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Смештено у шуми док цичи зима, зна да јој се
крај  примиче. Из  снега  се  појављује хор
смрзнутих висибаба и звончића, дрхтураво плеше
и пева песмицу "Зими, зими мразић". 

Зими, зими мразић
Баш је мали вражић,
Стопала му смрзнић
И црвен му је носић.

Пада, пада пахуљак
Малени је вртуљак,
На капици смотуљак
Кристални чаробњак.

Тече, тече поточић
Велики је срећковић,
Само он је не смрзнић
Ал' боље га је заобић'.

Најављује нам пролеће
Леден снег отопиће,
Кад никне дивно цвеће
Нема веће среће!
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Два  гладна  Вука  промичу  кроз  залеђено  грање
док се хор промрзло-трчкараво скрива. 

ПРВИ ВУК: 
Аууу! Ух-ух-ух!
Како страшна зима,
Хладна, предуга и гладна
Баш злобно инатна!

ДРУГИ ВУК:
Да си ми то рекао
Јесенас ме опоменуо,
Јужно би' одавно кренуо
И сретније сад завијао.

ПРВИ ВУК:
Ни тамо није сјајно
Под крзном би свиснуо,
Не ваља ни врућина
Од знојења би киснуо.

ДРУГИ ВУК:
Ма, није зима страшна
Када сити сањамо,
Но чељуст не омрсисмо
Нит' има шта да гањамо.
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ПРВИ ВУК:
Ш-ш-ш! Тихо, тише
К'о да нешто прави пртину,
Хајде да се сакријемо
И заскочимо ловину.

Скривају  се  иза  леденог  жбуна. Долази Лисица
тражећи храну, кукајући празно-трбушно. 

ЛИСИЦА: 
Природо моја дивна
Шта нам ове зиме уради,
Ево сам ти кост и кожа
Ништа масно да се улови.
Домаћин своју коку чува
Кад ме види припуца,
Не смем прићи близу
Да вирнем док кљуца.

Вукови искачу из жбуна и препадају Лисицу.
 

ПРВИ ВУК: 
А ти ли си, жуторепко!
Што нашом шумом скиташ,
Мора да си гладна
Ниси дашла да се сликаш.
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ЛИСИЦА: 
Откад је то шума ваша
Животиње нису људи,
Међусобно све делимо
Нема шта да вас чуди.

ДРУГИ ВУК: 
Можда шума није наша
Али сваки улов јесте,
Сад кад смо без избора
Тебе ћемо појести!

Вукови крећу на Лисицу да је поједу и она бежи
од  њих  поврискујући,  али  чувајући  драги  јој
реп.

ЛИСИЦА:
Ију! Шта вам је ове зиме
Од вас бежи сваки створ,
Кажу да и ситне нападате
Па се скрива чак и твор!

ПРВИ ВУК:  
Не бој се жута Лијо
Тек ћемо ти реп грицнути,
Нечим да се заситимо
А без њега ћеш живети.
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ЛИСИЦА:  
Зар реп мој драги
Да вас иоле засити,
Сем длаке ничег нема
Лоптицу ћете повратити.

ДРУГИ ВУК:
Мислим да право збори
Једанпут се преварих,
Гладан Лију ћопнух
И никад је не сварих.

ПРВИ ВУК: 
Па шта онда да једемо
Нисмо за вегетаријанце,
Имитирао птице не бих
Ни перјасте Индијанце!

Размишљају на трен и Лисица добија идеју. 

ЛИСИЦА: 
Могли бисмо ловит'скупа
Ви сте хитри, а ја мудра,
Храну нам сакрит' неће  
Ни највећа тундра!
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ДРУГИ ВУК:
Чули смо за ту мудрост
Шума jе се добро чува,
Због ње ни ветар не зна
Куда би да дува.

ПРВИ ВУК:
Ја јој тек не верујем
И за Јежа варку има,
Да ми њу клопнемо
Па како год да штима.

Нешто  големо  корача  шумом,  ломи,  мумла,
стење,  јечи,  што скреће  им  пажњу.  Огромни
Меда се појављује.

МЕДА:
Ко то виче док спавам
И борим се са глађу,
Малени се увек буне
Никако да се снађу!

Лисица је обрадована Мединим доласком и прва
му прилази умиљавајући се.
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ЛИСИЦА:
То су они, драги Медо,
Вукови што смутно цвиле,
Хоће да ме нападну
Извор твоје хране миле.

МЕДА:
Шта лупеташ риђоушка
Ја вам крзно не волим,
Знаш да једем златно саће
Сваку кошницу оголим.

ПРВИ ВУК:
То те она вешто буни
И тражи заштиту твоју,
Немаш рашта да је браниш
Боље брини бригу своју.

