
 

  

ШУМСКА ЗАГОНЕТКА 

 

Ова зима је била дуга. Животиње су ретко излазиле из својих кућа, јазбина, рупа и 

рупица. Иако је и даље хладно и дрвеће голо, дани су ипак светлији и дужи. Ветар не дува лудо 

као што уме у овом делу шуме, а зраци сунца понекад угреју и коју њушкицу. 

Животињама је доста одмарања и лешкарења, време је за акцију. Након целог дана 

рашчишћавања шуме, друштво се добро уморило. Али, упркос умору, ником се није ишло кући. 

Па, провели су у кућама претходних неколико месеци, зар једнодневни умор да их поново 

врати у шушкаве креветиће?! Окупили су се уз ватрицу и буре чаја на шумском тргу. 

Лисица се досети: – Могли бисмо да одиграмо неку занимљиву игру? 

Миш: – Да, слажем се. Ево, на пример, можемо да бројимо и покушамо да избројимо до 

највећег броја на свету. 

Углас су негодовали остали: – Неееее, смисли нешто забавније! 

Миш: – Добро, можемо да бројимо лавове вашке. 

Друштво се насмеја, а лав рикну прегласно, тако да је олуја из његових уста померила 

миша из места. Да ли су вашке присутне,нисмо сигурни, али да се миш неће поново шалити, 

јесмо. 

Лисица се досети: – Знате ли игру Ко сам ја? – Сви нешто промрмљаше згледајући се. 

Познато им је, али и није, па лисица настави: – На листу можемо нацртати неку животињу и 

залепити оном ко погађа на чело. Он треба да погоди коју смо животињу замислили тако што 

ће постављати питања о животињи, а ми одговарамо. 

– Сјајна игра, лијо. Чини седа си много размишљала током зиме – добаци корњача. 

Лија се подругљиво насмеши. Рекло би се да је размишљала, али и смислила неку зврчку. 

Друштво одушевљено прихвати предлог, а лав се сам пријави да први погађа, само да не би 

морао да црта по листу. Његове шапе су толико велике да лист може само да згужва или 

распара канџама, посебно након зиме. Он целе зиме није исекао нокте... Да вам не помињемо 

шта се све испод канџи завукло, не бисте желели да знате. 

И тај је предлог био прихваћен – лав погађа. Лисица даде предлог да загонетна 

животиња буде магарац и сви се сложише. Миш нацрта магарца на сасушеном листу отпалом 

са дрвета и пажљиво залепи на лавово чело. Пажљиво, већ се замерио лаву за оне вашке, не 

би желео да га још више љути. Игра почиње, лав поставља прво питање: 

– Да ли сам ја лав?  



– Неееее. 

– Јесам лав. 

– Ти стварно јеси лав, али ми смо замислили неку другу животињу, само да бисмо се 

играли, разумеш ли сада правила игре? – лав климну главом. 

– Да ли сам ја афрички лав? – поново упита лав, а зека брзоплето рече: 

– Лаве... сада си нека друга животиња, ниси лав, него си ма...– кад га преклопи лија, 

јер зека само што није изговорио и открио загонетну животињу. 

– А-ха! – Лав се нагло разбуди. – МА... Мачка, дивља мачка, ја сам лав! Лија постаје 

мрзовољна, игра нимало не напредује, лав не разуме, или је безобразан. – Ниси лав, 

можемо даље – лија успорено одговара. 

Лав сад мало поразмисли, која то животиња он може бити и да почиње на МА. Није чуо 

да постоји још нека животиња велика као он, снажна као он, паметна као он, лења као он и да 

почиње са МА. Покушаће са питањима за остале: 

-– Да ли сам велики? 

– Да – одговоре корњача, зец, миш и лија скоро па у исти час. 

– Онда сам панда? 

– Неееее, покушај поново, већ знаш да почиње на МА. 

– МАнда? – подигавши своје зарасле обрве, лав тражи потврду да је погодио. 

– Манда, таква животиња не постоји – рече корњача. 

– Откуд знаш, ниси никада изашла из ове шуме. Сигуран сам да манда постоји, то је као 

мала панда – правда се лав. 

– Рекли смо да је то велика животиња, питај нас још – лија враћа игру на прави пут. Лав 

настави: 

– Да ли имам реп? 

– Да – озарише се другари, игра напредује... 

– Да ли сам згодан? – занимљиво питање поставља лав. 

– Није битно да ли си згодан, неће ти помоћи да одгонетнеш – рече лисица. 

– Како неће?! Велика је разлика. Можеш бити згодан и незгодан. Ево, на пример ја, ја сам 

згодан – поносно рече – а зека поново збрза: 

– Ти си незгодан! 

Лав га ошину погледом, али му ништа не рече. Апсолутно је сигуран да је згодан, зека 

носи наочаре, он просто не види његову згодноћу. Време је да реши загонетку, не може сада 

да се бави зеком, па узима ваздух и самоуверено гласно пита: 

– Да ли сам ја велик, дугореп, згодан мааааааа... – и у тренутку се намршти кад схвати 

шта су животиње хтеле. – Мајмун?  

– Неее – другари су се веселили, лав никако да погоди загонетну животињу. Што дуже 

погађа, значи да су је добро смислили. Није лака ова загонетка. Лав се сад разјари, није могуће 



да он не може да реши загонетку коју је смислио тамо неки зека, или лија, свеједно је. Он је 

лав, какви мајмуни, манде и бакрачи. Мора завршити ову игру: 

– Да ли сам ја МА... – и док је још размишљао, зека није могао да издржи, рече наглас: 

– МА-ГА...  

– МАГАРАЦ! – лав рикну пре него што је зека завршио, сав уверен како је сам решио 

загонетку. Био је пресрећан, он лав, то се могло и очекивати. 

– Јеси магарац! – задовољне су биле и животиње. Игра је успела, и сложно решише да 

следећи погађа зека јер увек постоји опасност да открије загонетну животињу пре оног ко 

погађа. 

Лија има спремну загонетну животињу и за зеца. Предлаже да нова загонетна животиња 

буде –манда. Лав је можда у праву, то што они нису у шуми видели манду, не значи да таква 

животиња не постоји. Зека може погађати до пролећа загонетну животињу, све до родиног 

повратка из топлијих крајева, таман да и њу питају да ли манда живи негде на југу. 

Како ли изгледа манда? Како ће одговарати на зекина питања? 

Имамо предлог, пусти машти на вољу и нацртај загонетну животињу коју зека треба да 

погоди. Твој ће цртеж много помоћи, ионако лија не зна како би манда могла да изгледа. 

 

 


