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Baley Endre

Macskabrancs
Milyen hebrencs ez a csacska,
szöcskevadász macskabrancs!
Bicskaéles karmú brancsnak
hiába minden parancs.

Lopakodnak, lopnak, csalnak,
tivornyáznak – nagyurak,
fittyet hánynak az egérre,
mert a macska így mulat.

Éjszakánként hortyogásuk,
egérkéknek tánczene,
egyre üresebb a spájzunk,
hordják, viszik százfele.

Tejben-vajban lubickolnak,
bújócskáznak a sajtban,
fociznak a tojásokkal,
bizony másképp volt hajdan,

mikor még a macskanépnek
nem volt ilyen jó dolga,
kormos, cirmos egerészett,
nem volt náluk jobb szolga.

Kutyafalka
Falu szélén kutyafalka,
fehér, barna, szürke, tarka,
egy híján pont egy tucat,
tizenegyb�l négy ugat.

Háromnak rövid a farka,
egynek pedig fáj a talpa,
kett� másik szundikál,
ötnek �sz a sz�re már.

Hat közülük középmagas,
hetet csípett meg a kakas,
nyolcan fogtak kiscsibét,
kilencet vert meg a pék.

Tízen kergettek már rókát,
egyet megettek a fókák,
így maradt csak tizenegy,
velük sose kötekedj!

Szivárványmadár
Tudsz rajzolni madarat?
Milyen madarat?
Olyat, ami száll az égen,
bárányfelh�cskék alatt.
Milyen legyen a madár?
Sárga cs�r�, széles szárnyú,
tolla tiri-tarka,
akárcsak egy szép szivárvány,
s földre lógjon farka!
És az ég, kisfiam,
milyen legyen fenn az ég?
Jaj, apa, az mindig kék!
Napkeltét�l napnyugtáig,
míg a kékjét fel nem issza
csicseregi madárnép.
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Megoldások
– Forduljon el!

– Nem tudok sajnos. Túl sokan vagyunk, képtelenség megmozdulni.

– Legalább csukja be a szemét!

– Akkor sajnos rosszul leszek, és rögtön émelyegni kezd a gyomrom. Nem 

lehetne, hogy kegyed húzza összébb a blúzát a mellén?

– Na látja! Tudtam, hogy azt nézi. Sajnos én sem tudom eltakarni, mert az 

egyik kezemmel kapaszkodom, a másikban pedig a táskám van. De tudja, mit? 

Úgyis annyian vannak, engedje el a fogantyút, és tegye a kezét a kivágásomra. 

Nagyon zavar, hogy állandóan azt nézi.

– Így jó lesz? – kérdezte a férfi , ahogy a n� mellére tette a kezét.

– Köszönöm. Nagyon jó.

Szenzáció
Szenzációs felfedezés Magyarországon!

A Dr. Hablovaty Henrik vezette magyar kutatócsoport találmánya alapjaiban 

változtatja meg az energiafogyasztás struktúráját.

A Fényt adó fényadó (Light giving light tax) egy európai uniós kutatás-fej-

lesztési projekt keretében került kidolgozása. A kutatócsoport az egyre halvá-

nyuló természetes napfény okait kutatva fedezte fel, hogy annak hátterében a 

magukhoz táplálékot nem vev�, hatványozottan növeked�, úgynevezett fény-

ev�k állnak.

A fényev�k, akik az élethez szükséges energiát a napfényb�l nyerik, jelen-

t�s kárt okoztak már eddig is a magyarországi mez�gazdaságnak, de még 

nagyobb hatást gyakoroltak az energiaszektorra, különösen a téli hónapokon.

A kutatás-fejlesztési program keretében sikerült el�állítaniuk egy m�szert, 

az ún. szájba szerelhet� kibenabegráfot (röviden SZájbaSZKI), amely alkalmas 

az elfogyasztott fénynyalábok pontos mérésére.

A  kutatók vizsgálták a fényev�ket kor, foglalkozás és nemek szerint is. 

Megállapítást nyert, hogy hazánkban a foglalkozás nélküliek és a nyugdíjasok 

kirívóan magas százalékban fogyasztják az ingyenenergiát.

Dr. Hablovaty rámutatott arra, hogy az eszköz segítségével ezentúl meg 

tudjuk állapítani, mekkora az így elfogyasztott energia, és ennek arányában – a 

fogyasztás mérése alapján – lehet minden fényev� számára személyre szabot-

tan bevezetni az új adónemet.

Bár a kutatás eredményeit nemrégiben több nemzetközi lapban is publi-

kálták, egyel�re egyetlen ország sem érdekl�dött az eszköz megvásárlásának 

lehet�ségeir�l.


