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Kovács András Ferenc
Frusztrált állatok lexikona

Bezzeg Ausztráliában!

Boldog állat a kacsacsőrű emlős!
Folyton vígan van: kacag, örül,
Hacsak nem nős...
De ha neje van, már nem kacag ő rég –
Jobb, ha befogja vigyorgó, víg kacsacsőrét.

Erszényes vombat

Hiába erszényes a vombat!
Ha jön már a péntek, a szombat,

S beüt a hétvége:
Soha sincs készpénze!
Üres az erszénye!

A pénzgond szegényre nagyon hat:
Szomorú vasárnap a vombat.

Macskamedve

Ő a vörös macskamedve:
Színe rőtes, rozsdabarna.
Szőrrel talpa, mancsa fedve,
S fára mászni gyors a karma:
Fürge lény a macskamedve...
Csakhogy meg van keveredve,
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Mert bundája rozsdabarna,
S bizonyságot most akarna –
Jaj, szegény, kis macskamedve
Végleg meg van keveredve!

Nem is érti... Vegye sorra:
Van szimatja, hegyes orra,
Hegyes füle, s ami fontos –
Néki nagy, vörös, bozontos,
Hosszú, lompos, dús a farka!
Hát ez mindig úgy zavarta!
Pláne, rőt a bunda rajta,
Mintha rusnya róka volna –
Azt se tudja, hogy mifajta?
Ő, a kedves macskamedve,
Ettől van elkeseredve...

Csak nem érti... Vegye sorra:
Füle hegyes, hegyes orra,
Lába karcsú, nyurga, csábos,
Nagy, bozontos farka sávos,
Mintha róka, s mégse rókás!
Ettől van elkeseredve
Ő, a rendes macskamedve,
S nincsen ebben semmi mókás.
Nem tudja a macskamedve:
Mettől macska, s meddig medve?

Kissé meg van keveredve,
S nincsen éppen csacska kedve,
Merthogy ő, mint macskamedve –
Fele macska, fele medve,
S folyton el van keseredve,
Hogy miért lett macskamedve?

De csak a fél neve macska,
S neve másik fel medve...
Hát legalább nem lesz csacska
Szabályokba merevedve –
Ő, a szabad macskamedve!

(De neve nem is nagy bánat:
Őt nevezik kis pandának...)
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Az orrszarvú dicsérete

Általában az orrszarvú
Friss levegőt csak orral fú:
Orral szippant, orral szaglik,
S fújtat is, ha megharagszik.

Máskülönben békességes:
Két orrszarva ékes, kényes!
Ám ha dühöng... Hát pont akkor
Oszlopos patákon trappol.

A lakhelye Ngorongoro,
Tanzánia, Szerengeti –
Szavannákon borong, szorong,
S vaksi szemét merengeti,

Mert látása elég rég rossz,
De jól hall a rinocérosz...
Fület hegyez, legyet legyez,
Füvet legelget, így megy ez.

Böhöm, nyájas, nem otromba,
Nem dönt házat, falut romba,
S kebelében sem forral bút –
Ne bántsátok az orrszarvút!

Oly mosolygós, oly szívélyes,
Oly vidám, ha szája széles!
Imbolyog nagy, árnyas estben –
s tán komor, ha szája keskeny?

Magányosan járva lépdel:
Bokrot, cserjét, fákat tépdel.
S ha családos valahára,
Vígan vigyáz a borjára!

Ráncos, redős, vastag bőre
Befödi őt nyakra-főre:
Szürke, barna, csupasz, kérges,
S nem pirul el, hogyha mérges!

Jámbor lélek, nem otromba,
S ha jókedvű, nem goromba:
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Hosszú feje sem ormótlan,
Humora sem rágós, sótlan.

Nem orrol meg az orrszarvú,
Néha dalt is csak orral fú:
„Sejhaj, roppant rinocérosz,
Sose voltam, bizony, én rossz!”


