
Moss – Seni bir sıkıştırılarsa, işten çıkmak zorunda kalır, yeni bir iş
bulmak zorunda kalırsın. 

George – Hem de…

Moss- Hem de güven olmadan

George – Evet

Moss- Bak sana ne diyeceğim,,asıl zor olan ne biliyor musun? Bir
esiroldugun fikrinden kurtulabilmek.Bir de Naziler Avrupa’da
derler.Asıl Nazi bunlar.Lanet olsun. Ne yaptıklarına bak.Adamın
biri ağzımıza sıçıyor, siktiğimin herifi… burnumuzdan getirmek
istiyor.Mich Murray canları cehnneme… ne dedim… Canları
cehenneme… En ballı müsterileri almışlar. George biz yetişkİn
adamlarız. 

George- Evet

Moss- Şimdi sana asıl neyin zor oldugunu söyleyeceğim. 

George – Ne?

Moss – Başlamak.Ayakta durmak. Bu saçmalıklardan
kurtulmak.Bu birilerine kölelik yapmaktan daha zor, çünkü üstünlük
onlarda.Fark bu !Dinle beni George. Jery Graff kendisi için iş
kurdu.Dedi ki “kendim için çalışacağım” Özgürleşti, anlatabildim 
mi?Dinle ne yapılması gerektiğini anlatacağım.

George - Ne ?

Moss - Ayakta durmalı ve biz de saldırmalıyız. Birileri birşey
yapmalı!  

George - Ne? 

Moss –Hesaplaşmak için bir sey. Birileri Mitch ve Murray’in
canlarını yakmalı. ,

George – canlarını mı yakmalı? 

Moss – Evet



George- Nasıl?

Moss – Birileri bir şey yapmalı ki canları yansın.

George – Ne? 

Moss- Birileri ofisi soymalı.Bundan bahsediyorum. Eğer bu işi
yapan adamlar gibi  kilidi kırıp içeri girersek soygun gibi görünür, 
müşterilerin dosyalarını alırız. Jerry Graff’e gideriz doğruca.Ve
lanet olası Glen Gary’nın de müşterilerini almış oluruz! Ha?

George- Onlar için ne öder?

Moss – Onlar mı?

George- Müşteriler için?

Moss – Müsteriler için ne mi öder? Bilmiyorum. 10 dolar her biri
için.Belki 15 dolar.Bilmiyorum. Müşteriler için mi diyorsun?Şuna
birileri aldı Jery Graf’e gitti desek?

George – Evet. Kaç müşterimiz var?

Moss- Glen Gary mi? Premium musteriler mi? 500 vardır diye
düşünüyorum. 500 diyelim. 

George – Yani diyorsun ki adamın biri bunlarıçalıp Jerry Graf’e
satabilir mi? 

Moss- Müsterileri Graffe’e .Evet bunu diyorum. Evet evet. Adamın
teki alır herhangi birsey gibi …Bence…tartışılabiliniramasatabilir.

George – Alacağını nerden biliyorsun?

Moss- Çünkü onun için çalışmıştım.

George – Konuştun mu onunla?

Moss- Hayır. Nerden çıkarıyorsun? Bunun hakkında konstugumu
mu soruyorsun?

George – Evet

Moss - Bunun hakkında mı konusuyorsun? Bunun hakkında mı 
konuşuyoruz. 



George – Sadece konusuyoruz

Moss – Bir fikir hakkında mı konusuyoruz? 

George- Evet

Moss- Aslında onun hakkında konuşmuyoruz.

George – Hayır

Moss – Onu soygun gibi konusuyoruz. 

George- Soygun gibi mi?Hayır.

Moss- Peki.

George –Yani Graff’I aramadın? Yani konuşmadın.

Moss- Gerçekten hayır.

George – Konuşmadın?

Moss – Hayır, Gerçekten.

George – Konuştun mu?

Moss - Ne diyorum.?

George – Ne dedin?

Moss- Dedim ki; Gerçekten! Yeter ama George sadece
konusuyoruz.

George – Öyle mi?

Moss – Evet. 

George – Çünkü bu bir suç.

Moss – Soygun? Evet doğru. Bir suç. Aynı zamanda da çok
güvenli.

George- Aslında sen bundan bahsediyorsun.

Moss- Doğru



George- Müşterileri çalacaksın.

Moss- Öyle mi dedim?

George – Dedin mi?

Moss – Dedim mi?

George- Graf’le konuştun mu?

Moss – Ne dedim?

George – O ne dedi?

Moss- Ne mi dedi?Alacak. 

George- Calacak mısın?  Glen Garry müsterilerini çalıp onları
Graf’e satacak mısın?

