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Önce sadece hayal etmişti onu. 
Birçok çocuk yapar bunu, hayali bir 
arkadaş düşler:

Bir ayı, bir köpekçik, bir başka çocuk, bir 
melek ya da bir peri veya bir ejderha hayal 
eder. Giampi’nin hayali arkadaşı tam da minik 
bir ejderhaydı, belki de birçok 
çocuğun düşlediği görünmez 
oyun arkadaşının bir 
benzeriydi. Fakat günlerden 
bir gün, Giampi onu öyle çok 
düşünmüştü ki ejderhacık 
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kanlı canlı ve hatta ibikli ve pullu olarak gerçekten 
gösterivermişti kendini. 

O günden beri durumlar böyleydi işte: Nasıl 
ki Giampi’nin babasının Türkçesi “Kişisel
Bilgisayar” demek olan çalıştığı bir “PC”si varsa 
Giampi’nin de oynadığı bir “PD”si vardı. O da 
“Kişisel Ejderha” anlamına geliyordu. Adını Lumpi 
Lumpi koymuştu ve bu hayali arkadaş sık sık 
uğruyordu ona. Özellikle de işler yolunda gitmediği 
zamanlarda…

O akşam yolunda gitmeyen şey Giampi’nin 
midesiydi. Hatta daha kesin söylemek gerekirse 
bırakın yolunda gitmeyi delirmiş bir fırıldak gibi 
tersine dönüp duruyordu her şey. Sözün kısası 
Giampi altüst olmuştu. Kabahatiyse haddinden 
fazla açgözlü olmaktı.

“Kendi düşen ağlamaz!” diyen Lumpi Lumpi, 
oğlanın yatağının yanındaki halının üzerinde 
bitiverdi.
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Çocukcağız bu sözlere acılı bir iç çekişle 
cevap verdi.

“Annen söylemişti sana!” diyen ejderhacık 
azarlama dozunu artırıyordu ve her kelimenin 
ardından burun deliklerinden minik alevler ve ışıklı 
kıvılcımlar sıçratıyordu.

Derken Giampi:
“Sen de vaaz vermek için buradaysan geldiğin 

yere geri dön Lumpi Lumpi!” dedi.



8

“Aslına bakarsan tam da geldiğim yerde 
bulunuyorum!” diyen Lumpi Lumpi kıkırdıyor ve o 
kıkırdadıkça oda tiz çan sesleriyle dolup taşıyordu. 
Çünkü bu canavarların gerçek uzmanlarının pek iyi 
bildiği üzere, ejderha gülüşü çan sesini andırır. 
Giampi’nın karnı, minik ejderhanın şakasını bir 
anda anlayamayacak kadar bulanıyordu.

“Sevgili Giampi,” diye söze başladı Lumpi 
Lumpi ve “beni hayal ettiğin yerde bulunuyorum!” 
diye sabırla açıkladı.         “Diğer tüm saygılı hayali 
arkadaşlar gibi, koyduğun yerde bul beni!”

Bunu söyler söylemez yeniden kıkırdamaya 
başlamıştı minik ejderha; çünkü sözleriyle 
istemeden kafiye yapmıştı ve en sıradan uzmanların 
bile bildiği gibi kafiyeler çok komik gelirdi 
ejderhalara.

“Ben kafanın içinde bulunuyorum, bir 
kilo çikolatalı dondurma da şu sırada karnında 
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duruyor!” diye devam etti Lumpi Lumpi. 
Kıvılcımlarla alevler çıkarmaya devam ediyordu.

“O sözcüğü söyleme,” diye mızmızlandı 
Giampi.

“‘Mideyi mi?”
“Hayır, ‘dondurma!’ Duydukça midem 

bulanıyor.”
“Mide diyebilirim o 

zaman?” diye sordu Lumpi 
Lumpi?

“Onu da deme, 
fena oluyorum!”

“Öyleyse beni 
neden çağırdın?”

Giampi; her yanı 
gece mavisi renkte, su 
yeşili yansımalar gönderen 
ibikleri ve kuyruğu olan, 








