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Пуфница се родио у овој плетеној 
корпи заједно са Фркићем,  
Шапицом  и Перушкицом. 

Пуфница, међутим, није био баш добар  
у мачјим стварима, а није га било ни брига.  
Имао је друге планове, само још није знао које.  
Био је пуначкo црнo мaче, са белом туфном  
на врху репа. Што и није ништа чудно, за сада. 

Пуфничина браћа и сестре су се  
одмах огласили гласним мјаукањем,  

показали се као прави мајстори у пентрању  
и имали супермеко крзно.  



Понекад  би му се, када би нешто пожелео и 
фркнуo, догађале чудне ствари, а да није  
знао како и зашто.

ФРК!



Дошао је дан када су Пуфничина браћа и сестре, 
једно по једно, отишли. 

Фркић је отишао са буцмастим 
дечаком. 

А Перушкица са баком 
која живи сама. 

Шапица са девојчицом која  
воли да прескаче конопац. 

Пуфницу нико није хтео и остао је  
сам. Друштво му је правио само  

један инсект… Баш досадно!  
Одважио се и одлучио да напусти  

своју безбедну уличицу.



Можда би и он нашао некога да је 
знао барем нешто да ради.



Шетао је улицама пуним људи,  
аутомобила и шарених излога.  
Колико је ствари требало пробати!  
Одмах га је привукла школа  
плеса госпође Зезе.

Можда је био талентован  
за балет?! Желео је да га  
изабере једна од девојчица, 
па је зажмурио, удахнуо и  
издахнуо, пожелео да буде  
балерина и ... ФРК! 

Направио је пируету и један, 
два, три, подигао се на врхове 
прстију, поскочио и ... ТРАС!

ФРК!



Кад је отворио очи, имао је  
на себи балетску сукњицу и  
хулахопке ... Фантастично!

Моментално је  
избачен из школе, уз 
вриску госпође Зезе.



Наставио је да лута улицама и редом је покушавао ...  
... да буде прави спортиста, тако што се увукао на  

препуни терен за мини-голф ...  

... да се истакне као велика звезда, 
машући на сцени једног бразилског  

шоу-програма.

... и да се опроба као посластичар  
у луксузној чајџиници.  




