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Hava tahminleri ne yazık ki 
yanılmamıştı:

Kuzey bölgelerde kırk sekiz saat boyunca 
yoğun kar yağışı... Giampi burnunu cama 
yaslamış, kar tanelerinin düşüşünü izliyordu. 
Ağaçlar şimdiden kremşanti öbeklerini 
andırıyor, ne bir ot ne de asfaltın grisi 
görünüyordu.

Babası çalışma 
masasında, kişisel 
bilgisayarından meteoroloji 
tahminlerini yayınlayan 
sitelere bakıyordu. 
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“Kuzeyde, dedenin yaşadığı taraflarda 
hava daha da kötü. Mahsur kalmışlar, üstelik kar 
yağışının iki gün daha süreceği tahmin ediliyor.”

Ekrana yan gözle bakan Giampi,         “Yine 
de gideceğiz, değil mi?” diye sordu. Takvimin gri 
kutucuklarında görünen beyaz yıldız işaretleri 
şüpheye yer bırakmıyordu: 23 Aralık karlıydı, 
24 Aralık yine karlıydı ve 25 Aralık Noel’in ilk 
günüydü. 

“Dedem bekler bizi!” dedi Giampi. Ancak 
babası başını sallıyordu ve en sonunda iç çekerek 
şöyle söyledi:          “Üzgünüm küçüğüm, fakat 
dedenlere ulaşmak imkânsız. Bu sene gitmekten 
vazgeçmek zorundayız.”

“Ama baba, Noel’i dağda, dedemlerin 
yanında geçirmediğimiz bir yıl bile olmamıştı. 
Ben gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum 
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işte!” Giampi’nin sesi gözyaşlarının etkisiyle 
çatallanmaya başlamıştı ki tam o sırada telefon 
çaldı. Arayan dedesiydi. 
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Onunla annesi arasındaki konuşmayı dinledi 
Giampi. Dedesinin sözlerini duyamıyordu, fakat 
ne anlatmak istediği açıktı: O bile gelmelerini 
istemiyordu. Sahiden de şöyle tamamladı 
sözlerini annesi:         “Hayır baba. Bir yere 
kımıldamıyoruz. Endişelenmeyin. Çok üzgünüm 
ama sen haklısın. Yollar tehlikeli ve aşılmaz 
durumda.”

Giampi gözlerinin yaşlarla dolduğunu 
hissedip odasına kaçtı. Dedesine çok düşkündü, 
fakat az görüyordu onu. Çünkü dedesi uzakta, 
bir dağ kasabasında yaşıyordu. Noel’i birlikte 
kutlamak bir gelenekti oysaki. Sokakları süsleyen 
ışıklar, ağacın altına bırakılan hediyeler, fakat 
hepsinden öte, dedesiyle geçirilecek birkaç 
günden ötürü bütün yılın en güzel bayramı buydu. 

Giampi teselli edilmez derecede üzgün 
hissediyordu kendisini. Lumpi Lumpi bile neşesini 
geri getiremezdi sanki. Geri getiremezdi fakat 
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yine de, içini dökecek 
biri olurdu. Böylece 
iyice yoğunlaşarak 
düşündü hayali 
arkadaşını ve bir 
anda ufak tefek 
mavi bir ejderha 
ete kemiğe 
büründü. 

Giampi’yi çok iyi tanıyan Lumpi Lumpi,           
 “Gözyaşı kokusu alıyorum burada. Annen mi 
azarladı seni?” diye sordu. 

Gerçekten de, küçük ejderhanın ilk ortaya 
çıkışı, bir kabahat vesilesiyle ve unutması imkânsız 
bir azarın ardından olmuştu.

O günden beridir ne zaman ihtiyacı olsa 
kişisel ejderhası, Giampi’nin yardımına koşuyordu. 
Ne çok macera yaşamışlardı birlikte...
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“Söyle bakalım, bu sefer ne işler karıştırdın?” 
diye yeniden sordu Lumpi Lumpi.

“Ben bir şey yapmadım. Kar yaptı,” diye 
homurdandı Giampi. Sonra arkadaşına her şeyi 
anlattı.

“Anlıyor musun, yollar aşılmaz durumda. Bu 
yüzden de Paolo Dedemlerde Noel hayali suya 
düştü.”

“Kim demiş?” diye sordu Lumpi Lumpi. 

“Meteoroloji,” diye iç çekti Giampi.

“Kim?” diye sordu, kafası karışan Lumpi Lumpi.

“Meteoroloji... Yani, şu hava tahmini 
yapanlar. Kar yağıyor ve daha da çok yağması 
bekleniyor. Bu yüzden de yolculuğa çıkılamıyor.”

“Kim demiş?”
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