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За свој седми рођендан Маша је од родитеља 
добила необичан поклон. Када је отворила 
кутију, угледала је најлепше и најслађе маче 
које постоји. Имало је плаве окице и црвену 
машницу око врата.  
Маша је скакала и љубила маму и тату.  
У том моменту чула је пискутави гласић како јој 
се обраћа. 

 



 
„Девојчице, немој се превише радовати, нисмо 
се још ни упознали. Ја сам Пепи. Како се ти 
зовеш?“ 
Девојчица је сва збуњена погледала у маму, па у 
тату и замолила их да понове то што су рекли. 
Тек што су јој родитељи рекли да ништа нису 
казали, зачула је тај исти гласић: „Ја сам!“ 

 



 
Маша је погледала своје маче и питала га 
збуњено коме се обраћа. Маче је одговорило: 
„Ја не видим ни једну другу девојчицу. А ти?“ 
Када су родитељи видели да Маша прича са 
мачетом, само су се насмејали, пољубили је и 
закључили да њихова девојчица има најбујнију 
машту на свету. Затим су изашли из собе. 

 



Маче је проговорило: „Још ми ниси рекла како 
се зовеш. Ја сам Пепи и додељен сам теби као 
чувар.“  
Девојчица је тихо рекла: „Ја сам Маша. Зашто си 
ми ти потребан као чувар?“  
„Ти, драга моја Машо, имаш супер моћи. 
Разумеш нас животиње. Твој задатак је да нам 
помажеш, а мој да ти помогнем у томе.“ 

 



Тако је почело њихово пријатељство. Маша се 
трудила да разговара са животињама и да им 
што више помогне, а Пепи је уживао у 
шепурењу.  
У животињском свету била је велика част бити 
чувар у људском свету.  

 



У једној њиховој шетњи пронашли су птичицу 
која је испала из гнезда и повредила крило. 
Птичица је била веома тужна. Много се 
повредила при паду.  
Пепи се нашалио и рекао да би птичица била 
јако укусан залогај.  

 



Маша је неговала и хранила птичицу све док се 
није опоравила. За узврат, птичица је дивно 
цвркутала сваког јутра и тако будила Машу.  
Када се птичица опоравила, Маша је, са сузама у 
очима, пустила да одлети у своје гнездо.  
 
Маша и Пепи су били срећни што су успели да 
помогну многим животињама. 

 