МЕДА:
Ама, је л' то наређујете
Усред шуме моје,
Боље да се шалите
Од вас се брлози кроје!
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ЛИСИЦА:
Још ми управо рекоше
Да они шумом царују,
Тебе више не цене
Чак се ни не улагују.

ДРУГИ ВУК:
Ћути Лијо, платићеш дебело
Чим те саму спазимо,
Нећеш проћи као данас
Има зубима да те мазимо!

Вукови  се  окрећу  и  одлазе  гладно  завијајући.
Лисица се умиљато врти око Меде.

ЛИСИЦА:
Ух, добро се извукох
Дошао си у прави час,
Зар нисмо диван пар
Моја мудрост и твој стас!

МЕДА:
Ти ми неку храну нудиш
Колико сам разумео,
Пожури да је створиш
Док нисам лоше наумио.
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ЛИСИЦА:
Ништа ти не брини
Пронаћи ћу златну кошницу,
Ма је тешко до ње доћи
Поломиш сваку кошчицу.

МЕДА: 
Лошије ћеш са мном проћи
Ако би да ме превариш,
Смождићу те у трунчицу
Од тебе већи биће миш!

ЛИСИЦА:
Каква варка мили Медо
Нисам луда, а ни куражна,
С тобом се не шали
Ниједна зверка није лажна.

МЕДА:
Ја ти своје лепо рекох
Задатка се прихвати,
До вечерас да се омрсим
Хоћу медом се улепити!
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ЛИСИЦА:
Хоћу, хоћу, ево хитам
Реп ми трагове прекрива,
А то што си се пробудио
Ја заиста нисам крива.

Лисица  одлази.  Меда  остаје  сам,  громогласно
зева и протеже се, потом се чешка иза ува.

МЕДА:
Лињавци се разгаламише
Пре пролећа ме разбудише,
Смршао сам доста кила
Скоро па да нисам сила.
Дуга зима, врло хладна
Зимницу олизах до дна,
Како ли ћу ових дана
Крај најљућих, гладних рана?!

Меда  одлази  и  појављује  се  хор  висибаба  и
звончића. Долази пролеће и Мудро Дрво стреса
снег са себе. Хармоником свира и пева са хором
песму  "Циц-Цан  Цвркутан".  Уплесује жути
Штиглић, Цин-Цан, уз песмицу.
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Цин-Цан Цвркутан
Будио се радостан,
Свако јутро, сваки дан
Био му је рођендан.

С гране на гранчицу
Певао је песмицу,
С осмехом на кљунцу
Цвркутао причицу.

Циц-Цан Цвркутан
Остарио радостан,
Мелодијом опојан
Као росом окупан.

Крилцима је весео
Песма му је посао,
У шумици је остао
Из ове песме настао.

Циц-Цан Цвркутан
Чујемо га поваздан,
Сваким лугом ко је ран
Чује само цин-цин-цан.
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А деци пева највише
Када склопе окице,
У сновима, штавише,
Све се твори одвише.

На  крају  плеса  Циц-Цан  долази  до  Мудрог
Дрвета, слеће му на грану.

ЦИН-ЦАН:
Дрво, дрво, мудрог кова
Чујеш ли ти пролећа зов,
Ил'си глуво као Сова
У старости што још спава?
Пролеће нам опет стиже
Да разбуди свако биће,
Стреси задњу груду снега
Да наздравимо поток пићем!

МУДРО ДРВО:
Здраво малени Цин-Цану
Што слети на моју грану,
Дуго сам те чекао
Твојом песмом се разбудио.
Уснио сам дубок сан
До пролећа ми се одужио,
Без лишћа је хладније
У јесен ме напустило.
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ЦИН-ЦАН:
Ја сам мало гнездо свила
И сву зиму слатко снила,
Лети семенке сакупљала
Нисам часа дангубила.
Сад још мале 'тиће имам
Морам мушица да нађем,
Да није која прозујала
Куд у лов да пођем?

МУДРО ДРВО: 
Ускоро ће пауци измилети
Mреже на мени плести,
Па ти опет да налетиш
Сигурно ћеш да уловиш.
Ал' чувај се гладних звери
Доста је ловаца за тобом,
Гледај куд летиш и слећеш
Да не задовољиш их гозбом.

ЦИН-ЦАН:
Хитам, ево, ових ми крилаца
Не замајавам се песмицом,
На ведроме сињем небу
Учинићу се тачкицом!

19



Цин-Цан  одлепршава.  Музика  га  прати  темом
песме. Из зеленог грма искачу два Зеца; радосно
скакућу у потрази за храном.

ПРВИ ЗЕЦ:
Шаргарепице моја мила
Растај се са земљом,
Једва чекам да никнеш
На зубиће да ми свикнеш.

