLO- Senin gibi adamlar cezayaçuparılır,haberin olsım. Bu kadma hele bir dokun,

seni tufuklafinm.

LUKE- Bu yeni oyuncumuz. ( Tilly' ye) Sen benim 'Laure [,ee' msin.( Roger' a )

Patronun olacak keresteye çabuk bıuaya gelınesini söyle.

FLO- Tilly' nin yanında öyle ayp laflar etne. Bir manastırda yetiştirildi o.

Q.OCBn- ( Ağanı çarpıtarak ) Seni uyanyorum, bunun da kafası çatlak. Buradaki

hastalardan biri.

FLO- İkiniz de çok di**atli olun. Karaüe yapan bir adan tanyorum.

LIJKE- ( Roger' a ) Git de getir onu-

FLO- ( Keııdine söylediğni sanr ) Şimdi getiririm. ( Aksi yöne doğu çıkar. Soma arbk

Onu tanımadığnnı an:msayarak durur. Roger çıkar.)

LUKE- Sen hiç, bir filınde oynadm mı?

TILLY- Açık saçık bir filın degil umarrü.

LIJKE- Beırim Laure I,ee' m olrnanı istiyorum.

TILLY- (Heyecanlanr)Beıı neyapacağm?
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Bak, şınadaki 'karavan' da ktlçtlk filmimizin yıldızlvaı.

Evet biliyorum. Şu uzun boylu, yakışıklı genç...Onu bııralarda gördtirn saıırnm.

pekala burası bir alill hastanesi.

Onu da biliyontm.

Sevgilisi Laura Lee genç adamr terk etmiş. O da ruhsal bir çöktintiiye uğamış.

Buraya kapatmışlar. Her yerde sevdiğ |<1zı görüyor. Senin La,ıxal-ee olduğunu

sııııryor. Oysa sen hastanedeki hastalardan birisin.

Doğu, hastalardan biriydim, yani biriyım, yeniden alacaklar beni.

Delikanlr sadece sana sanlacak, öpecek.. Bıınun gıbi bir şeyler... (Tilly Flo' ya

bakar)

( Sevinci E"lemeye çüşarak ) Ya öyle mi?

Bu ne biçim filın?

( Tilly' ye ) Bir itirazırı yok ya?

Yok. Hiç karşı çıkmam. Filmin iyi olınası için katlanınm

Gtizel. Harika. Şimdi hemen gardropa gıdip senin için bir kostthn seçelim.

( Luke koluru Tİlly' nin omzuna atar. Ytirtirler. Tilly birden durur. )

Ama şimdi gidemem.

Çaırıaşırlıınn delikse üzülme, böylesini çok gördtik.

Yok, o ytieden değl. Yönetim kıınıluna çıkmam gerek.

Bu ne kadar stirer?

Eıfazla yanm saat. Lütfen beni bekleyin.

Peki, olur. Zaten seti kurma$üz o kadar stirer. Çok iyi, miikemmel! (Memrııın,

çıkar.)

( Sevinçle dönerek ) Filmde adım geçecek!

Eyvah, gene başladık.

O boylu poslu yakışıklı jönle btlttln ükkatleri tizerime çekeceğm.

Dikkat et, ayaklann yerden kesilmesin.

Bende yıldızniteliği olduğunu her zaman biliyordum. Beklediğim firsat sonunda

gelip çath.
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Ewatılar olsun. Şimdiden başı döndü. Arhk çekilmezbıri olıır çıkarsın

İyice parlamak için acaba hangı yıldızı örnek alsam. Kime benzemeye çalışsam?

Olsa olsa ancak Pisa kulesini örnek alabilirsin.Ha yıkıldı ha yıl«lıcak. Şu haline

baksana.

Yoo, arhk kimse beni yıkamaz. Büttln bıınların üstiine çıktım ben. Zeng1n

olacağm! Ün kazanacağım!

Şimdi başka bir dtinyaya kayma da...kendin bilirsin.

Gittiğim her yere seni de gotiireceğim. Benim nedimem olabilirsin. Sana maaş

bağlanm.

Bana daha önce de maaş verilmişti. Devlet memınluğunun alt kademelerinde,

başıma gelmeyen kalmadı.

Bütiln dtinyayı gezeiz. Konforlu ve kibar bir biçimde. Eski giinlerde soylulann

gezdiği gıbi. En iyi deriden, kemerli bavull aflIıTlz olur. Üstlerine adlarımrzın baş

harflerini kazıtırız.

Monogram dedikleri...

Onu da yaptınnz. Vapu merdivenlerinden prensesler gıbi çıkacağz. Birinci sınıf

yolculuklar edeceğız. Bir sancak bir alabanda. Ltiks ve modayauygun yaşıLmayl

her zaman istemişimdir. En ıyı otellerde kalacaÜz, ilgurç kişilerle tanışacağ!z.

Prenslerle, dtiklerle. fomeleri için onlara elimi ıızatacağm.

Önce sıkı sıl« firçalasan iyi edersin.

Kendi çabalanyla milyoner olmuş adamalar, ay ışığnda bu eli öpecekler..Çelik

fabrikatörleri hurmalar altında beni baştan çıkaracak.

Langıt salonundan bıraz farklı olsıın bari.

Nefis giinler geçirec eizFlo. Kraliyet yatıBritannia' ııııı güvertesinde kuzu

çewildi ğ zaman, bizi de çağracaklar. . Vizonl f7, samurlara btirtlneceğim. . .

kenarında köşesinde bir parçada kaiilm...

Şimdi kakanı niçi, karıştınyorsun?

Kakam diğil kaklm, yani ermin, yani as..

Ya...
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Hayranluınm için siyah beyaz fotoğaflıınınr çektireceğim. Benim yerime sen de

ımza|ayabilirsin.

Bana imzayetkisi vermen gerekir.

Veririm elbeffe. Holywood ' daki o çin lokantasrrun öntindeki kalünma ayak

izlerimi bırakacağlm. Gtimüş ekranın buttln buytıkleriyle birlikte Gabro,

Valentino, Cagney, Lacey Chips Rafferty ve ben Tilly Jane Armitage. Orada

yapılacak oyle harika şeyler, görtilecek oyle gilzel yerler, tanışacak oyle ilsınç

insanlar var ki, ölmeden hepsini görmek tarıımak istiyorum.

( Flo birden bire goz yaşları dokerek ağlaırıaya başlar. Tilly ona yaklaşır.)

H.y, sana ne oluyor kuzum?

Bıınlardan hiçbirini görmeden öleceğim ben.

Da}ıa ölmene çok vakit var..Sana ne oldu böyle, söylesene.

Gtlnlerim, deniz kıyısuıdaki köhne bir otelde, kurıımuş derim ve kaçık

çoraplanmla, lalıana ve sidik kokulan arasuıda sona erecek.. Ah Tilly, bazan

keşke ölsem diyorum.

( Onu avutarak ) Dur bakalım, daha çok yaşayacaksın.

Beni deniz kryısına gönderdikleri zaman neler gelecek başıma? Oralarda kimseyi

tanımaırı. O kahrolası denizi hiç seımem. Ytizrrıeyi de bilmem. Ytizrııeyi

bilseydim bile, bir mayom yok ki. Bir deri, bir kemik çivileme mi yapacağım?

Köpek balıkları bile korkup kaçar benden. Onlar bile ağzlarının tadını bilir.

( Dick çok telaşlı içeri girer. Luke ile Roger onu uler. Luke Tilly' ye yaklaşr.)

Senin için sihirli şapkadan bir mucize çıkanrıııınr istemiştin. İşte sana bir mucize!

Sen aklını mr oynattın?

Bir esin riizgan bu.

Düpe düz çllg,nlık derim ben buna.

Daha ryı bir filffin var mr.?

Gtlltinç olma. Bunu kullanamazsın. O kadının aklının bir tahtası eksik.

Yeni bir oyuncu artımaya kalkarsak yıınm gtin kaybedeiz.
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DICK- Züerı derdi,mız başımızdan a$oa bir de boktan bir Fellini filıni yapmaya

kalkıyorsuı.

LUKE- Bu kadın tam aradığm gibi, doğuştan oyuncı], yapmacıksız, gerçek.

DICK- Akıntıya karşı kiirek çekiyor ama hem de tek kiiırekle.

LUKE- Başka seçeneğimiz yok. Merak etrıe ben onu çekip çeviririm. Bir keresinde on

iki bin kurbağa ile bir filrn çektim.

DICK- Bir fiIin yellenmesi gibi geri teper.

LUKE- On iki bin kurbağa dile kolay.

DICK- ( Gittikçe kontroliinü kaybeder ) Belki o kurbağalar alallannı kaçırrnamrşlardı.

Bu kaçıffiılş. Pusulayı şaşrabi|k. Zıvanadan çıkıp ayak bileklerimizi ısırabilir. Bu

divanelere hiç güven olmaz. Şimdi ryı, bakarsrn beş dakika sonra arvalamaya

başlar. KüftıTler savurur. AEzr koptlrllr, deliliğn btittin belirtilerini gösteriverir.

ROGER- Belki bir bildiğ vardır patron, kadının bütiin yapacağ orada durup biraz kaç* bir

ifadeyle bakmak

( Hepsi dönüp Tilly'ye bakalar.)

ROGER- Zaten bunu yan yanya başarmrş saylır.

TILLY- ( Öfteyle onlara doğru yiiıriyerek ) Yalnız kaçık taHidi yapmam ki. Yiiaiime

istedigim ifadeyi verebilirim. Sizden btittin istediğm yeteneğmi kanıtlamarfla

izin ve(meniz.

elUrB- Size ne dedim, doğuştan oyuncu.

DICK- Boşuna nefesini ttiketne. 3gan 6|1 izjn veırTrem. Kıyamet kopsa yine razı

olmam. Yeteri kadar açık konuştum mu? ( }Iışunla dışan çıkar.)

LIJKE- (Tilly' ye döner ) Öztir Cleriın, bu sadece bir di§ifuıceydi. ( Roger' a ) Pekala

işimize devam edelim. ( Gifueye hazrrlanır. Tilly koşup karşısına dikilir.)

T[ LY- Olınaz. Ben sadece bir düştince değilim. Ben bir insanrm. Beni böyle başmızdan

savaıııazsınrz. Karanmı verdim. Roliirnü istiyorum.

LIJKE- Ben de iiaiildiiın bu işe ama yapımcı bize yiie vermedi.

( Roger' a ) Şimdi koşu sahnesini çekelim.
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Hayr beni öyle bir çakıl taşı gtbi elinize alıp sonra yere fir|atarıazsınz. Benim

duygulanm var. Bana bir iş sözü verdiniz.

ozilr dilerim, tamaırı mı?

Bunuıı bana bir yararı olmaz, bu işe ihtiyacım var. Ben normal olmak istiyorum.

Tekrar ayaklanmın üstiinde durmak istiyorum. Bana söz verdiniz.

Ama bu olanaksız.

Ama siz beni bir şevler yapmaya haarladınız..Böyle ridzüstii bırakamazsınız. İş

istiyorum sizden.

Bu sadece bir düştlnceydi, tamam mı? Ama gerçekleşemedi.

Seni kalleş herif!

( Luke ondan uzaklaşır. Tilly koşup sırtına biner ve onu dövmeye başlar.)

Bu da ne? Allah kahretsin! İn sırtımdan!

