
A	PERFECT	MURDER

David: Bu bina yaklasık 100 yasında. Önüne dikkat et.
Steven: Emiliy’i neyin cektiğini söyleyebilirim.

David: Öyle mi? Nedir?
Steven: Senin çalışmaların. Hiç bir değeri yok ama güçlü. 

David: Değersiz? Öyle mi söyledi?
Steven: Öfken...çok kontrollü…
David: Sence öfkeli miyim?
Steven: Çalışmandaki öfken. Umutsuzluğun rengi. Nerden 
geldiğini merak ettim.

David: Bilmiyorum. İçten, sanırım. 

Steven: İçten, derinden.. Yataktan baska oturacak yer yok. 
goddamned bed. (Pause) biliyorsun , sana imreniyorum.

David: bana imreniyor musun?
Steven: Gurur duymalısın. Gurur duymak huyum değildir.
Acımasız bir duygudur. Kanser gibi kemirir. Ve sana 
imreniyorum  ve nedenini biliyorsun..
David: Hayır
Steven: Oh, elbette biliyorsun. Hayat deneyimlerinin en 
harikalarından biri.  Yani tam bir bütünleşme..
David: Ne?
Steven: Karımı düzmek.
David: Bay Taylor, bilmiyorum--
Steven: Sanırım beni Steven diye çağırmanın zamanı.
David: Birbirimizi seviyoruz, efendim.
Steven: Yeterli mi? Yeterli mi? Bir adamın ruhunun tacını 
çalıyorsun ve tek özürün saçmasapan basmakalıp 
duygular mı?  Doğru bile olsa yeterli değil! 

David: Doğru olsa bile mi?

Steven: O sana aşık.. sen, sen dostum...bu işin 
ticaretindesin . 



David: Neden bahsediyorsun sen?
Steven: Karımla tanışmanın teseduf olmadıgını 
soyluyorum. Berkeley’de eğitim almadığını söylüyorum.  
I'm saying you didn't study at Berkeley. Resim yapmayı 
Soledad sehir hapishanesinde öğrendiğini söylüyorumki 
san Franciskoda’ki bir dulun paralarını yürütmüştün.  İkinci 
hüküm giyişindi, yanılmıyorsam. Gerçek adın Winston 
Lagrance, bence daha iyi.  Sefil bir karavanda doğdun, 
California’da. On yaşından beri yetimhanelerdesin.  Yan 
kesicilikten araba hırsızlığına kadar bir çok suç işledin 
kadınları keşfedene kadar. Kuşkusuz anımsayamadıgın 
anneni arıyor gibisin. Hayatın hepğ küçük üçkağıtlarla 
geçti şimdiye dek.. 

David:Nerden öğrendin bütün bunları? 

Steven: Herşey satılık. İşin garip yanı, hiç de fena ressam 
değilsin. 

David: teşekkür ederim. İyi bir rehabilitasyon 

Steven: buna sahtekarlık denir ve karım ise büyük ödül. 
Ama çıtayı bu sefer fazla yükselttin. 

David: Beni seviyor. 

Steven: O  David Shaws’u seviyor , senin yarattığın. Ama 
önemli bir hesap hatası yaptın. Onu oyna. Aşk herşeyi 
yener. . Emily beni boşar. Seninle evlenir. Geçmişine 
bakıp avukatları evlilk sözleşmesi imzalatır. Şatoya 
saldırabilirsin, ama hazne odasının anahtarını elde 
edemezsin. Asla. 

David: Tüm bunlarla ilgilenmiyorum..
Steven: Koca dolandırıcının bunlarda gözü yok demek ? 
Bu adi sözleri kes artık. Umurunda  yoksa aramızda bunca 
konusma olmazdı. Gitmeni tek engelleyen içinde bulunan 
kötü genlerin ve açgözlülüğün. . 



David: Teklifin ne?
Steven: Seçenekler. Emiliy’e  kim olduğunu söylerim, 
hayatın sanatına döner. Aç bir ressam olursun ve oyun 
biter. 

David: Veya?
Steven: Yada parayı kaparsın.

David: parayı kapmak?

Steven: Yarım million dolar. Vergisiz.

David: karının peşini bırakmam için mi? 

Steven: Vergisiz dedim, bedava demedim. 

David: peki yarım milyon ne için? 

Steven: karımı öldürmen için.

David: Emily mi?
Steven: Aynı kişi değilse gerçekten utanırım. 100.000 
simdi, 400.000 sonra al ve git. 

David: Kafayı üşütmüşsün..
Steven: pek değil.

David: Neden?
Steven: Merakını anlıyorum ama nedenleri seni 
ilgilendirmez..
David: Sanırım doğruca Emily’e gidip butun bu olanları 
ona anlatacağım. 

Steven: benim sözüme karsılık senin sözün…. Winston. 
David: Ya polisleri ararasam…

Steven: Hiç Florida Boca Rota’da bulundun mu? 
Kendisinden genç bir adamla çıkan bir kadın vardı. Adam 
mütiş bir tenisoyuncusu idi. İlişki bittiğinde ortadan yitiverdi 
kadının hisse senetleriyle. Orada olmadığına emin misin? 



David: Hatırladıgım kadarıyla hayır..
Steven: Bir tanıdıgımda süphelinin fotografı var. Onlara 
tek gereken bir isim. Bu da üçün cü suç  15 yıl.  Şartlı 
tahliyesiz. Nakit 100000 I koyacak kadar büyük bir kutun 
var mı? Neden yarın saat 12:00 de benim apartmanıma 
gelmiyorsun? Tabii ogle yemeği için verilmiş bir sözün yok 
ise. Eminim nerede oturdugumu biliyorsun. 


