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Giampi o akşam oldukça telaşlıydı.

Annesi ile babasına yalan söylemişti. Okulda 
matematik sınavının sonucunu öğrenmişti ve Giampi 
kötü bir not almıştı. Çarpım tablosunu yeterince iyi 
öğrenmediği için çarpma işlemlerinde birçok yanlışı 
çıkmıştı. 

Fakat annesi ona         “Nasıl geçti matematik 
sınavı?” diye sorduğu zaman Giampi tereddütsüz 
cevap vermişti: 

“İyi, anne!”

“Aferin! Sınav kâğıdını görebilir miyim?” diye 
sormuştu babası.
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odasına kapanmış, söylediği yalanlar ile aldığı kötü 
notu düşünmeye devam ediyordu. Aklını bir türlü 
dağıtamıyordu. Artık çok geç olmasına rağmen 
çarpım tablosunun üzerinden geçmek için 
ders kitabını eline bile almıştı. Fakat ne 
fayda, sınav notu büyüyle değişecek 
değildi ya…

“Sınav kâğıdımı ne yazık ki okulda unuttum. 
Yarın getiririm,” diye homurdanmıştı Giampi.

Yalanlarından ötürü o anda utanmıştı ama 
söyleyivermişti işte. Ayrıca sınavdan önce babasıyla 
birlikte çarpım tablosunun üzerinden geçmek 
istemediği için azar işitmekten de korkuyordu.

Akşam yemeğinin ardından, yatmadan önce, 
bir çizgi film izlemek ya da bir masal okumak 
için izin çıkmıştı çıkmasına ancak Giampi minik 
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söylenmişti Giampi. Biraz hayal kırıklığı içindeydi; 
doğrusu anasının kuzusu bir ejderha hayal ettiğini 
hiç hatırlamıyordu.

Hatta gerektiğinde onu beladan kurtaracak 
güçlü kuvvetli ve kibirli bir kahraman hayal 
ettiğinden emindi.

Bunun üstüne         “İstersen gideyim ben… 
Sen de kendine daha iyi bir arkadaş hayal edersin,” 
diye soran Lumpi Lumpi, burun deliklerinden 

“Lumpi Lumpi lütfen çabuk gel!” diye kuvvetle 
düşündükten hemen sonra mavi küçük bir ejderha 
bitivermişti yanında.

“Beni mi çağırdın Kaptan?” diye sordu ufak 
tefek ejderha. Kelimeleriyle beraber alevlerle 
kıvılcımlar saçıyordu etrafa. Lumpi Lumpi’ydi bu, 
Giampi’nin kişisel ejderhası, hayali arkadaşıydı. Ne 
zaman onu sıkı sıkı düşünse ete kemiğe hatta ibik 
ve pullara bürünüp ortaya çıkıyordu.

“Seni çok sıkı düşündüm!” diyen Giampi 
sarılıp öpmüştü onu.

“Kucaklaman da çok sıkı başkan, 
kanatlarımdan birini hamur gibi ezdin. Şapır şupur 
öpücüğün tek kulağımı sağır etti!”

“Nasıl da abarttın! Sen bir ejderhasın Lumpi 
Lumpi! Senin gibi korkunç bir hayvanın bir 
güvercin kadar kırılgan olması mümkün mü?” diye 








