
Aman tanrım hiç gitmeyecek sandım

Jane

selam

Jake 

Bu akşam harika görünüyorsun. Tereyağı gibi kokmana bayılıyorum

Jane 

Burada ne yapıyorsun?

Jake 

Seni özledim

Jane

Hmm saat 9 karın nerde olduğunu sanıyor?

Jake 

Yoga yer bakan köpek pozisyonunu deneyelim mi?

Jane 

Bu gece olmaz koca adam

Jake

Evet demeden önce hep hayır demesen olmaz mı?

Doğrudan evet dediğinde sana saygım azalmayacak.

Jane 

Ciddiyim jake biraz yorgunum duşa girecektim ve

Jane 

Tamam, o zaman sadece vakit geçirelim 

Yoksa bu croque-monsieur mu?

Jane 

Evet

Jake

Bu kimin tabağı senin mi?

Jane 

Evet

Jake 

Ah hala tıpkı hatırladığım gibi



jane 

Sen hiç evinde yemek yemez misin?

pedro çok yemek seçiyor o yüzden evde aynı şeyler pişiyor.

O dondurma neyli 

jane 

Lavantalı ballı.

jake 

Geceleri uyuyamıyor musun?

jane 

Çok iyi uyuyorum sen?

jake

Uzun zamandır bu kadar güzel uyumuyordum

Sonunda hazımsızlık sorunum da kalmadı hayatımı yoluna koydun jane

Bunun ne demek olduğunu biliyorsun dimi jane

jane 

Hayır

jake 

Sensiz yaşamayı bir türlü öğrenemedim

jake 

Şey beklide beraber yaşlanmalıyız.

Jane 

Bunu söylemekten nefret ediyorum koca adam ama biz zaten ayrı yaşlandık.

Jake 

Koca adam da ne neden öyle dedin biraz kilon aldığım için mi yoksa bir sevgi ifadesi mi?

Jane 

Neden bunu söyleyip durduğumu bilmiyorum üzgünüm bir daha söylemem

Jake

Evinin bu kadar sessiz olması hoşuma gidiyor

Hayatımda huzur yok hem de hiç

Jane 

Nede olsa beş yaşında bir çocukla yaşıyorsun



Jake 

Evet, pedroyu da unutmamak lazım

jane

Ne demeye çalışıyorsun neler oluyor evinde

jake 

Evliliğim umduğum gibi gitmiyor. Orası kesin agness önceleri beni sevip sayıyordu. Eskiden hiç kavga 
etmezdik. Ama çocuktan sonra, son zamanlarda tek konuştuğumuz, hangi okulda okuyacağı, daha 
büyük bir eve taşınmamız gerektiği, eve yardımcıya ihtiyaç olduğu. İşe daha az gitmeyi düşünürken bu
pek de mümkün olmayacak üstelik agness pedro büyümeden bir bebek daha istiyor bunu anlıyorum 
ama sürekli kavga ettiğimiz için 

Tanrım nasıl da şikâyet ediyorum

jane 

Bebek de o yaşta bir kadınla evliliğin bir parçası değil miydi?

Jake 

Öyle mi? saırım öyle

Beni sürekli tüp bebek merkezine götürüyor ve hormon iğneleri yüzünden öyle heyecanlı ki

Yakında sakinleşmezse şeytan çıkaran birini bulmam gerekecek

Jane 

Hahahaha

Jake

Keşke gerçekten komik olsa 

Dondurma harika yüzümü dönüyorum

Hey ot içip jakuzide dondurma yediğimiz günleri hatırlıyor musun?

Jane 

Jakuzide mi aradan yüz yıl geçmiş gibi 

Jake

En son ne zaman 

jane 

Ben mi lauren doğmadan önce

jake ,

27 yıl

Jane



Neredeyse

Dalga mı geçiyorsun kaldır şunu çok uzun zaman oldu 

Jake

Kesinlikle

jane

İçmeyeceğim

Jake 

Bunu senin için bırakacağım çok iyi mal birkaç nefes çekip tadına vardıktan sonra kalanını beraber 
bitiririz

Jane 

Belki

Jake 

O inek mimar senden hoşlanıyor farkındasın değil mi?

Jane 

O inek değil ve ayrıca hoşlanmıyor biz sadece beraber çalışıyoruz 

Jake 

Fırının kapağını açmak için eğildiğinde onu izledim gözleri kıçına kitlenmişti

Jane 

Hey bana bir iyilik yapar mısın?

Jake 

Bana gerçeği söylesene janey bizimkisi harika bir ilişki değil mi?

Jane 

Bilmiyorum bu benim için ilk

Jake 

Sex yapmak zorunda bile değiliz ve çok eğleniyoruz

Keşke burada uyuyabilsem 

Jane 

Bunu psikoloğumla konuşmalıyım bu kaldırabileceğimden fazla

Sanırım gitsen iyi olacak

Jake 

Sorun değil 



Jane 

Hayır 

Neler oluyor jake 

Jake 

Açma 

Jane 

Her zaman açarım üç çocuğum var

Merhaba hala telefonda mısın?


