Tóth Krisztina
Állatságok
Oposszum
Alábbi opuszom
tárgya az oposszum.
Nem láthatsz te ilyet
se utcán, se buszon.
Pici, de nem pisze:
abszolút ronda ő.
Ne tűnődj a puszin,
és vágy se epesszen,
szőrös az oposszum,
hosszú mint a bosszúm,
csak arra vigyázz, hogy
egy ág orrba ne… vágjon,
ha arra mendegél
éppen az oposszum.
Erdőségekben él,
széklete epeszín.

Vombat
Hogyha jő a vombat,
az ember mit mondhat?
A vombat külsején
kevés dolog ronthat.
Egy erszényes patkány,
ráadásul törpe,
jogos, hogy a napját
üregekben töltse…
Hogy az irodalom
a lelkére hogy hat,

nem tudni. Rovaron
éldegél a vombat.
Elég nyugodt állat,
úgy hat kilót nyomhat.
Tilos a vadászat
és rádobni bombat!

Dzseláda
A pávián rokona a barna dzseláda.
Azt hinnéd, Brehm úr csak kitalálta,
pedig ő nemcsak hallott róla, de látta,
de látta:
Etiópia sűrű erdeiben
ugrál vígan a barna
dzseláda.
Négy lábon blattyog a barna dzseláda,
s ha gyökér, ha gumó, ha saláta,
az neki mind ízlik, a szája
zöldekkel, gyökerekkel van tele, így jó,
tűnődik közben a barna dzseláda,
csak sose jöjjön az oroszlán meg a
kígyó.

Nagy mara
Áruld el nekem, nagymama,
milyen állat a nagy mara?
Van-e nagy feje, nagy hasa?
Egészben véve nagy maga?
Kisfiam, szólt a nagymama,
pici állat a nagy mara.
Mint egy nyúl, de a füle apró:
de most ezzel egy kicsit hagyj, jó?
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Majd elmegyünk az állatkertbe,
ott legelészik, majd meglátod
a kis marát, a nagy marát meg
az összes ilyen maraságot.

Dugong
Mikor a dugong
időnként dühöng,
a tenger belereng,
a part meg beledöng.
Az ausztrál partok
állata a dugong.
Három méter hosszú
álmatag vízidög.
Lassan járj, tovább érsz,
tűnődik a dugong.
Nem dúl benne az ész,
de nem gyötri a gond.

Ínia
Az Amazonasban él az ínia,
az apróbb halacskákat eszi,
és erre muszáj innia.
Van egy rokona is, a gangeszi,
csőrös delfin az is, hosszú a szája,
olyan, mint aki épp csücsörít,
de a két fajnak más a hazája,
elkerülendő az összecserét.

Rozsomák
Menyétek közt Góliát,
nagyobb, mint a vidra, nyest.
Vadállat a rozsomák,
ki harapni sose rest,
futnak a rókakomák,
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ha őrjöng a rozsomák,
olyan éles foga, karma,
hogy elfut a kutyafalka.
S hogy min él a rozsomák?
Nem a rozs és nem a mák
amit kedvel, csak a hús,
de ha látod, mégse fuss:
embert nem zabál soha.
Mély erdő az otthona,
meg a völgy, a mélyben futó.
Latin neve gulo gulo.

Aguti
Párás brazil erdők nagy fái között
ugrál a hőségben a sárga aguti.
Furcsa, hogy nem üti meg a guta,
pedig nem ehhez öltözött, az tuti.
Aranyos színű prém van rajta,
jól érzi magát benne, ugrál,
selymes pici rágcsálófajta,
piszok jól fut, jobban a nyúlnál.

Baziliszkusz
Képzeld el, a baziliszkusz
az nem egy nagy bazi fikusz,
mégcsak nem is bazsalikom,
hogy fűszernek bezsákolom,
nem: a baziliszkusz állat!
Bazi nagy gyík, zöld a bőre!
De ha egy gyík, ki a másik?
Akkor kettő van belőle?!

Pitbull
Az ember
ha kutyát
simogat,
izgul,

főleg, ha
a kutya
netalán
pitbull.
Pedig
nem is egy
ideges
fajta:
akkor is
harap
ha ne nem
akarja.
Mindegy,
az ember
lába
vagy karja,
a pitbull
aztat
szépen
lekapja.
Vagyis
ha éppen
sétálni
indul
az ember
jobb, ha
nem jön a
pitbull.
De ha jön
akkor
ne simo
gassa,
mert a ku
tya őt
ketté ha
rapja.