ДРУГИ ЗЕЦ:
Дај и мени један гриц
Зима није ведар виц,
Смазао сам сву зимницу
А имао купуса ризницу.

ПРВИ ЗЕЦ:
До првог снега си огладнео
Мојега подоста мазнуо,
Ал' ти праштам јер си друг
Иста гора, исти луг.
Него дај да прегриземо
Па у трчање и бег,
Знаш да нас људи лове
Чим окопни задњи снег.
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ДРУГИ ЗЕЦ:
Да питамо ово дрво
Зна ли какве репе врх,
И цвекла би добро дошла
Види што сам крх'к.

Први Зец прилази Мудром Дрвету. 

ПРВИ ЗЕЦ:
Је ли дрво, чудно дрво
Виде ли ти какве хране,
Добро смо изгладнели
Ничем' не тражимо мане.

МУДРО ДРВО:
Сластан комад увек никне
Ко га тражи тај га нађе,
А морам да вам признам
У двоје се лакше снађе.

ДРУГИ ЗЕЦ:
Рекох ти да је шашаво
Дрво свашта лупета,
Никуд се не помера
А позната му сва планета.
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ПРВИ ЗЕЦ: 
Ма и ја сам луд
Што губим људско време,
Потражимо нам храну
Наћи ћемо барем семе.

МУДРО ДРВО: 
Причувајте се опасних
Сретни сте што сте живи,
Многи гладују преко зиме
Па их природа не криви.

Нешто крцка гране и прилази. Зечеви се плаше и
скривају иза Мудрог Дрвета, које препознаје ко
се појављује.

МУДРО ДРВО:
То је наш врли Ракун
Међутим, још је поспан,
Знате меду какав је
Лењ, али горопадан.

Зечеви  искачу  иза  Мудрог  Дрвета  и  разиграно
прилазе Ракуну.
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ПРВИ ЗЕЦ:
Неће нама Ракун ништа
Ми смо скоро па браћа,
Мада маску увек носи
А и ушка му је краћа.

ДРУГИ ЗЕЦ:
А погле' му вишка крзна
Није смршао ни зрна,
Где си зиму провео
Чију зимницу изјео?

РАКУН:
Човек онај блесави
Све пред кућом остави,
Хране колико иштеш
Презимиш без да бринеш.

ПРВИ ЗЕЦ:
Па, где то да једеш
Знаш да они све бацају,
Галебове тиме хране
На кужном градском крају.
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МУДРО ДРВО: 
Чувајте се мили моји
Свако своје крзно кроји,
Даље од градске вреве
То није ни за црве.

РАКУН: 
Да сам се тога држао
Сад бих мршав режао,
Тражио залогај свуда
Облетао к'о дворска луда.
Овако сретно изгледам
Вишак кила је господство,
А вас двојица личите
К'о да вам је мајка ропство.

ДРУГИ ЗЕЦ:
Јесмо танки, али хитри
Но ти нећеш утећи,
С тако обилном фигуром
На тигању ће те пећи.

Зечеви се смеју Ракуну, али долазе  изгладнели
Вукови и плаше све присутне.
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ПРВИ ВУК:
Аууу! Види, види
Шта је стигло с пролећем,
Танкe мезe за ужину
Називам ову дружину!

ДРУГИ ЗЕЦ:
Како танко, види овога
Што је зиму деб'о спавао,
Има месине, чак и сала
Права гозба, није шала.

ДРУГИ ВУК:
Истина, најели би се,
Али он на себе не да
Морали би се и потући,
Ви ушати сте права мета!

ПРВИ ЗЕЦ:
Немојте нас, снажни Вукови!
После ће вас оговарати
Да ловите гладну ситњеж,
Не смете веће напасти.

25



ПРВИ ВУК:
Ко не сме, ситно скакутало
Сви нас се добро плаше.
Колико погледом досежеш
То ти је све наше!

Долази  Лисица  и  затиче  их  све  на  окупу.
Изненађено  их посматра  и чуди се  још живим
Зечевима.

ЛИСИЦА:
Шта то моје очи виде
Гладне Вукове и храбре Зечеве,
Какав то циркус изводите
Хоћете да се ородите?

ДРУГИ ЗЕЦ:
Лијо, Лијо, чујеш ли ти ово
Сва шума њима припада,
Шта је било с твојом моћи
Хоћеш ли нам сад помоћи?

РАКУН: 
Мени помоћ не треба
Свакако сам кући кренуо,
Преселих се у контејнер
Нисам вам споменуо.
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Одлазим и дижем реп
Живот с вама није лак,
Боље ми је међ' људима
Ни код њих није луд свак.

