
MATRIX – NEO – ORACLE

MUTFAKTA

Neo – Merhaba

Oracle – Biliyorum, sen Neo’sun. Hemen ilgileneceğim.

Neo- Kahin sensin o zaman?

Oracle- Bingo; bildin. Benim gibi birini hayal etmiyordun değil mi? Nerdeyse oldu.. Güzel kokuyor 

değil mi? Oturmanı isterdim ama oturmayacaksın değil mi? Vazoyu boşver..

Neo- Ne vazosu?

Oracle-Bu vazo

Neo- Üzgünüm

Oracle- Boşver dedim.. Çocuklarım toplar.. 

Neo- Nereden bildin.. 

Oracle- Asıl kafanı karıştıracak soru şu ben söylemesem gene de vazoyu kırar mıydın? Umduğumdan

daha yakışıklısın. Simdi anlıyorum senden neden hoşlandığını.

Neo- Kim?

Oracle – Düşündüğüm kadar zeki değilsin. Morpheus’un neden beni görmen için getirdiğini biliyorsun 

değil mi? Öyleyse? Ne düşünüyorsun? Sence o gerçekten sen misin?

Neo - Açıkçası…, bilmiyorum

Oracle - Şunun anlamını biliyor musun? Latince. Kendini bil anlamına gelir. Sana küçük bir sır 

vereceğim. O kişi olmak, aşık olmak gibi bir şeydir. Kimse sana aşık olduğunu söyleyemez. Bunu bilir 

ve özümsersin. Bedenin de hissedersin..  Evet, Sana baksam çok iyi olacak. Ağzını aç. “Aaa” de.

Neo - Aaaa

Oracle - Evet şimdi şöyle söylemeliyim “ Bu çok ilginç ama…”  Ve sonra sen söyle diyeceksin

Neo – Ama ne?

Oracle - Ama.. Sen ne söyleyeceğimi zaten biliyorsun Neo.



Neo – Ben o değilim.

Oracle - Üzgünüm evlat. Yeteneğin var, ama birşeyler bekliyor gibisin.

Neo – Ne ?

Oracle – Belki sonra ki hayatında , kimbilir? Bu işler hep böyle olmuştur. Komik olan ne?

Neo- Morpheus. Nerdeyse beni ikna edecekti.

Oracle – Biliyorum. Zavallı Morpheus, O olmasa biz hayatta olamazdık.

Neo- Ne demek o olmadan?

Oracle- Bunu duymak istediğine emin misin?

Morpheus sana inanıyor Neo, ve kimse, hatta ne sen ne ben bile onu tersine inandırabiliriz. Buna o 

kadar çok inanıyor ki senin hayatını korumak için kendi hayatından vazgeçecek.

Neo- Ne?

Oracle – Bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Bir elinde Morpheus’un hayatı olacak, diğer elinde 

kendi hayatın. Ve bir tanesi ölecek. Hangisi, sana kalmış, sen belirleyeceksin. Üzgünüm evlat, iyi bir 

ruhun var. Ben iyi insanlara kötü haber vermekten hoşlanmam. Bunun için sakın endişelenme. 

Kapıdan adımını atar atmaz kendini iyi hissedeceksin. Kader dediğin saçmalığa hiçbir zaman

inanmadığını hatırlayacaksın. Sen kendi hayatını kontrol ediyorsun unuttun mu? Al bir kurabiye ye. 

Söz veriyorum onu yediğinde kendini yağmur damlası gibi hissedeceksin.


