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Egyszer volt, hol nem volt, nem messze innen élt egy kislány, akit Annának hívtak. Volt ennek a lánykának 

egy aranyos, fehér kiscicája. Kíváncsi vagy, mi volt a cica neve? Akkor elmondom. Úgy hívták, hogy Vanília. 

Anna nagyon szerette a cicáját, és minden idejét vele töltötte.  Etette, itatta, cirógatta, fésülgette selymes 

bundáját, és reggeltől estig együtt hancúroztak. 

Néha Annának a városban akadt dolga, ahová nem vihette magával Vaníliát. Amíg Anna távol volt, cicáját a 

szülei gondjára bízta, akik örültek, hogy végre ölelgethetik az aranyos állatot.

Ahogy Vanília nőtt, növekedett, Annának egyre többször kellett a városba mennie. Szerette volna, hogy 

cicája jól mulasson, amíg ő távol van, ezért egy napon elvitte őt a tanyára, ahol Vanília sok más állatkölyökkel 

találkozhatott. 

A kiscica még nem járt a tanyán azelőtt. Kíváncsian figyelgette a többi állatot, de esze ágában sem volt ott 

maradni köztük, egyedül. Anna látta, hogy kiscicája fél, de remélte, hogy idővel jól fogja magát érezni, ezért 

így szólt hozzá:

- Most elmegyek kiscicám, mulass jól! Hamarosan visszajövök érted. – és hosszan integetve távozott.

Több se kellett Vaníliának! Fülfájdító nyivákolásba kezdett, és hiába vigasztalta a többi állat, nem hagyta abba 

egészen addig, amíg Anna vissza nem jött érte. Akkor aztán a kislány nyakába ugrott, picike mancsával szo-

rosan átölelte, és elhatározta, hogy ő bizony soha többé nem ereszti el gazdáját. 



Attól a naptól fogva, Vanília éjjel-nappal Anna nyakában csimpaszkodott, és a kislány bár-hogyan próbált 

megszabadulni tőle, a cica nem volt hajlandó elereszteni. Anna anyukája illatos sonkával kínálgatta, az apu-

kája pedig húzta, tépte, ráncigálta, de hiába, - Vanília sen-kinek a kedvéért nem engedte el gazdáját.

Telt- múlt az idő, és Anna egyre jobban elkeseredett. Egy szép napon, éppen egy almafa alatt búslakodott, 

amikor lepottyant mellé egy szép, piros, kerek alma, és így szólt hozzá:

- Hát te széplány! Miért búsulsz?

- Nagy az én bajom, piros alma! – felelte Anna. Az én cicám, Vanília, nem enged el sehova, csak a nya-
kamat szorítja!

A piros alma ekkor a cicához fordult:

- Tudom, tudom, kicsi cica,
A te mindened bizony Anna.
Attól félsz, hogy megint elmegy,
S Te még erre nem értél meg.

Én már érett alma vagyok,
A fán tovább nem csimpaszkodok.
Most engedtem el az ágat,
Játszol velem pottyanósat?



Ahogy ezt kimondta, POTTY, egy piros alma pottyant le a fáról nagyot kurjantva, és éppen Anna tenyerébe 

hullott. Aztán egy másik… és megint egy… POTTY! POTTY! POTTY! 

Egyik alma potyogott a másik után, és vidám kacagás töltötte be a kertet.

Vanília is szívesen mókázott volna az almákkal, de nem merte elengedni gazdáját. 

- Menj csak Cicám! Játszatok! 
Én is örülni fogok. 
Nem mozdulok semerre, 
Pottyanhatsz a kezembe. – szólt Anna, és kinyújtotta a tenyerét. 

Vanília gondolkozott kicsit, aztán bátran elengedte a kislány nyakát, és POTTY… belehullott a tenyerébe.

- Ez jó volt! Miauuu! Még egyszer! – ugrándozott, majd újra felmászott Anna nyakába.
 

Megszorította, majd eleresztette, és POTTY… Anna pedig mindannyiszor elkapta. Vanília egyre bátrabb lett, 

így felugrott az almafa ágára is, és az almákkal együtt potyogott le, újra és újra. 

A kiscica a sok ugrándozásban rájött, hogy mindig a talpára esik, így végül megbízott magában, és már nem 

mászott vissza gazdája nyakába. Elindult inkább felfedezni a környéket, és nyugodt szívvel egyre mesz-

szebbre csatangolt. Tudta, hogy gazdája otthon várja őt, és mindig nagy öröm volt viszontlátni egymást.
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