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Био јед ном је дан си ро ма шни 
мли нар и имао три си на. Ка да 
је умро, оста вио им је све што је 
имао на све ту: свој млин, свог 
ма гар ца и свог ри ђег мач ка.

Пр во по гла вље

Па мет ни ма чак
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Ни је му би ло пра во. „Вас дво-
ји ца мо же те да ра ди те за јед но и 
та ко за ра ди те за жи вот“, гун ђао 
је То ма. „А шта ја да ра дим са ма-
чо ром? Мо жда ћу мо ра ти да га 
по је дем!“

Очас по сла, нај ста ри ји син је 
за се бе при сво јио млин. Он да је 
сред њи брат при гра био ма гар ца. 
Нај мла ђем, То ми, остао је са мо 
ма чак.
То ни је
по ште но!

Упо моћ! Мо рам 
не што бр зо да 

сми слим.
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То ма је био за па њен. Ма чак је 
умео да го во ри!

А он да се То ма при се тио да је 
че сто ви ђао мач ка ка ко на 
из у зет но лу ка ве на-
чи не хва та па цо ве и 
ми ше ве.

Ка сни је, ка да су оста ли са ми, 
ма чак је ско чио То ми у кри ло.

„Ни је све та ко цр но као што 
из гле да“, ре као је и по чео да 
пре де. „На ђи ми је дан џак и пар 
чи за ма, па ћеш ви де ти.“

Не бу ди ту жан, 
го спо да ру.

Имам јед ног 
ствар но

не ве ро ват ног
ма чо ра.


