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„Доживљаји мачка Тоше“ Бранко Ћопић

У роману „Доживљаји мачка Тоше“ на смешан и забаван начин представљени су
ликови који пролазе кроз бројне забавне и смешне ситуације.
Главни лик романа мачак Тоша иако има људске особине говори, мисли, понаша се
као несташно дете, ипак је прави правцати мачак, велики прождрљивац који краде
храну, а нарочито сланину чак и од доброг чича Трише који га чува и о њему брине.
Поред тога што је крадљивац и прождрљивац Тоша је и велики лењивац кога
мишеви скоро за бркове вуку. Тоша највише воли да се излежава и скита око млина.
Mени је јако смешно како Тоша проналази оправдање за све своје поступке, како
мудро и домишљато себе оправдава. Тоша каже да је довољно да сланину дотакне
брком и она нестане.
Чича Триша је доброћудни старац, великог срца. Он је јако љут на свога мачка, али
је он његов најбољи пријатељ и највеселије друштво. Овај чичица и његов мачак су
чак као породица и колико год га љутили Тошини несташлуци, они чине чича
Тришин живот веселијим и мање усамљеним. Зато, и када је решио да баци свог
неваљалог мачка, чича Триша то не чини одмах, већ га вози колима у други део села
и тако одлаже бацање Тоше у воду. Возећи се долази до крчме у којој се са
крчмаром напије и креће у потрагу за месецом који изгледа као да је на дохват руке,
али им он стално измиче. Тада састављају смешни оглас у коме кажу да Тоша има
спреда главу, позади реп и да су му ноге дугачке до земље.
Колико чича Триша воли свога мачка видело се и на крају романа, када се Тоша
врати кући, чича Триша је срећан и сваке године слави тај дан. Да би све било још
смешније и занимљивије помаже и лик великог Тошиног непријатеља пса Жуће. Он
је велики лажљивац и хвалисавац, што се поготово види када Тоша нестане.
Смешно је Жућино хвалисање, у коме каже да је Тошу јурио све до краја света и
истерао кроз врата на крају света, где Тоша седи и чека да га Жућа пусти да се
врати.
Ћопићеви ликови су смешни сами по себи, чак имају и смешна имена, крчмар се
зове Винко Шљивић, а његова крчма „Крчма код три магарца“ иако су на слици
само два магарца што значи да је трећи магарац гост који уђе у крчму.
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На свом путовању мачак Тоша пролази кроз многе авантуре и стиче нове пријатеље,
пса Шарова и миша Пророка. Писац је спојио неспојиво: мачка, пса и миша. Тоши
је дао шансу да се поправи и постане бољи. Тоша је прихватио своје нове пријатље,
помогли су једни другима у невољи без обзира на велике разлике међу њима.
Ово је и главна поука дела, да сви можемо да будемо бољи, можемо да помажемо
једни другима без обзира колико смо различити. Ћопић нам је то поручио на
смешан и забаван начин.

РАЗРЕД, ИМЕ ШКОЛЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

.2

