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Tik tak, tik tak, tak tiki tak, tiki tiki tiki tak,tiki tak taka
tuk, tuka tak taka fluk, mluk, pluk, Tiki tak, tik tak...

Zaman, bir cismin (örneğin  saatin ya da yıldızların) hareketleri ile
tanımlanır, bu hareketlerin sayısıdır zaman. (Bu da ne demek?)

Dörtten fazla arkadaşla birlikte olurken.

Zamanı saatle ölçüyoruz.

Zamanı sanki nefes alır
gibi kullanıyoruz.

Birinin taşınmasına yardım ederken.

Sevdiğin biriyle telefonda konuşurken 
(Fatura çok pahalı gelebilir!)

Bir sihirbazın numaralarını izlerken
(Zamanı geri çevirip bir daha

izlemek istiyorum).

Gitar çalarken.
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Zaman habire geçiyor. Bazen hızlı. (Nasıl geçtiğinin farkına varılmıyor.)

Saniyeler kalp atışlarımız.
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Ekmek arası köfte

olsa da yesem

Bazen  birini beklerken, “Birazdan geliyorum,” der.
Ama o birazdan dediği ne kadar bir süre?

Çamaşır makinesi tamircisi, “birazdan”, dedi,

Yoldayım,
birazdan geliyorum. 

Bekliyorum, bekliyorum,
çok sonra geliyor.

üç gün sonra geldi.

Boşu boşuna beni bekletmekle
zamanımdan aldı.

Ben daha hazırlanmakta iken, Serdar hemencecik gelmiş!

Ben
geldim!

“Bunu böyle yapmalısın,
şunu şöyle düşünmelisin,”
diye sürekli öğüt verenleri
dinlemek zorunda kalırken.

Kötü bir film izlerken.
(Bakma sen de, kapat!)

Birini beklerken.
(örneğin doktoru.)

Bazen dersler inanılmaz yavaş geçer.

Zaman bazen yavaş geçiyor.
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Her zaman yapacak çok önemli şeyler var! Yapılması GEREKEN bütüüüün  
o önemli şeylere rağmen...

Anneanne dikiş
kutusunu düzenliyor.

Zeynep, hâlâ müzik dinliyor.

Vedat da çiçekleri suluyor.

Bora, saç modeli ile
uğraşıyor.

Marlen son bir kez daha
çekirdek yiyip Boğaz

manzarasına  bakmak istiyor.

İnsan galiba kendi özel zamanını 
sevdiği şeyleri yaparak uzatmak 
ister ve hiiiiç bitmesini istemez.

Bir an önce hazırlanıp okula
geç kalmamam gerek!

(Kalem, silgi, anahtarlarım...
Her şeyi aldım mı?)

Ben de kursuma
gecikmemeliyim.

• Saat 17.00’de
   piyano çalmak.

• Sevil Hanım’a
   aşure götürmek.

• Ödevler.Bir hatırlatma listesi yazmak 
belki iyi olur...

Tofi’yi dolaştırmam 
gerekiyor!
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Geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere üç 
zaman dalgası                  vardır.

Önümüzdeki pazartesi
derslerimi kesin

çalışmaya başlayacağım!

Yarından itibaren insanlara
daha fazla yardımcı olacağım!

Ayşe daha çok geçmişte yaşıyor.
“Küçükken Ali saçımı çektiği için 

artık anlaşamıyoruz.”

Saklambaç, sek sek, ebelemece...

Ahhh!

Bugünkü gençler otobüste
yaşlılara yer vermiyorlar.

Eskiden domateslerin 
tadı çok farklıydı.

Müzik daha hoştu.

Oyunlar ve oyuncaklar 
ne kadar zevkliydi!

Bazı kişiler geleceğe göre yaşar.

On sekiz yaşına gelince     daha farklı olacak!HER ŞEY

Bundan sonra daha az
çikolata yiyeceğim...

Emekli olunca
dünya turuna çıkacağım!
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Bazıları geleceği öyle merak ederler ki, neredeyse
bekleyemezler. Onlar büyülü yöntemlere başvururlar.

Halbuki hepimiz, ŞU ANDA, ŞİMDİ ve BURADA (senin için neresi ise) yaşıyoruz.
Her yeni an, bir şimdi! (Geleceği ve geçmişi bir kenara bırakıp an’ı yaşayalım!)

=yeni bir an             =yeni bir an             =yeni bir an
(An’lar pek gözükmez, birden karşınıza çıkar, yakalamak lazım!)

Yakından bakabilirsin!

Ya da elin çizgilerine bakar;
“Adı P harfi ile başlayan biriyle 

tanışacak ve kuzeye bir
yolculuk yapacaksınız.”

Kiraz küpesi takılabilir!

Sivrisineği duyuyor musun?

Şimdi yağmurda dolaşalım!

Canım resim yapmak istiyor!
(Sanatta neyin, nasıl, nereden 

ve ne zaman çıkacağı hiçbir 
zaman bilinmez.)

Hadi, şimdi de eve gidip kurulanalım!

Gökkuşağının güzelliğinin
keyfini çıkart!

Kirazın tazeliğine bakar mısın?

Kahve falına bakar;
“Çok yakında bir mektup alacaksın.” 15



Okumaktan hiç vazgeçmemen dileğiyle...
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