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K    İ    Ş    İ    L    E    R
(Sahneye Giriş Sırasıyla)
PINAR
ANNE
UYKU PERİSİ
ÎYÎLİK PERİSİ
NEŞE PERİSİ
UMUT PERİSİ
RÜYA- PERİSİ
TEMBELLER   KRALI
YALANCI
AKIL  (Daha sonra Kral Akıl)
ALPER
SEVİL
SEVGİ  KRALİÇESİ

DEKOR
Birinci bölümün dekoru Pınar'ın odasıdır. İkinci bölüm ise Tembeller Ülkesinin
dekorudur.

GÎYSÎLER .     
Perilerin kanatlı, uzun, güzel, renkli giysileri vardır. Tembeller Kralı pejmürde,
kirli, uzun bir . kral cüppesi giymiştir, Başında kendisine büyük gelen bir taç
vardır. Yalancı, palyaço ile şeytan arası bir kılıktadır. Pınar, Alper ve Sevil
çocukların günlük giysileri içindedirler.

PERDE  ARASI
Perde arası, tiyatronun dekor değiştirme olanaklarına göre ya ikinci sahne
başında ya da ikinci sahne sonunda verilir,

BİRİNCİ   BÖLÜM
BİRİNCİ   SAHNE
(Pınar'ın odası. Odada bir yatak, bir kitaplık, bir çalışma masası vardır. Pınar
ders çalışmaktadır. Masanın üstünde kitaplar, defterler, yerde yırtık sayfalar.
Duvarda Pınar'ın yaptığı resimler vardır. Pınar masa başında yorgun ve
uykusuzdur. Zorla ders çalıştığı bellidir. Saat dokuzu vurur.)
PINAR — (Kendi kendine) Off... Saat dokuz oldu. Daha dersim bitmedi.
Yazmaktan kolum yoruldu. Öyle de uykum var ki... (Ağlamaklı.) Ne yapsam?



Bu kadar ders verilmez ki...
ANNE — (Elinde bir süt bardağı ile içeri girer, sütü masaya bırakır, Pınar'ın
saçlarını okşar.) Pınar'cığım, hadi sütünü iç de yat artık.
PINAR — (Telâşlı.) Ay... Olmaz ki anne. Çok dersim, var daha. Öğretmen öyle
çok ders veriyor ki...
ANNE — İstersen şimdi yat uyu. Yarın sabah erken kalkar çalışırsın.
PINAR — Olmaz anne, sabaha da şiir ezberleyeceğim.
ANNE — Peki. Unutma ama Pınar, uykunu da alman gerek.  (Çıkarken) Hadi
bakalım,  başarılar...
(Pınar yazmaya koyulur. Yazarken ikide bir başı düşer uykudan. Rüyayı
anımsatan bir müzik duyulur. Sahneye sıra ile Uyku, Rüya, Neşe, İyilik ve
Umut Perileri girerler.)
UYKU P. — (Beyaz uzun bir gecelik giymiştir. Başında bir başlık elinde yarı
yanmış bir mum vardır. Şarkısını söyler.)
Uyu sen uyu Pınar Senin bütün yıldızlar Uzaklardan rüyalar Gelir hep seni
arar.
İYİLİK P. — (Mavi giysiler içindedir. Mavi ışıklar içinden şarkısını söyler.)
İyilik Perisiyim Sevginin ecesiyim Gönüldeki çiçek ben Yürekteki gerçek ben.
NEŞE P. — (Pembe giysiler içindedir. Pembe ışıklar içinden şarkısını söyler.)
Neşe Perisi benim hah hah hah... Kahkahayla gülerim hah hah hah,.. Hiç
durmaz dans ederim hah hah hah... Sevinç dolu gözlerim hah hah hah...
UMUT P. — (Yeşil  ışıklar içinden gelir,  yeşil giysileri ile şarkısını söyler.) 
Umut Perisi adım,
Yarınlar arkadaşım.
Eğer ben olmasaydım
Hayat olurdu yarım.
RÜYA P. — (Renkli ışıklar içinden renkli giysileri ile şarkısını söyler.)
Ben Rüya Perisiyim
Uykuların eşiyim
Gecelerin rengiyim
Hayaller bekçisiyim.
PERİLER KOROSU -- (Hepsi el ele tutuşup birlikte dans ederler ve şarkı
söylerler.)
Gözüne uyku dolsun
Pınar'a selâm olsun
Rüyası renkli olsun
Pınar'a selâm olsun.
İyilik, Umut, Neşe
Yerleşsin yüreğine Pınar'cık mutlu olsun Pınar'a selâm olsun.
(Işıklar kısa bir an kararır.)

İİKKİİNNCCİİ    SSAAHHNNEE
(Sahne yeniden aydınlandığında periler yoktur. Pınar başını kollarına dayamış
masa başında uyumaktadır. İçeri çok ağır tempoda bir müzikle Tembeller Kralı
girer. Şişman, göbekli, çok yavaş yürüyen, sık sık esneyen, üstü başı lekeler
içinde biridir. Başındaki taç yüzünün ortasına kadar düşer. Kralların giydiği
(masallardaki) bir pelerin vardır üzerinde. Göbeği abartılı bir biçimde
pelerinden dışarı çıkmıştır. Pınar'a yaklaşır.) '



