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Kovács András Ferenc

Frusztrált állatok lexikona

Behavazott pézsmatulok

Valahol a sarkvidéken,
Északon, Grönlandon –
Pézsmatulok jár a jégen,
S néha bőg fönnhangon.

Felbődül a pézsmatulok,
Bánat árad ajkán:
„Nem tudom, itt mért marhulok?
Élnék bár a tajgán!

Miért lettem pézsmatulok?
Mért növesztem bundám
Mért bömbölök, mért bambulok
Itt a havas tundrán?

Mért nem lettem kafferbivaly
A szavannás Délen?
Nyárban élnék... Na, semmi baj –
Itt élhetek télen.

Hát vidulok, és vadulok,
Zúzmózok a tundrán...
De mért vagyok pézsmatulok?
Tán a világ unt rám?”
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Pápaszemes kajmán

Öreg lett s kopasz a kajmán:
A fején sem maradt haj mán...
Tespedt az Orinocóban,
S mindenre bólintott: „Jól van.”

Nyugdíjba küldték a kajmánt:
Nem állt jól neki a hajpánt!
Azóta szikkad a parton,
S mindenre annyit mond: „Pardon.”

A makákó csákója

Indonéz állatmese

Volt egy katonás makákó,
Jól állt kobakján a csákó!
Büszkén böffent: „Ilyen szerkót
Nem viselhet törpecerkóf!”

Katonás volt a makákó,
S a fején szép ama csákó!
Vágyott a hír s a rang után –
Bár volna hős orangután!

Mukkantott a mord makákó,
S csodálták majombakák: „Ó,
Ez a csákó tudja, mit mond!
Lefőz minden hibbant gibbont!”

S addig ugrált a makákó,
Míg elgurult ama csákó,
S végleg elnyelte a dzsungel,
Vagy elcsórta egy vad bunder.

Csak makogott a makákó:
„Jaj, nincs, eltűnt, jaj, a csákó!
De már, ha már muszáj, hagyom –
Úgysem vagyok huszármajom!”
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Állati kérdések

1.
Kérdezd meg a koalát:
Fák hegyéről hova lát?

„Láttam százegy kengurut!
Száz ugrált, egy elgurult.”

2.
Számol a kétujjú lajhár:
Egy, kettő, egy-két ujj, majd hár...
Ennyi is elég nagy baj már!
Bánat fityeg a lajháron:
Kettőből nem lesz, jaj, három!

3.
Kérdi a görény a nyércet:
„Mondd, a te szőrméd ma mért szebb?”

A nyérc egy élcet elnyelint:
„Kérdezd inkább s hermelint.
Prémet mi drágán termelünk!”

4.
Tevékeny a mosómedve:
Mosópora s mosónedve
Bőven van... Ám egy nyestmedve
Lazsál a fán eltespedve!

5.
Megkérdezték az okapit:
Miért legelget sok lapit?

Felelt az okos okapi:
„Én nem tudni, hogy oka mi?
Az okapi csak bekapi a sok lapi.”

6.
Azért bölcs a gyapjasmajom,
Mert bölcs volt az apja s majom!
Azt bőgte: „Lett egy óhajom!
Bár volnék lenge pókmajom!”
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7.
Kérdi a mongúz a mangusztát:
„A mérges kígyóknál van gusztább?”

Eltöpreng a manguszta:
„Hát, talán a languszta....
Ám kérdésed, mon cher Mongúz,
Bár lényeges – kissé konfúz!”




