Mielőtt megpróbálsz nem akarni

Nagyon sokat kellene írnom hozzátok, de tudjátok ti mindent időben és pénzben mértek. Mi az állatok
és a körülöttetek létező természet világa kimaradunk az életetekből. Ha bármilyen gond van, rögtön
megmagyarázzátok, - pedig vagyunk az utcán, kóborolunk, de ennek mi sem örülünk. Ha éhezünk,
fázunk, éhségtől gyötörve házadhoz húzódunk, bújva-félve. Igen, mert nagyon félünk, hiszen ti sem
vagytok sokszor jók, és nem viselkedtek példásan. Néha-néha dobsz valami felesleges, sokszor romlott
ételmaradékot, amit szélgyorsasággal kiválogatok, de mire sikerül találnom valami fogyasztani valót,
megjelenik a másik feled kővel dobálva vagy bottal megütve - melyet nem mindig úszok meg
csonttörés nélkül - nagyon durva elutasító üvöltéssel továbbkerget. Így hát kevés esélyem van gazdát
találni és marad az emberektől távoli, „nem akarom” kóbor élet. Pedig ti közösen ezt a problémát igen
gyorsan a természet, a következő generációnak, és persze a mi kedvünkért is megoldhatnátok, melyel
nagyon sokat segítenétek. Te azt hiszed „én” örülök annak, ha az úton valamilyen bokor alá szülöm
meg gyermekeimet, és végig kell néznem, hogy éhségben vagy a legegyszerűbb betegségben a
nagyobb részük elpusztul. Nem beszélve arról, hogy ha a ti fajtátok találnak rá kicsinyeinkre,
egyszerűen nem civilizáltan reagáltok. Agyon veritek vagy még szülés közben, ahogyan őket a világra
hozom, éppen a földi létet elérték, "ti" már ötöt számolva, vödörrel a Iábatoknál vízbe fullasztjátok
vagy élve eltüzelitek és még sorolhatnám tovább a válogatott pusztítási technikátokat. A legrosszabb
az, hogy akik törvényesen "értünk" felelősek kenőcsöt tanácsolnak az orrunk alá, hogy elkábultan
valahol egy elhagyott helyen agyonverjenek „,minket”. Nem féltek ti a teremtőnktől, azt hiszitek, hogy
ilyen gyáván és felelőtlenül viselkedhettek? Nincs jogotok még nektek embereknek sem az életünket
ilyen természetellenes módon kioltani. Pedig lenne megoldás. Mi nem jutunk fogamzásgátlóhoz, csak
ha segítesz nekünk. A családtervezés a biológiai órámtól függ, a teremtőmtől, így ha a peteleválás
elindul bennem, tüzelek, és akkor pároznom kell, nem tudok mást tenni.
De te igen, segíts nekem, szakíts véget ennek a folyamatnak, vigyél el orvoshoz. Csak egy rövid
beavatkozás az egész, kibírom. Az életünk lassan rendeződne, nem lesz nálunk túlszaporulat. Nem kell
bennünket elpusztítanotok, a kóborlás sokkal kevesebb lenne. Gazdit találni nagyobb eséllyel lehetne,
oltanátok, féregtelenítenétek, gondoskodnátok rólunk. Nektek lehetőségetek van értünk felelni és ezt a
folyamatot megváltoztatni úgy, hogy ne ismétlődjön meg újra és újra. Ne játssz velünk! Te és én és
minden más, ami él és létezik a teremtő akarata, mi is ugyanabból az energiaforrásból élünk, mint ti.
Úgy hogy ne feledd felelős vagy mindenért, amit teszel. Az életünk rendezéséről, a holnapról döntsél
és cselekedj úgy, hogy ne legyen többé lelkiismeret furdalásod, hogy ne kelljen szégyenkezned
gyermekeid előtt, ne úgy viselkedj, ahogy egy „állat” se tenné.

Köszönöm figyelmedet: egy gazda nélkül élő macska
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