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ÖN OYUN
Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın 

karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır.

CİCİ

(Şapkasını takar.) Nasıl oldu Mimiciğim?

MİMİ

Ay çok hoş! (Saçlarına taktığı çiçekleri gösterir.) Ne der-
sin, bunlar güzel olmuş mu? (Elindeki çiçeği de saçına yak-
laştırır.) Yoksa bunları mı taksam?

CİCİ

Sen bilirsin. İkisi de güzel. 

DİDİ

(Elinde enstrümanı ve papyonuyla heyecanlı girer.) 
Kızlaaar! Hazır mısınız?

CİCİ

Aaaa, çok acelecisin! (Telaşlı bakınır.) Ayakkabılarımı bu-
lamıyorum!

DİDİ

İşte ordalar.
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CİCİ

(Bakınır.) Nerde hani? 

DİDİ

Burnunun dibinde!

CİCİ

(Eğilir, göbeğinden ayakkabıları göremez. Geri çıkar.)
Nasıl da görmemişim. (Ayakkabılara yaklaşır. Göbeğin-

den isabet edip ayağını sokamaz.) Ayol dikilip durmasanıza 
orada! Biriniz yardım etsin lütfen.

DİDİ

(Papyonu cebine tıkıştırır. Koşarak çömelir.)
Uzat bakalım prensesim. (Ayakkabıları giydirir. Geri geri 

çıkar. Cebinden papyonu çıkarır.) Güzel olan papyonumu 
taksın. 

(Mimi ve Cici atılırlar, ama papyonu Mimi kapar.)

MİMİ

(Papyonu takar.) Çok yakıştı.

DİDİ

Sen de çok güzelsin.

CİCİ

(Sandalyeye oturmuş enstrümanını akort etmektedir. Gü-
cenik) Ne yani ben çirkin miyim? 

DİDİ

Hiç bile. Sen dünya güzelisin.

CİCİ

Anlamıyor muyum sanıyorsun?
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DİDİ

Neyi tatlım? (Aynaya bakar.) Çok yakışıklı oldum.
 

CİCİ

Mimi’ye, güzelim, diyorsun.

DİDİ

Ah! Sadece Mimi’ye mi? 

CİCİ

Evet, sadece ona.

DİDİ

(Oturur. Cici’nin çenesini tutar.) Sen de güzelsin tatlım. 
Mimi güzelim! Çabuk ol.

CİCİ

(Ayaklarıyla yeri döver, Didi’yi yansılayarak)
Güzelim! Güzelim!

DİDİ

(Cici’ye.) Sen de güzelsin. Güzelimsin.

MİMİ

(Ayakkabılarını giyer. Son bir kez aynaya bakar.)
Rujumun rengi nasıl?

DİDİ

Çok hoş!

CİCİ

Ya benimki? (Dudaklarını uzatır.)
 

DİDİ

Aaa! Yeter ama! İkiniz de çok hoş olmuşsunuz. Akortla-
rınız hazır mı?
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CİCİ

Benimki hazır.

MİMİ

(Bileziklerini takmaktadır.) Çok çalıştık, çok yorulduk ama, 
değdi doğrusu! Bu bahar, doğadaki tüm canlılara müthiş bir 
müzik ziyafeti çekeceğiz.

DİDİ

Yaptığımız müziklere hayran kalacaklar. Hayatın tadına 
varacaklar.

MİMİ

Günleri daha güzel geçecek. Hayatları daha bir anlam 
kazanacak.

DİDİ

Yanılmıyorsam yüze yakın beste yaptık.

MİMİ

Aşağı yukarı... Dışarı çıkmak için sabırsızlanıyorum Didi!

DİDİ

Ben de.
CİCİ

Ben hiç sabırsızlanmıyorum.

DİDİ – MİMİ

Neden?
CİCİ

Yaptığımız her şey boş... Kimse sanatımızın farkında de-
ğil. Onlara yaz boyunca müzik yapıyoruz. Yeri geliyor coştu-
ruyoruz, yeri geliyor duygusal anlar yaşatıyoruz. Yeri geliyor 
zıp zıp zıplatıyoruz, yine de bizi görmüyormuş, duymuyor-
muş gibi davranıyorlar.
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DİDİ

Ah tatlım, lütfen böyle düşünme. Biz ne yaptığımızın far-
kındayız.

MİMİ

Evet Cici, farkındayız. Biz olmasak düşünsene, hayat ne 
kadar çekilmez ve sıkıcı olur.

CİCİ

Bize göre böyle. Karıncalar böyle düşünmüyor. Ne ça-
buk unuttunuz, geçen yıl yaz boyunca müzik yaptık. Sonra 
ne oldu. Kış çok uzun, çok sert geçti. Yiyeceğimiz tükendi. 
Bir gün utana sıkıla karınca kardeşlerin kapısına gittim. (Pa-
rantez içi konuşur.) Gittim diyorum, çünkü ikiniz de bu göre-
vi bana yıkmıştınız. O an neler duyumsadığımı anlatamam. 
Neyse, kapıyı Kral Su’nun yardımcısı Lu açtı. Bir lokma yi-
yecek rica edebilir miyim, dedim. Beni şöyle baştan aşağı 
süzdü. “Hayır şişko!” dedi. Ardından, “Bütün yaz çaldınız 
saz, şimdi de biraz oynayın!” demez mi? Çat! Kapıyı kapattı. 
Bana sorarsanız yaptığımız müzikleri karıncalar dinlemesin.

DİDİ

(Güler.) Nasıl olcak bu?

CİCİ

Bilmem... Dinlemesinler işte. Herkes dinleyebilir, ama 
onlar dinlemesin.

MİMİ

Zaten dinlemiyorlar ki. Bizi görünce kulaklarını tıkıyorlar.

CİCİ

Tıkıyormuş gibi yapıyorlar. Bal gibi de dinliyorlar.
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DİDİ

Aaaah, yeter artık! Sıkıldım. Sen neler saçmalıyorsun Cici. 
Sana yakıştıramadım. Bak gör, elbet bir gün değerimizi anla-
yacaklar. Hadi, açılış şarkımızı son bir kez prova yapalım.

(Birlikte)
İlkbahar geldi müjde!
Hani, herkes nerede?
Cici, Mimi, Didi
Baharda narin bir peri
Herkes mutluluktan gülmeli.

Kaldır kollarını salla
Şarkılarla hop hop hopla
Engellerden,
Sakın
Sakın ha korkma.
Kaldır kollarını salla
Şarkılarla zıp zıp zıpla
Vur ellerini
Şak şak şak
Bak üzüntüler kaçıyor
Rap rap rap

Gülen yüzlerde
Gülen gözlerdeyiz
Ben, sen, o biz
Mutluluk böcekleriyiz!


