
                         Taikaponi Lilli.  
                                             ( tekijä: Emilia Isotalo 4 lk) 
Olipa kerran taikaponi Lilli. Se asuu vanhassa linnassa. 
Kukaan ei tiedä, että Lilli on taikaponi, eikä kukaan ole nähnyt häntä 
taikaponina, paitsi hänen ystävänsä Roosa. Roosa on taikahevonen. 
Roosa ja Lilli osaavat muuntaa itsensä tavallisiksi hevosiksi. Roosa on 
silloin aina musta tavallinen hevonen ja Lilli valkoinen poni. 
Kun Lilli on taikaponi, sillä on sateenkaaren värinen häntä ja harja. 
Lillin silmät ovat turkoosit ja kirkkaat, kuin kristalli. Lillillä on siivet ja 
hän osaa muuttaa itsensä näkymättömäksi. Lillin unelma on päästä  
sateenkaaren päähän, Roosan kanssa. 
    Eräänä päivänä Lilli oli lähdössä ystävänsä Roosan kanssa retkelle. 
Retkellä ne näkivät sateenkaaren ja yritivät saada sen pään kiinni. 
Ne eivät kuitenkaan luovuttaneet heti, mutta lopulta niiden oli pakko 
myöntää, että ne eivät päässet sen luo. Lopulta Lilli ja Roosa nukahtivat 
väsyneinä hyppimisestä ja lentelystä. Ne nukkuivat aamun asti lammen 
rannalla. Aamulla Lilli ja Roosa kävelivät metsässä eivätkä huomanneet 
tyttöä, joka lähestyi heitä. Tyttö huomasi hevoset ja huudahti : “Onko 
taika hevosia oikeasti olemassa?” Saanko tulla teidän mukaanne, en 
kerro kenellekään!” Aluksi Lilli ja Roosa pelästyivät tyttöä, mutta ottivat 
tämän sitten mukaansa. Matkalla tyttö kertoi, että hänen nimensä oli 
Enni ja oli karannut lastenkodista. Ponit ja Enni ystävystyivät ja Enni jäi 
asumaan Lillin luokse.  
  Enni opetti Lilliä miten ollaan kärsivällisiä, että päästään sateenkaaren 
luo. Enni ja Lilli pääsivät jo parin päivän päästä ja niin Lilli sai keksiä 
uuden unelman. Enni opetti myös Roosaa uimaan, koska se on hyvin 
tärkeä taito ihme hevoselle. Jokaisena syntymäpäivänään Enni kutsui 
ystäviään kylään ja kun Enni täytti 12-vuotta hän sanoi ystävilleen, että 
he voisivat jäädä hänen ja ponien luo asumaan. Ennin Kaverit olivat 
iloisia tarjouksesta, koska mitä vanhemmaksi he tulivat sitä enemmän 
lastenkodin johtaja käskytti heitä. Lilli oli iloinen kun voi auttaa lapsia ja 
totesi iloisesti Ennille: “ Silloin, kun uskot taika hevosiin voit päästä 
heidän kanssaan tekemisiin.” Enni nauroi iloisesti ja hyppäsi Roosan 
perään mereen, jonka kesä oli lämmittänyt. 
 



 


