
Mike 

Ne var?

Kadın

Mike’ı arıyorum?

Mike

Mike burada değil ne istiyorsun?

Kadın

Bir arkadasım…

Mike

Hey, kısa kes . Çok meşgulum. Mike’ı neden istiyorsun?

Kadın

Sana söyledim ve Mike sensin. Ve dinlemeni istiyorum, bir 
arkadaşımı ölümle tehdit ettin.

Mike

Öyle mi yapmışım?

Kadın

Evet aynen boyle yaptın Mike. Ve bu işe yaramaz. Bunu kastetmiş 
ol veya olma, benim için önemi yok. Çünkü bunu yapmayacaksın. 
O hasta bir cocuk. Kumar bağımlısı. 

Mike

Bekle, bekle.. Bu nedir? Bana ne yapacaksın? Eğer kötü 
adamssam neden silahımı çıkarıp seni parçalara ayırmıyorum?

Kadın

Çünkü sana söyleyeyim nedenini! Sadece bir kabadayısın.



Mike

Sadece kabadayı mı? Ne? Kitaplarını taşımama izin vermeyecek 
misin? Beni uyarmaya geldin değil mi?

Kadın

Seninle açık konusacağım. Bir, arkadaşımı ölümle tehdit ettin. 
Bunu yapmaycaksın. Çünkü yaparsan hayatını hapiste geçirirsin. 
İki, para! Parası yok.

Mike

Para ? Kimmiş bu arkadasın?

Kadın

Billy Han

Mike 

Billy Han? Bana ne kadar kaybetmiş?

Kadın

Haydi. 25.000 Dolar

Mike 

25.000 Dolar Billy Hahn bana kaybetmiş. Bir saniye izin verir 
misin?

Billy Hahn bana 25.000 dolar kaybetti diyorsun, bunu gösteriyorum 
çünkü senden hoşlandım, tamam mı? Çünkü sarısınsın. Billy 
hahn’ın borcuna bakıyorsun, tamam mı? Billy Hahn bana 800 dolar
borclu.

Ses

Var mısın? Yok musun?

Mike 

Pas. Tamam mı? Benim seni tartaklayacak adam olmadığımı nasıl 
anladın?



Kadın

Bilmiyorum… işimde….

Mike

Ne işiymiş bu?

Kadın

Seni ilgilendirmez

Ses 

Var mısın? Yok musun?

Mike 

Yokum. Hmm demek beni ilgilendirmez? Pekala yanıldıgımı kabul 
ediyorum. Sana sunu söyleyeceğim. Senden bir sey istiyorum. 

Kadın

Ne istiyorsun?

Mike

Bana bir iyilik yapmanı?

Kadın

Neden iyilik yapacakmışım ki?

Mike

Eğer yaparsan arkadasının 800 dolarlık borcunu unuturum.

Kadın

Ne istiyorsun?

Mike 

Bir dakika konusalım. 



Kadın

Ne var?

Mike

Tüyo nedir biliyor musun?

Kadın

Tüyo mu?

Mike 

İşte. Şunu yap. Bir el seçmelisin. Sen de yap .Yap

Bingo. Bir daha yap. Tamam. Bunu tüm gün yapabilirim. 

Nasıl? Tüyo veriyorsun. Bana paranın hangi elinde oldugunu 
söylüyorsun. 

Kadın

Ben mi? Nasıl?

Mike

Evet. Bu önemli değil. Tamam, burnun ! burnunu hafifce paranın 
oldugu yere kıvırıyorsun, tamam mı? 

Bu bir tüyodur. Şimdi omuzlarının üzeriden bak, suradaki adam, 
kareli gömlekli olan. Görüyor musun?

Kadın

Evet.

Mike

Las Vegas’dan geliyor. Bütün gece yendi beni. Onun da tüyosu 
var. Blöf yaptığı zaman parmagında ki altın yüzükle oynuyor. Onu 
oynarken yakaladım, bu yüzden yaptıgının farkında. Oynamayı 
kesti. Bana bu iyiliği yapmanı istiyorum.



Kadın

Nedir? 

Mike

Bir süreliğine kız arkadaşım ol, oyuna katıl. Beni oynarken izle. İyi 
bir el geldiğinde tuvalete gideceğim, sen adamı izle ve bana altın 
yüzüğüyle oyanayıp oyanamadığını söyle. Böylece blöf yaptıgını 
anlar, eli kazanır ve arkadaşının 800 dolarını unuturum.

Kadın

Eğer iyi bir kumarbazsan bu duruma nasıl düştün?

Mike

Ben kumarbaz değilim.

Kadın

Kumarbaz değil misin?

Mike

Hayır

Kadın

Nesin o zaman?

Mike

Seninle deal yaptım, eğer bana yardım edersen arkadaşının 
borcunu yırtıp atarım. Bunu yapacak mısın?

Kadın

Tamam 


