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1 DIŞ. ÇARŞI - GÜN

AYDA (30ların başında) çarşıda yürümektedir. Ayda beyaz
yakalıdır. Yürürken kulağında kulaklık, omzunda çanta...

Yolun karşısında yürüyen FAHRİ’yi görür.

Tereddüt eder. Fahri’ye görünmemeye çalışarak dükkanlardan
birine girer.

2 IÇ. DÜKKAN - GÜN

Dükkan; içi akvaryumlarla dolu, loş ışıklı, büyüleyici bir
yerdir. Ayda arkasını döndüğünde nerde olduğunu anlar.
AKVRYUM SATICISI’nı (AS) fark eder.

AS
Hoşgeldiniz.

Ayda gülümser. Etrafa bakmaya başlar. Balıkları inceler.

Akvaryumda balıklar yüzmektedir. İçinde türlü deniz
canlıları renk renk apayrı bir dünya gibi durmaktadır.

Ayda dalgın bir şekilde bakmaktadır.

3 IÇ. DÜKKAN - GÜN

AS elindeki poşete alacalı, hoş kuyruğu olan bir BETTA
balığı koymuştur.

AS, Ayda’ya bakar.

Erkek BETTA balığını da poşete koyar.

Ayda gülümser, heyecanlanır.

AS Ayda’ya bakakalır, o da gülümser. Ayda ona bakınca AS
utanıp poşetleri Ayda’ya verir.

4 IÇ. DÜKKAN - GÜN

AS para üstünü ve faturayı Ayda’ya verir. Ayda akvaryumu
ve balıklarını poşetlere koymuştur. Parayı cüzdanına
koyar.

Ayda arkasını dönüp gitmeye yeltenir. Bir anda bir şey
unutmuş gibi arkasını döner.

AS yoktur.

Ayda şaşırır. Dönüp dükkandan çıkar.

Ayda’nın balıklarının yüzlerini görürüz.
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5 IÇ. EV - GECE

Ayda şaşkın bir şekilde akvaryuma bakmaktadır.

Akvaryum mavi ışıkla aydınlatılmış içinde kayalar ve
çeşitli bitkilerle çok büyülü görünmektedir. İki balık
huzurlu bir şekilde yüzmektedirler. Balıklardan biri dönüp
Ayda’ya bakakalır.

Ayda gözlerini kırpmadan balığa bakmaktadır.

Evde elektrik gidip gelir, rüzgardan pencere PAT diye
açılır. Perdeler havada uçuşur, TV karıncalanır.

Ayda’nın fiziksel varlığı balığın içine girer. GULP!

Kıyafetleri salonun parkesinde kalmıştır.

6 AKVARYUMUN İÇİ

Akvaryumun maviliği ve karanlığı gizemli, sonsuz bir dünya
gibi.

Balıklar yüzüyor...

Kayaların arasında saklanıp birbirlerini arıyorlar.
Etrafta dolanıyorlar. Ve birbirlerini tekrar buluyorlar.

Dolaşırlar, öpüşürler, süzülürler, yaprakların arasında
gezinirler.

7 IÇ. EV - GÜN

Salon sessiz ve kıpırtısız. Alarm çalıyor.

Ayda akvaryumdan çıkar. Islak ve çıplak bir şekilde yerde
bulur kendisini. Her tarafından sular akmaktadır.

8 IÇ. EV - GÜN

Ayda iş kıyafetlerini giyer. Aynada kendini kontrol eder.

9 IÇ. EV - GÜN

Ayda evden dışarı çıkar.

10 IÇ. IŞYERI - GÜN

Kahve makinesinden ağır ağır su damlamaktadır. Suyun
düştüğü fincandaki su dalgalanır, taşar. Fincanın her
yanından sular akar.

Ayda elinde dosyalar dalgın bir şekilde bunu izler. Yanına
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ADAM gelir. Ayla kendine gelip Adam’ı fark eder. Zoraki
şekilde Adam’a gülümser.

11 IÇ. EV - GECE

Ayda kapıdan içeri girer. Koşarak salona gelir. Akvaryuma
doğru gider.

12 IÇ. EV - GÜN

Ayda akvaryumdan çıkar. Çıplak ve ıslak.

Giyinir.

Evden çıkar.

Akvaryumdaki balıklar hareketesizdir.

Masanın üzerinde balık yemi kutusu durmaktadır.

13 IÇ. EV - GECE

Ayda eve gelir. Koşarak salona geçer. Akvaryuma bakar.

Balıklardan biri yerde yatmaktadır, diğeri de sıradışı
davranışlar göstermektedir.

Ayda çok üzülür. Konsantre olup o balığın içine girmeye
çalışır. Kendini sıkmaya başlar.

Balık kıpırtısız yatmaktadır.

Ayda başaramaz.

Ayda salonda bir köşeye çökmüş hüngür hüngür ağlamaktadır.

Akvaryumdaki diğer balık onu izlemektedir.

14 IÇ. OFIS - GÜN

Ayda dalgın, gözleri kırmızı, oturmuş uzaklara bakıyor.

ADAM elinde çiçeklerle Ayda’ya doğru gelir. Rengarenk
harika çiçekleri Ayda’ya uzatır. Ayda kafasını kaldırıp
Adam’a bakar. Karşısında güler yüzlü, yakışıklı birini
görünce kötü ruh halinden çıkar. Gülümser.

