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Ha félretesszük, jó egy ilyen cső neki.
Vagy mit mondana Jancsó Miki
vagyJennifer Lynch,
vagy ha jedi-per nincs,
és ráér, akkor George Lucas?
Eli Roth szerint egy rossz U-vas
kellenea Vackor tetemébe.
Anyád ne nézze, de te mért ne?
A halotti toron te nő-
ket szédíthetsz, mint Tarantino.
Kár, hogy nem jöhet Akira Kuroszava,
akireKeró szaga
nagy hatással lenne. Fliegauf
viszont akkor is, ha nincs ma HUF
a zsebében, nem szedünk belépőt a Vackor torán
(pedig drága lesz a rántott kormorán).
Enyedi Ildikó
egyedül ül, Toto
megy a háttérben halkan, és Gothár
a sok virágot ár
szerint rendezgeti,
de Marton tétlenül nézi, mert egy geci.
A semmire amúgy Ridley Scott
is rászokott,
kurjantani fog, hogy „Polanski,
egy ilyen tort mikor pihensz ki?
Valahol ott ragadsz, mint Jean-Pierre Jeunet
a sánta Erzsiné’.”
Persze, visszavárja Koltai
és a cool kaja,
csak ne kérdezd, rábízom-e a
Fábri Zolira,
mint aki nem tudja, él-e még.
Pörögjél, feldobott érme légy,
énszívok, és Robert Wilsonnal a fotelt kínzom.
Majdnem így születtem. Olyan torzan,
ahogy Roy Andersson
beleordít a hiszti-lyukba,
ahonnan rálátni Kim Ki-dukra. Kicsit durva.
 

Borsik Miklós:

Makáma  

Ruhájában olyan régen rohad a rab,
valójában nincs ott, csak egy ruhadarab,
hússal töltve, úgyhogy én, bár nem vagyok egy vice-lélek,
megint azon vacillálok,
innom kéne, múltkor debil
volt a nőm is, a Milford-öböl
babonázza, képzeld csak el, ahogy egy milf ordít,
amíg a viharos vizet, a milfordit
nézi, és a parton begyűjti a port a pléd,
meg a cipőm, az ortopéd.
Barátaim elhagynak, Grün dobos lett, Kohn tréner,
otthonuk egy konténer,
mióta kiköltöztek, mert a náci bárok-
ból a lakásukba mindig valaki átszivárog.
Pedig itt, a szomszédban egy üres, ősi garzon,
és lenne hozzá nekik egy hősugárzóm.
Amúgy Óbudáról jövök, a Flóriról,
még mindig a fülemben a Dolly Roll,
nekem inkább az kell, mint amit Grün dobol.
Ő vajon elpirul ettől
aresztlirulettől?
 

Wes Anderson komoly baja 
 
…Azt hallottam szintén Westől, 
hogy Anderson színtévesztő. 
„Akkor te vagy, nem, Anderson?” 
„Igen, van egy lila borzom. 
Komoly baj, de könnyen veszem.” 
„Inkább ne vedd könnyen, Wesem.” 

Makáma 2
 
Kedvenc rendeződ TerrenceMalick. 
És ha felfortyansz, melyik?
Inkább Lars vont Trier, 
aki szerint Vackor szír,
ésKaurismäki-
nak nincsenek, csak kamuizmai?
Nem igaz, szerinte Vackor dán,
de gyűljön a gyomrában arekortán.
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„Petri Gyuri, 
hatra gyere.” 
„Aki tegez, hülye.” – 
mondta, de jött a szelleme, 
Tandori is vele. 
„Gyuri nagyon undoritó, 
nem áll távol Tandoritó’” – 
írta egyszer Petri, mától 
nincs olyan, hogy távol.

Celler Kiss Tamás:

ami belátható
ahol csak szavak vannak, ott szükségszerűen 
félreértjük egymást. de ezek már nem azok, 
ezek most mások, újak. az ilyen szavak előtt 
mondják, hogy szeretném helyrehozni, utána 
kezdenek csak bele. szeretném helyrehozni.
mert látom magam, mint egy klinikai halott: 
szánalmas vagyok, de ilyenkor még nincs 
veszve semmi sem. kérem a szívemet, 
magyarázza meg, ehelyett odaültet a képernyő 
elé, nézeti velem a fényképedet.  kérem az 
elmémet, magyarázza meg, ehelyett hagyja, 
hogy érintésed nélkül szép lassan elsötétüljek. 
hármasával telnek a napok, és közben egyetlen 
csoda sem történik. vigasztalom magam: azt 
találom ki,  hogy a problémák olyanok, mint a 
cipőfűzők – van, hogy maguktól oldódnak. 
de gyávaságból így túl sok mindent fogalmazok 
meg kijelentő módban. ezért mondom, szeretném, 
ha valaki őszintén megkérdezné: még mindig vagy 
már nem. jó lenne, mert nem tudom, mit felelnék.

sminkelés
legyenek hajszálaid megszámlálhatatlanok.
nézzem végig, ahogy a hajadnál 
fogva megszámlálhatatlan irányba húz
szét a világ. arcod kenődjön el az égen,
felismerhetetlenségig, akár a naplemente
(narancsízű pezsgőtabletta). szempilláid 
feszüljenek villanydrótokká. a bőröd 
legyen rongyosabb, mint az utcai 
szemeteskukákban az aznapi újságok, 
ajkaid pedig magányosabbak, 
mint az elázott padok a parkokban.
én tűrjem mindezt oly belső mozdulatlansággal, 
ahogy egy fa tűri önmagát. 
megsemmisülésed mégis legyen vigyasztaló,
akár egy nyitott koporsós temetés.

Celler Kiss Tamás (1995, Verbász) Sinkó-díjas költő, a Híd Kör tagja, az Újvidéki Egyetem hallgatója. 
Első kötete Anyaméh címmel látott napvilágot a zEtna Kiadó gondozásában, 2015-ben.

Seres Lili Hanna

Négy nő 
 
Négy nő ül a teraszon. Teáznak, kávéznak, cigarettáznak. 
Audrey whiskyt kortyol, főzőcsokit harapdál. 
Virginia, mondja lassan a szemközt ülő kontyos nőnek, 
én mindig is tiszteltelek, Virginia, szívesen lennék te. 
 
Köszönöm, drágám, jelenik meg a félmosoly Virginia arcán, 
nemkülönben lennék én is te, gyönyörű, bájos, a férfiak álma. 
Még ha csak ennyi lenne, mondja a falnál ülő nő, haját 
füle mögé tűrve, én bármelyikőtök szívesen lennék. 
 
A négy nő felnevet. Legszívesebben most éppen te lennék, 
fúrja tekintetét az asztalfőn terpeszkedőre. 
Frida, kérdi Virginia. El tudom képzelni, mondja, el, 
hogy Sylvia mélyen belül valójában egy Frida. 
 
És te melyikünk lennél, Frida? 
Három szempár néz kedvesen a füstben ázó alakra. 
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