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– Това не може да продължава! – възкликна 
принцесата, кършейки ръце. – Ако стаята остане така, 
ще трябва да те изпратя обратно в пещерата. Всяко 
нещо си има място – не можеш просто да го пуснеш на 
пода, да го хвърлиш върху масата или да го заметеш 

под леглото... Това наричам аз бъркотия! Нещата 
трябва да са подредени. Така че прибери играчките си 
по местата им, а дрехите върни обратно в гардероба. 
Панталоните сложи на закачалки, а тениските сгъни и 
нареди в спретната купчина...
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– Сънят е много важен, драконче – прозя се 
принцесата изпод пухените завивки. – Той е най-
добрият вид почивка. Ако не спим достатъчно, 
на следващия ден сме уморени и сърдити, и ни е 
трудно да се съсредоточим. Което ни прави лесни 
за побеждаване във всяка игра. Така че ако не 
се наспиш сега, утре ще се разстройваш лесно и 
ще се караме... Ще се видим на сутринта в добро 
настроение. Лека нощ.

Шшш, тихо, деца! Дракончето и принцесата са 
заспали. Чувате ли доволното им, спокойно дишане? 
Какво ли сънуват? Може би, че тичат заедно по 
обсипана с пролетни цветя полянка? Че най-сетне 
са успели да направят салто (драконът)? Че са 
хвърлили топката си чак до слънцето (принцесата)? 
Кой знае?
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