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Tacsita… 

Tacsita, egy kedves, világosbarna színű macika. Ő 

volt a világ legjobb, legszebb macija – legalább is a 

kisfiam számára biztosan.

Valójában egy kissé csúnyácska, mozdulatlan kezű 

és lábú, szőrös kis jószágocska volt.

A bundája már nagyon megkopott és kifakult a sok-

sok mosástól. Szegényke, nagyon sokat bukdácsolt az

ő kis gazdájával. 
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Nem volt olyan éjszaka, sőt talán még nappal sem, 

hogy ott ne lógott és vigyorgott volna a kisfiam kezé-

ben.

Nem egy pici macika volt, – inkább a nagyobbacs-

kák közé tartozott! 

Ezáltal a kisfiam csak úgy tudta jól fogni, ha a telje-

sen kinyújtott karjával átölelte, nehogy leessen.

Ennek mindig az volt a következménye, hogy a maci 

mögül alig-alig látott ki a piciny gyermek és emiatt ha-

talmasokat esett. Olyan volt mindig a kis fejecskéje, 

mint egy domborzati térkép: telis-tele kisebb-nagyobb 

búbocskákkal. 

De amint sírva felállt, újra csak a Tacsitáját kereste, 

csak ő tudta megvigasztalni igazán. 

Tacsita az éjszakákat is a fiam mellett töltötte. Min-

den este elsőként ő került ágyba. 
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Ha meg véletlenül nem találtuk meg azonnal, mert 

például elbújt valahová, hát, nyomban kitört a botrány. 

Mindenkinek keresnie kellett, mert nélküle nem volt 

elalvás. 

Mikor végre megkerült, mert például elment sétálni 

az udvarra vagy mosakodni volt a fürdőben, azonnal 

bújt is a kisfiam mellé, hogy közösen nyugovóra térje-

nek. 

Minden éjszaka ott őrködött, vigyázott a kisfiamra és 

egymást átölelve szenderültek át Álomországba. 
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A kis virgonc Tacsita ravasz és leleményes volt! 

Mindig talált magának módot, hogy egy kicsit meg-

szökjön és rosszalkodhasson. Amikor elfáradt, vissza-

settenkedett a kiságyba, hogy ott várja a kisfiamat, 

hogy újra újabb csodás napokat töltsenek el egymás 

társaságában. 

Nekem, mindig elmesélte, aznap éppen merre is 

csavargott: mivel mindig volt valami igazítani való a 

bundáján. 

Hol kiszakadt, hol meg a feje búbjáig sáros lett. Fi-

gyeljetek csak! – most mesélek nektek is egy-egy 

rosszalkodásáról, kalandozásáról. 
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Macika… 

Brumm, brummogó macika, 

A neve, egyszerűen Tacsita. 

Simulékony, selymes bundás, 

Rosszcsont és igazi kispajtás. 

 

Álmos reggelen, csalogató, 

Huncut napokon, kacagtató. 

Álmatlan estén, bújócskázó, 

Síros éjszakákon, vigasztaló. 

 

Brumm, brummogó macika, 

Mondd-mondd nevét! – Tacsita. 

Öleld, s fogd kezét a kezedben, 

Veled marad, egész életedben! 
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Tacsita a családban… 

Körülbelül hat hónapos várandós kismama lehettem, 

amikor is egy játékbolt kirakatának a sarkában, meg-

pillantottam egy macikát. Ott üldögélt egyedül, kissé 

elkülönülve a többi macitól, csak pár kisautó kergető-

zött a lába alatt. 

 

Elsétáltam a kirakat előtt, csak egy pillantást vetet-

tem rá, és haladtam is már tovább. Illetve, haladtam 

volna, de valaki mintha megszólított volna. Visszanéz-

tem és láss csodát: a napfényben megcsillant egy 

szempár a játékbolt kirakatában! 


