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Kisállatkereskedés

– Jó napot kívánok!
– Jó napot, édesem, miben segíthetek?
– Elnézést, ez nem egy kisállatkereskedés?
– De igen, galambom, ahogy mondja.
– Akkor egy kisállatot szeretnék.
– Mégis mekkora legyen ez a kisállat?
– Nagy!
– Hogyan tudná még jobban megfogalmazni, hogy kivá-

laszthassuk közösen az önnek való kisállatot?
– Tenyeremben ha elfér, az jó, de ha a melleim közé be tu-

dom szorítani, az még jobb, persze csak ha nem éli meg csap-
daként.

– Értem. Repülni tudjon-e ez az apró jószág?
– Ó, erre nem is gondoltam. Olyan is van?
– Hogyne volna. Most érkeztek beszélő papagájok Egyip-

tomból. Elismétli maga után, amit mondott.
– Komolyan?
– Persze. Próbáljuk ki. Képzelje el, hogy én vagyok a papagáj.
– Elképzeltem.
– Most mondjon valamit, drága!
– Nem is ilyen egy papagáj!
– Nem is ilyen egy papagáj!
– Nahát, ez tényleg működik.
– Mondtam. Nem véletlenül ajánlom önnek nagy bizton-

sággal, hiszen folyékonyan beszélnek tizenhárom nyelven, 
megismétlik, amit mond, de olyan is van – igaz, ez csak ritkán 
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fordul elő –, hogy kitalálják a gondolatát, és előre bemondják. 
Fogadjunk, hogy ezt is ki akarja próbálni!

– Nahát, honnan tudta?
– Már megint én voltam, a papagáj. Látja, működik.
– Miért bámul ennyire? Maga ki akar kezdeni velem?
– Látja, most meg ön volt a papagáj. De a lényeg, hogy mű-

ködik.
– Nahát, ez tényleg bámulatos. De vajon mennyibe kerül 

egy ilyen sokoldalú házikedvenc?
– Az ára bizony nem olcsó, de nem is lehet az, hiszen mesz-

sziről jött, a fele utat saját maga repülte, így sikerült legalább 
50% útiköltséget megspórolnunk, de a túra fennmaradó részé-
ben repülővel szállították.

– Mondjon egy számot!
– Tizenhat.
– Tizenhat mi?
– Hogyhogy mi? Mondtam egy számot.
– De úgy értem, hogy euró vagy dollár, esetleg forint vagy 

batáta?
– Batáta? Látja, most egyikünk sem papagáj.
– Persze hogy nem. Meg tudom esetleg nézni a kis aranyost?
– A kis aranyost sajnos nem, de a papagájt be tudom hozni.
– Arra gondoltam.
– Tudom.
– Hiszen maga is egy papagáj.
– Hiszen maga is egy papagáj.
– A rágcsálók is érdekelnének majd.
– Ó, az a jó hírem van, hogy ez rág is.
– Nahát! És milyen kis színesek a szárnyai. Na és a fejecské-

je, mint egy kis búbos vöcsök.
– Pontosan. Ez azért van, mert álcáznia is jól tudja magát. 

Nem véletlen kerül háromezer euróba.
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