Ракун узима свој реп и одлази, не жели ништа да
има са дружином.
 

ЛИСИЦА:
Опет нешто мудрујете
А је то моја струка,
Шта лупетате да царујете
Зар немате за Меду страха?

ПРВИ ВУК:
Пусти сада Меду, Лијо,
А и ти се полако торњај,
Нећеш такнут' ову двојицу
Напокон су наш залогај!

Зечеви  падају  у  несвест  од  страха.  На  њихову
срећу долази Меда и спашава их.

Вуковима  се  не  допада  Медина  горостасна  и
љутоносна појава.
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МЕДА:
А-ха, ту ли си Лијо!
Тебе тражим и обећање,
Где је то медно саће
Стварај, ил' гадно биће!

ЛИСИЦА:
Чим добијем једног Зеца
Поделим улов с курјацима,
Сви ћемо се омрсити
А и зовемо се ловцима.

ПРВИ ВУК:
Каква подела вуцибатино
Иди тражи свој плен,
Ко ти је крив што си спора
Не пролази ти ова фора!

ДРУГИ ВУК:
Неће те још дуго бранити,
Жива си док не скапира
Да вечито га искориштаваш
К'о метематику Питагора.

28



МЕДА:
Ма ко то мене користи
А да ја не контам,
То што сам најснажнији
Не значи да сам бостан!

Зечеви  се  буде  и  скривају  код  Меде,  који
зауставља Лисицу и Вукове од напада. 

МЕДА:
Стојте сви!
Нико никога да не дира,
Ја одређујем у овој шуми
Неће бити никаквог пира!
Лијо, репуљко, још си ту?

ЛИСИЦА:
Јесам Медо, само казуј.

МЕДА: 
Бриши да те моје очи не виде
Без меда ми се не приказуј!

Лисица бесно-очајно  одлази.  Вукови се радују,
мисле да ће добити оба Зеца. 
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МЕДА: 
Зечеви, још сте овде?

ОБА ЗЕЦА:
Јесмо Медо, само збори!

МЕДА:
Четир' оке малина и купина
С песмом да ми се створи!

Зечеви одлазе радосни што су живи. 

МЕДА:
        Брже, под репом к'о да гори!

Зечеви  уплашено  трче.  Вуковима  се  не  допада
завршетак сцене у којој  губе и љутито гледају
Меду, који покушава да то не примети. 

ПРВИ ВУК: 
Слушај Медо, ниси фер
Само своје крзно гледаш,
Ти ћеш мноштво меда стећи
А осталима ништа не даш!
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МЕДА:
Добићете мога саћа
Направићу малу фешту,
Навратите обавезно
Частим вас целу флашу.

ДРУГИ ВУК:
Кад ти они мед донесу
Нама ћеш их предати,
Добио си своје наруџбе
Да не ратујемо за џабе.

ПРВИ ВУК:
Да знаш да је битка близу
Ако не владамо заједно,
Шта те коштају туђе коске

          И од нас ће ти biti медно.

МЕДА:
С вама да се уортачим?

ПРВИ ВУК: 
То је најбоља солуција.

МЕДА:
Морам прво да утаначим
Коштаће ме ваша корупција.
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ДРУГИ ВУК: 
Обострано ненападање
Сад настаје примирје,
Хајде сви да профитирамо
Годину сарадњом започнемо.

МЕДА:
Да бих вам веровао
Морам вас опробати,
На какав задатак послати
Од вас нешто и појести.

ПРВИ ВУК:
Пази се, мораш узвратити
Никог више од нас бранити,
У правилнику тако пише
Неком мање, неком више.

МЕДА:
Хајте вашим цвилним путем
Договора ћу се држати,
Много сте ми гадни
Кад режите сувогладни.
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ДРУГИ ВУК:
Само вређај дебели
Узвраћамо истом мером,
Сад кад смо партнери
Надметаћемо се и пером!

Меда  и  Вукови  одлазе  свако  на  своју  страну.
Појављује  се  Ракун  и  забринут  је
прислушкивањем. 

 Искаче из жбуна.

РАКУН:
Опа! Шта то чух?!
Нисам луд, а ни глув,
Све сам добро разумео
И ко се с киме окумио.
Тешко нама без Меде
Нема више протекције,
Нови устав је укоричен
А то су нове лекције.
Мудро Дрво, реци право
Како ли ће бити сада,
Може ли се играт' мирно 
Ко влада, а ко је клада?
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МУДРО ДРВО:
Лето ће нам јарко жарити
Све се мења својим током,
Не срљајте у живот
К'о мушица за цветним соком.

Ракун  одлази  и   појављује  се хор  висибаба  и
звончића,  плеше  и  пева  са  Мудрим  Дрветом
песмицу "Дивно лето". 

