
 Ускршња невоља 

Било је пролеће, месец aприл и ближио се Ускрс, један од омиљених празника.   

Обичај  је да одрасли сакривају чоколадна јаја, а деца их траже. Али за овај Ускрс 

родитељи су одлучили да се нашале са децом и да им у игри сакривања подметну поред 

чоколадних и дрвена јаја. Међутим, приметили су да су сва јаја нестала. Одрасли су се 

успаничили, деца су туговала, а само су нека деца одлучила да их пронађу. Претражила су 

сва места где би могла да буду и свуда су нашла зечије отиске и остатке шареног крзна. 

Мислили су да је то Ускршњи зека. Али не би имало смисла да Ускршњи зека краде јаја. 

Пратили су отиске и делове крзна. Када су стигли на пола пута, приметили су да су се 

трагови и крзно раздвојили. Једна група је отишла за крзном, а друга за траговима. Када су 

отишли до краја пута са крзном, нашли су правог Ускршњег зеку, али он је узео сва 

офарбана дрвена јаја. А кад су стигли до краја пута са отисцима видели су гладног зеку, али 

правог, који је узео сва права чоколадна јаја. Наравно допустили су му да задржи сва јаја. 

Када су дошли назад повели су Ускршњег зеку са собом и замолили га да им он одсад 

сакрива јаја, а не одрасли који су им офарбали дрвена и веома су се наљутили.  

Одрасли су се oсећали постиђено. Навикли су да они грде децу, а не деца њих. 

“Једноставно је тако”, мислили су, али је ипак било другачије. Неко је узвикнуо: “Знам! Да 

им дамо Ускршње зеке, и то праве?!” 

”Тако је!”  Отишли су у радњу и купили зеке. Затим су брзо отишли до деце и показали им 

изненађење. 

Питали су их: “Да ли нам опраштате?” 

“ДА”, узвикнула су радосно деца! 

Био је то један од најлепших Ускрса! 
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