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MODERN BARBARLAR
Bu kısım hikayenin ortasından alınmıştır. (86 sayfalık hikayenin
52'inci sayfası)
Hikaye, 2003 yılında yazmaya başladım. O zaman kap kaç olayları,
yol kesmeler epey artmıştı.
.............
..........................

SOKAK #6 - DIŞ - GÜN
Atakan lüks ve tenha bir sokakta yürür. Anket yapmak için ev
araştırır.
Yürürken üç gaspçı yandan seslenir.
GASPÇI 1
Afedersin bir bakar mısın?
Atakan bakmadan yürümeye devam eder. 2. gaspçı önünü keser.
GASPÇI 2
Arkadaşım sana seslendi niye
bakmıyorsun?
Atakan kem küm ederek cevaplar.
ATAKAN
Özür dilerim bana seslendiğini
duymamıştım.
GASPÇI 2
Telefonunu ver bir yeri aramam
gerekiyor.
Atakan uzaklaşmaya çalışarak.
ATAKAN
Kontürüm yok.
Üçü birden Atakan'ın çevresini sarar. Birincisi kafa atacakmış
gibi Atakan'a doğru kafasını uzatır.
GASPÇI 1
Sana telefonunu ver dedi değil mi? Bak
canını yakmayalım.
Cebinden de bir kelebek çıkartıp sallamaya başlar.
Atakan telefonu çıkartır cebinden.
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GASPÇI 1
Aferin. Cüzdanını da ver.
Atakan cüzdanını da verir. Gaspçı 1, Atakan'ın başını okşar. Üçü
birden oradan uzaklaşmaya başlar.
FLASHBACK 1
Atakan'ın kokoreçcinin kimlik kartını cüzdanına koyuşu gözükür.
FLASHBACK 2
Atakan bankadan çıkardığı bankamatik kartını cüzdanına koyuşu
gözükür.
FLASHFORWARD
Atakan bir süre şaşkın şaşkın uzaklaşmakta olan gaspçılara
bakar.
Gaspçı 1'in, hiç konuşmayan Gaspçı 3'ün kafasına şakadan
vuruyordur.
Gaspçılar eğlenerek uzaklaşırken, Atakan bir şey yapması
gerektiğinin farkındadır.
Atakan arkalarından seslenir.
ATAKAN
Hey, bir bakar mısınız?
Arkalarına dönerler ve Atakan'ın geldiğini görürler. Gaspçı 1
çok kızmış bir şekilde Atakan'ın geldiği yöne doğru yürür.
GASPÇI 1
Ne istiyorsun lan, dövelim mi seni?
Atakan yürümesini durdurur ve çekinerek konuşur.
ATAKAN
Yok hayır. Benden aldıklarınız sizin
oldu artık. Onlar üzerinde bir hak
aramıyorum.
GASPÇI 2
Derdin ne o zaman?
ATAKAN
Cüzdanımda bir sürü kartım var.
Telefonumda da kayıtlı numaralar. Onları
tekrar toplamayla uğraşmak istemiyorum.
Bana bunları satar mısınız?
GASPÇI 3
Bizden bunları satın mı alacaksın?
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ATAKAN
Eğer satarsanız.
GASPÇI 2
300 verirsen alırsın.
GASPÇI 1
300 değil 500.
Atakan kabul eder.
ATAKAN
Peki. Benimle bankamatiğe gelin oradan
para çekeyim.
BANKAMATİK ÖNÜ - DIŞ - GÜN
Atakan para çeker. Telefonu ve cüzdanı alır, parayı verir.
ATAKAN
Teşekkürler.
GASPÇI 1
(gülerek)
Biz teşekkür ederiz.
ATAKAN
Kızmassanız size yemek ikram etmek
isterim.
Birbirlerine bakarlar. Şaşırırlar. Gaspçı 3 olur anlamında
başını sallar.
LOKANTA - İÇ - GÜN
Atakan ve üç gaspçı lokantada oturup bir şeyler yemektedirler.
İçerisi kalabalık ve güvenli bir yerdir.
ATAKAN
Niye bu işle uğraşıyorsunuz.
GASPÇI 2
Yapacak başka bir işimiz yok da ondan.
Seni zorladığımız için özür dileriz.
ATAKAN
Yok ben bana yaptığınızdan dolayı kızgın
değilim. Bundan üç ay önce olsaydı çok
farklı hissederdim ama şimdi hissettiğim
şey kızgınlık değil. Kılıçla yaşayan,
kılıçla ölür.
GASPÇI 1
(gülerek)
Abi ben anlamam böyle okumuş laflardan.
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Ne demek istiyorsun açık söyle.
ATAKAN
Çok değilse bile biraz okumak gerekir.
"Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür." Bir
düşünün, daha ne kadar devam
edebilirsiniz bu şekilde?
GASPÇI 2
Ne şekilde?
ATAKAN
Yolda gördüğünüzü çeviriyorsunuz. Hiç
bir plan olmadan. Karşılığında da ufak
tefek para topluyorsunuz.
GASPÇI 2
Ufak tefek, ama toplanınca bize yetiyor.
ATAKAN
Kazancınız, riske ettiğinize göre çok
düşük. Yakalanırsanız en azından üç beş
yıl yatarsınız.
GASPÇI 2
(gülerek)
Yok abi biz yakalanmayız. İşimizi çok
dikkatli yapıyoruz.
ATAKAN
Dikkatli mi? Şu anda sizi yakalamak
istersem bulurum.
GASPÇI 1
Bizi nasıl bulabilirsin ki? Koca şehir.
ATAKAN
Resminiz var.
GASPÇI 1
Ne zaman çektin ki?
ATAKAN
Ben değil, bankamatiğin güvenlik
kamerası çekti. İstersem sizin kim
olduğunuzu ordan bulabilirim.
Üç hırsız bir an birbirine bakar. Panik olmuş bir şekilde,
GASPÇI 2
Abi, al parayı. Bizi şikayet etme.
Atakan parayı alır. Elinde tutar.
ATAKAN
Peki şimdi ne yapacaksınız?
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GASPÇI 2
Çalışırız abi.
Atakan içini çeker. Söyleyecek bir şey bulamaz.
GASPÇI 3
Çok özür dileriz. Affet bizi.
Atakan duraksar. Düşünceli bir şekilde çevresine bakınır.
İstediğini elde etmiştir. 3 gaspçının da üzerinde otoritesini
kurmuştur.

