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O gün Giampi büyük bir kabahat 
işlemişti.

Evet, tam o gün işlemişti bu büyük 
kabahati, hatta daha kesin söylemek gerekirse 
ne olduysa Lumpi Lumpi’yle ilk kez tanıştığı 
akşam saatlerinde olmuştu. Daha da kesin olmak 
gerekirse tanıştıklarında aslında o Lumpi Lumpi 
değildi; çünkü henüz bir adı yoktu. Birbirlerini 
gördüklerinde, Giampi:

“Memnun oldum, ben Giampi,” demişti. 
O da: 

“O memnuniyet bana ait, ben de ejderha!” 
diye cevap vermişti.
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“O sen misin? Sen, hani sürekli arkadaş 
olmayı hayal ettiğim o ejderha mısın?”

“Tabii ki de. Başka kim olabilirim ki?”

Minik ejderhaya merakla bakan Giampi bunu 
duyduktan sonra:

“Peki, adın ne?” diye sormuştu.
“Nasıl bir adım 

olabilir ki? Senin hayali 
arkadaşınım ben. Beni 
yaratan sensin, şimdi de 
ismimi koyman gerekir.”

Ağzından ateş çıkaran 
minik vücudu ve gece 
mavisi rengiyle, ibikli başı 
ve su yeşili yansımalar 
gönderen pullu kuyruğuyla, 
istediğinde tırnaklarını 
içeri çekebildiği 
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sarı pençeleri ve kocaman gözleriyle ejderhacık, 
evet tam da Giampi’nin hep hayal ettiği gibiydi. 
Konuştuğunda burun deliklerinden minik alevler 
ve Noel oyuncaklarını andıran ışıl ışıl tükürükler 
saçıyordu.

Giampi, böyle bir ejderha arkadaşın hayalini 
çok kereler kurmuştu; fakat hayvancağız kanlı 
canlı olarak ve hatta ibikli ve pullu olarak, o güne 
dek asla göstermemişti kendini. Giampi birazcık 
şapşallaşmıştı: Minik ejderhayı öyle sık düşünmüştü 
ki sanki onu uzun zamandır tanıyor gibiydi. Annesi 
ile babası da tanıyordu onu. Babası, oğlunun hayali 
arkadaşıyla konuşup oynadığını duyduğunda aynı 
şakayı yapıp dururdu: 

“Bende bir PC var, İngilizceden çevirsen 
‘Kişisel Bilgisayar’ demek, Giampi’nin de PD’si var, 
Türkçesi ‘Kişisel Ejderha’!”

Böylece Giampi, onu bir arkadaş olarak kabul 
etti.
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“Rahatına bak, portakal suyu ister misin?”

Biliyordu ki ejderhalar portakal suyuna deli 
olurdu çünkü portakal suyu, boğazlarında oldu 
olası hissettikleri yanmayı biraz olsun dindirirdi. 

“Seve seve!” diyen ejderhacık, tepeleme 
dolu bir bardak portakal suyunu kamışla 
hüpletiverdi.

“Nasıl oldu da gerçekten geldin?” diye 
sordu Giampi.

 “Beni çok yoğun düşündün,” diye cevap 
veren minik ejderha, kelimelerle birlikte ufak 
alevler de çıkartıyordu ağzından. 

“Çok üzgündüm,” diye açıkladı Giampi.
“Büyük bir kabahat işlediğini ve anneni 
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kızdırdığını biliyorum. Şimdi cezalısın ve bu akşam 
sana ‘iyi geceler’ masalı yok.”

Giampi tek söz söylemeden başıyla onayladı. 
O akşam sofraya yağ şişesini getirirken takılıp yere 
kapaklanmış, şişe de kırılıp içindeki bütün yağ 
salonun güzelim halısının üzerine saçılmıştı. Çapraz 
düğümlerine bakılacak olursa antika bir halıydı bu.

“Herkes takılıp düşer,” diye kendinden emin 
fikir yürüttü ejderhacık.           “Ben de durmadan 
kuyruğuma takılıyorum. KAZA derler buna.”

“Kabahatin yoksa ‘kaza’ derler. Fakat eğer 
ayakkabılarının bağcıklarını bir türlü bağlamıyorsan, 
seni tembihlemelerine rağmen bile bağlamıyorsan 
bunun adı…” 

Burada Giampi duraklamıştı, annesinin 
feci şekilde kızmasının ardından babasının 
kendisini hangi kelimeyle azarladığını hatırlamaya 
çalışıyordu.








