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Маша се игра 
Тата Маши каже: „Хајде да се играмо жмурке. 
Брзо се скриј! Почињем да бројим. 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10. Полазииим!”

Тата је све претражио. Завирио је у ормар и 
у сваки кутак. „Где си Машо? Ма чекај само, 
наћи ћу те за тренутак!”
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Тата је отворио Машину велику кутију 
за играчке. Онда је претражио комоду са 
блузицама и фиоку са чарапама. 

„Где ли се само сакрила?”, питао се тата. 
„Хм, да није иза врата?” Завирио је и испод 
кревета: „Ни овде је нема!” 
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Отишао је у ходник и завирио испод 
степеница. Нигде је нема. „Маша се добро 
сакрила, ни овде нема њеног слатког лица!”

Однекуд се зачуло кикотање. Неко се 
врпољи и мрда. И гле чуда! Испод покривача 
шћућурила се мала Маша. 
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Тата се шуња. Завирио је испод покривача: 
„БУУУ!” Маша се кикоће, а тата каже: „Јао, па 
ти си ту!”

„Сад је на мене ред да се кријем”, каже тата. 
„Не смеш да вириш. Стани иза врата.”

Маша је бројала до десет. Она баш воли да се 
игра жмурке и тату је нашла без имало муке. 


