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SAHNE 1 - (İç, Gündüz, Gerçek Kişinin Yaşadığı Yer, Gerçek Kişi)

 Sabah olmuş gerçek kişi uyanmıştır... Dışarıya bakar ve balkona çıkar... En
sevdiği şey vücudundan ses çıkararak bu seslere dayalı ritimlerden oluşan müzikler
yapmaktır. Gerçek Kişinin tüm hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği en büyük
hayali kendisi gibi vücudundan ses çıkaran insanlar bulmak ve onlarla birlikte
müzik yapmaktır. Dışarıya bakarken gözlerinden bu özlem anlaşılmaktadır.

SAHNE 2 - (Dış, Gündüz, Gerçek Kişinin Evinin Balkonu, Gerçek Kişi)

 Balkondan dışarıyı izlerken vücudundan sesler çıkarmaya başlar... Daha
sonra Balkondan aşağıya atlar, suratında hafif bir gülümseme oluşur. Yavaşça
yürümeye başlar fakat sadece ayakları görünmektedir.

SAHNE 3 - (Dış, Gündüz, Sokak, Gerçek Kişi / Gazete Okuyan Adam)

 Vücudunda ritim tutturarak yürümektedir... Bu sırada aynı sokakta gazete
okumakta olan başka bir kişi vardır… Gazete Okuyan Adam, Gerçek Kişiyi fark eder
ve gazetesini hafif indirerek kafasıyla Gerçek Kişiyi izler. Daha sonra gazetesini
tamamen indirip yanına fırlatır.

SAHNE 4 - (Dış, Gündüz, Sokak, Çift “Erkek / Kız”)

 Gerçek Kişi vücudunda ritim tutturarak yürümeye devam etmektedir. Karşı
taraftan gelmekte olan bir çift el ele fakat tartışarak gelmektedir. Gerçek Kişi hala
vücudundan sesler çıkarmaktadır ve yanından geçmekte olan çifti umursamadan
yanlarından geçer. Bunun üzerine çiftlerden erkek olan arkasını döner ve Gerçek
Kişinin gidişine bakakalır, aynı sırada kadın olan hala hararetli bir şekilde
söylenmektedir. Erkek olan sanki donmuş gibi bakmaktadır daha sonra tekrar
önüne döner yanındaki kadına bakar ve iki eliyle kuvvetlice ittirir. Kadın
düşmüştür, erkek koşmaya başlar kadın öylece bakakalmıştır.

SAHNE 5 - (Dış, Gündüz, Sokak, Gerçek Kişi / Gitarcı)

 Sokağın kenarında gitar çalmakta olan bir sokak gitaristi vardır. Gerçek Kişi
ise her zamanki gibi ritim tutturmaktadır. Sokak Gitaristinin önüne geldiğinde
Gerçek Kişi ellerini vücuduna vurmayı keser ve çok kısa bir süre Sokak Gitaristini
dinler, daha sonra elini cebine atar ve Sokak Gitaristinin önünde bulunan gitar
kılıfına bir bozuk para fırlatır. Gitarist, Gerçek Kişiye bakakalır sanki ondan
büyülenmiş gibidir bunun üstüne Gerçek Kişinin suratında hafif bir gülümseme olur



ve ritim tutturmaya devam eder; bunun üstüne Sokak Gitaristi gitarını kenara
bırakır ve bir yere gitmek için ayağa kalkar...

SAHNE 6 - (Dış, Gündüz, Sokak, Gerçek Kişi / Falcı Kadın / Fal Baktıran Kişi)

 Sokağın kenarında önünde serili kilimin üstünde küresi bulunan bir falcı
oturmuş yanında ki kişiye (Fal Baktıran Kişi) bir şeyler söylemektedir... Tam bu
sırada Gerçek Kişi yanlarından vücudundan sesler çıkararak geçmektedir bunun
üstüne Fal baktıran kişi arkasını dönüp tam arkasından geçmekte olan Gerçek
Kişiye bakar. Gerçek Kişi yoluna devam edip Fal Baktıran kişinin arkasından yok
olduğunda Fal Baktıran Kişi hızlı bir şekilde ayağa kalkar; bu hızlı kalkış esnasında
Falcı Kadının küresi devrilir ve yuvarlanmaya başlar.

SAHNE 7 - (Dış, Gündüz, Sokak, Otobüs Durağı, Gerçek Kişi / Otobüs Bekleyen Kişi)

 Gerçek kişi yürümektedir; önce sadece ayakları sonra tüm vücudu görülür.
Tüm vücudu göründüğü sırada bu sefer elleri cebinde yürüğünü görürüz. Bu yürüyüş
sırasında sürekli sağa sola bakınmaktadır. Gitgide otobüs durağına yaklaşır; otobüs
durağında otobüs bekleyen bir kişi olduğu görülür. Gerçek Kişi durağa geldiğinde
sağına soluna bakmakta fakat durakta bekleyen başka biri yokmuş gibi davranıp
yakınında bulunan Otobüs Bekleyen Kişiyi görmezden gelmektedir. En son sola
baktığı sırada otobüsün geldiğini görür bunun üzerine ellerini cebinden çıkararak
küçük bir ritim şov yapar; bu sırada otobüs gelir önünde durur Gerçek Kişide
Otobüse biner. Otobüs Bekleyen Kişi ise Gerçek Kişiye kilitlenmiş bakmaktadır.
Otobüs hareket eder, gerçek kişi tam bu esnada kafasını çevirir ve Durakta
Bekleyen Kişiye bakar, hafif bir tebessümle gülümser ve otobüs hareket eder.

SAHNE 8 - (İç, Gece, Boks Ringi, Gerçek Kişi / Gazete Okuyan Adam / Erkek (Çift) /
Sokak Gitarcısı / Fal Baktıran Kişi / Otobüs Bekleyen Kişi)

 Gerçek Kişi, Boks Ringinin bulunduğu salonun kapısını açar, içerisi
karanlıktır. Işıkları açar ve bu sırada yol boyunca gördüğü herkesin ringde bir
köşede oturmuş onu beklediğini görürüz. Bunun üzerine Gerçek Kişi her zamanki
tebessümünden bir tane daha fırlatır ve hızlı bir şekilde ringe doğru koşar. Ringe
tırmanır ve herkese sırayla baktıktan sonra vücuduyla ritim tutturmaya başlar,
bunun üzerine ringde bulunan herkes ritim tutturur ve bir buçuk dakika kadar
ritimlerden oluşan bir müzik yaparlar... Müzik sonunda Gerçek Kişi çok mutlu
olmuştur çünkü hayaline kavuşmuştur, suratındaki mutluluktan kaynaklanan hafif
tebessüm daha sonra hazza dönüşen çılgıncasına bir kahkaha olur...

SAHNE 9 - (Dış, Gündüz, Gerçek Kişinin Evinin Balkonu, Gerçek Kişi)

Gerçek Kişi Ring Sahnesindeki kahkahayı sürdürmektedir... Ve kahkaha
atarken evinin balkonundan etrafa tekrar şöyle bir bakar ve hayalindeki herkes
sokakta kendi halindedir. Çünkü tüm bu yaşananlar gerçek kişinin hayalidir.


