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АВАНТУРЕ МЛАДОГ МИЛИСАВА 

Здраво! Ја сам Тигрић Брзорепић, чувар гра-
да Лиона.  

И знате шта, уопште није требало да се на-
ђем у овој књизи, али… 

Околности су биле такве, да ме је једног 
јутра из сна пробудио господин мачак Мили-
сав Црномачковић. Баш тада, сањао сам нај-
већи комад сира који сам замало успео да 
мазнем Жану, стално љутом и намргођеном 
продавцу на оближњој пијаци у Лиону. Колико 
сам само пута био испод његове пијачне тезге 
и меркао комад белог пуномасног сира! 

Али, стићи ћемо и до тог дела! 
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АНА ПЛАВШИЋ 

Прво да вас упознам са ликовима 

 
Баш тај Милисав Црномачковић је један 

изразито леп мачак, црне дуге длаке, без ије-
дне беле тачке на телу. Чак су му и бркови 
црни. То ја у свом животу, а имао их сам заиста 
девет, никада нисам видео. 

Он вам је као једна велика црна тачка која 
скаче по белом дану. Он се увија, он прави ко-
лут унапред, уназад, јури свој реп. Кажем вам 

као црна необуздана тачка по белом дану. 

А ноћу? 
Ноћу, у мраку га не бих видео. Да нема 

прелепе, тако крупне жуто-наранџасте окице, 
не бисте га открили. Не смем ни да поми-
слим...можда би га неко згазио. Или зами-
слите, још горе, прегазио. Пу-пу... да не раз-
мишљам шта све може да му се деси. 

Иако сам био љут на њега тога јутра, наш 
сусрет изродио је велико и, надам се, дугомач-
касто пријатељство. Он има пуне три године, 
четири месеца и три дана. Ако бисмо бирали 
једну реч која га најбоље описује, то је сигурно 
мудрост! Мудри Милисав. 
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АВАНТУРЕ МЛАДОГ МИЛИСАВА 

Али, њега ретко ко зове Милисав. Сви му 
тепају надимцима Мили и Луле. Најчешће га 
зову и Љубави, Лепото, Паметнице Моја, Сре-
ћо, Бистрице… све оно што он заиста и јесте. 
Тако он каже за себе, а ја кажем, осим што је 
мудар, баш је и скроман. 

Миришљавко је сјајан, начитан и даровит 
мали дечак. Има 9 година и воли да учи. Рази-
гран је, а Мили му је најбољи другар. Много 
тога су прошли заједно. Били у многим прили-
кама, али и неприликама, али су се на срећу 
извукли из свих незгода. Оно што им је зајед-
ничко јесте да обојица пуно воле књиге. Када 
би Миришљавко читао књигу, а Мили био у 
близини, читао би наглас. 

Било је ту разних бајки и басни. Неверо-

ватно је како је то и са којом радозналошћу 
Милисав слушао. Упијао је сваку реч. Ако би-
смо бирали једну реч да опишемо овог блиста-
вог дечака, рекли бисмо таленат. Талентовани 
Миришљавко. 

То значи да је једне недеље био мађиони-
чар, друге је већ кловн у циркусу, а треће не-
деље он је професор на факултету. Толико вам 
је даровит овај мали драги дечак. И на првом 
месту велики пријатељ Милија.  
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АНА ПЛАВШИЋ 

                                                           
                              

                                         Волите своје                                     
                                    пријатеље! Даће вам  

                                     добар савет, али и раме    
                                  за плакање, ако затреба! 
 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Анка је дивна жена, мајка Миришљавка. 
Она је једне хладне вечери, тачно пре три го-
дине, два месеца и три дана нашла Милисава 
напуштеног на улици. 

А Милисав има три године, четири месеца 
и три дана? 
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АВАНТУРЕ МЛАДОГ МИЛИСАВА 

Тако је, добро сте запамтили. Али, када га 
је Анка пронашла, Милисав је морао код вете-
ринара. На прегледу је доктор за животиње 
тада рекао да има два месеца! Био је остав-
љен у кутији испод једног дрвета у оближњем 
парку. Био је запуштен, био је пун бува и имао 
је коњуктивитис. 

Једном приликом, када је Анка 

причала о том дану, Милисав се 

логично запитао: „Шта је то коњук-

тивитис?“ 

 
 

  
 

У питању је честа упала или  

инфекција предње површине  

ока и очног капка. 
 

Први знаци коњуктивитиса су  

упаљене очи које сврбе, са често  
крмељивим очима. 

 

Извор: Мачкопедија 
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АНА ПЛАВШИЋ 

Ваууу… Уф, уф... Бљак... Могу мислити на 
шта је личио са тим крмељивим окицама. 

Али велико је срце Анке. 

Замислите само да га је она таквог узела у 
наручје, одвела својој кући и спасла од живота 
на улици. За мене је Анка требало да буде ју-
нак ове приче, а не Милисав. 

Али, добро, ја се о томе не питам много. 

Ако бисмо хтели да је опишемо у једној 
речи, то би била практичност. Практична 
Анка. 

То значи да никада паре није трошила на 
виклере за косу, већ је оловка била њен 
виклер. Косу би вртела око оловке, све док се 
не уковрџа у густе, дуге локне. 

Или на пример, ролну од тоалет папира ни-
када није бацала у ђубре. То је увек била, са 

још два причвршћена канапа на крајевима, о-

миљена играчка Милисава. 

И ту су споредни ликови, али и те како 
важни! 
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АВАНТУРЕ МЛАДОГ МИЛИСАВА 

Девојчица са улице: покушала да спаси 
Милисава на улици, али је он успео да јој по-
бегне. 

Мистер А: мачак на шалтеру. 

Тед: мачкочувар трга Беркли у Лиону. Ма-

чак који се највећи број пута попео на побед-
ничко постоље. Учесник и победник великог 
броја маратона. 

Бела мачка на аеродрому у Лиону. 

Брзи: мачак који се спрема за Олимпијске 
игре. 

Жути мачак у Пули. 

  