TEMBELLER K. — Pınar.... Pınar... PINAR — (Silkinerek  uyanır.)  Aaa...   Siz 
kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? (Kaçmak ister.)
TEMBELLE K. — Sus Pınar... Korkacak bir şey yok. Görmüyor musun? Ben
kralım.
PINAR — (Korkusu hayrete dönüşür.) Ne kralı? Hangi ülkenin kralı?
TEMBELLER K. — Öyle güzel bir ülkenin kralıyım ki... Bütün çocuklar benini
ülkeme gelmek için carı atarlar. Bütün çocuklar.
PINAR — Neden buraya geldiniz?
TEMBELLER K. — Neden olacak? Seni de ülkeme götürmek için... (Uzun uzun
esner.) Ülkemde neler var bir bilsen...
PINAR — Neler var?
TEMBELLER K. — Eğlence, oyun, oyuncak... (Oturur hemen, uyuklamak
üzeredir.) Yiyecekler... (Uyumaya başlar horultuyla.)
PINAR — Ne biçim kral bu... Uyurken göbeği oynuyor. Neyse... O uyusun, ben
de ders çalışayım.
TEMBELLER K. — (Yerinden fırlar.) Ne? Kim çalışmaktan söz etti? Çalışmak
sözcüğüne kızdığımı bilmiyor musun? (Ayağa kalkar.) Uykum kaçtı işte. Birisi
çalışmaktan söz edince öfkeden kuduruyorum. Benim ülkemde hiç kimse
çalışmaz. Hiç kimse. Hele çocuklar hiç çalışmaz.
PINAR — Ne yaparlar?
TEMBELLER K. — Oynarlar, eğlenirler, dinlenirler, uyurlar... Oh...
PINAR — Kimse çalışmayınca işleri kim yapıyor?
TEMBELLER K. — İş yok ki... (Esner.) Sen de amma zorluk çıkarıyorsun.  Dün
götürdüğüm  çocuk güle
oynaya geldi. Hadi gidiyor muyuz?
PINAR — Olmaz. Gelemem ben. Dersim var.
TEMBELLER K. — Dersten söz etme bana. (Dolaşır.)
PINAR — Bana ülkenizi anlatsanıza.
TEMBELLER K. — Anlatacağım ama çok yordun beni. En iyisi yardımcımı
çağırayım da o anlatsın. Çırp ellerini. Çırp. (Pınar ellerini çırpar.) Şimdi gelir.
(Çok canlı, neşeli bir müzikle Yalancı girer içeri. Çok canlı ve hareketlidir.
Başında bir külah, yanaklarında soytarıların abartılı kırmızısı vardır.
Kollarından renk renk şifonlar sarkmaktadır. Elinde büyük bir torba vardır.
Çevik, hızlı hareketlerle dans eder kısa bir süre. Şarkısını söylerken de çok
hareketlidir.)
YALANCI —
Yalancıdır benim adım
Çok güzeldir benim tadını
Yaklaşırım adım adım.
Gelin benim çocuklarım
*
Doğruluk mu başa belâ
Hadi ordan sen ukalâ
Yalan söyle oh ne alâ
Lâl lâl lâl lâ lâ lâ.

 (Yerlere kadar eğilerek Pınar'ı ve Tembeller Kralını selamlar.) Bir emriniz mi
vardı saygıdeğer Kralım?



TEMBELLER K. — (Pınar'ı göstererek) Gelmek istemiyor. Sen konuş. Benim
çok uykum var.
YALANCI — Emredersiniz Kralım. Siz dinlenin. (Tembeller Kralı hemen
uyumaya koyulur. Yalancı, Kral'ın yanına gider, Kral'ın göbeğine dokunur,
göbek sanki onu itmiş gibi geri sıçrar, Kral'ın tacı ile kendi külahını değiştirir.
Pınar'ı güldürmeye çalışır.) İşte benim ömrüm hep böyle geçer. Oyun,
eğlence, kahkaha. Ben Kral'ın Başyardımcısıyım. îsîm, güldürmek,
eğlendirmektir.
PINAR — Adınız ne?
YALANCI — (Küçük bir dans tutturarak) Yalancıdır benim adım... Çok güzeldir
benim tadım...
PINAR — Ne güzel dans ediyorsunuz?
YALANCI — Oyuncuyum ben. Şairim. Resim yaparım. Müzikten anlarım. Şarkı
söylerim. Bizimle geliyor musun?
PINAR — Yoo... Gelemem. Okulum var. Annem babam var.
YALANCI — Olsun. Bizimle gelmene engel değil ki... İstediğin zaman gelir,
anneni babanı görürsün. Hatta istersen onları da getirirsin bizim ülkemize.
Zavallıcıklar dinlenirler biraz.
PINAR— Sahi onları da getirebilir miyim?
YALANCI — Elbette. Önce sen gel, ülkemizi gör, ondan sonra da gelir anneni
babanı da alırsın. Bizim ülkemizde öyle eğleneceksin ki Pınar... Yığınla çocuk...
Oyun... Oyuncak... (Koşarak torbasından bir bebek çıkarır.) Şu bebeğe bak.
Ülkemizde bunun gibi, bundan güzel, bundan büyük bir sürü bebek var. Sarı
saçlısı, uzun saçlısı, tatlısı ballısı, sazlısı sözlüsü, konuşanı yürüyeni, ağlayanı
güleni... (Bebeği Pınara verir. Pınar bebeği sever. Yalancı torbasından başka
oyuncaklar da çıkarır.) Bak... Hepsine bak. 'Bizim ülkemizde hep oyun, hep
oyuncak, hep eğlence vardır. Ders yok.... Çalışmak yok.
TEMBELLER K. — (Silkinerek uyanır.) Kim çalışmaktan söz ediyor yine?
YALANCI — Hiç kimse Sayın Kralım. Siz uyuyun...
TEMBELLER K. — İyi...  (Uyumaya başlar.)
YALANCI — Sana söylemeyi unuttum Pınar. Ülkemizin bir özelliği de pasta,
şekerleme, çukulatalarıdır. Her yerde bulunur. Hem de bedava. (Torbasını
karıştırarak) Al sana bir kestane şekeri vereyim. (Pınar kestane şekerini alır
almaz dışarıdan ekolu olarak Akıl'ın sesi duyulur.)
AKIL — Pınar, o şekeri yeme sakın.
(Pınar sesi duyar, elindeki şekeri evirir çevirir. Sesten Yalancı ve Tembeller
Kralı den tedirgin olmuşlardır.)
TEMBELLER K. — Geç kaldık. Bu çocuk gelmiyor mu? Burada boşuna zaman
yitir mey elim. Gelmezse gelmesin. Başka çocuklar var, beni götürün diye
yalvaran, onları götürürüz.
YALANCI — Öyle olsun Pınar. Geliniyorsun demek. Bütün o güzel şeyleri
istemiyorsun. Sen bilirsin. (Torbasını toplar, gitmeye hazırlanır.) O zaman otur
masanın başına, ders çalış. (Birden Pınar'ın şekerini yemediğini görür.)
Şekerini yesene. Yersen bu; bebeği sana vereceğim. (Pınar şekeri yer, bebeği
alır.) Nasıl, güzel mi şeker?
PINAR — Çok güzel. (Uzun uzun esner.) Ülkenize gelirsem... İstediğim zaman
buraya gelebilirim. Annemi, babamı da götürebilirim değil mi?
YALANCI — Elbette. Ne zaman istersen.



