
Hanna: TOOTSKİ

Belfort: Hayır, teşekkür ederim.

Garson: Bay Hanna, bu şanlı ögleden sonrası için size ne getireyim?

Hanna: Hector, işte oyun planımız. Bize iki Absolut Martini getir. Ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. 
Sonrasında ise tam olarak 7 buçuk dakika sonra da iki tane daha getir sonra da İçimizden birinin sızana 
kadar her 5 dakikada bir iki tane daha.

Garson: Mükemmel bir strateji efendim.

Belfort: Su yeterli benim için teşekkürler yine de.

Hanna: Wall Street'teki ilk günü, biraz zaman verin ona. Teşekkür ederim.

Belfort: Teşekkür ederim. Bay Hanna gün boyunca Hem uyuşturucu kullanabiliyor hem de işiniz 
yapabiliyorsunuz öyle mi?

Hanna: Başka nasıl bu işin altından kalkabilirsin ki? Kokain ve fahişeler dostum.

Belfort: Doğru, firmanızın bir parçası olmaktan son derece heyecan duyduğumu belirtmeliyim. Sahip 
olduğun aracılar çok...

Hanna: Aracıların amına koyayım. Senin tek sorumluluğun çorbada tuzun olması. Kız arkadaşın var mı?

Belfort: Evliyim. Eşim, Teresa. Kuafördür.

Hanna: Tebrikler.

Belfort: Teşekkür ederim.

Hanna: Teresa'yı düşün. Oyun ismi olarak. Parayı aracının cebinden kendi cebine indirmek.

Belfort: Pekala. Aynı zamanda aracılarınıza da para kazandırsanız herkes için faydalı olur doğru mu?

Hanna: Hayır. Wall Street'in bir numaralı kuralı. Hiç kimse, tabii Warren Buffet ya da Jimmy Buffet 
değilsen Bir hissenin artması, düşmesi, durması ya da döngü içine girmesini kestiremez.En azından tüm 
borsacılar. Tamamen Fughazi gibi. Fughazi'yi bilir misin?

Belfort: "Fugazi" uydurmadır.

Hanna: Evet, ha Fughazi, ha Fugazi. Sonuçta gazi -vazi peri tozu. Öyle bir şey yok. Hiç inmedi. Sorun değil 
Periyoduk cetvelde yok. Gerçek bile değil lan! Benimle kal. Bir şey yarattığımız yok, bir şey de inşa 
etmiyoruz.

Belfort: Evet.



Hanna: Hissesini 8'den alan ve 16'dan Açıklayan bir aracın var. Tamamen mutlu. Nakde çevirmek, paraya 
çevirmek ister. "Kirli paranı al ve eve git." Bunu yapmasına izin verme. Zira gerçekten böyle olurdu.

Belfort: Doğru.

Hanna: Sen ne yaparsın? Dahice bir fikir gelir aklına. Özel bir fikir. Kazançlarına tekrar yatırım yapmak için 
başka bir durum, başka bir hisse koyarsın. Onlar da oynar. Hep böyledir. Çünkü bağımlılar artık. Sen de 
bunu yapmaya devam edersin. Bir daha, bir daha ve defalarca. Bu arada zengin olduğunu düşünüyor. 
Tabii kağıt üzerinde. Ama senin ve benim gibi borsacılar Komisyon üzerinden eve tamamen  peşin para 
götürür.

Belfort: Doğru. Bu harika efendim. Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam.

Hanna: Olmalısın zaten. Borsa işinde başarı için iki anahtar vardır. Birincisi sakin olmalısın. 31 çeker misin?

Belfort: 31 çeker miyim? Evet. Evet çekerim, evet.

Hanna: Haftada kaç kez?

Belfort: Üç dört kez falan belki.

Hanna: Rakamlarda değişikliğe git. Bu meslekte en zayıf rakamlardır. Ben şahsen en az günde iki kere 
asılırım.

Belfort: Vay canına!

Hanna: Bir kez sabah, mesai başlangıcından sonra. Bir kez de öğle yemeğinden hemen sonra.

Belfort: Gerçekten mi?

Hanna: İstiyorum. Yaptığım için değil. İhtiyacım olduğu için yapıyorum. Düşünsene tüm gün boyunca işin 
gücün rakamlar. Ondalık virgülleri, yüksek oranlar. Amına koyduğum rakamlar! Hepsi asit gibi, 
omuzlarında ağır bir yükmüş gibi. Anladın mı? Bu durum bazı insanları zayıflatır değil mi? Mala 
vurmalısın. Boşalmaya devam etmelisin. Uçkurundaki ritmi bozmamalısın.

Belfort: Tamamdır.

Hanna: Bahşiş değil, reçete bu. Güven bana Eğer yapmazsan dengen şaşar. Farkı görür ve düşürürsün. 
Daha kötüsü de olabilir. İnsanın içinde patladığını gördüm.

Belfort: Hayır içimde patlamasını istemem efendim.

Hanna: Kesinlikle istemezsin.

Belfort: Uzun vadeli buradayım.

Hanna: Evet, iç patlamalar çirkindir,



Belfort: Evet.

Hanna: Mümkün olduğunca  banyoya gir ve üzerinde çalış. Ne zamanki bu işte iyi olduğunu anladığında 
sıvazlıyor olacaksın. İşte o zaman parayı düşünüyor olacaksın. Başarının ikinci yolu ise bu meslekte, şurda 
duran bebek. Buna kokain derler. Dikkatini açarak seni zinde tutar. Aynı zamanda parmaklarının daha 
hızlı arama yapmasını sağlar. Sonra ne olur tahmin et? Benim işime yarar.  Evet efendim devrimler. 
Dinliyor musun?

Belfort: Devrimler.

Hanna: Aracıyı dönme dolapta tut.  Döner park yıl  boyunca 7 gün  24 saat açıktır.  Her on yılda, her 
yüzyılda. İşte  bu kadar. Oyunun adı.  Kilitleri açacağım. 

Belfort: Teşekkür ederim.

Hanna: Ortak paydayız.  Devam ettir. 


