
Чому песик сумував? 

Тихе, мирне життя було в Україні. Дорослі ходили на роботу, діти 

бавились з друзями, вчились в школі. Домашні улюбленці росли під опікою 

господарів, даруючи їм ласку, любов, радість. У кожного були свої мрії, плани, 

надії та сподівання. Та в одну мить все змінилось…. До нас прийшла війна, 

забрала у дітей татусів, у батьків синів. Враз стали ці чоловіки мужніми воїнами, 

захисниками рідної землі.  

Нелегким є життя воїна. Пронизливий вітер, крижаний холод, пекуче 

сонце, вирви від снарядів загартовують наших захисників. Здається, що їхні 

серця зачерствіли, не мають співчуття до пташок, звіряток. Та ось одного разу 

воїн Збройних Сил України пішов в ліс назбирати хмизу для вогнища, а, 

можливо, ще й пощастить знайти ягід, щоб було чим поласувати. І там він 

зустрів песика. Виявилось, що це був загублений цуцик, маленький, наляканий. 

Песик скавулів під розлогим кущиком і великими очима благально дивився в 

обличчя дорослого.  І воїн вирішив взяти його з собою у бліндаж. 

Цуцик спочатку був дуже радий, підстрибував на місці, крутив хвостиком 

та раптом в одну мить засумував.  

– Чому ти засумував? –запитав воїн песика. 

Оглянув його чоловік чи не поранений часом. І побачив нашийник. Воїн 

здогадався: “У нього колись був господар!” Де ж він зараз, що з ним трапилось? 

Хто піклуватиметься про свого друга? З очей у військового потекли сльози. А 

песик ніжно їх злизав язичком і довірливо стрибнув чоловікові на руки. 

І вони разом пішли до інших військових. Показав захисник цуцика своїм 

побратимам. Вони йому дуже зраділи, хотіли поділитися всім, що самі мали.  

– Який красунчик! – говорили всі. 

– А як його звати? 

– Я ще йому не придумав кличку. Я його назву... Я його назву... Я його 

назву... Джавелін!!! – відповів воїн. 

– Подобається тобі чи ні? – запитав він у цуценяти. 

Дуже гарне ім’я, напевно, сподобалось песику, вів радісно крутив 



хвостиком і підстрибував. Став Джавелін ще одним воїном, турботливим 

другом і захисником побратимів. 

Волонтери передали все необхідне для Джавеліна, і він щасливо жив з 

військовими. А потім поїхали двоє друзів додому. І вже не зміг розлучитись з 

Джавеліном цей мужній чоловік, не зміг залишити цуценя з іншими людьми. 

Після короткої відпустки повернулись наші герої в свою частину.  

Джавелін вже служив в армії і розшукував вибухівку. Він був дуже сміливим, 

мужнім песиком-захисником, справжнім другом. Тільки іноді його оченята 

ставали сумними, і він довго дивився на хмарки. Мабуть подумки хотів 

поділитись своєю історією з рідним господарем, попросити його не сумувати та 

очікувати на зустріч. 
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