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Richie naplója

A macskánk ma töltötte be a 82–diket. Hogy honnan tudom? Hát kiszámítottam. Kisebbik 
lányom kapta tőlem 9. szülinapjára. Hát akkor mennyi lenne? A lányom ugyanis a rendszervál-
tozások előtti évben született, most pontosan, vesszősen, pünktlich 22. Akkor mennyi lehet, ha 
egy macskaév 14 emberévvel mérhető? De milyennel! A miénk – mert rendkívül sok van már a 
rovásán – akár 140 éves is lehet. Egyes semmittevő emberekhez mérten igencsak jól érzi magát. 
   Szóval a tisztes kort megért, Macskakirálynak is becézett, rozsdabarna perzsa nem sok vizet 
zavart a családban, hacsak szőrzete miatt nem, mert a vadmacskatermészet teljesen hiányzott 
belőle. Napestig hevert valahol, a lakás valamely védett, kuckónak kiszemelt szögletében, s 
ha nagyon éhes volt, szemezgetett egy kicsit a számára mindig elérhető száraz eledelből. A 
húsféleségek közül a nyers marhát, ritkábban a szárnyast és sertést is megette. A pörkölthöz 
előkészített zsiradék és hagyma szagára nyomban a konyhában termett, s nézett azokkal a világ 
összes unalmát és fájdalmát tükröző szemeivel. Ébredéskor még nyávogásnak sem nevezhető, 
kurta hangot eresztett ki a szakáll és az orr közötti keskeny résen. S azzal a napi kommunikáció 
a háziakkal tulajdonképpen véget is ért, ha a gazdája nem vette volna elő egy kis futtatásra a 
nappali és a konyha között. Ekkor azért feltámadt benne a vadászszenvedély, a szőnyegekből 

– gyors startja következtében – félméteres torlaszt vont össze a másodperc töredéke alatt, csak 
hogy védje magát az utána loholótól. 
   Volt azonban egy máig ismeretlen eredetű és felfoghatatlan szokása, amit ritkán, bizonyos 
elszenvedett sérelmek miatt gyakorolt. Ezt a szakirodalom „időzített bosszú” névvel illeti. Ha 
valaki szándékosan vagy véletlenül a farkára taposott, vagy ösztönzésképpen magasból leejtet-
te és az felkészületlenül érte, esetleg ügyetlenül landolt, azt megbosszulta. De nem mindjárt, 
hanem megvárta a kellő pillanatot, és például a csupasz, éppen megmosott lábszárat köröm-
satuba fogta, és sértett dühvel kegyetlenül harapdálni kezdte. Hogy aztán, szobacica lévén, mi 

„tartotta fenn” az idős korára 8–9 kilósra súlyosodó házi kedvencet? Mondják: a hosszú élet 
titka a kevés evés, s a sok mozgás, de ennek némiképp ellentmondani látszik a Nobel–díjas W. 
Churchill saját tapasztalaton alapuló megjegyzése, ami így hangzik: – No sport!
Richie is, a mozgást kerülve, inkább az alvást részesítette előnyben, ha ebben meg nem zavarta 
valami, napestig szunyókált egy sarokban vagy szobaszögletben. S így is majdnem matuzsálemi 
kort ért meg… 

Szomi-Kralj Béla

Szürke virág
Szürke virág szeretnék lenni,
nem jó, s nem is rossz,
de kit mindenki simogat, 
mindenki megszagol , 
olyan, mely zúzmarás füvek közt
nő, s melyért senki sem
vetekszik, mely dönthet
a megduzzadt Mura  ágba való
átkúszásról, vagy marad
észrevétlen. 

Hamuszürke rózsa 
szeretnék lenni, kiknek 
előtt a szürkeség ismeretlen,
mindenkinek, kinek szőrzete feláll, 
bájos tisztelet láttán, kinek
mindegy milyen vallásnál említik,
mindenkinek, kik a didergő 
füvek közt nevelkednek, 
a magasságokba való repülés
vágyával szívükben.   

Szürke virág szeretnék lenni, 
nem harsány hangú, csak
alig remegő, kellően
szerethető,  merész daru, 
álmaikért hiába küzdő,
sérült lelkek támasza,
olyan, mely  sem nekem, 
sem önöknek nem tetszhet.  


