
David: sana bir özür borçluyum 

Andrew: ne için 

David: hiç gelmemeliydim bütün bunlar çok fazla yarısını ödeyeceğim 

Andrew: lütfen dur çek şunu  

David: Andrew ben o kişi değilim üzgünüm 

Andrew: sen o kişisin evet sensin bunu biliyorum 

Tama ben bazen olayları abartabiliyorum ama bu konuda değil 

David madson, sen benim şimdiye kadar gerçekten sevdiğim tek kişisin 

David: san frsncisco da güzel zaman geçirdik, güzel bir gece belki de bir şansımız da vardı ama 

Sanırım insanlarla güzel geceler geçirmiyorsun pek doğru mu? Böyle bir şey yaşayınca da çok önemli 

geliyor hayatını değiştirdiğini sanıyorsun  

Andrew: hayatımı değiştirdi zaten  

David: bu yemek bu hotel bu hafta sonu ilk buluşmamızı yaratmaya çalışıyor gibisin sanki ilk 

buluşmamızda sıkışıp kalmışız gibi anlatabiliyor muyum? 

Andrew: o zaman buraya neden geldin? 

David: pek seyahat eden biri değilim sen arayınca heyecanlandım 

Andrew: buraya benim için gelmedin yani? 

David: evet bir sonraki aşamaya geçebilir miyiz merak ettim  

Andrew: yapabileceğimize inanıyor musun? 

David: D: emin değilim  

Andrew: tamam tamam beni tanı o zaman tanı beni ne yapmamı istiyorsun her şeyi yaparım 

David: bütün bunlardan bir kurtulalım 

Andrew: tamam evet  

David: tamam  

Andrew: tamam  

David: gerçeğe  

Andrew: gerçeğe  

David: ailen kim? 

Andrew: babam bir borsacıydı bir servet kazandı California’nın en önemli borsacılarından biriydi. 

Merrill lynch de çalıştı ve orayı bırakınca Filipinlere dönüp büyük bir ananas plantasyonu kurdu 

David: annen? 

Andrew: New York’ta bir yayın evi vardı ama şimdi emekli oldu babamdan ayrıldı  



David: onlarla aran iyi midir? 

Andrew: beni dünyadaki her şeyden çok severler 

Ben çocukken bana istediğim her şeyi verirlerdi ebeveyn yatak odası… 

David: dur ne? Ebeveyn yatak odan mı vardı?  

Andrew: ebeveyn yatak odası kredi kartı kendi arabam peki ya senin ailen? 

David: küçük bir hırdavatçı dükkânları var Minneapolis in hemen dışında barron’da  

Andrew:: nerdeyse unutuyordum bazen okulda güzel yemek çıkmadığında annemi arardım o da bana 

bunun gibi bir ıstakoz yemeği getirirdi kapıdan bana verirdi ben de arkadaşlarımla paylaşırdım  

David: ailen seni çok seviyor olmalı 

Andrew: sıradaki soru  

David: ben yoruldum yatacağım 

Andrew: David ben iyi biriyim sana karşı iyi olmak istiyorum   

David: bir gün çok mutlu edeceğin biri çıkacak biliyorum  

 

 


