
                                                                    Малић пас  

 Некада давно, у далеком селу, живео је пас по имену Малић. Био је најлепши пас 

ког су сељани икада видели, а своју верност је показивао већ од првих дана. Иако је био 

толико леп, није био прихваћен, јер је био тако мали, да је могао стати на један длан. 

 Живео је код једне породице, у седмој кући у том селу, на врху планине. Они су му 

направили тако малу кућицу у дворишту, да су се сви смејали и говорили да је то баш 

права мишја рупа. 

 Често су били сељани у пољу и радили сеоске послове. Сви су имали псе велике и 

јаке, који су помагали својим власницима, само Малић никада није могао понети ни ону 

једну коску што му баце, а камоли нешто више. Када су се завршавали сеоски послови и 

сви се враћали својим кућама, сви пси су се играли, трчали, јурили и скакутали, док је 

Малић тужно посматрао њихову забаву и маштао да ће и он некада бити део те игре. 

 Оно што нико није знао, то је да је Малић био изузетно храбар пас. Када падне ноћ, 

док би други пси улазили у кућице и скривали се од ноћи, Малић би дуго седео у 

дворишту, посматрао небо и размишљао о томе да неко ипак треба да чува село. 

 Тако , једне ноћи, док су сви мирно спавали, селу се спремала велика невоља. Низ 

планину се спустио опасан чопор вукова који су намеравали да нападну село. Малић , који 

је сваке ноћи био будан и на опрезу, спазио је гладне вукове који прилазе и одмах је знао 

да мора да спасе село. Залајао је толико јако да се цела планина тресла. Његов лавеж 

пробудио је све сељане и оне плашљиве псе. Када су сви видели вукове како су се 

разбежали, уплашени тим дубоким лавежом, били су изненађени јер никада нису 

мислили да Малић може учинити тако велику ствар. Баш у том тренутку, небом је 

пролетела звезда падалица и обасјала малог пса јаком светлошћу, да је свима изгледао 

толико велики и снажан. 

 

  Од те ноћи, сви су га сматрали најхрабријим псом на свету и сви пси су желели да он 

буде део њихове забаве. Малић је и даље био ноћу будан, али никада више није био 

тужан.  
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