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Mis kokulu ormanlar, mavi dereler,
pırıltılı göllerle kaplı bir masal
ülkesinde Sindirella adlı bir kız
yaşarmış. Çok akıllı ve bir o kadar
da meraklı olan Sindirella ablasının
ve abisinin onunla uğraşmalarına
aldırmaz, tavan arasında kuşlarıyla,
fareleriyle arkadaşlık eder,
genç yaşta ölmüş olan annesinin
kitaplarını okurmuş.
Onlar pahalı giysilere,
süslenmeye ve gösterişe
önem verirken Sindirella,
kitaplarda okuduklarının
hayallerini kurar, dünyanın
ne kadar güzel ve büyük
bir yer olduğunu
düşünürmüş.

Yaşadıkları ülkenin başında ise bir prenses ve prens varmış.
Anne ve babaları genç yaşta öldüğü için ülkeyi yönetmek onların görevi
olmuş. Ancak ikisi de keçi gibi inatçı olduklarından hep kendi dedikleri olsun
istiyor; bu yüzden de bir türlü sorunları çözemiyorlarmış.

Sonunda ülkenin ileri gelenlerinin canına tak etmiş,
bu artık böyle gitmez demişler.
Böylece prenses ve prens ülkenin işlerini yönetmekte onlara yol gösterecek
akıllı bir vezir bulmaya karar vermişler. Ülkenin dört bir yanına haberciler
salmışlar, aklına güvenen tüm genç kadınları ve erkekleri, yarışıp
hünerlerini gösterecekleri bir baloya davet etmişler.

Sindirella’nın ablası ve abisi de bu fırsatı
kaçırmamak için hazırlanmaya başlamışlar.
Prenses ve prensin yardımcısı olunca nasıl da
en pahalı giysileri en güzel mücevherleri alacaklarının
hayallerini kurmaktan gözlerine uyku girmez olmuş.
Fakat birden Sindirella’nın onlardan çok daha akıllı
ve bilgili olduğunu hatırlamışlar, aralarında anlaşıp
balo gecesi Sindirella’yı tavan arasındaki odasına
kilitleyip gitmişler.

Sindirella ise bu durumu umursamamış,
onun abi ve ablası gibi hırsları yokmuş,
evde yalnız kalmanın tadını çıkarmaya
karar vermiş.

Sindirella balo gecesi tavan arasındaki odasında oturmuş
kitabını okurken birden odaya turuncu renkli bir
ışık dolmuş. Işığın ortasında beliren
yaşlı kadın tatlı bir sesle
konuşmaya başlamış.

“Sevgili kızım Sindirella, sen buraların
en akıllı ve bilgili kızısın, neden baloya
gidip marifetlerini göstermiyorsun?”
“Ben burada kitaplarımla, kuşlarımla,
farelerimle mutluyum.”
“Ama sevgili kızım, sen akıllısın, bilgilisin.
Ya sadece kendini düşünen bencil ve akılsız
birini seçerlerse bu ülkenin hali ne olur?
Bu güzel ülkenin ormanları çöl olur,
dereleri kurur, herkes aç kalır.”

Sindirella düşünmüş, bildikleri başka insanların işine yarayacaksa
odasında hiçbir şey yapmadan oturmasının doğru olmayacağını anlamış.
“Peki ama nasıl giderim bu saatte baloya? Asla yetişemem.”
“Orası kolay,” demiş peri, “ama önce baloya uygun bir kıyafet gerekli.”
Sihirli çubuğunu bir sallamış Sindirella harika bir maskeli
balo kıyafetine bürünmüş. “Bu maske seni kıskanç ablandan ve
abinden korumak için, sakın çıkarma baloda, seni tanımasınlar.”

Bir daha sallamış çubuğunu, kapının kilidi açılmış,
Sindirella koşarak bahçeye çıkmış. Peri son kez sallamış çubuğunu
ve bahçedeki balkabağı kocaman bir arabaya, kuşlar atlara,
farelerden biri sürücüye, diğeri uşağa dönüşmüş.
“Unutma Sindirella, saat 12’yi vurunca hemen dönmelisin,
büyünün etkisi saat gece yarısını vurduğunda biter, bu kocaman
araba yeniden balkabağına, atlar kuşlara dönüşür.”

Prensle prenses birbirlerine bakmışlar, Sindirella’yı beğendikleri
belli oluyormuş. Fakat o sırada Sindirella da onları sınamaya karar vermiş:
“Madem bilmeceleri seviyorsunuz, bir tane de ben size sorayım:
Sabah dört ayaklı, öğlen iki ayaklı, akşam üç ayaklı olan canlı nedir?”
Prensle prenses çeşitli tahminler yürütürlerken saat tam 12’yi çalmaya
başlayınca, Sindirella koşarak balodan çıkmış. Peşinden ne kadar
koşsalar da yakalayamamışlar.

Sindirella baloya vardığında prenses ve prens sıkıntı içinde yarışmayı
izliyorlarmış. Adayların hiçbiri sorulan sorulara doğru cevap veremiyormuş.
Sonunda adaylar bitmiş.
“Yok mu başka aklına güvenen?” diye sormuş prenses.
Sindirella o anda ortaya çıkmış. İlk soruyu prens sormuş:
“Söyle bakalım, sana ait olan ama daha çok başkalarının kullandığı şey nedir?”
Sindirella hemen cevaplamış:
“Bu çok kolay, tabii ki ismim.”
Bunun üzerine prenses bir soru sormuş:
“Hangi soruya asla evet diye cevap veremezsin?”
Sindirella:
“Bu da kolaymış. Uyuyor musun diye sorulduğunda evet diyemem.
Cevap verebiliyorsam uyanığım demektir.”

Ertesi gün prens ve prenses bu soruyu soran kızı bulmak için
kapı kapı gezmeye başlamışlar.
Sıra Sindirella’nın evine gelince önce kıskanç abla ve
abi şanslarını denemişler, biri, “Kurbağadır,” demiş, diğeri,
“Kertenkele olmalı,” demiş ama hiçbirinin doğru olmadığı belliymiş.

Ne dersiniz, Sindirella bu teklifi
kabul etmiş mi acaba?

Prens ve prenses,
“Hayır mutlaka başka bir cevabı olmalı,” diyorlarmış.
Sonunda Sindirella’ya sıra gelmiş.
“Doğunca dört ayağı üzerinde emekleyen, büyüyünce iki ayağı üzerinde duran,
yaşlandığında bastonundan güç alan insandır,” demiş Sindirella. Abisi ve ablası
yarışmayı Sindirella’nın kazandığını anlar anlamaz boyunlarını bükmüşler,
onu engellemeye çalıştıkları için utanmışlar.
Prens ve prenses ise verilen cevabı çok beğenmişler, Sindirella’nın ülkeyi
yönetebilecek akıl ve yeteneğe sahip olduğuna emin olmuşlar, “İşte, bize de
böyle akıllı bir vezir lazım, lütfen bizimle çalış,” diye teklifte bulunmuşlar.

