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STELLA EV/ IC GECE

Blance ve Stella birbirini uzun zamandır görmeyen iki 
kardestir, zengin bir aileden gelmelerine ragmen, Stella 
kendine farklı bir hayat seçmis, ise yaramaz kaba bir adamla 
evlenmis ama halinden de gayet memnundur. Blance ise tam 
tersine, cok sosyetik ve zenginligi seven bir insandır fakat 
servetlerini kaybetmis oldugundan, kardesi ve kocasının 
yasadıgı yere gelip onlarla kalmak zorunda kalmıstır, bunu da 
kendine yedirememektedir. Mecburi gelmis oldugu bu yerden 
utanc duyar, Stella’nın kocası kaba saba bir adam oldugundan, 
ondan nefret eder ve kardesini de ondan kurtulması için 
iknaya çabalar.

Blance yatak odasına panik bir halde girer, belli ki bir gece 
evvel onların çok büyük bir kavgasına tanık olmustur, ve 
kardesi için endiselidir. Odaya girince, yatakta olan 
Stella’nın yanına dogru panikle kosar,

(BLANCE)
Stella?? Bebegim.. Kucugum benim.. 
Burdasın demek..

(STELLA)
Ne oldu? Neyin var?

(BLANCE)
Stanley nerde? Gitti mi sonunda? 
Geri dönmeyecek degil mi?

(STELLA)
Yoo dönecek, radyoyu tamire 
götürmeye gitti, birazdan gelir. 
Niye soruyorsun?

(BLANCE)
Endiseden cıldırıyordum neredeyse, 
dün gece buraya nasıl geri 
dönebildin?

(STELLA)
Yapma Blance, döndügümde zaten kuzu 
gibi olmustu..Çok utanıyor 
kendinden..

Blance yataga dogru bakıs atar,



(BLANCE)
Ve bu da herseyi çözuyor öyle mi?

Stella gayet rahat, gülerek anlatır.

(STELLA)
Hayır, ama Stanley her zaman 
birseyleri kırıp döker, 
evlendigimiz gece, buraya 
geldigimizde, terligimi kaptıgı 
gibi bütün ampulleri parcalamıstı.

Blance panik bir halde,

(BLANCE)
Nee? Ne yaptı dedin?

(STELLA)
Terligimin topuguyla, bütün 
ampulleri parcalamıstı.

(BLANCE)
Ve sen buna izin verdin? Etrafta 
çıglıklar atarak kosusturmadın 
yani.??

Stella yatakta rahatlıgını korur, gayet rahat tavırla,

(STELLA)
Bir cesit heyecan bile 
duymustum..Neyse sen kahvaltını 
ettin mi?

(BLANCE)
Ne kahvaltısı? Düsünecek 
haldemiyim? Bu konuda ne kadar da 
umursamazsın Stella?

Stella o sırada yatagından kalkar, üstünü basını toparlar, 
gayet rahat tavırlıdır,

(STELLA)
Yani.. Baska ne yapabilirim.. 

(BLANCE)
O Nerde simdi? 

2.



(STELLA)
Radyoyu tamire götürdü, gelir 
birazdan. Bir parcası mı ne 
kırılmıs, onu yaptırmaya gitti.

Blance cok rahatsız Stella’nın bu umursamaz hallerinden,

(BLANCE)
Ve sen burada sırıtıyorsun öyle mi?

(STELLA)
Anlamıyorum, ne yapmamı istiyorsun 
ki?

(BLANCE)
Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? 
Gerçeklerle yüzles artık.

(STELLA)
Peki, neymis bu gercekler?

(BLANCE)
Bir deliyle evlisin. Her ikimizinde 
buradan kurtulması için bir planım 
var.

(STELLA)
Sanki buradan kurtulmak 
istiyormusum gibi konusma..

(BLANCE)
Belle Reve’de ki o kadar anıdan 
sonra, burada yasamayı imkansız 
bulacagını düsünüyorum..

Stella, Blance’nin bu hallerinden bıkmıs halde konusur,

(STELLA)
Senden istenen birsey yok.

(BLANCE)
Sana inanamıyorum..
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(STELLA)
Inanamıyor musun??

