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Romhányi József: Marhalevél 

Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, 

minden vad bikának legvadabbikába. 

Vonzalmát megírta egy marhalevélben 

nagyjából eképpen: 

Hatalmas Barom! 

Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom. 

Tudom, mily elfoglalt, milyen megbecsült Ön, 

mégis tollat ragadott csülköm, 

hogy amit a marhanyelv elbôgni nem restell, 

így adjam tudtára, Mester! 

Ön, ismervén jól a tehénszív rejtelmét, 

tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. 

Amíg szorgalmasan duzzasztom tôgyemet, 

gondolatom egyre Ön körül ôgyeleg. 

Muú! Minden bikák közt legelôkelôbb! 

Midôn megláttam a legelô elôtt, 

elpirultam, elsápadtam, 

vágy reszketett felsálamban, 

s úgy éreztem, hogy kéj oson 

keresztül a rostélyoson. 

Muú, hogy forrt a vér szívembe, 

hogy tódult a bélszínembe! 

Az a perc, mit velem Ön tölthet maholnap, 

megrázza majd egész pörköltnekvalómat. 

Ám míg Önrôl ábrándozom kérôdzve, 

vad féltés öl a szívemig férkôzve, 

és átjárja ó mind a kín, 

velôscsontom, mócsingjaim. 

Már bánom e merész vágyat, 

hisz Ön büszke tenyészállat, 

csupa gôg, 

mely után az egész tehéncsorda bôg. 

De ne féljen Bikaságod! 

Ha nem szeret, félreállok. 

Nem fog látni levert búsnak, 

mert beállok leveshúsnak. 

Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, 

s megszánja az Önért égô tehenet, 

válaszoljon hamar rája. 

Üdvözli Önt a marhája. 

 

Im a levél. Ráírva a kelte. 

Az úton a posta elôtt le is pecsételte. 

De a postáskisasszony nem vette fel... 

 



 

 

 

Örkény István 

LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! 

- Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz. 

- Sajnos, egy kissé rövid az ostorom. 

- Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit. 

- Hogyne bicegne, mikor csak három lába van! 

- Jé, tényleg... Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? 

- Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a tizenkét kutyám háromlábú. 

- Jaj, szegények! 

- Inkább engem sajnáljon, Ilonkám! Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem tizenkét 

háromlábú kutyát. 

- Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. 

- Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek tizenkét négylábú kutyával? 

- Csak nem fél tőlük, Feri? 

- Én a szúnyogcsípéstől is félek. A természet erőivel csínján kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák 

négylábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből... 

Jobb erre nem is gondolni, Ilonkám! 

- Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját? 

- Mert rosszul vezetek. 

- Azt meg lehet tanulni. 

- Félig-meddig, Ilonkám... Az ember és az autó nem egyenrangú fél. 

- Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni! 

- Elég baj az! Pedig az ember, sajnos, már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja, valójában 

azonban retteg tőle. 

- Én nem félek az autótól. 

- Csakhogy ez a Simca óránként százötven kilométert tud megtenni... 

- Ne fájdítsa a szívem, Feri... Imádom a rohanást! 

- Maga egy kissé telhetetlen. Tíz napja indultunk el Pestről, és nézze, már Siófokon vagyunk. 

- Tizenkét kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. 

- Hát persze hogy nem. Csakhogy én már Pesten behúztam a kéziféket. 

- Nem túl óvatos maga egy kicsit? 

- Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk. 

- Látja, mennyi ember? És mindenki minket bámul. 

- Irigykednek. 

- Egészen ki van dülledve a szemük. 

- Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók. 

 

 


