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ANLATICI – 
(İZLEYENLERE DOĞRU BAKARAK ANLATIR.
PERDENİN SAĞ TARAFINDA UZAYA GİDECEK 
OLAN FÜZE DURMAKTADIR.)
Denis`in en büyük hayali bir astronot olmakmış. 
Çocukluğundan beri uzayı keşfedip, yolculuk yapmak 
istiyormuş. Büyüyüp çok çalışmış ve sonunda astronot 
olabilmiş.
(DENİS UZAY BAŞLIKSIZ OLARAK VE YAVAŞ 
YAVAŞ YÜRÜYEREK SOLDAN GİRER FÜZENİN 
YANINDAN DIŞARI ÇIKAR.) 
İlk görevi ise uzaya çıkıp, etrafta herhangi bir uzaylı olup 
olmadığını öğrenmekmış. Denis buna çok heyecanlanmış, 
çünkü kendisi de bu sorunun cevabını merak ediyormuş. 
Füzeye binmiş ve Jüpiter’e doğru yola koyulmuş. 
(ANLATICI FÜZEYİ ALIP HAVALANDIRIR VE 
PERDEDEN ÇIKARTIR. SONRA PERDEYE UZAY 
MEKİĞİNİ UÇURARAK GETİRİR.)

DENİS – 
(MEKİĞİN İÇİNDEN GELEN SESİNİ DUYARIZ.)
Sonunda heyecanlı bir yolculukla karşı karşıyayım. 
Bakalım neler keşfedeceğim.

ANLATICI – 
Jüpiter’e yaklaştıkça Denis’in heyecanı artmış. Bu 
tupturuncu gezegende ilginç bir şeyler olsa gerek diye 
düşünüyormuş. Mekik yavaşca yaklaşıp, inivermiş. 
(ANLATICI MEKİĞİ SAHNENİN SAĞ TARAFINDAN 
ÇIKARTIR.) Ve Denis hemen astronot kıyafetlerini giyer 
giymez, dışarı koşmuş.
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SeS – 
(TELSİZDEN SES GELİR.) 
Burası kumanda merkez. Denis sağlam bir iniş yaptı. 
Tamam. Denis, senin görevin yaşam formu bulmak. Tamam.

DENİS – 
(TELSİZDEN SESİ GELİR.) 
Anlaşıldı Kumanda Merkez. Tamam.

ANLATICI – 
(DENİS SAHNE SAĞINDAN İÇERİ GİRER.) Denis yola 
koyulur. Ancak yürümek pek kolay değildir Jüpiter’de. 
Yerçekimi olmadığı için zıplaya zıplaya ilerleyebilir 
ancak. Jüpiter koyu turuncudur ve toz toprak kaplıdır. Aynı 
zamanda oldukça sıcaktırda.

DENİS –  
(TERLEMEYE BAŞLAR.) 
Eğer uzaylı diye bir şey varsa, hallerine acıyorum. Bu sıcak 
ne böyle! Acaba seslenirsem ortaya çıkarlar mı? Merhaba! 
MERHABA? Ben Dünya’dan iyi bir niyetle geldim. Sadece 
tanışmak istiyorum. Kimse yok mu?

ANLATICI – 
Denis kendini tekrarlar ancak ses soluk yoktur ortada. 
Birkaç saat daha gezinir etrafta, ancak tek karşılaştığı 
daha fazla taş ve kum olur. Bitki bile yoktur etrafta. Ne bir 
hayvan nede başka bir şey. Biraz daha dolandıktan sonra 
vazgeçer ve füzesine geri döner. Ancak bir terslik vardır. 
Füzenin motorlarından ikisi çalışmamaktadır.
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DENİS –  
Hay aksi, Jüpiter’e gelerek hata mı ettik acaba? Çalışmıyor.  
Bu hiç olmadı işte. Eğer bu füzeleri çalıştıramazsam, geri 
dönemem! Kumanda merkez, ben Denis. Ciddi bir sorunla 
karşı karşıyayım. İki füzem çalışmıyor. Dünyaya dönmek 
için yeterince güç yok. Yardım lazım.

SeS –  
Anlaşıldı. Yardım iki gün içerisinde gelecek. O zamana 
kadar araştırmana devam et.