Seni donek pezevenk, seni orospu çocuğu!

Hey, Reyiz' in sırtına çullanamazsın!

Kıırtar beni şu şirret kandan!

Senden tiksiniyorum pis domuz. ( Roger onu Luke' ıın sırtından çekip yere

düştırıir.)

Tannm! İyilik yap kötillük bul. Bu insanlara ıyilik yapmaya gelınez.

( Roger ile Luke çıkar.)

Şen de herkes gibisin. Senin başkalanndan farklı olduğunu sanmıştım. Bana

yardım eünek istediğini sanmıştım. Beni birazcık sevdiğni sanmrştım.

BiRNCipBnnulrN SoNu
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IKINCI PERDE

SAHNE l

( Bir iki saat sonra arkasında kiiçfü bir sahnesi olan btlytlk eğence salonu. Bir jimnastik

ah, mankenler ve salona dağtılmrş oları fi|m çekimi araç gereçleri.

Sabnenin ön tarafinü büytik bir çay kabı vardır. Tilly çaydanlığın yanmda oturup

dtŞtfuıcelere dalrnıştır. Dick ile Lııke orada bulunduğmun ayırdında değllerdir. Luke

Tilly' den biraz uzakta bir sandalyeye oturmuş gazete okur. Jok Tilly' ye yalıın bir

yerde, dikkati çekecek kadar büyiik bir kitaba dalmıştı. Dck' in çanta§ı oturduğu yerin

yanında açık durur. Kucağnda bir siirü kağt ve fatura vardır. Stingüsü di§ilkfıir. Kapı

açılu Roger bllytik iki benzin bidonuyla içeri ğer. )

DICK- Ne halt etmeye, içeri benzin taşıyorsun? Niyetin hepimizi öldürmek mi?

ROGER- Güvenlik önlemi alryorum pairon. Bu..(Tilly' ye bakar) vatandaşlardan bir

tanesi benzini aşırmaya kalkh da...

DICK- Tannm! Bir bu eksikti. Sakla o zavala zingolan, iistlerine bir şey ört bari.

Bonolar, bonolar, bonolar. İcra tehditleri. Hemen ödenmesi gerekeıı

faturalar. Diştin bir zamanlar endiistrilerin millileştiri|ınesine ne büyfü

umutlar bağanmrştı Roger.

ROGER- Sahimipatron?

DICK- Çalışan adamı kurtaracaklardı, o büytik ü§ nerde şimdi? Cezaya

çarptffinz, deliğe tıkanz diye gözdağ veriyorlar. Hepsi terörü yaratanlann

elinde birer alet. Gıcır gıcır banknotlann yoksa bu dünya senin cuııuna okur.

Her gıin başka bir deyyus gırtlağrma sarıhyor, derimi ytizrıeye çalrylyor.

Biz bu işi nasıl ytlrtlteceğz bilmiyorum Roger. Bundan sonra ağzımızı

havaya açaügz. Bundan sonrası hava civa. Plak şirketinin bize yamadığ

şu herife bak! Boklu Jok! İskoç marka düdfü makarnası. Ne ses vrır herif
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de ama. Islak bir osuruk kulağa datıa hoş gelir. Ben banyoda dalıa M şarkı

söylerim...Kuş palazı olsaırr, başımı suyun içine soksaırı bile. Btlttln plak

şirketlerine yalvardım..Michael Jackson, Prince ya daPink Floyd verin

diye. Bırakın da Madonna ile ceüerimi ortaya dökeyim...ama ne gezer.

Bana verdikleri boyle süprtinttiler işte. Üsttin sanatçılar da kovboy

bozunfulannın eline dtlşUyor. Büttin bildikleri kulaktarı dolına, ağzl

kalabalık dalavereci herifler. Çalımlanndan yanlanna yanaşılmaz. Bu

alçaklar filmciliğin çanına ot tıkadılar. Wardour sokağı korsanlan..Flaş bir

ad bulınalı, ytlkseklerde uçmüyız.

Haklısuı patron, çok rrzun stire alçaklarda stiriindtik.

Bizi Soho daki yemliklerden aynp büytlk piyasadaki büytık balıklar

arasma sokacak bir manewa çevirme|iyu. Ben dersimi aldım. Duyarlı

olmanın bir yaran yok. Benim kadar yufl<a ytlrekli biri bu piyasada

futunamaz. Ben de ötekiler kadar katı bir kalantor olacagm. Teknemiz bok

deryasına daldı ııma ne açacak yelken var, ne çekecek kiirek. Hiçbir çıkış
yolu göremiyorum. Bunu söylemek çok zoruna gidiyor ama bu çekimin

sonunda sana güle gule demek zorunda kalabilirm.

Ne dedin?

Sıfin tiikettik oğum, cepte metelik kalmadı.

Sen neler söylüyorsun patron?

Üzgtintlrn dosfum, sana yol vereceğime, kendi gırtlağımı kessem giım

yemezdim zıma gel gor ki..

Aman zahmet etme..İşimiz iş desene...( Nefretle çıkarken ) Bana şimdi

söylüyor...

Bunu kişisel olarak almayane gerek var? ( Çıkarken ) Buna da u$adılar

galiba.

( Örr. gelerek ) Bir fincan çay alabilir miyim, lütfen.

Tabii, ne istersen alabilirsin. Bir dilim Mankafa Matilda tıırtasından buyur.

( Ne dediğini fark eder ) Aman Tannm..Şey nefis..Gerçekten nefis.
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Sizler bııraya niçin geldiniz? Delilerle alay etmek için mi? Ne kadar gültlnç

olduğumuzu kanıtlamak için mi?

Hiç de değl.

Dışandaki o bağırtılar, çağrtılar nedir?

Bir karabasanı canlandırmaya çalışıyorduk.

Burada deli gömleğyle dolaşan birini gördiinüzmü, hiç?

Şey.. . O... Simgesel.

O sittirik...

Ben şunu...

Siz dışarıdakiler, içerdeki yaşantımızın boyle olduğunu sııtuyorsaruz

yandık. . . Topluma kanştığırrıız zaman başunrza bir stirü bela gelmesine

şaşmamalı. Kendinizdenutanın. Ayıp değil mi bu yaptığnız|

Uzgtiniim ııma ben...( Ne diyeceğini bilmez, dışan çıkar.)

( Jok kitabından başını kaldınp bakar.)

Dün başma gelen bir şeyi sizinle paylaşmak isterdim.

Yaa, öylemi? ( Ona yaklaşıp ayaklannın dibine otıırur.)

Evet, garip bir şey oldu. ( Kitabını kapatır.) Çok garip. Kentin tam

göbeğinde, yolda yürüyordum. Gözltiklerimi takmıştım. Kimse beni

ralıatsız etmesin diye. Biliyor§unuz, hayranlan tinlti{erin yakasını bir türlü

buakmaz.Bk dört yol ağzında karşı kaldınma geçerken tanıdık bir Yüz

gözüme takıldı. Çok ıyı tanıyordum bu ytleü. Uzun san saçlar, pahalı deri

bir ceket, şık kadife pantolon. Bu çok ryl bildiğm bir faça. Mtlzik

dtinyasından olmalı. Kllık kıyafet gıclr. İşleri tıkınnda olmalı..Üstelik ben

de tanıdım onu...( Tilly esner ) Ama bir şey söylemek istemedim. Hallan

gözbebeği olıHıca sokaklarda yolıınun kesilmesi can sıkar, bilmez miyim.

Ama hangı gruptan olduğunu çakozlamadığım için de meraktan

çatlıyorum. Sonunda cesaretimi toplayıp sordum. 'Sizi bir yerden gözüm

lsınyor ama..Olabilir dedi, pfua expres de çalışlyonım.' (Duraklama)
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( Jok bu öyküntin anlamr çok açıkmış gıbi Tilly' ye bakaı. Georgie içeri

gırer.)

GEORGIE- Şey, Dennis seninkiler...Seninle görüşmek istiyorlar.

JOK- ( Ayağa kalkar ) Kim?..Ha , daha birkaç metrelik filrn çekilecek anlaşılan.

Yollanmalı...Görüşmek iizere, Cao! ( Jok çıkar. Georgie' nin dıırumu

ikirciklidir.)

TILLY- Söyle, Georgie.

GEORGIE- Yönetim kurulu karannı verdi.

TILLY- Evet, çok iyi Georgie.

GEORGIE- Vereceğim haber ıvı değl, korkarrm.

TILLY- Yapma, Georgie.

GEORGIE-Giintin sonunda burayı terk etmeni söylediler, tekrar deııızkryısına gitmen

gerek.

( Dınakluıına. Tilly yıl«lmıştlr.)

GEORGIE- Ne dediğimi anladın mı?

TILLY- Anladun Georgie. Tekrar sokağa atılryoruırı.

GEORGIE- Çok tızüldüm.

TILLY- Aldırma, senin kabahatin değil.

GEORGIE- Burada bir gelecek yok Tilly. Az sonra bııranın yerinde yeller esecek.

TILLY- Biliyorum Georgie.

GEORGIE- ( Ona yaklaşarak )Neyn var ?

TILLY- Her şey ters gıtti Georgie. Hiçbir şy gönltimce olınadı

GEORGIE- Ne olınadı?

TILLY- Hayatım, hiçbir şey...

GEORGIE- Yapma , o kadar da değil.

TILLY- Hiçbir şey başaramadım. Hang dala uzandımsa elimde katdı. Büttln

hayatım karma karışık. Bir zaırıanlar sağlıklı bir insandım, nornraldim

herkes gbi. Beni seven bir annem vardı. yavnılıırım vardı. Nasıl br gayya
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kuyusura düşttirn Georgie? Neler yapmak, neler olmak isterdim. Şimdi şu

halime bak, evsiz barksız bir serseri, ipsizin biri..

GEORGIE- Kendine haksız|ık etme Tilly, sen iyi bir kızsın.

TILLY- Tekrar sokaklara çıkmaktan korkuyorum. ihsanlar öyle aclmasr zkj. Sana

sataşıyor|at, pis adlar takıyorlar. Ba,-ılara bana orospu bile dedi. Ben

vtlregınde Tann korkusu olan bir kaünım. Hiçbir zaman öyle bir eğlimim

olmadı. O pis hayvanlar üstiime tilkilrdtiler. En iyı paltomu ttıktıriik içinde

bıraktılar. Güvenli bir yere sığnmak için bir kahveye gıriyorsun, sana

hızrrıet etıııiyorlar. Seni gören müşterilerin iştüı kaçarmrş. Düştin,kabaca

yüztime söylüyorlar bıHıu. Sanki ben Quasimodo, ya da korkunç fil
adammrşlm gbi...Bir adam benim gıbi birini gördü diye öntindeki domuz

pastrrmaslnı yemekten tiksinir mi, Georgie?

GEORGIE- Elbette tiksinmez meleğim

TILLY- Kendimi çok kotti hissediyonxn.

GEORGIE- Ah, sevgilim ne yapacağz,bilınem ki? Gel benimle otur diyeceğm ama

benim kan kıskanır.

TILLY- Sadece umutsuz bir hayata geri donmek istemiyonım Georgie. Ben de

herkes gibiyim, umut§ ıJz y aşayiamam.

( Flo içeri girer, tlrkmüş ve heyecanlıdır.)

