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Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић

У овој интересантној причи се говори о мачку Тоши, који је био
незадовољан животом код свог млинара Трише и одлучио да оде у свет у потрагу за
бољим животом. Књигу сам прочитала у једном даху јер ми је све време заокупљала
пажњу и никако нисам могла да престанем да је читам.
Једног дана магаре је вукло кола у којима је био један чича и џак са
којим је он све време разговарао. Магаре је било сигурно да је чича луд или пијан јер
разговара са џаком.Чича је стално нешто гунђао и викао.Сви су били знатижељни чега је
било у том џаку, да то није неки разбојник или нека опасна животиња.А у џаку је био само
Наш мачак Тоша.Чича је приговарао Тоши јер је појео његову сланну а има толико
мишева око млина.Пошто је Тоша би неваљао млинар му је запретио да ће га бацити у
воду.Тоша је био сигуран да га чича Триша не води на добро место.Лепо је живео код
свог газда Трише,целог дана је ловио мишеве и рибе и трчкарао по зеленој
трави.Покушавао је да измами рибе кобасицама и сланином на копно.Пошто није било
хране у млину Тошу су окривили и стрпали у џак.Причао је како када он види храну он је
само пипне и она од једном буде у његовом стомаку.Чича Триши је било жао његовог
мачка.Ипак је он ловио мишеве и заједно су ручали и нису били усамљени.Ту се шетао
пас Жућа и стално причао о џигерици.Чича је опростио све грехе Тоши јер да их је понео
са собом кола би била претешка.
Док су се возили низ реку осетили су неки пријатан мирис и да су близу крчме. Стигли су
испред крчме на којој су била нацртана два магарца а писало је „Крчма код три
магарца“.Млинар је ушао да растера тугу, али су се он и крчмар толико напили да су
викали на Месец и и почели да га хватају јер су мислили да ће им попити ракију. Кренули
су да питају Тошу да ли ће им месец попити ракију али Тоше није било.На крају нису
знали ко је милинар ко је крчмар.
Ујутру је млинар кренуо да тражи Тошу.Питао је све животиње али нико није знао где је
Тоша.Тришо је био безвољан и несрећан,па се његов пријатељ крчмар досетио да напишу
оглас јер у крчму долази пуно људи.Награда је била пуна боца брашна и пуна врећа
ракије.
Мачак је знао да је чича Триша пијан и био је срећан што су га оставили на миру.Док је
уживао у самоћи видео је да му прилазе пољски мишеви.Мишеви су мислили да је у џаку
жито или неко месо.Ходајући по џаку видели су да је унутра мачак и од страха пали у
воду.Долазили су и зечеви тражећи купус,као и пас Жућа.Тада је наишао човек и
покупио џак у коме је био Тоша.
У граду Преварантовцу се у то време одржавао вашар.Човек који је узео Тошу је на
вашару тврдио да има лава у џаку.У џак је вирнуо Миш пророк и уплашио се мачка.Тада
су сељани помислили да је лав стварно у џаку и побегли својим кућама.У тој пометњи је
џак покупио човек који је мислио да је то џак са његовим малим прасетом.Када су му
рекли да је у џаку мали лав, он се страшно уплашио и бацио га у кукурузиште да убије
мрког медведа.Миш пророк и Тоша су решили да се удруже јер им прети иста
опасност.Миш је прорекао да треба да пробуше џак и побегну.Тако је миш прогризао
рупу и полако су изашли из џака.Месец је био велики и сјајан, а све жабе су
крекетале.Зачули су се кораци из мрака, били су сигурни да је то мрки медвед.Чули су
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псећи лавеж и кренули да му помогну.Када их је пас видео обрадовао се и представио као
чика Бркин овчарски пас Шаров.Он им је испричао да сваке вечери долази медвед
Крушкотрес Кукурузовић који му запрети да ће га појести ако га не пусти.Шаров је сваког
дана бројао још колико има крушака, јер када не буде било крушака медвед ће га појести
и тада ће му дати име Крушкотрес Кукурузовић Псетождер.Миш пророк је рекоа да су
„Јача тројица него сам Радојица“ и да треба да се удруже.Док су смишљали план медвед
је наишао.Крушкотрес се приближавао стаблу крушке када су га напале и изуједале
пчеле.Ухватио је и протресао Шарова тако да се цео тресао од страха.Шаров повика да га
траже две делије Мачак лав иМиш пророк.Мачак лав је уплашио цео вашар а Миш
пророк може предвидети шта ће се десити.Тада му је миш прорекао да ако се поново
врати на њиву изуједаће га пчеле и чича Брко ће од њега направити бунду и
шубару.Медвед се уплашио од пророчанства и Мачка лава који је „појео пола месеца“ и
побегао главом без обзира.Тошо и пророк су се толико смејали да нису могли да
престану.Толико су се смејали да су крушке почеле да падају.После тога су заспали.
Тошо се пробуди уплашен јер је схватио да га неко носи.Неки бркати човек га је донео
својој кући да лови мишеве.Жена је била сигурна да он неће ловити мишеве већ јести
њихову сланину.Газда му је на ноге ставио љуске од ораха да не би јео
сланину.Покушавао је да дохвати сланину и сви мишеви су побегли у рупе.Брко га је
избацио из куће јер је био бучан.Миш пророк је упознао мишеве који су га поставили за
њиховог вођу.Пророк је причао о свом другу Тоши и кренули су да га траже.Сутрадан је
чуо да се у бркиној кући налази неки коњ који лови мишеве.Када је ушао у кућу
препознао је свог друга Тошу.Одлучио је да спаси свог пријатеља тако што ће прегристи
конопац са сланином, узјахао је Тошу и побегли су заједно.Изгрлили су се и
изљубили.Шаров је био пресрећан јер је видео своје пријатеље, а Миш пророк је одгризао
канап и ослободио Шарова.Када су решили да крену заједно у свет, појавио се Брка и
хтео да их шчепа.Јурећи их дошао је у пећину медведа Крушкотреса
Кукурузовића.Напипао је неко крзно и мислио да су мачак и Шаров.Када га је медвед
препознао појурио га је по пољани.
Мачак је и даље био тужан и мислио на свог чича Тришу.Како су се спуштали низ реку
наиђоше на крчму где су недавно пили чича Тришо и крчмар Винко.Крчмар Винко је
грдио своју куварицу Провалију што псу Жући даје кости.Жућа се сваког дана хвалио
кокошкама да је он отерао мачка Тошу и да се више никада неће вратити.Тошо је
одлучио да се врати свом добром Триши, али је желео да поведе и свог друга
Шарова.Није био сигуран да ће га Триша прихватити.Шаров је омирисао кукурузе и
упозорио Тошу да је пас Жућа.Ипак Шаров је средио Жућу, било је
превртања,обртања,котрљања.Жућа је побегао колико су су га ноге носиле.Кад је Триша
видео свог мачка изљубио је њега и Шарова.У част његовог повратка организовао је
велику гозбу и позвао и крчмара Винка.Мачак Тоша и Шаров су живели срећно и сложно,
а чича Триша и крчмар Ранко сваке године на годишњицу Тошиног повратка пију и
скидају Месец са неба.
Ова прича се мени јако допала.Уживала сам у догодовштинама мачка
Трише и његових другара.Пуна је разних шаљивих тренутака.Сваки лик из приче сам
могла да замислим и као да су све време били око мене док сам читала књигу.Тако је све
лепо описано да сам на тренутке била сигурна да сам и ја део њихове авантуре.
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