
 

Veres Tamás 

Ernő, 

az elégedetlen elefánt 
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Ernő, az elégedetlen elefánt 

Zoli a zebra a szavannán lakik. 

Arrafelé nincsen se kisbolt se trafik. 

Autó is ritkán gurul a szavannán 

Pedig melegebb van erre, mint a tajgán. 

 

Zoli szeret futni hol erre, hol arra. 

Ottó az oroszlán edzésben is tartja. 

Az edzésprogramját gyorsan lefekteti. 

Ha úgy szottyan kedve, szépen megkergeti. 

 

Ha már megkergetik, meg is iramodik. 

Unja már a futást mégsem panaszkodik. 

Hogyha panaszkodna, az lenne a csoda. 

Ottóéknál aznap ő lenne vacsora. 

 

Futás közben Ottó nagy szemeket mereszt. 

Mellette a gepárd száztízzel elrepeszt. 

Hová e sietség drága Gepárd Géza? 

Az orrod elé is tekinthetnél néha! 

 

Majdnem elgázoltál annyira rohantál! 

Pedig nincs is rajtad se cipő, se szandál! 

Vagy talán a zebrát próbálod elkapni? 

Nem azért edzem, hogy megpróbáld befalni! 

 



8 

Jobb, ha te is rohansz! Nagy a veszedelem! 

Ernő, az elefánt összeveszett velem! 

Aki útjába áll, annak nem kegyelmez! 

Mindegy, hogy antilop, oroszlán vagy termesz! 

 

Akit utolér annak a sorsa keserű! 

Fel fogja azt falni Kálmán, a keselyű! 

Azt mondtam Ernőnek, hogy ronda az orra! 

Az a böhöm állat most földbe tiporna! 

 

Ne bolondozz Géza! Legyél végre felnőtt! 

Álljál szépen elé és kövesd meg Ernőt! 

Géza szégyenkezve visszafelé sunnyog, 

amikor meglátja rohanni a struccot! 

 

Meneküljetek! Ernő mérges nagyon! 

Eltaposott volna, ha gyorsan ott nem hagyom! 

Azt mondtam neki, hogy oly vastag a lába, 

hogy az ember fának nézi és kivágja! 

 

Elinal a gepárd, a strucc vele lohol. 

Pár perc múlva egyik sem látszik már sehol. 

Ottó itt a király. Most főhet a feje. 

Miért mindenki épp Ernőbe köt bele? 

 

A legnagyobb állat ezen a környéken. 

Bolond aki bántja, akárhonnan nézem! 

Egy kicsit behemót, de a szíve jámbor. 

Ha harcra kerül sor, akkor viszont bátor! 
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Messziről hallja már, hogy dübörög a föld. 

Amerről Ernő jön, ott fű nem marad zöld. 

Két hatalmas fülét bőszen hátracsapja, 

porfelhővé válik a talaj alatta. 

 

Szép jó reggelt Ottó! Járt erre a gepárd? 

Igen, Ernő láttam, de kérlek, ezt ne csináld! 

Tudom, hogy ő is és a strucc is csúfoltak! 

Megbánták miközben előled futottak! 

 

Nem tudom, kérdésem hogy intézzem feléd. 

Ernő! Az állatok miért kötnek beléd? 

Utána előled észvesztve szaladnak. 

Olyan, mintha a bajt keresnéd magadnak! 

 

Jaj, dehogy keresem! Szelíd állat vagyok! 

De te is láthatod, hogy testrészeim nagyok! 

Egy fürge állatot utol sosem érnek, 

ezért a jó futók mind madárnak néznek. 

 

Da ha a gepárdot egyszer utolérem, 

Európáig repül, úgy törölöm képen! 

A strucc pofonjára se kell sokat várni! 

Akkora fülest kap, hogy megtanul szállni! 

 

Ottó gondolkodik, mit is válaszoljon. 

De Ernő leinti, hogy egy szót se szóljon! 

Egy kicsit megnyugszik. Hazafelé indul. 

Az oroszlán gyomra pedig nagyot kordul. 

 


