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Yazı.... Ve Tan...

25-26-27 Spor yapan ses
Bina dış görüntüden bir pencereye
geçiş

Bu kadar spor yeter... Spor malzemelerini bırakır

Televizyonun karşısına oturmuş
bir adam tv yi açar.

Bina Dışardan Görüntü

Kamerayı ayarlar kağıda geçmez üzere

Aslında nerden başlayacağımı bilmiyorum

4 yıl dile kolay..İlk karşılaşmamızdan mı
başlasam

İngilizce saçmala

Başlıyacam böyle televizyona... İzleyecek bir
şey yok...

Kumandayla zaping yapan adam

Hatırlarsın..Yok aslında hatırlayacağını
sanmıyorum

Yine her zamanki gibi bilgisayarın
başındaydım..

Bilgisayar ve klavyeden görüntü

Masada bıraktığın kağıt parçasından
öğrenmiştim, fakülte panolarında sıkça
gördüğüm adını ve ezberden bildiğim numaranı

Takvim

Numaranı ezberden bilen tek kişinin ben
olmadığımı öğrendiğimde yıkılmıştım.

Diğer görüntüye geçiş

Tv de yıkılan bir bina...Önce
yakın sonra amorstan görünüm.

Sen başkaydın.Senin gibi biriyle karşılaşıncaya
kadar çok hatada yapmadım değil hani

Çay

Tamam kabul ediyorum fakültenin en güzel kızı
sayılmazsın ( es )

Bayan Ayakkabı

Tabi en çirkini değilsin ama ( es ) Erkek ayakkabı

Gerçi ne kadar güzel olsanızda hepinizin sonu
aynı değil mi ki

Gördün mü Balon

Ajda Pekkan mı oda da istisna tabi...

Ah ajda ahhhh.

Amors elini sallamaktadır
televizyonun karşısında, Şifreli
kanal



Sprey yakın verilir

Ekrana sıkar

4 yıl... vay be ne çabuk da geçiverdi

İlgini çekebilmek için geçirdiğim 4 koca yıl

Olmadık planlar yaptım

İlgini çeker ümidiyle denemediğim şaklabanlık
kalmadı. Bütün numaralarımı denedim...

Hüp Tark.

Bütün numaraları Doğal Ses Koltuk altı...

Peki ya sonuç çaydanlık taşması

Kavhe yapışı alttan gör.

arabesk Dolmuş

Offf... Beni hiç anlamadın.Ben sivilce
yapmayan türleriyle ilgilenirken, senin hayalini
hep amerikan pastaları süsledi...

Soru işareti

Burayı bende anlamadım valla yönetmenin
fantezisi

Arasam mı acaba Telefon iple eline gelir

Telefona bakarak

Yaşlılar kampı kılıklı yerde, sıkıldığın için
yazdığın mesajı 6 ay sakladığımı hatırlıyorum
da...

Telefonu zincirler sarılır

Arıyım en iyisi bu saatte uyumuş olamaz
Saat hızla döner veya geç bir saati
gösterir...

Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçer
dedikleri bu olsa gerek... (es )

Aloo aloo Necati olum çabuk televizyonunu aç
free tur başladı

Telefon elindedir ... telesekreter

Zaten hiç konuşasım yoktu...

Ve zaten ne diyeceğimi biliyorsun
Bildiğini biliyorum bilmesine de, bildiğini
bildiğimi biliyor musun ? bilemiyorum

Kalkar ve karşısında kayıt yapan kamerayı
kapatır

Bu son numaram umarım işe yarar...

Bina dıştan görüntü

THE END


