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Мачак Марко се није разликовао од осталих мачака. Ма-
укао је и прео када је био задовољан и срећан. А кад је 

био љут, опасно је фрктао накострешене длаке и испружених 
предњих шапа са оштрим канџама спремним за борбу. Ипак, 
Марко није био као остале мачке. Био је пола црн, а пола бео. 
Његови родитељи били су поносни на своје мезимче и верова-
ли су да је Марко најлепша маца на свету.

„Нико нема тако лепо маче!“, хвалили су се. Уместо одгово-
ра други би обично мрмљали и мењали тему.

Када су срећни родитељи водили Марка у шетњу, примећи-
вали су радознале погледе пролазника.

„Мора да мисле како је наше маче врло лепо кад га толико 
загледају“, поносно су се смешкали.

Мачак Марко
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Време је пролазило. Марко је одрастао и почео да излази из 
куће без маме и тате.

„Довољно сам велики да се бринем о себи“, говорио је за-
бринутим родитељима. „Не секирајте се, не могу да будем са-
мо с вама. Потребни су ми пријатељи.“

Мачак Марко почео је да проводи све више времена ван ку-
ће. Био је изненађен када је схватио да је једина црно-бела 
мачка у друштву. Све друге маце биле су беле или црне и ни-
једна од њих није личила на Марка. Приметио је да се црне 
мачке друже с црним мачкама, а да се беле друже с белим.
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Покушао је да се спријатељи и с једнима и са другима, али 
је упркос свим напорима био одбачен и исмејан.

„Боље би ти било да потражиш оне који су исти као ти“, гру-
бо су му говорили.

Мачак је све дуже из прикрајка тужно посматрао како се оста-
ле мачке играју и уживају. На крају дана враћао се кући поку-
њен, жалосно маучући.

Једног топлог летњег дана одлучио је да крене у други део града.
„Сигуран сам да негде постоји неко ко жели да се игра са 

мном“, мислио је јадни Марко. Изнова је покушавао да се 
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