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ANLATICI – 
(İZLEYENLERE DOĞRU BAKARAK ANLATIR) Çok 
uzak diyarlarda, güzel bir şatoda yaşayan bir prenses 
vardı. Bu prensesin adı Andy’ydi.  Bu prenses kendisini 
çok yalnız hissederdi, çünkü oyun oynayacak hiç arkadaşı 
yoktu. (PRENSES KUKLASI PERDEYE GELİR.) Kalenin 
içindeki bahçede hep yalnız başına dolaşırdı. Ancak günün 
birinde bir prens çıkıp geldi.

PRENSES – 
Merhaba, şatomuza hoş geldiniz. Başınızda küçük tacınızı 
görüyorum. Siz bir Prens olmalısınız. 

PRENS – 
Merhaba! Evet, ben bir prensim. Adım Oliver. Siz kimsiniz?

PRENSES – 
Ben de bir prensesim. Benim adım da Andy. Sizi burada ilk 
kez görüyorum…

ANLATICI – 
Andy ve Oliver biraz sohbet ettikten sonra arkadaş oldular. 
Gün boyu oynadılar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar. 
Akşam olmak üzereyken prenses şatoya, prens de sevinç 
içinde kendi sarayına döndü. (KUKLALAR SAHNEDEN 
ÇIKARTILIR) Ama onları keyifle oynarken gören birisi 
vardı.

CADI VİKİ – 
(PERDEYE GELİR) Şuna da bakın siz! Şatosundan bir 
kez çıktı, hemen bir arkadaş buldu kendine. Üstelik de bir 
prens. Ah, keşke ben de böyle genç ve güzel olsaydım da 
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benim de bir prensim olsaydı. Ama şimdi ben onlara ne 
yapacağımı biliyorum. Ey bulutların gücü, içindeki su sel, 
pamukların şimşek olsun! Prenses Andy’yi kediye dönüştür 
de, tırmalasın herkesi… Haaah-hah-hah- haaaa…  

KEDİ – 
(GİRER) Miyaaav… Miyaav… 

CADI VİKİ – 
(KEDİNİN ÜSTÜNE YÜRÜYÜP ONU TERS YÖNE 
DIŞARI ÇIKARTIRKEN.) Prensesmiş… Git buradan… 
pıst… pıst… (KEDİ PERDEDEN ÇIKAR.) Şimdi de 
kendimi değiştirebilirim. Ey bulutların gücü, haydi şimdi 
beni al yanına, al da beni güzel bir köylü kızı yap… 
(YUKARI DOĞRU UÇUP YOK OLUR VE ONUN 
YERİNE PRENSES TERESA GELİR.)

TERESA – 
İşte oldu! Artık Prens’le buluşabilirim. Bakalım Prens beni 
mi seçecek yoksa limon suratlı kediyi mi?

KEDİ – 
(MİYAVLAYARAK GİRER VE TERESA’YI KORKUTUP 
KAÇIRIR.) Miyaaav… Miyaaaav….  

TERESA – 
(CADI SESİYLE KONUŞARAK KAÇAR) Dokunma bana 
sefil kedi… (TERESA’NIN ARKASINDAN KEDİ DE 
ÇIKAR.)

ANLATICI – 
Köylü kız kılığındaki Cadı Viki birden yok oldu, kediye 
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dönüşmüş olan Prenses mutsuz bir şekilde şatonun 
bahçesinde dolaştı durdu. Daha sonra şatonun kapısına gidip 
miyavladığında hiç kimse kapıyı açmadı. Ertesi gün Prenses 
Andy’yi görmek için şatoya yaklaşan Prens Oliver’in 
karşısına birden Teresa çıktı.

TERESA – 
Merhaba, kayıp mı oldunuz? Size yardımcı olabilirim. 

PRENS – 
Merhaba! Hayır kayıp olmadım. Sadece burası sık geldiğim 
bir yer değil. Hatırlamaya çalışıyorum.

TERESA – 
Aradığınız şey ne ise, ben yardım edeyim. 

PRENS – 
Prensesle buluşacaktım. Bu şatoda mı oturuyor, emin olamadım.

TERESA – 
Hmm… Çok tuhaf. Ben sanki prensesin bir prensten 
bahsettiğini duymuştum.  Hatta Prens’in çok pis koktuğunu bile 
söylüyormuş. Bir daha görmek de istemiyormuş onu.

PRENS – 
Bütün bunlara inanmak çok güç… Prenses çok kibar birisi, o 
böyle şeyler söylemez. Çekilin önümden. (ÇIKAR.)

TERESA –
(CADI SESİYLE KAHKAHALARLA GÜLER) Boşuna 
uğraşıyorsun Prens. Artık o bir kedi… Haaahhh-hah-hah-haaa…  
(ÇIKAR.)
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ANLATICI – 
Prens şatoya ulaşmış, orada prensesi sormuş ama hiç kimse 
prensesin nerede olduğunu bilmiyormuş. Sadece önceki akşam 
gelmediğini ve onlar da prensesi aradıklarını söylemişler. Prens 
de uzun süre prensesi aramış, bulamayınca Peri Bella’dan 
yardım istemiş.

