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A kis hAbleány

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis hableány. A tenger mélyén élt pompás korallpa-
lotában, óriási kert közepén. A tengeri állatok mind szerették, mert a kis hableány nagyon 
aranyos volt, mindenkinek segített, soha senkit nem bántott.

Most biztosan azt gondoljátok, hogy a kis hableány nagyon boldogan élt sok barátja kö-
rében, a gyönyörű szép palotában. Nos, ha ezt hiszitek – tévedtek. A kis hableány nagyon 
is elégedetlen volt sorsával, mert egyáltalán nem szeretett hableány lenni. Az volt a leg-
hőbb kívánsága, hogy bárcsak embergyerek lehetne. 

Bánatában akkorákat sóhajtozott, hogy valósággal visszhangzott tőle a tenger. Sajnálták is 
a tengeri állatok, a tintahal, a tengeri sün, a medúza, a hatalmas cethal, az okos delfin, sőt 
még a falánk cápa is – és mind egytől egyig szerettek volna segíteni rajta.

Történt egy napon, amikor a kis hableány a szokásosnál is keservesebben sóhajtozott, 
hogy egyszer csak megjelent előtte egy szépséges tündér, és így szólt:

– Teljesítem három kívánságodat. Gondold meg jól, mit kívánsz, mert ha kimondtad a kí-
vánságot, már nem vonhatod vissza.

– Nem kell sokat gondolkodnom – vágta rá a kis hableány. – Hisz már évek óta az a vá-
gyam, hogy embergyerek legyek! Halld hát első kívánságomat: halfarkam helyébe legyen 
két lábam, hogy igazi embergyerek lehessek. Második kívánságom: éljek messze-messze 
a tengertől, hogy ne támadjon honvágyam. Utolsó kívánságom pedig: szeressenek az em-
berek is annyira, mint itt a tengeri állatok.

– Mind a három kívánságod teljesül. Csak az a kár, hogy nem kívántál magadnak egészsé-
get. Az egészség a legnagyobb kincs a földön. De azért sok szerencsét kívánok! Légy olyan 
jó embergyerek, mint amilyen jó kis hableány vagy! – szólt a tündér, és eltűnt.
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Mitől betegedhetsz Meg?
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Mi az, aMire vigyáznod kell?
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kicsi bocs Mandulája
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