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O gün Giampi fena halde kapris 
yapıyordu.

Annesi ile birlikte merkeze alışveriş yapmaya 
gitmişlerdi. Tesadüf bu ya vitrinlerden birinde parlak 
tokalı muhteşem çizmeler görmüştü.

“Bana onları alır mısın?” 
diye sormuştu annesine.

“Hayır, çok pahalı. Üstelik 
ihtiyacın yokken sana yeni bir 
tulum ile sırt çantası aldım.”

“Çizmeleri istiyorum işte. 
Carlo’da var. Hatta Matteo’da 
da bunlara benzer bir çift 
çizme var,” diye ısrar etmişti 
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Giampi. Bütün arkadaşlarında bu çizmelerden 
vardı. 

“Çizmeye ihtiyacın yok. Israr etmeyi bırak 
artık,” demişti annesi. Fakat Giampi’nin damarı 
tutmuştu. Olur böyle şeyler, en iyi huylu çocuklara 
bile olur.

Giampi ayaklarını yere vurup          “Onları 
istiyorum; çünkü Çizmeli Kedi’nin çizmelerine 
benziyor,” diye zırıldamıştı.

“Çizmeler benzemesine benziyor; fakat söyler 
misin ben Karabas Markizi kadar zengine benziyor 
muyum? Üstelik ‘lütfen’ diye bir kelime vardı. Dağa 
kaçtı herhalde.”

Konuyu kapatmıştı annesi. Yapacak başka bir 
şey kalmamıştı.

Karadeniz’de gemileri batan Giampi, eve 
döndüklerinde kendini odasına kapatmış ve şöyle 
buyurmuştu: 

“Çok sinirliyim, odama girenin vay haline!”  
Şimdi dirsekleri dizlerinin üzerinde, başını ellerinin 
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arasına almış bir halde, halının üzerinde oturuyordu 
ve gittikçe daha da derin düşüncelere dalıyordu.

“Lumpi Lumpi buraya gel. Sana ihtiyacım var!” 
diye geçirdi içinden.

Hemen, yanı başında, mavi, küçük bir ejderha 
ete kemiğe bürünmüştü. Hayali arkadaşıydı bu, 
Kişisel Ejderhasıydı. Onu çok yoğun düşündüğü 
zamanlarda gerçekten çıkıp geliyordu. Üstelik 
birlikte sayısız maceralar yaşamışlardı.
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“İşte geldim Kaptan. Söyle bakalım, ne işler 
çeviriyorsun?” diye soran Lumpi Lumpi oldukça 
tarafsız bir hayali arkadaştı.

“Annen ne işler çeviriyor diye sorman 
gerekirdi,” diye homurdanmıştı Giampi. Hâlâ 
fırtınalı bir gün kadar öfkeliydi.

Her kelimesinde burun deliklerinden minik 
alevlerle kıvılcımlar çıkaran ejderha, alaycı 
bir havayla          “Sana kapris mi yaptı?” diye 
sormuştu.

Oysa Giampi hiç de şakadan anlayacak 
durumda değildi ve aymazca onayladı ejderhanın 
sözlerini: 

“Evet, hem de ne kapris! Bana bunlar gibi 
çizmeler almayı reddetti. Baksana şunlara.” 

Üzerinde tüy olan bir şapka ve gümüş tokalı 
bir çift muhteşem çizme giyen o ünlü kedinin 
resmini buluncaya kadar masal kitabının sayfalarını 
çevirmeye devam etti. 

“Tıpatıp böyle çizmeler, anladın mı?”
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“Ooooh!” diye bağıran Lumpi Lumpi 
pençelerini hayranlıkla çırpıyordu. Fakat işin aslı 
çizmelerle ilgilendiği yoktu, onun yerine kendinden 
geçmiş bir halde tüylü şapkaya odaklanmıştı.  
Tüm ejderha uzmanlarının da pek iyi bildiği üzere 
ejderhalar deli olurlardı tüylere. Tavuskuşlarını, 
kuğuları hatta ördeklerle tavukları fena halde 
kıskanırlardı; çünkü onlar yani ejderhalar, pürüzsüz, 
yumuşacık tüyler yerine sert mi sert pullarla 
kaplıydılar.

“Böyle bir şapka istiyorum! Bana onu al!” diye 
avaz avaz bağırmıştı.








