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akár szöveteken átsejlő leplesen sokszemű zöld bogarai bundákon is át-bundult csökevény-kiállítás ordas 
kurátora Casanovától az ön-paródiáig –
lépesméz-negédes méhek tantrikus tántorgásáig

…(mert) Szent a vonaglás – Szent a vonaglás (mert)…

(és) véresek a fogadalmak
zátonyra akadt párnacsaták
önkielégítés-bemutató és homloküreg-gyulladás
(Szent a vonaglás – Szent a vonaglás) – 

mondom már Junának (Barnsnak), és mondom Virginiának:
egy operalibrettó egy tudósnak maszkírozott hormonkezelt báró egy műlovarnő szalonjában kisfiú-cso-
portnak öltöztetett 
(sörény- és farokszőr-tupírozott) pónilovakkal / borotvált cerkófokkal kiéhezett balerina-aggastyánokkal 
a lírai gyötrelmek mellék-kúriájában földrengés-közeli mesterlövészek szabadnapos ostorozásával elegy 
akár sejtelmekkel fecskendezett (félretett) selyemharisnyára akasztott féllábú üzenet… – –

Későre jár(ok). Az ég tiszta…
Most át kell nézni magamoon…
Ó: halmozottan gyógyulook… – –

Másnap:

Vízzel ellepett gumi-cellában
az őrült, néma asszony
hét nap alatt szült meg
egy hatalmas nyelvet*

*hatalmas, vergődő, vérdarabos nyelvet – 
és egy makulátlanul fekete abroszt =

így ébredtem… – –

„Sors-szerű mindez” – búgja egy harang, suttogja egy kölcsönvett, megrepedt fahang –, sors-szerű, mint 
pólyába-fulladt pisztoly; mint kivégzését álmodó herceg magömlése; mint biztosítás nélküli, szülőott-
hon bejárati ajtajához támasztott, álló koporsó… –

Ám szép az elkenődött toll tinta-foltja (a nagy-kislány mellén, a hálóing alatt), akár faodvakban a negatív, 
kérges-kalligráf arc-nyomat pára-zac… – Igen. (…)

SZÉKELYHIDI ZSOLT – BERKA ATTILA

Mákikus versenyv

az SPN krú előfőzőse

I . LEVES
Mákonyos szilvarémlé makrélamasszán

Hozzávalók:
mák, halkonzerv, fűszerek, víz, paradicsomlé, szilva

Oldalvást hord a halad
rá a tálra, használj
bődületes fűszereket,
de mindig vigyázz
a folyadékbevitelre!
Halad a hordó, telik,
de ne túlozd el a szóda
jelenlétét,
a lucsok nem egyenlő
a fölázott miszlikkel,
ami fel-le hajókázik
a szűretlen máknedvben.
Na igen, a mák!
Azt rakd kelni, mint a tésztát,
előre jól felerőzött folyadékba,
erezetjén szivosodjon, puhuljon,
és kapjon gellert a borstól,
ami minden ételből
elengedhetetlen.
A hal masszul,
a mák mattul,
szem-szájnak imponál,
még egy kis lé,
még egy kissé
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nyomkodni ildomos
bárddal, klopffal,
törővel, késelni is járja.
A törődéssel készített
ételt ülepedni állítjuk
asztalsarokba,
gravitáció hadd húzza 
magához az elhullott haldarát.
Az ínycsiklandó máklét
hűlve fogyasszuk,
kistálba mellé vagy bele
a halpüré pőrén adekvát.

I I . FŐÉTEL
Luccsantott löncsmákony borágyon

Hozzávalók több személyre:
mák, löncshúskonzerv, prézli, fűszerek (só, bors, paprika), víz, 1 ü. vörös- vagy fehérbor, tetszés szerint 
májkrém, tojás

Dzsamiszka klopf, dzsúdóhente dzsá!
Egyedi aprítás, zúzkodás, harakiri-
késed a szóeszelőben,
szószreszelő
öklöd alatt nyeklik a nyúzott
vacsoralöncs.
Öntsd rá, ha elvágtad apróra, édes,
mákom-bákomodat,
fejeld meg az ételt
főfejezetnek
tuning-ópiáttal,
lesd a hatást, keverd jól meg, 
hadd illanjon, kenődjön ki
hajadonfőtt, fejedelmi 
fantasztikus, ez a lényeg!
Fantartikus, feneketlen,

ne feszengj már, rajta, suhints
bárddal, lekaszálva
kisebb helyen fér el
a sűrítmény.
Artdzsem dzsámbori
jámbor fűszervagányban,
fűszag és ópium-
vihar az ibrikben,
elragadó, ragadós
ragacs-pancsolódás
percekig, szódásra lóhúst 
keverni, kimerni, kibírni,
kész, megállj!
Lett ez a löncsmák,
bontsd ki a borlét,
passzítsd a végét
a beöntőlyuknak.
Utolsókat rúgjál 
bele a lábba,
asztalod végébe,

