
Agnes yatağının üstünde, pipodan ısıtılarak hazırlanmış kokain
içmektedir. RC yatağa  Agnes’in yanına oturmuş, kokaini jilet ile 6 
sıra halinde- adam başına 2 sıra düşücek şekilde- hazırlamaktadır. 
Müzik setinde Amerikan folk-western müziği çalmaktadır.

AGNES  Bu herif de kim?

RC  Benimle partiye gelecek - -

AGNES  Nereden buldun?

RC  Kulüpte rastladım- -

AGNES  Herifi tanımıyorum. Ne işler çevirdiğini de bilmiyorum.

RC  Zararsız. Sessiz biri - -

AGNES  Bana sorarsan manyağın teki - -

RC -- Dedim ya, zararsız. Öyle etrafta dolanıyo’ - -

AGNES  Ner’den biliyorsun? Tanımıyorsun ki!

RC  Yo, tanıyorum. Tabii tanıyorum.

AGNES  Herif belki de Narkotik Şube’den manyağın tekidir. Eli 
baltalı katil. Yahova Şahitleri’nden biri - -

RC  Otu içine anasının memesini emer gibi çekiyor. Yani 
Narkotik’te önemli bir görevde olamaz.

AGNES  Tanımadığım insanları buraya getirme. Kimseye 
güvenmiyorum - -

RC  Haydi bizimle partiye gel.

AGNES  Bombok durumdayım.

RC  “Parti”ye gidiyoruz, başka bir yere değil.

AGNES  Kimseyi tanımıyorum.

RC  Beni tanıyorsun. Lavoice’i de.  - -



AGNES  Ne demek istediğimi biliyorsun.

RC  Peter’ı da tanıyor sayılırsın. Kafanı kullanırsan belki işi 
pişirirsiniz.

AGNES  Yine başlama! - -

RC  Yani şimdi sence yakışıklı değil mi?

AGNES  Ted Bundy de yakışıklıydı!

RC  İyi de o öldü - -

AGNES  Şu Alman - -

RC  Sakın bana  biriyle yatmak istemediğini söyleme.

AGNES   Yatmak iyi de - -

AGNES                                                         RC
- - sabah kalktığında        - - Tabii ter içinde
kafanı kopmuş bulmak pek iyi değil.   geri zekâlı birinin altında 
olmak

sence sorun değilse. - -

RC  - - Söyle ama, sence de yakışıklı değil mi?

(Deliler gibi gülmeye başlarlar.)

AGNES  Keşke bana daha sık gelsen.

RC  Evde beni bekleyen tatlı belayı unutuyorsun! - -

AGNES  Onu da getirsene!

RC  Bu vesayet işi kızın canına okudu.

AGNES  Ha, o iş nasıl gidiyor?

RC  Duruşma gelecek  Cuma. Devlet çocukların o güzel lezbiyen
annelerine verilmesine pek sıcak bakmıyor.



AGNES  Oklahoma bir homo için pek hoş bir yer değil.

RC  Burayı biz seçmedik ki.  Hem küçük oğlu burada olduğu 
sürece hiçbir yere gitmez.

AGNES  Lavoice hoşuma gidiyor. Çok tip - -

RC  Kamyon tamir edebilen kadın sevilir. 

RC                                                      AGNES
- - Ama bence                              Birkaç yıl önce ben de
seni kıskanabilir.                             öyle tipler tanıyordum.

AGNES  Eskiden kulübe tip insanlar gelirdi. Şimdi gelenler hep
lanet olası kariyer kadınları.

RC  Menapoz ne zaman kariyer oldu?

AGNES  Tanıdığım herkes ya evlendi, ya öldü ya da hapiste.

RC  Şamatacı arkadaşların uslandı demek.

AGNES  Ben de eskiden ara sıra parti verirdim. - -

RC  Bugün de parti var.

AGNES  Yo, öyle değil.  Barbekü falan yapardık. - -

RC  Böyle yaşamayı sen seçtin. Kendini dört duvar arasına 
hapsediyorsun.

AGNES  Beni bunun için suçlayamazsın.

RC  Ama üstünden çok zaman geçti.

AGNES  Yine telefon etmeye başladı.

RC  Ne istiyormuş?

AGNES  Konuşmuyor, sadece nefes alıyor.

RC  O mu acaba?



AGNES  Başka kim olabilir?

RC  Demek emin değilsin?

AGNES  Eminim.  Telefonlar o hapisten çıkar çıkmaz başladı.

RC  Polis düdüğü al, telefon edince çalarsın.

AGNES  Umarım yakında sıkılıp vazgeçer.

RC  Dikkat et, herif tehlikeli.

AGNES  Biliyorum. - -

RC  Salıverdiklerine inanamıyorum.  İçeride birini öldürüp ömür 
boyu çıkmaz sanıyordum. (Banyoya seslenir) Hey! Ayıp oluyor 
ama! Belki bizim de ihtiyacımız var!

AGNES  Bende o şans nerde!

RC  Sakın içeri alma! Eve bir girerse bir daha çıkmaz.

Peter banyodan çıkar. Agnes ona pipoyu verir. Peter kokaini 
ısıtarak hazırlar, pipoya koyar ve içer. RC Agnes’e rulo halinde bir 
dolar verir. Agnes RC’nin hazırladığı kokain şeritlerinden kendine 
ait olan kısmı burnuna çekmek üzere kağıt parayı alır ve kullanır.)


