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Magazin

miképpen e teltkarcsú
palimadár belopta magát
a szavazók szívébe, aképpen

lopakodtam be az Fõvárosi Állatkert
Kis-sziklájának pingvin-lakta tövéhez,
hogy közelebbrõl szemrevételezhes-
sem a legtetszõbb ábrázatú példányt.
Az egyik gondozó hölgyet faggattam,
merre lelem Tóbiást. A kedves hölgy
feleletébõl megtudhattam, hogy a ke-
resett egyed éppen tanúkat mellõzve
s ezért láthatatlan elvonult kötelessé-
gét végezni – tojásain ül…
Némiképp gyanakodván, hogy tán
áldozata lettem az elhamarkodottság-
nak, miszerint feltételeztem, hogy
Tóbiás ivarát tekintve hím, rákérdez-
tem egyenest a valóra. Abban a meg-
tiszteltetésben lehetett részem, hogy
e madár szinte érkezésemmel egy
idõben váltott nemet. Tudniillik ping-
vinéknél csemetekorban nem lehet
csalhatatlan biztonsággal megmon-
dani leányságot, avagy legénységet
(leszámítva fölös és kockázatos vizsgá-
latok igénybevételét). Így hát marad
a tapasztalatokon és megfigyeléseken
nyugvó szemek általi vizsgálat, mint
például testnagyság-vizslatás, szexuá-
lis pozitúrák kifürkészése és rácsodál-
kozás ülep alatti tojásokra. Míg Tóbiás

ez utóbbiakon
foglalt helyet
szemérmesen, én
magánéletérõl fag-
gatóztam. Nyilván-
valóan korábbi
idõkre tehetõ
eladósorba jutása,
s Gilbert ama
madártárs, ki nem
hagyta õt pártában
hervadni el.
Õk ketten számos
dologban hason-
lítanak, talán
legfõképpen
a megtévesztõ
látszat (és tojások)
keltésében. Ugyan-
is Gilbertrõl is
kiderült, hogy
nem éppen férfi
a talpán...
Letépve az elõítéle-
tek láncait, akár
pingvin a heringes
vödörben halászgat-
tam tovább a sze-
relmi hajlandóság
zavaraiban. Úgy
látszik, ha testi
szomjúságot kell oltani, e szárnyasok
sem szõrszálhasogatóak párválasz-
tásuk folyamán. Ellenben igen mo-
nogám és hûséges természetûek,
s noha az erény mindenképpen tisz-
teletet követel, mégiscsak örömteli
lenne idõvel szülõkbõl nagyszülõkké
is válnunk. Reményekre adhat okot,
hogy a minap friss szállítmány érke-
zett az Állatkertbe tucatnál is több
pingvinfiú személyében.

Bízva a rajtaütés sikerében, hogy a saj-
tótájékoztató alkalmából személyesen
is kokettálhatunk a jómadárral, s meg-
tudhatjuk, hogy látszat- és tojáskelté-
sen kívül mikkel múlatja szabadidejét,
illetve mily pontos paraméterekkel bír
is õ derékbõségétõl kezdve gyomra
heringbefogadói képességéig.

(Folyt. Köv.)

Halusz Léna

Tóbiás a befutó
Elõzõ lapszámunkban felhívást tettünk közzé; olvasóink segítségét kértük
pingvin-örökbefogadási vállalkozásunkhoz. Ezennel közhírré tétetik
a Linuxvilág totyogó befutója: nem más õ, mint Tóbiás (szül. 1998, Rostock).
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