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Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић

Необична дружина
Мачак из бајке „Доживљаји мачка Тоше“ доживео је чудне,
застрашујуће и смешне ситуације, али се извукао и на крају, као у бајци, био
срећан. Имао је паметне пријатеље.
Тоша је имао и смртног непријатеља, Жућу, неваљалог пса опасне
нарави. То каже Тоша на самом почетку, у свом дневнику. Тошине авантуре
започеле су тако што је чича Триша који живи у усамљеној воденици, желео
да баци Тошу у реку, јер му је појео сланину, али је оклевао, јер је волео свог
јешног пријатеља. Триша је после размишљања отишао до крчмара са којим
је пио, и онда су њих двојица почели да јуре месец. За то време неко је украо
Тошу, у ствари џак у којем је Тоша био, и одлучио да прода мачка као лава на
вашару. Тоша је ту срео Миша пророка, који је смешан јер као прориче
будућност и који је мозак екипе. Он му је и помогао да изађе из џака и они су
наставили пут заједно док нису срели пса Шарова привезаног за дрво. Али то
није било једино изненађење, појавио се и Крушкотрес Кукурузовић, један
груби трапави медвед, који приде није баш ни превише паметан. Он је тако
протресао Шарова да су се речи које је Шаров научио потпуно помешале.
Медвед је ипак поверовао у његову измишљену причу да га јуре Мачак лав и
Миш пророк и оставио их је. Тошу је узео опасни Брка да му тера мишеве,
али му је ставио орахове ципеле да Тоша не би појео сочну сланину.
Ослободио га је Миш пророк и онда су пронашли Шарова и наставили пут.
Брка је хтео све да их стигне, али је налетео на медведа Крукотреса. Тоша је
чуо све што је крчмар Винко Шљивић рекао о томе како је Триша жалио за
мачком и схватио је да може да се врати у воденицу. На крају се Тоша вратио
кући, показао Жући ко је главни и да има новог пријатеља Шарова.
Ова прича ме је инспирисала да никад не одустајем и да верујем у
пријатеље, који могу бити и необични, као што су то били миш, мачак и пас.
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