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Simi Cica 

Simi, a kis fekete cica egy Tingri nevű fa-

lucska mellett született Tibetben, a hatal-

mas ázsiai fennsíkon. Neve, Simi tibetiül 

csak egyszerűen cicát jelent. Otthona egy 

meleg vizű forrás mellé épült kis fogadó, 

ahol sok idegen vándor fordul meg nap, 
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mint nap. Simi kutyusokkal, bárányokkal, 

jakokkal és a gazdájával Csündejjel élt 

együtt és természetesen a vándorokkal, 

akik csak néhány órára tértek be, vagy 

időnként hetekig is ott maradtak. A kis feke-

te cica nagyon szeretett itt lenni, hiszen pici 

cica kora óta itt lakott, habár most sem volt 

ő még felnőtt cica. Siminek általában nem 

akadt sok dolga, így a nap nagy részét bent 

töltötte a fogadóban, a kedvenc párnácská-

ján, ami az ablak alatt volt, így napozhatott 

akár reggeltől egészen estig. Tibet egy ma-

gas fennsíkon található, a legmagasabban 

a világon, így a nap itt nagyon erősen és 

melegen tud sütni, amit Simi kifejezetten 

élvezett. A fogadó fő épülete egy kis kony-

hából és egy étkezőből áll. Az étkezőben, 

körben hosszú asztalok és mellettük párná-

val és takarókkal terített lócák vannak, ame-

lyek nemcsak ülésre, hanem alvásra is al-

kalmasak. Középen egy nagy tűzhelyen 

mindig meleg jázmin tea várja a betérő 

vendégeket. Ezen a vidéken minden ház-

ban van egy ilyen tűzhely, amely a hide-

gebb napokon meleget ad. 

A fogadó nagy épülete körül néhány kis 

mellék épületben vannak a vendégszobák, 

de azokat nagyon ritkán használták, csak 

akkor, ha sok vendég érkezik. A család in-
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kább a lócákon, a meleg tűzhely közelében 

alszik esténként. A vándorok, utazók és a 

helyiek is nagyon szerettek itt lenni, hiszen 

a ház melletti meleg vizű forrásban egész 

nap lehet úszkálni. Természetesen Simi 

csak kívülről szemlélte ezeket a vizes ese-

ményeket. Ő sokkal jobban élvezte a kályha 

melegét és az édes campás tejet és persze 

a finom falatokat a vendégek tányérjáról. 

Egyik nap arra ébredt, hogy csípős hideg 

van, és fázik. Odabotorkált álmosan a tűz-

helyhez, hogy megmelegedjen, ám az csak 

éppen hogy langyos volt. Simi nagyon meg-

lepődött, hiszen minden reggel ott melegíti 

a bundáját. Ekkor vette észre, hogy a kony-

ha mellett a tálkája is üres, és különben is 

olyan csönd van. 

– Hol van mindenki? Kérdezgette magától. 

Biztosan itt lehetnek a közelben. Gondolt 

hát egyet és elindult megkeresni őket. 
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A kicsi barika 

Simi cica elindult hát, hogy megkeresse 

kedves gazdasszonyát. Egy jókora lendület-

tel a kanapé tetejéről az ablakpárkányra 

ugrott. Tudta, hogy résnyire mindig nyitva 

van az ablak, és így is volt. Mancsával meg-

lökte, és már az udvaron is termett. Itt vol-

tak azonban a kutyák, de Simi tudta, hogy 

nem bántják őt. Régóta ismerik, de azért fő 

az óvatosság és egy nagy körben megke-

rülte a kerti bútorokat. Egy pillanatra meg-

húzódott a medence falánál majd kúszva a 

házfal tövében elérte a kaput, amikor moso-

lyogva ott termett Luca, a kutya anyuka. 


