
Drága Poci! 

Nagyon szeretlek. 
Hálás vagyok, hogy a cicám voltál, és 
megtanítottál szeretni és elfogadni. 
Hálás vagyok, hogy ilyen sokáig a része voltál
az életünknek és Lencsi is ismerhetett és 
szerethetett téged. 
Nagyon fogsz hiányozni. 

Nem voltál túl barátságos más cicákkal, se túl 
bátor, se túl merész, se nagy egerésző és 
gyakran pont akkor jöttél az ölünkbe egy kis 
simogatásért, amikor indultunk volna, vagy 
épp arra a papírra, könyvre ültél, amit 
olvastunk, vagy csak simán a monitor elé 
kuporodtál, hogy a pocakod alatt 
keresgethessük a betűket a billentyűzeten. Az 
időzítés mestere voltál... 

2002 őszén Panni talált Szegeden a Róna 
utcán, és hazavitt téged, de Frodó (aki szintén 
nemrég költözött az örök 
macskaparadicsomba) nem tűrt meg a 
birodalmában, és Panni minket kérdezett meg,
hogy befogadnánk-e. Ági és én igent 
mondtunk, és egy októberi napon egy 
cipősdobozban, kis fekete szőrmókként, 
gombszemekkel, megérkeztél a Szent György 
téri albérletünkbe. Üdvözlésképpen - először 
és utoljára - az ágyamra kakiltál, majd a 
szobatisztasággal többé nem volt gond. 
Három hónapos lehettél, nem tudtuk, hogy fiú,
vagy lány cica vagy. Először Károlynak 
neveztünk el, aztán Karó, majd Picúr, végül 
Poci lett a neved az évek során. 

A szegedi évek alatt kétszer költöztünk együtt,
de ideiglenesen laktál a Fiúknál és többször 
utaztunk Budapestre is. A vonatozás, autózás 
nem tartozott az a kedvenc programjaid közé. 
Szerettél ölünkben dorombolni, hajgumival 
játszani, a takaró alá bekéreckedni, 
ágyhúzáskor a lepedő alá bújni, vagy a 
betakart lábunkra vadászni, az utcai forgamat 
és a madarakat nézni az ablak, vagy a terasz 
párkányáról. 
Igazi társam voltál, gyermekem, barátom, 
szerelmem, múzsám, testvérem... Együtt 
aludtunk, ettünk, néha még az ürítésünket is 
egyszerre végeztük. 

Az ivartalanítási műtéted engem eléggé megviselt, de te 
gyorsan regenerálódtál. Ekkortól a hasadnál a bőr kissé 
megereszkedett és lifegett, amikor mozogtál. 
A porszívó hangjától mindig megijedtél, és én azzal 
viccelődtem, hogy pormacskának hiszed magad és emiatt 
félsz... 
Ismertek a barátaim, lakótársaim; a szekrény tetejéről, 
megfigyelőként, részt vettél a házibulikon és a lakásban 
tartott szerkesztőségi üléseken., és vizsgaidőszakok hosszú 
sorát tanultad végig velem

2006 nyarán Pilisszentlászlóra költöztünk, amivel új élet 
kezdődött: kert, fák, padlás, békák, madarak, sünik, 
kullancsok, és a fel-fel bukkanó környékbeli macskák. 
Eleinte nem ment a fára mászás sem, de kitartóan 
próbálkoztál és végül sokszor nézelődtél a diófa ágairól a 
kertbe. Többnyire a ház körül maradtál, nem kóboroltál 
messzire, maximum a szomszéd fészerének a tetejéje 
kucorodtál be. 
Még az első nyáron új családtag került a házba: Lali a fekete 
kandúrmacska, aki öt évig élt velünk. Féltékenyen, 
neheztelve, sértődötten élted meg ezt az időszakot, nehezen 
barátkoztál meg a kajla, ufófejű kistestvérrel, aki pedig 
hamar belopta magát a szívünkbe. Extrém sokat mosakodtál 
és ritkábban jöttél oda hozzánk. Bizonyos távolságból vettél 
részt a bulikban, és nem barátkoztál a szomszéd cicákkal se, 
pedig Loló és Tarki szinte napi vendég volt nálunk. Vili 
kutya elől is biztos, ami biztos, többnyire a padlásra 
menekültél. 
A következő években bővült a család, Szabolcs után 
hamarosan Lencsike érkezett; tanúja voltál a születésének, 
cseperedésének, első lépteinek, ott voltál a gyerekzsúrokon 
és néha hősiesen megengedted, hogy megsimogassanak a 
vendég-gyerekek. 



2011 tavaszától újra egyedüli cicánk lettél és 
hamarosan felköltöztünk Budapestre, a zuglói 
lakásba, ahol életed utolsó éveit töltötted újra 
békében és kiegynesúlyottan, megnyugodva. 
Itt sok különféle biztonságos tanya- és 
búvóhely várta, hogy felfedezd: ágyak, 
székek, fotelek, dobozok, párkányok, 
szekrények, megannyi kuckó. A terasz 
sarkában gyakran ültél, figyelted a platánfa 
leveleit, a madarakat, a Thököly út forgalmát, 
az alsó-szomszéd Marci-kutyát, és vártad a 
hazaérkezőket: az óvódából,majd iskolából 
hazaérő Lencsit, meg a dolgozó felnőtteket. A 
délutáni alvás rituáléjának fontos része volt, 
hogy Lencsi ölébe, hasára, hátára ugrottál és 
némi jóleső dagasztás után együtt pihentetek. 
Reggelente a Nyanyáékkal kávéztál, délután 
felbukkantál, hogy köztünk legyél és a 
legfinomabb falatokat válogattuk ki neked. 

Aztán a fekete bundádban felbukkant egy-két 
ősz szőrszál, meg lett egy hoszú szép fehér 
bajusz-szálad is, ami kihullhatott valamikor.  
Az utolsó hónapokban egyre kevesebbet ettél, 
kiscicca méretűre fogytál. Megöregedtél. 

2018 június 5-én a búcsúzó nap fényében temettünk el 
Pilisszentlászlón, Lali mellé. A testedet a nagymamám öreg 
vászonterítőjébe takartuk. A sírodra rakott kövekből Lencsi 
szívet formázott. 

A gyász napjai alatt több ezer fényképet néztem át, az elmúlt 
tizehhat év megörökített pillanatfelvételeit. Sok fotó készült 
rólad: ahogy kiscicából érett macska, majd idős állat lettél, 
ahogy ülsz, pihensz, mosakszol, az élettereinknek plusz 
értéked adsz a jelenléteddel. Sok képen te vagy a főszereplő, 
néhányon pedig egy kedves – néha vicces - fekete folt vagy a
háttérben. 

Hálás vagyok neked ezért a hosszú életért, a hűségedért, a 
szeretetedért, a ragaszkodásodért. Nagyon jó Cica voltál. 
Nyugodj békében, drága Poci, Isten áldjon. 

Budapest, 2018. június 7. 
Kabai Piroska 

 
 


