
Playing By Heart  /Couples /Trent&Meredith

Trent
Selam

Meredith
Selam

Trent
Başardım, şey, günlük kıyafetler.. Çiçekleri abarttım 
biliyorum, gelgitler oldu, geciktim.
Atsammı dedim yolun yarısındaydım ve attım sonra dönüp aldım.

Meredith
Güzel,iyi yapmışsın… İçeri gel, gel..gel..Umarım italyan 
yemeği seversin.

Trent
Merlot sever misin?

Meredith
severim..
                             (mutfağa geçilir)
yemek hazır sayılır..
kapıyı geç açtığım için kusura bakma kız kardeşimle 
telefondaydım. evli olan..

Trent
yasak ilişki yaşayanla mı?

Meredith
evet, onun hep bir ilişkisi vardır…

Trent
Kocası hiç şüphelenmiyor mu?

Meredith
Kocası çok şeker bi adam ama biraz kıt fazla hayal gücü yok.

Trent
Sanırım Chandler kızları hayalgücü olan erkeklerden 
hoşlanıyor?

Meredith
Evet iş görür..



Trent
Biliyor musun bana hep çok iyi hayalgücüm olduğunu söylerler.

Meredith
Ben bu gece seks yapmayı istemiyorum.

Trent
…tamam?

(kısa sessizlik/ a beat)

Meredith
Yani bu gece seni eve davet etmemin amacı seks değil, öyle 
sandıysan..

Trent
Zaten ben kendi kendimi davet ettirdim.

Meredith
Biliyorum , neyse işte biraz tuhaf belki ..biliyorum.

Trent
tuhaf olan bir şey yok

Meredith
Eminim seni hiç bir kadın reddetmiyordur

Trent
Meredith? Başka şeylerden bahsetsek olur mu lütfen? şu an 
inan aklımda seks yok..Yani-

Meredith

tamam, tamam….tamam… Tadına bakmak ister misin? Planlarını 
bozduysam özür dilerim, demeye çalıştığım bu..

Trent
Başka hiçbir planım yoktu ! Ben diyorum ki-
kendine bütün yasakları koymuşsun ve hepsi bana karşı 
işliyor. Seninle vakit geçirmeyi seviyorum ve böyle olması 
sinirimi altüst ediyor.

Meredith
Galiba iyi bir fikir değildi



Trent
Son zamanlarda niye bir ilişkin olmadığını anlayabiliyorum..

Meredith
Sahi mi? Fazla sürmedi değil mi?

Trent
Ne sürmedi ? 

Meredith
Yani bir erkek reddedilince aniden sinir küpüne dönüşüyor

Trent
Sinir küpü?

Meredith
İşte!

Trent
Bütün söylediğim iyi bir hayal gücümün olduğuydu. Ben seksten 
bahsetmedim ki.

Meredith
Öyle mi?

Trent
Ben zaten yeterince seks yaptım. Hem de hoşlanmadığım 
kadınlarla ve muhtemelen onlar da benden hoşlanmadılar. Bana 
deli diyebilirsin ama senden hoşlanıyorum. Eğer aramızda bir 
şeyler olursa, içinde seks de olabilir ama sen kendi etrafına 
ördüğün duvarı kırıncaya kadar olmaz ve bu akşam olmayacağı 
da kesin..

Meredith
Bitti mi?

Trent(gülümseyerek)
Bitti

Meredith
Sana kapıyı göstereyim



Trent
Nasıl yani?

Meredith
Bak , tam da istemediğim şey bu işte..

Trent
Ne? Birinin seninle açık konuşması mı?

Meredith
Evet.. evet,…evet..
Bir şey diycem, biliyor musun Trent,  bunu taşıyacak gücüm 
yok..Yok..

Trent
Meredith henüz bir şeye başlamadık bile.

Meredith

biliyor musun..başlamayacağız da. Çünkü bu da kaçınılmaz acı 
sona dönecek. Birlikte olursak beni inciteceksin ve kötü 
bitecek.

Trent
Bu henüz yeşermek üzere olan bir ilişkiye çok kötümser bir 
bakış.

Meredith
Bence yeşerecek bir şey yok ve maalesef bana tamamen böyle 
gözüküyor.

Trent
Senin için üzüldüm Meredith çünkü buraya seni incitmeye 
gelmedim.


