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Paper Boy
I.

Rajzaim öngyilkosságot kíséreltek meg.
Nemi irányultságom lekötötte anyám 

üldözési mániáit.
Az alsó fiókban kuksoló meztelen fiúk miatt
rendszeres razziáknak voltam kitéve.
A fiatal királyfiak többségének levágtam 

a farkát
kollázzsá degradáltam őket.
Végül mind a hamutartóban végezték:
fiatalon haltak meg.

Az iskola színpadán állok,
szemben bolsevik csökevények.
Három óra forradalom nélkül:
„Belőled nem lesz szar se,
Kauer, Kauner, Gauner!”
Azóta nehezebben fejezem ki magam.
Minden fiatalkori zsengém magamba 

daráltam.
(Banksy-szindróma.)
Amikor a sebemből kihúzták az ujjukat,
diagnózist követeltek,
pontos leírást, sablon szerintit.
„Ha akarod, kapsz pár jó tanácsot is,
de előbb vedd le a kezed a cerkádról!”

Keresem magam
és  új lényekbe lényegülök.
Könnyelműen,
hosszú faszmadarak alárcában
kóstolgatom hiányom
mélységeit.
És minden egyes friss ráncot
saját jellemem részévé teszek,
szép vagyok,
amennyire csak az ifjúság megengedi.

Tizenöt év,
akár egy tiltott határátlépés előtt.
Az önmegtartóztatás nem jelentett semmit,
a férfiklubok közepén jártam-keltem,
mindenki az angyali privilégiumokra 

vadászott.
Kizárólag kertekben adtam el magam,
és királyi módon elszórakozatott
a hullák újjáélesztése.

A L E Š  K A U E R
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A gyönyör elharapott nyelve.
Isten áldotta kölyök vagyok
egy parkourbajnok kilenc életével,
Pasolini-süvölvény, 
elég intelligens ahhoz,
hogy értékelni tudjak minden nüanszot.
A kutyasétáltató száműzötteket sétáltat
feketében és négykézláb,
a pucér hátsók szigorú prédikálása közben,
ehhez az olasz fiúk csak annyit fűznek 

hozzá: „vaffan”.

Pályakezdők hősi hajlamokkal
és zéró örökséggel,
úgy tizenhat-tizenhét évesek.
Jól ismert, huzatos gyerekkor.
Fejünk fölött
vinilbolygók lógtak.
A tű hegye körbeért a szíven.
„I catch a paper boy”
Lenyeltük
az összes proteinport,
a fatereink sisakjait mint óvszert húztuk 

magunkra …
(A few years before Daft Punk put them on!)
 … és reggelig szeretkeztünk.

Mókásak lehettünk
ezzel az egzistencialista kinézettel,
a testet hevítő árkádiai tűz
ritmusába rendezett mozgással
a hétvégi éjszakák fényeiben,
mikor még egy közönséges ölelés
is perzselt.

Adrenalidisztorziók örvényében kavargott 
a por,

a power electronicsre rátámadt a gitár,
folyékony basszus-futamok  Dior-illata.
Régine fényes szoknyában ropta,
francia beütéses harisnyák
és a mindenütt jelenlévő kaszás!
Hogy az emberiség nem érdemli a szerelmet,
már első  hallásra világos volt.

És rajtakaptuk a saját egzisztenciánkat,
amikor egy kétmilliós
Botticelli-kagylóba vizelt!
Sem a lábköz matt feketéje,
sem a fehér porcelán aranygyöngyei
nem tiltakoztak ellene,
hogy hogyan húzom le bokáig az alsóm,
hogy a városi park nyirkába 
kiáltsam:  
„Végigkúrjuk a Bálint-napot,
szerelmem!“ 

III.

Átfutottak a testemen
és azonnal elkeveredtek a tömeggel
szemközt a digitális nirvánákkal,
büszkék, akár a magasra tornyozott élet.
Egész életemben csak elvesztem az 

angyalokat,
csak a hit marad, gyermeki szemmel
figyelem a kis udvaron a fekete macskát,
melyre váratlanul csap le egy ragadozó.
Kegyetlenül kivájt szív.

Kezem a preparált zongorám.
Percnyi por,
percnyi kalapács.
Ez most happy end vagy katasztrófa?

Aleš Kauer (1974) cseh költő, zenész, képzőművész, az Adolescent Kiadó vezetője. A vers Happy End című kötetéből (Adolescent, 
Jihlava, Praha, 2020) való. Költeményei korábban a Magyar Lettre Internationale, az Irodalmi Szemle, illetve a Tiszatáj hasábjain 
jelentek meg magyarul.


