
 

УСКРШЊИ ЗЕКА НА СЕВЕРНОМ ПОЛУ 

 

Медина продавница на Северном полу увек је била пуна робе. Тешко да бисте могли да 

замислите неку ствар која се није већ налазила на крцатим рафовима ове полукружне грађевине. 

Истина да је зову кинеска робна кућа, али Кинеза на Северном полу нема. Меда је главни 

продавац, а он није Кинез. Меда поручује робу, разврстава, пуни рафове, лепи цене, мери, 

проверава рокове, шаље брзом поштом наручену робу илити ради као велика фабрика или још 

боље, као мали предузетник. Роба се поручује много раније, јер је Северни пол баш далеко, 

некад су потребне недеље да роба заиста и стигне. А стигне увек, и у право време. 

Ускрс је све ближи, меда је набавио разноврсну декорацију овим поводом, од ускршњих 

столњака, малих и великих пластичних јаја, има и дрвених, за оне који воде рачуна о квалитету, 

има и декоративних коки, зечића, пилића... Ма, опште је шаренило у продавници.  

Животиње на Северном полу баш воле Ускрс. Занимљиво им је куцање јајима, али и 

њихово конзумирање, тј. ускршњи доручак. 

Деловало је да је све спремно и да ускршње јутро може да сване. И свануло је. 

Меда задовољно откључава врата своје продавнице која је истовремено и његов дом, 

износи испред радње сто и столице и спремно дочекује становнике Северног пола. 

И ето га, први купац овог ускршњег јутра је... Поларна лисица.  

- Медо, срећан Ускрс. Где су јаја да се куцамо?  

Меда се окрете да узме корпу са јајима, кад схвати да правих, јестивих јаја нема. Када је 

поручивао јаја, директно је са шумским зеком преговарао о достави. Бели меда је пребледео. 

Зека није стигао. Ни Зекина јаја нису стигла. 

- Како мислиш Зекина јаја? - сад лисица не разуме, откад то зечеви носе јаја. 

- Ове године зека нам лично носи јаја - клима меда главом и сам себе уверава у ово. 

Пристигли су и остали ранораниоци и чули да зека носи јаја, па праснули у смех. 

- Црни медо, шта то причаш? 

- Ја сам бели медвед, а бели зец је обећао да ће лично да испоручи јаја.  

- Аха, значи зец је само курир, нису његова јаја – ирвас разјашњава. 

- Ма јесу његова, зека их има на стању – меда се правда. 

- Али их није снео – ирвас наставља. 

- О свашта са вама. Сад ћу му писати – меда би да исправи ствари. 

- Медо, док ти напишеш и док зец то писмо прочита, можда и ми снесемо јаја - поново 

су се смејали другари. 

У том на севернополски трг пристиже жирафа и носи корпицу јаја. 

- Хеј, висока, откуд теби та јаја? - упита лија. 

- Пронашла сам их у трави - сва важна саопштава. 

- Којој сад трави? На Северном полу је лед, не расте зелена, мекана трава. 

- Пронашла сам је у морској трави, тамо уз обалу.  



Потрчаше сад сви до обале да виде има ли још таквих корпица, али ипак не. 

Међутим, са другог краја санте долази и морски папагај и у кљуну носи још једну корпу са 

ускршњим јајима. 

- Откуд сад теби та корпица? – пита опет лија. 

- Пронашао сам је иза путоказа за Северни пол.  

Потрчаше сад сви тамо, али то је била једина корпица на том месту. 

- Чекајте, изгледа да је зека сакрио корпицу за сваког од нас, треба да се разиђемо и 

потражимо свако у свом дому – ирвас добро размишља. 

Како ће меда да потражи малену корпицу у кинеској продавници свега и свачега, већ је 

почео зној да га облива. Сав знојав утрчао је у продавницу крцату ускршњим дрангулијама, па 

као по јајима, пажљиво, на врховима прстију, кренуо да себи крчи пут кроз радњу.  

Пронашли су своје корпице и поларна лисица, и ирвас, и снежна сова, па чак и фока. Меда 

и даље тражи.  

- Хоћеш ли да ти помогнемо, Медо? – јављају се сви. 

- Само ја знам где се шта налази у овој радњи - виче меда а глас му одзвања, негде из 

дубине иглуа. 

Климају сви главама. Како да не, меда није знао да у продавници има ношу, исто као што 

није знао да нема јаја. Нико се не сналази у робној кући пуној хране, пића, малих кућних апарата 

и грађевинског материјала. Сложно улазе у продавницу као у рудник, спремни да помогну меди 

да ископа јаја. Опет ништа, ни сви другари на Северном полу нису успели да пронађу медину 

ускршњу корпицу. 

Сада већ разочарани и спремни да одустану, кренули су ка излазу из продавнице. И таман 

тад, учини им се да се неко мота око иглуа. Меда отвори врата и на самом прагу нађе своју 

корпицу пуну шарених јаја. Џаба су они све преврнули, зека је тек сада оставио корпицу и за 

меду. Велики је Северни пол, требало је то обићи, јасно је сада животињама. 

Ускршњег зеку нису видели. 

Да ли је он заиста испоручио сва ова јаја? 

Јеси ли ти пронашао/ла своју корпицу у трави или у морској трави? И, јеси ли видео/ла 

зеку како оставља корпицу? 

Ми још чекамо. 


