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SAHNE-1    AHMET ODA/ĐÇ/GÜN 

Ahmet dağınık olan odasında yatağında, uyumaktadır. 

Ekrana bir yazı gelir  -Ahmet hadi oğlum, uyan. Geç kalacaksın 
okula 

Ahmet gözlerini açar. Saate bakar. Yataktan kalkar. Yatağını topladıktan sonra 
üzerini değişmiş bir şekilde kitaplarla odadan çıkar. 

Ekrana yazı gelir -Ahmet, hadi kahvaltıya oğlum. 

Ahmet duraksar. 

Ekrana yazı gelir    -Okulda bir şeyler yerim anne. 

Ahmet dış kapıyı açar,                

Ekrana yazı gelir             -Çöpü unutma oğlum 

Ahmet gülümser.Kapının önündeki çöpü alır. 

 

SAHNE-2   OTOBÜS DURAĞI /DIŞ/GÜN 

Ahmet ellerinde kitap,birkaç kişi ile birlikte otobüs beklemektedir.Otobüs gelince 
hepsi birden biner. 

 

SAHNE-3    OKUL ÇEVRESĐ/DIŞ/GÜN 

Ahmet  otobüsten iner. Yürümeye başlar ve biraz sonra duraksar 

Ekrana yazı gelir              -Anahtarını aldın mı oğlum? 

Elini cebine sokar.Anahtarı çıkarır.Sonra cebine koyup yürümeye devam eder. 

 



SAHNE-4   OKUL ÇEVRESĐ/DIŞ/GÜN 

Öğrenciler kimi derse yetişmek için telaşta kimi yürüyor.Ahmet  karşıdan gelen üç 
kız arasında ki Bukete bakakalır.Ağır çekimde Buketi görürüz. 

Ekrana yazı gelir                 -Ne zaman içini dökeceksin bu kıza? Geç kalma 
oğlum bak kaparlar yoksa 

Genç bir erkek Bukete doğru yaklaşır.Sarılırlar.Diğer kızlar önden gider.Buket ve   
yanındaki çocuk el ele tutuşur yürümeye devam ederler.Ahmet başını eğer ve 
yürür. 

 

SAHNE-5   OKUL KANTĐNĐ/ĐÇ/GÜN 

Ahmet kantinden tost ve kola alır. 

Ekrana yazı gelir -Oğlum sabah sabah mideni mi deleceksin içme o 
kolayı 

Ahmet kolayı bırakır. 

Ekrana yazı gelir                    -Çay ver abi 

Ahmet masaya oturur.Tostunu yerken bir anda.Yan masada konuşulanlara kulak 
verir 

Ekrana yazı gelir.   -Bugün ayın kaçı ? 

     -20’si 

Ahmet'in aklına bir fikir gelmiş gibi hızla ayağa kalkar ve koşmaya başlar. Buket ve 
erkek arkadaşının arasından geçer buketin elindeki meyve suyu üzerine dökülür. 

 

SAHNE -6     UZUN BĐR YOL/DIŞ/GÜN 

Ahmet yapraklar dökülmüş, etrafları ağaç olan bir yolda koşmaktadır. 

Ekrana yazı gelir   -Koşma oğlum terleyip hasta olacaksın 

 

SAHNE-7      MEZARLIK/DIŞ/GÜN 

Ahmet ellerinde çiçeklerle annesinin mezarına koşar.  

Elindeki poşetten bir kutu çıkarır. Kutu içindeki  pastayı çıkarır. Üzerine mum yakıp 
mezarın yanına koyar 



Ekrana yazı gelir                         -Doğum günün kutlu olsun   anne. 

Gülümseyerek mumu üfler ve ekran kararır  
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