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Karanlığa gömülmüş ev huzurluydu.

Gecenin bir yarısıydı. Giampi yatmaya gideli 
saatler olmuştu, korku dolu bir çığlıkla aniden 
uyandırıldıklarında, annesiyle babası da odalarında 
sakin sakin uyuyorlardı. 

 “Ne oluyor?” diye telaşla sordu annesi. 

 “Giampi. Kâbus gördü 
herhalde,” diye cevap 
veren babası kalkmaya 
hazırlanıyordu. 

 “Sen kalkma hiç, ben 
gidiyorum,” diyen annesi 
sabahlığıyla terliklerini 
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giyerken ağlamaklı bir ses onu çağırdı.  “Anne! 
Odamda bir canavar var!” 

 “Yalnızca kötü bir rüyaydı canım,” diyerek 
oğluna sarılıp onu sakinleştirmeye çalıştı annesi. 

Fakat Giampi tedirgindi.  “Kocaman, tüylü, 
korkunç bir canavar gördüm.” 

 “Ama yok, baksana, hiçbir şey yok, sadece 
rüya gördün, küçüğüm. Bu gece yatmadan önce 
sana okuduğum masal yüzünden olmalı. Hani…” 
Fakat Giampi hiç de ikna olmuşa benzemiyordu 

ve annesinin sözünü kesti:  “Gördüm diyorum 



sana! Yatağın altına bak. Oraya saklanmıştır.” 
Boyun eğen annesi dikkatle inceledi. 

 “Görünürde hiç tüylü canavar yok!” 

 “Dolabın içinde olmalı!” dedi inatçı Giampi. 
Annesi de canavarın hayal ürünü olduğuna onu 
ikna etmek için dolabın kapaklarını sonuna kadar 
açıp asılı kıyafetlerini kenara kaydırmak zorunda 
kaldı. 

Sonra oğlunun saçlarını okşadı, parmak 
uçlarıyla başına tatlı tatlı masaj yaptı.
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Giampi’yi anında sakinleştirme gücüne 
sahipti bu masaj. Böylece Giampi gözlerini yumdu 
ve annesi son bir öpücüğün ardından komodinin 
üstündeki abajurun ışığını açık bırakarak yatağına 
döndü.

Fakat sonra Giampi’ye duvardan bir karaltı 
geçiyor gibi geldi. Bu askılığın gölgesiydi. Ama 
Giampi onun canavar olmasından korkuyordu. 



Annesini çağırıp korkak bir çocuk gibi davranmayı 
da kendine yediremiyordu. Ama uykusu çoktan 
kaçmıştı ve Giampi gergindi. Böylece dikkatini 

toplayıp alçak sesle şöyle fısıldadı:  “Lumpi 
Lumpi, yanıma gel!”

O an, etrafa alevlerle ışık kıvılcımları 
püskürten minik, mavi bir ejderha yanı başında 
belirdi. 

 “Beni mi çağırdın Kaptan?” diye sordu Lumpi 
Lumpi. Giampi’nin kişisel ejderhası, gerçekten 
gerektiğinde ortaya çıkabilen hayali arkadaşıydı. 



10

 “Evet, bir arkadaş istedim,” diyen Giampi ona 
sıkıca sarıldı. 

 “Sen korkuyorsun Kaptan! Korkak bir 
çocuğun güm güm çarpan kalbinin sesini 
duyuyorum.” Derken, Lumpi Lumpi çan seslerini 
andıran o her zamanki kahkahasını patlatmıştı.  
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Bu, arkadaşıyla alay ederek eğlenen bir ejderhanın 
alışıldık gülüşüydü. 

 “Doğru değil!” diye itiraz eden Giampi, 
korkak olarak bilinmekten hoşlanmıyordu. 
Fakat sonra arkadaşlara karşı dürüst olmak 

gerektiğinden iç çekerek kabul etti:  “Tamam, 
tamam, birazcık korktum. Çünkü korkunç bir 
canavar gördüm.” 

 “Nerede? 
Nerede?” diye çığlık 
atan Lumpi Lumpi 
yatağa sıçramış ve 
Giampi’ye sarılmıştı. 

 “Fare mi yoksa? Fare, değil mi?” 
Fare, tüm gerçek ejderha uzmanlarının bildiği 
üzere, bir ejderhanın ödünü patlatan tek 
hayvandır. 

 “Bak şimdi, sence korkak ben miyim?” diye 
homurdanan Giampi arkadaşının hayallerinin 
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kahramanı olmamasından ötürü hayal kırıklığına 

uğramıştı.  “Bir ejderha, hayvanlar âleminin en 
korkunç yaratığı, bir fareden korksun, olacak şey 
mi? Fare zararsız bir hayvandır.”

Giampi fare kelimesini her tekrar ettiğinde, 
Lumpi Lumpi yerinden zıplıyor, kanatlarıyla 
kulaklarını örtüyor ve kuyruğunu hızlı hızlı 
sallıyordu. Bizim için korkudan dişlerin birbirine 
çarpması neyse ejderhalar için de bu hareket aynı 
anlama geliyordu. 

 “Bir daha o kelimeyi söyleme! Beni sırf 
korkutmak için buraya çağırdıysan hemen 
giderim,” dedi ağlamaklı sesiyle. 
Böylece Giampi onu kucakladı ve birazcık okşadı. 
Bu, ejderhalara da pek tatlı gelirdi. Üstelik onları 
sakinleştirirdi de. 

 “Özür dilerim, Lumpi Lumpi. Haklısın, 
korkunun şakası olmaz. Sadece seni anlamakta 
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zorlanıyorum. Bak mesela ben korkunç, devasa 
bin canavardan korktum. Ama ufak bir fareden 
hiç korkmadım.” 

 “Aaaaah!” diye bağırdı ejderhacık. 

 “Kusura bakma, ağzımdan kaçtı! Bağırma, 
annemle babamı uyandıracaksın,” dedi ve şöyle 

ekledi:  “Hadi gel, güzel bir maceraya çıkalım 
ve canavarları artık düşünmeyelim. Ne dersin?”  
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 “Sırtıma atla Kaptan!” diye onayladı Lumpi 
Lumpi ve hemen pencereden süzülerek gecenin 
içinde uçmaya başladılar.

Gökyüzünde dolunay vardı ve aşağıda, 
uzaklarda kalmış toprağı sanki bir deniz feneri 
aydınlatıyordu. Fakat ufukta ışıldayan aydan 
ziyade, ileride binlerce meşalenin ışıklandırdığı 
devasa bahçesiyle, olağanüstü bir şato 
uzanıyordu.   








