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STANKOVICS MARIANNA versei

Disztópia

egymást roncsolók
az átlátszó pince-mélyben
tépőfogsoruk
talán a másik hiánya
a szobákban 
botladozó, tanácstalan lelkek
rakodnak, keresgélnek
ajtajuk zárva
szívük későre jár
kint hízott férfiak nők
a holdat kolbásszal eszik
reggelig 
talán meg is zabálják
kártyáik és a zsetonok
a semmibe csúsznak
a rulettasztal négy sarkán
a hegyeket már zsákokba tolják
elégnek mint majd a kontinensek
a halott erdőkről elnevezett
krematóriumokban 
ott az évszakok
csak a kéményeket összekötő
fulladt transzparensek
a lépcsők önmagukat visszabontó hálók
csomóikban halott molekulák

Nem toldalékolható szavak

a mert hazugság
a tehát hibás ejtés
a talán tán tautológia
a mihelyt kifundált
az ugyebár borzaszt
a csak első vázlat
a hogy séma
a meg téves szerelem

Fázis

néma voltam: nem szóltál hozzám
süket voltam: mindig beszéltél
vak voltam: térképet mutattál
béna voltam: „értem” futottál
börtönben voltam: szárnyról szavaltál
halott voltam: síromra álltál
feltámadtam: kerested hamvaim

A zsírgomba

A zsírgomba mértani idom. 
Lemezkéinek száma arányos.
Tönkje kobaltkék.
Tónusa multilaterális.
Tengelye el(f)ordítható.
Aurája trivágó.
Élőhelye Szederkény, Tárkony.
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KORDA ZSUZSA versei

Elfogynak

Végül elfogynak a szavak.
Végül elfogynak a szavak
Végül elfogynak a szava
Végül elfogynak a szav
Végül elfogynak a sza
Végül elfogynak a sz
Végül elfogynak a s
Végül elfogynak a
Végül elfogynak
Végül elfogyna
Végül elfogyn
Végül elfogy
Végül elfog
Végül elfo
Végül elf
Végül el
Végül e
Végül
Végü
Vég
Vé
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