Zmaj ispod Republike Hrvatske
Na području Republike Hrvatske u 13. stoljeću živio je zmaj kojeg su mještani nazivali
Zrinomor.
Zrinomor je imao žute oštre zube, velika krila, bio je pokriven zelenim ljuskama, i
naravno, rigao je vatru. Kada bi hodao selom, cijelo selo bi podrhtavalo od njegovih teških
koraka. Zrinomor je jako volio piti vino i bez njega nije mogao živjeti, tj. bez njega nije mogao
ni preživjeti, vino mu je bilo poput goriva. Uzimao ga je od seljana kako bi se održao na životu.
Jednoga dana seljanima je ponestalo vina. Kako bi se osvetio seljanima, Zrinomor je počeo
paliti sela pa su se seljani razbježali na sve strane Republike Hrvatske. Lutajući Hrvatskom u
potrazi za vinom, došao je na Banovinu. Osjećajući podrhtavanje tla, stanovnici Banovine
znali su da dolazi. U jednom kamenolomu pripremili su mu zasjedu. Kada je veliki Zrinomor
došao u kamenolom, seljani su ga zasuli velikim količinama kamena i počeli ga gađati
vodenim topovima. Budući da Zrinomor nije bio otporan na vodu, vatra mu se ugasila i pao
je bespomoćan na zemlju. Na tom mjestu uspavanog Zrinomora su zakopali. Prošlo je puno
stoljeća i Zrinomor je još uvijek spavao i sve je bilo mirno. Kako su stoljeća prolazila, ljudi su
se unaprijedili i izumili svakakve stvari i strojeve opasne za okoliš. Osjetivši kemikalije,
Zrinomor se početkom 2020. godine počeo buditi. Budući da mu je rep dosezao skroz do
Zagreba, a glava mu bila ispod Zrina, koje li slučajnosti, rep se prvi počeo buditi. Buđenje
zmaja prvi su osjetili mještani u okolici Zagreba. Lagani trzaji osjetili su se na površini
mjesecima. Krajem iste godine Zrinomor se pokušavao osloboditi. Međutim, nije uspijevao
sve dok nije osjetio miris vina te se od silnog uzbuđenja svaki mišić u njegovom tijelu razbudio
i Zrinomor se počeo migoljiti. U tim trenutcima Banovina se katastrofalno zatresla.
Stanovnici su shvatili da je to ustvari zemljotres koji je prouzročio zmaj Zrinomor pa su počeli
bježati skrivajući svoje vino od strašnog i pohlepnog zmaja. Zrinomor se napokon uspio
osloboditi iz zemlje. Shvativši da je na području Banovine napravio dosta štete, vinuo se
svojim zakržljalim velikim krilima u zrak i uputio u potragu za vinom. Kada je došao na
Jadransko more, osjetio je veliku slabost i srušio se u morske dubine.
Nikad se ne zna kada će se opet razbuditi i osloboditi te razrušiti neki dio Republike
Hrvatske u potrazi za novim vinom.
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