
MIKE: Ürkütücü değil mi? Senden önce bu sahneye kimler ayak bastı, biliyor musun? Gereldine Page. 
Helen Hayes. Jason Robards. Marlon Brando. Şimdi de Riggan Thomson.

RIGGAN: Bu kadar kısa sürede geldiğin için sağ ol Mike.

MIKE: İşim bu. Bu uyarlamayı sen mi yazdın?

RIGGAN: Ben yazdım, evet.

MIKE: Hem yönetiyor hem oynuyorsun. Epey iddialı.

RIGGAN: Şey, teşekkürler.

MIKE: Güzel bir salon. Oyunun için bir şey diyemem ama... Hadi bir parçasını prova edelim.

RIGGAN: Hemen atlamanı beklemiyordum.

MIKE: İlk ön gösterim yarın gece. İşe koyulalım.

RIGGAN: Alışana kadar senaryoyu eline alabilirsin.

MIKE: Hayır, bir kısmını oynayalım hadi.

RIGGAN: 20. sayfaya bir bak.

MIKE: Yapabilirim. Ona ihtiyacım yok. Senaryo lazım değil. Bana bir replik ver.

RIGGAN: Ne?

MIKE: Bir cümle söyle. Bir cümle söyle.

RIGGAN: Peki. Pekala, bir düşüneyim. Yanlış kişiye soruyorsun. Aslında onu tanımıyordum. Sadece 
adını şöyle bir işittim. Teferruatı bilmek lazım. Ama sanırım sen aşkın mutlak olduğunu söylüyorsun.

MIKE: Öyle mi diyorum? Aşkın mutlak olduğunu mu söylüyorum? Evet. Tamam, peki! Benim sözünü 
ettiğim türden aşk mutlaktır. Sözünü ettiğim türden aşkla kimseyi öldürmeye çalışmazsın!

RIGGAN: Replikleri nereden biliyorsun?

MIKE: Allah vergisi. Böyle bir yeteneğim var işte. Yok canım. Bir aydır Lesley' ye rolünü ezberletmeye 
çalışıyorum. Her şey aklımda.

RIGGAN: Şimdi anlaşıldı.

MIKE: Bu iyi oldu. Bir daha replik versene.

RIGGAN: Yanlış kişiye soruyorsun. Aslında onu tanımıyordum. Sadece adını şöyle bir işittim. Teferruatı 
bilmek lazım. Sanırım sen...

MIKE: Bir önerim olabilir mi? Sakıncası var mı?



RIGGAN: Tabii ki yok.

MIKE: Hayır, hayır, boş ver onu. Bana ayak uydur. "Yanlış kişiye soruyorsun" diyor, ama bununla 
maksadı ne? Konuyu değiştirmek mi istiyor? Suçu evliliğe mi atıyor? Bir şey daha var. Bundan sonra 
aynı anlama gelen dört cümlen var. "Onu tanımıyordum." "Sadece adını şöyle bir işittim." "Ben 
bilemem." "Teferruatı bilmek lazım." "Teferruat" ninemin diyeceği şey. Olay şu, adamı tanımıyorsun. 
Bunu anlıyoruz. Tek replikle ver. "Adamı tanımıyordum bile." Tamam mı?

RIGGAN: Dur... Benim repliklerimi de mi ezberledin?

MIKE: Ezber konusuna takılmasak olur mu? Şunu çalışalım mı? Analiz edelim. Aynı şeyi söyle, ama kısa 
kes. Hadi dene.

RIGGAN: Yanlış kişiye soruyorsun...

MIKE: Hayır! Sorun şu... " Yanlış kişiye soruyorsun." Ben bunu " Siktir git" diye anlıyorum. "Siktir git." 
"Beni bulaştırma." "Evliliğimi aklıma getirme, hele karım...

RIGGAN: Burada oturuyorken.

MIKE: "...burada oturuyorken." Oturabilir miyim!

RIGGAN: Evet, otur. İyi fikir.

MIKE: Hadi bunu "Siktir git" anlamında söyle. Repliği ver. Hadi repliği ver.

RIGGAN: Şey, düşünüyorum.

MIKE: Çıkış bana. Söyle. Hadi! Yapsana!

RIGGAN: Hey, yanlış kişiye soruyorsun! Onu tanımıyorum bile. Senin maksadın ne?

MIKE: Maksadım mı?

RIGGAN: Evet, ne demeye çalışıyorsun? Söyle! Ne diyorsun? Aşkın mutlak olduğunu söylüyorsun.

MIKE: Evet! Evet! Sözünü ettiğim türden aşk mutlaktır! Sözünü ettiğim türden aşkla... Kimseyi 
öldürmeye çalışmazsın.

RIGGAN: Evet. Güzel.

MIKE: Bilmem ki... Ne dersin patron? Bunu benimle  yapmak istiyor musun?


