
Paris’te İki Gün

Marion: Ne?

Jack: Senin sorunun ne?

Marion: Tamam, özür dilerim! gercekten özür dilerim.

Jack: Yani, gerçekten kafayı yemiş gibi davranıyorsun.

Marion: Öyle deme!

Jack: Yo sen delisin, deli deli bakıyorsun. Mike Tyson mı sanıyorsun 
kendini?

Marion: Öyle söyleme, ben Mike Tyson değilim. Ihh, eski çıktığım bir 
adamdı, korkunç bir şey yapmıştı. Hayır hayır dinle, gerçekten korkunçtu, 
sıradan bişey değil.

Jack: Nezaman, nezaman? 

Marion: Yedi, yedi sene önce. 

Jack: Yedi sene önce mi? Ve sen hala bukadar kızgın mısın? Vay be…

Marion: Gerçekten rezil bir şey yaptı. Hayatta nefret ettiğim herşeyi o temsil 
ediyor. Böyle küçük bir burjuva topluluğunun parçası ve o kadar yanlış bir 
şey yaptı ki…

Jack: Ooo, evet şimdi başlıyoruz, hadi bakalım..

Marion: Yalanlar ve korkunç şeyler…

Jack: Umrumda değil, umrumda değil…

Marion: Sömürgelik sonrası bir şaçmalığın parçası gibi…

Jack: Umrumda değil, umrumda değil, umrumda değil. Böyle davranmanı 
haklı kılmıyor, tamam mı? Dürtülerini kontrol etme bozukluğun var, ve 
senin tedavi altında olman lazım! Burada problem bu!

Marion: Öyleydim, kontrol edebiliyordum. Sadece… Öfkeliydim. Öfkeliydim. 
Ama bir daha öfkelenmiyeceğim. Öyle korkunç bir şey yaptı ki kendimi 
kaybettim. Çocuklarla cinsel ilişkiye girdi.

Jack: Gerçekten kimi seçeceğini biliyorsun tatlım.



Marion: Sanırım ikimizi de böyle attırmak yanlıştı.

Jack: Yanlış mı? İkimizi de vurmadıkları için şanslıyız, yani gerçekten!

Marion: Şey, Fransada insanları vurmazlar.

Jack: Bak bu tam bir saçmalık, bir yanılgın daha. Ama neyse, bu yine eski 
bir aşkın mıydı?

Marion: Evet. 

Jack: Tamam, buyütmeye gerek yok, dimi? Bir iki eski sevgili ile 
karşılaşmak? Bu büyük bir olay değil dimi?

Marion: Evet, neden büyütelim ki?

Jack: Peki aldatma büyük bir olay mı senin için?

Marion: Evet, tabiki de.

Jack: Peki, tamam.

Marion: Ne?

Jack: Ozaman, bu adamla olan aldatma büyük bir olay mı?

Marion: Kim??

Jack: Mattheiu’yla.

Marion: Ne?

Jack: Hmmmm? 

Marion:Telefonumu Paris’te bıraktım, bu yüzden.. Kediyi bırakmak için New 
York’tan döndüğümüzde tekrar aldım. Tamam mı? Bıraktığımda annem 
telefonumu kız kardeşime verdi ve o da gitti onunla aşk yaşadı. Yani o 
mesajları kız kardeşime gönderdi.



Jack: Peki, tamam tamam. Fena değil, fena değil. Bir de bunu dene ama 
biraz daha duygu katarak, çunkü bunu yediğimden emin değilim. Yani 
dürüstçe soruyorum, benim aptal olduğumu mu sanıyorsun? Düynanın en 
aptal insanı olduğuma inanıyor olmalısın. Bir çeşit fransız saçmalığının 
kurbanları olduğumuza mı inanmamı bekliyorsun? Yapma lütfen. Zavallı 
kardeşini de günah keçisi mi yapıcaksın? Yani kızın zaten yeterince sorunu 
var. Onlarca çocuğu seri katile çevirmekle meşgul şu an, çok meşgul.

Marion: Tamam, haklısın, haklısın. İki sene önce Mattheiu ile bişeyler 
yaşadım, ama ciddi bişey değildi. Seninle tanışmadan önceydi o yüzden 
sayılmaz. Tamam mı? Hiçbir değeri yok.

Jack: Biliyor musun? Dünyanın küçük olduğu teorisine inanmaya 
başladım, ama sadece senin aşk hayatın için geçerli, anladın mı? Ve iki
sene önce değildi tatlım. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum ama 
Ocakta olduğunu biliyorum, ve gerçekten korkunçlar… (Bir fransıza gider 
ve sorar) “burda ne diyor?”

Fransız adam: Tu a malled! (hastasın sen)

Jack: Korkunçmuşlar! Korkunçmuşlar!

Marion: Bunu neden yapıyorsun? Ben yalan söylemedim. Ayrılınca bile 
mesaj atmaya devam ettim. Aslında bakarsan biraz komikler. Bazıları 
gerçekten çok komik. Dur sana mizahını göstermeye çalışayım, gerçekten 
komik. Böyle ciddi seks mesajları gibi değil.

Jack: Yalan söyledin, yalan söyledin.

Marion: Ben yalan söylemem, seni koruyordum. Duygularını incitmek 
istemedim. Tamam! Yalan söyledim. Sadece orda yalan söyledim. Ama 
lütfen bana güven, kötü bir şey yapmadım, kötü bir şey yapmadım, seni 
aldatmadım!

Jack: Nerden bileyim? Sana bundan sonra nasıl inanayım? Neyin kötü 
olduğunu nasıl anlarım? Görünüşe göre Fransa’da arasıra böyle kenarda 
biraz anal seks yapmak, balığa çıkmak ya da scrabble oynamak gibi bir 
şey.

Marion: Tamam, özür dilerim, özür dilerim. Bana güven o mesajlar bana bir 
şey ifade etmiyor. Sadece mesaj bunlar, ben kötü bir şey yapmadım. 
Lütfen, Paris’teyiz.

Jack: Hayır, hayır, hayır Paris’te değiliz cehennemdeyiz!

Marion: Söyle.



Jack: Neyi söyliyeyim?

Marion: Orospuyum de. 

Jack: Orospuyum.

Marion: Orospuyum.

Jack: Orospuyum.

Marion: Hayır ben orospuyum! Söyle işte.

Jack: Ben bir orospuyum. 

Marion: Söyle işte, söylemek istemiyor musun? John Wayne gibi iyi adam 
mı kalmak istiyorsun?

Jack: John Wayne mi, ne sikimden bahsediyorsun? 

Marion: iyi adam mı olmak istiyorsun? Herzaman? Ben kızılderiliyim! Evet, 
o benim. Ozaman sana anlatayım. Fransız prezervatifleri için fazla büyük 
olan sikin değil. Büyük olan egon. İtalyan prezervatifleri için de öyle.

Jack: Hiç fena değil.


