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הילדה הייתה עצובה. היא 
מאוד רצתה בחברה ולא היה 
לה אף אחד. היא לא בכתה, 

אך אמרה לעצמה "אני חייבת 
למצוא לי חברה." 

 



היא הסתובבה בבית ופתאום ראתה דרך החלון 
חסידה בחצר. "אניי יודעת!" קראה "החסידה 

תביא לי חברה!" ורצה החוצה. נעמדה בין עציצי 
הפרחים וקראה "דודה חסידה! דודה חסידה!" 

וכשהחסידה לא ענתה, הילדה חטפה אותה 
ומשכה אליה. 

"מה את עושה?" קראה החסידה "עזבי אותי!" 
והילדה אמרה "בוקר טוב. אני עצובה ובודדה. 

תביאי לי חברה!" 
 



 
אמרה החסידה "לא אוכל להביא לך חברה. גם לי אין חברה." 

אמרה הילדה "הרי את מביאה תינוקות." 
החסידה צחקה ואמרה "לא, זה רק בסיפורים. תינוקות נולדים 

מאמהות." 
והילדה שאלה "איך זה?" 

החסידה התרוממה באוויר ואמרה "תביני כשתהי גדולה." 
הילדה התחילה לחשוב.  

היא הסתובבה בחצר וחשבה חזק.  
ואז קפצה בשמחה וקראה  

"אני יודעת כבר.  אני צריכה לגדול!" 
 



היא חזרה הביתה והתחילה לגדול.  
היא נעשתה גדולה יותר ויותר וכשהייתה כבר 

ממש גדולה, ילדה תינוקת. 
התינוקת אמרה "שלום אמא!" 

ואמא אמרה "שלום ילדתי היפה!"  
היא חיבקה אותה ונישקה בפנים. 

 



התינוקת נשכבה לרגליה ואמא ליטפה את 
התלתלים שלה וסיפרה לה סיפורים.  

היא סיפרה לה על ילדה שלא היה לה אף אחד. 
 

פתאום הילדה הקטנה קפצה והתחילה לשיר 
"חסידה, חסידה, אכלה דבש עם ריבה".  



היא ניגשה לחלון והביטה החוצה. החסידה 
הסתובבה בשמיים. 

הילדה הקטנה הרימה את ידה, תפסה את החסידה 
וחיבקה אותה. 

החסידה שאלה "מה קרה עכשיו?" 
והילדה אמרה "לא כלום. הנה אמא שלי. אספר לך 
את הכל" וסיפרה לה את הסיפור של אמא שלה. 

 



אמרה החסידה "גם אני רוצה 
מישהו לחברה" והתיישבה 

בפינת החצר. שם היא הטילה 
ביצה, ביצה גדולה מאוד. היא 

התיישבה על הביצה כדי לדגור 
אותה.  

אחרי זמן מה הביצה 
התחילה לרעוד 

ונשברה. מהביצה 
יצאה חסידה גדולה.  
דודה חסידה אמרה 
"שלום ילדתי היפה" 
והחסידה החדשה 

ענתה "בוקר טוב אמא 
חסידה." 

הן התנשקו וליטפו זו 
את זו במקורות. ואז 
התרוממו ועפו גבוה 

לשמיים. 
 



הילדה הקטנה 
הסתובבה בחדר 
ושרה "חסידה, 
חסידה, אכלה 

דבש עם ריבה".  
 
 
 

אמא שלה 
הביטה עליה 

וחייכה בגאווה. 
 


