
Due Date
>Peter ve Ethan banyodalar

Ethan

İyi misin dostum?

Peter

Bana dostum deme. Dostlar bir saldırı olunca birbirinin arkasını kollar.

Ethan

Peter, o adam engelliydi.

Peter

Bana Peter ya da Peter bey diyeceksin, ben de sana Ethan bey derim. Tabi bu da sahte bir 
kimliğin değilse. Neden bir sahne adın var onu da anlamış değilim, gerçekte oyuncu değilsin 
ki zaten.

Ethan

O ne demek, “gerçekte oyuncu olmak?” “Gerçek bir oyuncu” nedir ki ?

Peter

“Gerçek bir oyuncu” gerçekten rol yapabilendir.

Ethan

Tamam ozaman, bana bir şey ver, bir sahne söyle.

Peter

Sana sahne falan vermiye.. Yok, hayır. Bunu yapmak istemiyorum.

Ethan

Yapmalısın!

Peter

Tamam. Ben Julia Roberts’ım, sana ölümcül kanser teşhisi konmuş, nişanlıyız, bana kötü 
haberi ver.

Ethan

Julia Roberts, bildiğin üzere biz nişanlıyız, bana ölümcül kanser teşhisi kondu.

Peter

Korkunç

Ethan

Ne??



Peter

Üzgünüm. Geri bildirimim bu.

Ethan

Ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum.

Peter

Değildi. Sana bir şans daha. Mm.. Büyük kupa finali.. Müthiş kariyerli bir antrenörsün. İlk 
devre 2-0 geridesiniz. Soyunma odasına giriyorsun ve oyuncularını ateşliyorsun. Geri 
dönüşün yok. OYUN!

Ethan

Çok saçma. Bir filmde asla böyle bir sahne olmaz.

Peter

Hah. Her iki sene de bir var, her iki senede bir.

Ethan

Tamam çocuklar. Gerçekten oraya çıkıp kendimizi göstermeliyiz. Gerçekten toparlanmalıyız. 
Paul, napıyorsun? Kız gibi davranıyorsun orada? Kız mısın sen nesin? Jackson, hadi ama 
oğlum. Kendine gelmen lazım. Bu şimdi…kız mısın sen yoksa nesin?

Peter

Hadi işi biraz zorlaştıralım. Karın arıyor ve senden boşanmak istediğini söylüyor.

Ethan

Antrenörün karısı mı?

Peter

Oynadığın antrenörün. Karısı arıyor, ve boşanmak istiyor. Dıııt dıııt…

Ethan

Efendim? Beyler, bir dakika. Karım arıyor. Boşanmak istiyor. Merhaba hayatım. Ne dedin? 
Hayır, yapma.. iyi bir zaman değil şu an. Çünkü, babamı kaybettim, beni böyle bir zamanda 
terk etmeni istemiyorum. Yalnız bırakılmak istemiyorum. Onu o kadar özlüyorum ki. Bunu 
bana yapamazsın.

Peter

Bence bugünlük bu kadar. Arabada uyuruz.

Ethan

Tamam

Peter

Yarın çok güzel geçecek. Ozaman baban hakkında bişeyler anlat. Ne iş yapıyordu?



Ethan

Gişe memuruydu.

Peter

Gerçekten mi?

Ethan

İnsanlarla arası çok iyidi. İşine aşıktı. Her akşam eve gelir o gün kuyruğun ne kadar uzun 
olduğuna gülerdi. Çünkü gişeden gelip geçen herkesle konuşmayı çok severdi.

Peter

Hmm.

Ethan

Sen anlat? Senin baban nerede?

Peter

Ee.. Hiçbir fikrim yok.

Ethan

En son nezaman gördün?

Peter

1977

Ethan

Of. Kötüymüş.

Peter

Evet. Odama geldi bir gün ve dedi ki, “Petey, sana önemli bir görev vereceğim. Sabah beni 
uyandırmanı istiyorum”. Çok heyecanlanmıştım, çünkü asla benden bişey istemezdi. Beni 
gördüğünü bile bilmiyordum. Yani… Büyük bir olaydı benim için. Çok heyecanlıydım. 
Alarmımı kurdum, uyuyamıyordum. Bütün geceyi saate bakarak geçirdim. 5:30’ta çalar 
çalmaz odasına sokuldum… Onu nazikçe uyandırdım. Bana gülümsedi. İlk defa onu… 
gülümserken gördüm. Ama o çoktan eşyalarını toplamış kapının önüne koymuştu. Çantalarını 
aldı, arabanın arkasına koydu.. ve sürüp gitti.. Onu son görüşümdü.

Ethan

Çok komik. Allahım. Babam asla bana öyle bişey yapmazdı, beni çok severdi.