Стигло наше дивно лето
Свака зверка њега воли,
Крзна, перја отпадају
Коначно је к'о у рају.

Сунце пржи, нека пржи
Греје кости а и сржи,
Знамо зима каква је
Због ње живот застаје.

Хвала, хвала природи
На свему што нам понуди.
Чуваћемо свако семе
Посејати све на време.
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Сунчају се птичице
У води хладне рибице,
Сви беремо шумско воће
Играмо се ко шта хоће.

Користимо сваку шансу
Уживања тог сеансу,
Да нам ништа не фали
На свему да смо захвални.

Хвала, хвала природи
На свему што нам понуди,
Чуваћемо свако семе
Посејати све на време.

Хор одлази и Мудро Дрво остаје само, али на
кратко. Чује  како  се  нешто  помера  и  убрзо  се
примиче Лане тражећи нешто. 

МУДРО ДРВО:
Ко ли нам то с летом стиже
Све га чујем, све је ближе,
То је наше мало Лане
Ал' откуд то да само бане?
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ЛАНЕ:
Здраво Дрво, Мудро Дрво
Јеси ли ми мајку видело,
Тражила ми је храну
За рођенданско јело.

МУДРО ДРВО:
Колико ти је овог лета?

ЛАНЕ:
Прву годину с поноћи.

МУДРО ДРВО:
Пуног Месеца за жељу.

ЛАНЕ:
Жеља ми је мајку пронаћи.

МУДРО ДРВО:
Пренећу је тако скромну
За награду је остварити,
Пронаћи ћеш мајку лако
Пре Вукова је открити.

Доскакују два Зеца, полусити. 
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ПРВИ ЗЕЦ: 
Здраво живо шумски створови.

МУДРО ДРВО: 
Да јој нисте мајку срели?

ДРУГИ ЗЕЦ:
Како то да се изгубила?

МУДРО ДРВО:
Мајка јој у лову била.

ЛАНЕ:
Трчала сам околице
У потоку огледала лице,
Песмицу лептирова слушала
И подобро залутала.

ПРВИ ЗЕЦ:
Хајде с нама скакутало
Да не би дубље залутало,
Пронаћи ћемо цело крдо
Знамо терен и свако брдо.

Долазе два Вука и затичу укусно друштвањце. 

37



ПРВИ ВУК: 
Аууу! Види, види
Што понуда цвета лети,
Јеловник се појачао
С мљацкањем би' започео!

Долази Лисица, шапа завијена и шепа, гладна. 

ЛИСИЦА:
Не тако брзо браћо
Троје их је, мени једно,
Бирајте које ћете
Док Меда ужива медно.
Ја му пронађох саће
Но ви му још дугујете,
Поделимо трпезу
И средићу вам с Медом берзу.

Зечеви падају у несвест од страха.
 

ЛАНЕ:
Немојте ме још јести
Данас ми је рођендан.

ПРВИ ВУК:
Ух, срећан ти био
До првог си догурао!
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ЛИСИЦА:
Мени један од Зечева
Хоћу да ми је вечера!

МУДРО ДРВО:
Станите сви са јелом
Нови закон шума донела,
Због неспортског понашања
Трпезу је свима однела.
Забрањено је месо јести 
Током целога дана,
Таман те стомак болео
До вечере омршавео.

Први Вук се чеше по глави размишљајући. 

ПРВИ ВУК:
Какав закон, шта измишљаш
Нема таквих ствари код нас,
То људи воле да лупетају
Поремете природе баланс.

МУДРО ДРВО:
Ево Меде, ево проблема
Он се не држи закона,
Нек' вам он случај решава
Лако се митом подешава.
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Меда је сав умазан медом, полуравнодушан. 

МЕДА: 
Опет некакво комешање
Зар нисам закон променио,
Ко ми се то противи
Намах га искоренио?!

ЛИСИЦА:
Прија ли ти мед, Медо
И санак сред топла лета,
Прођи нас се и одремај
Да се мешаш права штета.

МЕДА: 
Пази да не постанеш паштета!
То што си ме замедила
Никакво ти право не да,
Ја сам чувар шумског реда!
А ви, курјаци!
Какви сте то јунаци,
Уместо да крда гањате
Беспомоћно срњце ловите.
Прича се да сте јалови
Четвороножни шкартови,
Све малено се плаши
Кад иду лињави пајташи!
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ПРВИ ВУК: 
Лињав си, ето, и ти
Само глуп за подмитити,
Нема за те овде места
Ти без плена не оста.

ДРУГИ ВУК:
Иди у своју јазбину
Напуни је течним медом,
Јесен дословце стиже
Позабавимо се са јелом!

Вукови насрћу на Лане и оно се скрива иза Меде. 

