- Então, significa muito para nós dois que vocês, que nós, a família, estamos… estamos
todos… unidos aqui para uma orgia em família muito especial… É só, sabe, estarem aqui…
vocês sabem, eu sei que nós tivemos o nosso… Porque eu… Eu tenho a sensação… aqui…
Então eu só quero… muitíssimo. E é isso.
-Oh, querido!
-Parabéns, papai.
-Parabéns!
- Saúde. Que estes sejam os piores dos nossos dias.
Não sei quem é esse cara.
-Muito feliz por você, meu velho.
- A melhor decisão que um homem pode tomar.
-Você está bonita.
-Obrigada.
-Certo. Vinho, pessoal?
-Adoraria um pouco de vinho.
-Você vai adorar. Eu que escolhi.
-Pra nós não, obrigada.
-Paramos de beber.
-Seis meses e contando.
-Por que fariam isso?
-Nós apenas...
-não queremos perder nada.
-gostamos mais um do outro assim.
Eu não a vejo desde...

Exceto...
-Belo macacão.
-Obrigada.
-Você parece bem, onde esteve?
-Boots. É lindo lá nesta época do ano.
-Você está fantástica.
-Bem, vocês dois estão lindos!
-Obrigada.
-Isso é pele?
-Sim, mas está tudo bem porque ele teve um enfarte.
-Adorável!
-Não vou para o inferno por isso, vou, padre?
-Não. Não contanto que você confesse.
Céus, ele é o padre deles.
-Então não tem que se preocupar!
O padre legal e sujo deles.
-Amo os católicos! Dá pra se safar de tudo.
-Muitas coisas.
-É uma honra casar vocês dois. Obrigado.
-Não sabia que você podia sair sem sua pequena "coleira canina".
-Desculpe, desapontei você?
-Claro que não.

Devastada.
-Posso pegar outra garrafa pra vocês?
Garçonete carente.
-Não, está tudo bem. Já pedimos vinho.
-Ah, não, sério?
-Eu vou querer outra tequila.
-Vou querer uma tequila.
-Ótimo, muito obrigada.
-Pra mim, um copo de água com gás com uma pitada de limão, por favor.
-Ah, sim, vou querer o mesmo.
-Time dos sonhos.
-Sabe a coisa mais fascinante sobre o padre aqui, é que a mãe dele era originalmente
uma lesbi...
-Você parece cansada.
-Não é tão exaustivo quanto eu pensei que seria, na verdade.
-Ela está indo e vindo da Finlândia.
-Ela reduziu as malas numa reviravolta de dez minutos.
-É fabuloso!
-É tipo...
-amassar, em vez de...
-dobrar.
-Eu li sobre isso.

-Tem certeza que não querem vinho?
-Não, obrigado!
-Está delicioso.
-Eu admiro muito vocês dois.
-Bem, isso nos transformou muito, não é, querida?
-Muito mais energia.
-Sabe, na Finlândia...
-Algum motivo para não beberem?
-Ele é alcoólatra.
-Engraçado, meus pais são alcoólatras.
-Ótimo.
-Achamos que seria mais fácil se fizéssemos juntos,
-e eu não aprecio o sabor...
-E estamos tentando engravidar!
-Claire!
-Pensamos que você não podia.
-O quê? Por quê?
-Bem, você parece um pouco...
-Bem, dizem que uma mudança de estilo de vida pode ajudar, então cá estamos.
-Isso é tão emocionante, querida.
-Obrigada, papai.

-Boa sorte.
-Isso é maravilhoso.
Tem algo errado.
-Agora você tem dinheiro para pagar por assistência. Medonho sem ajuda, imagino.
-Conte-nos sobre a Finlândia.
-Bem, é...frio e bonito e escuro.
Acho que ela pode estar feliz.
-É muita pressão, mas eu adoro. Tenho esse novo parceiro incrível, ele realmente impulsionou
a empresa adiante...
-Não me lembro a última vez que viajamos.
-Vocês não estavam no Japão recentemente?
-Japão, nossa.
-Ah, sim, mas só por quinze dias.
Não lhe pergunte.
-Por que você estava no Japão?
-Bem...
-Eu estava... Desculpa, querido.
-Não, não.
-Obrigada.
-Eles nos sobrevoaram sobre o Sexhibition.
-Desculpe, querido, gostaria...?
-Não, não.

-Não?
-Sabe, você pensa nos japoneses como um povo muito puritano.
-Sem generalizar.
-Mas, na verdade, eles têm um interesse muito profundo em sexo, está apenas escondido nas
profundezas.
-Não é permitido vir à superfície.
-Justo.
-Eles realmente...
-A honestidade do Sexhibition...
-Os americanos...
-Eles simplesmente me acolheram.
-Mas os japoneses ficaram profundamente comovidos com o meu trabalho, eu acho.
-Não é, querido?
-Sim.
-Isso causou uma onda cultural
-Uma marola.
-Onda.
Ninguém me perguntou nada em 45 minutos.
-Então, o que você faz?
-Sou dona de uma cafeteria.
-Nossa.
-Está indo tudo bem, não é?

-Sim, está. Muito bem.
De fato, está.
-Está.
-Alguém quer gelo?

