
Keresztes Janka
3.B

Kőkúti Általános Iskola - Tata

Az elveszett kiskutya

Hol volt, hol nem volt élt egy kiskutya akit Fifinek hívtak. Sáráé volt ez a kiskutya.

Egy szép napsütéses napon Fifi és Sári elmentek bevásárolni.
Amikor már a bolt előtt voltak, Sári kikötötte Fifit egy oszlophoz. Miközben Sári 
vásárolt, Fifi orrát megcsapta a finom csont illata. 

Fifi  ügyesen leszedte a nyakörvét, és ment a szag után. Ment mendegélt,  de 
sehol nem találta a csontot. Egyszer csak észrevette, hogy elveszett. Szegény 
kis Fifi megpróbált haza találni, de nem sikerült.

Fifi  meghúzódott  egy  odvas  fa  alatt  és  ott  éjszakázott.  Másnap  reggel  újra 
nekimerészkedett az otthon keresésére, de most sem sikerült. Most szomorúan 
tért vissza az odvas fához. 

Közben Sári otthon pityergett. Mikor befejezte a sírást, akkor elkezdte gyártani 
azokat a lapokat, amelyekre a kiskutyájának a fényképét ragasztotta és még ezt 
is felírta: 

„ KERESSÜK EZT A KISKUTYÁT!”

Másnap  Fifi  arra  ébredt,  hogy  elvitték  őt  a  menhelyre.  Amikor  észbe  kapott 
nagyon-nagyon félt.  Miután már nem félt  annyira, megpróbálkozott barátkozni. 
Nem nagyon sikerült, mert sokan csúfolták. De azért talált egy barátot, aki vizsla 
volt, mint ő. A menhelyen nem ízlett neki az ennivaló, mert szalonnát nem tettek 
bele. Azért mégis örült, mert nem volt egyedül. 

Este nagyon félt, mert hideg volt és esett az eső. Nehezen tudott elaludni. Arról 
álmodott, hogy Sári megtalálja őt és nagyon sokat játszik vele. 

Másnap  Sári  megkérte  anyukáját,  hogy  hadd  menjen  Fifit  megkeresni.  Sári 
sétált, de nem látta sehol. Sári megkérte anyukáját, hogy menjenek el megnézni 
a menhelyet is. Édesanyja beleegyezett és indultak is. 

Mikor megérkeztek bementek és elkezdték keresni Fifit. Sajnos nem látták, mert
elbújt a többi kutyus mögé. Másnap nem tudtak reggel jönni, mert iskola volt, de 
délután  igen.  Délután  el  is  mentek.  Ott  már  Fifi  előmerészkedett,  így  Sári 
könnyen meglátta. Mielőtt hazavitték volna elbúcsúzott barátjától. 

Sári haza vitte és otthon nagyon megfürdette. Miután megfürdette sokat játszott 
vele. Fifi szeretett a labdájával játszani. Este már boldogan feküdt le Sári mellett. 
Megfogadta, hogy többet nem megy a csont illata után, csak ha Sári megengedi. 
Ha nem találták volna meg Fifit, az én mesém is tovább tartott volna. 


