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Vass Tibor

Palánta

A lódarázzsal ugyanúgy vagyok, mint a lótücsökkel,
nem értem, hogy jönnek össze a szülők,
márpedig a szülőknek össze kell jönniük,
máskülönben nincs kicsiny, 
nincs lódarázs- és lótücsök-palánta, poronty, szülemény. 

Tudok extrém párokról, sovány férfi palántáz kövér nővel, 
törpe nő óriás férfival,
egészen átlagos összejövéseik vannak,
de vajon hogy jön össze ló és darázs, ló és tücsök,
és akkor ott van még a kecskebéka. 

Az egyik szülőm, nevezetesen apukám, 
keresni kezdett egy extrém könyvet, 
amelyben meg tudna mutatni nekem a lódarázson, 
a lótücskön és a kecskebékán kívül egyet s mást,

keresés közben emlékeztetett arra, 
hogy láttunk az állatkertben oroszlánfókát, és előadta, 
hogy az ő esetében sem úgy jött össze oroszlán és fóka, 
ahogy én azt elképzelem,
nem annyira extrém a helyzet.

Közben meglett a könyv,
és apukám, nevezetesen mutatva benne a képeket, előadta azt is, 
hogy majd meglett koromban jobban megértem,
nem a mókusnak és a cickánynak kell összejönnie a mókuscickányhoz,
és legnagyobb bánatomra a szarvasvarjú 
és a kengurupatkány esetében sincs szó hasonlóról,
többet ne is rajzoljam meg elképzelt, 
extrém közelüket, teljesen felesleges, 
pedig egész sorozatom van már róluk,
ezek a dolgok nem úgy jönnek össze,
palánta, poronty, összejövés, lónő, lóférfi, tücsök és bogár, 

egyszerűen szép a nyelv, a magyar, az anyánk nyelve, 
jól jött nekünk össze.
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Súlyos hiba

Ha megkérdezik, mi a nehezebb,
egy kiló csibetoll
vagy egy kiló ló száraz kolbász,
sokan rámondják, mielőtt gondolkodnának, 
hogy az utóbbi.

Ha megkérdezik, mi a nehezebb,
a matek vagy a magyar,
én ma gondolkodás nélkül a magyart mondom rá, 
a nyelvtant, a helyesírást,
mert mérget lehet rá venni, 
hogy osztálytársaim java része 
tollbamondáskor holnap itt elvérzik,
sokan írják majd egybe a lószárazt a kolbász előtt,

mert nálunk a boltban a száraz lókolbász címkéjén 
lószáraznak írták, 
és a leárazáskor boldog, boldogtalan vett belőle,
terjed a nyelvi igénytelenség,
ahogy Tibi bácsi mondaná kevésbé viccesen.

Lószáraz kolbász, haha, nevetnem kell, 
amikor Tibi bácsi hasonló viccesen, ahogy apukám szokott,
előadja, hogy ki látott már száraz lovat,
legfeljebb kiszáradtat,
gondolkozzunk már, palánták, poronty szülemények,
tücsköt, bogarat összehordhatnak a kolbászba nekünk,
de ne higgyünk el azonnal mindent,
a látszat néha csal. 


