
Szkendi és a hóesés 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy rakoncátlan kis csikó, akit Szkendinek hívtak. Egy 

szép téli reggelen a házuk melletti rétre vágtázott ki. Útközben nagy pelyhekben el kezdett esni 

a hó. Az egész rét olyan volt, mintha porcukorral szórták volna be. Szkendi vidáman vágtázott a 

pihe-puha hóban, dobálta ében fekete sörényt. A szabadság minden percét élvezte, hiszen most 

először fordult elő, hogy egyedül ügetett, kíséret nélkül és  ez volt élete első tele.  A fehér hó 

milliónyi csillagokként verte vissza a nap sugarait.  

 

Gazdája egy kislány Lili, aki iskolába járt.  Most is, mint minden reggel iskola előtt, bement az 

istállóba Szkendit meglátogatni, de nem találta sehol. Szomorúan indult el, semmi más nem járt 

az eszébe, csak az vajon hol lehet szeretett kis csikója. Az órák alatt sem tudott figyelni, alig 

várta, hogy végre vége legyen a napnak.  

 

Eközben kint a réten Szkendi vidáman ugrándozott, teljesen átázott és dideregni kezdett. Újból 

el kezdett esni a hó, de most már egyre sűrűbben. Hirtelen nem tudta merre is induljon el, olyan 

sűrűn esett a hó, az utat is vastag fehér lepel takarta.  Ez a kis csikó nem akármilyen ló volt, 

varázs erővel bírt, megrázta fekete sörényét, a felhők felé nyerített és elállt a hóesés.  Gyorsan 

ügetni kezdett hazafelé. 

 

Lili az iskolából elszökött, elindult megkeresni rakoncátlan kiscsikóját. A vastag hótakaró 

belepett mindent, így nem vett észre egy letört faágat, amibe megbotlott. Úgy megütötte a 

bokáját, hogy nem tudta tovább folytatni az útját.  A távolból, mintha Szkendi nyerítését hallotta 

volna, ezért el kezdte szólongatni. A kiscsikó meghallotta és a hang irányába vágtázott, meg is 

találta átfagyott kisgazdáját. Varázs ereje segítségével a hátára vette és haza ügetett vele.  

 

A jó meleg vadászházban mindenki örült a megkerült két kis tekergőnek, akik megígérték, hogy 

soha többé nem szöknek el. Lilit egy jó pohár meleg kakaóval és illatos kaláccsal kínálták, 

Szkendi pedig finom zamatos szénát kapott.  

 

Itt a vége fuss el véle, aki tudja elmesélje. 
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