
Az apai ihletadó rajz mellékelve, az írás Nagy Lajos után szabadon  

 

A macska  

 
A macska az állatvilág gengsztere, törvényen kívül él, és semmiféle törvény sem védi. Azt hogy él, 

abból lehet tudni, hogy időnként kimászik a dobozából enni. Ha ez nem történik meg napi 3-4 

alkalommal, akkor a legközelebbi bevásárlás alkalmával kitérőt kell tenni az állatorvos felé, aki 20 

ezer forintért közli, hogy Cirmike megpurcant.  

Mint a legtöbb állatnak, a macskának is vannak különböző fajtái: a perzsa rövidszőrű, a házi keverék, 

a bengáli, az amerikai rövidszőrű, a házi keverék, a Bombay, a házi keverék, az orosz kék, a sziámi, és 

végül, de nem utolsó sorban a házi keverék. A legismertebb hazánkban a házi keverék, de faluhelyen 

sajnos gyakran félreértik a nevét, tehát Magyarországon európai rövidszőrűként ismert ez a fajta 

macska.  

A macskák arra születtek, hogy kreatívabbnál kreatívabb módokon idegesítsék gazdájukat. 

Megkülönböztetünk eltérő típusokat, mint az éjjeli rém, a billentyűzet garázda, a konyhai tolvaj, az 

ínyenc és a szobába piszkító. Igazán balszerencsésnek érezheti magát az, aki kifogja ezeknek a 

kombinációját, a megtestesült rémálmot.  

Anatómiailag a macska nem különleges, hogy úgy mondjam szokványos. Van füle, farka, teste, lába, a 

legtöbbnek még szőre is. A füle nagyon érzékeny, főleg a hűtőajtó nyitásának a zajára és a 

macskaeledeles zacskó zörgésére. A farka különleges energiához juttatja a macskát, pont úgy 

működik, mint a dodzsem antennája. Azért nem szabad megfogni a macska farkát, amikor az felfelé 

áll, mert ilyenkor a macska teljesen leblokkol. A jó hír az, hogy pár karmolással később újraindítja az 

őt futtató programot. A többi részt meg még az is érti, hogy mire való, aki most hall először a 

macskáról.  

A macska a farkát használja majdnem mindenre, amire az ember az anyanyelvét. A macska 

testbeszédének megértéséhez: Ha a macska csapkodja a farkát, az azt jelenti, hogy unja a szövegedet 

és éhes. Ha a farka nyugvó állapotban van, az azt jelzi a gazdinak, hogy most nem fog halálra 

karmolni, tehát nyugodtan kényeztetheted. Ha a farka kérdőjel alakban áll, az megint csak azt jelzi, 

hogy éhes az állat. Ha pedig a lábadat akarja betekerni a farkával, az jelentheti azt, hogy merényletet 

követ el ellened, mert nem eteted rendesen, vagy azt, hogy oda akar húzni a hűtőhöz, hogy 

meggyőzzön arról, hogy a libamájat nem kell húsvétig tartogatni.  

Vannak azonban olyan dolgok, amiket a macska csak tettekkel tud kifejezni, mint a humorérzék. Az 

nyilvánvaló, hogy a macskának van humorérzéke. Éjjelenként, persze csak miután tanulmányozta az 

összes szomszédos kerítést, kiül a kihalt út közepére, ügyelve arra, hogy minden irányból jól meg 

legyen világítva, és ott tisztálkodik. A kutyák csak úgy őrjöngnek, acsarkodnak, ugatnak, de a macska 

csak ül, mintha nem is hallaná.  

Átlagos emberként elképzelhetetlen egy macska viselkedése, mindenki rögtön azt gondolja, hogy a 

macska valami ókori pogány istennek, vagy legalábbis királynőnek képzeli magát, és ez így is van. 

Minden egyes élőlény, ami mozog, azért létezik, hogy a macska érdekét szolgálja. Egy macska nem 

hűséges, mert nem tartozik senkihez, mindenki hozzá tartozik. A Gazdinak pedig, mint legfőbb 

alattvalójának kötelessége kiszolgálni minden kérését, emellett szálást és gondoskodást nyújtani. 

Egyetlen hátránya van ennek a csodálatos teremtésnek, ami pedig nem más, minthogy igen rövid életű. 

Ez köszönhető a szomszédságban lakó Kálmán kandúrjával vívott küzdelmeknek, a lakóterületen belül 

210-zel repesztő friss jogsis kabriónak és még egy csomó más mindennek.  
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