
Before Sunrise

Celine: Simdi 8 sekiz saat sonra birlikte yemek yiyeceğimiz  Fransada’daki arkadaşımı 
arayacağım .

Celine: Ring. Ring. Cevap ver. 

Jesse: Ne?

Celine: Telefona cevap ver.

Jesse: Ah okay. Efendim?

Celine: Merhaba Vanessa ben Celine. 

Jesse: Bonjour. Ca va?

Celine: Ca va. Ça va. 

Jesse: Turkcemi geliştiriyorum da, türkçe konuşmak ister misin?

Celine: okay, iyi fikir. Bugun birlikte yemeğe yetişebileceğimi sanmıyorum.Çok 
üzgünüm. Bugün trende bir çocukla tanıstım ve Viyana’da onunla birilkte indim. Hala 
buradayız.

Jesse: Delirdin mi?

Celine: Herhalde.

Jesse: Avusturyalı mı?  Oralı mı?

Celine: Hayır, hayır.. O da buradan geçiyormuş. Amerikalı ve yarın evine dönecekmiş. . 

Jesse: Neden trenden onunla birlikte indin?

Celine: Beni ikna etti. Aslında,  Doğrusu onunla bir sure konustuktan sonra bende 
trenden inmeye hazırdım. Çok sevimli, dayanamadım. Yemek vagonunda çocukken 
büyükannesinin hayaletini gördüğünü  anlattı. Sanırım işte o an ona aşık oldum. Düşleri 
olan bu küçük çocuk fikri beni kapana düşürdü. 

Jesse: Mmmmhmm.

Celine: Ve çok sevimli, Güzel mavi gözleri var, hoş pembe dudakları, yağlı saçları. 
Bayıldım.  Ince ve uzun ve biraz da sakar. Başka bir yere bakarken bakışlarını üzerimde 
hissetmek hoşuma gidiyor.I like to feel his eyes on me when I look away. Biraz çocukca
öpüşüyor,  Çok sevimli. 



Jesse: Ne ? 

Celine: hmm evet öpüştük. Çok ama çok güzeldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ondan
çok hoşlandım. Bilirsin. Gliba benden korkuyor. Ona eski sevgilisini öldüren kadının 
öyküsünü anlattım. Tir tir titriyordu. Benm çıkarcı ve kötü bir kadın olduğumu düşünüyor 
olmalı. Umarım benim hakkımda kötü düşünmüyordur. Umarım benim hakkımda öyle 
düsünmüyordur. Beni bilirisn, zararsız bir insanımdır ben. En çok zaarrım kendime 
dokunur. 

Jesse: Senden korktuğunu sanmıyorum. Bence senin için deli oluyor. 

Celine: Gerçekten mi?

Jesse: Seni uzun zamandır tanıyorum, içimmde iyi bir his var. Tekrar görüşecek misiniz? 

Celine: Bu konu hakkında henuz konusmadık.  Tamam, simdi senin sıran. Sen bir 
arkadaşını arıyorsun. 

Jesse: Ah pekala tamam…Ring. Ring. Genelde telesekreteri çıkar!

Celine: Ne haber ahbap?  Nasılsın?

Jesse: Hey Frank. Nasılsın? Evde olduguna sevindim.

Celine: Ya evet öyle. Madird nasıldı? So how was Madrid?

Jesse: Madrid berbattı. Lisa ile ayrııldık, geç bile kalmıştık

Celine: ah üzüldüm, ama sana söylemiştim değil mi??

Jesse: Evet evet. Uzun mesafe olunca işler yürümüyor işte.  Bir kaç gün sadece 
madrid’deydim. Sonra Viyanan’dan ucuz bile tile geldim. Aslında pek ucuz değildi. Ben 
sadece  direk olarak eve gidemedim.  Tanıdığı kimseyi görmek istemiyordum.  Bir 
hayalet olmak, tamamen kimliksiz olmak istedim. 

Celine: peki simdi iyi misin? 

Jesse: ah evet evet  Çok iyiyim. . Harikayım. Bir sey var. Sevinçten ölüyorum.nedenini 
sana söyleyeceğim. Avrupada’ki son günümde biriyle tanıştım.Buna inanabiliyor musun? 

Celine: Bu inanılmaz.

Jesse: Biliyorum, Biliyorum. Hepimiz birbirmizin setan ve melekleriyiz derler ya? You 
know they say we’re all each other’s demons and angels? Kelimnenin tam anlamıyla 
bana herseyin iyi olacagını söyleyen Botecelli melegi gibiydi. 



Celine: Nasıl tanıstın onunla?

Jesse:Trende. Kavga eden garip bir çiftin çaprazında oturuyordu ve koltugunu değiştirdi. 
Bneim koltuğumun çaprazına oturdu.  Konusmaya başladık. Başta çok hoşlanmadı. Kız 
çok akıllı, tutukulu ve çok güzel. Kendime güvenim o kadar azdı ki söylediğim hersey 
aptalca geliyordu..

Celine: Dostum, dert etme bunu. 

Jesse: ıh ıh etmedim. 

Celine: Hayır, seni yargılamadıgına eminim.. hem senin yanına oturdu. Eminim senin 
yanına bilerek oturdu. by the way she sat next to you. I’m sure she did it on purpose.

Jesse: öyle mi dersin?

Celine: Biz erkekler çok aptalız, Kadınlar hakkında birsey  bilmiyoruz. Onlar hakkında 
birazcık bir sey biliyorsam oda tuhaflar. . 

Jesse: Öyle…