PRENS – 
Hiçbir yerde bulmadım. Artık tek  çare Peri Bella’dan yardım 
istemekte. (BELLA’YA SESLENİR) Bella, Bella… Güzel 
kanatlı Bella, bana yardım et. 

BELLA – 
(UÇARAK GELİR.) Buradayım Prens Oliver. Sizin için ne 
yapabilirim.

PRENS  – 
Sevgili Bella, ben Prenses Andy ile yeni tanıştım ve biz çok 
iyi arkadaş olduk. Ama iki gündür kayıp ve kimse onu 
bulamıyor. Ne olur, arkadaşımı bulmam için bana yardımcı 
ol. 

BELLA – 
Sevgili Prens, sen sakin ol. Ben elimden gelene yapacağım, 
merak etme.

PRENS – 
Teşekkür ederim, Peri Bella. (ÇIKAR.)

BELLA – 
Ben de hemen işe koyulup Prensesi arayayım. Pıırrrr… 
(UÇARAK ÇIKAR, TEKRAR GİRER, BİR KAÇ KEZ 
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‘PIIRRRR’ DİYE PERDEYE GELİR VE ÇIKAR VE 
SONUNDA SAHNENİN KÖŞESİNE GELİR… )Hey, nedir 
bu, sen kimsin? (KORKAR, UZAKLAŞIR VE TEKRAR 
YAKLAŞIR.) Bir tavşan mı var orda? Yoksa bir ayı 
mı?(KEDİNİN SESİ GELİR)

KEDİ – 
Miyaaav… (GİRER.)

BELLA – 
Sen sevimli kedi, ne arıyorsun bu çalılıkların arkasında?

KEDİ – 
Miyaaav… (GİRER.)

BELLA – 
Neden böyle mutsuz görünüyorsun?

KEDİ – 
Miyaaav… (GİRER.)

BELLA – 
Bir dakika, senin tüylerindeki bu pırıltılar da ne? Bunlar 
büyü tozları… Sana birisi büyü yapmış olmalı. Buradan 
ayrılma hemen döneceğim. (UÇARAK ÇIKAR.) 

PRENS – 
Bella, sana bir şey daha söyleyecektim… Bella neredesin? 
Bu kedi ne güzel böyle? Rengi ne kadar da güzel. Tıpkı 
Prenses Andy’nin saçının rengi gibi. Andy’nin kedisi 
olabilir mi acaba? Ama bana hiç kedisinden söz etmemişti.

5



KEDİ – 
(PERDEDEN ÇIKARAK SAKLANIR) Miyaav…

PRENS –
Dur, nereye gidiyorsun? Sana bir şey yapmayacağım. 

BELLA – 
Oliver, sen burada mısın?

PRENS – Sana bir şey söylemek için geri dönmüştüm. Ama 
geldiğimde burada sarı bir kedi gördüm. Rengi Prenses’in 
saçlarının rengine çok benziyordu.

BELLA – 
Bir dakika, şimdi anladım sanırım. O kediyi ben biliyorum. 
Bu kedinin üzerinde büyü tozları var. Belki de bu Prenses 
Andy’dir. Onu ben tekrar eski haline getirebilirim. Bak orada 
çalıların arkasına saklanıyor. Sen burada bekle. (SAHNEDEN 
ÇALILARIN OLDUĞU KÖŞEYE DOĞRU UÇARAK 
ÇIKAR. SESİ DIŞARIDAN GELİR.) Küçük kedicik, gülüver, 
biliver, miyav deyip geliver, prensesi bana geri ver.

PRENSES – 
(SESİ DIŞARIDAN GELİR) Sen bir perisin. Beni sen 
kurtardın.

BELLA – 
Seni kim böyle yaptı, Prenses Andy?

PRENSES – 
Beni bir cadı bu hale getirdi. Kendisi de bir köylü kızına 
dönüştü.
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BELLA  – 
Git bak, orada seni bekleyen birisi var. Ben şimdi gidip 
o cadıyı buralardan çok uzaklara gönderirim. Sen git 
arkadaşın Prens Oliveri bul. Seni merak ediyor…

PRENSES – 
(PERDEYE GELİR.) Oliver, işte geri geldim.

PRENS –
Andy, seni çok merak ettim.

PRENSES – 
Hadi, benim şatoma gidelim orada beni bulamayınca merak 
etmişlerdir. (İKİSİ DE ÇIKARLAR)

ANLATICI – 
(İZLEYİCİLERE BAKARAK ANLATIR.) İki arkadaş 
birbirlerini buldukları için çok mutlu oldular. Yine bir 
araya gelerek oyunlar oynadılar, yürüyüşler yaptılar. Ve 
oyunumuz burada bitti.

- BİTTİ -


