
Čudný svet

Marienka žije v čudnom svete, kde sa dejú rôzne veci. Napríklad na jar už nekvitnú

kvety, ale pripomína  leto. V lete je ovocie zamrznuté a v zime nie je sneh, ale padajú jesenné

listy. Na jeseň zas všade kvitnú kvety, vtáky poletujú nad hlavami a spievajú.  Po lúke a v lese

behajú zvieratá  so svojimi  mláďatkami.  Naviac  sa ročné obdobia  menia  náhodne a nikto

nikdy nevie, kedy a aké obdobie príde.

Marienka si raz išla nazbierať kyticu kvetov na lúku, ale v tom okamihu prišla zima,

ktorá sa  podobala na jeseň. Začal  fúkať chladnejší vietor, stromy sa začali  zafarbovať na

červené, žlté a hnedé. Vtáky odlietali za teplom na juh a v machu rástli krásne dubáky. 

Marienka oblečená v roztrhaných  šatách  a deravých  topánkach kráčala  lesom celá

uzimená. Zrazu uvidela malú chalúpku. Vstúpila dnu a s radosťou sa pozrela na rozohriaty

krb. Vtom prišiel do chalúpky aj mládenec Juraj,  ktorý sa potešil  Marienkinej spoločnosti.

Čas, ktorý spolu strávili, rýchlo uplynul. Naobliekaní sa vybrali  na prechádzku. 

Aké prekvapenie? Zrazu bola vonku jar, ktorá sa podobala  letu. V záhrade poletovali

desiatky  motýľov  farebných  ako  dúha.  Za  chalúpkou  dozrievali  sladké  červené  jahody

a v rieke skákali veselé pstruhy. Marienka konečne nazbierala  krásnu kyticu kvetov. Kedže



bola sirota, na návrat domov ani nepomyslela. Spolu s Jurajom sa vrátili do jeho chalúpky,

kde si  spokojne nažívali v tomto čudnom čarovnom svete. 

Jar však ešte ani neukázala svoju plnú  krásu a už prišlo leto. Všetko ovocie zrazu zamrzlo a

po  oblohe  poletovali  trblietavé  snehové  vločky,  ktoré  pripomínali  malé  diamanty.  Vedľa

chalúpky  sa  objavil  veľký  nadýchaný  snehuliak.  Bolo  to  práve  v lete,  uprostred  snehovej

búrky, keď sa Jurajovi a Marienke narodil syn Janko. 

Čas  plynul  a Juraj  s Marienkou spozorovali  u Janka kúzelné schopnosti.  Zamrznuté

jablko sa jeho v rukách roztopilo a žltý lístok sa znova zazelenal. Bol to práve Janko, ktorému

bolo predurčené, že až  vyrastie, tak zmení ročné obdobia. 

Ale to je už iný príbeh.


