A sárkányölő varangyos béka
írta: Heszler Áron k,o
.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy varangyos béka, aki nagyon csúf
volt. Mindenki csak csúfolta, de ő nem foglalkozott vele.
Egy nap veszedelmes sárkany érkezett az országba. A mocsárban minden
béka azt kuruttyolta, hogy majd ő legyőzi a sárkányt Legjobban a vörösszemű
levelibéka hencegett: - Majd én legyőzőm azt a hírhedt sárkánygyíkot!
nevetett. - Csak rávillantom a szememet és menten megvakul. A következő
pillanatban már le is döfom a kardommal.
A zÖld levelibéka ezen csak kuncogott: - Hú, de nagyra vagy azzal a gülü
szemeiddel! A másik nézésébemég senki nem halt bele! Az én hangom bezzeg
halálos! A kórustársaimmal olyan békakoncertet adunk, hogy a, uroidusárkány
abban a pillanatban megsüketül. Frre a céIra kiválóan alkatrmas Parola Csaba új
szerzeménye a 107-es zsoltár, melytől az őtemplom padsorai is megremegtek.
Hát még a sárkány láha|. - ezt a pápai nagybácsikámtól hallottam. A süket
sárkányt már féL kézzel legy őzöm.
A kecskebéka is beállt a dicsekvők táborába. - A fenevadat a feneketlen
tőhoz csalom. Avízbe biztosan utánam ugrik. Nekem meg van az a képességem,
hogY a hanghÓlyagtraimat felfujva avíz felszínénmaradok, így megminekiilök.
s lebegve végtgnézem,hogy a sarkany a mélybe süllyed es me nrnaá.
A beszélgetésbe ekkor kapcsolódott be a kék nyílméregbéka. - Én
Brazíliabőlutaztamidáig, hogy legyőzzem a sárkányt. Ti magyar uemt hozzám
kéPest semmit nem tudtok. Kék sz!nű, fekete pötryós bőrtimáérgezőváladékot
termel. Atámadő sárkány egyből kinyulik, amint á nyálkás bőrcimh<iz ér.
- Magyarországon is van kék béka! - dlzzogott a mocsári béka.
- Nehogy
azt gondold, hogY mert olyan messziről utaztál idáig,lailönb vagy nálunk.
A
hazai békafajok közül egyedüliként csak én tudom kék színűre-iáltoztatni a
színemet. Hangom a borospalackból kihúzott dugó hangához hasonlóan
pukkan. Hírntársaimmal együttesen olyan nagy za.li tuounÉ csapni,
hogy a
puskaropogás szerű hangtól a sárkány hanyatt-hórdok elmeneküi.
A varangYos béka nem bírta tovább hallgatni tarsai hencegését.Rögtön a
tettek mezejére lépett. Otthagyta a társaságot, s a sárkany elé Jietett.
Amint a
9árkánY meglátta aronda varangyot, abban apillanatban összeesett, és szörnyet
halt a láNárrrYtŐI. Erután már nem csúfolta senki a varangyos békát,
hanem
megbecsüIttagJa lett a békatársadalomnak. Aki nem hiszi,jarj"on
ltána.

