
LALA LAND

Sebastian
Evde olmak çok güzel

Mia
Evde olduğun için çok mutluyum

Sebastian
Oyun nasıl gidiyor?

Mia
Gerginim bayağı..

Sebastian
Neden?

Mia
Çünkü ya insanlar gelirse?

Sebastian
Saçmalık! Onların ne düşündüğüyle ilgili mi gerginsin sen?

Mia
Gergin olduğum şey yapmakla ilgili ve bir sahnede durup insanların 
karşısında oynamak. Yani bunu söylememe bile gerek yok! Çünkü 
anlamıyorsun ben korkuyorum...

Sebastian
Harika olacak... Onlar seni görecekleri için şanslılar... 
Sabırsızlanıyorum..

Mia
Valla Ben değil.
Ne zaman gidiyorsun ? Sabah mı?

Sebastian: 
Evet, sabah 6.45`te Boise’ye

Mia
Boise?



Seb
Sende gelmelisin..

Mia
Boise `ye mi?

Sebastian
Evet, hem ölmeden önce yapılacaklar listenden de kaldırırsın...

Mia
Gerçekten çok heyecanlı olurdu. Keşke gelebilseydim.
Turneden sonra ne yapıyorsun?

Seb
Niye gelemiyorsun?

Mia
Boise`ye mi gelemiyorum? 

Seb
Evet

Mia
Prova yapmam gerek çünkü. 

Seb 
Evet ama her yerde prova yapabilirsin?

Mia
Senin olduğun her yerde?

Seb
Yani, evet

Mia
Yani, galiba...Tüm eşyalarım burada ve oyun 2 haftaya başlıyor. Bu 
yüzden olabileceğini gerçekten sanmıyorum. Keşke yapabilseydim.

Seb
Ozaman bir birimizi nezaman görebilirsek ozaman görmeye 
çalışacağız.



MİA
Biliyorum ama işin ne zaman biter? 

Seb:
Anlamadım ne ne zaman biter?

Mia
Tüm turneyle işin ne zaman biter?

Seb
Turne bitince kayda giriyoruz, sonra yine turneye çıkıyoruz.
Biliyorsun dimi albüm yapabilmek için turneye çıkıyoruz, sonra çıkan 
albümun turunu yapabilelim diye

Mia
Yani uzun vadede gibi mi?

Seb
Uzun vade ile ne demek istedin?

Mia

Uzun vade derken yani bu grupla uzun süre devam edecek misin 
diyorum? Turnede yani?

Seb

Peki ne yapacağımı sanıyordun?

Mia

Bilmiyorum yani bu konuda gerçekten çok düşünmedim. Bilmiyorum 
yani grubun...

Seb
Yani grubun başarılı olacağını mı düşünmedin?

Mia
Hayır gerçekten demek istediğim bu değildi.



Demek istediğim yalnızca yani.. ne kadar turnede olacaksın? aylarca 
mı, yıllarca mı?

Seb

Yani evet, sırf bu son kayıt için bir iki yıl turnede olabilirim.. 

Mia

Çaldığın müziği seviyor musun?

Seb
Bilmem.. Ne farkeder ki?

Mia

Çok farkeder! eğer hayalinden vazgeçeceksen tabi ki fark eder.
Yıllardır bu yolda sevdiğin şeyi çalıyorsun. 

Seb

Çaldığım müziği sen seviyor musun?

Mia
Evet seviyorum.
Yalnızca senin sevdiğini düşünmemiştim.

Seb
Evet şey..

Mia
Yani, en kötü Keith demiştin ama şimdi yıllarca onunla birlikte 
turnede olacaksın bu yüzden yalnızca...

Seb
Şu anda ne yaptığını bilmiyorum?

Mia
Yapmıyorum. Bunu niye yapıyorsun da ne demek?



Seb
Bunu yapmamı istediğini sanıyordum ama şimdi yapmamı 
istemiyorsun gibi görünüyor...

Mia
Nasıl yani yapmanı istiyor muyum?

Seb
Benim için istediğin buydu.

MİA
Bu grupta olman mı?

Seb
Düzenli bir iş için grupta çalmam
Olmam işte bilirsin... 

Mia
Tabiki düzenli bir işin olmasını istedim.
Böylece kendine, hayatına bakabilir ve kulübünü açabilirsin. 

Seb
Evet bende öyle yapıyorum. Yani niye kutlamıyoruz hiç anlamış 
değilim

Mia
Niye kulübünü açmıyorsun?

Seb,
Kimse o kulübe gitmek istemez diyen sendin.
Adı Şişte tavuk olan kulübe kimse gitmek istemez

Mia
Adını değiştir o zaman. 

Seb
Kimse caz sevmiyor sen bile!



Mia
Sayende artık cazı seviyorum. 

Seb
Hep bunu yapmamı istediğini sanıyordum. Ne yapayım sence? Her 
gün meteliğe kurşun atıp jingle bells çalarak kimsenin gelmek 
istemiyeceği bir jazz klubu mü açmaya çalışayım…

Mia
Öyle demiyorum demek istediğim
Dişinden tırnağından kazandıklarını alıp kulübünü açmıyorsun!

Seb
Kimsenin gitmek istemediği bir kulüp mü açayım?

Mia
İnsanlar kulübüne gelmek isteyecekler. Çünkü bu konuda 
tutkulusunve insanlar başkalarının tutkulu oldukları şeyleri severler. 
İnsanlara unuttuklarını anımsatacaksın.

Seb

Ben böyle olduğunu görmedim.. Ya her neyse işte, artık büyüme 
zamanı.. Düzgün bir işim var artık bunu yapıyorum eğer senin de 
bununla ilgili bir sorunun vardıysa neden o sözleşmeyi imzalamadan 
söylemedin?

Mia
Peşinden gittiğin tutunduğun bir hayalin olduğunu işaret ediyorum.

Seb
Hayalim bu! Bu benim hayalim!

Mia
Hayalin bu değil ki

Seb
Insanlar ömür boyu çalışır başarılı bir şeyin içinde olabilmek için, 
insanların sevdiği.. Yani artık sonunda insanların sevdiği bişey 
yapıyorum..



Mia
Sen ne zamandır sevilmeyi önemsiyorsun?

Seb,
Sen oyuncusun neden bahsediyorsun?

Sessizlik...

Seb
Ben kıçımın üstünde yatarken kendini daha iyi hissettiğin için 
seviyordun belki de beni..

Mia
Dalga mı geçiosun?

Seb
Hayır, bilmiyorum ( YANGIN ALARMI ÇALIYOR!!! )