DENİS – 
İki gün mü? Ama bu gezegende kimse yok! Ben her yere 
baktım.
(SAHNEDEN ÇIKAR, YANİ FÜZEYE GİRMİŞTİR.)

ANLATICI – 
(SESSİZLİK.)
Denis ne yapacağını şaşırır, füzenin içine girer. Ama çok 
kısa sürede sıkılmaya başlar. Kendini oyalamak için gidip 
astronotlar için özel hazırlanmış yemeği yemek için hazırlanır.
(TELSİZDEN KESİK KESİK SESLER GELİR.)

SeS –
Mer...hab...a.

DENİS – 
Kumanda merkez?

SeS –
Mer...hab...a.
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DENİS – 
Kimse var mı?

SeS –
Yar...dım...etmek.

ANLATICI –  
(SESSİZLİK) 
Denis sesin Merkez’den gelmediğini anlar ve korkmaya başlar. 
Dışarı bakarken gözünün ucuyla bir şeyin hareket ettiğini görür. 
Hızlıca kıyafetini giyer ve dışarı koşar.

DENİS – 
(SAHNEYE UZAY GİYSİSİYLE GİRER.) 
Kimse var mı?
(SESSİZLİK.)

DENİS – 
Her kimsen seni gördüm! 

ANLATICI – 
Kayalığın arkasından yavaşça çekingen bir kafa uzanır. 
Denis yavaşça yaklaşır ve yeşil, antenli kızı görür. 
Gördüklerine inanamaz. Bu bir uzaylıdır!

DENİS – 
BU BİR UZAYLI!
(SESİ KIZI ÜRKÜTÜR VE KIZ SAKLANIR.)

DENİS – 
Hayır! Gitme, özür dilerim. Sana zarar vermek niyetinde 
değilim.
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VALeRA – 
 Biliyorum.

DENİS – 
Dilimizi biliyor musun?

VALeRA –  
(GÜLER) 
Evet Biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Ben Valera.

DENİS –  
Ben de Denis. Kaç kişisiniz? Ve dilimizi nasıl biliyorsunuz?

VALeRA –  
Biz çok kalabalığız. Sayabildiğimden daha çok.Siz 
insanların varlığından yıllardır haberdarız. Antenlerimiz 
sayesinde en uzaktaki sesleri bile duyabiliriz. 

DENİS –  
Yani siz dünyadaki sesleri duyabiliyor musunuz?

VALeRA –  
Evet! Ama bunu istediğimiz zaman yapabiliyoruz.

DENİS – 
Bu inanılmaz bir şey!

VALeRA –
Bu sayede dilinizi öğrendik. Bazen sıkıldıkça Dünya 
radyolarından birine de bağlanıyorum. Oradan duyduğuma 
göre sizin oralarda çok fazla olaylar oluyor.Fakat anladığım 
kadarıylasiz bizden haberdar değilsiniz.
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DENİS – 
Ama artık herkes öğrenecek!Geri döndüğümde burada 
gördüğüm herşeyi anlatacağım.

VİLSSON – 
(SESİ DIŞARIDAN GELİR.) 
Sana ondan uzak dur dememiş miydim? insanların hepsi 
aynı!

VALeRA – 
Ama Denis farklı görünüyor.

VİLSSON –  
(İÇERİ GİRER.) 
Ne demek farklı görünüyor? O da insan değil mi?

VALeRA – 
Bu benim ağabeyim Vilsson. 

DENİS –  
Merhaba Vilsson, tanıştığımıza memnun oldum.

VİLSSON – 
Siz insanlar hep aynısınız. Demek memnun oldun. Zaten tek 
derdiniz kendinizsiniz. Başka hiç kimseyi önemsemezsiniz. 
Gördün mü Valera? Yine başka birine, burada gördüklerini 
unutturmamız gerekecek.

VALeRA –
O iyi birine benziyor. Ayrıca füzesi de bozulmuş. Ona yardım 
etmeliyiz bence.
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VİLSSON –  
Söz verene kadar yardım etmem ben ona!

DENİS –  
Neyin sözü? Biz size ne yaptık? Bizi niye sevmiyorsunuz?

