
BİRDCAGE

ARMAND: Albert! Dinlesene?

ALBERT:  Uzaklaş. Senden nefret ediyorum! Seni bir daha görmek istemiyorum. Kalbim kırıldı. 

ARMAND: Lütfen ağlama. Sorun yok, kalabilirsin.

ALBERT: İstenmediğim yerde kalmam.  Aklına estiğinde beni kapı önüne koyarsın böyle, kanuni 
haklarım olmadan.

ARMAND: Ortaklık sözleşmesini hazırlattım. 

ALBERT: Gene yalan söylüyorsun. Bu kadarı da çok fazla. Çok çirkin. Çok üzücü. Nabzımı yokla. 
İyi miyim?

ARMAND: Aman tanrım, çok hızlı. Gölgeye gel hemen.     Garson! Su. hemen.  

ALBERT: Sonum geldi. Biliyorum.

ARMAND: Hayır. Gelmedi. Nefes al.  Sağ ol Rodrigo.  Herzamankinden. 

GARSON: Derhal, Sinyor Goldman. 

ARMAND: Al iç. 

ALBERT: Sağol. Daha iyiyim. 

ARMAND: Bunun seninle ilgisi yok. Kızın ailesi burnu havada insanlar. Val senin için deli oluyor. 

ALBERT: Öyle mi? Buna sevindim. Çok tatlısın. Su da pek soğukmuş. İlk seferinde beni 
annesiymiş gibi tanıtmak belki biraz fazla kaçar. Misafirliğe gelmiş bir akraba  diyemez misin? 
Val'ın dayısı?  Albert dayı?

ARMAND: Ne işe yarar ki? Val'ın homo dayısı. 

ALBERT: Normal biriymiş gibi davranırım.  

ARMAND: Yağma lütfen. Bi bak, bardağı tutuşuna bi bak. Şu kücük parmağına, duruşuna bi bak.

ALBERT: Ya sana ne demeli? Hiç de kültür şeysine.. her neyse benzemiyorsun. Bir müzeye bile 
gitmişliğin yok. Ve domuz gibi yemek yiyorsun. 

ARMAND: Domuz olman umurlarında değildir. Bu muhafazakarlar homo olup olmadığına 
bakarlar.   Canları cehenneme. Pekala seni misafir dayı yapalım. Sen iyi bir oyuncusun. Ben de 



iyi bir yönetmenim. Birlikte her işi beceririz. 

ALBERT: Oh Armand. Gerçekten mi?

ARMAND: Kesinlikle. Beş saatimiz var.  Önce şu küçük parmağı indir. Kalkmış gene. Ve 
duruşun. 

ALBERT: Tanrım! Çıldırdın mı sen?  Napıyosun?

ARMAND: Kes su bağırmayı! Sana nasıl erkek olunacağını öğretiyorum. 

ALBERT: Tamam tamam. 

ARMAND: Yemeğe gelicekler. Yemeklerden başlayalım. Ekmeğine hardal sür.  Kaşıkla değil. 
Damla damla değil. Bıçağını al ve sür. Erkekler sürer. 

ALBERT: Sürer. Evet. 

ARMAND: İndir şu lanet parmağı! Parmakların demir gibi olsun. Titremeyi de kes. 

Bıçağı sıkıca kavra, sımsıkı. 

ALBERT: Tanrım! ekmek parçalandı! 

ARMAND: Ne olucak? İşler aksi gidince hemen moralin bozulmasın. Erkek gibi davran. Serin 
kanlı.  "Kendine Albert ekmek parçalandıysa nolmuş"  de   ucunda ölüm yok ya. 

ALBERT:  Albert ekmek parçalandıysa nolmuş? Elbette. Telaşa gerek yok. Her zaman bir parça 
daha ekmek alabilirsin. 

ARMAND: İşte böyle. Biraz yürüyüş çalışalım. 

ALBERT: Ekmeğim elimde mi?

ARMAND: Farketmez yürü sen.    İndir. 

ALBERT: Çok mu hızlı? 

ARMAND: Sana bir örnek vereyim. Bir klişe ama iyi bir örnek. John Wayne.

ALBERT: Daha kolay biriyle başlayamaz mıyız?

ARMAND: Hadi. sen onun hayranısın. Apayrı bir yürüyüşü vardır. Taklit etmek çok kolay. Bir 
erkek için tabi. Dene bakalım. Atından in ve bara gir.   İyi fikir. 

ALBERT: Hürmetler yenge. Olmadı mı? 



ARMAND: Aslında mükemmeldi. John Wayne' nin böyle yürüdüğüne hiç dikkat etmemişim.  