AKIL — (Girer içeri. Pınar'a yaklaşır.) Pınar, dur biraz. Beni dinle. Tembeller
Kralı ile Yalancı'nın sözüne kanıp onlarla gitme sakın.
(Akıl içeri girer girmez Yalancı ve Tembeller Kralı geri çekilirler, adeta
görünmek istemezler'.)
PINAR — Neden? Biraz dinlenmek istiyorum. Orada hiç ders çalışmak yokmuş.
AKIL — Karar vermeden önce çok iyi düşünmelisin Pınar. Sonradan pişman
olabilirsin.
PINAR — Pişman  olmam.  Pişman olursam  geri  dönerim. Hem niçin sizin
sözünüzü dinleyeyim?  
AKIL — Beni tanımadın mı Pınar? Ben senin aklınım,
PINAR — Siz  benim   aklım  mısınız?  Sizi  daha  büyük sanırdım.
AKIL — Herkesin aklı kendine göredir.
PINAR — Eğlenceler Ülkesi'ne gitmemi neden istemiyorsunuz?
AKIL — Orası Eğlenceler Ülkesi değil ki... Tembeller Ülkesi. Oraya gidersen
bütün gün tembellik edeceksin. Sen de tembel olacaksın.
YALANCI — (Saklandığı yerden) Cennettir bizim ülkemiz. Cennet.
PINAR — Ama ben gitmek istiyorum.
AKIL — Tembellik insanı mutlu etmez Pınar. Tam tersine mutsuz eder.
YALANCI — (Yavaşça ortaya çıkar.) Oyun... Eğlence... Oyuncaklar...
AKIL — Yalan ve tembellikten insana hayır gelmez Pınar. Gitme.
YALANCI — Şeker, çikolata, pasta...  Gel Pınar.
AKIL — Gitme Pınar.
YALANCI — Gel Pınar.
(Pınar bir süre «gitme», «gel» sözleri arasında kalır. Gitmekten yana olduğu
bellidir.)
PINAR — Gitmek istiyorum. Gideceğim.
YALANCI — Yaşa Pınar. Bak göreceksin, öyle eğleneceksin ki...
AKIL — (Üzgün.) O zaman benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Hoşça kal
Pınar. (Çıkar sahneden.)
YALANCI — Sayın Kralım, uyanın. Gidiyoruz. Sayın Kralım... Uyumuş... Ben
onu uyandırmasını bilirim.
(Yüksek sesle) Çalışmak... Çalışmak... Çalışmak...
TEMBELLER K. — (Silkinerek uyanır.) Ne oluyor yine? Kim çalışmaktan söz
ediyor? Çalışmak sözcüğünü yasak etmedim mi ben?
YALANCI — Sayın Kralım, gidiyoruz. Pınar da geliyor.
TEMBELLER  K. — Yaa...   Demek   sonunda   gelmeye razı oldu? Aferin Pınar.
Hadi gidelim bakalım.
PINAR — Gideceğimiz yer çok uzak mı?
YALANCI — Hayır. Çok yakın.
PINAR — Nasıl gideceğiz?
YALANCI — Şimdi görürsün. Uyku Perisi...   (Seslenir.) Uyku Perisi.
(Uyku Perisi gelir. Rüyayı anımsatan bir müzik duyulur. Sahnenin ışıkları
değişirken Uyku Perisi elindeki mumu söndürür.)
YALANCI — (Şarkı söyleyerek)
Uyku uyku tatlı uyku
Masallı rüyalı uyku
Bizi götür ülkemize
Gecelerden gel uyku



Ninnilerden gel uyku
Bizi götür ülkemize.
 (Karartma. Uçmaya benzeyen bir efekt. Kanat çırpma sesi. Müzik.)

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ  SSAAHHNNEE
(Tembeller Ülkesinde sabah. İlk bakışta çocuklarda hayranlık duygusu
uyandıracak bir bahçe. Şekerleme, pasta, kurabiye ağaçlan. Üzerlerinde de
hem yiyecekler asılıdır, hem de ne ağacı olduğu yazılıdır. Şerbet çeşmesi,
çukulata deresi hem yazıları hem de renk ve biçimleri ile görünür. Sahne
gerisinde Pınar, Sevil ve Alper yere uzanmış uyumaktadırlar. İlk Önce uyanan
Sevil olur. Yanında yatan ve derin bir uykuya dalmış

Pınar'ı görür. Alper'in yanına giderek onu uyandırır.)
SEVİL — Alper... Alper. Uyan. Yeni biri gelmiş.
ALPER — (Zorlukla   uyanır.)    Niye    uyandırıyorsun; beni?
SEVİL — (Pınar'ın yanına yaklaşır.) Aaa... Pınar bu. Bizim sınıftaki Pınar.
ALPER — (Gözlerini uğuşturarak Pınar'la Sevil'in yanına gider.) Aaa... Sahiden
Pınar'mış. Hoş geldin Pınar.
PINAR — (Karşısındaki iki arkadaşını görmekten hem şaşırmış hem de
sevinmiştir.) Alper... Sevil... Sizin burada işiniz ne?
SEVİL — Biz buraya geleli çok oldu. Sen ne zaman
geldin?
PINAR — Dün akşam.
ALPER — Daha yenisin. Biz okuldan kaçtığımız gün geldik buraya.
PINAR — Ben görmeyeli çok şişmanlamışsın.
SEVİL — Burada yemekten içmekten başka bir şey yaptığımız yok ki.
ALPER — Bol bol pasta,  çukulata yiyoruz. Baksana her yerde kurabiyeler,
şekerlemeler...
PINAR — Ne kadar güzel. Ben de yiyebilir miyim?
SEVİL — Elbette.
PINAR — (Ağaçtan bir şeker koparır ağzına atar.)
Oyuncaklar, bebekler nerede?
ALPER — Hiçbir şey yok. Yalancı seni de kandırmış
bizi kandırdığı gibi. SEVİL — Hiçbir oyuncak yok. Hiçbir eğlence de yok..
Sıkıntıdan patlıyoruz.
PINAR — 'Peki başka çocuklar? Oyun oynamıyor musunuz?
ALPER — Başka çocuklar var ama...  Hepsi uyuyorlar. Yerlerinden bile zor
kalkıyorlar. Aslında insanın canı oyun oynamak da istemiyor burada.
PINAR — (Etrafına, bakar.) Bebeğim nerede? Dün akşam buraya gelirken
Yalancı bana vermişti.
ALPER — O da aldatmaca. O bebekle daha kaç kişiyi kandırır kim bilir? Sen
uyuyunca almıştır onu.
SEVİL — Buranın en iyi tarafı, .ders çalışmak yok. Okul yok.
PINAR — Annenizi, babanızı özlemiyor musunuz?
SEVİL — İlk günler çok özlemiştik ama  şimdi  öyle
çok uyuyoruz ki aklımıza bile gelmiyor.
(Yalancı  ve  Tembeller Kralı  girerler  sahneye.)
YALANCI — Günaydın çocuklar. Nasılsınız? İyi uyudunuz mu?



