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Nem  is  tudom,  hol  kezdjem  a  történetet.  Visszamegyek  egy  pár  mondat  erejéig  a

gyermekkoromhoz.

Ifjúkoromban,  mint minden gyermek, én is ragaszkodtam az állatokhoz. Leginkább a

macskákhoz, és kutyákhoz. Mivel falusi gyerekként éltem, nem volt számomra ismeretlen az,

hogy állatok vegyenek körül. A szüleim viszont ellenezték a kutya, illetve macskatartást.

Főleg az apám, aki állandóan féltett mindentől: „Ne nyúlj hozzá!”, „Ne simogasd!”, „Elkapsz

valamilyen  betegséget!”  –  hangoztatta,  amikor  éppen  egy-egy  kutyát,  vagy  macskát

megsimogattam. A nagyszüleimnek mindig voltak macskái, egészen a nagymamám haláláig;

így időnként próbáltam a macskákat megközelíteni, több-kevesebb sikerrel. Amit viszont

gyerekkorban  nem sikerült  megvalósítani,  azt  a  felnőttkor  bepótolja.  Így  történt  ez  a

macskatartással is.

Az első macska az életemben úgy 45 éves koromban került hozzám. Hiszek abban, hogy

semmi sem történik véletlenül, így az sem, hogy egy macska szegődött új lakónak a családi



házunkba. Amikor ez az eset történt, úgy 3 éve lehetett már, hogy elvesztettem az anyámat.

Ott  maradtam  az  apámmal  egyedül,  és  az  egyetlen  támasza  én  voltam.  Tele  voltam

gondokkal, stresszes problémákkal. A szomszédban volt két szép macska. Párban voltak, egy

fiú és egy lány. Fehér-sárga foltos gyönyörű cicák voltak. A lány cicának rózsaszín, míg a

fiúnak kék színű bolhairtós nyakörve volt. (Ennek a későbbiekben még fontos jelentése lesz.)

A macskák előszeretettel jártak, mert a szomszéd gyerekek is gyakori vendégek voltak a

házunknál.  A  cicák  sokat  voltak  egyedül,  és  át-átjártak  hozzánk.  Kezdtek  megkedvelni

bennünket, de akkor még eszembe sem jutott, hogy a fiú macska a későbbiekben milyen

változást hozz az életembe.

Egy alkalommal bementem a kazánházba, melynek a bejárata a szabadba nyílik. És mit

láttam? Két gyönyörű macska ugrott ki egy használaton kívüli fazékból! Ott aludtak. Ez a két

cica télre az éjszakai szállását áttette a kazánházba. Hol tudtak bemenni? – fordult meg a

fejemben. Rájöttem, hogy az ajtón elhelyezett szellőzőnyílás kiesett, és a cicák ki-be tudtak

járkálni. A kazánház így teljes kényelmet biztosított a macskáknak a téli időszakra. Mivel

nekünk  nem volt  macskánk,  így  étellel  is  kedveskedtem nekik,  főleg  azért  is,  mert  a

gazdájuk csak este tartózkodott otthon. A cicák továbbra is mindig átkísérték a gyerekeket,

amikor hozzánk jöttek. Akkor még nem gondoltam volna, hogy a sok látogatás és etetés

olyan  eredményt  hozz  majd  a  számomra,  hogy  lesz  egy  macskám,  aki  lényegesen

megváltoztatja az életemet. Ő lett a „Kék öves”, aki egy idő után már nemcsak egy macska

volt,  hanem a lelki  társam is egyben. Korábban már utaltam arra,  hogy miért  kapta a



macska ezt a nevet.

 

Ő, Kék öves, aki nemcsak egy macska volt, hanem a lelki társam is egyben