Moss- Evet

Geprge - Ne ödeyecek?

Moss- 500 müşteri oldugunu düşünüyor, her birine 10 papel
desek…Adam başı 2500 dolar

George –Adam başı mı?

Moss- Doğru George

George – Benim için mi?

Moss- Hayır sen ve ben… Evet tam olarak dediğim bu adambaşı 
2500 dolar. Sen ve ben bir gecelik iş ve evet Graff’le ve premium 
müsterilerle.

George-Graf’le iş mi?  

Moss- Öyle mi dedim?

George – Bana iş veriyor mu?

Moss – Verebilir evet. Biliyorum bu büyük karar George. Bazen
insane karar vermek zorunda kalır.Büyük bir karar ve büyük bir
ödülü var. 2500 dolar bir gecelik iş için iyi para.



George- Evet. Bazen bir adam, bazen bir adam ödülü istiyorsa… 
kesinlikle doğru. Tek bir sey yapar.Tek gecede tek sey…

Moss- Kesinlikle dogru o sey bu gece olacak.

George – Ne?

Moss-Ne demek ne ? Müşteriler ayrılmayacak mı? Bak , 
müşterileri getirip burnunun dibine saklarlar.  Ertesi gün merkeze 
götürüp kendi aralarında paylaşırlar. Eğer bir adam onları istiyorsa 
bu gece almak zorunda. Yani olay bu gece. 

George- Gidip bu gece almalıyız diyorsun yani?

Moss- Sen?

George - Pardon?

Moss- Sen?

George – Ben? 

Moss- İçeri gireceksin.Onları almak zorundasın.

George – Ben mi yapıyorum?

Moss- Boşuna yapmayacaksın. Gitmek zorundasın.  Bu senin
olayın.Graf’le anlaşmam var. Ben giremem.Bunun hakkında çok
konuştum.Çenem düşük.Siktiğimin müşterileri .. Kodugumun
şirketi vs vs. 

George – Graff’e gittiğinde bilmeyecekler mi?

Moss- Neyi bilmeyecekler mi? Müşterileri çalmadım. Sinemaya 
gideceğim , sonra geç saatlere kadar içip takılacağım Como Inn’ 
den bir arkadaşla.  

George- Dave.

Moss- Evet?

George-Benden bu gece ofise girip müşterileri çalmamı mı 
istiyorsun?

Moss – Evet



George - Hayır. 

Moss- Amaa..evet George! 

George- Bu ne anlama geliyor?

Moss- Bak benim mazeretim var. Como’ya gidiyorum. Neden? 
Çünkü mekan soyulunca beni arayacaklar. Çünkü muhtemelen
ben yaptım.Ne yani gidip beni ihbar mı edeceksin?

George –Yakalanmadın sonra   ne olacak?

Moss- Sana gelecekler.Beni ihbar edecek misin?

George- Ban niye geliyorlar.

Moss Muhtemelen herkese gelecekler. 

George- Neden ihbar edeyim? 

Moss – Etmeyeceksin George. Ben de bundan bahsediyorum. 
Sana gelecekler…Beni ihbar edecek misin? 

George- Hayır?!

Moss- Emin misin?

George- Evet eminim.

Moss - George bana geldiklerinde.. Bak, oraya gitmek zorunda 
kalırsam ve yakalanırsam … Bana gelirler. 

George – Girmek zorunda değilsin.  

Moss- Girmek zorundayım anlıyor musun_ Yapmam gereken bir
sey var.

George- Neden_

Moss – Neden mi? Bana 7500 dolar verecek misin?

George- 7500 mü? Beş binliği bölüşüyoruz sanıyordum? 



Moss- .Yalan söyledim tamam mı. Senin amacın 2500 benim 
amacım kendi endişelerim. Şimdi şurda anlaşalım George, diyelim
ki yakalandım. Bana suç ortaklarımı soracaklar.

George – Ben.

Moss – Kesinlikle.

George – Bu çok saçma.

Moss- Yasaya göre sende suça yardımcısın.

George- Olmak isteyen kim? 

Moss- Bol şans. Çünkü öylesin.

Geoge- Bana anlattın diye mi? 

Moss – Doğru.

George- Bana bunu niye yapıyorsun Dave? Neden bu şekide  
konuşuyorsun? Bütün bunları neden yapıyorsun? 

Moss- Seni ilgilendirmez dostum.Var mısın ? Yok musun ? Onu
söyle. Yoksa sonuçlarına da katlanırsın.

George- Öyle mi?

Moss- Dogru

George – Nedenmiş?

Moss-Çünkü beni dinledin. 






