
Feró a kutya és Cirmi kalandjai 

 

 

 

Feró, a kutya épp a délutáni sziesztáját töltötte, amikor Cirmi, a cica sipítva 

ugrott rá. 

- Segíts Feró! Eltűnt a vacsorám!!!! 

- Jól van Cirmi, nem kell így visítozni, megyek és kiderítem mi történt - mondta 

Feró. 

- Mehetek veled? - kérdezte Cirmi. 

- Nem Cirmi, te még kicsi vagy a nyomozáshoz. 

- Légy szíves! Jó leszek, ígérem!!! - könyörgött Cirmi. 

- Na jó, most az egyszer. 

- Juhuuu!!!!!!!!!!!!! - örvendezett a kiscica. 

Cirmi megmutatta Ferónak azt a helyet, ahol a vacsoráját szokta elfogyasztani. 

- Mire ide értem, már nem volt itt az ennivalóm - szólt a cica szomorúan. 

- Ne szomorkodj, Cirmi! Én már látok is egy nyomot! 

És valóban, a táltól apró lábnyomok vezettek egy közeli bokorig. 

-Cirmi! Te maradj itt és őrködj! – suttogta Feró. 

Cirmi hallgatott Feróra, úgyhogy ott maradt és őrködött. Közben Feró a bokor 

felé tartott és követte a lábnyomokat. 



Mikor odaért, látta, hogy a bokorban valóban ott volt a kiscica vacsorája, de a 

tettes sehol. Feró körbenézett. Egyszer csak nagy reccsenés hallatszott a feje 

fölött. Mire felemelte okos kis buksiját, Morzsa, a pocok már a fején landolt. 

- Hát te? kérdezte a kutya. 

- Jaj, most aztán lebuktam! Jajjaj! -mondta a pocok megszeppenve. 

- Mi történt? - ment oda Cirmi, mert már nagyon kíváncsi volt arra, hogy mi 

történik a bokorban. 

- Az történt, hogy a tálkámat kicserélték nagyobbra, de én azt nem értem fel. 

Kiszöktem hát, hogy keressek magamnak ennivalót, mert már nagyon éhes 

voltam. Megláttam ezt az ínycsiklandó zabkását és nem tudtam ellenállni neki. 

Úgyhogy behoztam a bokorba és már hozzá is fogtam, hogy megeszem. Akkor 

hallottam, hogy jössz és gyorsan elbújtam. Aztán leszakad alattam az ág, és rád 

estem. Nagyon, de nagyon sajnálom! 

- Jaj, de ha mi ezt tudtuk volna, akkor biztos segítünk! -szólt Feró. 

Így hát Cirmi, Morzsa és Feró bementek a házba Morzsa ketrecéhez. 

Feró megfogta a nagy tálat és kivette a ketrecből, majd a kicsi tálat visszatette a 

helyére és tett bel Morzsának a kásából.  

Cirmi addig felvitte a pockot a helyére. 

-Köszönöm nektek Feró! - szólt a pocok hálásan. 

Így aztán Cirminek előkerült a vacsorája és Morzsa is jóllakott. 
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