
Čika Fjodor, pas i mačka 

Eduard Uspenski 

 U ovoj knjizi se radi o dečaku, čika Fjodoru, koji je voleo životinje. 

 Čika Fjodor je vrlo pametan dečak, sa četiri godine naučio je da čita, a sa šest 
je već znao da skuva sebi supu. Jednog dana kad se čika Fjodor šetao naišao je na 
jednog mačka, ali taj mačak nije bio običan, jer je umeo da priča kao čovek. Mačak 
mu je rekao da on nema gde da živi, a čika Fjodor se ponudio da mačak živi kod 
njega. Kad su mu roditelji došli kući mama je htela da istera mačka, pa je čika Fjodor 
rekao da će da ode od kuće. Roditelji mu nisu verovali, zbog velike ljubavi prema 
životinjama, spakovao se, napisao pismo i otišao zajedno sa mačkom u selo 
Jogurtovac. Dok su putovali do sela, čika Fjodor je dao mačku novo prezime: 
Mornarević. Kad su stigli u selio naišli su na psa po imenu Šarik, on je isto umeo da 
priča kao čovek. Pas ih je pitao da li može da im se pridruži. Čika Fjodor i mačak su 
odlučili da pas Šarik krene sa njima i pronađu seosku kuću. Malo po malo i doveli su 
kuću do savršenog izgleda. Čika Fjodor jer našao zakopano blago. Podeli su pare. 
Mačak je hteo da kupi kravu, pas pušku, a Fjodor traktor. Svi u selu su mu donosili 
životinje na čuvanje. Čavčicu su naučili da pita ko je to, kada nisu kod kuće, kako bi 
oterali lopove. To je zbunjivalo poštara Pećkina. Fjodor je razmišljao o roditeljima i 
počeo da im piše pismo. Pisao je svom traktoru, o kući, o psu i mačoru. Mačak je pisao 
o kravi, a Šarik je pisao da se linja, spava napolju i laje. Šarik se setio da ima pušku, 
pa krenu u lov. Išao je po šumi i jurio i tražio zeca, ali ga nije stigao. Mama i tata su 
dobili pismo i saznali da čika Fjodor živi u nekom selu. Smislili su planda u svako selo 
pošalju pismo, da ako nađu dečaka pozovu njih. Poštar Pećkin je pročitao pismo i 
shvatio da se radi o čika Fjodoru. Odmah je napisao pismo u kome je naveo daje čika 
Fjodor dobro i da mogu da dođu u selo Jogurtovac. Roditelji su tako krenuli na dug put 
do tog sela. Čika Fjodor se razbole i baš tog dana su mu došli mama i tata. Tražila je 
da donesu lekove. Mama i Mornarević su pomogli čika Fjodoru da ozdravi. Čika Fjodor, 
mama i tata su otišli u grad. Frodor je svako leto posećivao psa i mačku. 

 Lepo je odrastati uz kućnog ljubimca, jer je on uvek uz tebe, baš kao i 
roditelji. 
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