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LAUER GÁ BOR

vicc
ál mod ban min dig vis  sza fe lé szü letsz
hát só gon do lat ként, hát ha így ré sze
sõt ta lán ala nya le szel a vicc nek
de köz ben min dig el sü tik és
mi re rá jössz, ma ga a vicc az
hogy so sem érsz oda
megint le ma radsz ma gad ról

polaroid nyár
mint tü dõ be ke rült mák sze mek, szin te visz ket a táj
ahogy a nyár szí ne iz zad ság folt ként át üt a ké pen
és ön ma ga alá ol vad a lá bat lan idõ
míg az ár nyé kok – mint el sõ mo sás után a ru hák
sa ját bõ rü kön át il lan nak el, akár a vers

kü szöb
utol só sza va it ki mon dat la nul hagy ta a kü szö bön
és egy re gyak rab ban bot lasz be lé jük sõt
las san a la kást is túl nö vik mert a hi ány
min dig sok kal na gyobb mint ami tény leg hi ány zik
ta ní tot ta ré gen te meg em lé kez nél több re is
de csak a kü szö bön túl, õ pe dig vis  sza jön ne per sze
ha át fér ne köztük…
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le hagy
a pá rás üveg re raj zolt
il la tok kö szön né nek
már nem vagy ott
a tü kör be né zel
hát tal állsz
már megint le hagy tad
ma gad

éke zet
csont tá der me dõ hal vány kék
sza gú mo so lyok
va la ki megint be szo rult
két éke zet kö zé ál má ban
és ful dok lik ahogy
az éj sza ka fé reg alag út jai
fá zó san ös  sze hú zód nak


