İÇ

- SINIF - GÜNDÜZ

Sınıf boşta kalmış, gürültülü bir şekilde KONUŞMAKTADIR. Gumball
kağıttan uçaklar fırlatır. Darwin ŞARKI SÖYLEYEREK sıradan sıraya
zıplar.
Bayan Simian sınıfın önünde durmaktadır. Yanında komple üniformalı
ve ekipmanlı bir itfaiyeci vardır.
Bayan Simian
Dinleyin çocuklar! Dinleyin!
İtfaiyeci, sınıfı hortumla SIRILSIKLAM eder. Birden SUS kesilirler
ve sıralarına koşuşurlar.
Bayan Simian, itfaiyeciye cilveli cilveli gülümser.
Bayan Simian
(kıkırdar)
Teşekkürler itfaiyeci bey. (sınıfa) Bugün meslek deneyim günü. Adını
okuduğum kişi tahtaya çıkıp akıl hocasıyla tanışacak.
Bayan Simian, listesine bakar.
Gumball parmaklarını çaprazlar.
Gumball
Lütfen beni seç, lütfen beni seç!
Bayan Simian
Tobias, bugün itfaiye istasyonundasın.
Yaşasııın!

Tobias

Tobias, Gumball’a kendini beğenmişçe sırıtır ve koşarak tahtaya
çıkar. İtfaiyeciye bir beşlik çakar ve sınıftan çıkarlar.
SONRAKİ SAHNE:
İÇ

- SINIF - GÜNDÜZ

Bayan Simian’ın yanında pilot gözlüklü bir polis vardır. Bayan
Simian listesine bakar.
Darwin kolunu uzatabildiği kadar uzatarak el kaldırır.
Darwin
Beni seç, beni seç!
Bayan Simian
Carmen, sen polis merkezinde olacaksın.
Yaşasın!

Carmen

Carmen koşarak tahtaya çıkar. Polis ona gülümser.
Polis
Bugün polis arabasına bineceksin!
Darwin suratını sırasına gömer.
Darwin
Bu haksızlık!
										
İÇ

SONRAKİ SAHNE:

- SINIF - GÜNDÜZ

Bayan Simian’ın yanında bir jonglör palyaço vardır, Miss Simian
listesine bakar.
Muz Joe.

Bayan Simian

Muz Joe, bıkkın görünen Darwin ve Gumball’un yanından seke seke
geçerek tahtaya çıkar.
SONRAKİ SAHNE:

İÇ

- SINIF - GÜNDÜZ

Damalı pantolonlu ve şapkalı bir aşçı, kucak dolusu çikolatayla
birlikte Bayan Simian’ın yanında durmaktadır.
Bayan Simian
Penny, bugünü çikolata fabrikasında
geçireceksin!
Gumball
Oraya ben gitmeliydim!
Penny; Gumball ve Darwin’e bir bakış attıktan sonra koşarak tahtaya çıkar.
SONRAKİ SAHNE:
İÇ

- SINIF - GÜNDÜZ

Sınıfta somurtarak oturan Darwin ve Gumball dışında kimse kalmamıştır.
Gumball
Umarım en iyisini sona saklamıştır.
Bayan Simian SİNSİCE gülümser.
Bayan Simian
Hem de nasıl!
İçeri, ellerinde su damlatan iki paspasla Rocky girer. Rocky
sırıtır.
Rocky
Merhaba çocuklar! Paspaslarım var!
Gumball ve Darwin’in ağzı bir karış açılır.
Hayıııır!

Gumball/Darwin

Bayan Simian zevkle KIKIRDAR.
İÇ

- OKUL KORİDORU - GÜNDÜZ

Gumball, Darwin ve Rocky koridorda yerleri süpürmektedir. Gumball
paspası kovadan su saça saça çıkarır ve yerde sürükleyerek büyük,

ıslak bir iz bırakır.
Gumball
Of ya, bu berbat bir şey.
Gumball arkasını döner ve Bayan Simian köşeden koşarak gelirken
ıslak zeminde kayarak KÜT diye düşer.
Gumball OFLAR, bir şeyden haberi yoktur.
İÇ

