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Dawno temu, hen daleko za górami, za lasami żyła Hania. 
Spytacie, kimże jest Hania? 

Może wróżką,  hrabiną, może błahą koleżanką, która lubi 
skarżyć? Otóż nie! Hania to ułożona, chyża żaba. 

Życzliwa, honorowa, humorzasta panna. Czy jest piękna? 
Na pewno wyróżniająca się! Ma potężną budowę ciała, 
krótkie nóżki oraz przyduży pysk. Brzuszek żabki jest 

jaśniejszej barwy niż reszta zielonego ciała. 
Ma zauważalnie wyłupiaste oczy w kolorze jeżynowym.

Dawno temu, hen daleko za górami, za lasami żyła Hania. 
Spytacie, kimże jest Hania? 

Może wróżką,  hrabiną, może błahą koleżanką, która lubi 
skarżyć? Otóż nie! Hania to ułożona, chyża żaba. 

Życzliwa, honorowa, humorzasta panna. Czy jest piękna? 
Na pewno wyróżniająca się! Ma potężną budowę ciała, 
krótkie nóżki oraz przyduży pysk. Brzuszek żabki jest 

jaśniejszej barwy niż reszta zielonego ciała. 
Ma zauważalnie wyłupiaste oczy w kolorze jeżynowym.

2



Lubi leżeć na trawie, 
huśtać się na hamaku, 

grać na harfie i odbywać 
wojaże na hulajnodze.
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Zdrowo się odżywia. Każdego dnia kupuje świeżą żywność: żołędzie, żurawinę, hiacynty. 
Chętnie zażywa żurawinową herbatę. Jak każda panna – marzy o zamążpójściu. 
Od dłuższego czasu czyha na hałaśliwego harcerza bądź żołnierza, najlepiej grającego 
w hokeja i dbającego o higienę. Broń Boże – żarłoka. 
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Pewnego dnia, gdy żabka Hania leżała 
w hamaku i jadła ciasto z żołędzi i hiacyntów, 

popijając żurawinową herbatę, zadzwonił 
dzwonek u drzwi. To był listonosz. 

Żwawy wąż Hubert wręczył Hani zaproszenie 
na bal, który odbedzie się w hotelu „Żołądź”. 
Żabka bardzo się ucieszyła i od razu zaczęła 

przygotowywać się na tę hulankę. Kupiła żółtą 
sukienkę, księżycowe pantofelki i żakardowy 
szal. Tak wystrojona chyżo udała się na bal.
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W holu hotelu przywitała ją żyrafa Halina – pokojówka księcia Harrego. Książę Harry to 
potężna żaba. Lubi grać w hokeja i dba o higienę. To on zorganizował bal, aby na nim 
znaleźć żonę. Na hulankę przybyły: żubry, hieny, żyrafy, hipopotamy, węże, żurawie, nosorożce, 
jeże, żuki, mrówki, jaskółki i inne żabki. Wszyscy goście żwawo ruszyli w tany. 
Żubr Henio – lokaj - rozdawał różne przekąski. 
Były to żołędzie nadziewane żurawiną, borówki 
w hiacyntowym miodzie oraz jeżynowe herbatniki. 
Każdy, nawet najmniejszy żuczek, delektował się 
przeróżnymi herbatkami. Wąż Hubertus miał 
chrapkę na makówki w malinowym miodzie. 
Żółty żółw Horacy – obżerał się drożdżowymi 
kuleczkami.   
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Żaba też  miała chrapkę na herbatkę i żołędzie nadziewane żurawiną. Umyła więc ręce 
i przysiadła się do żółwia, który żuł niemalże jak żubr. W tej chwili ogłoszono huczne 

wejście najważniejszego uczestnika balu – Harrego. Wszyscy w hotelu pokłonili się Harremu 
i oddali mu najwyższe honory. Książę przespacerował się wśród zebranych, rozejrzał się wokół 

w poszukiwaniu wymarzonej żony. Żadna panna nie zwróciła jego uwagi. Zasmucił się. 
Zasiadł na tronie i pogrążył w lekturze ulubionej historii, bo Harry nie tylko dbał o higienę 

i grał w hokeja, ale także bardzo lubił czytać i marzyć o podróżach… 
Zaczytany Harry, przez nieuwagę strącił herbatkę. Przywołał na pomoc żyrafę Halinę, 

ale ona właśnie przygotowywała pokój dla hrabiny Heleny z egzotycznego kraju. Na pomoc 
Haremu chyżo ruszyła żabka Hania i wytarła rozlaną herbatkę. 

Harry pomyślał, że to życzliwa dama.
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Nagle w holu hotelu zahuczało i zrobił się hałas. Strażnik, żubr Bożydar, nie chciał wpuścić 
nieproszonego gościa- małego żbika, gdyż nie założył galowej odzieży. Żaba wstawiła się za 
nim i wybawiła go z nieszczęścia, pożyczając mu żakiet, który zabrała na dżdżystą pogodę. 
To zainteresowało księcia, bo rzadko się 
zdarza, że ktoś bezinteresownie 
pomaga drugiemu. 

Książę przedstawił się Hani,
 a Hania Harremu. 

Książę poprosił żabkę do tańca. 
Tańczyli razem, tańczyli, aż żyrandol 

podskakiwał. I bardzo się 
polubili.
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Harry powiedział Hani, że przeczytał 
o pięknej krainie „Hiacyntolandii”, 
do której chciałby podążyć. 
Hania chwilę pomyślała i zdradziła 
mu swój sekret. Ona także czytała 
o tej krainie i ze swoim tatą – wynalazcą,
stworzyli wehikuł, którym mogą podróżować 
szybko i wygodnie.Książę zachwycony mądrością 
żabki - poprosił ją o rękę. Hania bez wahania 
zgodziła się na zamążpójście. Chyżo odbył 
się królewski ślub i w ten sposób humorzasta 
żaba stała się księżniczką Hanią. Odtąd żyli długo 
i szczęśliwie. W podróż poślubną pojechali do 
Hiacyntolandii, z której przywieźli dużo odnóżek 
ulubionych hiacyntów.
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W chwili bieżącej, 
wraz z hałaśliwą gromadką swoich dzieci, 

mieszkają w państwie, które słynie z życzliwości 
mieszkańców, bo ich możnowładcy mają dla nich 
dużo szacunku i dobroci… Tak to żaba – może nie 
nadzwyczajnej urody, ale przewyższająca innych 

mądrością i dobrocią, została wyróżniona za walory 
swego serca. 

Na pamiątkę swojego arcyważnego spotkania 
w herbie państwa umieścili hiacynty i żołędzie. 
A nauka taka stąd wynika: nie piękno w życiu 

najważniejsze, ale mądrość i dobro, w myśl 
życiowej reguły: „Nie patrz na piękno lecz na serce

człowieka, bo serce zostaje, a piękno ucieka”.  
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