


Hová indulsz Annipanni?
Elszaladok a piacra cseresznyéért!
Én is jövök veled! - futott utánna Boribon
Ne ne, -  maradj csak itthon sietek haza!









De jaj Boribon nem figyelt, és bumm zrrr, 
csitt. csatt, az autós polc felborult. 
A cica ijjedtében kiugrott az ablakon.



Boribon kiszaladt utánna a kertbe. Körülnézett de sehol nem 
látta, se fenn se lenn. sem elől sem hátul. Boribon megíjedt.



Szerencsére megérkezett  Annipanni. 
Gyere gyorsan segíts, eltünt a cicánk!
Ne aggódj Boribon mindjárt megkeressük!



Átkutatták a kertet. 
Mindenhová bekukucskáltak, 
mindent felforgattak de 
hiába. Annipanni egyszer csak 
elnevette magát. Ó de buták 
vagyunk, kiabálj és hívd ide.



Boribon felállt a kisszékre és nagyot 
káltott. Cica, cica gyere ide hozzám. 
De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica 
jött elő. Miért hívtál minket? Én csak a 
mi cicánkat keresem. Akkor miért nem 
a nevén szólítod?



Mert nincs is neve. - válaszolt Boribon. A cicák 
elcsodálkoztak: - Neve mindenkinek van! 
Nézd csak én vagyok Bozont, ő 
Körmös, ő Kormos, és ott fekszik 
Gombóc a gyerekeivel. Már nekik 
is van nevük: Pihe, Pici és Poci. 



A cicák szétszéledtek, Boribon meg visszament 
Annapannival a házba. Itt a kék egér, a csíkos 
labda, a lila párna és a zöld tányér. Csak a cica 
nincs sehol, búslakodott Boribon.



Hapci hallatszott hirtelen. Boribon és Annipanni 
kiszaladt a kertbe. Ha - ez a cica hangja, hol lehet?
Erre? Arra? Talán felmászott a nagy diófára? 
Fussunk! - kiálltott Boribon.



Felmegyek érte, és Boribon már 
kapaszkodott is felfelé a fatörzsön.



Fenn a lombok között megpillantotta a cicát. 
Egy vékony ág végén billegett. Gyere szépen ide, de vigyázz!.



A cica alatt hirtelen meghajlott az ág és már 
le is pottyant. Szerencsére puhára esett.



Jó hogy megvagy cica. - örvendezett Annipanni.
- Nagyon hiányoztál!. Kéne neked egy név hogy máskor, 
könnyebben megtaláljunk. - mondta Boribon.
- És mi lesz a nevem? - kérdezte a cica.



Én már tudom! - nevetett Boribon. Át is hívom a 
szomszéd cicákat.
Bozont, Kormi, Körmi,  Gombóc, Pihe, Pici és Poci 
gyertek át hozzánk ünnepelni. 



Mindenki eljött és akkor boribon kimondta a cica nevét. 
Hapci! Tetszett a cicáknak az új név, izlett a finom tej. 
Jót mulattak a kertben.



Másnap játék közben Boribon hatalmasat 
tüsszentett. Hááápci! - a cica abban a percben 
megjelent. Hívtál? - Boribon nagyot nevetett.
Nem, nem bocsánat, csak tüsszentettem.


