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HÓKA MESÉJE 
 
Egy kisfiú mondta el a Hóka meséjét: 
Hókának hívták azt a gyönyörű kis lovacskát, amelyet születésnapomra 

kaptam édesapámtól. Illett ez a név hozzá. Barnás-piros volt, és homlokán 
kétujjnyi világos folt fehérlett. Az ilyen lovat csillag-homlokúnak szokták 
nevezni, vagy rövidebben – hókának.  

Egész délután hintáztam rajta. Hóka ugyanis nem volt valóságos ló, 
hanem fából készült hintaló. Én azért rettentően szerettem. Nem bírtam meg-
válni tőle. Lefekvéskor az ágy mellé állítottam, s még akkor is gyönyörködtem 
benne, amikor a szüleim már réges-rég aludtak. Láttam jól az ablakon beszűrő-
dő holdfénynél. 

– Mitől vagy ilyen gyönyörű? – kérdeztem halkan. 
Egyáltalán nem vártam, hogy választ ad. De az én Hókám megrázta 

csillag-homlokú fejét, mint egy táltos paripa, és így szólt emberi hangon: 
– Megmondom, ha kíváncsi vagy rá. 
Hogyne lettem volna kíváncsi! Felültem az ágyamban, és úgy kérleltem, 

hogy mondja. Hóka mesélni kezdett. 
– Tudnod kell, hogy majdnem száz esztendeje születtem. Akkor fenyő-

mag voltam. A tobozra, amelyben a napvilágot megláttam, bizony nem emlék-
szem már. Egy fenyőrigó hamarosan kipiszkált, s elvitt, hogy a fiókáinak adjon, 
hanem útközben kiejtett a csőréből. Így pottyantam le a földre. A szellő port 
meg leveleket hordott rám, és az eső bevert a földbe. Nem is bújtam ki onnét 
csak a következő tavasszal. 

– Akkor – mondtam én – fenyőfa lettél. 
– Valóban. Fenyőfa lettem, de csak akkorácska, mint a karácsonyfákon a 

legpirinkóbb gally. Féltem is, hogy rámtipornak és letörnek, de szerencsére 
sikerült egy pár év alatt megnőnöm… Az volt a gyönyörű élet. Ágaim alá 
őzikék bújtak, rigó fészkelt rajtam. Az elszáradt és lehullott tűleveleimből a 
lábamnál vöröshangyák építettek bolyt maguknak… Lassan én lettem a havas 
legidősebb, legnagyobb fenyője.  

– Aztán – vetettem közbe óvatosan –, aztán kivágtak.  
– Eltaláltad. A favágók kidöntöttek, s az erdőlő traktor elszállított a 

csúszdáig. Csodálkozol tán, de szívesen mentem… Nagyot tutajoztam a 
fűrésztelepig, s ott aztán felhasogattak deszkának.  

– Onnan pedig a játékgyárba kerültél – mondtam. 



– Ezt is kitaláltad! Valóban, a fűrésztelepről a játékgyárba kerültem. Ott 
pedig tízféle dolog történt velem egymásután. Figyeld meg! Először: szalagfű-
résszel szabdaltak. Másodszor: gyalugéppel gyalultak. Harmadszor: kirajzolták 
mostani alakomat. Negyedszer: lombfűrészgéppel kivágtak. Ötödször: tagjai-
mat összeragasztották enyvvel. Hatodszor: legömbölyítettek a maróval. 
Hetedszer: megráspolyoztak. Nyolcadszor: csiszolópapírral lesimítottak. 
Kilencedszer: festettek. Tízedszer: fölnyergeltek, és elküldtek a játéküzletbe. 
Nemcsak engem, hanem még sokakat, akik abból a fenyőfából lettünk. 

– Érdekes – mondtam –, onnan aztán megvásárolt édesapám, tudom 
már! Csak azt nem értem még mindig, hogy mitől vagy olyan szép, te kalandos 
életű kis lovacska? 

– Komolyan mondod? Nem érted? 
– Nem, Hóka. Ne haragudj, nem értem. 
– Akkor mégis butább vagy, mint gondoltam. Kénytelen vagyok megma-

gyarázni, bár talán nem illő, hogy saját szépségemről beszéljek… Szép a havas, 
ahol születtem. Szép az erdő, ahol csodaszép pásztornótát meg madárfüttyöt 
hallgattam. Úgy ittam a levegőből a szépséget, mint te a kávédat a csuporból … 
És az emberek, akikkel dolgom volt, miközben lovacska lettem, azon igyekez-
tek, hogy az a sok szépség el ne párologjon belőlem. Mert legtöbbje szintén 
édesapa volt, aki tudta, hogy szép hintaló kell a mindenki fiacskájának. Nem 
úgy van? 

Roppant szégyenkeztem, hogy ez nem jutott magamtól eszembe. 
Ez volt a Hóka meséje. Igazi mese volt. 
 

Módszertani megjegyzések 
 
A történet ismeretközlő jellegű, ezért a mesét környezetismereti órák 

anyagaként ajánljuk 5–7 éves gyermekek számára. Az óvónő vagy a tanító az 
órán mutassa be a fenyőfa és a fenyőrigó képét, és természetesen a fenyőtobozt 
is, esetleg a gyermekeket vezesse el egy közeli parkba, erdőbe, és ott 
ismerkedjenek meg mindezekkel. Amikor a megmunkálás tízféle szakasza kerül 
sorra, a gyermekek számolják az ujjukon ezeket, és utánozzák a megmunkálás 
szakaszait, ily módon maradandó élményt fog jelenteni számukra a mesélés, és 
az ismeretek jobban bevésődnek. 

A mese nevelő jellegét az óvónő néhány megjegyzéssel hangsúlyozhatja:  
– Ezek után a kisfiú még jobban vigyázott Hókára. Vajon miért? – stb. 

 