PINAR — Benim bebeğim ne oldu?
YALANCI — Hangi bebek?
PINAR — Hani dün akşam bana vermiştiniz.
YALANCI — Sana bebek mi vermiştim? Yanılıyorsun Pınar.
PINAR — Buraya  gelirken  elimdeydi.
YALANCI — Hiç görmedim. Yitirdin herhalde.
TEMBELLER K.— Anayasayı oku.
YALANCI :— Emredersiniz Sayın Kralım. (Göğsünden yuvarlak bir silindir
biçiminde katlanmış kâğıdı çıkarır, okumaya başlar.) Tembeller Ülkesi
Anayasası. Madde i. Çalışmak yasaktır. Çalışanlar cezalandırılacaktır. Madde 2.
Okumak, yazmak yasaktır. Kimin elinde kitap, kâğıt, kalem görülürse o kişi
cezalandırılacaktır. Madde 3. Ülkemizde bol bulunan yiyeceklerden yemek
serbesttir. Madde 4. Tembeller Ülkesi'nden ayrılmak yasaktır. Kimse Kralın
özel izni olmadıkça ülkeden ayrılamaz.
PINAR —- Hani istediğim zaman annemi, babamı görmeye gidebilirdim? Öyle
demiştiniz bana.
YALANCI — Bir yanlışlık olacak. Hiç anımsamıyorsam.
PINAR — Buradan gitmek istiyorum. Evime dönmek istiyorum.
YALANCI — O olmaz işte sevgili Pınar. Artık Tembeller Ülkesi vatandaşısın.
Sayın Kralım, gidebiliriz. (Çıkarlar.)
PINAR — Ne tuhaf. Uykum geldi. Oysa daha sabah..
(Sevil ve Alper de esnemeye başlamışlardır. Çocuklar sahne gerisindeki
yerlerine gider uzanırlar ve uyumaya başlarlar. Müzikle birlikte Periler Korosu
içeri girer)
İYİLİK P. — İşte olanlar oldu. Pınar da tembel çocuklar arasına girdi.
UMUT P. — Onları kurtarabiliriz.
NEŞE P. — Sevgili dostum, her gün buraya bu kadar çok çocuk gelmesi beni
düşündürüyor. Hangisini kurtaracağız?
İYİLİK P. — Niçin bu çocuklar Yalancı'nın sözüne kanıyorlar?
NEŞE P. — Yalancı, çocukları ne zaman kandıracağını çok iyi biliyor.
Çocukların ders çalışmaktan bıktıkları zamanı kolluyor, onları kandırıyor.
Zavallı çocuklar ne kadar direnseler sonunda kendilerini burada buluyorlar.
UMUT P. — Sevgi Kraliçesi geliyor.
SEVGİ KRALİÇESİ --- Günaydın sevgili periler.
PERİLER — Günaydın Sevgi Kraliçesi. (Saygı ile selamlarlar Kraliçe'yi.)
SEVGİ KRALİÇESİ —- (Çocuklara bakar.) Uyuyorlar değil mi? Yazık. Eşim Kral
Akıl uzun bir yolculuğa çıkıyor. Ö kadar üzgün ve umutsuz ki... Onu yalnız
bırakamam. Ben de onunla gideceğim. Sizlerle vedalaşmaya geldim.
UMUT P. — Ama nasıl olur Sevgili Kraliçemiz? Bizleri nasıl bırakırsınız? Sizleri
bu kadar seven perilerinizi?
SEVGİ KRALİÇESİ — Çaresiz. Yapacak bir şey kalmadı artık.
UMUT P. — Peki ama insanlar ne olacak?
SEVGİ KRALİÇESİ — İnsanlar... (İçini çeker, çoh üzgündür.) İnsanlar artık Akıl
ve Sevgi'ye inanmıyorlar.
UMUT — Çocuklar? Çocukları bırakacak mısınız?
SEVGİ KRALİÇESİ — Ne yazık ki çocukları da bırakmak zorundayız. Eşim Kral
Akıl çok uğraştı çocuklar için. Görüyorsunuz işte... Her gün yenileri geliyor.
Çocuklar Yalancı'nın ve Tembeller Kralı'nın sözüne kanıveriyorlar.



NEŞE P. — Ne olur yapmayın Sevgili Kraliçemiz. İnsanlar, hele çocuklar Akıl
ve Sevgi olmazsa yaşayamazlar. Gitmeyin lütfen. Çocukları yalnız bırakmayın.
UMUT P. — Çocuklar gitmenizi istemezler.
SEVGİ KRALİÇESİ —- Bu çocuklar mı? Onlar Tembeller .Ülkesi'nde olmaktan
mutlular.
UMUT P. — Soralım onlara.
SEVGİ KRALİÇESİ — Uyuyorlar. Sizi duymazlar bile.
UMUT P. — (Seyircileri göstererek) Bakın burada pek çok çocuk var. Onlara
soralım. Sevgili çocuklar... Sevgi Kraliçesi ve Kral Akü'm gitmesini istiyor
musunuz? (Yanıtları bekler.) Sevgisiz ve akılsız bir dünyada yaşamak ister
misiniz? Gördünüz, mü sevgili Kraliçem, istemiyorlar.
ÎYÎLİK P. — Kalalım Kraliçemiz. Çocukların hatırı için. Siz ve eşiniz isterseniz
bu çocukları kurtarabiliriz.
(Sessizlik. Uzun bir bekleyiş. Sevgi Kraliçesi ve periler, uyuyan çocuklara,
seyircilere bakar.)
SEVGİ KRALİÇESİ — Peki. Bir kere daha deneyelim. Bu çocukların
kurtulabilmesi için Kral Akü'ın gelmesi gerek. Ona bir haberci yollayacağım.
Önce bu çocukları uyandırın. Uyanınca sorun, Tembeller Ülkesi'nden
uzaklaşmak istiyorlar mı? Benim gitmem gerek. Yine geleceğim. Şimdilik
hoşça kalın. (Gider. Periler saygı ile selâmlarlar Kraliçeyi.)
İYİLİK P. — Çocukları   uyandıralım.
NEŞE P. — (Çocukların yanına gider, seslenir.) Pınar... Alper... Sevil... Uyanın.
Sizlerle konuşacağız.
UMUT P. — Uyanın çocuklar...
NEŞE P. — Hep   birlikte   şarkı   söylersek   uyanırlar.
(Şarkıyı önce kendisi söyler, sonra perilerin söylemesini, daha sonra da
seyircilere işaret ederek, onların da şarkıya katılmalarını sağlar. Şarkının
hemen benimsenen, kolay bir melodisi olmalıdır.)
Pınar Pınar uyuma Oburluğa sen uyma Tembellere inanma Yalana sakın
kanma.
(Seyircilerin şarkıya katılmalarından sonra Pınar kımıldamaya başlar, gözlerini
uğuşturur, kalkar.)
NEŞE P. — (Eli  ile sahnedekileri ve  seyircileri  susturur.) Uyan Pınar... Uyan.
PINAR — (Şaşırır.)   Sizler kimsiniz?
UMUT P. —Ben Umut Perisi'yim.
NEŞE P. — Ben Neşe Perisi'yim.
İYİLİK P. — Ben de İyilik Perisi'yim.
UMUT P. — Dinle Pınar. Sen ve arkadaşların Tembeller Ülkesi'nde tutsak
oldunuz. Her geçen gün daha tembel olup, ölünceye kadar burada
kalacaksınız. Eğer buradan kurtulmak istiyorsanız...
PINAR — İstiyoruz. Bıktık buradan.  Kitap  okumak, ders çalışmak, okula
gitmek istiyoruz. Evimizi özledik. Arkadaşlarım da kurtulmak istiyorlar
buradan.
UMUT P. — Bunu duyduğuma sevindim. Sizi kurtarmak için elimizden geleni
yapacağız. CO sırada Yalancı yavaşça sahneye girer. Pınar ve Umut Perisi onu 
görmezler.  Yalancı'nın  elinde   bir  ip  vardır. Umut Perisi'ne  yaklaşıp  onu 
bağlamaya  kalkışır. Umut Perisi büyük bir soğukkanlılıkla yana çekilir. Yalancı
yere düşer. Perilerin de yardımı ile Yalancı kendi ipi ile iyice bağlanır. Öyle ki



