
(Filmden Bar Sahnesi )

INT. SPOR BAR - GECE

Somerset ve Mills dolu bira bardağıyla oturmaktadırlar. Müzik kutusu diğer müşteriler için sessizce 
çalışır.

SOMERSET

Biliyorsun…  mutlu bir son olmayacak, bu mümkün değil.

MILLS-

Bak dostum, onu yakalarsak, yeterince mutlu olacağım.

SOMERSET

John Doe'u yakalarsak ve şeytan olduğu ortaya çıkarsa ..Yani, eğer Şeytan'ın kendisi ise, bu bizim 
beklentimizi karşılar… Ama o şeytan değil. O sadece bir insan.

MİLLS

Sen sürtüğün tekisin ve şikayet ettiğini biliyorsun… ve bana bunları sen söyledin… Beni zor zamanlar 
için hazırladığını mı düşünüyorsun? Teşekkürler ama…

SOMERSET

Ama bir kahraman olmalısın, şampiyon olmak istiyorsun. Sana söyleyeyim, insanlar şampiyon 
istemiyorlar. Sadece çizburger yemek, loto oynamak ve televizyon izlemek istiyorlar.

MİLLS

Bunu  bilmek istediğimi nereden çıkardın?

SOMERSET

Sana söyleyebileceğim tek şey bu değil..

MİLLS

Devam et.

SOMERSET

Sadece bir yerde yaşamaya devam edebileceğimi sanmıyorum….ilgisizliği bir erdemmiş gibi sarar ve 
büyütür..

MİLLS

Sen farklı değilsin, daha iyi değilsin.



SOMERSET

Farklı ya da daha iyi olduğumu söylemedim, Öyle değilim..Sempati duyuyorum, tamamen sempati 
duyuyorum, ilgisizlik bir çözüm. Demek istediğim, kendini uyuşturucudan kaybetmek, hayatla başa 

çıkmaktan daha kolay…

MİLLS

Yani evet...

SOMERSET

İstediğini çalmak ,kazanmaktan kolaydır. Çocuğunu dövmek, yetiştirmekten daha kolaydır.

MİLLS

Evet.

SOMERSET

Aşkın bedeli vardır, çabalama çalışma  gerektirir

MİLLS

Akıl hastası olan insanlardan bahsediyoruz. Lanet olası delilerden bahsediyoruz…

SOMERSET

Hayır, değiliz!

MİLLS

Evet, bugün!

SOMERSET

Hayır, burada günlük yaşamdan bahsediyoruz. Bu kadar saf olmayı göze alamazsın.

MİLLS

Siktir git… Kendini dinlemelisin. "İnsanların sorunu umursamıyorlar, yani ben de insanları 
umursamıyorum. " Bunun hiçbir anlamı yok ve nedenini bilmek ister misin?

SOMERSET

Umrunda mı?

MİLLS

Kahretsin????? haklısın.

SOMERSET

Ve bir fark yaratacak mısın?



MİLLS

Her neyse, mesele şu ki, bıraktığını sanmıyorum çünkü sen söylediğin şeylere inanıyorsun,ben 
inanmıyorum…. Sanırım onlara inanmak istiyorsun çünkü istifa ediyorsun.

MİLLS

Seninle aynı fikirde olmamı istiyorsun, "Evet, sen haklısın” dememi istiyorsun. . Bu lanet olası bir 
saçmalık, hepimiz lanet olası kütük kulübede yaşamalıyız." Ama yapmayacağım, söylemeyeceğim, 

sana katılmıyorum, yapmıyorum, Yapamam. Eve gitmek istiyorum.

(Mills masaya biraz para atar.)

MİLLS

Yine de teşekkürler….


