
jane

Tanrım tanrım atık resmi bizim ilişkimiz var.

jake

Neden her şeyi etiketleme ihtiyacı duyuyorsun?

Jane

Çünkü olan bu

jake

Evet, en kaba haliyle bu olabilirdi iki eğer iki başka insan olsaydık.

jane

19 yıl evli kalmamız yaptığımızın doğru olduğu anlamına gelmez

jake

Tamam, ama önceden uzun süre beraber olmuş olduğumuz için bu o kadar da yanlış değil.

jane

Gerçekten mi? bu mantığı karınla konuşmak ister misin?

Bana bi iyilik yapar mısın benim tarafımdasın deişebilir miyiz kendimi biraz değişik hissettim.

jake

Ne zamandır bura senin tarafın?

jane

10 yıldan beri tamam hadi

jake

Seninle biraz ilgilensem

jane

Hayır

jake

Sence neden şimdiki sevişmelerimiz daha seksi önceye göre?

jane

Bilmem işe gitmem gerek



jake

Tamam benimde

Bana bakmayınca neler olduğunu görüyor musun her şeyi yememe izin veriyor pasta krema peynir

jane

Sabahlığımı uzatır mısın?

Ve arkanı dön

jake

Neden arkamı dönüyorum 

jane

Çünkü en son beni ayakta çıplak gördüğünde 40 larımdaydım, uzanırken herşey farklı görünüyor.

jake

Biraz sıyırmışısın

jane

Doğrusunu istersen jake birkaç gün konuşmasak bizim için daha iyi olur

jake

Ne düşünüyorum biliyor musun aslında bu yaptığımız muhteşem bir şey.

Bizi biribirmizden uzaklaştıran şeyler artık problem olmaktan çıktı. yani sorunlarımız uçup gitti.

jane

Ne 

jake

Her zaman dinlenmediğini söylerdin bu bizim en büyük problemimiz değil miydi?

İkimizde reddedilmiş hisseder, takdir edilmediğimizi düşünürdük birde şimdiki halimize bak

Kendinden çok daha eminsin artık sürekli yorgun değilsin her hafta sonu yemek yapmıyor bütün gün 
çocuklarla uğraşmıyorsun.

Ve ben daha sakinim işle ilgili saplantılarım yok. Artık şirket ortağıyım 

Arık ikimiz de birbirimizin olmasını istediği insanlar olduk

jane

Bütün detayları benden daha iyi hatırlıyorsun. 

jake

Sex için zamanımızın olmadığını hatırlıyor musun bide şimdi bak 

Şimdiden bu hafta iki defa seviştik ve henüz daha Salı



Boşanan çiftlerin yarısı 10 yıl sonra tekrar bir araya gelse sorunlarının çözüldüğünü görürlerdi

Bence biz de örneğiyiz

jane

Buna katıldığımı sanmıyorum ve ayrıca biz yeniden bir araya gelmedik

jake

Ve diğer boşanmış çiftlerin de bunu düşündüğünü biliyorum

Ya tekrar bir araya gelsek

Bence bizimkisi Fransızlara özgü bir davranış

jane

Ne açıdan Fransızlara özgü

jake

Genç bir karım var ama eski karımla sevişiyorum

Eski derken yaşlı demek istemiyorum yani ‘önceki’

Yaşlı anlamında değil Yine beni dinlemiyormuş gibi davranıyorsun ama dediklerimi bir düşün tamam 

mı?

El yapımı tahıl gevreklerinden var mı yemeyeli uzun zaman oluyor

jane

Özledin mi ?

Hem de çok 

jane

Dükkânda paketini 6.50 dolara satıyoruz 

Haklısın neden bedavaya veresin ki

jane

Tanrım 

jake

Veda öpücüğü yok mu kendisine kur yapmamı istiyor bunu yaparım kahve için teşekkürler tatlım.