FLO- Georgie, tropiklerden gelen kocaman bir örümcek beni ısırdı.

GEORGIE- Ah Flo...

FLO- Biri el çantamın içine koymuş. Beni öldürmeye çalışıyorlar.

( Georgıe ona yaklaşn. )

FLO- O dışandakiler foyalannı ortayaçıkardığm öSendiler. Dışarıda

boğazlanmaktansa burada ilacın dozunu faz]akaçınnm daha iyi.

GEORGIE- Seni oldtırmeyi niçin istesinler? Kim istesin?

FLO- Ölllyorum Georgie. Bunun tedavisi yok. Bana bir kan tatıtili yapsana.

Beni lsrsıııı neymiş anlayalım. Yatağmda zehirli örtirncekler var. Beni

öldtlrmek istiyorlar.
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( Georgie onu yatşünrıak için kucaklar.)

FLO- Georgie, baoa beni mutlu edecek bir ilaç ver.

GEORGIE- Mümkıin olsa verirdim.

FLo- Neden bana elektro-şok yapmryorsun? kafaırıdan bu korkunç düşiinceleri

uzaklaşinrdı. Lüfen yap, Geoğe.
GEORGIE- Elekno-şok yapmak seni sevdiğimizi göstennez.

FLO- Tasalanmr dagrr, gaınım kasvetim kalmaz.

GEORGIE- Öyle olsa, ben kendim şok tedaüsi görtirdiim.

( Flo aynr garip hareketi tetrarlamaya başlar.)

TII LY- Bunu yapma" senin için ı5ri olmaz P|9.

FLO- Bu benim alışkanlığm.

( Georgie Flo' yu kapıya götiinllr.)

FLo- Buradan aynlınak istemiyorun. Sokağa atılınak istemiyorum. Ne olur,

benim için bir şeyler yap Georgie. Bana yardıırı et, yalvannm, bana yarüm

et.

GEORGIE- Birini çağracağııı sana bir yatşüncı versin. Bir saat kadar nzan. B2|ç gğ1,

kendini çok daha iyi hissodeceksin.

( Georgie Flo' yu kapıya göturilp seslenir. )

Mrs Chowdry!

( Flo çıkar. Georgie geri gelir.)

TILLY- Ben ne halt ettim. Şimdi kahroluyorum. Flo bu duruma geldiyse ben onu

üzdüg-um için. Dışanda olup bitenlerin ne kadar korkunç olduğunu

anlathm, onun btitiin bunlan duymaya dayanacak kadar giiçlü olduğrmu

sanryordum. Onu böyle alt iist etnek istemezdim Geoğe. Hyatımın en

g[izel giinlerini geçiriyorum deseydim keşke. Bir işirn, yaşayacak eüzel bir
köşem ve param olduğunu, insanlann bana iyi üıırandığnı söyleseydim.

( ağlar ) Bütifuı suç bende. Flo dışandakilerle nasıl başa çıkacak?
GEORGIE- Bana balç saçmalryorsun.
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Eksik olma.

( Georgie kapıya doğru ytiriir, üırup Tilly' ye doffu döner.)

GEORGİE_ Biliyor musun, ben de kaç zarrıandır dtlştlnUyordum , burası kapanınca ne

halt edecem dlve. Benim de gidecek başka bir yerim yok. ( Çıkar.)
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Bınası yıkılınca ne olaçak Georgie? Çewemde sen olmazsan, arkadaŞlanm

o1mazsa...korkanm yeniden hastalanacağm. Yeniden kendimi öldtirmeYe

çalışacagm. Ama bu kez yanımda beni dınduran biri bulıınmayacak.

Yapma, işler bu kadar da kotti değil.

Benim için hiç umut yok mu Georgıe? Ölecekmiyim? Neden geberip

gideyim?

( Sessizlik. Tilly ağLat. Georgie profesyonelce tarafsu, soğukkanh |<almaya

çalışır ama bunu başaramaz.Ona yaklaşır, omrızlanndan kawar , hemen

hemen onu sarsarak )

Şimdi dinle beni Tilly. Bilirsin sana hiç yalan söylemedim.Aptal değilsin.

Seni yalanlarla avutnak yakışmu bana, boyle bir tehlike yok diyemem

yalancıktan. Ama kaçınılınazbır şey de değil. Savaşmaktan yılmayan bir

kadınsın. Seni eskiden beri tanınm. İstediğin 7:ıınançok guçlti olabilirsin.

Artık güctim katmadı Georgie. Belki caıilma kıysaırı daha iyi olacak.

Böyle saçma sapan laflar dulmak istemiyonım.

Ben akl hastasıyım. Bakıma ihtiyacım var. Bıınu kendi başıma yapaffiaIn

( Duraklama )

( Sakince, hemen hemen özilr dileyerek ) Korkanm suına önerebileceğim

tek şey, bir iğne yapmak. Hiç değilse öntiıntizdeki birkaç gtlnü atlatmana

yardım eder.

Hayır Georgie! O zıkkunı istemiyonun. Yeteri kadar iğne yapılü bana. Her

çeşidi . ( Duraklama. Georgie ondan bırazuzaklaşır) Afedersin Georgie.

Nankörltik eünek istemiyonım. Elinden gelse bana yardım ederdin. Bunu

biliyorum. Ne olırr bağşla beni. Ben başımın çaresine bakanm. Her züflafl

bir yolunu buldum. Sen git de Flo' yu gör. Üztllme benim içirr. Gerçekten.
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( Tilly dalgın, düştinceli odada dolaşır, Sonra benzin bidonlannı fark eder.

yaklaşıp tizerlerindeki örtiıyu açar, bidonlarabırazbakar sonra kameranın

çewesinde dolaşır. Usulca dokunıır, hafifçe öne doğru iter. Bkaz geri

çekilip kameraya bakar. Roger prinçten anı levhasl ve klipsli bır yazı

tahtasıyla guer.)

Hey bana bak, çabıık çık dışarı.. Bu salonu kiraladık. Senin gibilerin iŞi Yok

burada. Bunlar çok pahalı makinalar.

Ne yapacağz, yiyecek miyiz?

Birde kall«ıış laf yetiştiriyor. Senin hazır cevaplığın bana sökmez|<ızıırı.

( Ona dogu ytirüyerek ) Senin amirlerini görmek istiyorum.

Ne istiyormuşsıın?

O ağırıda yaprak sigarasıyla dolaşaıu. Otekini de-.

Yok carum, onlarla ne işin vaffiuş bakalım?

Çok önemli bir iş.

Sen önce bana söyle. Onlann başını kaşıyacak vakti yok.

Soyle onlara bu bir ölüm kalım meselesi.

( Roger kuşkulu duşııntir. )

Bakalım sarra ayıracak vakitleri var mı? Bu aletlerden hiçbirine el stireyim

deme sakın.

( Roger çıl«rıak iizereyken, Dick elinde eski bir koltukla içeri girer.

Koltugıın arküğında ve kollannda deri kayışlar vardır. Üsttlnde bir

nunara ve ' satılmıştır' yaftası göze ça.rpar. )

Şey... Şu .... Şındakinin sana bir çift sözü vııffiılş. Öltlm kalım meselesi

diyor.

(Tilly' ye alürmaz.Daha çok kolfuğuyla ilgilidir.) Ya öyle mi? Şuna

baksana şurıa.. Ne dersin?

Pek hoş. Nedir bu?

Bil bakalım.

Otııraklı sandalye. .Hani. .
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( Sözünü keser ) Bilemedin, gerzek...

Elektrikli sandalye mi?

Gene bilemedin. ( Bir duraklama )

Bilemeyeceğim.

Bu koltuğun adı ne biliyor musun evlat, müsekkin. Teskin edici,

sakinleştirici lafi bundan ttiremiş. Buradaki koyun kafalılan sakinleŞtirmek

için kullanılıyor. Bınaya otıırtup kayışlarla bağadın mı, tamıım.

İyi hoş da, sen ne için alıyorsıın?

Bırazparlatıp oturak yerine bir iki tahtakoyanm. Teknemin güvertesi için

glızelbir salıncaklı koltıık oltır.

Gtile gtlüe kullan.

Eski eşyayı sathklan odaya bır gözatsan karlı çıkarsın. Kelepir mallar var.

Victoria çağndan kalma çok giızel biblolar...

Sirinle konuşabilir miyim, ltltfen?

O rol başkasına verildi gilzetim.

Benim sıze bir teklifim var.

( Roger' a ) Demek şimdi bıze bir teklifde bulıınuyor.

İlgilenir misiniz?

ilgilenir mıyız? ( Luke ile Roger' a bakar , omuz silkerler. ) Kimbilir, belki.

Bir protesto yapmak istiyorııırı.

Seni dinliyoruz.

Arkadaşım Flo adına, buradaki büttin hastalar adına...Herkesin, burada

olup bitenleri bilmesini istiyorıım .. Bizi nasıl yerimizden yurdumuzdan

edip sokaklara salıverdiklerini bilınelerini istiyorum.

Evet, çok köttl bir durum...Çok da tehlikeli.

Ben bir meşale olmak istiyonrın...İhsandan bir meşale.

Ne istiyorsun?

Kendimi fufuşfurmak isüyonrm. Kendimi yal«şırnı filme almanrzı

istiyorum. ( Bir duraklama. Dick' ınağzr açft kalır.)
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LUKE- Aman Tannıı!

ROGER- Bu biraz hastaca bir dŞiiuıce değil mi? ( Pııratlama )

DICK- Bir dakik4 kulağımdabalmumu var galiba. Dediklerini doğru duynıuş

olamam. ( Parmağyla kulafunr kanştınr.) Bir daha söyle bakayım...

TILLY- Bir meşale gibi kendimi yakmak istiyorum. Sizien ricam bunun filme

çekilınesine yardmcı olınanız.

DICK- Çok hıhaf. Ilala aynr şeyi_ duyuyorum. ( Parmağyla öbilr kulağnı silkeler.)

TILLY- Saat on haberlerinde gösterilınek iDere... ( nıratlama )

LUCK- Sen bizimle alay mr ediyorsun?

( Dick, Luke, ve Roger birbirlerine bakarlar.)

TILLY- Buradan aynlırsarn zaten gilnlerin sayılr olacak . Belki böylece bir işe

Ölnmtlm yaşamıma bir anlam kazandınr.

LUKE- Şaka etmiyor galiba.

TILLY- Çok ciddiyim.

(Dıraklama)

ROGER- Sen delisin.

TILLY- Evetbiliyorum.

LIJKE- Onu bir dinleyelim..Bir Budist rahibi olsaydı, ermiş olduğuna inanırd,k.

DICK- Ama bugiin, bu çağda insanlar kendilerini ateşe vermiyor.

a TILLY- Beni on haberlerine sokabilir misiniz?

(Duraklaına)

LUKE- ( Dick' i göstererek ) Bunu kravatı ne renk?

TILLY- Acı yeşil.

LUKE- ( Dick' e ) Yeteri kadar aklı başında görünüyor.

DICK- Durun, şıınu iyice anlayalım..Sen kendini bir meşale gibi futuşfurmak ve bu

görtlnttlyü bizim televizryona verınemizi istiyorswı..

TILLY- Bir protesto olarak.

DICK- Bir protesto olarak. Dogu anlamış mıyım?

