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Душане, шта то радиш?
Био је диван сунчан дан. „Хоћемо ли да идемо на излет?”, питао 
је тата. „Хоћемо!”, одговорио је Душан, па је отрчао до ормара 
испод степеница и почео нешто да тражи. Чуло се лупкање и 
звецкање.

„Душане, шта то радиш?”, питала је мама док је паковала 
укусне посластице у корпу за излет.

„Ништа”, одговорио је Душан, па је затворио и зграбио своје 
чизме.

Убрзо су сви седели у ауту. „Спремни?”, питао је тата.
„Спремни”, рекли су мама, Душан и његова мала сестра Лола.
Душан је завукао руку у ранац. Чуло се звецкање и куцкање и 

чудно шушкање. „Душане, шта то радиш?”, прошапутала је Лола. 
„Ништа”, одговорио је Душан с тајанственим осмехом док се 
аутомобил брундајући упутио ка сунчаним пределима изван 
града.
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„Хајде, Лоло”, рекао је Душан. „Играћемо се једне посебне 
игре.” Душан је нешто тражио у ранцу. Извадио је своју велику 
лупу. „Аха!”, рекао је Душан. „Види шта сам нашао.”

„Дај да видим”, рекла је Лола и клекнула да погледа. „Фуј! То 
је велика ружна змија!”

„То је само глиста”, казао је Душан. Али Лола је већ отрчала 
преко ливаде.

„Душане, шта то радиш?”, позвала га је мама.
„Ништа”, рекао је Душан и пошао за сестром.

Веома брзо тата је нашао одлично место за излет. „Стигли 
смо”, рекао је. Душан је појурио да истражује природу, али му 
је мама рекла: „Душане, можеш ли да припазиш на Лолу док ми 
поставимо ручак?”

Душан није хтео да се игра с Лолом и њеним луткама, јер му је 
то досадно. Али тада је приметио како се нешто мигољи по тлу.
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Душан је угледао како нешто скакуће по трави. „Аха!”, рекао је 
и принео своју лупу. „Лоло, види шта сам пронашао.” 
„Дај да видим”, рекла је Лола и сагнула се да погледа. Два 
огромна ока буљила су у њу с нечег зеленог и сјајног. Изненада, 
то лице је одскакутало на две огромне ноге, СКОК! 
„Јао”, повикала је Лола, „напашће ме!” 

„У реду је, Лоло, то је само жаба”, казао је Душан. Али Лола је 
већ побегла од њега. 
„Душане, шта то радиш?”, повикао је тата. 
„Ништа”, рекао је Душан и одјурио за сестрицом.

На олисталој живој огради један паук је исплео мрежу и 
седео је насред ње. Душан је дао Лоли да види паука кроз лупу.

Лола је зурила у дугачке длакаве ножице и длакаво тело. 
„Чудовиште!”, повикала је. Утом се велика паукова мрежа 
затресла и огроман паук се померио. „Чудовиште ће нас 
појести!”, крикнула је Лола. „Хоћу код маме.”

Баш тада их је мама позвала: „Ручак је спреман.”
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„Шта си то причао сестри?”, питао је тата. „Ништа”, одговорио 
је Душан и брзо вратио лупу у ранац. Сео је и погледао дивну, 
укусну храну коју је мама припремила за излет. Потом се 
малчице осмехнуо и загризао свој омиљени сендвич.

„Мама, мама!”, повикала је Лола трчећи ка њој. „Видела сам 
црва који се врпољи и жабу која скаче и чудовиште које се 
помера. Било је велико као кућа и замало да ме ухвати!”

„Не брини, Лоло”, умиривала ју је мама, „чудовишта не 
постоје. То се само Душан игра с тобом.”


