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GEORGE
Bir saniye… Michael… dışarıda bekler misin, lütfen? Batı kıyısıyla 
konuşuyorum.

MICHAEL
Burası da bir kıyı. New York da bir kıyı.

GEORGE
(Telefona) Sy… Sy… Sy… (Michael’a) Hay sıç… bak ne yaptın 
gördün mü! (telesekretere) Margaret, tekrar bağlar 
mısın? Yanlışlıkla kapattım. Ne var, Michael?

MICHAEL
Terry Bishop,‘Iceman Cometh’i (Buz Adam’ı), yapıyormuş doğru 
mu? Bana söz vermemiş miydin, hani rolü bana alacaktın? Yanlış 
mıyım? O rol için bir okuma provası alacağımı söylememiş miydin?!!

GEORGE
Michael…

MICHAEL
Ya sen benim menejerim değil misin?

GEORGE
Stuart Pressman ünlü birini istiyor, Michael.

MICHAEL
Ha, anladım, Terry Bishop ünlü yani?

GEORGE
Hayır… hayır, hayır. Michael Dorsey de ünlü bir isim. Bir bifteği geri 
göndermek istediğinde… Michael Dorsey de bir isim elbet.

MICHAEL
Tamam. (Gitmek için davranır)



GEORGE
Bekle! Bekle! Bekle, Ben... hay Allah! Bana hep bunu yapıyorsun. 
Tamam bayat bir espiriydi. Biliyorum!! Bak baştan alayım. Terry 
Bishop bir TV dizisinde oynuyor. Milyonlarca insan her gün onu 
izliyor… meşhur birisi.

MICHAEL
Ve bu ‘Iceman Cometh’i (Buz Adam’ı) rezil etmesini sağlıyor öyle mi?

GEORGE
(Sözünü keserek) Bu konuya girmek istemiyorum.

MICHAEL
(Sözünü keserek) Biliyorsun ben bu adamdan çok daha iyisini 
oynarım. Bu rolü Minneapolis’te zaten oynadım.

GEORGE
(Sözünü keserek) Stuart Pressman ünlü bir isim istiyorsa bu onun 
bileceği iş. Tamam mı? Michael, biliyorum sana çok iğrenç gelecek 
ama; herkes bu işten para yapmak için çabalıyor. Eğer sen..

MICHAEL
(Sözünü keserek) Peki, benim acayip biri olduğumu kanıtlamak 
zorunda değilsin. Ben de bu işte para yapmak için varım.

GEORGE
Gerçekten mi?

MICHAEL
Evet!

GEORGE
Nasıl? Körler için Toronto Tiyatrosu? Park’ta Strinberg? Syracuse 
Halklar Atölyesi?

MICHAEL
Şimdi, dur biraz! Syracuse’da dokuz ayda sekiz oyun çıkarttım. Ve 
New York eleştirmenlerinden çok iyi yorumlar aldım. Ki bunlar hiç de 
umurumda değildi.



GEORGE
Aman iyi ki değildi! Allah korusun, kült fiyasko namını kaybederdin 
yoksa.

MICHAEL
Benim bir fiyasko olduğumu mu düşünüyorsun George? Bana bunu 
mu söylemeye çalışıyorsun?

GEORGE
Bu tartışmanın içine girmeyeceğim Michael. Girmem.

MICHAEL
Tamam, bak… Sana okuman için oda arkadaşımın yazdığı bir oyun 
göndermiştim. İçinde benim için çok iyi bir rol var. Okudun mu?

GEORGE
Sen nasıl bana oda arkadaşının yazdığı oyunu gönderip seni 
oynatmamı istersin? Ben senin menejerinim... anan değil! Senin 
başrol alacağın oyunlar bulmak gibi bir görevim yok... Ciddi tekliflere 
oyuncu buluyorum ben... yaptığım iş bu.

MICHAEL
Ciddi teklifler mi? Kim söyledi sana bunu… menejerlik perisi mi? Çok 
güzel bir oyun ve ben o rolü müthiş oynarım.

GEORGE
(Sözünü keserek) Michael… kimse o oyunu oynatmaz.

MICHAEL
(Sözünü keserek) Niye?

GEORGE
(Sözünü keserek) Çünkü çok depresif! Kimse Aşk Kanalı’na geri 
dönen bir çiftle ilgili sıkıcı bir oyun çıkarmak istemez.

MICHAEL
(Sözünü keserek) Ama bu gerçek bir hikaye.



GEORGE
(Sözünü keserek) Kimin umurunda?!!! Kimse kimyasal atıkların 
dibinde yaşayanları izlemek için 50 dolar vermez. İsteyen gider New 
Jersey’de görür.

MICHAEL
Bak… Tartışmak istemiyorum. Tamam mı? 8,000 $ doları toplayıp 
yapımcısı ben olacağım. Ve senden istediğim beni ne iş olursa 
göndermen. Ne olduğu hiç önemli değil. Köpek maması reklamı olur, 
radyo dublajı olur ne gelirse.

GEORGE
(Sözünü keserek) Michael… Michael… Bunların hiçbirine seni 
gönderemem.

MICHAEL
Neden?

GEORGE
Çünkü… Kimse sana iş vermez.

MICHAEL
Bu doğru değil. Rol kapmak için kıçımı yırtarım, bunu biliyorsun 
yaparım.

GEORGE
Ya evet, başkalarının kıçını da yırtarsın. Senin tek yaptığın şey bu. 
Adamın oyun çıkarmak için dört haftası var… ve senle yok Tolstoy 
ölürken yürümesinmiş, konuşurken yürüsünmüş, konuşurken şarkı 
söylesinmiş bunu mu tartışacak… Sana ne?

MICHAEL
(Sözünü keserek) O iki sene önceydi, dostum. Ayrıca herif salağın 
tekiydi.

GEORGE



Herkes mi salak, Michael. Herkesle münakaşa ediyorsun. Bu şehirde 
çok kötü bir namın var. Kimse sana iş vermez.

MICHAEL
New York’ta mı kimse bana iş vermez?

GEORGE
Hayır… sadece burasıyla sınırlı değil. Hollywood’da da kimse seninle 
çalışmak istemez. Seni bir reklama bile gönderemem. Bir keresinde 
30 saniyeliğine bir domatesi oynuyordun ve çekimler uzadı da uzadı 
çünkü neymiş efendim oturmazmışsın. .

MICHAEL
Hayır… hiç mantıklı değildi.

GEORGE
Sen bir domatestin ulan! Domates de mantık mı var? Domates 
yürüyemez.

MICHAEL
Ben de bunu diyorum. Madem yürüyemez nasıl oturacaktı, 
George? Ben konuşan bir domatestim… sulu, seksi bir biftek 
domatesi. Kimse benden iyi sebzeleri yapamaz. Off Broadway’de bir 
gece boyunca bütün sebzeleri oynamışlığım var. En iyi domatesi, en 
iyi salatalığı ben oynadım. Bir marul salatası oynamıştım ki 
eleştirmenlerin götü tavana vurmuştu be!

GEORGE
Michael… Ben sakin olmaya çalışıyorum. Sen mükemmel bir 
oyuncusun.

MICHAEL
(Sözünü keserek) Teşekkür ederim.

GEORGE
Ama çok baş ağrıtıyorsun. Biraz terapi gör.

MICHAEL
Tamam. Teşekkürler. 8,000 dolar toplayacağım ve Jeff’in oyununu 
çıkartacağım.



GEORGE
Michael… 25 kuruş bile toplayamazsın! Kimse de seninle çalışmaz!

MICHAEL
Ya evet ! (Çıkar)


