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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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Deťúrence behali okolo, spievali im, vykrikovali, ale na stromy sa neodvážili.
Prišla jeseň.
„Ty si najkrajšia hruštička v celom okolí!” – spolu s vetrom ševelilo červené 

jabĺčko svojej milej. 
„Ďakujem! Ty si najmilší, najoblejší, najčervenší milenec!” – odpovedala hanblivá 

hruška.
Ako ubúdalo z jesene, ubúdalo aj zo stromov. Jedno po jednom jablká opadávali, 

aj hrušky. Naši sa len držali a šepkali si ľúbostné sľuby. Deti zbierali plody jesene.
„Ivanko, poď sem, tu sú najkrajšie jablká,” – volala Anička a už aj jedli šťavnaté 

ovocie. 
„Kedy už spadne zhora tá hruštička?” – vravel Ivanko, ale na strom sa 

neopovážil. 
Hruška bola už mäkkučičká, žltučká a jablko veľké, červené. Prišiel veľký Mišo. 

Pozrel hore a usmial sa. Slina mu padla na jazyk, keď videl našu hrušku a jabĺčko. 
Vyskočil na jabloň a šplhal sa hore.

„Miško, spadneš, zlomíš strom!” – upozorňovala ho Anička. On nepočúval, 
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druhou nohou sa oprel o konáre hrušky a už bol tam, v blízkosti zaľúbeného párika.
„Nie, nie...,” – zakvílil vietor, pozorujúc ohrozených. Miško ho nerozumel. 

Nerozumel ani prosbe jablka, aby zachránil hrušku a Ham!
Zišiel pod stromy, sadol si a zhltol jesenný plod. Aj Ivankovi a Aničke išli sliny, 

ale Miško im neponúkol svoju obeť. Jablko z hora plakalo za družkou, až sa mu ramená 
triasli, triasli...  A bác! Padlo rovno Miškovi na holú hlavu!

„Rovno na kotrbu!” – vykríkol Mišo nahnevane, ale keď videl krásu jablka, 
zahryzol a bolo po ňom. Zostali spolu – jablko a hruška!

Tak deti, teraz viete, že existuje aj ovocná láska?
﴾Keď uvidíte dva stromy, nahnuté jeden ku druhému, a hrušku a jablko, ako 

zamilovane pozerajú jeden na druhého, vedzte, že ich nemáte zjesť. Iba ak obidvoch a to 
s veľkou chuťou!)

                                                       

                                                             

Zvieracím menom sa to volá,
no zvieraťom nie je. 
Oči, ústa, prsty nemá
a všetko ti ukáže,
keď jej tvoja ruka 
pohladká kríže.

Čo je to?           

Po päť bucľatých nožiek majú,
tie dokážu utekať
rýchlo sťa lietadlo.
Deti sa s nimi rady hrajú,
len sa niekedy môže stať,
že im rozbijú koleno.

Čo je to?           

                           

Hádanky
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