
„Nagy Britanniában kezdeményezés indult a kihalás szélén 
álló ronda és olykor ijesztő állatok védelmére. Simon Watt, 
biológus e cél érdekében megalapította a Ronda Állatokat 

Megmentő Társaságot (eredeti neve: The Ugly Animal
Preservation Society). A Társaság kampányt indított azokért 

az állatokért, amelyek kinézetük miatt nem, vagy csak sokkal 
nehezebben kapnának támogatást, mint a cuki pandamacik 

vagy a lenyűgöző nagymacskák.”

Versek: Fogarasy Attila Künikosz



A bluggyhal nagyon csúnya állat,
(Ökoszisztémai zárlat).
Nyálkás, lusta, torz és buta,
Szangvinikus ronda pofa.
Teste kocsonyára hajaz,
Feje Joe bácsira. Baj az?
Úszni nem tud, nincsen izma,
Ügyesebb egy gumicsizma.
Lebeg ő csak a tengerben,
S bekebelez mindent helyben.



Csillagorrú kicsi vakond
Küllemével van némi gond:
Hogy néz ki a pofázmánya,
Mit szól hozzá fia, lánya?
Azonkívül – nem kertelek –
Összetúrja a kertemet!
Lehet, hogy egy védett állat.
Mégis kiver az utálat…



Borzasztóan lapos hát;
Alapból letaposták.
Falhoz vágod, meg se nyekken,
Nincs élvezet semmi ebben.
Petével teli a háta,
Ezt aztán jól kitalálta,
Szaporodni így is lehet.
Gusztustalan és nem brekeg,
Csettintő hangokat hallat,
Ilyen állat ki nem hallhat!



Lila malacorrú béka,
Kinek vagy az ivadéka?
Hol tettél szert ilyen testre
Ronda lilára befestve?



Otthona a tenger mélye,
Vízi világ örök éje.
Fogazata Guinness-rekord.
(Az ujjadat elé ne told!)
Kinézete bármily iszony,
Mondják, hogy a húsa finom.



A szépséged korlátozott,
Mert a pofád skarlátozott.



Teremtésben van egy baki:
Ez a véznaujjú maki.
„Aje-aje” helyi nyelven,
Nem halt ki azon az elven:
Ki megöl egy ily állatot,
Egy év múlva ő is halott.



vers a borneói nagy orrú majomhoz

borneói nagy orrú majom
borneói nagy orrú majom
nincs veled semmilyen bajom
tényleg igazán semmilyen!

sőt mondhatom csodállak na’on
sőt mondhatom csodállak na’on
becsületszavam is adom
bazi nagy orrod van neked!



lehetséges lehetne vajon
lehetséges lehetne vajon
hasonló hozzád a fajom?
ekkora nózival, az ám!

tapadnának mint kés a vajon
tapadnának mint kés a vajon
rám a nők, lenne sok csajom
menő lennék ám ily orral!

a fákon laknánk nem talajon
a fákon laknánk nem talajon
lombsátor lenne a szalon
nem kellene svájci hitel!



lógázhatnánk lábunk a ga’lyon
lógázhatnánk lábunk a ga’lyon
imádna mindenik csajom
piszén pisze kis kicsikém!

borneói nagy orrú majom
borneói nagy orrú majom
nincs veled semmilyen bajom
na de tényleg, ha mondom!



Piros seggű pávián
Ül a Via Appián,
Arra megy egy római,
Ókori és nem mai.
Feje rögtön belilul,
Rákiabál latinul:
„Nem szégyelled magadat,
Kilátszik az alagad!”
Válaszol a pávián
Ülve Via Appián

Majomnyelven makogva
Új szemantikát hozva:
„De nagyra vagy, római,
Dagad rajtad tóga, mi?
Tobzódol a tavernában,
Temetnek majd Ravennában!
Széthullik az impérium,
Nem jár többé majd prémium…
S nem alagam lesz oka,
Hogy leapad a toka…”



Ám a latin, fájdalom,
Amit makog a majom,
Nem értette percig se,
S öntelt maradt az ipse.
Azt írja az irodalom,
Szét is hullt a birodalom.
Latinok eltűntek sorba,
Nem léteznek mai korba’.

Tanulság:

Ne nézd másoknak másságát,
Majomseggnek pirosságát,
Csak magadat okolhatod,
Ha befuccsol a holnapod.



Mióta nincs lóbuszunk,
Melegszik a glóbuszunk.
Mióta nincs sörös ló,
Eltűnik az örök hó.



Afrikában a busman,
Csetteg-csattog: nincs kussban.
Kólásüveg a gondja, 
Világ végén eldobja.



„Mért vágjátok ki a fákat,
Csúnya indonézek?”
„Olajpálma lesz helyettük,
Abból lesznek pénzek.”



Szegény jeges medve,
Nagyon meg van lepve.
Hiába áll kétlábra:
„Hová lett a jégtábla?”



Izzadnak a pingvinek,
Nulla fok van, nincs hideg.
Lihegnek csak naphosszat…
„Kéne már egy jégkorszak!”



Őserdőnket magunk alatt vágja
A favágó Dél-Amerikába’.
Elsorvad a dzsungel zöld csodája,.
Elpusztul a föld tüdeje, mája…



Tanulság a „Nálatok kihalnak-e állatok?” – avagy 
a világ legrondább állatai ciklushoz
(A Ronda Állatokat Megmentő Társaság utólagos 
jóváhagyásával)

Akármilyen ronda is egy állat,
Óvjuk meg az ökoszisztémákat!
Fő elvünk – nem vitás:
Biodiverzitás!



Készítette:

Fogarasy Attila Künikosz
Pilisvörösvár,

2015. március 28.