TILLY- Hem de dosdoğru...Benim ıunacrma diki<ati çekmek için .
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( Duraklama, Dick Luke' 4 Lııke Roger' a, Roger Tilly' ye bakar.)

DICK- Pekala, hikayenin §on ve vıırucu ciiııılesi ne?

TILLY- Ne?

DICK- Bu tehlikeli bir gösteri besbelli? Sonu nereye varacak? Sen neyin

peşindesin?

TILLY- Size sOyledim ya halkın göztinü açmak istiyorum. Kamuoyu

oluşturacağım.

LUKE- Bizim bu işle ilcımiz ag?

TILLY- Kameranrn nasıl kullanılacığnı bana gösterin, yeter,

DICK- Okadarc*mr?

TILLY- Evet.

DICK- Yani, ciddi bir suç işlerken bizi de suç ortağ yapacaksuı.

TILLy_ Kendini öldiirmek suç değldir. Siz filın makinasının nasrl kullanrlacağım

öğıetin bana, gerisine kanşmayın. Yaptklanmı gönııezden gelıneniz yeter.

Herhangi bir biçimde bu işe bulaşmayacaksıııız.

DICK- Ooo , anlıyorum . Bu da ytlreğimize su serper degil mi? Şu halde, bütiin

yapacaÜfilzbu odadan çılop seni yalnız bırakmak? Döndn$imiizde de

h'illerini bılacaÜ,-. Ne sihirdir ne keramet..Anlatrıaya çalıştığn bu mu?

TILLY- Tastamam.

DICK- ( Başını sallayarak ) Şimdi Tann a$ona söyler misiıı, böyle arva sapan,

böyle deli saçması bir işe niçin grişelim?

TILLY- Doğrusu bea hepimizin yaranna olur diye dilşiindüm. Ben amacrmr

herkese açıklamış olurıırrL siz de firrıanızı herkese tanıtmış olursunuz.

Sizin için ne muthiş bir reklaırı, dt§iinsenize. Demin kendiniz

söylüyordunuz, bundan sonra işsiz kalacalıın§sınız...

DICK- Ne? Büfıin bunlan duydun mu sen?

TILLY- Ben oracıkta, köşede oturuyordun

DICK_ Bu ne kiistahlık! Bu Allah, m belasr yerde rahatça konuşacak bir köşe yok

mu? 'Mahremiyet' diye bir şey yok mu?
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TILLY- Bu sizin sorunlanuza da çöztlm getirir. Televizyonda sizinle röporiaj

yaparlar. Gazetelerde, dergilerde boy boy resminiz çıkar. Firmanızn adı

dillerde dolaşır. Bu kadar reklamdan sonra da işler ardı ardına gelir.

( Duraklama. Dick onu dikkatle siizer.)

DICK- Bir dakika çekilir misin? Meslektaşlanmla kafa kafaya verip bir

konuşayım.

TILLY- Oo pek tabii. ( Çıkar.)

DICK- Şaşbm kaldım arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz?

LUKE- Benim aklım yatmaz bOyle işe.

DICK- İnanıtır gibi değil. Saçma...Çılgnhğn dıniskası...

ROGER- Burasıtmarhanedegilmi?

DICK- Aklının terazisi bozulınuş, buna hiç şüphe yok. Normal bir insanm

yapacaÜ şey mi bu?

ROGER- Kadınkafudankontak.

DICK- Herhalde buradaki hayatı pek parlak değil.

ROGER- İspanya' da tatile benzemez tabii.

DICK- Uğursuz kan, kendi bedenini cayr cayr yakacakmrş. Kendini nerde

sanıyor? Burası batı uygarlığ, o kahrolası l{imalayalar değl.

ROGER- Filın işi başını döndiirdü anlaşılan.Tadı damağında katdı. Saat on

haberlerinde göriinecekmiş, şaşkoloz.

DICK- Sadece saat on haberlerinde degil oglu4 bu lllkede bllttlıı gazetelerin baŞ

sayfalanna nıanşet olur. İnsanlar böyle halflar kanştırmaz her Allahın

gıinü. Şu . .Aydmlık ça9ımııde o|maz.

( Duraklana. Luke ile Roger' a bakar.)

Acaba benim aHımdan geçen, sizin de aHınızdan geçiyor mu?

( Roger ile Luke birbirlerine bakarlar.)

ROGER- Ne düşiindüğı"inü önce sen söyle.

(Duraklama)

DICK- Yoo. Gütinç bir şey..
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( Duraklııma ) Öyle mi?

( Duraklama ) Öyle değil mi?

Senin ne dtıştındüğünü bilmeden ne diyebilirizk.ı?

(Duraklaffıa)

Ülkedeki her gazetenin ilk sayfasl, 'Saat on haberleri ' ...

( Durakl anna) Kadının hakkı var. Bu ne demek biliyor musunuz?

Onun dedigi bırazbedava reklam tabii-

Bize sağhyacağı faydaları ' tahminatın ' üsttinde. Kazanacağnıa

manğzleri kamyonetlerle taşınzarhk. Belki bu krz göriindüğü kadar deli

değil.

Sakin ol patron.

Pekala, enazırr|dan halkın gö^ıtizerimizde olur. Belki o zarrLanLadı sanı

olan sanatçılar için eli ytleü düzgiin reklam filmleri çekebiliiz. Rod

Stewart' tan söz ediyorum, Bowie' den söz ediyorum, Madonna' dan söz

ediyorum. Sonıında o kıytınk tavan arasından, giriş katında bir yere

taşınabllkz. Belki pencereli bir ofisimiz bile olur. Waterloo' nun kasvetli

karanlısından Wardou sokağının ltlkstine geçebiliriz. Büyilklenmek gıbi

olmasın ııma sonunda gerçek film dtinyasına gireceğ,tz.

( Luke' a ) Sırtına son moda bir kosttim çekersin. Göztine o kocaman

pernbe çerçeveli gözltlklerden takarsın. Karşıdan gelişini gözlü de göriir

gözstiz de.

Soho' daki Groucho klübtine göğstlmtlzü gere gere greda artık. Sana

söyliiyorum, sana söylüyorum oğlıım...bu firsatı kaçınrsak oyunun son

perdesi iner. Yolun sonuna geldik. Hiçbir kurtuluş tınudu yok. Kafamızı

duvara toslayacağız.

( Luke' a ) Sen ne diyorsrın beyefenü?

Ben yokum bu işte. Hasta bir kafanın futarsız dtlştlnceleri.

Bunu kabul ediyorum.

Dt§tlnmesi bile ayıp, hatta mtistehcen.
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DICK- Doğu söze ne denir.

LUKE- Z,avalh, dengesiz bir insanı kendi gkanmız için kullanmak.. Kendimi

hiçbir zaman affetmen.

DICK- Vicdanın sızlar, çok doğal. Ama kadın nasıl olsa cnnına loyacaksa. Şimdi,

bir de bunu düştin. Gidip kendini intihar ediyor ve çe,ınesinde bunu

' edebiyet ' için kayda geçiricek kimsecikler yok. Bana göre asıl tutarsız

olan, asıl müstehcen olan bu. Bu açıdan bakacak olursak, onım şu özverili

hlçiik jesti...

ROGER- Adamı kollan sıvamaya dtlrter.

DICK- Bir düştln, böyle müthiş bir reklamm kariyerimize zaran dokunmaz, değl

mi? Uzun metajlı filın yapmak istiyorsun. Ama a&nı iyice duyurmadan

böyle bir işi koklatmazlar adama. Oyunun kuıalı bu. Adm olsun, yerin

olsuır.

LUKE- Evet, belki...amaboylesi değl. Bu iğenç..

DICK- Bir görüşe göre doğu, çok doğu. Başl€ bir görtlşe göre de lcrk yin
başnda adamın ayağına gelen bir lıısmet.

LUKE- Bunu di§iinmekbile garip, korkunç..

ROGER- Bu bir nimet..Bu nimeti tepenek aptalhk ederiz..Adamın büt her gıln açık

olmaz.

LIJKE- Bana balon, dikkati çekmek için tiirlü türlü nıımaralar çewilir. Ama bu

başka bir şey.

DICK- Doğu ama ne olduğunu söyleyeyim sana. Bu başımıza konan bir devlet

kuşu.

LIJKE- İhsanlık dışı..

DICK- Bu fikir kadından çrkt..O istedi bunu.

LLIKE- Tannm, neler söylediğinin 1rlgl6a mısın? Birinin keırdi hayatına son

verrnesinden söz ediyorsun.

DICK- Birinin özledigi amaca ulaşmasma yarüm edeceğiz.

LIJKE- Bu kadın hasta besbelli.
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Elbette hasta, sağlıklı insan böyle bir öneride bulıınabilir mıydi? Sen de

herkes glbi, bir kadına hasta olduğu için sırt çeviriyorsun.

Böyle bir şey demedim.

Öyleyse yolun açık olsıın hain adam.

( Pontius ) Sana engel olamam.

Yarduıı etmek istemiyoniln demedim. Sadece...

Belki de hakhsın. Birine ıyılik ettin mi hep geri teper. Bakarsuı kohne

adalet tepemize gülle gıbi iniverir.

Ne diye inecekmiş?

Suç otağ sayılınz, değil mi?

Ortada bir kamera bıraktı ğ:ırrıız için mi? Nasıl bir dtirnen çevireceğini

nerden bilelim? Fala balanadık ya!

Boş ver unut gıtsin.

Bakrn, ben hiç de unuürıaktan yana değilim, bu işe gırişelim derim.

Buradaki işim bitiyor. Bizim ktlçtik firma topu atarsa, sana göre hava hoş

paffon. Sen ne yapry eder paçanı kurtanrsm iıma ben ne olacağm? İyı

giintlnde de kara gtiıtinde de, sana canla başla hizırıet eden ben? Bu kadar

katı yiırekli misin? Hem belki bu sayede belimiz doffulur . İşlerimiz açılır.

Söylesene, tehlike bunun neresinde? Yani işin iç ytlztinü yalnızüçtimtiz

bileceğiz. Bir de kadın. O da dilini fufucak tabii. Bu işin rizikosu nerde?

Buradan çıkınca, bir arabanın altında kalmayacağnı garanti edebilir misin?

Sen her zaman söyl emez misin patron, iş bilenin lo1ıç kuşananın.. Haklı

mlylm haksız mı?

( Duraklanna. Dick, Roger' a hayranlıkla bakar.)

Şu keratayabak sen. Ben şunu yaruma al&ğımda bir okul kaçkınıydı.

Kendi adını bile dogu dtirüst yazmasuıı beceremezdi. Gördtin mü, şimdi

ağ^nasıl laf yapıyor? Aferin oğlum, boynuz kulağ geçti,. Haklısın Roger,

hem de çok haklısın evlat. Bu kadıncağan yardıma ihtiyacı var, bu

kadıncaW çaresiz kalmış. Böyle bir zavallı karşımda boyun btlktlp yardım
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isteyince onu nobranca geri çevirmeycek kadar erkeklik var

bende..Meseleye bir de orıırn gözüyle bal«rıayı görev bilirim.

( Gidip kapıyı açar. Tilly' yi içeri alır.)

Gel şimdi tatlı...

Matilda, aslında Matilda Armitage.

Ala . Bak Matilda, bak carrrrffn içi, Senin dileğini yerine getirmek, senin

için elimden geleni yapmak boynumun borcu olsun. Gel gör ki, burada

sana, o dort göz|e bekledign firsatı venrıekten çekinen biri var..

