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Jász Attila

A spenót, a jégszekrény és 
a szó

János bácsi nem szereti a spenótot. Már gyerek-
korában sem szerette, a spenótot, bár akkor még
csak Jánoska volt. János bácsi azóta sem szereti a…

Anyukája azt mondta neki, a spenót pedig nagyon 
egészséges, meg kell ennie, vas van benne. S ha nem
eszi meg, még holnap ebédre is spenótot fog kapni.

Nem nagyon tetszett a spenótban lévő vas dolog a
János bácsinak, és a színe se volt valami guszta, hát
még a szaga. Arról jobb nem is beszélni. Nem ette meg.

Így a következő napon is spenótot kapott ebédre a
János bácsi, akkor még Jánoska. Természetesen nem
ette meg. És anyukája azt mondta, büntetésből még 

a rákövetkező napon is azt fogja megkapni ebédre.
Ám addigra a spenót fogta magát és szépen megromlott.
Mivel a János bácsi gyerekkorában még nem volt hűtő-

gép, csupán jégszekrény. Így meséli mindig, ha nálunk
vacsorázik. És attól fogva a János bácsinak nem kellett
megennie a spenótot. És a János bácsi azóta sem szereti

a spenótot. Sőt, ha csak a spenót szót meghallja, hány-
ingere támad. Sőt. A János bácsi költő lett aztán, nagy-
korában, de nem spenót szó miatt, és azt szokta mondani,

nem csak a spenót, a szó is megromlik időnként, hiába
jégszekrény
vagy hűtőgép.



18

Bolha és a bolhák

Kutyámat Bolhának hívják.
A kutyámat bolhák marják.
A kutyámat azért így hívják,
mert a vérét folyton bolhák szívják.

Ha szólok, hogy Bolha,
már ugrik is nyomba’.
Ha becézem kedvesen, gyeridebolhás,
már hozza is oda a rengeteg bolhát.

Anyukám nem engedi be Bolhást,
ne legyen az egész lakás bolhás.
De ha anyukám elmegy a boltba,
már nyomul is befelé a Bolha.

De csak amíg anyukám elment a boltba.
Elvagyunk mi békésen, én és a Bolha,
no meg a névadó bolhák.
Ők már ragaszkodnak hozzánk.

Bogárvonat

Volt egy bogár,
neve Bogár,
várta őt a
tágas világ…
Egy szép napon
útnak indult,
vagyis inkább
egy ablakon
hopp, berepült,
világ körül
útnak indult…
Merthogy vonat
volt az ablak 
mögött. (Mi más?)
S tudta Bogár,
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minden bogár
is így csinál…
Ha hívja már
a nagyvilág,
minden bogár
vonatra száll…
Hazáig már
(ja, a honvágy!)
meg sem is áll…




