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A Kétfarkú Kutyapárt programja
A rajzokat készítette és megjegyzéseivel ellátta: 

Keresztély Kata  



Az új állatfajok sokszínűek és vidámak lesznek. Olyan állatfajták keresztezéséből kelnek majd életre, 
amelyeket a legnagyobb valószínűség szerint még évszázadok múlva sem fenyeget majd a kihalás veszélye, 

ily módon biztosíthatjuk a folyamatos utánpótlásukat, és az újabb alfajok létrehozását. Elsősorban kedves 
kutyákat keresztezünk majd más, még náluk is szelídebb állatfajokkal: a színes műanyag játékállatokkal, így 
például a foltos játékzsiráffal. Az alább látható rajzon eddigi kísérleteink eredményei, a megnyújtott nyakú 

kutyák különböző variációi láthatók, középen a legjobbra sikerülttel.  



Az alábbi rajzon a cérna testű sakállal keresztezett kutya látható, amelyik arányaiban tökéletesen megfelel 
a kor esztétikai elvárásainak és háziállatként még gazdaságos is, mert csak igen keveset eszik. 



További fajokat képeznek majd a kétszínű szelíd és békés műanyag 
őzgidák: 



A madarakkal igen jó barátságot ápoló rózsaszínű elefántok:



Ez, akárcsak az összes többi állatfaj közti feltétel nélküli barátság és egyetértés azáltal válik majd lehetővé, hogy 
a fent említett módszernek megfelelően új madárfajokat is termetünk, amelyek a korábbiaknál sokkal színesebbek 

és vidámabbak lesznek. Mindennek köszönhetően véget vethetünk a holló és a róka közti évszázados 
ellentétnek, mivel a hollót a rókáéhoz hasonló szép, vöröses-lilás tolldíszbe öltöztetjük, így nem lesz többé 

kisebbrendűségi érzése csúf és vész:jósló feketesége miatt:



A vadkacsák szürkés, fakó színekben játszó tollazata, műanyag testvéreikéhez hasonlóan, szép élénk színűre vált 
majd, akárcsak a pontyok piszkos-szürke pikkelyei. Ez utóbbiak önnön szépségükre ismerve ily módon a kacsákban, 

vidáman és nevetve várnak majd sorsukra:



És ahogyan azt az alábbi rajz is mutatja, akkor sem lesz gond, ha a halastavak kiürülnek: a vidámság és 
sokszínűég akkor is megmarad:



Sőt, még ha a tavak ki is száradnak a szép színes kacsák 
akkor is csak úsznak és úsznak majd körbe-körbe… 



Az alábbiakban még néhány, már kitenyésztett műanyag állatfajta portréi láthatóak, amelyeken hétköznapi 
tevékenységeik végzése során örökítettük meg őket: különféle szárnyas és szárnyaiktól megfosztott négylábú, 

kígyótestű illetve halfarkú madaraké, a lila majomé, egy, a teve és az elefánt keresztezéséből született 
növényevőé és egy, még definiálatlan fajtájú, kissé még vad kék emlősé, amelynek szelídítésén még dolgozunk. 







Ily módon – de természetesen csak a mi hosszú és kitartó munkák gyümölcseképpen –, valósággá válhat majd az 
a világ, amit nemzetünk egyik nagy énekese, aki az állatvilág iránti szeretetéről és tiszteletéről már megannyiszor 
tanúbizonyságot tett, megálmodott: az a világ ahol „akkora boldogság van, hogy ide már csak műanyag állatok 

járnak”. (Lovasi András: Csiga)
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