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Magyar László András

VAKONDOK

Vakondok úr szól így kopott nejéhez: 
„Becsüld, amid van, más sorsot ne éhezz! 
Gyötörhetnének szörnyűbb gondok is, 
lehetnél pl. vak is meg ondok is!”

SÁRKÁNY

„Ide a lábam máskor nem teszem be” -  
harsogta X, midőn a gyorsbüfében 
egy hétfejű sárkány ült véle szembe. 
(Egyébként X azóta forr dühében.)

A sárkány sírt: „Csak bajnak létezem. 
Másságom vétek? Hisz csupán leültem, 
vélvén, hogy békén halászlét eszem, 
és erre tessék: el-le-he-tet-le-nül-tem.”

Még megkóstolta étkét -  ehető-é, 
s büfékben többé nem vált lehetővé.
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Csupán mivel alkalma volt, 
az őz egy bárányt megkajolt.
Nem látta, hogy mit, épp csak ette, 
lenn volt, mikorra észrevette.

Elébb borzadt és reszketett, 
magára hányt kereszteket, 
de másnap így szólt: „Érthetetlen, 
hogy eddig bárányt mért nem ettem!”
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Harmadnap szürke bundát öltött, 
negyednap éjjel már üvöltött, 
ötödnap nagy fogat növesztett.
Ne hidd, hogy végül rajtavesztett.

NOÉ BÁRKÁJA

Míg odakünn a vihar tombolt, bőgött a sötét víz, 
benn a fedélközben vígan telt ám az idő, mert 

a disznó disznólkodott 
a marha marháskodott 
a légy legyeskedett 
a kígyó kígyózott 
a kacsa kacsázott 
a daru darvadozott 
a petymeg petymegett 
a sül pedig sült

egy volt csak, ki, szegény, nem bírta e hinta-palintát: 
a róka
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A posztcsehszlovák megoldás 
-  írta Pavel M. Oborzíl

Ezen a napon valamivel a természetes óra előtt riadt föl álmából Rodrigues Afonso de 
Monchique nyugalmazott középiskolai tanár.

-  Biztosan megint azok az átkozott motorosok! -  mondta, fölkelt, a franciaablakhoz 
csoszogott, kitárta, s belefülelt a lisboai éjszakába. Mintha a Rocióról hallaná a nagy 
teljesítményű motorkerékpárok brummogását. Tornázni kezdett -  hozzá öt karhajlí- 
tást! - ,  közben tovább fülelt. Éjszaka a dokkok zaja végigterült a városon, a legvárat
lanabb helyeken, távoli sikátorokban, kísérteties tereken vagy akár a De Francán is 
tisztán lehetett hallani a daruk elektromotorjainak bugását, a csigák nyikkanásait, a 
pneumatikus és hidraulikus gépek nyögéseit, sóhajait.