VALeRA – 
Çünkü siz bize zarar verdiniz. Biz aslında bir çok kere 
dünyanıza geldik. Size yardım edipteknolojinizi geliştirmek 
istedik ama siz hep bize kötü davrandınız. Pek çok kere. Biz 
de sonunda vazgeçtik ve gezegenlerin yer altına gizlendik ki 
bizi bulamayasınız. Bu nedenle siz bizi tanımıyorsunuz.

VİLSSON – 
Artık sizi sadece uzaktan izliyoruz.Çünkü siz insanlar ya 
bizden korkuyorsunuz ya da bizim sahip olduğumuz her 
şeyi elimizden almak istiyorsunuz.

ANLATICI –  
Denis duyduklarına inanamıyordu. İnsanlar gerçekten 
uzaylılara böyle mi davranıyordu? Bu yüzden mi 
vazgeçmişlerdi insanlara yardım etmekten? Eğer herkese 
uzaylıların varlığından söz ederse tekrar onlara karşı zalim bir 
şekilde mi davranacaklardı.Denis tabii ki bunu istemiyordu.

DENİS –  
Böyle olduğu için özür dilerim. Bilmiyordum.

VİLSSON – 
(GÜLER) 
Tabii ki bilmiyorsun çünkü size bunları unutturacak bir alet 
yaptık. Ve sende unutacaksın.
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VALeRA – 
Hayır! Yapma! 
(DENİS’E DÖNER.)
Eğer kimseye bizden bahsetmeyeceğine söz verirsen hem sana 
geri dönmen için yardım ederiz hem de şehrimizi gösteririz.

VİLSSON –  
Hayatta olmaz! Bir insana bütün sırlarımızı mı anlatacağız?

VALeRA – 
Lütfen söz ver, Denis. Yoksa sana da burada gördüklerini ve 
bizi unutturmamız gerekecek. 

DENİS –
Söz veriyorum. Ben sizi unutmak istemiyorum.

VİLSSON – 
Ne? Şimdiye kadar hiçbir insan bu sözü vermemişti.

VALeRA –  
Söz verdiğin için teşekkür ederim Denis. Bak, gördün mü 
Vilsson, söz verdi.

VİLSSON –  
Bir uzaylı asla sözünü unutmaz!

DENİS –
Ben de unutmam. 

VALeRA –  
Sözünü de unutma, beni de unutma Denis.
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DENİS –
Söz veriyorum. İkinizi de unutmayacağım. Ama sizden de 
kimseye söz etmeyeceğim. Dünyada insanların değişmesi 
için çalışacağım. Eğer bu gerçekleşirsebelki siz de yeniden 
dünyaya gelmeye başlarsınız.

ANLATICI –  
Valera ve Vilsson, Denis’i uzaylı kılığına sokupkayalıkların 
arasında saklı bir geçide götürmüşler.Geçidin devamında, 
yer altında kocaman bir yeraltı şehrivarmış. Burası 
bitkilerle dolu kocaman bir yermiş. İçeride bir sürü farklı 
türde uzaylılar varmış. Hepsi de çok cana yakın ve çok 
neşelilermiş.Vilsson füzeyi çalıştırmak için işe yarayacak 
olan kristali getirmiş. Üçü birlikte geri dönüp füzenin 
yanına gelmişler.Vilsson enerji tankının hemen üstüne 
kristali yerleştirmiş vefüzenin çalıştığını fark etmişler. 
Denis,Valera ve Vilsson’a teşekkür etmiş ve füzeye binmiş. 
(FÜZE HAVALANIR, TİTREYEREK UÇMAYA 
BAŞLAR. TELSİZ KONUŞMALARI BAŞLAR.)

SeS –
Burası merkez kumanda. Bizi duyuyor musun?

DENİS –
Evet, duyuyorum.

SeS –
Yardım gemisinin sana ulaşmasına 16 saat kaldı. Denis sen 
sakın füzenin yanından ayrılma.

DENİS –
Füzenin içindeyim ve yola çıktım. Yardım gemisi geri 
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dönebilir. 47 saat sonra dünyada olacağım. 

SeS –
Enerji sorununu nasıl çözdün, merak ediyoruz. Bu süreçte 
herhangi bir canlı ile karşılaştın mı?

DENİS –
Hayır. Jüpiter de yaşayan hiç kimse yok.

- BİTTİ -
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