
RON: Texas usulü, yabani çiçek. Senin için.

EVE:  Cidden mi? Çok güzelmiş. Sulamak zorunda da değilim.

RON: Aynen.

EVE: Teşekkür ederim.

RON: Geldiğin için teşekkürler.

EVE: Tabii.

RON: Bil bakalım bugün ziyaretime kim geldi?

EVE: Kim?

RON: Gelirler idaresi. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Onları yönlendiren tüyoyu kim vermiş olabilir sence?

EVE: Gerçekten benim öyle bir şey yapacağımı... 

RON: Hayır, hayır, sen değil. Ama birlikte çalıştığın o sinsi adamdan şüpheleniyorum. Onun yanındayken 
konuştuklarına biraz dikkat etmeni istiyorum. Sonuçta adam takmış kafayı bana. Hatta onun 
odasındayken benimle veya işimle ilgili bir şeyler duyduğunda, bana söylersen çok memnun olurum. 
Memnun olurum. Merhaba beyefendi, bize en iyisinden bir şişe Cabernet yollayın. Güzel mekan, güzel 
kadın, cidden tekrardan insan gibi hissetmeye başladım.

EVE: Niçin buradayız?

RON: İşte bunlar için, şarap, yemek, güzel vakit geçirmek, eğlenmek.

EVE: Tabii.

RON: Hepsi bu kadar, ciddiyim bebek. Hadi, dene sen de bak. Nefes al. Sakinleş, bifteğin kokusunu çek 
içine. Eğer daha fazlasına ihtiyacın varsa masada karşında oturan ve sana bu gece yemeğini ısmarlayan 
yakışıklıya bir bak.

EVE: Anlaştık.

RON: Neden doktor oldun?

EVE: Gerçekten mi? Neden doktor oldum... Sayısalda iyiydim ve babam da sözel okumanın vakit kaybı 
olduğunu söylüyordu. Ben de Tıp Okuluna girdim.

RON: Baban işini biliyormuş.

EVE: Bilirdi. Bilirdi. Sıra sende. Sen neden bir...

RON: Elektrikçi.

EVE: Elektrikçi oldun? Evet.



RON: Babam elektrikçiydi, işinde bayağı da iyiydi. Benden çok daha fena bir içiciydi.

EVE: Tahmin edebilirim.

RON: Neyse işte, ben de elektrik işleriyle ilgilenmeye başladım. Yeteneğim de varmış. Otun bokun içini 
açıp parçalarını kurcalayıp sonra geri toplardım. Sonra herhalde birileri beni iyi gördü ve bu işlerden biraz 
para kazanmaya başladım. Cebim biraz para gördü bu sayede, ve en sonunda da meşhur Texaco Card' ın 
sahibi oldum çıktım.

EVE: Peki annen?

RON: Annem ressamdı. Çingene gibi yaşardı. Her şeyden sıkılmış, hiçbir şeyi takmayan falan, bilirsin.

EVE: Bunu annen mi yaptı?

RON: Evet.

EVE: Annen?

RON: Evet. Bir yerlere asmana falan gerek yok. Biliyorum, sen her şeyi kusursuz istersin

EVE: Yok öyle bir şey. Asacağım bunu. Kesinlikle asacağım.

RON: Güzel.

EVE: Sende kalmasını istemez misin?

RON: Hayatın tadını çıkar, küçüğüm. Bir kere yaşıyorsun. İşte geldi, en sevdiğim üzüm suyum. Şey... 
geldiğin için teşekkürler.

EVE: Yaban çiçeklerine.

RON: Şarap ve kemiksiz pirzolalara.


