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CAROLYN, gözleri apaçık, yanında yatan Lester çarşaf altında 
mastürbasyon yaptıkça çıkan ritmik el hışırtısını dinler.

Aniden yan dönerek Lester'le yüzleşir.

CAROLYN 
         Napıyorsun?

LESTER
      (sessiz bir an)
           Hiç..

                                  CAROLYN GECE LAMBASINI AÇAR

CAROLYN
   
   Mastürbasyon yapıyordun

LESTER
       

   Yapmıyordum

CAROLYN
        

   Yapıyordun!

                        LESTER MASUMCA CAROLYN'E DOĞRU DÖNER,          
HEMEN VAZGEÇEREK TESLİM OLUR.

LESTER

Hadi öyleyse, vur beni. 
Asılıyordum benim ufaklığa

CAROLYN YATAKTAN TİKSİNTİYLE KALKAR, 
LESTER ARKASINDAN GÜLEREK DEVAM EDER

Aynen, ben aleti tokatlıyordum, 
havucu parlatıyordum, canavarıma bir 
selam çaktım anlayacağın

  

CAROLYN
          

Tiksinç

                    LESTER

Valla kusura bakma benim damarlarımda hala kan akışı var

CAROLYN
      

 Benim yok sanki!

LESTER 



Gerçekten mi diyosun? Bu konuda çaba 
gösteren sadece benim gibi çünkü..

CAROLYN 

Lester. Böyle yaşamayı kabul 
etmiyorum ben. Böyle evlilik olmaz. 
Evlilik değil bu.

LESTER  

Bu yıllardır evlilik değil zaten. 
Ben çenemi kapalı tuttuğum sürece 
senin için sorun yoktu, mutluydun 
yani. Ama tahmin et n'oldu? Ben 
değiştim. Ve yeni Lester, ateşli 
hissettiğinde ufaklığa asılıyor.
E senin de bu konuda bana  yardımcı 
olmayacağın apaçık ortada.

CAROLYN

Anladım, seks konusunda boşlukta ve 
tatminsiz hisseden tek kişi sen 
sanıyorsun yani kendini

 LESTER

Değil miymişim? ne duruyorsun 
öyleyse hadi bebeğim hazırım ben

CAROLYN
    (öfkeli)

Benimle oyun oynamayın beyefendi! 
yoksa seni öyle bi boşarım ki başın 
döner hızından ne oldu bitti 
anlamazsın!

                     LESTER

Peki sebebini neye dayandıracaksın acaba? Alkolik desen 
değilim, başka kadınlarla da yatmıyorum. Sana hiç kötü 
davranmadım, vurmadım, br kez elim kalkmadı. Ben sana 
dokunmuyorum bile çünkü ne kadar gereksiz bir varlık olduğumu 
gayet net bir şekilde ifade ediyorsun. Ama evet evlilik 
ruhsatını alırken yanında ben vardım bu da   başkalarının , 
mal varlığının yarısının benim hakkım olduğunu düşünmelerine 
sebep olmuş olabilir.

CAROLYN afallamış bir şekilde sandalyeye çöker. Lester'in 
onun en hassas noktasını bilir. Onu acıttığını görerek bundan 
hoşlanır, bir kere de kendisinin kazanmış olmasından dolayı 
keyiflidir. Çarşafın altına kıvrılır

LESTER
Yatağa gelirken ışıkları kapa, olur 
mu?

LESTER kendi kendine yattığı yerde gülümsemektedir.




