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İman’nın Çay Bahcesi

Karakterler
Mızmız			Garson
Kurban			Kafe Sahibi
Kötümser
Kusursuz

Dekor: Dört arkadaş kafede çay içmektedir. Her oyuncu, seyirciler kimin konuştuğunu bilsin diye, önünde ve arkasında isimleri yazılı birer tişört giymektedir.


Mızmız: Neden burası hep böyle sıcak? Hiç çekilmiyo!

Kusursuz: Ya fazla sıcak, ya fazla soğuk, hiç bir zaman ılık değil.

Kötümser: …Ve hiç bir zaman da olmayacak, buna alış artık.

Kurban: Sen rahatsızsan, bir de beni düşün! Sağlık problemleri olan benim.

Mızmız: You’re such a martyr! Hep kendin için her şeyin daha kötü olduğunu düşünüyosun.

Kurban: Çünkü öyle! Mızmız!

Mızmız: I don’t whine! (In a whiney voice...) Çayımız ne zaman geliyo? Kaç saattir bekliyoruz.

Kötümser: Neyi değiştirir ki? Hiç güzel yapmıyolar.

Kusursuz: Ya çok sıcak yada çok soğuk. Kaç defa geri gönderirsen gönder hiç birzaman doğru yapamıyorlar

Garson çayı getirir ve masaya bırakır.

Mızmız: Sonunda!

Kurban: (Bir yudum içtikten sonra…) Ah! Dilimi yaktım! Bunu bilerek yaptılar!

Kötümser: Tabii ki bilerek yaptılar! Al işte...

Garson doğdoğru kafe sahibinin olduğu yere yürür.

Garson: Şurda oturan insanlar ne kadar çok şikayet ediyorlar öyle! 

Kafe Sahibi: Demek farkettin. Maalesef, onlar herzaman öyleler.

Garson: Nasıl hep öyle olabiliyorlar?

Kafe Sahibi: Bir şikayetçi asla şikayetçi olduğunu düşünmez – suçu sadece başkalarında bulur!

Kusursuz: (Çayının tadına baktıktan sonra…) Yapabildiklerinin en iyisi bu mu? İnsanlar tembel, abi. Umurlarında bile değil.

Kötümser: Ne bekliyorsun ki? İnsan doğası!

Kurban: Nasıl daha iyi yapabileceklerini söylerdim ama neye yarar? Kıymetini bilmezler.

Mızmız: Bu sandelyeler çok rahatsız sırtım ağrıdı!

Muhabbet tekrar yanda duran Kafe Sahibi ve Garson'a geçer.

Garson: Herşey onlar için bu kadar kötüyse neden her gün buraya geliyolar?

Kafe Sahibi: Bi şey için bekliyolar. Alemlerin Rab'binin herkesin davetli olduğu bir partisi var – ona kabul edilmeyi bekliyolar.

Garson: Ama onlar davet edilmemişler, çünkü...

Kafe Sahibi: Aynen. Şikayetçiler vadedilmiş topraklara giremez.

Garson: Vay be, bayağı ciddiymiş!

Kafe Sahibi: Sorunda orada zaten. Şikayetçi olmanın ne kadar ciddi olduğunu kabul etmiyorlar ama Tanrı için çok ciddi bir şeydir. Şikayet etmenin kökünde imansız bir kalp yatar.

Garson: İmansız bir kalp mi? Yani Rab Tanrı'ya inanmıyolar mı?

Kafe Sahibi: İnanıyolar da bizi kötü durumlardan kurtarabileceğine ve hatta kurtaracağına inanmıyolar… ya da her işte bir hayır olduğuna.

Garson: (Düşünerek…) O herşeye hakim olandır!

Kafe Sahibi: Aynen öyle. Ona güvenmeyip de ne yapalım?

Garson: Anlıyorum. Vay be, benim şikayet etmeyi kesmem lazım!

Mızmız: Her gün buraya gelmekten sıkıldım! Partiye ne zaman katılabiliyoruz?