( Luke' a yaklaşır sakince ) Bana yardım etseniz de etmeseniz de yolumdan

dönmem. Yapacağm bu işi. Arhk yeter! Birinin bu gidişata bir dur demesi

gerek.

Ben bunu açıkça gorüyorıım caı[m.

Lütfen, bunu benim hatınm için yapm. Her yerdeki bütün akl hastalannın

hatın için yapn. İsterseniz öntintizde diz çökilp yalvarayım.

(Dız çölanek tizereyken Dick onu durdurıır. )

Yapma canım bıına gerek yok, o batasıca donanmada gına geldi zaten.

( Onu yerden kaldınr. Luke' a )

Son söz sizde beyefendi. Karar zarflafi geldi çattı. Yapıyor muyuz yoksa

yapmıyor muyuz? O rrzun metrajlryı çekmek istiyor musun?

( Luke, şaşkın kendiyle savaşarak dolaşır. Dick ile Roger bıraz

uzaklaşırlar.)

(Tilly' ye ) Ne kadar ciddi bir şey önerdiginin bilincinde misin? ı

Evet kesinlikle.

Ama senin. . . Şey.. . olduğunu göz öntinde tutarsak..

Kaçık mı?

Yani...

Terelelli mi?

Tam değil.

İyry*. Aklım başıma gelmese beni tabıırcu effrıezlerdi, öyle değil mi?
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Eh. . .etmezlerdi saıunm.

Buraya geri dönüştim de aynca sağlıklı olduğumu kanıtlar, deli değil.

Bu da ne demek?

Bence orda, &şanda stirtinmek delilik. Geri gelenin ise aklı başında

demekiir. Gerçek deliler kim biliyor musun, dışandaki o kör döğüşiinü

akıllıca sananlar.

Aklı çalışanlar deliliğin ne demek olduğunu bilir. Asıl çılgınlık, o yaşııına

katlanmak. Böyle bir yerde yaşadıktan sonra geri gelınek isteyen kişinin

yalııızakıllı degıl çifte aklh olduğu kanrsındayım. Dışandakilerin

iç erdekilerden dalıa atkılh olduğunu sıımyorsaıuz aklınıza şaşıınm.

Dışandakiler nonrıal olduklıınru söylüyor ııma normal degiller. Burada

normal kabul edilıneyenler ise biz normaliz demiyorlar. Bence bu çok daha

sağlıklı, çok da}ıa akıllıca bir tutum. Ne dersiniz?

( Duraklama. Luke şaşhn ve yenik düşmüş görtlntir.)

Haklısınız herhalde yalnız, acaba faftında ilırsını z... Bu donUştl olmayan

bir adım.

Elbette. .Bir kez yapıldı ilu. .

Peki, bunun iyıce anlaşılması bence çok önemli.

( Dick' e ) Peka|a, işi ucundan futalım öyleyse..

( Tilly' ye gultirnseyerek ) Gördtln mü sevgilim, hepifiız senin için kolları

sluyonrz.

Teşekktir ederim. Tatsız bir konu açtığm için beni bağşlayrn...Ama acaba

bana ktıçtik bir bağşta bulıHıabilir misiniz? Mali işlerimi yoluna sokmak

istiyorum da...

Öyle mi, ne kadarlık bir bağştan söz ediyarıız?

Arkadaşlm Flo' yu Kanadaya gönderebilecek kadar. Orada kızıLilly ve

ktıçfü torununa kawşsun. Bir uçak biletini karşılayacak, aynca bir

permayla fone yetecek kadar paradan söz ediyoruz. Beş W paund?

( Dick ıslık çalar.)
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( Sevincini gizlemek için dönerek ) Bu büyük para.

Dtinyanın parasl, hani bir haftalık iş olsa da ne ise ama topu topu yıınm

saatçik..( Dick ona saldırganca bakar.) Afedersin patron , ağarıdan kaÇtı.

Banka kredili bir çek işini göriir, değil mi?

Korkarım, ancak nakit para kabul edebilirim.

Pekala, tarrıam sonın yok.

( Dick Luke' a bakar. Luke başıyla onaylar. Roger usulca baş parmagını

kaldınr.)

Senin için en azından bir uğıırlaırıa ayafeti verebiliriz. Nefis yemekleriyle,

şampanyasıyla harika bir ziyafet. . . Üstiine after-eight çikolatası. Hiçbir

masraftan kaçınm ay acağu.

Ne kadar cömertsiniz.

Canın ne istiyorsa çekinme, söyle.

Şu sna Çin mutfağ hoşuma gidiyor. Dış kapının yanrnda 'Mide Yormaz'

adlı hiçtik bir Çin lokantası var. İsterseniz, kocaman bir tabakta

getiriyorlar. İçine buttln yemeklerden birer parça atıyorlar. İki porsiyon da

kıtır pirinç.

Kocaman bir tabak, iki porsiyon da kıtır pirinç.

Bizi bırrada pek iyi beslemiyorlar. Büttin yiyecekler bedence hasta olanlara

veriliyor.

Belki o yiyecekler sizi bedence de hasta ederdi. Dert etme.

Bunun tamamen kendi karann olduğunu belirten bir kağt imzalasan iyi

olur.

Yani,'tazykat'altında kalınadısru yar;arL. . .

Oo, pek tabii...Bir intihar mektubu.

Tabii, önceden kararlaştınlan bir yere bırakırsıır. Hadisenin vuku bulacağ

yerin odak noktasındanıızakça bir yere. Mektubun da alevlerle duman olup

havaya uçmasmı istemeyiz, değl mi?

(Güler)
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Bu da dikkat eüleçek bir nokta.

(Tllly gtiüer. Hepsi ona katılır. Dick birden durur. )

Elimizi çabuk futmalıyız.Eniyı zarıan, akşam yemeğ zarrıanı §aırrnm.

Sana filın çekmenin temel kuratları tizerine ktiçfü bir ders veririz, kendi

salamııranıhazırlaırıan için en uygun noktayı saptanz. Sonra kilçtik bir

yemek molası için dışan çıkarn. Dondtlğllmllzdebır de bakarızki. (Roger'

a ba}ıp kaş göz eder. ) Haydi firla Roger .

Hay hay patron ( Roger çıkar, Dick havasınr de$ştirerek Tilly' ye

yaklaşır.)

Biliyor musun, daha geçen $ln benim bızdıklardan biri, en ktiçiik kız,

yaruma yaklaşıp sordu; 'Babacığm, sen neden gösteri dtinyasındasın? ' O

an verdiğim karşılık son nefesime kadar geçerlidir.. ( Eglip, ktiçtik bir

çocukla konuşuyormuş gıbi panııağını uzatn.) Başkalannı mutlu etrrıek için

yawum. Hem bu kadar sade, hem bu kadar karmaşık.

(Dınaklama)

Bende şunu eklemek istiyorum. Yaşamın sizler için hiç de kolay

olmadığnı anlıyorum. Dış dtlnya ile ilgilıbazıkorkulannızn da

ayırdındayım. Y ahnız, içinde bulıınduğıırıuz köttl dııruma ytirekten

tiztilenler var. Bunun için önerini benimsedik. İhsanlara anımsafrıak için.

Sakın unutmasınlar diye. Az ama öz konuştum samnm. Saatlerce dil

döksem, daiıa fazlasınr söyleyemezdim.

O
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( Daha sonıa. Dick kiiçiik bir rnasaya örtii koyup yemek haffhğı yaparken Tilly ayakta

dwup bekler. Roger iki plastik torbayla girer. )

DICK- Tamam. Çabuk sofrayı haarlıyalun. Fazla vaktimiz yok.

( Roger torbalan Dick e uzatr. Dick 'After eight'çikolatalann paketini

ç*anr. )

İşte tadım...agzna layk Çin yemeği, bir paket 'After eight' ve söz

verdiğmiz gibi bir şişe de şmpmya.

TILLY- Çok dtlştincelisiniz. Amabeıı alkol kullanmam. Yine de teşekkiir ederim.

DICK- ( Roger' a bakarak, bozulmuş ) Parayı harcamadan neden bunu sormadın,

koca sersem?

TILLY- Siz içersiniz.

DICK- Oldu.

( Tilly yiyeceHere saldrmaya daııraıır. Ama Dick önii,ııden çeker. )

DICK- Öııce o pusıılay yazalı4 tamam mr güzel loam? Otur şuraya Roger

ROGER- Emretpatron.

DICK- Kızakalemkağtveı.

ROGER- Derhal patron.

( Tilly oturur. Roger, Tilly' ye bloknotla bir kalem verir.)

DICK- Şimdi elinden geldiğnce okımaklı yaz giizelim. Sanki sınavdaymrşsın gibi.

Temiz, inci gibi...

TILLY- famam. Çalışınm

LIJKE- ( Girerek ) İşler nasıl gidiyor?

DICK- Herşeytasarladığmızgibitlortlorytirüyor.

( Luke' a fisıldıyarak ) Şıma biraz göz kulak ol. Biz öbiir malzemeyi

getirelim.

LIJKE- Şey ..Bu gereHi mi?
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( Dick ile Roger çıkar.)

Veda mektubumu yıızlyorrrm.

Yaa.. iyı

( Luke tedirgindir ne diyeceğni bilemez )

Bana bak, bu sabalı ki kapışmadan dolayı tlzgilnilm.

Hiç ayanıyok. Büttin bıınlan geride bıraktık.

Bu meslekte bazanayak üstti karar değiştirmek zorunda kalıyoruz. Adama

kök söktiirtiyorlar. İşimiz zor. Tabii sizin işiniz kadar feci deSl ama, biz de

sık sık yokuşa silrüluyoruz. Bundan hiç şüphen o1masm...Bunun iÇin Şu

birlikte yaptığmız kiiçtik piyes, adımın bkaz duyulmasma yardım edecek

diye umuyonrm. Yıllardır, dördtinctl kanal için ne ilginç tasanlar sundum

€ıma kulak asan olmadı. Bir aşçılık dizisi için parlak dtlştincelerim vardı.

'Ünltı Mutfaklar ' dizisi. Her hafta tinltl bir kişiyi mutfağında ziyaret

edecektik. Tam on sekiz ay beklettikten sonra suratıma firlathlar. Bu geri

çewilen kaçıncı projem. Adamda moral diye bir şey kalmıyor

Evet anlıyorum

( Dick kamera gereçlerini taşıyarak içeri gırer. Luke rahatlar.)

Brazacele etnıeliyim. Daha sonra görüştirliz ( Çıkar.)

( Dick bir stire Tilly' nin mekfubunu yazışıff ız|er. Sonra yaklaşıp

onrzunrm tizerinden bakar. Tilly farkına vaff. Dick, bkazutanrp sıkılarak

konuşur.)

Bu hastanede ne kadar katdm? Kaç yıla hfüüm giymiştin?

Hüküm gıymemiştim Bıırası cezaevi değil. Ben kottl bir şey yapmadım.

Tabii yapmıııruşsındır. Anlayıver, dilim sürçtti..

Sinir krizleri geçirdim. Newasteni. .

Oyle mi?

Evet,. Yavnılanmın başına gelenler ytiziinden

Çocuklann var demek.