Adam mutlu, dönüp gitmeye yeltenir..

Ayda adamı durdurur. Bir kağıda adresini yazıp Adam’a
verir.

NOTTA YAZAN:
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”Kadıköy’de Gizem Sokak No17 D8

SAAT 8’de”

Adam kağıdı alıp Ayda’ya gülümser. Uzaklaşır..

Ayda’nın gözü dalar.

15 IÇ. EV - GECE

Ayda kapıyı açar. Adam elinde şarap, çiçekler ve çikolata
beklemektedir.

Balık akvaryumun içinde çıldırır.

Salondaki rahat kanepeye otururlar. Etrafta mumlar
yanmakta, romantik bir müzik çalmaktadır.

Ayda ve Adam yakınlaşır.

Akvaryumda tuhaf şeyler olur, su sallanır. Bir rüzgar
eser, bazı mumlar söner.

Ayda kendini kötü hisseder, balığa bakar. Adam Ayda’nın
yüzünü kendisine çevirir, yüzünü okşar. Öpmek için
birbirlerine yaklaşırlar.

GÜMMMM!

Akvaryum patlamıştır. Camlar ve su her yere saçılır.

Akvaryum Satıcısı (AS) çırılçıplak ve ıslak şekilde Ayda
ve Adam’ın önünde durur. İkisi de çok korkar.

Adam kendini savunmak için ayağa kalkar, şamdanlardan
birini alır. Akvaryum Satıcısı onu kovalar. Adam evden
kaçar.

Ayda olan biteni şok içinde izlemektedir.

AS adamı kovup kapıyı arkasından kapatır. Ayda uzaktan onu
izlemektedir. AS arkasını dönünce Ayda’yla göz göze gelir.

Ayda’nın gözü adamın penisine kayar. AS durumu fark edince
hemen kendine bi havlu bulup sarınır.

Ayda dizleriyle yere çöker. Yerde çırpınan balığı eline
alır.

Balık hareketsizleşir. Ölür.

ROMANTİK MÜZİK ÇALMAYA BAŞLAR

Ayda durumu anlamaya başlar, gerginliği kaybolur.

FLASHBACK: (Görüntüler çok hızlı bir şekilde akar.)
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16 IÇ. DÜKKAN - GÜN

Ayda akvaryumdaki balıklara bakar. AS onu izlemektedir.
Işıklar içinde Ayda çok dalgın ama güzel görünmektedir.

AS büyülenmiş gibi onu izler. Cesaretini toplar.

AS Ayda’ya seslenir.

Ayda duymaz.

AS Ayda’yı dürter. Ayda bir anda sıçrar.

AS de korkar. Ayda onu korkuttuğunu fark edip güler. AS de
güler.

AS paraüstünü ve faturayı Ayda’yı verir. Ayda akvaryumu ve
balıklarını poşetlere koymuştur. Parayı cüzdanına koyar.

Ayda arkasını dönüp gitmeye yeltenir.

AS Ayda’nın gidişine üzülür. Poşetteki balıkla göz göze
gelir.

AS bir anda ortadan kaybolur.

Ayda bir anda bir şey unutmuş gibi arkasını döner. AS’yi
göremeyince şaşırır.

Ayda dönüp dükkandan çıkar. AS’nin kıyafetleri yerde
durmaktadır.

17 AKVARYUMUN IÇI

İki balık akvaryumda dolaşır, süzülür, öpüşür...

18 IÇ. EV - GÜN

Ayda akvaryumdan çıkar. Islak, çıplak.

Ayda giyinir.

Ayda evden çıkar. Kapı kapanınca AS akvaryumdan çıkar.
Islak ve çıplaktır. Şappıdık şappıdık sesler çıkararak
evde dolaşır.

AS Ayda’nın eşyalarını karıştırmaktadır.

Ayda’nın kıyafetlerini koklar.

Yatakta yuvarlanır.

Ayda’nın fotoğraflarına bakar.
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19 AKVARYUMUN IÇI

Balıklar akvaryumda süzülmektedir.

20 IÇ. EV - GÜN

Ayda evden çıkar. AS akvaryumdan çıkıp koşarak mutfağa
gelir. Buzdolabını açar. Bir tencere sarma bulur. Çıkarıp
hapur hupur yemeye başlar. Bulduğu her şeye saldırır.

AS bornuza sarınmış kanepede yatarak tv izlemektedir. Kapı
sesleri duyulur.

AS bornozu çıkarıp görünmeyecek bir yere atar. Koşarak
akvaryumun içine girer.

Diğer balık hareketsiz bir şekilde yatmaktadır.

Ayda içeri gelip ölü yatan balığı görür.

Ağlar.

21 IÇ. EV - GECE

Ayda elinde duran ölü balığa bakmaktadır.

Belinde sarılı havlusuyla AS gelir. Ayda ayağa kalkar.
Bakışırlar.

Ayda gülümser.

22 DIŞ. DENIZ KENARI - GÜN

Ayda gülümser. AS de ona bakıp güler, elini uzatır. El ele
tutuşurlar.

UZAK PLAN: Deniz kenarında kimse yoktur. Yerde kıyafetler
vardır.


