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Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић

Луди доживљаји
Ово је прича о тројици највећих непријатеља који ће временом постати најбољи
пријатељи. Главни јунак је мачак Тоша из чијег дневника су преписани луди доживљаји о
којима говори ова књига.
Чича Тришо, његов власник, веома се наљутио на Тошу зато што је лењ, не лови
мишеве и зато што му је појео сланину.Ставио га је у џак и натоварио у кола да га баци у
реку.Чича Тришо је био тужан због тога, пошто је ипак волео свог мачка и никако му се
није дало да баци џак у реку. Зауставили су поред крчме јер су намирисали рибу, вино и
сено за магарца који је вукао кола. Чича Тришо је ушао сам у крчму. Ту је упознао крчмара
Винка Шљивића са којим је попио много ракије. Ракија им је ударила у главу па су радили
многе смешне ствари. Чак су покушавали да ухвате и месец. На крају чича Тришо није
знао ко кога треба да баци у реку. Да ли он мачка или мачак њега!? Однео је џак до реке и
оставио га тамо. Ујутру џака са мачком није било и чича Тришо је заједно са крчмаром
написао оглас о изгубљеном мачку који су ставили на огласну таблу испред крчме. Џак са
мачком је неки скитница донео на вашар и све људе убеђивао да је у њему мали лав, а не
мачак. Људи су тражили да виде лава и кад је скитница мало отворио џак у њему су
угледали нешто чупаво и почели да беже на све стране. Тада је у њега случајно упао миш
Пророк који се уплашио када је угледао мачка. Џак је покупио чича Брко мислећи да је то
његов џак са прасетом. Људи поред којих је пролазио му рекоше да носи џак са малим
лавом. Брко је одлучио да га остави у својој њиви да би уплашио медведа који му сваке
вечери краде кукуруз. Мачак и миш су се спријатељили и одлучили да заједно побегну.
Миш је изгризао рупу из које су изашли на слободу. На другом крају њиве нашли су пса
Шарова коме је била потребна помоћ. Иако су непријатељи, мачак је одлучио да помогне
тужном и забринутом псу. Пас је био везан за крушку и плашио се медведа који му је сваке
вечери претио. Смислили су како да насамаре медведа. Пас је скупио храброст и када се
медвед те вечери појавио, рекао му је да ће га Мачак лав појести ако још једном дође и да
он сада на крушци заједно са мишем Пророком једе месец. Медвед је погледао у
полумесец на небу и уплашено побегао. Три пријатеља су се ваљала од смеха. Након ове
авантуре сви су заједно заспали поред крушке. Ујутру је мачак поново био у џаку. Носио
га је чика Брка својој кући да лови мишеве. Везао га је канапом да му не би појео сланину
у подруму. Миш Пророк је од других мишева сазнао где је Тоша и отишао да му помогне.
Прегризао је канап и одјурили су да нађу свог пријатеља Шарова. Он је такође био везан
канапом који је мишић радосно прегризао. Шаров је био много срећан што је на слободи.
Тоша је решио да се заједно са Шаровом врати својој кући, у чича Тришину воденицу.
Близу куће наишли су на пса Жућу који је био лажов и крадљивац брашна. Жућа и Шаров
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су се борили и Шаров је победио и протерао га. Чича Тришо је то видео и много се
обрадовао због те згоде, а највише што је поново угледао свог мачка Тошу. Сви су били
много срећни и остали су да живе заједно у кући чича Трише.
Мени се много допала ова књига у којој има пуно лепих авантура, смеха, забаве и
великог пријатељства. Препоручујем свима да је прочитају.
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