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Előszó

A gyermekkor az az időszak, amikor a realitás könnyedén 
összefonódik a képzelettel, és bármi lehetséges. 

A mese az egyik legkedveltebb összekötő kapocs felnőtt és gyermek között. 
A gyerekekkel való munka tapasztalata motiválta ennek a mesekönyvnek a 

megjelenését, amelyben a fiktív történetek valódi élethelyzetekre, különböző érzelmi vagy 
viselkedési nehézségekre próbálnak megoldási lehetőségeket kínálni. 

A különös gondossággal, kézzel készített illusztrációk segítik a gyerekeket, 
hogy könnyebben tudjanak azonosulni a mesék főhőseivel. 

Kiadványunkban megtalálható történetek segítségével 
a felnőttek hozzájárulhatnak a gyermekek harmonikus lelki fejlődéséhez.

Mariana Konkoly
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Hápi, a kiskacsa
A mese célja: hozzásegíti a gyereket, hogy feltételek nélkül fogadja el önmagát

Aváros melletti farmon sok állat élt. Mindegyikről lenne mit mesélni, de én inkább 
most a kacsákról szeretnék elmondani egy kedves kis történetet. 

A kacsamama büszkén költötte a tojásait a fészekben. Nagyon örült, hogy tíz 
tojása van, és minél több kiskacsát szeretett volna kikölteni. Kilenc tojás szép nagy volt, 
míg a tizedik sokkal kisebb, mint a többi. A kacsamama nem gondolta, hogy abból a 
kicsi tojásból is ki fog kelni kiskacsa. Amikor eljött a nagy nap, kibújtak a kiskacsák, és 
a kacsamama nagy örömére mindegyik tojásból kikelt egy kiskacsa. Volt tehát tíz kis-
kacsája. Jól megnézte őket, és így szólt a legkisebbikhez, amelyik a kis tojásból kelt ki:

— Szegénykém, neked sok élelemre lesz szükséged, hogy erőre kapj.
A gazda örült, hogy tíz kiskacsa született, és etetni kezdte őket. Hápi lesz a neved.
Teltek-múltak a napok, és a kiskacsák szépen növekedtek. Csak Hápi volt még mindig 

aprócska, sokkal kisebb, mint a testvérei. 
Egy nap a kiskacsák boldogan, gondtalanul úszkáltak a tó vizén. Hápi is nagyon sze-

retett volna velük úszni. 
— Egy kis segítségre van szükségem, hogy úszni tudjak – mondta a testvéreinek.
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— Te mindenhez ügyetlen vagy, biztosan az úszáshoz is – válaszolták a többiek
— Nem, csak elkezdeni nem tudom az úszást – válaszolta Hápi.
— Maradj inkább ott a parton! Hidd el, úgysem sikerülne! – kiáltotta az egyik testvére.
Hápi ekkor szomorúan, lehajtott fejjel elindult visszafelé a farmra. 
— Mi történt, pindurka? – kérdezte tőle Milla, a tehén.
— Az a baj, hogy túl kicsi vagyok, sokkal kisebb mindenkinél – válaszolta Hápi.
— Hát ez valóban így van. Te vagy a farm szégyene! – mondta Milla tehén.
Ezt hallva Hápi szemei könnybe lábadtak, majd elindult hazafelé, és azt kérdezte a 

kacsamamától:
— Anya, mondd meg, miért vagyok én ennyire kicsike?
— Azért, mert ilyen a sorsod, gyermekem – válaszolta a kacsamama.
— De én is azt akarom csinálni, amit a többiek! És nem akarom, hogy kikacagjanak!
— Hápi, van egy ötletem! – mondta a kacsamama.
— Milyen ötlet? – siettette Hápi.
— Bizonyítsd be a testvéreidnek és a farm többi lakójának, hogy te is képes vagy 

olyan dolgokat csinálni, amit ők nem, pusztán azáltal, hogy ilyen aprócska vagy.
Hápi egész nap azon gondolkodott, amit az anyukája mondott neki. Végül kiötlött 

egy tervet. Másnap versenyre hívta a testvéreit. Azok könnyedén beleegyeztek. Mivel 
tudták, hogy Hápi kicsi és gyenge, biztosak voltak a saját győzelmükben.

— Az nyeri meg a versenyt, aki hamarabb kiér a farm előtti legelőre – mondta Hápi.
— Hahaha, és az biztosan nem te leszel! – mondták gúnyosan kacagva a testvérei.
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Cincogi, az egérke volt a bíró, akinek a füttyszavára elindultak a kacsák. A kis Hápi 
ügyesen kibújt a kerítés lécei között, míg a többiek nem fértek ott át, ezért megkerülték 
azt, és a kapun mentek ki.

— Hápi, hogy sikerült elsőnek kijutnod? – kérdezte az egyik testvére.
— Néha előny az is, ha kicsik vagyunk – válaszolta Hápi. – Most bebizonyítottam nek-

tek, hogy én is jó vagyok valamire.
— Igazad van, Hápi, a testvérünk vagy, és közénk tartozol. Mától kezdve összetartunk! 

– ölelték meg Hápit testvérkéi.
Útban visszafelé meglátták Milla tehenet, amint éppen a nyelve hegyével igyekezett 

kiszedni néhány szem kukoricát az etető sarkából. Azonban sehogy sem sikerült neki, 
túl nagy volt a nyelve hozzá.

— Majd én segítek neked! – mondta Hápi.
— Te? – csodálkozott a tehén. – Hogy tudnál te nekem segíteni?
Ekkor Hápi gyorsan bebújt az etetőbe, és a csőrével ügyesen középre piszkálta a 

kukoricaszemeket, majd kijött onnan. 
— Köszönöm szépen, Hápi, a te segítséged nélkül nem sikerült volna! – hálálkodott 

Milla tehén.
Attól a naptól kezdve mindig Hápit hívták, ha nem fértek be valahova, ő pedig szíve-

sen ment, és segített. Ily módon a farm összes lakója a barátja lett, és senki sem nevette 
ki többé, amiért ilyen picike.


