


Titta! 
En som är liten, som heter Liten.
Och två som är stora, som heter Ena och Andra.



Liten tycker om när alla är glada.

När allt är lugnt hemma och inget bråk.



Liten tycker om sin förskola också.  
Och sin Fröken tycker Liten om.  
Fast det är så många små på för
skolan, hinner Fröken killa Liten  
på örat ibland. Så att Liten blir  
glad i hela magen.



Idag är en glad dag. En bra, glad förskoledag.

Men det blir ingen glad dag hemma …



Andra säger att Liten gör fel. 



Hemma blir det mera bråk. Hemma hos Liten blir bråken så stora. För stora. Nu vet Liten. Att nu blir det farligt. Igen.



Nu går Ena. 
Bort från hemma, igen. Bort från sin Liten, igen.
Och Liten blir ensam kvar. Ensam med Andra.

Andra är så ledsen. 
Liten vill trösta Andra.



Men Liten får inte trösta! 
Andra vill inte, kan inte tröstas …

Och ingen tröstar Liten.
Ingen finns för Liten nu.
Vad ska Liten göra?



Någon bor nära.

Liten får rädda sig själv!



Nu är det kväll. Liten måste gå hem till sig.

Någon frågar om Liten är ledsen.
Liten svarar nej, fast Liten är ledsen. 
Ledsen i hela magen och huvudet  
och i armarna också.



Ingen nattar Liten.
Liten får lägga sig själv.

Men. På förskolan nästa dag säger Liten allt. Allt säger Liten till sin Fröken.
Liten säger att det är många arga dagar och inte glada. 
Att Liten är rädd hemma. 
Litens Fröken får veta allt.



Fröken lyssnar.
Fröken hör allting. 
Fröken säger till Liten:
Du är liten. 
Du är fin. 
Dig får man inte skrämma. 
Dig får man aldrig knuffa eller slå. 
Så är det. Den som är Stor ska ta hand om sin Liten. 



Fröken kramar Liten. Fröken ska hjälpa Liten nu.

Fröken pratar och pratar i telefon. Bla bla bla.
Liten somnar i Frökens knä.



Liten berättade för sin Fröken.
Och Fröken hjälpte Liten.
Nu är det fler som vet att Liten 
behöver många glada dagar utan 
bråk.

Någon vet också nu.
Det är skönt.



Det finns fler små som har det som Liten. Det finns 
fler som är rädda hemma. 
Om man berättar så finns det stora som hjälper till.

För dom som är stora ska ta hand om dom som är små. 
Så är det.