artık yalnız zıplayarak yürüyebilir.) UMUT P. — İşte  bütün insanların 
düşmanı.  Yalan.
Bağlandı.
YALANCI — Bırakın beni.
UMUT P. -— Beni yakalayıp bağlayacaktın değil mi?
YALANCI — Hayır.  Ben yalnızca şaka  yapacaktım.
Kötü bir niyetim yoktu, UMUT P. — Peki bu ip ne olacaktı?
YALANCI — İp' mi? Hiç. İp atlayacaktım da...
NEŞE P. — (Şarkıya başlar.) Yalancı, yalancı... (Ötekiler de ona katılırlar.
Sonra da seyirciler.)  Sana kimse inanmaz... Yalancı, yalancı... Sözüne kimse
kanmaz...
(Şarki bitince Periler el sallayarak uzaklaşırlar.)

UMUT P. — Yine geleceğiz çocuklar... Hoşça kalın,
YALANCI — Pınarcığım, şu ipleri çözsene.
PINAR — Hayır  çözmeyeceğim.
YALANCI — Çözersen sana güzel bir bebek vereceğim.
PINAR — Yalancı... Yalancı... Sana kimse inanmaz. Yalancı... Yalancı... Sözüne
kimse kanmaz...
YALANCI — Peki. Öyle olsun. (Zıplaya zıplaya uzaklaşırken sahne kararır.
Müzik değişir.)

DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ  SSAAHHNNEE
(Tembeller Ülkesi'ndeyiz. Pınar, Alper ve Sevil derin bir uykudadırlar. Tatlı bir
müzikle Periler sahneye girerler. Çocukların çevresinde, dans eder gibi küçük,
yumuşak hareketlerle dönüp onlara bakarlar. Üzülmüşlerdir sanki.)
UYKU P. — Yazık. Uyumuşlar yine. Uyku tatlı, uyku güzeldir ama tüm ömür
uyumakla geçmez ki.
RÜYA P. — Öyle derin uyuyorlar ki rüya bile göremiyorlar.
NEŞE P. —- Öyle çok uyuyorlar ki mutsuz ve neşesiz olacaklar.
İYİLİK P. — Onlara nasıl yardım edeceğiz?
NEŞE P. — Onları şarkı ve dansla uyandıralım. (Şarkıya başlar.)
PERİLER KOROSU — (Hepsi birden dans ve şarkıya başlarlar.)
Uyumayın çocuklar
Size bir müjdemiz var
Kral Akıl gelecek
Dertleriniz bitecek.
Hadi uyanın artık
Sona ersin tembellik
Uyanırsanız eğer
Yardım eder periler.
(Çocuklar uykularında dönerler ancak uyanmazlar. Güzel bir müzikle Sevgi
Kraliçesi ve Kral Akıl girerler içeri.)
PERİLER — Hoş geldiniz Sevgi Kraliçesi. Hoş geldiniz Kral Akıl.
(Perilerin saygılı selamlarına karşılık verir Kraliçe ve Kral. Sonra da uyuyan
çocukların yanına gider, çocukları izlerler.)
SEVGİ KRALİÇESİ — Yine uyuyorlar.
(Kral Akıl çocukları inceledikten sonra, çevreye bakar, sonra meyva



ağaçlarına, kurabiye, şeker, çukulata ağaçlarındaki yiyeceklere bakar. Şerbet
Çeşmesi'ne ve Çukulata Deresi'ne de baktıktan sonra düşünceli bir tavırla
Sevgi Kraliçesine ve Perilere yaklaşır, elindeki yiyecekleri gösterir.)
KRAL AKIL — Evet Kraliçem, sevgili periler yanılmamışım. Çocukları uyutan
buradaki yiyecekler, içeceklerdir. Hepsinde tembellik mikrobu var. Bu yüzden
uyuyorlar. Buna uyku da denemez. Bir çeşit zehirlenme.
SEVGİ KRALİÇESİ — Zehirlenme mi? O zaman bu zavallı çocukları hemen
kurtarmalıyız.
KRAL AKIL — Tembeller Kralı ve Yalancı buna izin vermezler. Burası onların
ülkesi. Bir kavga çıkmasını istemiyorum. Sonra önemli olan çocukların
kurtulmayı istemeleri: İsterlerse onlara yardım ederiz.
SEVGİ KRALİÇESİ — Bu çocukların kıpırdayacak hali yok. O kadar bitkinler
ki,..
KRAL AKIL — İşte bu yüzden tembellik mikrobundan kurtulmaları gerek. İşin
en zor yanı da bu. Bu çocukların üç gün hiçbir şey yememeleri, içmemeleri
gerek. Sudan başka hiçbir şey boğazlarından geçmeyecek. Tembellik
mikrobundan  ancak böyle yaparak kurtulabilirler. Eğer üç gün hiçbir şey
yemeden, içmeden dururlarsa üçüncü günün sonunda, güneş batarken gelip
onları kurtaracağız. Çocuklar uyanınca  bunu  onlara  söyleyin. Daha  çok
işimiz var, gitmemiz gerek. Daha kurtarılacak o kadar çok
insan var ki...
SEVGİ KRALİÇESİ—- Periler  sizleri  de  bekliyorum.
Fazla gecikmeyin. '
(Periler Kraliçe ve Kral'ı saygı ile selamlarlar. Sonra da çocukları uyandırmaya
çalışırlar.)
İYİLİK P. — Çocuklar uyumayın.
UMUT P. — Kurtulmanız çok yakın.
UYKU P. — Biraz bizi dinleyin.
NEŞE P. — Üç gün yemek yemeyin.
RÜYA P. — Şerbet, şurup içmeyin.
PERİLER KOROSU — Mikroplardan kurtulun / Evinize kavuşun.
(Çocuklar yattıkları yerde dönerler, ancak
uyanmazlar.)
NEŞE   P. — Geç   kalacağız.   Çocukların   uyanmasını bekleyemeyiz.
(Periler çaresizlik içinde birbirlerine bakarlar.)
İYİLİK P. — (Seyircilere yaklaşır.) Sevgili çocuklar... Bize yardım eder misiniz?
Çocuklar uyanınca onlara deyin ki...
RÜYA P. — Sudan başka bir şey içmesinler. .
UMUT P. — Hiçbir şey yemesinler...
PERİLER — Tembellikten kurtulsunlar / Evlerine kavuşsunlar.
NEŞE P. — Unutmazsınız değil mi? (El sallar bütün Periler çocuklara ve
çıkarlar sahneden. Periler çıkar çıkmaz Yalancı, arkasından da Tembeller Kralı
gireceklerdir sahneye. Yalancı'nın elleri, ayakları hâlâ bağlıdır. Tembeller Kralı
da korku içinde bakınır çevresine.)
YALANCI — Gelebilirsiniz Sayın Kralım, gittiler.
TEMBELLER K. — Ne işleri var burada? Niçin geliyorlar benim ülkeme?
YALANCI — Çocukları   kaçırmak   istiyorlar   Sayın Kralım.
TEMBELLER  K. — Olmaz.  İzin  veremem  buna.  Bir şeyler yapmalısın.



