
ROMY AND MİCHELE 

MİCHELE:  Oh. Bu erkeklerden hangisiyle baloda sex yapıcağım?  OOh! Casey Degan! Ahh 

ROMY: Hadi zamanımız azalıyor.  Biliyorum. Neden kendi şirketimiz olduğunu söylemiyoruz?

MİCHELE: Guzel. Ne  gibi?

ROMY: Mesela, bi şeyler icat etmişiz. 

MİCHELE: Ne gibi?

ROMY: Peki, tamam bence herkesin bildiği ama kimsenin aslında kimin icat ettiğini bilmediği bir şey 
olmalı.  Aman tanrım! Buldum. Post-it  Herkes post-it'in ne olduğunu bilir. 

MİCHELE: Evet.  Arkası yapışkanlı küçük sarı şeylerdi, değil mi? Tamam

ROMY: Tamam, üniversiteden sonra bir reklamcılık ajansında çalışıyormuşuz.

MİCHELE: Üniversite! Güzel! 

ROMY: Evet. Ve bizim, böyle büyük bir sunumumuz varmış. Bir müşteriye yapacakmışız. 

MİCHELE:  Hımm 

ROMY: Biz de  beyin fırtınası filan yapıyormuşuz.  Ve birdenbire ataçlarımız bitmiş!

MİCHELE: Güzel 

ROMY: Ve böylece, tamam, işte o zaman ben, ben. tamam ben diyorum ki diyorum ki tamam  " böyle 
arkası yapışkanlı küçük kağıtlar olsa böylece kağıdın üstünde kalsa, ve böylece yani ataç kullanmadan 
dursa harika olmaz mıydı?

MİCHELE: Evet 

ROMY: Ahh! Senin de kağıt şirketi ya da matbaası olan bir amcan ya da büyükbaban varmış. Ve o da fikri 
çok beğenmiş. Ve gerisini herkes biliyor! Aman tanrım! Mükemmel! Vay! Sence de öyle değil mi?

MİCHELE: Şey evet ama 

ROMY: Şey evet ama ne? 

MİCHELE: Bilmiyorum.  Yani post-it'leri sen tek başına icat etmişsin.  Yani ben ne yaptım? 

ROMY: Şey, senin büyükbaban ya da amcan onları yaptı. 

MİCHELE: Eee?

ROMY: Tamam, bilirsin biz de senin  onları tasarladığını söyleyebiliriz.  Yani, onları ben bulmuşum ama 



sarı yapmak senin fikrinmiş. Şey, hayır,  bu insanların çoğu bizi ilkokuldan filan beri  tanıyor. Bence sen 
bir  mucitten  ziyade bir tasarımcı olarak daha inandırıcı olursun, biliyorsun?

MİCHELE: Hıhı

ROMY: Napıyosun? Bak bana kızdığın çok belli. 

MİCHELE: Hayır. Neden sana kızıcakmışım? Benimle ilgili aslında  ne hissetiğini  öğrendiğim için mi?

ROMY: Aman tanrım! Bunun olacağını biliyorum.  Yani, bir kez olsun sana karşı dürüst olmayı
deniyorum. Ve ağzımın payını alıyorum. 

MİCHELE: Tanrım! dürüst mü olmak istiyorsun? Tamam, güzel! Dürüst olalım!  Senin fikirleri söylemene 
ben izin veriyorum. 

ROMY: NE?

MİCHELE: Evet, senin fikirleri söylemene ben izin veriyorum.  Ben daha güzelim diye kendini kötü
hissetmemen için. 

ROMY: Sen daha güzel değilsin Michele.

MİCHELE: Kesinlikle daha güzelim.  Bunu herkes biliyor Romy.  Herkes böyle düşünüyor. Ben       
Mary' yim, sen de Rhoda 'sın. 

ROMY: Bu çok saçma. Rhoda sensin.  Yahudi olan sensin. 

MİCHELE: Aman tanrım. Ben sevimlilik anlamında söylüyorum Romy, tamam mı? Ve sevimlilik açısından, 
ben Mary'yim. 

ROMY: Saçmalık! Senin daha güzel olduğunu gösteren hiçbir kanıtın yok elinde!

MİCHELE: Kanıt?  Kanıt mı istiyorsun? Tamam, güzel.  Bekaretini ilk kim kaybetti?

ROMY: Ne büyük başarı! Kuzenin Barry ile. Ben olsam bununla övünmezdim. 

MİCHELE: Tamam o zaman, klüplere gittiğimizde dansa kim ilk kaldırılıyor, hı?  Senin bize erkek arkadaş 
bulmamana saşmamalı. 

ROMY: Eee ne olmuş? Sen bir iş bile bulamıyorsun. Seni ben taşıyorum Michele. Ben olmasam 
kaybolurdun!

MİCHELE: Bu tam bir yalan! 

ROMY: Öyle mi? peki tamam görelim o zaman. Ayrılalım ve neler olacağını görelim. 

MİCHELE: Ne ne demek istiyorsun? Ayrılalım derken?

ROMY: Tucson' a vardığımızda, herkes kendi yoluna gidicek. 



MİCHELE: Tamam.  Güzel.  İyi umrumda değil. 

ROMY: İyi!

MİCHELE: İyi.

ROMY: Tucson'a vardığımızda  aramızdaki her şey bitiyor. 

MİCHELE: Peki, hızlı sür!


