
HORRIBLE BOSSES / COUPLES/ HARKEN & NICK  

HARKEN 

Bak, beni endişelendiren şöyle bişey, Nick. Sen dakik bir adamsın. Saat tam 
6:00 da burada olmanın önemini biliyorsun. Tam da bu yüzden, güvenlik sis-
temimizin dahili saatinde sorun olmalı diye düşünüyorum. 

NICK 

Bir dakika gecikmiş olabilirim. 

HARKEN 

Yo hayır, saate bakılırsa sen iki dakika gecikmişsin. Dolayısıyla ya sen yalancısın 
ya bu sistem bir dakika ileri. Durum buysa uzun zamandır görevde olan güven-
lik koordinatörü Thomas'ı kovmalıyım. 

NICK 

ben iki dakika gecikmiş olabilirim. 

(Huzursuz bir sessizlik) 

HARKEN 

Yani yalan söyledin. 

NICK 

Hayır hayır- 

                                      HARKEN TELEFONA SARILIR 

Kimi arıyorsunuz? 

HARKEN 

Thomas'ı. Onu kovmalıyım. 

NICK 

Hayır, yalan söyledim, üzgünüm! 

HARKEN 

Yalan söyledin 

NICK 

Evet, istemeden oldu. Üzgünüm. Bir deyim gibi 'bir dakika gecikmiş olabilirim', 
aslında doğrusu ben İki dakika geciktim. 

           



         HARKEN 
    HARKEN TELEFONU KAPATIR 

Şimdi..senin beklediğin o büyük terfiyi almak için köpek gibi çalıştığını biliyo-
rum, ama, senin Satış Başkan Yardımcısı olmanı düşünebilir miyim bilmiyorum. 
Hele sana güvenemeyeceksem.. 

NICK 

Bana güvenebilirsiniz. 

HARKEN 

Ya!Karım gibi konuştun şimdi de. 

(Karısını taklit ederek) 

Güvenebilirsin bana, bana güven tatlım. Arkandan hiç bir iş çevirmiyorum. 
Güven bana tatlım. Bu sırada mahalledeki her herifle yatakta tabii. 

NICK 
(duymaktan rahatsız) 

Eminimki size sadık ve size.. 

HARKEN 

Nerden biliyorsun acaba? 

NICK 

Bilmiyorum. 

HARKEN 

Karımı mı düzüyorsun Nick? 

NİCK 

Ne diyorsunuz!? Yok öyle birşey! 

HARKEN 

Geyiğine takılıyorum. Seni aşar zaten. Alınma. 

NİCK 

Alınmadım hiç. 

                         

       HARKEN, BİRKAÇ ŞİŞEYLE VE BUZ KOVASIYLA BÜFEYE                    
              GEÇER. BARDAĞI BUZ VE SCOTCHLA DOLDURUR 

HARKEN 

İçer misin? 



NICK 

Saat 8:15 

HARKEN 

sabah saatlerinde bir keyif içkisi içmek çok mu ters yani? 

NİCK  

Hayır. Teşekkürler. Teşekkür ederim. 

HARKEN 

Fondip! 

NİCK 

Siz? 

HARKEN 

Nick, saat sabah 8:15. Ben alkolik değilim. 

NİCK 

BAY HARKEN,  siz içeceksiniz diye içmiştim sadece. 

HARKEN 

Ben de içiyorum diye mi içiyorsun? Bir başkan yardımcısı böyle mi davranır? 

NİCK 

İncelik göstermek istemiştim. 

HARKEN 

O zaman şöyle mi oluyor, ben taşaklarımı traşlanmış bir hindistan cevizinin içine 
bala batırsam sen de mi yapacaksın? 

NİCK 
(tedirgince gülümseyerek) 

Hayır 

HARKEN 

Emin misin? 

NİCK 

Eminim 

HARKEN 

Hindistan cevizim var çünkü! 



Neyse, salı günü dişlerimi beyazlattıracağım. Bütün işi pazartesiye bitirmiş olur-
sun yani tüm haftasonu burdasın. 

NİCK  

  (iç geçirirerek başıyla onaylar) 

 Evet           

HARKEN 

Terfi istiyorsan, haketmelisin. Ben sana ne diyorum hep? Hayat bir maraton ve 
göğüs uçlarına bant yapıştırmadan yarışı kazanamazsın, doğru mu? 

NİCK 

Doğru! 
NICK KAPIYA DOĞRU İLERLER 

HARKEN 

Nick. 
NİCK ARKASINI DÖNER 

HARKEN 

Bu Scotch 18 yıllık. Şişeye geri dökmemi beklemiyorsun değil mi? 

NICK DÜŞÜNEMEZ HALDE BARDAĞI 
ALIP DİKER 

HARKEN 

Öğleye kadar idare eder bu seni.


