
KATE: Kocamla ne zamandır görüşüyorsunuz?

CARLY: Bilmiyorum, birkaç ay olmuştur.

KATE: Hemen yatmaya mı başladınız?

CARLY: Başlarda biraz mesafeli durmaya çalıştık ama sonra akışına bıraktık. Yetişkin insanlarız. Seks 

yaptık sonra. Detaylar çok önemli değil bence.

KATE: Detaylar önemli çünkü bir kere seks yapmakla on kez seks yapmak arasında dağlar kadar fark var. 

Aman tanrım! 10'dan fazla mı yaptınız?

CARLY: Bence ayrıntıya girmek kötü fikir. Tamam, tamam. En son 50' ye kadar saymıştım.

KATE: 50 kere mi?

CARLY: Aman tanrım!

KATE: 50 kere mi? Kocamla 50 kere seks mi yaptınız? İşin falan yok mu senin? Veya uğraşacak bir şeyin? 

Neyin var senin? Bu koşu için antreman yapmadığı anlamına mı geliyor?

CARLY: Evet.

KATE: Bu doğru değil. King Takımı'nın bir parçasıyım ben. Bütün dikkatimi onun işine vereyim diye 

işimden ayrıldım ben. Hazır olmadığı için hamile kalmıyordum. Çine gittim ya. Çin ne kadar uzak hiçbir 

fikrin var mı?

CARLY: Evet.

KATE: Sadece Hong Kong'tan ibaret değil.

CARLY: Nüfus çok fazla.

KATE: Ne yapayım şimdi ben? Ben de Barb Melman gibi mi olacağım? Barb Melman da boşanmış ve 

yanaklarına estetik yatırmış. Norwalk'da bir apartmanda yaşıyor ve sürekli birileriyle çıkıyor. Birileriyle 

çıkacak birisi değilim ben. En son yalnız olduğumda 24 yaşındaydım ve o zamanlar çıkacak çok insan vardı.

Şimdi ise etrafta sadece yaşlı buruşuk adamlar kaldı ve ben buna katlanmak istemiyorum.



CARLY: Söylediklerin çok kötü biliyorum ama inan bana çok daha kötüsü de var. Neden biliyor musun? 

Hoş biriyle tanışsan bile- yani hoşdan kastım bariz bir şekilde sosyopat olmayan birisi. Heyecanını bile 

yaşayamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü sıkılıp, mutsuz olduktan sonra bu ilişki bitmiştir demesi 

sadece an meselesidir. Buna mutlu son denir. Kötü son ise ortada kandırılan, aldatılan ve tuzağa 

düşürülen bir eş olmasıdır.

KATE: Onunla kalmamı mı söylüyorsun?

CARLY: Demem o ki, her şey eni sonu boka sarar ve tek eşlilik doğal değildir. Eğer Fransızlar gibi bunu 

kabullenirim  diyorsan devam  et, hiçbir şey yapma. Ama yok yapamam diyorsan hazırlığını yap ve ayrıl 

derim.

KATE: Peki ya bir çıkar yol bulmaya ne oldu? Bir orta yol bulunabilir.

CARLY: Sürekli aldatan insanlar asla değişmez. Sorununuzu halletseniz bile, seni tekrar aldatacaktır. 

Tekrar başladığın yere dönersin. Keşke ilk başta terk etseydim falan dersin. Bunlar benim  düşüncelerim. 

O senin kocan. İçgüdülerin ne diyor? Aman tanrım!

KATE: Sadece geğirdim.

CARLY: Biraz peçete alabilir miyiz?

KATE: Şimdi de kustum.


