
Супер Патрон 

Ця історія про маленького песика, який навіть ніколи не міг уявити, що 

стане Супер собакою. 

Він народився як всі звичайні пси, жив без господаря, як багато бродячих 

псів і мріяв про теплі обійми та дах над головою. Але ні будки, ні господаря він 

не міг знайти. Зате поруч завжди була його мама. Вона допомагала знайти їжу 

та місце, щоб сховатись від дощу чи снігу.  

Але однієї ночі все змінилось. Зі всіх сторін загуділи страшні сирени, а з 

неба почали падати вогні. Ці вогні були прекрасні. Але вони несли з собою 

смерть та руйнували усе навколо. Один з таких вогнів забрав маму нашого пса. 

Тепер він залишився один. Маленький песик посеред великого міста, гулу 

сирен та вибухів. Почалось щось страшне. Песик не міг второпати, що 

трапилось? Адже пси не ходять до школи, не читають книжок та стрічки новин. 

Наш пес не мав жодного друга, який міг би розповісти, що трапилось та коли 

все закінчиться. 

Тож наш пес заховався у підвалі. Цей сховок йому колись показала мама. 

Там було тепліше ніж під морозяним повітрям і  не так надокучала сирена, й 

палаючих вогнів не було видно. Палаючі вогні нагадували про те, що мама 

більше не поруч. Тож тут, у підвалі йому було спокійніше.  

Проте живіт бурчав і вимагав харчів.  

Одого дня у підвал спустився високий чоловік. Він пахнув дуже приємно: 

затишком та добром, а ще ковбасою. Він чухав пса за вушком і дав попити 

води. А ще за деякий час пригостив шматком хліба з маслом. Інший шматок він 

з’їв сам. Того дня багато людей сиділо у підвалі. Я не міг зрозуміти чому це 

вони прийшли у мій сховок. Але носом я чув страх. Тож не гавкав. Напене вони 

також хотіли заховатись від палаючого неба… 

Ігор, саме так називався цей чоловік, забрав пса з собою. В його квартирі 

було тепло і затишно. Вони жили разом. Тепер він вигулював та годував 

собаку. Наш пес отримав те про, що мріяв все своє собаче життя.  



Їм було добре. Хоча страх у повітрі був щохвилни. Одного дня до Ігоря 

приїхали його батьки та дуже плакали. А тоді він прив’язав собаці повідок і 

вони разом поїхали кудись далеко.  

Навколо  було багато людей у формі. Всі чухали пса за вушками, цмокали і 

пригощали смачним. А потім почалась історія навчання. І наш звичайний пес 

потрапив у справжню школу для псів. Його вчили нюхати різні речі і 

винюхувати небезпеку. Він добре вчився. Так навчила його мама. Вона завжди 

повторювала: «Якщо хочеш знайти господаря мусиш швидко вчитись!». І він  

вчився. А Ігор радів. 

За якийсь час пес та Ігор сіли у велику машину й довго кудись їхали. А тоді 

знову було багато людей. Минув місяць або й  більше і господар зник. Його 

друзі плакали, так щоб інші не бачили. Але  пес не розумів чому вони плачуть. 

Пес лише клав мордочку на подушку Ігоря і сумно чекав. Песик нюхом чув, що 

він повернеться.  

Собаку перевезли в інше місце. Він багато працював. З ним  

фотографувались діти та дорослі. А пес все ніяк не міг второпати чому він 

такий популярний. Бо ж за що йому така слава? Він – простий пес, не супер пес. 

Він просто виконує свою роботу, те чого навчили. Щоб сподобатись людям, 

щоб повернувся господар… 

Ціле спекотне літо він працював не покладаючи носа. А тоді коли дощі 

вкрили місто і відчувся подих осені пес прокинувся від того, що хтось дуже 

приємно до нього тулився. Він думав що це сон. Але раптом розплющив очі й 

побачив поруч свого господаря. Ігор повернувся. Свій. Рідний. Пес дочекався. 

Тепер пес не самотній!  

Ігор змінився. Трішки посумнішали очі, а ще вони стали дуже великими. 

Він наче той пес, що не їв цілий місяць. Трішки безсилий, трішки менший, але в 

очах все та ж любов і добро. 

Пес радів:  

«Мій Ігор повернувся. Весь цей час він був живий! Я це носом чув! Я знав, 

що він повернеться. Полон був страшним місцем, але все позаду. І я тепер не 

самотній. Я пес героя. А хтось каже шо я пес-герой!» 



Пес мав ще багато роботи. Бо війна ще не закінчилась. Але пес носом чув – 

що скоро друзі Ігоря – переможуть! Вони наші янголи! А нюх а нашого пса – 

ще ніколи не підводив. До речі, нашого пса звати Супер Пес Патрон! І ця 

історія про нього! Про такого маленького, чотирилапого пса, який існує 

насправді. 
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