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

За све су криве 
плаве малине
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Лична карта

ИМЕ:  Луле

ПРЕЗИМЕ:  Лични Змај

ВРСТА:  Измишљени пријатељ

МЕСТО БОРАВКА:  Дулетова соба

ПОСЕБНИ ЗНАЦИ:
    Бљује хладне пламичке
    Испушта колутове дима из ноздрва

кад је срећан    кад се уплаши
 кад је увређен          кад се забавља
  кад је тужан            кад је бесан

ДРЖАВЉАНСТВО:  Свет маште

БОЈА:     
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Р
аније га је само замишљао. 

Многа деца маштају о неком 

измишљеном пријатељу: 

медведу, штенету, другом детету, 

анђелу, вили или змају… Е, Дулетов 

измишљени пријатељ био је управо 

мали змај, вероватно сличан неком 

o коме сањају многа друга деца као о 

свом невидљивом другу у игри.

Али једног дана Дуле је 

мислио на њега баш 

много и измишљени 

мали змај заиста се 

појавио главом 
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и брадом, у ствари сa крестом 

и крљуштима.

Од тада је ситуација била следећа: 

Дулетов тата говорио би у шали да он 

има свој пи-си, персонални рачунар 

на којем је радио, а Дуле пи-зи, 

персоналног змаја с којим се играо. 

Назвао га је Луле и његов пријатељ 

често му је долазио у посету, нарочито 

кад нешто није било онако како треба.

Те вечери Дулетов желудац није био 

како треба, тачније речено као да 

се скроз изокренуо и онда почео 

да се врти попут полуделе чигре. 

Било је баш наопако. 
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За то је била крива његова велика 

прождрљивост.

 – Сам си то тражио! – узвикнуо је 

Луле кад се створио на тепиху, одмах 

поред Дулетовог кревета.

Дечак је само направио болну гримасу.

 – Мама ти је лепо рекла! – мали 

змај наставио је да га грди и уз сваку 
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