Kurban: Herhalde hiç katılamayacağız! Bizim gibi insanlar eğlenceli olan hiç bir şeye davet edilmezler.

Kötümser: Herhalde. Ve bu hiç değişmeyecek.

Kurban: Bakar mısın? Garson! (Garson gelir)

Kusursuz: O ne yapabilir ki? O sadece bir garson. (Garson'a…) Patronunla konuşmak istiyoruz.

Garson: Hemen çağırayım. (Kafe sahibine gelmesi için işaret eder. Sahneden çıkar.)

Kötümser: (Kusursuzye…) Ne kadar safsın! Bu hiç bir şeyi değiştirmez ki!

Mızmız: (Kafe sahibine…) Buraya her gün geliyoruz ama hiç partiye kabul edilmiyoruz. Neler oluyor?

Kurban: Diğer herkes girebiliyo! Bi tek biz giremiyoruz.

Kafe Sahibi: Sadece alemlerin Rab'bi Tanrı kimin girip giremediğine karar verir.

Kusursuz: Ama neden insanları bekletiyo? (Diğerlerine…) Evrene ben hakim olsaydım kesin parti vermenin daha iyi bir yolunu bulmuştum.

Kafe Sahibi: Aslında, bekleyen O.

Kötümser: Tipik! Hiç bir şey hiç bir zaman kolay değil!

Kusursuz: Buraya hep zamanında geliyoruz, daha ne istiyo?

Kafe Sahibi: Neden bu dünyada olduğunuzu hatırlamanızı istiyo -- doğru insanlar ve karanlıkta birer ışık olasınız diye. Bunu yapıp aynı zamanda herşeyden şikayet edemezsiniz.

Mızmız: Sadece içimizi döküyoruz. Arada tek tük şikayet ediyoruz. Ne olmuş yani?

Kafe Sahibi: O bunu bi tür isyan olarak görüyor.

Mızmız: Ama Tanrı mutlaka bu dünyada yaşamanın ne kadar zor olduğunu biliyodur! Biz daha iyisini hak ediyoruz!

Kafe Sahibi: Siz daha iyisini hak etseydiniz İsa'nın ölmesine gerekmezdi. Ama öldü ve sizin hak ettiğiniz cezayı aldı. Bu yüzden, aslında hiç bir şey hakkında şikayet edemezsiniz.

Kurban: Doğru söylüyo. Halimiz çok daha beter olabilirdi. Kötü şeylere o kadar odaklanıyorum ki, halime şükretmeyi unutuyorum.

Kötümser: Dürüst olmam gerekirse belki ben onun herşeye hakim olduğuna bile inanmıyorum.

Kusursuz: Herşeye hakim olduğunu biliyorum, ama daha iyi bir iş çıkartabileceğini düşünmekten kendimi alamıyorum. …Sanırım bu isyan demek işte.

Kötümser: İkimiz için de!

Mızmız: Şikayet etmemin işleri daha kötüye sürüklediği söylendi bana. Kendimi de kötü hissettiğime göre bu doğru herhalde.

Kurban: Bütün şikayetleri şimdi kesecek olcak acaba ne olurdu? …Bambaşka insanlar olurduk!

Kötümser: Ben bile itiraf etmeliyim ki Tanrı'nın yardımıyla değişmek mümkün.

Garson Kafe Sahibi'ne doğru yürüyerek ona bir not verir. Kafe Sahibi ilk önce içinden okur, sonra…

Kafe Sahibi: Arkadaşlar, kapı artık açık. Buyrun, alemlerin Rab'bi Tanrı'nın partisine katılın.

Kusursuz: Hemen mi?

Kafe Sahibi: Tabi ki! Katılmak için kusursuz olmanıza gerek yok!

Kusursuz: (Alçakgönüllülükle…) Aa, işte bu iyi haber!

Müzik çalar ve mutluca kalkar, partiye giderler.




