ЛАНЕ:
Спаси ме мили Медо
Тек једну годину проведо',
Малени сам залогај
А знам где је медни рај.

ЛИСИЦА:
Лаже Медо, спашава се
Потпуно је разумем,
Лагањем се преживи
Па ваљда ја то умем!
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МЕДА:
Тишина сви, о меду је реч!
Хајде казуј где га има,
Па те још и сачувам
Макар свима да не штима.

ЛАНЕ:
Морам ти то лично показати
Пут је далек, непредвидив,
Ти си снажан, а и поштен
Савршен митски див!

ПРВИ ВУК:
Не слушај је Медо
Већ нам прилику пружи,
Знамо и ми где се мед
Течно-златан служи.

МЕДА:
Вама ништа не верујем
Ћуд се ваша не мења,
Превртљиве сте природе
А кивни попут стења.
А ти, малено скакутало,
Боље да ме не лажеш,
Трампићу те за теглицу
Натерати да себе смажеш!
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Медо  одлази  са  Ланетом.  Вукови  и  Лисица  се
приближавају  Зечевима  који  се  буде  и  наново
страше и губе свест.

ПРВИ ВУК: 
Опет због тебе Лијо
Умало да гладујемо,
Ова двојица су наша
Масном зубу се радујемо.

ЛИСИЦА: 
А шта ћу ја да грицнем?

ДРУГИ ВУК:
Крени од свога репа!

ЛИСИЦА:
Ја свој понос не дирам
Без њега сам као слепа.

Лисица граби свој реп и мази га.

МУДРО ДРВО: 
Чујте и почујте Шумовњаци
Даје се на знање,
Приближава се јесен
И мења живота стање.
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Лишће још мало па опада
Створове криза спопада,
Зато ближњега потражи
У пару се зима блажи.

Док  Дрво  саопштава  вест,  Зечеви  се  буде  и
извлаче из неприлике, јер Вукови и Лисица сву
пажњу поклањају Мудром Дрвету. 

ПРВИ ВУК:
Шта то лупеташ листоношо
До јесени се и покисне,
Летња јара нас спопала
Мршаве и добро гладне.

Лисица примећује да нема Зечева.

ЛИСИЦА:
Ево су нам Зечеви утекли
А ми се на гозбу заклели!

ДРУГИ ВУК:
Све је Дрво смислило
Глупост нам издекламовало,
Замајавало нас ничим
Од муке, ево, на леш личим!
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Појешћу и Дрво ако треба
И комад сињега неба,
Сита мора бити трба
Тако ми оштрога зуба!

ПРВИ ВУК:
Кренимо на Лисицу
И напунимо вилицу,
Неће више мудра бити
Већ ми са њом сити!

Лисица бежи од Вукова што је гањају цвилећи и
завијајући.  Она  цичи  и  вришти,  али  чува  свој
реп. Одлазе дубоко у шуму. 

МУДРО ДРВО:
Не знају баш сви створови
Шта им природа доноси,
Ветар никад не опомиње
Како ће грање да мрси.
Цвеће носи тужну ноту
Осети што други не могу,
Мирисима кад је најопојније
Покоси га мраз са ногу.

Хор висибаба и звончића  долази, плеше  и пева
песму "Здраво живо јесени." 
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Здраво живо јесени
На тебе је ред,
Све нас скупа зашарени
Да нико није блед.

Сво зрневље скупљено је
Зима страшна прислушкује,
Волимо те јер нас храниш
Пазиш, скриваш, а и браниш.

Шаренићу, ветробојче
Скидај своје лишће,
Зашарени наше путе
Ове дивне земље круте.

Појављују се две Веверице и Чипманк. Скакућу и
прилазе Мудром Дрвету. 

ПРВА ВЕВЕРИЦА:
Здраво право Мудро Дрво
Доскакутасмо и до тебе,
Има ли за нас ситне
Месташце да се огребе?
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 ДРУГА ВЕВЕРИЦА:
Од зиме треба наћи спас
А не бије нас ружан глас,
Танке су нам кућице
Нешто веће од мушице.

ЧИПМАНК:
Моје ситно к'о комарац
Носим свега један ранац,
Не галамим нити крештим
С Веверицама прави тим.

МУДРО ДРВО:
Наравно да места имам
Носим свашта, па и Сову,
Дању спава, ноћу дрежди
Мора пронаћ' логу нову.

Сова се буди на једној од грана Мудрог Дрвета.

СОВА:
Ко ме буди пре мрака
Крештећи као Сврака,
На Дрвету сам одавно
Његово сам лице главно.
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ПРВА ВЕВЕРИЦА:
И ми би мало места
Не сметамо никоме,
Хране скупимо напретек
Уделићемо свакоме.

