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Drinks Before Dinner

Gİriş: Bar. Luke tek başına oturuyor. Önünde 2 bira var. David arkasından girer. Luke ona bakmadan 
konuşur.

LUKE:

Ooo Burdasın...

(David elini ceketinin cebinde tutmaktadır. Bir silah 
saklamaktadır.  Luke soluyor.. Havayı kokluyor ve kendisine 

gülüyor… Hala Davide bakmadan konuşuyor)

LUKE:

Gerçekten mi? Bir silah? Yardım ediyor gibi görünmüyor. David outrun... 
Milyonlarca sorunuz olduğundan ve yolculuğunuzda susadığından 

eminim.

( David yerinde donakalır.  Aynı zamanda sinirli ve dehşete kapılmış 
görünmektedir. Luke yavaşça ona doğru döner..

LUKE:

Lütfen oturun..

(David uyar..)

DAVID:

Nasıl …siz..?

(LUKE kendi burnunu işaret ediyor ve göz kırpıyor)

DAVID:
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İyi, haklıydın. Silahım var.. Ve sana doğrulmuş durumda.. Saçma bişey 
yapmanı önermem..

LUKE:

Bana uyar… Silahın gerçekten işe yarayacağını mı düşünüyorsun?

DAVID:

Kurşunlar  gümüş..

(LUKE açıkça gülümser)

LUKE:

Aferin sana David! Aferin sana. Araştırmaya değer, değil mi? Hazırlandın. 
Zayıf yapından korktun, ama yani…hazırlandın. Şerefe. (Kızardı. DAVID 
hareket etmiyor) Lütfen. Resmi olmana gerek yok. Düşmanlar arasında 
bile bir içki sadece kibarlıktır. Sizi temin ederim ki zehirli değil. Şerefe.

DAVID (Bir elinde içkisini tutarken digger elindeki silahı serbest 
bırakmıyor.)

Ölümüne... Bu gece.. (bardağını luke’un bardağına tokuşturur.  Küçük bir 
yudum içer. Luke güler ve kendi birasından içer)

LUKE:

Korkunu koklayabilirim biliyorsun. Bu kadar yılda, Bu formda bile bazı 
nitelikleri koruyacak şekilde büyüdüm.

DAVID:

Biliyorum. Kaçmayacak kadar kibirli olacağını düşündüm.

LUKE:

Epey araştırma yapmışsın?

DAVID:

Evet..

LUKE:

O zaman bana benden bahset. Belli ki beni bu barda vurmayı 
planlamıyorsun, bu yüzden konuşmak istiyor olmalısın.
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DAVID:

Hayır. Aya gidene kadar beklemek istedim. Yüzüne dokunduğunda 
değişmekten başka seçeneğin yok. Kendini kurt sanmanın laneti böyle 

yürüyor, değil mi?

LUKE:

Kısmen. İstediğim zaman kurda dönüşebilirim. Bu kadar yıldan sonra
kontrolü ele geçirdim. Ayın beni ele geçirmesine de dayanabilirim.

DAVID:

Ama uzun sure değil… Özellikle de stres altında…

LUKE:

Çok iyi. Filmlerin size söyleyebileceğinden çok daha fazlasını biliyorsun. 
Şerefine. . Bana kendini kurt sanma “lanetinden” bahset. Bunun 

hakkında ne biliyorsun?

DAVID:

Bu sana duygularını saklatıyor.

LUKE:

Bu adil değil… Sana bunu söylemiştim.

DAVID:

Ben zaten biliyordum. Dönüşmesi yaklaşık iki dakika alıyor.

LUKE:

Otuz saniye benim rekorum. İlkinde bu kadar hızlı oldu. Kontrol 
kazandıkça daha yavaş değişirsiniz.

DAVID:

Bilmiyordum. Aynı zamanda ölümsüz kılar.

LUKE:
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Bir "lanet" in ölümsüz olmasına neden olabilir.

DAVID:

Herzaman bedeliyle gelir. Seni öldürmeye zorlar. Seni kurt benzeri bir iblis haline getiriyor ve seni 
masum insanları öldürmeye zorluyor.

LUKE:

Kardeşin gibi. Ağladığını biliyorsun. Ayrıntılar. (DAVID sertleşir) Bir şeyi düzeltebilir miyim? İlk başta seni 
öldürmeye zorluyor. Bir süre ele geçirildikten sonra, zorlanmıyorsun. Dört gözle bekliyorsun. Seni ele 
geçiriyor. Kurban için bir av olur. Bir sürü gibi diğer avcıları da özlüyorsun. Avın ihtişamını paylaşmaya 

layık olanlar. Senin gibi adamlar David.

DAVID:

Bu bir seçim olmayacak. Bu geceden sonra bir daha avlanmayacaksın.

LUKE:

Yani bana söyledin. Nasıl bulaşır?

DAVID:

Bir ısırıkla tabii ki. Saldırıdan kurtulanlar lanetlenir. Filmlerin o kısmı doğru.

LUKE:

Açık ol. Beni etkile. Benim ısırıklarımda lanetin aktarımı var.

DAVID:

Tükürüğün. Kanda yeterli bir miktar karıştığında-

LUKE:

-sistem-

DAVID:

- kurbanlar lanetlenmişlerdir.

LUKE:

Öyleyse, seni ısırırsam şimdi bulaşır mı?

DAVID:
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Derimi delip geçmek zorundasın. İnsan formundayken yapmak kolay değil. Bana doğru hareket edersen 
seni vururum. Yapmamamın tek nedeni, kaç tane tanık olursa olsun, Yarı dönüşmüş bir kurt adam için 
kimse bana dava açmaz. Burada, insan biçiminde denerseniz, doğru şeyi yaptığımı bilerek hapishaneye 
giderim. Her iki şekilde de ... Asıl mesele şu ki, dışarı çıktıktan sonra bundan kurtulacağını düşündüğün 

kadar kibirlisin. Yapmayacaksın, biliyorsun.

LUKE:

Ya gözüne tükürürsem?

DAVID:

Yeterli değil.

LUKE:

Tamam. Ya biranıza tükürürsem?

(DAVID donakalır)

Buraya gelmeden önce mi? Sonra masaya oturdum ve seni bekledim. Bu işe yarar. Di mi? David?

(DAVID, korku dolu yarı boş biraya bakar)

Endişelenmekten nefret etmiyor musun? (gülümser) Senin için bir ara vereceğim. Sadece bunu yaptım. 
Çok özel bir kulübe hoş geldin David. Demek, bir seçeneğin var. Bu silahtaki gümüş mermileri ikimiz için
kullanabilirsin - burada; şimdi- ya da dışarı çıkıp akşam yemeğinde bana katılabilirsin. Çoktan içki içtik. 

(Işıklar kararır)


