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Altı yaşındaki Ugo bir sabah 
uyanmış ve bir de bakmış ki 
karnının üzerinde yeşil bir aslan 
oturuyor! Aslan şişman değilmiş 
ama pek ufak tefek de sayılmaz-
mış. Tam olması gereken büyük-
lükteymiş.

“Rengi ne güzel!” demiş Ugo. 
“Salatanın rengine benziyor.”

“Boşver salatayı… Geç oldu. 
Giyin ve benimle gel,” demiş aslan.
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Ugo giyinmiş. Baştan aşağı 
kendi başına giyinebiliyormuş. 
Küçükken yardım almadan giyin-
meyi, özellikle de ayakkabılarını 
bağlamayı asla beceremeyece-
ğini düşünürmüş. Ama sonradan 
öğrenmiş.

Giyindikten sonra aslanın kuy-
ruğuna tutunmuş. Aslan yumuşa-
cık bir sıçrayışla camdan dışarı 
atlamış ve denizin ortasında bir 
adaya konmuş. 

“Kısa bir süreliğine gitmem 
gerek,” demiş yeşil aslan.

Ugo, “Neden gidiyorsun?” 
diye sormuş.

“Geri dönebilmek için,” diye 
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cevap vermiş yeşil aslan. “Beni 
burada bekle, olur da sıkılırsan 
kum tanelerini say.”

Tek başına kalan Ugo, eni üç 
yüz yirmi bir, boyu beş yüz adım 
olan, ekmek şeklindeki adanın 
tüm çevresini dolaşmış. Adanın 
çevresinin kaç adım olduğunu 
saymamış; yavaş yavaş bir tur 
atmış sadece. Ardından kumsala 
oturmuş ve kum tanelerini tek 
tek saymaya başlamış.

Bunu yapmak hiç kolay değil-
miş ama imkânsız da sayıl-

mazmış. Aslan geri döndü-
ğünde Ugo’nun avucunda 
azıcık kum varmış.
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Ugo ayağa kalkmış ve ken-
disini dalgaların arasına atmış. 
Ardından aslan da atlayıp etrafa 
kocaman köpükler saçmış.

Ugo kendisine bakıp, “Ola-
maz, kıyafetlerimi çıkarmadım!” 
demiş. Gözlerini kapamış ve 

“İşte geldim. Sıkıldın mı?”
“Birazcık,” diye cevap ver-

miş Ugo.
“Ne kadar?”
Ugo elindeki kumun yere dö-

külmesine izin vermiş ve “İşte 
bu kadar,” demiş.

Rüzgâr aslanın yelesini dal-
galandırmış.

“Bir güzel yüzmeye ne  
dersin Ugo?”
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Akşama dek oynamışlar. So-
nunda gökyüzünde, ucunda bir 
denizatı asılı incecik bir ay belir-
miş. Tıpkı bir kanca gibi kıvrılmış 
kuyruğuyla yavaşça sallanıyor-
muş.

kendisini kuru kıyafetler içinde 
kumsalda bulmuş. Aslan yanında 
uzanıyormuş.

“Bir güzel yüzmeye ne dersin 
Ugo?” diye sormuş aslan.

Ugo ayağa kalkmış, kıyafetle-
rini çıkarmış ve denize koşmuş. 
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Şöyle demiş yeşil aslan: 
“Kumsala koş Ugo, yemek ha-

zır!”
Ugo kumsala koşmuş ve ora-

da kırmızı portakal suyu, çilekli 
ve elmalı tart, yedi tane bisküvi 
ve bir tane de çikolatalı muhalle-
bi bulmuş. Çatal bıçak olmadığı 
için hepsini elleriyle yemiş. Yi-
yecekleri eline yüzüne öyle çok 
bulaştırmış ki bir ayna olsa ken-
disini tanıması herhalde çok zor 
olurmuş. Ugo çikolatadan kara-
ran kollarını açmış ve dudakları-
nı yalayarak kıpırdamadan öyle-
ce durmuş. 

“Üç uzun ıslık çalarsan sabun 
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balığı gelir,” demiş, başını pençe-
lerinin arasına almış, kumsalda 
uzanan aslan.

Küçüklüğünden beri ıslık çal-
mayı bilmiyormuş Ugo. Kuzeni 
Tito gibi ıslık çalmayı asla öğrene-
meyeceğini düşünüyormuş. Uzun 
uzadıya üfleyerek deniyormuş 
ama sadece rüzgâr sesi çıkarma-
yı becerebiliyormuş. Fakat büyü-
yünce, ıslık çalmayı öğrenmiş. Üç 
uzun ıslık çalmış. İşte, kıyıdan bir-
kaç metre ötede, kocaman kırmızı 
bir balık zıplayıp taklalar atmaya 
başlamış bile. Denize her dalışın-
da, çevresinde, kabarıp patlayan 
köpüklerden bir taç oluşuyormuş.

Ugo denize girmiş, onu takip 
etmiş ve yakalamaya çalışmış. 
Ama sabun balığı öyle kayganmış 
ki ellerinden kayıp gidiyormuş. 
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Kimi zaman suyun altında kaybo-
luyormuş, o zaman da Ugo onu 
bulmak için derine dalıyormuş. 
Bu sırada yüzü, elleri ve kolları 
tertemiz olmuş. Karşısında bir 
ayna olsa bu defa tanıyabilirmiş 
kendisini. Fakat ayna yokmuş.

Ugo kumsala geri dönüp yeşil 
aslanın yanına uzanmış.

“Yarın sabah çiçek avlaya-
cağız,” demiş aslan. “İyi geceler 
Ugo.”

Aslan horlamaya başlamış. 
Ugo başını aslanın yelesine yas-
layıp karanlıkta yıldızlara bak-
maya koyulmuş ve dalga sesleri-
ni dinleyerek uykuya dalmış.
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