Hiç durmadan bebeklerimi duştıntırtım. Şimdi btıytıdtıler.
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Öyle mi? Nerde çocukların?

İşi., aslı şu, annemi kaybettikten sonra öyle hastalandım ki. Korkunç bir

depresyon geçirdim. Güzel insandı aıınem. Diinyanın en sevecen kadıru.

Ondan başka kimsem yoktu. Babam ben çocuki<en aldı başını gltti

Denizciydi. Tıpkı kocam gıbi. Bir görtiniir, bir bakarsın ortalarda yok.

Annemle dıırumu iyi kötil idare ediyorduk. Ama annem ö[iince...

Ben hayatla başa çıkamadım. Onu alan Tann ne kadar aclmaslzdı. Bir siire

sonra evden dışan çıkamaz oldıım. Alış veriş için çıırşlya paz;aru gıtmeyı

dtıştınemiyordum bile. Kendi dtlnyanıda yaşaırıaya başladım. Herkesin

yavnılarımr benden çalmak istediğini kınuyordum. Durmadan ağlıyordu

çocuklarım, açlıktan acl acl haykınyorlardı. Ben dışan çılcnaya

korkuyordum . Birileri gelir de onlan elimden alır diye.Bir giln, o kadar

çok ağladılar ki, açlıktan ölüyordu zaval|ıyavnılarım benim.. Hep birlikte

cennete, annemin yıiluna gitmek da}ıa iyi olur diye dtiştiııdtiın. Elimdeki

btlttln aspirinleri ezip onlara içirdim. Ama kalanı bana yetmezdi. Bunun

için bileklerimi kestim. Acıyla öyle bağırmışm ki komşular koşup kapıyı

kırdılar.

Yaa...Ya, bebelere ne oldu tatlım?

Onlan oldtirrrıeye çalıştığmı söylediler. Ama doğu değl bu. Ben hiç

onlara zaraı vermek ister miyım? Sadece acı çelanelerine dayanamadım .

S ürünmelerine day anamadun. Hastaydım. . Tunarhaneye kapattılar b eni.

Çocuklanmr elimden aldılar. Ne oldu yavnılarıma, nerdeler şimdi? Beni

htıetinlendiren bu.

( Duraklarfla2 Dick gerçekten tizülmüşttir. Başuıı sallar. )

Böyle bir hikaye, gerçekten adamın içine işliyor.

(Tilly' nin yazdığı pusulaya bakar, konuşmalannda bir çaresidik, eziklik

hissedilir.)

Bu hazır mr? Peki, oku bakalım cuıınm.

64



65

TILLY- 'Ben Matilda Annitage bize yapılan haksulıklan protesto efuek için bu

yola baş vuruyonım. Biz hastalar, bize bir yardun eli uzaülrnadan

bulundugumuz şifa yurtlanndan kapr dışan ediliyoruz. Özel tımarhanelerde

çile çekmek, ya da bir 2amanlar büytik olan tiükemizin sokaklannda

serseriler gibi stlrlinınek zorımdayu. Hepinize ytiekten hoşça kalın derim.

Hiç bir pişmanlık duymuyorum, teşekkiiır ederim'

DICK- ( Samimi ) Çok sıcak ohuş.. Gerçekten çok beğendim. Bu söderde şiir

var. ( Pusulayı alıp bakar.) Sanınm" bunun bir fotokopisini çıkarıp kiiçtlk

yaztk evimin duvanna asacağm.

( Roger boş bir üdeo kaset ile girer.)

İyi. Şimdi elimizi çabuk tutalım. Seır yeırıeğini atşhr gtizelim. Biz de

makinalan hazıhyalım .

TILLY- Pekala... ( Kapıya doğu giderek ) Önce ellerimi yıkayayım. Bir de benim

çocuk arabasınr alaym.

DICK- Bunagerekyokgüzelim.

TILLY- Elimi yıkayaym dedimse, öbtir anlamda.

DICK- Ilangi anlamda?

TILLY- Yani derdim el ykamaktan çok, öbiırti..

DICK- Efendim?

TILLY- Su dökmek yani... Çişim geldi.

DICK- Ooo...haklısm.Pektabii.

TILLY- Bi çabuk, elime ytiziine su çarpay,m, hemen gelirim.

DICK- Tamarn, işi fazla uzafua. Zemınım,ız dar.

TILLY- Bir dakika bile stirrrez. İdrar kesem patlaycak nerdeyse.

DICK- Peki gtizelim. Git de çabuk gör işini

( Tillly çıkar. )

DICK- Şeyden önce rahatlamanjn srası mıydı? Ama ne yap.}rsm insan tabiatı.

ROGER- Belki burada işerse ateşi söndtlrür diye düşiindü.

DICK- Sen de aklından neler geçiriyorsun pis herif.( Ona tiksinerek bakar)
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( Kısa duraklama. Roger Çin yemeklerini çıkanr.)

Bir saat sonra, şu Çin yemeklerinden bir porsiyon daha olsa da mideye

indirsem diyecek.

(Kısa duraklama)

Tabii, normal olarak çabuk sindirirdi. Ama bu kez değil. (Güer)

( Kağt bardaklara şıilnpanya koyar) Bu dünyada bir iz bırakmak istiyor, Eh

ızinı de bırakacak herhalde.

( Roger kağt bardag Dick e uzatır. Dick onun duygusuzluğuna şaşınp

başııır sallar.) Onun sağlığna içelim. Girişimimizin başansına! ( Kagıt

bardağru kaldıff. )

Onıın sağığna mı?

Ha, afedersin patron, afumdarıkaçtı. (Güler)

(İçerler. Duraklaına.)

Gültiyor musun, bence çok dokunaklı..

Dokunaklı olan ne patron?

Çok zor bk hayat stirmüş şu zavalh.

( Roger iki bidon benzin getirir.)

İl<l Uldon yeter mi acaba?

İki bidon mu? Sen aklını mı kaybettin? Dresden' in üsttine yangın bombası

atılır bu kadar benzinlt. Kadına bir iki litre yeter. Gerisini kaldır ortadan .

DikJ<at etmezsek btlttln binayı cayır cayır yakar.

( Roger bidonlardan birini göttlrtlr. )

Üsttine oturması için bir plastik örttl falan koysak.

Plastik örtiı mü? Plastik ateşi görtince ne hale gelir kaluı kafalı!

Ooo!

Bize metal gerek, saç bir levha falan.

Onu bk yatağa koysak..
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DICK- İlk on dakika için ala. Ama alabora olunca ne yapacağz? Eriyen parçalar

yatak yaylarının arasmdan yere dökiilecek. Olmaz, bize dayanıklı bir şey

gerek.

( Dick uygun bir şey bıılmak için dolaşıı. Roger pirinçten anı levhasınr

havaya kaldınr.)

ROGER- Bak, bunun iistiirıe oturabilir.

DICK- Ne odun kafalısın sen de.

ROGER- Ne olınuş?

DICK- Leüanın öbiir tarafinda ne yazılı görmedin mi?

ROGER- Yoo. (Çevirir) 'Dr. Elias Shadwell' in Anısına'.. Ya öyle mi?

DICK_ Şunu eve götİiriip limonluğuma asacaktm avanak. Mahvedeceksin gtizelim

leı,foay.

ROGER- Merak etme bozıflmaz. Kaduıın işi bittikten sonra kavulle sıkı s*ı ovanm.

Pırıl pırıl oluyor.

DICK- N' apalım, başka bir şey yoksa, bunu kullanacağız.Hadn davrarı.

( Roget leüay yere koyar. ) Kadmın işini miiınkiln olduğu kadar

kolaylaşhracağız. Mtinasebetsizin biri içeri dalıp yan yanmrşken onu

söndiiırürse ne hatt ederiz? İşin köhlsü, bu iş ne kadar siirer? Çabucacft

tufuşur mu yoksa ağu ağır mr alev alır bilemiyoruz. Bakarsın bir meşale

gibi parlar gider, bakarsm saatlerce için için yanıp ortalığ dumana boğar.

ROGER- Lanet olsun, bu da başımıza gelebilir.

DICK- Mümliün olduğu kadar az acı çeksin zavalhcık, bütifur dileğim bu.

( Terry öfkeli, saldırgan, bağıarak içeri girer.)

TERRY- Gııtlağma basıp o yemekleri yediriyorlar bana, ama ben Sekizinci Henry

değlin. Ben o kahrolası laal değlim.

( Roger, Terry' ye yaklaşıp onu tavuk lflşklşlar gibi kovar.)

ROGER- Krş.. Kış.. Dışan!

DICK- Toz ol babalık. ( Roger' a ) Andavallı, diiııyasını şaşırmış. Sen onu hizaya

sok.
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ROGER_ Şimdi çıkar nusln buradan, yoksa ben mi seni çftarayım? Defol!

TERRY- Oyle olsun. Gidiyorum.Gtlnün geri kalan saatlerini, daha ıyı saç traşı olan

adamlarla geçirmeye gıdiyonım.

ROGER_ ( Terry' ye pıırmağını sallıyarak.) Bana bak, burada öyle deli numaralan

söl«rıez, ben fena yaparrm adaırıı!

TERRY- Biliyor musun, ilk baklşta seni göüimfutırıadı zaten. Kafanııı ça.rpık

çurpuk olduğunu anladım.

ROGER- Ne?

TERRY- Seni gözıırıfutmadı.

ROGER- Kafan çarpık çıırpuk da ne demek?

( Bir an hıızur§rızca bir birlerine bakarlar.)

TERRY- Kusura bakma anna saçlannr krurcık yaptırsan daha iyi edersin..

ROGER- Ne dedin?

TERRY- Bence sarra çok yaloşır.

ROGER- Sen benimle dalga mı geçiyorsıın moruk?

(Terry' yl goğstine hafifçe vurarak iter.)

DICK- Ağırdan al.

ROGER- Bu herifin derdi ne, beni deli yerine kopıak mı?

DICK- Adamı rahatbırak. Ne önemi var?

ROGER- ( Gittikçe öfkelenerek) Ne diyorsa açıkça söylesin. Durup dururken

söylemedi ya bunu. Bu bir çeşit şifre. Hadi çıkar ağzuıdan baklayı. Ne

demeye getiriyorsıHı?

TERRY- Kafanda bir çarpftlık vff, bu kesin.

ROGER- Açık konuş ( Terry' yı yakalayıp yere firlahr) Neden boyle sataşıyorsun

bana?

DICK- Adama saldırmasana manyak herif!

TERRY- İmOat..İmdat!

ROGER- ( Terry' yi şiddetle sarsarak) Konuş. . . konuş. . .

TERRY- I_Ih, uh..
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DICK- Sen aklını mı kaçırdur?

( Dick, Roger' a koşup Terry' nin tieerinden çeker, yana firlatır. Terry

sallanarak gerilerken boğazurı futar.)

DICK- Sana ne oluyor deli kerata!

ROGER- Bııraya geldiğmizdenberi bu herif sinsi sinsi beni iğneliyor. Aklrmr

kanştıracak şeyler söylüyor. Muzır şeyler, şifreler, mesajlar. Rahatımı

kaçırmak, kafamı alt tlst etmek için..

( Dick, Terry' ye doffu koşaı. Terqy kapıya atar kendini.)

DICK- Defol buradan, daha fazlakafa üttileme!

( Terry tıızla çıkar.)

