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,,Доживљаји мачка Тоше“ 
                                                       

 Авантуре кроз које пролази мачак Тоша са својим пријатељима описао је наш познати 
писац Бранко Ћопић.Од самог почетка књига постаје  интересантна и узбудљива. 

Мачак Тоша и млинар Триша су били нераздвојни пријатељи док мачак једног дана није 
појео парче чичине сланине.Завршио је у џаку.Чича је одлучио да га баци у вир.Пошто би 
без њега био тужан и усамљен,није га бацио,али је мачак из џака нестао.Скотрљао се 
низ литицу и авантура почиње. 

Триша тражи свога мачка ,а мачак тражи своју кућу.За то време упознаје своје нове 
пријатеље миша Пророка и пса Шарова који му заиста помажу да пронађе своју кућу.   
Много тога су прошли заједно. Били су заробљени код чича Брке. Овај окрутни чича је 
стално тукао мачка,а Шарову претио  „да ће га испећи на ражњу“.Тражили су кућу 
данима.Али тражио је и Триша свог мачка.Написао је оглас и проглас.Нисам баш знала 
шта је то јер је чудно описао свог Тошу.Схватих да му је важан и да га воли.  Код чича 
Брке се дешавају најузбудљивије ствари.Упознах ту и  Крушкотреса,халапљивог и 
окрутног медведа.Пророк постаде Војвода свих мишева,а Тоша и Шаров најбољи 
пријатељи.Најсмешнији део ове приче је када је чича Брка усред  ноћи појурио Тошу и 
Шарова,али уместо њих истуче страшног медведа.На крају Брка извуче дебљи 
крај,Крушкотрес му је наплатио све муке које је задао Тоши и Шарову. Када су коначно 
пронашли кућу угледаше пса Жућу,старог преваранта који се хвалио  да је мачка 
поразио.Још једном удружише снаге ова два пријатеља и однеше победу над 
непријатељем.Од овог тренутка схватам да сам потпуно са њима у причи.Обрадовах се 
једнако као и мачак кад је угледао свог чича Тришу.Придружио им се Тришин другар 
Винко Шљивић и направише право славље због Тошиног повратка. 

Седим са стране и посматрам њихову срећу.Баш је лепо. Не знам да ли је лепша помоћ  
правих пријатеља онда када си у невољи, или радост поновног сусрета и заједничког 
живота(без обзира на сланину).Сада то није важно.Важна је само међусобна љубав и 
право пријатељство. 

Ако због ове моје кратке приче,пожелиш да прочиташ ову књигу,учланићеш се у  клуб 
свих нас којима је мачак Тоша постао важан део  детињства. 
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