(BLANCE)
Nasıl oldugunu anlıyorum galiba.. 
Onu ilk defa üniformaların içinde 
gördün, bir subay olarak, ama simdi 
farklı..

(STELLA)
Bunun birseyi degistirecegini 
sanmıyorum.

(BLANCE)
Stella, burada onun arzularından 
bahsediyoruz, Vahsi arzularından! 
Mahallede dan-dun dolanıp duran o 
tramvayın adı gibi..Bir dar 
sokaktan digerine..

(STELLA)
O tramvaya hiç bindin mi sen?

Blance düsünceli kalır bir an,

(BLANCE)
Beni istemedigim bu yere o tramvay 
getirdi. Bulunmaktan utanc duydugum 
bu yere..

Blance burada olmaktan belli ki cok mutsuz, ve yediremiyor 
kendine,

(STELLA)
Sence üstünlük saglaman icin yanlıs 
bir yer degil mi burası?

(BLANCE)
Öyle bir adam icin mi bu laflar?

(STELLA)
Söyledim sana Blance, onu 
seviyorum..

(BLANCE)
Stella, inan senin adına tüylerim 
diken diken oluyor. 
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(STELLA)
Böyle devam edersen, tüylerine 
yardımcı olamam.

Aynı anda tramvay gecer, sesi gelir, Blance duymak 
istemezcesine kulaklarını kapatır. Blance evin dagınıklıgını 
topluyor aynı anda,

(BLANCE)
Açık konusabilir miyim?

Stella artık ne olacaksa olsun gibi bakar, ve kendinden emin 
bir sekilde,

(STELLA)
Tamam konus, devam et, istedigin 
kadar acık ol hadi..

Stella artık pes eder gibi, yataga oturur ve dinler,

(BLANCE)
Beni bagısla ama, o cok sıradan 
biri..

(STELLA)
Evet, sanırım öyle..

Blance, Stella’nın bu umursamaz tavrından artık bıkmıstır, 
iyice acımasızlasır,

(BLANCE)

Sanır mısın?? O adamda 
beyfendililten kırıntılar dahi olup 
olmadıgını anlayacak sekilde 
yetistirildin sen. Bunu unutmus 
olamazsın.. Bunu söyledigim için 
benden nefret ediyorsun degil mi?

(STELLA)
Devam et Blance, Bosalt 
içindekileri..

(BLANCE)
O sanki, bir hayvan! 
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Sana bir hayvan gibi davranıyor. 
Insanlık belirtileri ikinci 
derecede.. Binlerce sene geçmis ve 
iste karsınızda Stanley Kowalski, 
tas devrinden son arta kalan. 

Ormanda ki avdan, elinde ki taze 
etle eve dönen ve sen genç bayan, 
sende bekliyorsun. Bakarsın 
saldırır, homurdaır ve öper diye! 
Tabii öpücükler henüz kesfedilmis 
ise..! Nasıl diyorsunuz, ‘poker 
gecesi’! Yoksa ‘Maymunlar partisi’ 
daha mı dogru olur? Belki Tanrı’nın 
gözünde, yaradılısımızın cok 
uzagındayız.

Aynı anda yataga yanına yaklasır, onu anlamasını ister gibi, 
kardesine yüz yüze bakarak sarılır, 

(BLANCE)
Ama Stella, kardesim..O günden bu 
yana bazı seyler degisti.. Sanat, 
siir ve müzik gibi seyler olustu. 
Bazı insanlara, bazı güzel duygular 
baslangıcta kıvılcım gibi olur. Biz 
onlara sıkı sıkı sarılır ve bu 
duyguları yesertip sonu her nereye 
varıyor ise, bu karanlık yürüyüste 
kendimize bayrak yaparız. Bu 
yabaniler ile birarada olma!!

Stella’da onu anladıgına dair ablasının gözlerine bakar sonra 
sıkıca sarılır. Aynı anda radyo sesi gelir, iki kardes 
sarılırken bir anda duyarlar ve sok olurlar, anlarlar ki 
Stanley eve coktan gelmis ve onları duymus.. iki kardes 
birbirlerine bakakalırlar.

SAHNE SONU---
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