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Чика Фјодор,пас и мачак,Едуард Успенски

Чавчица грабљивица

На селу је живео један дечак који је по читав дан нешто радио.Био је
врло озбиљан и самосталан па су га родитељи прозвали чика Фјодор.Волео је
животиње,а код куће је имао мачка и пса Шарика.
Доносили су му болесне животиње,а он их је лечио и пуштао на
слободу.Једног дана су му донели малу чавку.Чика Фјодор је нахранио,помазио и
ставио на орман.Дали су јој име Грабљивица,јер све што види довлачи на
орман.Одсвих тих ствари направилаје прави магацин на орману.Кад је почела
летети ван куће скупљала је разне ствари и навече их доносила на орман.Чика
фјодор и мачак били су забринути да је неко не убије4 јер стално доноси туђе
ствари у кућу.Мачак је одлучио да чавчицу научи нешто да ради.По цео дан је
учио да говори речи «Ко је то? Ко је то? Ко је то?»Пас Шарик се чудио што је учи
те речи,а мачакје рекао да ће и то бити од користи.Мачак и су били упорни у
учењу чавчице,све док није почела говорити «Ко је то?» И кад би било ко покуцао
на врата Грабљивица би питала «Ко је то?».Једног дана чика Фјодор,мачак и
Шарик отишли су у шуму да беру гљиве,а чавчица остала код куће.Наишао је
поштар Пећкин, покуцао на врата и чуо «Ко је то?».Рекао је «То сам ја поштар
Пећкин донео сам вам Забавник.»Чавчица опет пита «Ко је то?» и тако непрестано
је он одговарао,а она питала.Поштару је било чудно то што му нико не отвара
врата па је он упитао «Ко је то?»,а чавчица је одговорила «То сам ја поштар
Пећкин.Донео сам вам Забавник».Кад су се из шуме вратили чика Фјодор,мачак и
шарик видели су поштара да седи на прагу.Он је питао ко је то,а чавчица је
одговарала «То сам ја пш'тар Пећкин.Донео сам вам Забавник.»Поштару су
објаснили да су чавчицу научили да одговара на куцање да кад њих нема код куће
не би неко ушао и покрао им ствари.
Из ове приче видимо да се великим трудом свако може научити
нечему корисном,као ова чавчица.
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