
DIŞ, ÇÖL – GÜN

ACE, çölün ortasında hiç kımıldamadan – düşünceli – beklemektedir. 
Aniden NICKY’nin arabasının yansıması ACE’in güneş gözlüklerinden 
görünür. ACE irkilerek, düşüncelerinden sıyrılır. NICKY’aracını, 
ACE’in önünde durdurur ve tüm hiddetiyle bağırmaya başlar.

NICKY
Sen kim olduğunu sanıyorsun da, insanlarla
benim arkamdan konuşup, işler çeviriyorsun?

ACE
Hangi insanlar?

NICKY
Hangi insanlar mı? Haberim olmayacağını mı sandın?

ACE
Neden bahsettiğini bile bilmiyorum, Nick.

NICKY
Öyle mi? Başını derde sokuyormuşum; böyle söylemişsin. 
Senin yüzünden insanların ağız kokusunu mu çekeceğim? 
– Yoksa – beni oyun dışı bırakmaya mı çalışıyorsun? 
Sen git de kendi adamlarınla ilgilen, it herif!

ACE
Ben bir şey yapmadım! Gerçekten, seni ya da bir
Başkasını oyun dışı bırakmaya falan çalışmadım.
Andy Stone’a, senin başının oldukça dertte olduğunu 
ve bunun sorun yarattığını söyledim, yalnızca.

NICKY
Beni kendi şehrimden sürdürmeye mi çalışıyorsun?

ACE
Evet! Tüm bu saçmalıklar unutulana dek, bir süreliğine..
ki; böylelikle ben de kumarhaneyle ilgilenebileyim. 
Dinle; kumarhaneyle ilgili bir terslik olursa, 
tehlikeye giren benim kıçım olur,senin ki değil! 
Senin ki değil, benim kıçım (anlıyor musun)?

NICKY
Farkında mısın, bilmiyorum; ama o kumarhaneyi 
işletebiliyorsan, bu benim sayemde.

ACE
Bak ben..



NICKY
(sözünü keserek)

Burda benim borum öter (sözüm geçer); senin lanet şehir 
kulübünün ya da boktan TV programının değil. 
Hem sen ne halt ediyorsun o TV programında?

ACE
Sen..

NICKY
(sözünü keser)

Her gün memleketten beni arıyorlar; senin aklını
kaçırdığını söylüyorlar.

ACE
TV’ye çıkmamın tek nedeni, kumarhanede kalabilmek. 
Bunu anlıyor musun? Hadi ama, aslında bunu sen de 
biliyorsun.

NICKY
Seni bok herif! TV’ye çıkmadan da yiyecek / içecek 
işini alabilirdin. TV’ye çıkmayı sen istedin.

ACE
Evet, TV’ye çıkmayı ben istedim. Böylelikle 
onlarla mücadele edebilmek için kendime bir alan
oluşturdum. Artık tanınan biriyim ve bu nedenle
bana her istediklerini yapamayacaklar ve onlar da
bunun farkındalar!

NICKY
Kendini koca bir aptal durumuna düşürdün.

ACE
Ben mi?! Aslında senin yüzünden bu duruma geldim. 
Başıma öyle işler açtın ki!! Burda ne zaman biriyle 
konuşsam, en büyük soru hep, seni tanıyor olmamla 
ilgili oluyor.

NICKY
Tabii.. Şimdi de ruhsatın yok diye beni suçlamaya 
Kalkacaksın, öyle mi?

ACE
Hayır, hayır! Nicky, bana “buraya gelebilir miyim” 
diye sorduğunda, sana ne demiştim? Aslında ne 
söylersem söyleyeyim, geleceğini biliyordum; fakat 
- yine de – ne demiştim sana; hatırlıyor musun …



NICKY
(lafını keser)

Dur, dur - …

ACE
… ne dediğimi? Sana ne dedim, hatırlıyor musun?

NICKY
Orada dur biraz; dur! Dur bir dakika!
“Sana” mı sordum? … “Buraya gelebilir miyim” diye, 
Ne zaman sordum, sana? Şunu kafana sok seni…

ACE
(lafını keser)

Sen hiç..

NICKY
(devamla)

Şunu kafana sok seni aşağılık (ahmak) yahudi! 
Buradaki varlığını bana borçlusun. Yalnızca benim 
sayemde buradasın. Ben olmazsam, etraftaki tüm mafya itleri, 
ayakçıları senin pis yahudi kıçını çiğ çiğ yiyecekler! 
O zaman ne halt edeceksin?!
Seni uyarıyorum; bir daha arkamdan iş çevireyim deme! Seni 
pislik herif!

Nicky, geride çöl ile çukurlar üzerine düşünen, öfkeden delirmiş bir 
ACE bırakarak, arabasına binip uzaklaşır.


