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Tanışma- I
Engin, arkadaşı Murat’la sınıfın kapısının önünde konuşuyorlar. Ders bitmiştir. Bu arada
yanlarına iki genç gelir. Gencin birisinin adı Zeki, diğerinin adı da Hakan’dır

Zeki:
Engin:
Hakan:
Murat:
Zeki:
Engin:
Zeki:
Engin:
Hakan:
Murat:

.

- Affedersiniz. İyi günler. Biz 108 no’lu sınıfı arıyoruz.
- Burası
- Ders yok mu?
- Hayır, var ama şimdi teneffüs.
- Benim adım Zeki, arkadaşımın adı da Hakan
- Benim adım Engin, bu arkadaşımın adı da Murat
- Memnun oldum.
- Biz de memnun olduk.
- Biz de burada okuyacağız. Daha yeni geldik. Dersler başlayalı kaç hafta oldu?
- Yaklaşık bir hafta oldu

Hakan ve Zeki endişelenir.

Engin:
Murat:
Zeki:

- Üzülmeyin, biz size ders notlarını veririz
- Tabii neden olmasın. Peki siz nereden geliyorsunuz?
- Ben Kayseri’den, arkadaşım da Samsun’dan geliyor.

Bu arada zil çalar.

Engin:

- Ders başlıyor. Sınıfa girelim.

Tanışma- II

İlkokul bahçesinin giriş kapısının önü. Zil çalmakta. Ders bitti. Öğrenciler, akın akın okul
binasından çıkıp bahçe kapısına hücum ediyorlar. İkizler de koştura koştura geliyorlar. Bu arada
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aynı yaşta olan bir kız öğrenci yanlarına gelir.

Kız öğrenci:

- Bir dakika!

Orhan, Ayhan merakla durur. Kız öğrenci yanlarına gelir.

Kız öğrenci:
Ayhan:

- Orhan sen misin?
- Hayır ben Orhan değilim. Ben Ayhan’ım

Kız öğrenci Orhan’a döner.

Kız öğrenci:
Orhan:
Kız öğrenci:
Orhan:
Ayhan:
Kız öğrenci:
Orhan Ayhan:

- Öyleyse Orhan sensin.
- Evet benim, peki sen kimsin?
- Benim adım Ceren. 5- C’de okuyorum. Kitabını düşürdün.
- Teşekkür ederim.
- Kardeşim adına ben de teşekkür ederim.
- Rica ederim. Görüşmek üzere!
- Güle güle.

Tanışma- III

Konservatuar Bölümünün kantini. Kalabalık öğrenci grubu. Üniversite öğrencileri
masalarda çay içiyorlar. Gürültülü bir ortam. Çiğdem ve arkadaşları kantinin bir köşesinde bir
masada oturuyor. Çaylarını yudumlarken ders notlarına bakıyorlar. Bu arada masalarına bir kız
ve bir erkek öğrenci gelir. Gelen kızın adı Demet ve erkek öğrenci de kuzeni Ufuk’tur
.

Kız öğrenci:
- Selam arkadaşlar.
Masadakiler:
- Selam Demet. Nasılsın? Buyur, gel otur.
Demet:
- Sağolun. Sizi kuzenimle tanıştırayım. Kuzenim Ufuk, Ankara
Üniversitesi, Dil- tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü birinci sınıf öğrencisidir.
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Ufuk başıyla masadakileri selamlar.

Çiğdem:
Ayla:
Lale:
Ufuk:

- Ben Çiğdem.
- Ben Ayla.
- Ben de Lale, memnun oldum.
- Ben de memnun oldum.
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