YALANCI — Yapamam ki Saym Kralım. Her yanım bağlı. Beni çözmeniz gerek.
TEMBELLER  K. — Çözemedim   o  kadar  uğraştığım halde. Zor bir iş bu.
YALANCI — Biraz daha, çalışın Sayın Kralım.
TEMBELLER K. — Çalışmaktan söz etme bana.
YALANCI — Sırtımdaki  düğümü  çözseniz  yeter.
TEMBELLER K. — Benim gibi bir Tembeller Kralı'nın iş yapması çok saçma.
(Çözmeye uğraşır.) Çok zor...
YALANCI — Ülkemizin  geleceği  buna  bağlı  Sayın
Kralım. Çözemezseniz hiçbir şey yapamam ki...
TEMBELLER K. — Ne biçim bir düğüm bu. Çok yoruldum.
YALANCI — Lütfen Saym Kralım... Oluyor işte...
(İp çözülür. Tembeller Kralı bitkindir.)
TEMBELLER K. — Başardım.  Yorgunluktan bittim...
YALANCI — (İpleri atar yere, hemen bir koltuk getirir.) Oturun Sayın Kralım.
Dinlenin.
(Tembeller Kralı oturur, az sonra da uyuklamaya başlar.)
YALANCI — (Bir süre sahnede dolanır, ne yapacağını düşünür.) Buldum. İlk
işim çukulata çeşmesini açmak olmalı. Çocuklar uyanır uyanmaz çukulata
yemek isterler. (Sahne gerisine gider, koşarak döner.) Oldu. Şimdi gitmeliyim.
Başka işlerim var. (Tembeller Kralı'na bakar.) Burada uyusun bu miskin de...
(Çocuklar yavaş yavaş uyanırlar. Üstlerinde yine o uyuşuk hal vardır. Gözlerim
ovuşturup kalkmaya çabalarlar.)
ALPER — Burnuma çukulata kokusu geliyor.
SEVİL -— (Sahne gerisine giderek bakar.)  Çukulata deresi  dolmuş.
ALPER — (Fırlar.)  Hemen yemek, istiyorum.   (Alper koşup parmağını daldırıp
yalamaya başlamıştır bile. Seyircilerin karışmasına kalmadan çocuklar
yalamaya başlarlar çukulatayı.  Büyük bir olasılıkla seyirciler «yemeyin» diye
uyaracaklardır. Hatta Pınar elini havada tutarak bir süre yemeden durursa
daha iyi olur. Seyircilerin işe karışması durumunda Pınar ile seyirciler arasında
Pınar'ın doğaçlamadan sorduğu, seyircilerin sözlerine, uygun olarak
yönelteceği sorularla bir konuşma gerçekleştirilir. Pınar «Yemeyelim mi?»,,
«Neden?», «Aç kalmamız mı gerek?», «Kaç gün?», «Kim söyledi?» gibi
sorular sorar. Yine de iş işten geçmiş, çukulata deresinden çukulata yenmiştir.
Kısa bir süre sonra çocuklar uyuklamaya, esnemeye başlarlar. Sahne
gerisindeki yerlerine gidip uyumaya başlarlar sonunda.)
YALANCI — (İçeri girer, sevinçlidir, çocukların yanına yaklaşır, onları izler.)
Hepsi de uyudu. Başardım. Sayın Kralım, uyanın. Uyanın. (Kral'ın
uyanmadığını görünce «çalışıyorum... çalışacağım... çalışmalıyım» sözlerini
yüksek sesle yineler. Tembeller Kralı uyanır.) .
TEMBELLER K. — Ne var? Ne oldu?
YALANCI — Başardım Sayın Kralım. Çocuklar kaldılar. Gidemezler. Bakın hepsi
de derin uykuda.
TEMBELLER K. — Nasıl yaptın?
YALANCI — Çukulata deresi.
TEMBELLER K. — Aferin sana. Ya periler bir daha gelirse?
YALANCI — Hiç merak etmeyin Sayın Kralım. İlerisi için çok daha ilginç
düşüncelerim var. (Birlikte çıkarlar.)
(Işıklar ve müzik sahne değişimini vurgular.)



