
Marge: Tom ...

Tom: Marge, banyodayım. Uzun sürmez.

Marge: Tom, seninle konuşmalıyım. Acil..

Tom: Geliyorum..

Marge: Dickie’nin yüzüğünü buldum.

Tom: Ne?

Marge: Sende Dickie’nin yüzüğü var.

Tom: Açıklayabilirim.

Marge: Dickie bana bu yüzüğü asla çıkarmayacağına söz vermişti.

Tom: Kıyafetlerimi giyip, geliyorum ve bunun hakkında konuşacağız.

Marge: Bay Greenleaf'e söylemeliyim. Bay Greenleaf’e söylemeliyim. Bay Greenleaf’e söylemeliyim.

Tom: Marge, histerik davranıyorsun. Marge .... Marge ... Marge

Marge: Bana söz verdi ... ”Yemin ederim, bu yüzüğü asla çıkarmayacağım!” Ve o ....

Tom: Marge, dur! Ben ıslağım, Marge, havlumu kaybettim ve üstüne kıyafet giymek istiyorum. Git ve 
ikimize de bir içki koy. Bize içki koy.

(Tom banyoya geri döner; Marge dışarı çıkıyor)

Tom: Marge, nereye gidiyorsun?

Marge: Göz kamaştırmıyordum .... Ben sadece .... Sadece sütyenimi düzeltmek için bir iğne ve iplik 
arıyordum.

Tom: Giydiğin koku ... Senin için aldım. Dickie hakkında bir şey ... çok şey. Roma'dan geri döndüğü o 
gün size bunu anlatmaya çalıştım. Başka bir kızla birlikteydi. Meredith'ten bahsetmiyorum. Bir barda 
tanıştığımız başka bir kız. Beş dakika bile sadık kalamazdı. O br söz verdiğinde benim ya da senin 
verdiğin söz anlamına gelmez.. Çok fazla gerçekliği var, Dickie ve hepsine inanıyor. Yalan söyler. Yalan 
söyler. Ve bu onun .... Ve yarısından fazlasında bunları yaptığını anlamadı. Bugün gerçekten Freddie'yi 
öldürüp öldürmediğini merak etmeye başladım. Eğer biri onunla çelişirse o çok çılgına dönerdi ki ... 
bunu biliyorsun, bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. İşte bu ironi, Marge. Seni sevdim. Çok iyi 
biliyorsun, seni sevdim. Bilmiyorum, belki şimdi bunu söylemek benim için biraz garip, bu yüzden 
sadece bir kağıda falan yazıp yağmurlu bir gün için çantana koy. “Tom beni seviyor.” “Tom beni 
seviyor.”

Marge: Neden Dickie’nin yüzüğü var?

Tom: Sana söyledim, onları bana verdi.

Marge: Neden? Ne zaman?



Tom: Sana söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyormuş gibi hissediyorum.

Marge: Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum

Tom: Hepsi doğru.

Marge: Söylediğin tek bir kelimeye inanmıyorum.

Tom: Titriyorsun, Marge. Kendine bak. Marge. Seni tutabilir miyim Seni tutmama izin verir misin?

(Peter girer)

Marge: Ah! Peter! Şükürler olsun ki sen ...

Peter: Neler oluyor?

Marge: Beni buradan çıkar. Beni buradan çıkar. Lütfen!

Peter: Tom, iyi misin?

Tom: Dene. Onunla konuşmayı dene.

Peter: Tom ....

Tom: Pes ediyorum.