Okapi
A zsiráf rokona a okapi,
bizonyos értelemben ükapa,
de a színe az más neki
és rövidebb is a nyaka.
Kurta szarva van a fején,
kérődző, akár a tehén,
ősi származása okán
fennmarad – enni ha kap ő.

Véznaujjú maki (áje-áje)
Mászik lassan a fán a kis áje-áje,
kiabál neki a mama, hogy állj le, állj le,
de csak mászik a véznaujjú maki,
hiába rikoltoz a mama neki.
Aztán megáll a maki egy lyuknál,
kicsi ujjával lárvákat turkál,
mert azt szereti az áje-áje,
azzal van tele most is a szája-szája.
Mindig sötétben mozog a véznaujjú,
mert a homályban mászni az oly jó,
a napra ellenben sose jönne ki,
éjjeli állat, a fény nem jó neki.

A repülő hal
Olykor a déli tengereken
ha kiáll az ember a fedélzetre
az esti levegő megremeg
és arra száll egy hal lebegve,
legalábbis az utasok így mesélik,
miközben nevetnek a tengerészek:
„ott repül és a hasa fénylik!”
– de drága uram, maga részeg!
pedig az volt, nem madár röpte,
mert a repülő hal tényleg ott él,
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kitárt uszonnyal szálldos körbe
ha föltámad az esti sós szél,
így a levegőben kell pecázni
vagy a serpenyőnket a szélbe tartva,
de halatlanul sokat kell várni
egy-egy kifejlett repülő halra.

Tobzoska
Lassan cammogó tobozra
emlékeztet a tobzoska.
Testét éles pikkely fedi,
nem is támad senki neki.
Hangyabolyok után kutat,
hogyha talál, vág egy lyukat,
érdes nyelvét beletolja
és tobzódik a tobzoska.
Ha vadászik, hátán hordja
tobozforma kicsinyét
és rászól a tobzos bocsra:
„Légy már hangyás kicsikét!”

Baribál
Tudod te, mi a baribál?
Ha a kisbárány bálba menne?
Jaj, dehogyis! A baribál
az egy amerikai medve!
Floridában él, fára mászik,
leül egy ágra a baribál
és ha le nem törik alatta,
naphosszat gyümölcsöt zabál.
Állítólag a baribálok
többsége jószívű alak,
akár a barika, habár ok
nincs is, hogy megtámadjanak,
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hisz jut mindenből elegendő,
kövér mackók a baribálok,
és mert tele a medvebendő,
nem építenek barikádot.

Guanako
A guanako egy olyan teve,
melynek nincs púpja eleve.
Tudom, hogy ez így elég furcsa,
de mit tegyünk, ha nem nőtt púpja.
A guanako gyanakvó állat,
a nyílt terepet kedveli.
Lámaféle, ki nem hiába
gyanakszik, hisz mostanra, lám a
teljes kihalás fenyegeti.

Fossza
Elképesztő
állat a fossza,
különösképp
a farka hossza.
Arra vigyázzon
Madagaszkáron
minden kígyót
megevő fossza,
hogy selymes-ékes,
cibetmacskához
méltó farkától
valamely mérges
kígyó egyszercsak
meg ne fossza!

Babirussza
Az ázsiai babirussza
a hőséget átalussza,
este hallik csak a szussza,
amikor a földet túrja.

Hatalmas az agyara,
szembe vele ne gyere,
az ereje irtó,
vadnak elég disznó.
Írd hát fel egy papiruszra,
hogy bár más a lába hossza,
hasonlít a babirussza,
a disznóval vetve össze.

Pele
Bundás kis állat a pele,
az erdő tele van vele.
Dió a fő eledele,
de előfordul, hogy belekóstól a gyümölcsbe, tojásba,
télre meg üregekbe ássa
magát és alszik tavaszig,
addig nem eszik, nem iszik,
ilyenkor pihen a bele,
csak aztán töm mindent bele.

Lajhár
Levélárnyékban ring a nagy hát,
nem látni a lomb közt a lajhárt.
Tényleg nem könnyű fölfedezni,
mintha nem is lógna ott senki.
Hajrá, lajhár, megfontoltan,
lassan élni jobb, mint gyorsan,
én is azt mondom, hogy nagy kár,
hogy nem lettem inkább lajhár.
Így csak nyomnak a sóhajok,
hogy én már sose lóghatok,
és csak múlnak a hónapok:
aludni kéne jó nagyot.
Haj-rá, laj-hár, meg-fon-tol-tan,
las-san é-ni jobb, mint gyor-san,
haj-rá laj-hár, haj-rá laj-hár,
ringj csak nyug-ton, nem lesz baj már.
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