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Böğürtlen Çalılığındaki Obur Ejderha

Magnus, “Kokosnuss, uyan hadi! Bugün büyük 

gün!” dedi bir sabah. Magnus, küçük ejderha 

Kokosnuss’un babasıydı.   

“Neden bugün büyük bir gün?”, diye sordu 

Kokosnuss. 

“Çünkü bugün okula gideceksin, o yüzden!” diye 

cevapladı Magnus.

“Peki, küçük günler de var mı?” 

Magnus biraz düşündü: “Hımm, bunu 

bilemeyeceğim. Ama büyük günler var. Orta ve 

normal günler de var. Ve bugün büyük bir gün, 

çünkü okulun ilk günü hayatta sadece bir kere 

yaşanır.”

İlk okul günü!

Günlerdir heyecandan, Kokosnuss’un küçük ejderha 

karnına ağrılar giriyordu. 

Okul mağarasının önündeki alan ejderha 
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kaynıyordu: Büyük ve küçük, 

yaşlı ve genç...

Çünkü birinci sınıfa başlayan 

ejderhalara aileleri eşlik 

ediyordu. Kokosnuss 

kalabalığın ortasında 

ailesiyle bekliyordu. Annesi 

Mette, babası Magnus, büyükbabası Jörgen ve 

büyükannesi Aurelia onu yalnız bırakmamışlardı. 

Kokosnuss neredeyse boyundan büyük bir okul 

külahı taşıyordu. En çok da okul külahına sahip 

olduğu için sevinmişti. Ama şimdi bunu düşünecek 

halde değildi. O kadar heyecanlıydı ki, sürekli çişi 

geliyordu.

 “Anne,” diye fısıldadı. “Tuvalete gitmem gerekiyor!” 

“Yine mi?” diye sordu annesi.

“Çok acil!”

“Peki,” dedi annesi. “Şu arkadaki çalılığa git. Ama 

acele et, neredeyse başlayacak!”

Kokosnuss sessizce böğürtlen çalılığına girdi.
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Tam geri dönecekken, kayaların yanındaki 

çalılıklarda bir şeyin hareket ettiğini fark etti. 

O da neydi? Sessizce kayanın üstüne tırmandı. 

Birdenbire durdu. Çalılığının altından kızıl bir 

ejderha ayağı dışarı uzanıyordu. “Eyvah!”, diye 

düşündü Kokosnuss. Bu bir obur ejderha ayağı! 

Obur ejderhalar, diğer hayvanları yiyen tehlikeli 

ejderhalardır. Ama bu oldukça küçük bir obur 

ejderha ayağıydı. Kokosnuss bu işin sırrını çözmeye 

karar verdi. Yavaşça böğürtlen çalılığına doğru 

ilerledi.
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“Hey sen oradaki!” diye bağırdı ansızın. “Çalılıkların 

içinde ne yapıyorsun?”

Ejderha ayağı birden kayboldu, kuvvetli bir rüzgâr 

çıkmış gibi çalılık sallandı ve aniden küçük bir obur 

ejderha dışarı yuvarlandı. Hemen ayağa fırladı ve 

hırladı: “Ne yapıyorsam yapıyorum, sana ne?”

“Doğru konuş yoksa ağzını yakarım!” diye geri 

hırladı Kokosnuss. “Ben bir ateş ejderhasıyım!”

“Öyle mi!” diye karşılık verdi diğeri. “Ben de bir 

obur ejderhayım. Ve sen seni kahvaltı niyetine 

yerim!”

Kokosnuss, “Sen öyle zannet! Biz ateş ejderhaları 

çok akıllıyız, kimse bizi kolay kolay 

yiyemez!” dedi ve devam etti.

“Peki, neden akıllı olduğumuzu 

biliyor musun? Çünkü biz okula 

gidiyoruz. Ben de okula 

gidiyorum, hem de bugün 

okula başlıyorum!”
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“Ne! Okul mu!” dedi küçük obur ejderha ve burun 

kıvırdı. “Biz obur ejderhaların okula ihtiyacı yoktur.”

“O zaman niye burada saklanıyorsun ve bizi 

gözetliyorsun?” diye sordu Kokosnuss.

“Sadece okulun nasıl olduğunu merak ettim,” diye 

cevapladı küçük obur ejderha.

“Sen de gel aşağıya o zaman!” diye teklif etti 

Kokosnuss.

“İstemiyorum,” diye homurdandı küçük 

obur ejderha. “Okul o kadar da 

heyecan verici değil benim için.”
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Tam o anda aşağıdan yüksek bir ses çınladı:

Ding Dong! Ding Dong!

13

“Ah! Okul çanı! Gitmeliyim. Biliyorsun, bugün 
benim ilk okul günüm,” dedi Kokosnuss.
“Tamam”, dedi küçük obur ejderha. 
Kokosnuss, “Belki tekrar görüşürüz!” diye bağırdı 
ve okul bahçesine doğru koştu. “Hmm,” diye 
homurdandı küçük obur ejderha ve ateş
ejderhasının arkasından baktı.

Okul


