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У један подрум често је навраћао миш. И кад 
год он сврати, у подруму буде мрак. Мишу 
то беше чудно, па упита тог мрака:

,,Идеш ли ти, мраче, некуда? Како ти 
није досадно да непрестано будеш у 
овом мраку?“



,,Ако изађем из овог подрума, онда ја више 
нећу бити мрак,“ одговори мрак.

Миш се замисли. Није 
најбоље схватао о чему 
мрак говори. 



,,Баш је то незгодно,“ рече миш 

напослетку. ,,Ја, где год да одем, 

увек сам миш. У подруму сам миш...

... а кад изађем из подрума, 
опет сам миш.“Сад је мрак био збуњен. 



,,Али ја сам мрак и не могу 
да изађем из самог себе,“ 
рече мрак мудру мисао.
Сад је опет миш био збуњен.

,,Било би добро да заједно 
изађемо из подрума,“ рече 
тада миш. ,,Могао би да ми 
будеш од користи. Кад год 
наиђе мачка, ја бих се сакрио  
у тебе да ме не нађе.“



Мраку се беше свидела идеја да мало изађе 
из подрума. Унутра је стварно било досадно. 
Дружио се са зимницом, кромпирима и једним 
паром старих ципела, које би миш грицкао 
сваки пут када дође у подрум. 
,,Добро,“ рече мрак. ,,Али само кратка шетња.“



Миш се обрадова и кренуше скупа напоље.  
,,Дивота,“ рече миш. ,,Усред бела дана могу слободно 
да се шетам, без страха од мачке.“ Подрумски мрак 
је задовољно уживао у шетњи осунчаном улицом. 
У подруму беше веома загушљиво. Баш му је добро 
дошло да се мало проветри.



Али када се вратише назад у подрум – ето 
изненађења. Унутра се у међувремену већ 
уселио један други мрак. 

Тако је то са подрумима: чим један мрак 
изађе напоље, сместа се у њега увуче други.



,,Изађи из мог рођеног подрума“, рече први мрак.
,,Заузето,“ одбруси нови мрак. ,,Иди на таван.“
,,Ја сам подрумски, а не тавански мрак.  
Ево, помириши ме.“

Новоусељени мрак га помириса.
,,На шта миришем,“ упита први мрак.
,,На туршију,“ рече нови мрак.



,,Наравно, на туршију – што значи да сам ја 

подрумски мрак и нећу да идем на неки глупи 

таван,“ одлучно се успротиви први мрак и поче 

да гура новајлију преко џакова кромпира.



Тако су се два мрака рвала и борила за власт 

у подруму. Миш, наравно, није могао ништа да 

види, јер је било дупло мрачније него што треба. 

Помислио је да би најбоље било да грицка старе 

ципеле док се овај сукоб не заврши, али у толиком 

мраку није могао да их нађе. 



,,Престаните,“ 

цикну миш најзад. Мракови се на тренутак умирише.



,,Имам идеју,“ настави миш. ,,Пошто ово није 
подрум за два мрака, предлажем да у подруму 
будете на смену. Кад неко од вас није на реду 
да буде у подруму, онда иде са мном, да могу 
у вама да се кријем ако наиђе мачка.“



Пошто није било начина да 
другачије реше проблем, два 
мрака се сложише са овим 
предлогом.



Ето, на крају су сви били задовољни, а миш посебно. Отада је 
излазио само дању, кад би могао лепо да види где му је пријатељ 
мрак. Ноћу се плашио да би његов мрак могао да се изгуби у мраку. 
Како би онда у толиком ноћном мраку нашао где да се сакрије  
од мачке?



Дејан Алексић
МИШ И МРАК
Продукција
Q Sphere Ltd. 2015

Илустрације
Борис Кузмановић

Уредници
Милан Михаљчић
Немања Паштар

Ликовни уредник
Бранислав Николић

Фонт
Душан Павлић


