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Nájdený sen

Krásna letná noc si sadla na strechy a mesiačik už dávno bol vysoko. Svrčkovia 
zahrali uspávanku, ale Maša predsa nemohla spať. Ležala, očká mala zatvorené, ale sen 
sa jej na ne nechytal. ‚Už som si aj ovečky počítala,’ pomyslela si, ale z toho sna nič.

Hlboko si vzdychla a posadila sa v posteli. Teraz už mala očká otvorené 
a pozerala sa von oknom. Krásny obraz noci prilákal jej pohľad. Milióny trblietajúcich sa 
hviezdičiek  veselo tančili okolo Mesiaca. Dívajúc sa do noci Maša nezbadala, že okrem 
nej je v izbe ešte niekto.

– Psst, Maša! – bolo počuť tiché volanie.
Maša si najprv myslela, že sa jej to len zdalo, ale potom sa tichý hlások ozval 

znovu.
– Maša, počuješ ma? 
Teraz Maša už jasne videla, že v kúte pri dverách stojí nejaký malý tvor.
– Kto si? – opýtala sa Maša .
– Ja som Spáčik-Sniváčik!
– No, nech si kto si, ber sa preč, lebo zavolám mamu! – odpovedala  preľaknutá 

Maša.
– Neboj sa, Mašenka, som tvoj priateľ a prišiel som ti pomôcť! – povedal 

Sniváčik.
– Pomôcť? Ako mi ty môžeš pomôcť? – bola zvedavá Maša.
– Pomôžem ti nájsť tvoj sen. – odpovedal Sniváčik.
– Naozaj, a ako? – znovu sa opýtala Maša.
– Zavediem ťa na Planétu snov a tam si nájdeš svoj sen. – hovoril Sniváčik.
– No, tak dobre, poďme! – tešila sa Maša, lebo ona mala rada dobrodružstvá.
Spáčik-Sniváčik vykročil z tmavého kúta Mašinej izby, podal jej ruku a už 

cestovali na Planétu snov. Dostali sa tam rýchlo, akoby nejakými čarami. Na Planéte 
snov bolo nádherne. Boli tu všelijaké sny a Maši sa najviac páčili tie s princeznami 
a zvieratkami, ktore rozprávajú. Všade naokolo boli rozsypané samé cukríky a zmrzliny 
sa mohlo jesť, koľko len hrdlo ráčilo. Po Planéte snov sa rozliehala báječná, veselá 
hudba a Mašine nôžky sa už brali do tanca. Zrazu akoby jej niečo prišlo na um a prestala 
tancovať. Spýtala sa Sniváčika:

– Sniváčik a kde je ten môj sen? Toľko som videla snov a zdá sa mi, že ani jeden 
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nie je môj.
– Netráp sa, drahá Maša, – povedal Spáčik-Sniváčik, – tvoj sen čaká na teba.
‚No, tak dobre, ’ pomyslela si Maša, ‚aj tak sa mi tu všetko veľmi páči’ a znovu 

si zatančila.
Ako si tak poskakuje v hudobnom rytme, tak doskacká k dúhe. Potešila sa 

a zavolala na Sniváčika:
– Pozri sa,  Sniváčik! Dúha! Pôjdem si ju bližšie obzrieť!
Keď už bola pod dúhovým mostíkom, zbadala tam jeden sen. Bol krásny, ružový, 

s tisíckami rôznofarebných motýľov. Báječne voňal po jarných kvetoch a Maši srdce 
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podskočilo od radosti. Podobal sa slnečnému dňu a Maši sa chcelo ponoriť sa do neho. 
Pozrela sa na Sniváčika, ktorý sa na ňu usmieval. Prikývol hlavou a povedal: 

– Toto je tvoj sen, Maša, nech ti robí radosť.
– Ďakujem ti, Sniváčik! – povedala Maša, pobozkala ho a rozlúčila sa so svojím 

novým priateľom. Šla za svojím snom a Sniváčik mal ešte mnoho práce. Bolo ešte veľa 
stratených sníčkov. 

Mame sa zazdalo, že niečo šuchlo v Mašinej izbe. Vstala a šla sa pozrieť. V izbe 
bolo ticho a Maša spala vo svojej posteli a tvárička sa jej usmievala. ‚Asi sa jej sníva 
niečo pekné,’ pomyslela si mama a tichučko privrela dvere na Mašinej izbe.

               
               
               

Ovocná láska

Veľká zelená dolina, v prostriedku dva stromčeky a okolo nich sa už od rána 
hrávalo veľa, preveľa detí.

Už zjari, keď sa na stromoch zjavili prvé prvučičké púčiky, konáre ľavého stromu 
hrušky sa priklonili ku konárom pravého stromu  – k jabloni. Deti sa čudovali, ale 
i obávali, že tie stromy spadnú jeden na druhý.

„Ale keď veža v Pize nespadne, prečo by mala spadnúť naša hruška!” –  tešil 
Aničku braček Ivan.

Keď z púčika vykvitol kvet hrušky, z druhého púčika zasvietil kvet jabĺčka. 
Ešte bližšie boli konáre k sebe. Viete prečo? Lebo láska medzi týmito púčikmi a teraz 
voňavými kvetmi bola vždy väčšia a väčšia!

„Ivanko, nechoď hore na stromy, nahnuté sú, spadneš!” – upozorňovala Anička 
bračeka a zaľúbené kvety boli zachránené.

Prešli veľké horúčavy, lístočky opadali a narodilo sa malé jabĺčko a malá 
podlhovastá hruška. Oni rástli, rástli a nežne sa dotýkali, akoby sa milovali celým telom. 
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