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Yaz başında sıcak bir akşamüstüydü.

Okul da tıpkı Giampi’nin iki yıldır istemeye 
istemeye devam ettiği müzik kursu gibi, bitmek 
üzereydi.

Giampi’nin yıl sonu gösterisinde, seyircilerin 
karşısında flütle bir parça çalması gerekecekti. 
Fakat sahneye çıkma 
düşüncesi onu yiyip 
bitiriyordu. Sahneye 
çıkmamak için bin bir 
türlü kapris yapmıştı. 
Ancak annesiyle 
babasının kararı kesindi.
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 “Tek yapman gereken sakin olup çalışmak. 
Hadi bakalım, biraz pratik yap… Babanı hayal 
kırıklığına uğratmak istemezsin, değil mi? Bu 
konuyu ne kadar önemsediğini biliyorsun,” diyerek 
ısrar etmişti annesi.

Bunun üzerine Giampi, resitali atlatmanın 
tek yolunun kaçmak olduğunu düşündü. İyice 
yoğunlaşarak onu düşündüğünde ortaya çıkan 
hayali bir arkadaşı, ejderhası olduğu için dikkatini 
topladı ve şöyle fısıldadı:   “Çabuk ol Lumpi 
Lumpi, hemen yanıma gel!” Tam o sırada mavi bir 
ejderhacık ortaya çıkıverdi.
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Onu çok iyi tanıyan Lumpi Lumpi, “Sorun 
nedir, kaptan?” diye sordu.

 “Yarın resitalim var. Babam bunu epey 
önemsiyor. Çünkü büyük büyükbabam çok ünlü bir 
flüt sanatçısıymış. Oysa ben geçen seneki gibi rezil 
olacağım, tam umutsuz vakayım!”

 “Bir çal bakalım.”

 “Hiç faydası yok, ama çok istiyorsan çalayım 
bari…”

Böylece Giampi kişisel ejderhası için flüt çaldı.
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 “Ama burada Vivace1 yazıyor,” diye yorum 
yapan Lumpi Lumpi gözlerini dehşetle nota 
defterine dikmişti.   “Parçanın canlı olması 
gerekiyordu. Oysa senin yorumun açlıktan ölen bir 
kurt adamın ulumasını andırıyor, sanki günahkâr bir 
hayaletin ağıdını dinliyoruz, sanırsın cenaze töreni…”

 “Ne de güzel cesaretlendirdin beni, Lumpi 
Lumpi. En iyi arkadaşım olman gerçekten büyük 
şans.”

 “Doğruyu söylemedikten sonra arkadaş 
dediğin neye yarar ki?”

 “Düşman neye yarar onu soruyorum 
kendime,” diye homurdanmıştı Giampi. İkisi de 
bir süre somurttu. Ardından Lumpi Lumpi iç çekip,  

 “İstersen çalışmana yardım ederim. Biliyorsun 
flüt konusunda iyiyim.”

1 Vivace: Klasik müzikte neşeli, canlı seslendirilen parça Ç.N.
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 “Doğru tabii, müzik konusunda sen tam 
bir canavarsın!” diye bağırmıştı Giampi. Tüm 
ejderhaların müziğe su götürmez bir yetenekleri 
olduğunu, güçlü ciğerleri nedeniyle özellikle 
nefesli çalgılara bayıldıklarını ve onlarla 
harikalar yarattıklarını biliyordu.

 “Müzikte pratik yapmak çok faydalıdır,” 
diye buyurdu minik mavi ejderha.

 “Bana sorarsan sen çalışmıyorsun.”

 “Buraya annemle babamın söylediği şeyleri 
tekrar etmeye geldiysen çabuk kaybol Lumpi 
Lumpi!”

 “Arkadaşına yardım etmek isteyince 
karşılığı işte bu oluyor!”

Ardından minik ejderha odada kırmızı 
duman halkaları bırakarak ortadan kayboldu. 








