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Kovács András Ferenc

AZ EGEREK KÖNYVÉBŐL

CSAKRÁGJOCÓ, TIBET BÖLCSE

Tisztes nevem Csakrágjocó,
Tibet táján egérkedem –
Rágok régi tekercseket,
Míg a Tantrát megérthetem.

Tantrát, mantrát Csakrágjocó,
Én rágcsálok tág Tibetben –
Tiszta szélben színes rongyom
Roppant szirten ráng, libeg fenn!

Mindent rághat Csakrágjocó!
Én magamat már átrágtam
Szent iraton, száz könyvtáron –
Nem szenvedek tán hátrányban.

Hideg nádat Csakrágjocó –
Én rágok jól bambuszlaskát!
Macskák jaktej jegét rágják –
Bár itt ritkák kandúrmacskák.

Betűt rágcsál Csakrágjocó!
Én, ha bármit megértettem,
Buddha, nehogy macskává tégy –
Hagyj tovább is egérkednem…

RÁRÉ, A FÁRAÓK TITKÁRA

Égi bárkád kirágom, Rá!
Kis lyukat rágok belé, Ré!
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Olyan kicsit rágok rá, Rá,
Melyen átfér egy egér, Ré!

Éjszaka rá fölmászom, Rá!
Bent egy egér is megfér, Ré!
Úgy kérlek rá, úgy vágyom, Rá,
Ahogy csak egy kisegér, Ré!

Szent bárkádra fölszállok, Rá,
Elúszni a fény felé, Ré!
Fent világra látni rá, Rá!
Kis kérés egy egéré, Ré!

(Így kérlelte folyton Rát, Rét –
Fáraók titkára, Ráré,
Az egér, s ha gondban ráért –
Gúlák csúcsán gajdolt... Már rég!
Tararáré-tiraráré!)

MARCZIPÁNI CUKRÁSZAT

Mestercukrász volt Marczipáni Marcell,
Cukrászdát vitt a Marczipáni téren –
Bent cincorászott macskabáli valcer,
S egérvendég gyűlt nyalni bármi krémen.

Nyilatkozott is Marczipáni Marcell,
Egértévében: „Tetszik látni, kérem,
Sosem mindegy, hogy hány tojást kavarsz el –
Diótortába rakni máris érdem!”

S fiát oktatta, Marczipáni Marcit:
„A sajthabból, ha marcipánt kimarsz – itt
Nem sok marad! Ha csak cicányit falsz fel –
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Vendég se jön majd…” S Marczipáni Marcell,
Mert Marcikája túl nyalánk garázda –
A Marczipáni Cukrászdát bezárta.

MINDEN EGÉR A VILÁGON!

Pápaszemes éjiegér
ül a panamai fákon.
Betűzi a hírlapokat –
hány egér van a világon?

Ugrik a kenguruegér
sivatagban szanaszéjjel.
Fut a mongol versenyegér –
verseng a keleti széllel.

Csupa csík a zebraegér –
törpeegér csupa kétely!
Szapora a házi egér –
nagy a család, fogy az étel!

A krétai tüskésegér
egyedül van a világon –
pápaszemes éjiegér
olvas a zöld holdvilágon.


