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У Зекиној шуми, испод Беле стене, извирaо је 
Бистри поток. Скакутао је по камењу, жуборио 
кроз лишће и светлуцао на сунцу. Радовао се  

јер је његова вода била чиста.
– Кад сам жедна, слатко се напијем воде с нашег 

потока – хвалила се лисица Цица.
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– И ја у њему гасим жеђ, а радо квасим и своје перје  
да би било још сјајније – рекао је кос Жути Кљун.

– А ја волим да пливам и уживам! Гледајте ме, хе-хе-хе!  
– говорила је рибица Злата.
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– Охој! Дођите на купање! – позвала је Злата жабицу Мају 
и рака Радослава.

– Извини, Злато, немамо сада времена! Тражимо неко лепо 
место у потоку где бисмо могли да одржимо наш концерт. 
Маја игра балет, а ја свирам виолину – рекао је рак Радослав. 

– Концерт?! Једва чекам! Поћи ћу и ја с вама да вам 
помогнем! – узвикнула је Злата.
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– Хеј! Видео сам један диван вир доле низводно, испод 
зелене врбе. Вода у њему пресијава се у дугиним бојама.  
То је право место за ваш концерт! – добацио је кос Жути 
Кљун и одлепршао на грану букве.

– Хвала ти! Идемо одмах да погледамо! – рекоше жабица, 
рак и рибица. 
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Пала је ноћ. Цела шума је мирно спавала. Једино рибица 
Злата, у својој кућици узводно од вира, никако није могла  
да заспи.

Баш ми се врти у глави... И као да једва покрећем реп... 
Нешто ми се чудно дешава, мислила је у себи. Вероватно  
сам само уморна… Данас сам много пливала и 
ронила.  

ада су рак Радослав и жабица Маја  
      објавили да ће у Бистром потоку  
одржати велики концерт, сви становници  
Зекине шуме страшно су се обрадовали.  
Нико, међутим, није очекивао да ће  
се у Бистром потоку појавити нешто опасно!

Због чега рибица Злата није могла целе  
ноћи да заспи?

Шта је становницима Зекине шуме открила  
лисица Цица?

Шта ће учинити Зекина дружина да Бистри  
поток поново постане чист?

Да ли ће се концерт који сви жељно  
ишчекују заиста одржати?

Уживајте у новим авантурама вредних  
чувара природе. Придружите им се и ви!
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