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„Доживљаји мачка Тоше“, Бранко Ћопић
Мој доживљај књиге „Доживљаји мачка Тоше“
Бранко Ћопић је писао књиге за децу, песме, приповетке, романе, који су
препознатљиви по његовој живој машти и дару за спретно уобличавање својих
посматрања. Поред дечје, успешно се бавио и књижевношћу за одрасле, где је на
специфичан начин дочаравaо менталитет и хумор људи, који су знали да и у најтежим
животним тренуцима сачувају ведрину и насмеју се и сопственој невољи.
У једном селу живели су мој друг пас, ја миш и још неки људи који су ту радили.
Ту у близини где смо се ми играли био је један млин. Ту је живео чича Триша, који је
имао мачка по имену Тоша. Мачак, пас и ја смо после неког времена постали најбољи
другари.
У заједничком дружењу пролазили смо кроз различите авантуре. Мачак Тоша је
мислио да увек све може сам да уради, али није схватао да му требају пријатељи.
Наравно, ми смо увек били ту за њега, па чак и онда када је након свађе отишао од чича
Трише. Није му било лако. Иако је мислио да то може да сакрије, његово понашање га је
одавало да је тужан и усамљен без Трише. Тек тада је схватио колико му је било
забавно проводећи време са Тришом у млину. Чврсто је стајао иза својих поступака и
био одлучан и истрајан у њима. Такав је био и када је отишао од чича Трише. Био је
жељан пажње и доказивања и прилично тврдоглав када би упадали у непријатне
ситуације у нашим заједничким пустоловинама. Једна од наших најузбудљивијих
авантура била је када се чича Триша изгубио у пећини. У пећини је залутао трчећи за
нама, а онда нас је све заједно јурио медвед, јер га је чича Триша пробуио из сна. Након
те наше незаборавне авантуре, мачак Тоша је схватио да колико год њему било лепо са
нама, чича Триша је ипак први освојио његово срце. Наставили су заједно да живе у
млину, у миру, слози и љубави.
Иако је мачак Тоша током наших заједничких авантура и дружење са нама
показивао да нам је добар пријатељ, он се ипак све време потајно надао да ће се
вратити чича Триши. Ту је показо своју велику храброст и љубав, да са једне стране
напусти нас пријатеље, а са друге да се врати свом чича Триши који је увек био ту за
њега и посвећивао му пажњу. Ја сам и даље наставио своје дружење и гајио право
пријатељством са својим другаром псом.
Ову књигу бих препоручила јер говори о искреном пријатељтву и тврдоглавости
која може да наруши такво пријатељство. Књига описује пријатељство између чича
Трише и мачка Тоше, где сва та лепа осећања нестају због ситнице која је навела мачка
Тоша да оде од Трише. Кроз целу причу мачак проживљава тужне тренутке без чича
Трише, али му његова тврдоглавост не дозљава да пређе преко тога и да му се врати,
већ очекује да чича Триша треба да буде тај који ће да спаси њихову пријатељство.
Ова књига нам поручује да је право пријатељство чврсто као стена, и да никакве
ситнице и свађе не могу да буду препрека томе и да утичу на однос између искрених
пријатеља.
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