СОВА:
Коштаће вас два-три миша
Да вас пустим на гране,
Без плаћања не може
А чувам све док не сване.

ДРУГА ВЕВЕРИЦА:
Нудимо жирове и семенке
Ми с мишевима не бивамо,
Они се на земљи множе
Ми се по гранама веремо.

СОВА:
То се мене не тиче
И доста ситне приче!

МУДРО ДРВО:
Тај до вас је мишјег кова
Можда би њега Сова?
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ПРВА ВЕВЕРИЦА: 
Зар нашег ситног брата
Несвестица док га хвата?!

Чипманк пада у несвест  од страха.  Придружују
им се два Зеца, затичу Чипманка ван свести. 

ПРВИ ЗЕЦ:
Шта се ово дешава
На прагу јесени,
Чипманк од страха доњи
Друкче се не објасни.

МУДРО ДРВО:
Прича је мало чудна
У детаљима оскудна,
Проналаском кључног појма
Стиже се до новог дојма.

ДРУГИ ЗЕЦ:
Не мудруј много дрване
Већ проналази решење,
Да скривамо малишане
Чух недалеко завијање.
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ПРВА ВЕВЕРИЦА:
Хитајмо што пре
С Вуковима шале није,
Гладни су, одавно чух
Напуниће ичим трбух.

Док  Зечеви  и  Веверице  придижу  Чипманка,
Лисица долази и затиче их неспремне. 

ЛИСИЦА:
О-хо-хо! Види прилике
Што ме гладну обрадова,
Прегршт ситних створова
Све моје трпезе кова!

ПРВИ ЗЕЦ:
Јаој нама, куд и сврнусмо
Што се бега не ухватисмо?!

ПРВА ВЕВЕРИЦА:
Тешко ли је сада нама
Никад гора шумска драма!

Долазе два Вука. Обе Веверице падају у несвест
од страха. 
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ПРВИ ВУК: 
Аууу! Шта је ово
Пред нама је фешта нова,
Прва обилата ове године
А појео бих пола родбине!

ДРУГИ ВУК:
Глади, глади, све си јача
У мозак ме удараш,
Скрхаћу те овим месом
Одавно ме замараш!

Први Зец добија идеју за своје спасење.

ПРВИ ЗЕЦ:
Ево слатких Веверица
На трпези крцкаво-милој,
Ми одосмо по груге
Удовољићемо глади вашој.

ПРВИ ВУК:
Не мрдај дугоушко!
Ти ћеш ми глад утулити,
Веверицом ћу започети
А с тобом јело завршити!
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ЛИСИЦА:
Чекајте мало гладна браћо
И мени се грицка нешто,
Ја ћу Веверицу и Чипманка
Вама зечја теревенка.

ПРВИ ВУК: 
Бежи Лијо док си жива
Ниси нам још увек крива,
Лови своје њушке комад
Рекосмо ти још ономад!

Долазе Меда и Ракун. Причају нешто међусобно
кад примете гладно и опасно друштво. 

МЕДА: 
...Те они мени да неће,
А метар мене к'о дрвеће...
Опа! Види, молим те
Друштвањце постало претеће.
Мислим да знам шта се збива,
Много њушака пакосних
Гладовањем забораве
Да се држе закона природних!
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РАКУН:
Добро је што смо стигли
Онесвешћене придигли,
Да поносно шумом причају
Како меде сложно табају!

Веверице,  Зечеви  и  Чипманк  се  придижу  и
склањају  иза  Меде  и  Ракуна.  Вукови  заузимају
борбени став, Лисица им се придружује. 

ПРВИ ВУК:
Нас је троје, вас је двоје
А Ракун своје крзно чува,
Није део шумске дружбе
Променљив му ветар дува.

МЕДА:
А ти Лијо, ту ли си,
Медна сигурно ниси,
Зар да ти улубим њушку
Спљоштим је к'о крушку?!

ЛИСИЦА:
Јој! Сећањем на Меду
Наједном изгубих апетит,
Лепоту бих да сачувам
За Веверицу се не штетит'.
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Лисица бежи чувајући свој реп.

РАКУН:
Сад смо једнаки
А мене издајицом назвали,
Сад ћемо се обрачунати
Од вас ћебад направити!

ДРУГИ ВУК:
Ето вам ови малишани
Али то није крај приче,
Још ћемо се Медо срести
Па ко цвили, а ко риче!

ПРВИ ВУК:
Зима ће потрајати
Намирисаћемо ти крзно,
Напасти те док сањаш
Обучен слатко-гојазно!

Вукови  одлазе  гладно  завијајући.  Зечеви  и
Веверице се радују, Чипманк пада у несвест од
радости. 

