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V chaloupce na kraji lesa bydleli tatínek a maminka. Moc 
toho neměli. Ale jeden poklad v chaloupce přece jen byl 
– dvě krásné a hodné děti. Starší dcerka se jmenovala 
Mařenka a mladšímu synkovi dali jméno Jeníček.

I když byly děti ještě malé, snažily se rodičům pomáhat.

Jednou se tatínek vypravil do lesa pro dříví. Mařenka si 
vzala džbánek na maliny, Jeníček hrníček na borůvky, a že 
půjdou s ním.
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           V lese bylo krásně. „Nechoďte daleko, smíte jen tam,  
      kde ještě uslyšíte zvuky mé pily a sekery,“ prohlásil 
tatínek a dal se do práce. 

Děti se hned rozeběhly po měkkém mechu. V lese bylo 
tolik k vidění. Tam se schovával zajíc, tu z větve na větev 
přeskočila rezavá veverka. A těch malin a borůvek! Och, 
jak ty byly sladké a veliké. A tamhle na pasece jsou další…

Děti zapomněly na tatínkova slova. Brzičko se vzdálily 
od mýtiny, na které tatínek sekal dříví.
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Najednou se sluníčko vydalo do hajan. Začalo se stmívat. 
Zvířátka se chystala ulehnout do pelíšků. Sova svým 
hlubokým hu-hú ohlašovala brzký příchod černé noci.

Děti se polekaly. Byly v lese příliš hluboko. Vydaly se 
zpátky, volaly na tatínka: „Tati, tatínku, kdepak jsi?“ 

Ale marná snaha. Tatínek je neslyšel, byl daleko. Jistě děti 
hledal. Jenomže snadnější by bylo najít jehlu v kupce sena 
než dvě malé děti v tmavém lese.
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Nejspíš Jeníček a Mařenka někde překročili 
bludný kořen. Zpáteční cestu na mýtinu ne a ne 

najít. Jeníček začal natahovat moldánky. „Mařenko, já se 
bojím, ztratili jsme se.“ 

„Neboj se, Jeníčku. Brzy vyjde měsíc a posvítí nám na 
cestu,“ chlácholila ho sestřička.

Mařenka měla pravdu. Měsíček vyšel a svým svitem 
projasnil noční tmu. Děti uviděly pěšinku a vypravily se po 
ní. 

Šly, klopýtaly, až doškobrtaly k chaloupce. Ale jaká to byla 
chaloupka! Celá, celičká byla upečená z perníku. 
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