HAR DU SAGT ATT JAG ÄR DIN ÄLSKARINNA?
HART
Bli inte upprörd nu.
DORALEE
Har du gått runt och sagt till alla att jag ligger med dig?
Inte undra på att alla behandlar mig som något man hittar på
gatan! Alla tror att jag sätter på chefen!
HART
Vänta ett ögonblick. Jag kan förklara.
DORALEE
Och du älskar det, eller hur. Det ger dig nån slags billig
njutning, som att välta pennor från skrivbordet och plocka
upp papper.
HART
Du blir ju alldeles upphetsad.
DORALEE
Jag har uthärdat ditt tafsande och att bli jagad runt
skrivbordet för att jag behöver det här jobbet, men det här
är sista strået! Jag har en pistol där ute i min handväska
och fram tills nu har jag bara förlåtit och förlåtit för det
var så jag blev uppfostrad men jag svär, om du säger ett enda
ord till om mig, ska jag hämta den där pistolen
(avancerar mot honom)
Och då ska jag göra om dig från tupp till höna med ett enda
skott!

ROZ rusar efter HART.

Hissen
ROZ
Åh, Mr. Hart! Mr. Hart! Mr. Hart. Vi fick dem till sist!
Violet förgiftade dig!
Hon har hällt råttgift i ditt kaffe av misstag(HART blir omedelbart blek, känner sig svag.)
HART
Herregud! Herregud! Hur lång tid har jag kvar?
ROZ
Nej, nej, nej, hon t
 ror bara att hon förgiftade dig.
HART
Jag börjar se suddigt!
ROZ
Du tog bara en slurk.
HART
Men mina knän ger med sig.
ROZ
Skärp dig!
(ROZ slår HART)
HART
Ow!
ROZ
Jag hörde när hon erkände det för Doralee och den nya tjejen,
vänta lite, jag har det här…
(Bläddrar genom toalettpappret.)
Här är detHART
Vänta lite. Vänta lite. Jag fick just en fantastisk idé

(ser sig omkring för att vara säker på att ingen
tjuvlyssnar.)
Jag gömmer mig och du går och säger till tjejerna att jag
hittade medvetslös och att jag har förts till sjukhus i
kritiskt tillstånd.
ROZ
Åh, det är bra.
HART
Nu sätter vi Guds skräck i dem. Är du med mig?
ROZ
Till helvetet och tillbaka.
HART
Det är min tjej.
ROZ
(ROZ smälter när han går.)
Jag är hans tjej!

Harts Dialog
HART
Låt mig berätta om min affärsfilosofi Julie.
JUDY
Judy.
HART
Kort sagt: Teamwork. Alla drar sitt strå till stacken.
Det är en skam, och jag har alltid sagt det, ni tjejer
har inte de livserfarenheterna man får av att växa upp
med att spela fotboll eller baseball för det är där man
lär sig att kedjan inte är starkare än den svagaste
länken. Om vi alla jobbar tillsammans kan vi ta bollarna
från motståndarna och bli herren på täppan.
VIOLET
Tänk att sitta på toppen av täppan av bollar. Vilken
vacker bild.
JUDY
Jag är glad att få vara en del av laget.
HART
Hör du det där, Violet? Det är attityden jag söker.
Förresten är det där presenten till min fru?
VIOLET
Ja det är det, men jag vill påminna dig om att det inte
står någonstans i mina arbetsuppgifter om att utföra dina
personligaHART
Men för i helvete, Violet! Jag försöker förklara för Jody
här…
JUDY
Judy.
HART
...hur vi alla är ett lag och med en gång bevisar du
motsatsen! Jag förväntar mig av en anställd, speciellt en
som vill befordrad till ledningen, att visa lite
flexibilitet och samarbetsvilja. Förstått?

VIOLET
Förstått.
HART
(på intercom)
Doralee.
(Kokande lämnar VIOLET över scarfen.)
HART
Var nu en snäll flicka och hämta mitt kaffe. Inget socker,
bara lite Skinny ´N´Sweet.

Sjukhuset
(VIOLET kör ut en sjukhusbår offstage samtidigt som
illavarslande musik spelar. VIOLET dyker plötsligt upp
med kroppen igen, nu klädd i läkarrock.
Precis då kommer ett VÅRDBITRÄDE genom korridoren och
överraskar VIOLET.)

VÅRDBITRÄDE
Ursäkta mig, kan du berätta vart cafét ligger?
VIOLET
Cafét? Nej, jag är ny här.
VÅRDBITRÄDE
Jag är också ny. Vart jobbar du?
VIOLET
(ingen aning)
Öh, där nere…
VÅRDBITRÄDE
Åh, bårhuset.
(indikerar mot kroppen)
Är han…
VIOLET
Ja det är han.
VÅRDBITRÄDE
Hur…
VIOLET
För mycket kaffe! Jag ska bara ge honom lite luft. Jag menar,
ta mig lite frisk luft, han är bara med för åkturen.
VÅRDBITRÄDE
Åh, du är läkare. Förlåt, jag såg inte din namnskylt.
VIOLET
Är jag en läkare?

(Hon tittar ner på skylten på den vita rocken.)
Jag är en läkare. Så varför i hela helvetet pratar jag med
dig då? Försvinn!
(VÅRDBITRÄDET går. JUDY och DORALEE kommer tillbaka.)
Goda nyheter! Jag är inte hysterisk längre. Hjärnan är helt
rensad. Vi ska kasta Hart’s kropp i floden. Kom, vi tar honom
till bilen.

