Назив дела: Чика Фјодор, пас и мачка
Име и презиме писца:Едуард Успенски
Знате, ја сам један озбиљан дечак. Зовем се Чика Фјодор. Имам мачка Морнаревића, пса
Наслов рада:Моја
Шарика,
породични прича
дом и дом у селу Јогуртовац. Тата Дима има трактор, мама Рима
има краву Мурку, и теле Гавру. Својеглаву, намћорасту али добру маму има Гавра. Тата
има занимљиве авантуре са трактором. И супом. Знате, тр-тр Митја иде на супу. А на
шта би друго?
А по чему се то разликује од мене? Ја сам исто озбиљан дечак. У четвртој години сам
научио да читам, а у шестој кувао себи супу. Имам тата Владу, додуше, не вози трактор,
али има авантуре. Мама нема краву али има свакодневицу са псом Реом. А брат? Брат је
као мачак Морнаревић. Увек уз мене. И не смета му наопак сендвич. И исто шале има. А
досадан је као Чавка.
"Уместо играчака, највише волим животиње. И имао бих их доста, да моја мама мене
разуме. Не схвата она шта значи кад играш јурке и жмурке." - мој опис дела. Скоро да
могу помислити да је књига по мени написана.
Чика Фјодор , мој друг из књиге, проналази супер друштво. Расејаног професора који
изучава животињски језик, проналази благо, шали се на рачун поштара Пећкина. Да не
би друга - поштара Пећкина, и колега му, из 22 села, родитељи не би сазнали где се
денуо мој друг Фјодор.
Свака му част на одважности. Треба бити храбар и заузети став. Али, никако сам и
усамљен. Можда му је зато и успело.
Напокон,
родитељи су исто схватили да треба одвојити време за детињарије и дете. И
418
никада, али, ама баш никада не требају да га у себи изгубе. Тако је и Чика Фјодор
разумео да треба бити дете, али нечије дете.
Имати одговорности а сваки слободан тренутак отићи до драгог Јогуртовца, и причати,
дружити се и истраживати нове авантуре са својим другарима.
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