
ássuk, milyen felnõtt szemé-

lyek tartozhatnak a pingvine-

kért rajongók táborába:

Itt van például a vegetáriánusok egy

csoportja, kik az állatokat szeretik,

a növényeket utálják, így madármáso-

latot fogyasztanak marcipánba öntve,

tortát helyezve annak ülepe alá.

(Kevésbé állatbarát, katonás típusok

homlokon szúrt pingvinkatonákat

csemegéznek.) Aki „számít”, mini-

mum herendit tart e szárnyasfajtából

asztalán; megszállott La Marche de

L’Empereur-nézõk pedig vitrinbe

zárva csodálják nap mint nap mama-

vagy papapingvint és kitömött sarját.

Mivel az emberek ízlését alábecsülni

nem lehet, hamisítványként vagy na-

gyon ügyes eredetiként születhettek

a különbözõ anyagú és színû izék,

melyek funkciója valószínûleg hol

az elrémülés, hol a harsány kacaj

kikényszerítése. E kettõ ötvözõdik

a szemléltetett pingvinvázában…

Noha sokan úgy vélik, jobb egy pilla-

natig gyávának lenni, mint halottnak

életünk végéig, az extrémebb sport-

és madárrajongók merészen emelked-

nek az égbe nagymadár-léghajón,

majd csõrrel lefelé ereszkednek-

zuhannak alá sárkányrepülõvel.

Az elemek sorában következzék a víz:

bájos kis szökõkút formálható csõrbõl

köpködõ kõpingvinbõl, s a H2O-t

csinos kis ötujjas kifordított (pingvin)-

bundakesztyûvel súrolhatjuk szét

bõrünkön.

Joan Rivers amerikai színésznõ azt

állítja, férje szeretkezés elõtt fájdalom-

csillapítót vesz be – talán hasonló

áldozatok és fent említett rajongások

nyomán készülhetett el ama pingvin

formájú szexuális segédeszköz, mely

többféle extrával bír, mint például

vízállóság (lehet, hogy szökõkúthoz

passzítva?), zselés, illatos, forgós-

fémgolyós kivitel, felcsatolható bevitel

stb. (Némelyek szerint e madárvibrátor

a brit nyuszifüles változatot szorította

ki, melyet „a köz biztonsága érdeké-

ben” tiltottak be sérülések miatt…)

Feltehetõen a legjobb ötletek viccnek

indulnak (szerintem többnyire azok

is maradnak), és sorolhatnám még

a pingvin-remekeket, de bevallom

õszintén, a legtöbbet látván nem

találtam szavakat…

Halusz Léna

12 Linuxvilág

Pingvinkiállítás – A fogpiszkálótól a vibrátorig

Azt mondják, egy átlagos, egészséges, kiegyensúlyozott felnõtt reggel fél
nyolckor felkel és pocsékul érzi magát. Hogy egy átlagos felnõtt pingvinrajon-
gó miképpen ellensúlyozza e kedélyállapotot, vagy éppen mik születnek e
kedélyállapot nyomán – álljon itt néhány példa és fotó szemléltetésképpen.
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