- YÜZME HAVUZU - GÜNDÜZ

Gumball ve Darwin, boş yüzme havuzunun kenarında Rocky’nin hortumları dizmesine yardım etmektedir.
Darwin
Rocky, sen hep hademe olmak mı
istemiştin?
Rocky
Hayır, ‘MEFTA MEFTA’ diye bir müzik
grubum vardı. Çok meşhurduk.
Gumball
Bir dakika, senin mi müzik grubun
vardı? Yok artık!
Rocky muslukları açar. Su, yüzme havuzuna AKIN EDER.
Rocky
Aynen. 80’lerde bütün dünya bizi
dinlerdi.
Darwin
Vay bee! Milyon sene falan önce!
Gumball
Müziğinizi dinleyebilir miyiz?
Rocky
Tabii, süpürge dolabında bir kasetim
var! Hadi coşalım!
Gumball ve Darwin beşlik çakar. Rocky’yi takip ederek yüzme
havuzundan ayrılırlar. Musluklar hala su FIŞKIRTMAKTADIR.

İÇ

- SÜPÜRGE DOLABI - GÜNDÜZ

Dolap paspaslar, kovalar, süpürgeler ve temizlik ürünleriyle
doludur.
Çamaşır suyu fıçısı üstüne oturtulmuş bir müzik setinde bangır
bangır heavy metal MÜZİK çalmaktadır.
Rocky, Darwin ve Gumball kafa sallayarak ve çılgın gitar çalma
hareketleri yaparak müziğe eşlik eder.
Bu harika!

Gumball

Darwin
(death metal sesiyle)
Rooooock!
Şarkı biter.
Rocky
İşimizin başına dönmeliyiz.
Rocky müzik setini kapatır. Gumball ve Darwin OFLAR.
DIŞ - YÜZME HAVUZU - GÜNDÜZ
Gumball ve Darwin somurtur ve yüzme havuzunun köşesinden dönen
Rocky’yi takip eder.
Binanın kenarlarından havaya kalkıp indiğini ve pencereden su
sızdığını kimse fark etmemektedir. Bütün oda su dolmuştur!
Rocky
Ama hademelik de müzik grubunda çalmak kadar iyi sayılır.
Gumball ve Darwin birbirlerine bakar ve şüpheyle kafa sallar.
Yüzme havuzunun kapısı, arkasındaki suyun ağırlığıyla bükülür,
dışarı su SIZAR.
Rocky
Kapının nesi var böyle?
Gumball yüzme havuzunun kapısını açar. Dev su dalgası dışarı
FIŞKIRIR.

Yihuuu!

Darwin

Darwin dalganın tepesinde hızlandıkça hızlanır. Gumball da atlar!
Yaşasıın!
İÇ

Gumball

- OKUL - GÜNDÜZ

Su, gelgit dalgası gibi koridorlardan FIŞKIRARAK ilerler. Gumball
ve Darwin SEVİNÇLE BAĞIRARAK sörf yapar.
İÇ

- SINIF - GÜNDÜZ

Bayan Simian yepyeni bir elbiseyi üstüne tutmakta ve aynadaki
yansımasına hayran hayran bakmaktadır.
Bayan Simian
Güzel oldum! Bu yeni elbise, itfaiyeci beyin aklını başından alacak!
Koridorlarda ilerleyen suyun sesi duyulmaktadır.
Kapı KIRILARAK açılır. Su içeri HÜCUM eder.
Ha?

Bayan Simian

Bayan Simian, dalgaya kapılır.
Amanıın!

Bayan Simian

Dalga, sınıfın camını kırıp taşar ve Bayan Simian gözden uzaklaşır!
DIŞ - OKUL BAHÇESİ - GÜNDÜZ
Dalga, Bayan Simian’ı okul kapısındaki bir çamur birikintisine
bırakır. Bayan Simian sırılsıklamdır ve öfkeden çıldırmıştır!
Bayan Simian
Yeni elbisem!

Gumball ve Darwin dalganın arka kısmında bahçe boyunca sörf yapar.
Darwin
(şarkı söyler)
Herker sörf yapıyor Elmore Lisesinde!
Gumball
Harikaydı! Hademeliğe bayıldım.
Dalga onu Bayan Simian’ın ayaklarına bırakır.
Yüzünden ve elbisesinden şarıl şarıl su akan Bayan Simian, Gumball
ve Darwin’e ters ters bakar.
Gumball ve Darwin’in yüzü düşer.
Amanın!

Darwin

Bayan Simian
Gumball! Darwin! Cezalısınız! Bir ay
boyunca!
Gumball/Darwin
Bu haksızlık!
Gumball
Aman be, hademelikten nefret ettim!
Gumball ve Darwin somurtur.