BBEEŞŞİİNNCCİİ      SSAAHHNNEE
(Tembeller Ülkesi'nde çocuklar açlıkla savaşmaktadırlar. Hepsi dayanma
güçlerinin sonuna gelmişlerdir.)
PINAR — Hayatımda hiç bu kadar acıkmamıştım.
SEVİL — Ben de... Şu kadarcık küçük kuru bir ekmek parçası olsa bile
razıyım.
ALPER — Annemin yemeklerini beğenmediğim günleri düşünüyorum da... Ah o
yemeklerden şimdi olsa...
SEVİL .— Çevremiz yiyecek dolu ve biz açız...
PINAR — Perilere sözümüz var çocuklar. Hiçbir şey yemeyeceğiz.
SEVİL — İçimizdeki   mikroplardan   temizlenmek   ne kadar; zormuş
meğerse.
YALANCI — (Tüm sevimlilik pozlarıyla girer.) Merhaba çocuklar... Hâlâ aç
mısınız?
PINAR — Hiçbir şey yemedik. Yemeyeceğiz.
YALANCI — Hemen, kızma Pınar'cığım. Peki, yemeyin. Tamam. Bana kalırsa
boşuna uğraşıyorsunuz. Buradan gidemezsiniz çünkü. Hiçbir çocuk buradan
çıkamaz.
PINAR — Biz çıkacağız. Tembel olmak istemiyoruz. Çalışmayı özledik.
YALANCI — Küstüm sana Pınar. Bu ülkeden ne şikâyetiniz oldu ki? Yediniz,
içtiniz, uyudunuz. Keyif çattınız. Daha ne istersiniz? Sizleri bulduğumda
okuldan, derslerden nefret ediyordunuz.
SEVİL — Okulu, öğretmenimi, .derslerimi öyle özledim ki...
ALPER — Ah... Ben'de-.... Bir kitap olsa da okusam.
YALANCI — Buraya  bayıla bayıla kendi  isteğinizle geldiniz.
PINAR — Biz Kral Akil'ı bekliyoruz. Sizin sözlerinize de inanacak değiliz.
YALANCI — Yaa... Bekliyorsunuz demek. (Düşünür, yalanı bulur.) Vah vah...
Bekliyorsunuz ama boşuna. Haberiniz olmadı demek?
SEVİL — Neden?
YALANCI — Kral Akil'i gelemeyeceğinden. Gelecekmiş ama yolda çok önemli
bir işi çıkmış. Belki yarın, belki öbür gün gelecek. Duymadınız demek?
PINAR — Yalan. Yalan söylüyor arkadaşlar, inanmaaayııın.
ALPER — Birazdan güneş batarken gelecekler.
YALANCI — (Alaycı.) Ya... Ee, istiyorsanız bekleyîn,. Nerdeyse güneş batacak.
Gelmedi kimse. Yazık. Yarma, öbür güne kadar beklemeniz gerekecek. Belki
de daha çok... (Çocukların perişanlığını gözler.) O zamana kadar açlıktan
ölürsünüz. Burada bu kadar yiyecek varken...
PINAR — Hayır. Yemeyeceğiz. Söz verdik.
YALANCI — Acaba dayanabilecek misiniz? öbür güne kadar?
PINAR — Bugün gelecekler...    .
YALANCI — Eh.!. Güneş battı. Gideyim ben. (Çıkar.)
SEVİL — Eğer Yalancının dediği doğruysa yandık çocuklar. Yarına, öbür güne
kadar nasıl bekleriz? Benim dayanacak gücüm kalmadı.
ALPER — Açlıktan uyuyamıyorum bile.
PINAR. — Yalan söylüyor. Kral Akıl ve Sevgi Kraliçesi perilerle birlikte burada
olacaklar.
SEVİL — Ya gelmezlerse...



PINAR — Gelinceye kadar bekleriz. Söz verdik.
ALPER — Aç açına rnı? Ben dünyada bekleyemem.
SEVİL — Biz perilere üç gün için söz verdik. Üç gün de bitti...
PINAR. — Daha bitmedi.
SEVİL — Gelmezlerse  açlıktan  ölecek  miyiz?
PINAR — Yersek yeniden mikroplarınız. Zehirleniriz.
(Tekerleklerin dönüş sesi duyulur.)
ALPER — Duydunuz mu?
SEVİL — Evet. Geldiler galiba...,
PINAR — (Sevinçle.)  Geldiler. Kurtulduk.
YALANCI — (Tekerlekler üzerinde bir tepsiye konmuş kocaman hir dondurma
tepsisi ile gelir. Don-
durmanın üzerinde «Dondurma Tepesi» yazmaktadır. İlk bakışta çocukların
aklını başından alacak kadar güzel bir dondurma tepesidir bu. Çocuklar
büyülenmiş gibi yaklaşırlar Dondurma T epesi'ne.) İşte size bir sürpriz. Nasıl?
Güzel değil rni? îşte... Bir dondurma tepesi. Hiç böyle bir tepe gördünüz mü
şimdiye kadar? Görmediniz değil mi? Çilekli... (Eliyle göstererek döndürür
Çukulatalı... Vişneli... Vanilyalı... Muzlu... Bakın bakın. Çekinmeyin.
ALPER — (Nerdeyse kendini kaybetmiş.) Kim yaptı bunu?
YALANCI— Ben tabii. Sizler için. Sizi ne kadar çok sevdiğimi anladınız
herhalde. (Yapmacık bir ağlama içinde.) Kendi kendime dedim ki... Benim
küçük dostlarım nasılsa yakında gidecekler. Hiç değilse onlar için son bir
ikram olur. Belki beğenirler dedim. (Hıçkırır.) Afiyetle yesinler dedim. Onlar
beni istemediler sevmediler ama ben yine de onlar için bir armağan
hazırlayayım dedim. (Ağlar.)
PINAR — Hayır. Yalan söyledikleri... Bizi kandırıyor. Sakın yemeyin çocuklar.
YALANCI —Yenmez ki... Katı değil. İçilmez ki sulu değil. Dondurma bu.
Yemiyorsunuz, içmiyorsunuz diye sizler için özel olarak dondurma yaptım.
Dondurma ne yenilir, ne içilir. Yalanır. Mjkrop yok bunda. Üstelik siz
yememek, içmemek için söz vermiştiniz. Yalamamak için değil.
(Teatral, abartılı bir duygusallık içinde sahneden çıkar.)
ALPER — Ne kadar güzel değil mi?
SEVÎL — Eriyecek...
PINAR — Alper, çekil yanından, dayanamayıp yiyeceksin.
SEVİL — (Parmağını değdirir.) Soğuk soğuk... Ne güzel.
ALPER — (Yalanarak) Tadı kim bilir ne güzeldir...
SEVİL — (Koklar.)  Mis gibi kokuyor...
ALPER — Bana kalırsa biz boşuna açlık çekiyoruz. Kral Akıl gelmedi işte.
SEVİL — Belki de Yalancı doğruyu söylüyor. Dondurma ne yenir, ne içilir.
Yalanır yalnızca...
PINAR — Kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Sabırlı olalım. (Alper bu arada
parmağı ile dondurmanın tadına bakmıştır bile.) Alper... Yedin mi? Ah ah...
Neden yedin?
ALPER — (Yalanır.)  Harika...
SEVİL — (O da yalayarak) Ne olursa olsun ben de yalayacağım.
PINAR — (Dondurma tepesini görmemek için arkasını döner, eli ile yüzünü
kapar.) Yemeyeceğim. Yemeyeceğim.
ALPER — En güzeli çukulatalısı.