ROGER- Ne yaptığıru bal gibi biliyor. İllet olırrum boyle insanlara. İşi deliliğe

vurarak bir duman perdesinin arkasına saklanıyor. Hiçbir işe yaraffiayan

tembelin biri. Asıl deli o değl. Buna katlandıgtfr||z için bizler ar delıiyiz

DICK- Kaçık kerata, giriştigimiz işi duman edeceksin.

ROGER- Ozilr dilerim, sinirlerımfazla gergin.

( Roger cebinden bir sigara çıkanp, bir kibrit yakar. Petrol bidonunun yanı

başnda oturmaktadr.)

DICK- ( Delşetle geri firlar) Ne yapıyorsun?

ROGER- Bir sigara yakıyorum. Fena halde ihtiyacım var.

O DICK- Hepimizi dosdoğu cennete yollayacaksın, yanm ahlh hödiik!

( Roger sigarayla yanık kibrite bakar.Sonra petrol bidonunu fark edip o da

yerinden firlar. Bu arada kibriti söndtirtir.)

ROGER- Aman taıırm, beni çarptılar galiba!

( Tilly çocuk arabasuır stirerek gırer.)

DICK- Kim gelıniş! İşte beklediğıfl:ıızkız.

TILLY- Arkadaşım Flo' yu da vedalaşmak için bııraya çağrdım.

DICK- Ona bir şey söylemedin, değl mi?

( Benzin bidonlanıı gösterir.)

TILLY- Yok canım, hiç soyler miyim?
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DICK- Umanm başka birini davet etmedin. Bu gece ateş şeııliğ kutlarnası

yapmıyonız.

TILLY- }Iayır, sadece Flo' yu. ( Tilly ma.ay1 gidip oturur. Roger ile birlikte

paketleri açarlar) Ohh, bu nefis Çin yemekleri aylardır bumumda tiitiiyordu

DICK- Afiyet olsun. Şimdi giizelce karnım doyur.

( Kısa duraklama. Tilly dik dik Roger' a bal«ar.)

TILLY- Börekleriunutnuşsun.

DICK- Neyi unutnuş?

TILLY- İçi sebzeli bOrekleri.

ROGER- Kusura baima.. IIay aksi şeytan..Ana düşündtlm ki burada bir beygiri

çatlatacak kadar yiyecek var.

DICK- Kes sesini mmtar kafa! ( Tilly' ye) Çok canm çekiyorsa bir koşu gdip

alsın.

TILLY- Zyanr yok... Orada ..( Yukm baktr.) Gittiğm yerde kuş sütii bile elısik

olınaz..

DICK- Senin için duacıyız tatlım..

( Dick ile Roger önce yukan soıra aşağya bakarlaı.)

DICK- Allah gönliine göre versin..
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SAHNE 3

( Avııı yer bkaz soffa. Işıklar, kanrera, şimdi pirinç levhanın dıırdugu yere göre

ayarlanmıştr. Her şey film çekimine hazndır. Tilly, kaıneranın yanında durur. Dick

nasıl kullanacağını gösterir. )

DICK- Sadece şu krrmızı düfuıeye basacaksın. Başka hiçbir tarafıııı kurcalama.

Her şey otomatik.

Bunu becerebilir misin?

Tabii beçeririm, merak etmeyin.

(Tilly' yl pirinç levhaya dogru götiiriir.) Sonra bu giDel leüanın tizerine

park edersin ( Bidonlan göstererek ) Aka, yakıt burada. Kibritler de yıilıı

başında. Belki yün hırkanı çıkanrıak istersin gtizelim..İşi bkaz

luzlandrrmak için, bkazkalına benziyor. ( Ytln hırkasını çıkarmasrna

yardım eder.) Sormak istediğin başka bir şey var mr?

Hayır. Öğeneceğmi öğendim.

Evet, btıttın hazırlıklar taırıam. Sen arkadaşınla vedalaştıktan sonra,biz

uzaklaşıp akşam yemeğimizi yemeye gideceğz. Şıırada, şu kapının

arkasında. Sen kendini fle zaıflanhazır hissedersen çekime başlayabilirsin.

( Sinirli ) Peki, anlaştık.

Yaprak grbi titriyorsrrn.

Bıraz sinirliyim.

Tabii, anlıyorum. Eğer seni bırazteselli edecekse, şunu söyleyeyim

şekerim, bu öyle bir şok ki vücudun savunma mekanianasl acı çekilmesini

engelliyor. Onun içio doğu ülkelerinde bunu W yıllardır yapıyorlar.

Gelenekleri boyle. Olayı gözlerinde btiyunntiyorlar. Çok fufulan bir gidiş

biçimi. Temiz, derli toplu, belleklerde iz bırakan cinsten.

Evet, öyle sarunm. Hiç degilse yetenekli ellerde olduğunıu biliyorum.

Tam üstiine bastın. Yetenekli eller. Gtleel imge.

( Roger bir yangın söndtlnııe aygtı getirip gınurla Tilly' ye gösterir.)
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Buyur, bak.. şunu bilmenı istiyorum hayatım. Fikrini degiŞtirirsen.. Bu

işten vazgeçeyim dersen...İşte. ( Aygıtın üsttindeki yaz.ıyl o1«ır) ' Her beŞ

santimetre kareye kırk dort kilo kopuk ' imdadına yetiŞir.Bıraz ıslanırsın

ııma yangınını söndtiriiriiz.

Teşekkiir ederim, çok dtıştlncelisiniz,

Hadi bir an önçe işe koyulalrm. Parayı teslim et Roger. ArkadaŞıYla bir

birlerine esenlikler ülesinler.

( Roger Tilly' ye beş Wpaund verir,)

Tam beş ytle Inefliz. Say istersen,

şimdi pa.ra sayacak dıırumda değilim. Hem bana yalan söYlemeYeceğinize

inanıyorum.

( Roger kapıya gtdip aralığndan bakar,)

kadın gelmiş patron. o antika marka olan. İçeri alayım mı?

Al. yatnı zbk saniye. (Tiıly' ye) Siz bir birinizi allahaısmarladıktan Sonra,

biz de gelip sana güle gtlle derjz-

Çok ıyı olur.

Bırazçabuk o1, e mi tatlım? Vaktimiz aza|ıyor.

Anlıyorum.

( Roger kapıyı açlp Flo, yu içeri alır. Dick, Roger ve Luke ile dıŞan Çıkar.)

( onlar çıkarken yuksek sesle ) orümcekler ne alemde Flo?

Hangı örtimcekler?

( Tilly arkalannda kapıyı kapar. Kapılann kapalı olup olınadığını denetler.

Birden bire kişiligi değişir. Çok daha canlı ve hareketli olur- ParaYı ÇıkanP

sevinçle sayar.)

( ytiksek bir fisıltıy'a ) Boş ver... Ben bırazyaramazlık ettim. Bak.

Nerden aldın bu paralan?

Filmcilerden.

Aman Tannm! Saüııaman gerek bir şeyı satrıaün rımanm.

Hayır kandırdım enayileri.

o
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FLO- Öylemi?Nasıl?

( Tilly kimsenin dinlemediğnden emin olınak için kapıya bakar.)

TILLY- Onlar4 kendimi yakacağm dedim.

FLO- Ne dedin?

TILLY- Kendimi yakacağırn dedim.

FLO- AmanTannmlNiçin?

TILLY- ( Birden ciddi ) Beş ytiz paund için. Bunuııla kışı gkannm.

( Tilly çocuk arabasına gider. Oradan ç*aIüğı bazı şeyleri çabucak plastik

torbalara doldurur.)

a FLO- Ah, Tilly başnı belaya sokucaksın. Seni tutırklatır bu adamlar.

TILLY- Aman ne korkımç olur. Beıri dosdoğru buraya gönderirler. Gilnde üç öğtin

yemek ve geceleri rahat bir yatak. Anran ne büyilk felaket !

FLO- Ama neden gidip de böyle bir şey söyledin onlara?

TTT J.Y- Paçavra gibi itip kakrlr beni. Adanın biri sen git de sepet ör, sepet kafalı

derse bunu yanına bıral<ınam.

FLO- Evet sana umut vermeHe hata ettiler.

TILLY- Aacık zorlandığım anlar oldu. Ama bilirsin bende ifade yeteneğ vardır.

FLO- Seni biraz süsleyip piisleseler başbakan bile oluıdun. Bunu her zaman

söylemişimdir.

O TILLY- Şimdi lafi uzatmadan ttiymeli bınadan.

FLO- Evet sallanma.

TILLY- Arabamr bnakacağım. Buradan çıkınca tabana kuwet kaçmaırı gerek.

Buncağzla kilometrelerce yol aldık. Senin olsıın Flo. Biliyorum göziin gıbi

bakarsın.

FLO- Çok ıyısin. Teşekkür ederim Tilly...Ama nereye gideceksin?

TILLY- Gene deniz kıyısına. Başka gidecek yerim mi var? ( Bir deste para ayınp

Flo' ya verir) Bunlar senin. Burada elli paund kadar var.

FLO- Ne? Yoo, bunu alamam.

TILLY- Al lütfen. Dilediğin gıbi harça. Senindir Flo.
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FLO- Olmaz olınaz, alamam. Sanalazım olur.

TILLY- Al diyorum. Bunu kazanmama yardım ettin Flo.

FLO- Ben mi? Nasıl?

TILLY- Ah, şimdi anlatacak vaktim yok. Ama sensiz bu işi başaramazdm. Sende

kalsın. Bol bol hak ettin bu parayı.

( Parayı sıloca Flo' nun avucuna bastınr.)

TILLY- Şimdi kaçıyorum. Hoşcakal Flo. Umann bir giln yıne görüşiirtiz.

FLO- Umanrı Tilly. Gille gii,le. Tann yardımcm olsun canım.

( Aceleyle kucaklaşıılar. Tilly pencereye koşar ama kilitlidir.)

TILLY- Eyvah başıma gelenler!

FLO- Ne oldu?

TILLY- Pencereleriaçzımryorrrm.Hçsikilitli.

( Birer birer pencereleri açnaya çalışırlar.)

FLO- Tannm!

TILLY- Asıl şimdi yandım. (Torbalaı yere koyar) Bana bak Flo, şimdi kafayı

çalıştrmalıym. (Ceketinden paray çıkararak) Çabuk al şunu, bahçedeki

sundurmaun arkasına sakla. Duvardaki deliğe..Sonra, Georgie yi bulup

yıldınm hızıyla buraya getir.

FLO- Önce duvardaki deliğe..Sonra Georgie' yi bul...Ya sen ne olacaksın? Nasıl

çıkacaksn buradan?

TILLY- Bir yolunu bıılurum

(Tilly fü torbasın, da Flo' nun eline fuh§turur. Sonra arabay verip kapıya

kadar geçirir. Kapıyı açar. Flo çıkarken Dck ile Roger girer. Luke onlan

ızlsr.)

DICK- Herşeyyolundamrcanım?

TILLY- Evet, sağ olun. Flo' ya eski eşyalrımdan bazılannr, bir de sevgili kilçiik

arabamr verdim.

DICK- Eve| gördiirn. Giiz§l bir jest sevgilim. Ne kadar ince di§ifuıüyorsun.
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( Dick, Roger ve Lııke kaçmasma engel olacak şekilde Tilly nin karşlsna

dikilir. Kameraya doffu ytlrtlrler. Tilly sinirli zıma kendine hakimdir.)

