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Како видим књигу „Доживљаји мачка Тоше“
Бранко Ћопић

За шести рођендан од баке сам добио књигу „ Доживљају мачка Тоше“. Њој се ова књига
допала јер је подсећа на њено детињство, а и сама сада има мачка Цанета, који, како она
каже, има девет живота као и Тоша.
Много сам се смејао читајући бакин поклон. Толико сам се смејао да вам то речима не
могу описати. Сигурно сте сада мало љубоморни кад сте прочитали колико ми је све било
смешно и колико сам се забавио, али не треба да вас то секира. Испричаћу вам неке
најсмешније делове па ћете се и ви смејати.
Први најсмсешнији догађај је када су се деда Тришо, Тошин газда, и крчмар Винко
Шљивић, његов нови пријатељ, толико напили да су помешали ко је ко од њих двојице
(помешали су своја имена) и кад су тако пијани хтели да туку месец.
Потом ме је много насмејао део када је чика Брко нашао џак и помислио да је у њему
лав, а заправо су у то били мачак Тоша и миш Пророк. Мада је и лав као и Тоша из
породице мачака.
Када сам прочитао део где мишеви имају своју скупштину на којој бирају војводу, држао
сам се за стомак колико сам се смејао. После су ми родитељи казали да тих животињских
скупштина има и у другим књигама.
Следећи део који ме је лудо забавио је када је чика Брко јурио Шарова и Тошу па је ушао
у пећину. Помислио је да је наишао на оне које јури па их је ударао свом снагом и није
видео да удара медведа. Онда се медвед окренуо и појурио чика Брку.
На крају бих желео да напишем неколико пословица којих сам се сетио док сам читао
књигу. Прва пословица је да „Договор кућу гради“, а ње сам се сетио кад су се два
непријатеља, пас и мачак, договорили како да отерају пса Жућу.
Друга пословица, која је и закључак, јавила ми се када мачак није појео миша, иако је
имао прилике јер су се удружили када им је претила опасност. Та послвица је „Пријатељ
се у невољи познаје“.
Мој мачак Тоша је добар друг.

