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STANKOVICS MARIANNA

History

az árulások a piacon kezdődtek
kis fehér köveket nyomtak a vakok
és koldusok szemébe
megnémulsz ha a nyelved alá teszed
a fák a zsebükbe hurráztak
mint a stadionok népe
mikor a szívét feláldozó focistát kiviszik
a teremőr nem értette miért ünneplik a halott torreádorokat
és rövid fésülködés után a bika pártjára állt
közben az erdőben a vadászok levették kalapjukat
a pár perce még gyanútlan teteme fölött
a hajtók pedig csámcsogva
mondták milyen jó
hogy ma már
csak vadászok őzek és ritkábban hajtók indulhatnak
az akár a halálig tartó agárversenyeken

a kutyák ismét az ember mellé szegődtek

Die Winterreise

Égtájak nincsenek.
Egy köröm alá írták a végzetet.
A Hold levágott köröm.
A füst kutyák torkából kúszik fel az égre.
Lent térdeplő kalyibák.

Apollinaire

M hiába tűzted kesztyűdet acetilénfalra már nem vívok érte sisakom porban 

Á rajta rozsda a fecskék könnye tőrfogak hasították szét keskeny kis szárnyaikat

R nagy rét a világ csöndje

TUDHATOD TÖBBÉ SOSE Ó IDŐ HANGJA

A város részletei

most feltűnnek az üres üvegmedencék
mellettük önmagukba fordulva
piros asztalterítőkön sokan hevernek
fülükbe üvegvonóval húz a hegedűember

a beomló paloták
templomok oldalánál
véresre lépegetett térddel
dúdolnak a hiányéletűek

a kesztyűliliomokat kutyák szagolják

a kövezett főtéren
a jósnő éppen búzát vet
egy itatóspapírrá áztatott holttestre

hombárrá derülő égbolt

valamit súg egy kövér asszonynak
aki eljut még a piócahajú nőhöz
aki harmattá fejtett lávakövet reggelizik

gyere egyél velem most ez a legtöbb amit tehetünk
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Abszurd

Felértékelődött a világ
most már senki sem veszi meg
az utcán söprik mint a koronát
matracba tömik élelmes emberek

az Én üvölt:
hol lesz a világ
ha meghalok

csak vízre fektess
a szememre tegyél
két kihunyt csillagot 

Noé

Ha majd gyilkolni kell
te vedd magadra az őz ruháját
keskeny lábaddal dobbants a földre
megnyílik az iszonytató szakadék
benne mélység és magasság összekeverve 
a tűzből kilépő ember végigrohan a világon 
ha lángol az ég is
akkor igen akkor
vidd magaddal
az utolsó könnyet

Hit, élezve

légcsőrre kitágult tempó tolakodék
mindig az álhelyek
sorbank-állás
leszárazott arab szám
átutálás
értékarány-igazság
retartarozás
nyeglétra
térkerék demotivitás
tompora mutantur
zsinórpangás
berepdesés
élszűkület
dérnyomás
ínyszáracskák
komplementerek
télálló éltényes 
átzuhanás
kalibrálás
csoportos beszedés
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