Biliyor musunuz, aklrma ne geldi? Beni cayr cayff yanarken televızyonda

gostermek istemezler belki. Kendilerine göre kıırallan var biliyorsrrnuz.

Aileler çoluk çocuk seyrediyorlar. Belki bıraztatsrz, biraz zevksiz bulurlar.

Yanılıyorsrın. Kazayauğayıp futuşan uçaklar. Dewilen trenler, sokakl arda

makinalılarla taranan insanlar. .Bu gtlnlerde bunlara bayılıyorlar. Bence

senni çok beğenecekler.

Ama bana kalırsa . . . Bana kalırsa önceden . . . Bir . . . Bir kaç metrelik film

çeksek iyi olur. Ben seyircilere bunu rriçin yaptığmı açıklasam, falan

filan...

Yoo, bununla ilgileneceklerini sııııfiuyonrm. . Öyle değil mi?

( Dick saatine bakar.)

( Roger' ı durdurarak ) Dur hele, belki birkaç kelimelik bir açıklama fena

olmaz.

Filmsel bir kendini kaybetme açıklaması...Bence iyi fikir.

Evet..Bir denesek, ilo dersiniz? Kamerada yeteri kadar filın var mr?

Bu günlerde klip çekimi yaplyoruz canikom. Harika. Yanm saat Non-stop!

Aa, ben bile bu kadar uzun konuşaırıam. Oysa çenem açıldı mı makas gibi

Dilediğin gıbi konuş. Bunlar gerçekto[ , ünlü son deyişler olacak.

( Tilly masaya oturırr. Dick ile Roger çabucak masayı temizler. Luke

kaırıerayı Tilly' ye doffu ayarlar.)

Sanırım burası iyi. Beni bu açıdan alabilir misifiz?

Nasıl istersen tatlım. Sana hizrıet etmek için bwadayız

Sağdan yada soldan profil venrıek grbi bir derdim yok. Ama şu çift gerdan,

beni dtlştlndtirtıyor.

( Kaırıeranm arkasında bir ekip oluşturup çalıştınrlar.)

Işık nasıl?DICK-
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Sorun yok..

Gayet iyi görtinüyor.

( Mercekten bakarak ) Ooo, çok güzelsin Tilly' cim. Bırıu seveceksin. Tam

sabü kahvaltı progrııınına ya.kışır bir göriintii.

Saçım nasıl?

Harika gileelim.

Daha ıylşi can sağığı.

Tamam. Ben hazınm. ( Luke' a) Beni oltlmstlzleştir delikanlı.

( Bagırarak) Okey, herkes tıazır olsun! Çekime başlıyorıız!

( Dick ona bakar.)

Hlazııız, Roger. . Başla!

( Roger kameray çalıştırır.)

Dört, üç, iki, bir...Motor!

( Luke bir vurma - ta}ıtası 'clapper- board' İle vuruyormuş gıbi yapa.r.)

Bir- iki...Aksiyon!

( Tilly kımıldaırıaz)

Aksiyon deyince, bu sensin demek. Başla gilzelim.

İyi geceler, sevgili dinleyiciler. Adım Tilly Armitage. Saat on haberlerini

açtığnıziçınteşekktir ederim . Sizler beni taflmazsiluz. Belki içinizden

beni tanıyanlaflıIlz çıkaı. Hastings Southtaırıpton ya da Portsmouth

yakınlannda oturanlar. Seyahatlerimde buralara sıkça qğTadım . Bazılarınız

beni nhtımdaki bir koltukta uyuklarken görmüşttir, ya da bir kitaplıkta

bannırken. Kiminiz sabah sütifuıiizü alrrken, bir de bakmıştu, ben

eşiğinizde boylu boyunca yatmrş uyuyorum..

Lafi ıızatma sevgilim.

( Bu konuşma sırasında, Tilly §mtp kendi seyrini ve luzınr bultn. Gittikçe

daha ateşli, daha futkulu olan konuşma sonıında bir savaş çığığna
dontiştlr. Tilly şu arı, her zamankinden daha ' dengesiz' göriiniir. )
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Pekala, sonın şu ki, şimdi ben de dışarıdayım. Orası sizin olduğu kadar

benim de sayılır. Çürıkü zatendışardan içeri alınmıştım. Sizlerin artık

balençewenizde görmeye alışmarnz gerekir. Sözlerime ku]ak verin. O

ytlztiıntlze tiiktirmeler, o bizi itip kahnalar sona ersin. Kahvelerden

korrmayın. Sokaklarda alay etmekten vıızgeçin. Bazılanmrz bıraz acayiptir,

kabul ediyorum. Ama bir çok iyi insan da saflarımızdayer almıştır. Yıllar

boyu nice dahi adam ararflızakanştı. Ermişler, politikacrlar, hanedan

mensuplan, kaşifler, besteciler, sanatçılar, hem de sanatın her kolundan...

Hepsinin Mya da çok katkılan oldu. Her biri tistlendiği rolü başardı. Şıınu

da unutmayııı, delinin biri keşfetmeseydi elektrik ışığnı duştintlade bile

göremezdiqiz. Konuşfuğurıuz telefonu, bindiğiniz arabayı, uçağı da başka

delilere borçlusutılız, deliler olmasa, önıek a|acağııız ermişler,

okuyac ağınızbüytlk kitaplar, dinleyeceğni zharıka mtizik, savaşl aflfllzl

kazanan liderler, kanunlıııllılzl yapan devlet adamlan da olmazdı. .Bunıın

için bir daha, bunalrmlr, dengesini yitirmiş, kişiliğni şaşrmış, şizofren,

manik- depresif, psikozlıa, kurunhılu birini göriirseniz mucizelere, Merih'

den gelenlere, yerytlzü yıım yassıdır diyenlere, üfiiriikçülere, ocaktan el alıp

şifa dağtanlara inanan deli deli ktlpeli biri çıkarsa karşıruzabıraz gule,

yiiz.i, bir çift tatlı sözü, bir sıcak çay pıırasmr esirgemeyin ondan. Evet,

söyleyeceklerim bu kadar....Sanrnm, bu kadan anlayana yeter ...

( Tilly' yi her yerde izleyen kamera ekibi yere serilir. Tilly sinirlice kapıya

bakar.)

( Sessizce, içtenlikle ) Çok glıze| Tilly.

Bkazuzun uıma...

Bıraz dtizenlemeyle gtızel ktıçfü bir filın olur.

Büttin söylediklerimi aldınız mı, emin misiniz?

Hepsi şu kaırıerada, merak etıne.

'Saat On Haberleri' nde çıkmasuıı sağıyacakslnu7z değl mi?

Sen yılregıni ferah tut gtlzelim. Televizyonda çok nüfrızlu tanıdıklzınm var.
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( Georgıe girer, Flo onu izler.)

GEORGIE- Neler oluyor burada? Sorun ne?

TILLY- O}ı ştihirler olsun GeorgielNerde kaldın?

FLO- İşte bunlar!

TILLY- Öyl"y*" şimdi gidebilirim.

LIJKE- Ne?

DICK- Gidebilirim de ne demek?

TTIJ Y- Bana emredildi$ gıbi denizhyısına gidiyorum, değl mi Georgie?

( Tilly kapıya doğru yii,rilr, Dick ile talomr şaşırmş, afüllarnrşür. ück,

Tilly' ye doğru koşup nazikçe kolundan tutar.)

DIck- sanınm biraz daha çalışmamrz gerek. Çekilecek bir sabnemiz daha vardı.

TILLY- Bence gerek kalmadr. Söyleyeceklerimi söyledim. Görüştlmü açıkladım.

Sanınm bu kadan yeterli.

LUKE- Bence yeterli değl.

TILLY- Sanınırı benim dediğime geleceksin. Çok bile.

GEORGIE Burada neler oluyor, biriniz bana lüfen açıHar mı?

TILLY- Hemen fiılamalryım. Yoksa geç kalınm..Saate baksanıza" şimdi gifuezsem

treni kaçıracağm.

LUKE- ( Ayaklan suya erer ) Aman Tannm! ( Grupan uzaklaşır.)

DICK- Ulu Tanrım! Yerlerin göklerin efendisi! ( O da uzaklaşır.)

ROGER- Öyleyse pııramızı geri isteriz.

GEORGIE- Budanesi?

ROGER- Paton çok iyi kalpli olduğu için, bu kadma borç verdiğ para. Söktil

bakalım paralan.

GEORGIE- Doğu mu Tilly? Bu efendilerden borç para mr aldın?

ROGER- Ne sanryorbizi, dünkü çocukmu?

DICK- Kapa çeneni!

ROGER- Şeytanca bir diinnen bu...

DICK- Sana sus dediler, dangalak.
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( Sessizlik )

ÖOtlnç aldığın parayı geri vermelisin

Bir kuruşunu bile veımem. Bu parayl bana neden verdiler biliyor musun?

Sandılar ki ben..( Giüp pirinç levhanın tizerinde durur.)

Pekala, pekala...Uzun hikaye, şimdi anlatıp da başınrzı ağıtmaya değnez.

Ben kinci bir adam değtim.Para sende kalsın. ( Dick başka tarafa döner.)

Mr Headley' e teşekktir et bari. Sanınm bunu hak etti.

( Kendini beğenmiş, alaycı ) Size teşekil<iirler ederim bay Headley. Bu

ryıliğinizi unufinayacağım.

İyı, bu iş de halledildi. ( Saatine bakar.) Tilly giderken ofisime uğrayıp bir

allahısmarladık de, e mi?

Seve seve Georgie.

( Georgie çıkar, Tilly çocuk arabasınr alıp kapıya doğru stirer.)

( Ona seslenerek ) Ne ktittik kafaymış, şu kafa! Nasıl da ' mandepsi ' ye

bastırdın beni!

Hepimizi oyuna getirmedi mi?

(Tilly, arabasını stirmekten vazgeçip gııba yaklaşır.)

Fazlatiziilmeyın. Tongaya dtıştırdtl$ım ilk safoşlar siz değlsiniz. Bu

gtinlerde sokaklarda başını kurtarmak için bir parça aktrist olacaksın.

Şaşılacak bir oyunculuk gösterisiydi. Ona hiç şüphe yok.

Ooo, teşeki<tir ederim. Benim gıbi öze|becerileri olan, benim çapımda

birine ihtiyacınız olursa, villaırıa buyurmaz ilusmrz? Tam denız

kıyısındayım. Bir sıra mavi deniz kultlbesi var. Benimki kırk yedi numara.

Ne zaman isterseniz kap,y, çalın. Genellikle duyarım. Zemiıın altuıda

oturuyorum da.

( Yan eğlenceli bularak ) Teşekkiir ederim. Aklımın bir köşesine yazaüm.

( Dick Tilly' ye bakarak başını sallar.)

Aklım havsalam almryor, nasrl bu kadar enayilik edebildim?DICK-
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Düa önce bir tımarhane kaçkını senden hiç para sızdırmadı mı kıızıım?

Yoksa ilk kez mi başına geliyor?

Da}ıa neler! Art* o kadar da bön değlim.

Eh, buııa hazırlıHı olun beyler. Arbk bizi çernenizde görmeye alışın.

Ytizlerce , binlerce tımarhanelik. Savulıın, savulun deliler ordusu geliyor.

PERDE
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