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Chvostíkov prvý sneh

‚Bŕŕŕ, aký čudný pocit,’–  pomyslel si psík Chvostík, keď sa ráno vyťahoval zo 
svojho domčeka. Dostal ho od Ďurka. Ten mu povedal, že tu sa bude chrániť pred zimou, 
keď napadá sneh.

‚Vraj zima? Sneh? Čo je to?’ – Ďurkovým slovám Chvostík aj tak zriedkakedy 
rozumie, no predsa sú najlepší kamaráti.

– Jáj! – to bolo jediné, čo Chvostík stačil povedať a už ležal vystretý na ľade. 
Potrasie hlavou a pokúsi sa postaviť na nohy, ale nemôže, zase sa rozpľaštil. Toto sa mu 
ešte nestalo, taký nezvyčajný, nepríjemný pocit, a ani nohy si nemôže kontrolovať, každá 
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beží na inú stranu.
‚Čo sa deje? Kto mi to vysvetlí?’ –  láme si hlavu Chvostík.

Zrazu mu zasvietili očká a už vedel: Ďurko!
‚Áno, on istotne vie, ale kde je? Určite ešte spí, veď ja vždy prvý vstávam. No 

hádam sa nejako dostanem z tejto čudnej zeme a potom počkám na Ďurka. ’
Chvostík sa opatrne cup-cup dostal z ľadu a vyšiel na dvor. A tu zase ZÁZRAK!!!
Všetko vôkol neho sa belie!

‚Toto je naozaj čudné, naozaj, naozaj čudné. Možno, že ešte stále spím a snívam. 
Veď aj Ďurko mi už rozprával o nezvyčajných veciach a nakoniec mi povedal: 

 – Chvostík netvár sa tak začudovane, veď to bol len sen. –
 ‚ Tak to je asi to: snívam,’ – upokojil sa Chvostík a sadol si. Ale biela prikrývka 

sa mu zdala taká krásna, nezvyčajná, že si ju musel pozrieť zblízka. Najprv šiel pomaly 
a skúmal všetko okolo seba, lebo v snoch sa všeličo môže stať. Keď bol už celkom 
blízko, zaštekol a rýchlo bežal do úkrytu. Čaká, čaká, ale nič sa nedeje. Nakukne, žiadna 
zmena, všetko je biele a všade ticho.

‚Tak toto je sen! Keď Ďurko sníva, vždy je to niečo zaujímavé alebo strašné, a tu 
sa vôbec nič nedeje.’ – Teraz už trošku nahnevaný Chvostík zase beží k snehu, príde 
celkom blízko, zaštekne raz, druhý raz, tretí raz, ale zase nič.

‚Hm. Toto ma už hnevá, ale odtiaľto sa nehnem, kým sa niečo nezačne diať.’
Sadol si a bez mihnutia oka sa obzerá, aby mu niečo neuniklo. Zrazu sa otvoria dvere, 
Ďurko vybehne ako strela, usmieva sa na celé ústa a niečo kričí. Chvostík k nemu 
rýchlo pribehne a hľadí, či sa mu rozum pomútil, alebo je naozaj taký šťastný. Ďurko ho 
zbadá, vezme do náručia, krúti sa s ním a kričí:

– Chvostík, prišla zima, pozri, koľko snehu je okolo nás, budeme sa sánkovať 
a hrať v snehu! – Chvostík vytriešťa oči, lebo sa mu už krúti hlava, ale Ďurko ho nie a nie 
pustiť. Konečne ho pustí. Chvostík si stačí iba sadnúť, ale oči sa mu ešte krútia.

‚Ja nesnívam! Ten čudný pocit je zima a všetko biele vôkol mňa je sneh. Ešte 
stále tomu nerozumiem, ale Ďurko mi to istotne vysvetlí!’ 
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