
Девојчица и пријатељ 

Некада давно, живела је једна девојчица која се јако плашила паса. 

Једнога дана када је ишла у школу, наишла је на три пса. Истог тренутка је почела 

уплашено да бежи, а пси су одмах појурили за њом. Један од њих ју је стигао и, баш када 

је хтео да је уједе, један хаски је скочио на њега и ујео га за врат. Девојчица је застала и 

збуњено и уплашено гледала ту борбу. Хаски је успео да отера другог пса, онда се окренуо 

према девојчици, сео испред ње и исплезио језик. Девојчица се мало охрабрила и пружила 

руку према псу да га помази, па му рече: ,,Хвала ”. Истог тренутка пас јој одговори: ,,Нема 

на чему и други пут!” Девојчица је збуњено гледала у пса. Била је убеђена да је све то 

само у њеној глави. Кренула је у школу, а хаски ју је пратио. Када се завршила школа, 

поред капије је видела оног истог хаскија који ју је спасао. Чучнула је поред њега и рекла 

му: ,,Здраво, опет”. Хаски јој је одговорио: ,,Здраво!” Кренули су кући. Девојчица је целим 

путем размишљала како ће да објасни својим родитељима да је пронашла пса који говори. 

Када су стигли кући, њена мама је била у башти, а тата је вадио алат из кола. Питала их је 

да задрже хаскија и пристали су. 

Године су пролазиле, а њих двоје су већ били велики. Девојчица је сада имала 

седамнаест година, а пас је био већ јако стар. Хаски се разболео. Девојчица се јако 

бринула за њега, јер јој је он најбољи пријатељ. Пио је лекове неколико недеља. Када је 

једном девојчица ушла у собу, угледала је пса како лежи на поду. Девојчица је дотрчала до 

њега и позвала тату. Одвели су га брзо код ветеринара. Њен тата је причао са 

ветеринарком, док су девојчица и пас седели у другој соби. Тата јој је рекао да пас неће 

преживети. Заплакала је. Хаски је то видео, дао јој је шапу и рекао: ,,Не брини. Бићу ја 

добро”. Затим је ветеринарка дошла да однесе пса. 

Двадесет година касније, девојчица је имала  свог мужа и ћерку. Био је рођендан њеној 

ћерци, а њена мама је смислила савршено изненађење за њу. Дошло је време да отвара 

поклоне. Када је отворила поклон њене који је добила од маме, угледала је само жуту 

машницу, затим се окренула ка њој и видела да она држи једну малу бебу хаскија са 

жутом машном око врата. Њена ћерка није могла да верује. Сликали су се, а њена мама је 

ставила ту слику поред слике где је она са својим псом. 

Она ће увек памтити и волети свог пса. 



 

 

 


