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Kulináris szófőzet

A nyári konyhán, télies szerelésben két szegény kobold főzi a
társulat ingét. Az üst színültig tele. No, még egy kis juharfalevél,1

articsóka, miegymás. A kotyvalék (massza) kevélyen dagad. Úgy
látszik, ma ez lesz ebéd re. A vendégseregek már trombitálják a
jelet, hogy éhes a handabanda. Nyalják-falják a szájuk szélét,
mintha lakodalom lenne. (Nem volt alapja – sem kalapja – ennek
a tévképzetnek.) Az ízletes étkek sületlensége távlatos gondola-
tokkal áldotta meg a résztvevőket.2 A jelmezeket azért kiosztot-
ták, s mindenki gondosan elkészítette sminkjét. A hoppmester
áldása már – mint a jóféle illatok – ott úszott a levegőben. A fel-
szolgálás rajtra készen állt (ült), volt, aki fél térdre ereszkedett.3

A hangzavarban félreértések keletkeznek. – Hol van a lajtos
kocsi? – Ez a kérdés egyre többet hangzik el, mintha süket
füleknek szólna a nóta.4 A hangulat már-már tetőfokára hág, a
manók vadul keverik a kását.5 Lehet, hogy a mai programban
kásahegy-építés is szerepel,6, a fölösleges kilók eltűntetése
végett. De lehet jelentkezni a JCB, Komatsu, Poclain és
Catepillar munkagépekhez is, segédgépkezelőnek.7 Az ebédlőbe
halk robogással érkeznek a gyorséttermi fuvarok, hideg-és
melegkonyhai fantáziák. A fehér sipkás mesterszakácsok (sza-
kácsnék) elmerülnek (egymásban) a népkonyhai kondérok
mélyén, hogy tanulmá nyozzák az odakozmált Michelin
csillagokat. Az elle  nőrzés teljes gőzzel folyik. Végre: terítenek!
A tavalyi etikettverseny győztesei. A házi faloda hángedlit lenget,
fogadásokat kötnek az első tányértörőre.8 B. Laci bácsi, féltve
őrzött receptjeit szalagtésztára írja, hogy így is befolyásolja a
gyomornedveket. A becsinált levest tisztába teszik, a malacsült
szájából kilopják az újévet. A tökös-mákos rétes hívei (és ellen-
ségei) brutális erőpróbát folytatnak. A desszertbajnokok csatáját
a harmadfű krónikák szénsavval dúsított harmatcseppel jegyzik a
formatervezett szalvétákra. A feminista fanfárok hangja már el -
osz lik a mozarellás alkonytban… A kulináris mennyből e szózat
hallatszik: Nincs jobb, mint a túrós kávékrém őszi tarackkal! 9

1 A juharfalevél olyas fűszer, amelynek két különböző hatása van a
nemi életre. A levél mintázata (ha sokáig nézzük) optikai csábítás-
sal ér fel. Az íze – megszárítva, mozsárban összetörve – hasonlít a
kurkumához. Bájitalok nélkülözhetetlen alapanyaga.

2 A résztvevők különböző összetételéről a krónikák zavarosan
beszélnek. Egyes feljegyzések szerint a IV. Disznó idejében történt
mindez, a bőséges makkhullásos években. Más források szerint az
éhség lázadások leverése után mindez, a nagy herélések idején.

3 A szokásos rajthelyzet, amelyet az olimpiai kézikönyv rögzít a
chicagói értekezlet alapján.

4 A nótafák legnagyobb bánatára.
5 Valójában a különböző összetételű (alap)anyagok kásaszerű, sűrű

péppé álltak össze.

6 A mesék nélkülözhetetlen kelléke, melyet különböző módon lehet
„legyőzni”. Átrágni – ez a klasszikus módszer. Azonban a különböző
manófalvi kézikönyvek számos más megoldásra is felhívják a figyelmet.

7 A tanfolyamokra jelentkezni lehet másoddiplomával, másodvetés-
sel, másodfeleséggel. A szükséges okmánybélyeg – 100 bikmakkért
– a helyszínen megvásárolható. 

8 Az első tányértörő szerencsét hoz. Ennek nagy hagyománya van
éttermi körökben. A szerencsétlen ingét-gatyáját levettetik, kis
cafatokra tépik, és medalionokban árusítják.

9 A meredek röppályájú búzát rendszerint az égbe lövik, majd
kikelve, megérve, helikopterrel aratják. Az aratóünnepségre
angyalok, pilóták és légi akrobaták érkeznek szép számmal.
A tarackból font koszorút – az ünnepség után – a Fradi kapufájára
akasztják. (Kis zöld emberkéknek tilos a belépés!)
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nyomod se látja

állampolgári rémület
(zsír)pecsétes papiruszára
hiába hoznak gyógyfüvet –
felépülésed ki van zárva

hideglelős a hivatal
ezért hiánnyal fenyeget
hiába zeng angyali kar
– leszólja családi címered

ugorhatsz akár egyenest
a feneketlen tóba
utánad nyúlni mégse rest
álmatlan kommandója

elő citálnak légy nyugodt
jegyzik (hűn) vallomásod
ártatlan (megbánt) mondatod
mely néked vermet ásott

bulvárlapokban címlapon
vadásznak becsületedre
e civilizált (ál)vadon
megéled minden este

de terved máris napra kész  
miként oszolhatsz köddé
s nyomulhat a marhavész
nyomod se látja többé