Fo
tó

k:
 Z

ol
ko



12 13

nyomkodni ildomos
bárddal, klopffal,
törővel, késelni is járja.
A törődéssel készített
ételt ülepedni állítjuk
asztalsarokba,
gravitáció hadd húzza 
magához az elhullott haldarát.
Az ínycsiklandó máklét
hűlve fogyasszuk,
kistálba mellé vagy bele
a halpüré pőrén adekvát.

I I . FŐÉTEL
Luccsantott löncsmákony borágyon

Hozzávalók több személyre:
mák, löncshúskonzerv, prézli, fűszerek (só, bors, paprika), víz, 1 ü. vörös- vagy fehérbor, tetszés szerint 
májkrém, tojás

Dzsamiszka klopf, dzsúdóhente dzsá!
Egyedi aprítás, zúzkodás, harakiri-
késed a szóeszelőben,
szószreszelő
öklöd alatt nyeklik a nyúzott
vacsoralöncs.
Öntsd rá, ha elvágtad apróra, édes,
mákom-bákomodat,
fejeld meg az ételt
főfejezetnek
tuning-ópiáttal,
lesd a hatást, keverd jól meg, 
hadd illanjon, kenődjön ki
hajadonfőtt, fejedelmi 
fantasztikus, ez a lényeg!
Fantartikus, feneketlen,

ne feszengj már, rajta, suhints
bárddal, lekaszálva
kisebb helyen fér el
a sűrítmény.
Artdzsem dzsámbori
jámbor fűszervagányban,
fűszag és ópium-
vihar az ibrikben,
elragadó, ragadós
ragacs-pancsolódás
percekig, szódásra lóhúst 
keverni, kimerni, kibírni,
kész, megállj!
Lett ez a löncsmák,
bontsd ki a borlét,
passzítsd a végét
a beöntőlyuknak.
Utolsókat rúgjál 
bele a lábba,
asztalod végébe,

Fo
tó

k:
 Z

ol
ko



14 15

abrosz alá,
főzőfelhajtásba.
Örömmel helyezd majd
kerti tányérkákba
s jöhet a nyelés-nyalás,
szép számmal
szószbanyúlás.
Hajrá, egyedek!

I I I . DESSZERT
Szeplős szexike

Hozzávalók:
A trutyihoz: szörp, szirup, szőlő vagy szilva, esetleg szeder, befőttlé ízlés szerint, rózsaszirom vagy 
mentalevél.
Ja, mák!
Babapiskóta alapra.
A felső réteghez: méz, kakaópor, tej, 3in1 kávépor.

Öntörvényűen áztasd
a mézben a mákot,

két kézzel szeld
a szőlőt, a szemeket
hajítsd egybe
a lábosban a löttyel,
szórd rájuk a szirmot,
levelet!
Kalandos keveredés
következik, vegyülnek
az ízfokozatok, nő a hőérzet, 
természetes is lenne, 
hogy szintet lépj már, 
na, lódíts rájuk az édesből,
csurgasd szépen a szirupot,
két-három borításnyit,
hadd henteregjenek
együtt a szemek, száj-
ingerek, mint a fogak
a nyelvnek, a giga 
nyelésnek, a lábak 
a menőknek dolgozzanak.
Önkezeddel vess véget
a keveredésnek ekkor,
rakd pihenni a kanalat,
mert jön a sűrű 
cukorszaft,
porokhoz tej,
mézhez a mák, 
sötétledjen a barna,
tapaszodjon a máz!
Szexi csuromokat
most csűrd csavarintva
piskótádhoz, babám,
hagyd mázlani-folyni
készítményedet,
hogy végül 
sűrűdő öntvénnyel
csokokoronázd a mézletes,
szeplőtlen sütödetesteket,
s akkor minden baba lesz!
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