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Сил ви ја Рон ка ља  Ро бер то Лу ча ни

У по тра зи за 
ску по це ним ћи ли мом
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кад је срећан    кад се уплаши
 кад је увређен          кад се забавља
  кад је тужан            кад је бесан

Лична карта

ИМЕ:  Луле

ПРЕЗИМЕ:  Лични Змај

ВРСТА:  Измишљени пријатељ

МЕСТО БОРАВКА:  Дулетова соба

ПОСЕБНИ ЗНАЦИ:
    Бљује хладне пламичке
    Испушта колутове дима из ноздрва

ДРЖАВЉАНСТВО:  Свет маште

БОЈА:     
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Т о се де си ло оног да на ка да 

је Ду ле за пао у ве ли ку не во љу. 

Да, Лу ле се пр ви пут по ја вио 

баш тог да на, у ства ри, тач ни је ре че но 

те ве че ри. Да би смо би ли још 

пре ци зни ји, ни је се пред ста вио као 

Лу ле, јер тад још ни је имао име. 

Ка да су се угле да ли, Ду ле је ре као:

 – Дра го ми је, ја сам Ду ле! 

А он је од го во рио:  – И ме ни је 

дра го, ја сам змај!

 – Је си ли то за и ста ти? Је си ли ти 

онај змај о ко ме стал но ма штам да ми 

по ста не при ја тељ?

 – Не го шта! Ко би дру ги био?
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 – А ка ко ти је име? – упи тао је 

Ду ле ра до зна ло за гле да ју ћи 

ма лог зма ја.

 – Ка ко мо гу већ да имам име?! 

Ја сам твој из ми шље ни при ја тељ. Ти си 

ме из ми слио, та ко да мо раш и име да 

ми смислиш! 

Да, да, ма ли змај 

из гле дао је упра во 

она ко ка ко га је 

Ду ле од у век 

за ми шљао: имао је

ма ли ба цач пла ме на, 

био је та ман као ноћ, 

имао је љу спа сту 
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кре сту и ре п у бо ји зе ле не во де, жу те 

кан џе ко је је могао да уву че и 

из ра зи то ве ли ке очи . Кад је го во рио, 

из ждре ла су му из би ја ли пла мич ци 

и искре све тло сти као оне код 

бо жић них пр ска ли ца.

Ду ле је то ли ко пу та са њао о то ме да 

има та квог зма ја за при ја те ља, али се 

ни ка да дота д та звер ка ни је 

по ја ви ла гла вом и бра дом, то јест 

са све кре стом и кр љу шти ма.

Ду ле му се ни је мно го за чу дио: 

то ли ко че сто је ми слио о ње му да му се 

чи ни ло да га по зна је већ ве о ма ду го. 

И ма ма и та та зна ли су за ње га. Ка да би 
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