
Nyári Gréti: A két kis csikó és a kanca meséje 
 

Volt egyszer egy kanca, akinek Csillag volt a neve. Csillagnak született egy csikója, 
akit Pötyinek hívtak. Pötyi ősszel született, a születése után szépen növekedett. 
Egyszer csak kezdett az időjárás hidegebbre fordulni, a közeli folyó a tisztás 
mellett befagyni és a hó is elkezdett esni, ezért el kellett hagyniuk a tisztást. 
Elindultak új lakhelyet keresni. Út közben találtak egy barlangot, ahová bementek, 
és lefeküdtek. Csillag látta, hogy Pötyi didereg a hidegtől, ezért odabújt hozzá és 
felmelegítette, így aludtak el. 
 
Reggel lett, felébredtek, ezután folytatták útjukat, ekkor már nagyon szomjasak és 
éhesek voltak, a hóból jutottak vízhez, a jeges fűből eleséghez.  
 

Teltek-múltak a napok, de ők fáradhatatlanul mentek tovább. Hirtelen egy farkas 
közeledett feléjük, aki meg akarta támadni Pötyit, de az anyukája megvédte és 
nagy nyerítésekkel elűzte a farkast, ekkor a farkas beleharapott a lábába és 
megsérült, de így is folytatniuk kellett az útjukat.  
 
Pötyi a sok sétától már nagyon elfáradt, az anyukája bíztatta, hogy folytassa a 
gyaloglást, de a kimerültségtől már nem bírt felállni sem, ezért lepihentek, mire 
Pötyi újra fel tudott állni, Csillag is jobban lett, így folytatták útjukat. 
 
Egyszer csak láttak egy kis nyuszit ugrándozni a hideg hóban, aki odaugrott 
Pötyihez, és azt mondta neki: 

- Van arra egy szegény, sérült kiscsikó, segítsetek, kérlek! 
Elindultak megkeresni a kiscsikót, de nagyon szomjasak voltak már, ahogy tovább 
mentek találtak egy folyót és végre tudtak friss vizet inni, de gyorsan tovább 
kellett menni, megkeresni a kiscsikót. Menet közben megláttak egy hétkarú, ágas-
bogas fát, közelebb mentek, ekkor kiugrott a nyúl a fa üregéből.  

- Láttam a lovat, ott van az erdőben, menjetek, siessetek! – mondta a nyúl. 



 

Elindultak most már vágtatva a kiscsikót keresni. Közeledtek, mert már hallották a 
nyerítését. Menet közben nagyon féltek, mert az erdő tele volt veszélyekkel és 
még Pötyi is csak pár hónapos kiscsikó volt, de anyukája mellett biztonságban 
érezte magát.  
 
Egyre sötétedett, nem nagyon láttak már a sötétben mire az erdő közepébe értek, 
ahol láttak egy bokor leveleit mozogni, oda volt az ágak közé a kiscsikó beszorulva. 
Először Pötyi ment hozzá közelebb, próbálta kiszabadítani, mert a kiscsikó lába 
beleakadt az ágakba. Csillag is jött segíteni, végre sikerült kiszabadítani.  

- Köszönöm szépen, hogy megmentettetek! – mondta a csikó. 
- Hogy hívnak? – kérdezte Pötyi.  
- Karamellnek hívnak. 
- Hol vannak a szüleid? 
- Sajnos árva vagyok! - mondta szomorúan a kiscsikó. 
- Gyere velünk tovább, legyünk testvérek! – mondta Pötyi. 

 
Így már hárman folytatták útjukat az erdőből kifelé. Az időjárás egyre melegebb 
lett, mire egy szép tisztáshoz értek. A kizöldült tisztás lett az új lakóhelyük. Ezután 
boldogan éltek hárman, egy igazi család lettek Csillag, Pötyi és Karamell, akik 
ezentúl a szülinapjukat is együtt ünnepelték meg. 

Vége 