SEVİL — Gerçekten mikropsuz galiba. Hiç uyku vermiyor.
(Alper ve Sevil parmakları ile dondurmayı yalamayı sürdürürlerken Pınar da,
Dondurma Tepesi'ne yaklaşır. Bir süre çocukları izler. Kararsızdır. Sonra
arkasını döner.)
PINAR — Hayır yemeyeceğim. (Parmağını uzatır, sonunda yenilir, o da
yalamaya başlar.) Yaladım...
(Üçü de yalamayı sürdürürler. Bir yandan da her şeyi unutup gülüp
eğlenirler.)
ALPER — Hey...  Çocuklar. Benim gibi yapın.  (Dondurma Tepesi'ne eğilir
yalamaya başlar.) Böyle daha güzel...
(Çocuklar Dondurma Tepesi'ni yalamaya başlarlar. Bir süre sonra hepsi
dillerinden tepeye yapışmışlardır. Kurtulmaya çalışırlar, çırpınırlar,
konuşamadıkları için garip sesler çıkarırlar. O sırada sahneye Periler gelirler.)
İYİLİK P. — Çocuklar,.. (Birden çocukları görür.) Eyvah... (Çocukların yanma
gider.) Yapışmışlar. Dondurmaya yapışmış dilleri. Gördünüz mü olanları?
NEŞE P. — Kral Akıl çocukları böyle görürse belki
de kurtarmaktan vaz geçer.
UMUT P. — Bir şey yapmalıyız.
SEVGİ  KRALİÇESİ — Ne kötü...   Dondurma  yemişler...
İYİLİK P. — Böyle  bir dondurmaya dayanmak  çok. güç Sevgi Kraliçesi.
Üstelik bu çocuklar tam. üç gün aç kaldılar.
UMUT P. — Biz de biraz geciktik...
İYİLİK P. — Çocuklara yardım  edelim Sevgi Kraliçesi.
SEVGİ KRALİÇESİ —- Elimden geleni yapacağım. İşte Kral Akıl da
geldi.
KRAL AKIL — Çocuklar hazır mı?
SEVGİ KRALİÇESİ — Sayın Kral Akıl, bu çocuklar  tam üç gün aç kaldılar. Son
anda dondurma yalamak istemişler. Yapışmışlar.
UMUT P. — Sözlerinde durdular. Üç gün dayandılar.
İYİLİK P. — Çocukları kurtaralım Kral Akıl...
KRAL AKIL — Bana bir meşale getirin.
(İyilik Perisi hemen koşarak çıkar bir meşale ile geri döner. Kral Akıl meşaleyi
alır, Dondurma Tepesi'ne yapışmış çocukları kurtarmak üzere her çocuğun
yapıştığı yerdeki dondurmayı eritir.)
KRAL AKIL — Oldu işte. Dondurma eridi. Dilleriniz de kurtuldu.
PINAR — Sağ olun Kral Akıl.
KRAL AKIL — Bizimle gelmek istiyor muşunuz çocuklar?
ÇOCUKLAR — Evet. İstiyoruz.
YALANGI — Hayır. Onlar burada kalmak istiyorlar. Tembeller Ülkesi'ni
seviyorlar.
TEMBELLER K. — Ne işiniz var burada? Kovuyorum sizleri. Çıkın gidin
ülkemden. Eğer gitmezseniz...
KRAL AKIL — Evet. Eğer gitmezsek ne olacak?
YALANCI — (Kof bir kabadayılıkla) Gitmezseniz savaş ilan edeceğiz.
KRAL AKIL — Biz savaşa hazırız. Hazırlanın çocuklar. Yalancı'ya, Tembelliğe
savaş...
YALANCI — (Tembeller Kralı'nın arkasına saklanarak) Savaş var, savaş. (Kral
Akıl, Sevgi Kraliçesi, Periler ve çocuklar bir tarafta, Yalancı ve Tembeller Kralı



bir taraftadır. İki taraf da birer adım ilerler.) Savaştan önce yemek yemeğe ne
dersiniz?
ÖTEKİLER — Hayır. Hiçbir şey yemek yok. (Bir adım daha atarlar öne doğru.
Yalancı ve Tembeller Kralı birbirlerinin arkasına saklanmaya çalışırlar sürekli
olarak.)
YALANCI — Sayın Tembeller Kralı siz önde savaşın, buyurun.
TEMBELLER K. — Hayır. Sen öne geç.
(Yalancı ve arkasından da Tembeller Kralı sahneden inerek seyircilerin arasına
girerler, saklanırlar.)
KRAL AKIL — Kaçtılar.   (Seyircilere)  Sevgili çocuklar, Yalancı ve Tembeller
Kralı aranıza karıştılar.
UMUT P. —- (Seyircilerin arasındaki Tembeller Kralı ile Yalancıyı göstererek)
İşte oradalar. Yakalayın çocuklar. Kaçmasınlar. Buraya getirin. (Seyirciler
büyük bir olasılıkla yakalarlar Tembeller Kralı ile Yalancı'yı. Her ikisi de
sahneye teslim edilir. Her ikisi de, sırt sırta getirilip bağlanır.)
KRAL AKIL —- Sonunda yakalandılar. Hepimiz Yalancı'dan ve Tembeller
Kralı'ndan kurtulduk artık..
İYİLİK P. — Şimdi de öteki çocukları kurtaralım.
KRAL AKIL — Sakın unutmayın çocuklar, içinizden biri ders çalışırken Yalancı
ve Tembeller Kralı yanınıza gelebilir. Sizi Tembeller Ülkesi'ne götürmek
isteyebilirler. Onlara inanmayın, kanmayın. Aklınızın sözünü dinleyin.
(Müzik  başlar.  Her peri öne gelerek  kısa şarkısını söyler.)
SEVGİ KRALİÇESİ — Akıl olmasa eğer
Bana kim verir değer?
İYİLİK P. — Akü olmasa Pınar İyilik neye yarar?
NEŞE P. — Akıl yapar neşeyi O sevdirir gülmeyi
UMUT P. — Unutmayın çocuklar
Yarını akıl yapar.
ÖTEKİLER — Unutmayın çocuklar Yarım akıl yapar
(Umut Perisi eli ile seyircilerin de katılmasını sağlar, seyircileri de yönlendirir.)
Unutmayın çocuklar Yarım akıl yapar.
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