Меда је задовољан и прави се важан.
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МЕДА: 
Ето малени, дуговањем сте
Добродошли у моју шуму,
Коштаће вас боравак
С јутром маштовит доручак.

РАКУН:
Мени нешто мањи
Добро сам и ја дошао.

МЕДА:
Саветујем ти да се шалиш
Да не би лоше прошао.

РАКУН:
Онда град мене чека
Светли ми издалека,
Призива лењив свет
Да постане штетан цвет.

Ракун одлази. Меда је у центру пажње. 

ПРВИ ЗЕЦ: 
Великога цара имамо
Сва је шума поносна,
Дароваћемо благородно
Храна медна, а и посна.
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ПРВА ВЕВЕРИЦА:
Лешника прегршт нудим 
Нит'се кајем, нити чудим.

ДРУГА ВЕВЕРИЦА: 
Бадема и семенчица
Биће пуна крцкаслица!

МЕДА:
Ух, то са медом добро је
Све што крцка јестиво је!
Биће нама к'о у рају
Ал' да не чујем силну грају.
Неки од вас врло цврче
Учи ми се од писка грче,
Да се ништа није чуло
Док подне није свануло!

ДРУГИ ЗЕЦ:
Биће како цар нам жели
Морамо да ти угодимо,
Одсад сво четворо ушију 
Ћулимо и уходимо.

Чипманк се буди и Веверице га придижу. 
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ПРВА ВЕВЕРИЦА:
Ево и он ће придодати
Најбржи је у прикупљању,
Свугде се завуче
Одличан у шпијунирању.

Сова се поново буди. 

СОВА:
Ух, шта сам пропустила
Као да је било битке,
Штета што не посведочих
Волим трач к'о воде питке.

ПРВИ ЗЕЦ: 
Све се добро одиграло
Напокон је правда победила,
Додуше, коштаће нас
Сама шума би нас појела.

ДРУГИ ЗЕЦ:
Медо је шампион шуме
Нема створа да му прети,
Ево у залог шаргарепа
Ко ће у опкладу да улети?
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МЕДА: 
Шта то лупеташ ситни створе?

ДРУГИ ЗЕЦ:
Ћути Медо, ево добре прилике,
Људи губе више - мање
Кад уложе у незнање.

МЕДА: 
Значи, може се зарадити?

ПРВИ ЗЕЦ: 
Јао Медо, седиш на ушима!
Ти се бави позирањем
А ми ћемо провоцирањем.

ДРУГИ ЗЕЦ:
Дакле, има ли шума таквог
Да се надмеће са Медом,
Улог, наравно, унапред
Све по закону и редом.

СОВА:
Дајем све што имам
Да одговори кад га питам,
Откуд му такво право
Да умишља својом главом?
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Заборавља природне завете
Свима нам драге, свете,
Почео да размишља
Да му је глава највиша?

МУДРО ДРВО:
По закону се дан помаља
Свака зора кобно нестане,
Бритка јој судба слатка
Најбрже се с нама растане.

МЕДА:
Не узвишујте ме у природи
Што умислих је увреди,
Сад мора да ми прашта
Колико стварно вредим.
Не може нико с природом
Да чини што са собом,
Она је мајка свима 
Без ње је као робом.

СОВА:
Онда ја побеђујем
И владам овом шумом,
Ноћу свакако царујем
Без иком да се улагујем.
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МУДРО ДРВО:
Ћути Сово, чуће те природа
И запитати о поштењу,
Завршићеш на трошној грани
У хистеричном летењу.
Време зове танким гласом
За зимнице се побрините,
Трчите, летите што брже
Није ваше да умишљате.
Зима очас носић смрзне
Пахуља се свима спрема,
Нема створа да забушава
Теко ономе што још дрема.

Наново се  појављује хор висибаба и звончића,
плеше и пева химну природи. Придружују им се
и остасле животиње. 

Природице дивна мати
Ко те воли тај те схвати,
Без тебе је као хајка
Пустолов и празна бајка.

Природице, дивна друго
Живих бића трајна љубо,
Хвала ти на постојању
Благодети, поверењу.
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Сазнаћемо једног дана
Колико ти стварно вредиш,
Да смо сви по део тебе
Створени јер нас волиш.

Крај
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О писцу

Бојан  Елез  је  рођен  у  Сарајеву  као  двоструки
земљани  знак  у  години  ватреног  Змаја.
Дипломирао  је  режију  и  пише  романе,
приповетке,  сценарија,  драме,  басне  у  стиху,
смеходраме, поезију и афоризме. Крај активног
сликања,  рекреативно  свира  као  бубњар  и
перкусиониста.  Живи  и  ствара  у  Канади,  благо
њему. 
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