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On Feet of Gold

Arany lábakon
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This is Real Timing

Ez a jó idõzítés

Ez a jó idõzítés
Egy pillanattal a bolygó felrobbanása 

elõtt
Találom meg a hozzád szóló

szavakat
Kevesebb fényben sokkal szebb

az álarc
A maszkmester ujjain keresztül cserélgeti

arcainkat
A kötések leesnek, elhagyjuk

nyomainkat.
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Blue Oracle

Kék orákulum

A lángot nem lélegzettel
kellene eloltani

A legmagasabb csúcsról
lehajított húsdarab

csak üvegtörmeléket hozott 
vissza

A borostyánban nincs árnyék
Amikor a fej megütõdött

foszforként égett
A balerina megpördült

a mágneses tükör elõtt
Vágyról nem volt szó, a

szükség vitte rá
így a kísértet eltûnt
és a kísértettel 

a fénylõ fonál
A serpa nevetve érvénytelenítette
a húst – a rendeletet visszavonták
nem számoltak fel érte árat.
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Balanced in the Foundry

Egyensúlyozva az öntödében

Ki voltam egyensúlyozva az öntödében
meg akartam csináltatni magam.
Megtaláltattam az egyensúlyban
és ez akarni késztetett
a vegyértékhez köttettem
akarva megmérettem.
A változások idejével
ennél még furcsábbakká
válunk.
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With the Mane of Midnight 

Az éjfél sörényével…

„A holt éjszaka a holdat felhõkarmai közé szorította.”
Vergilius: Aeneis, VII. ének

Az éjfél sörényével és
minden idõk köpenyegével
becserkésztem a méreg oltárát
és érzéketlenségem utcáin
a fekete réseket evõ szélbe lõttem
a sebek füstölõjét 
Nem törõdve az éjjeli esõvel és a
kiváltság visszhangjával
a táj visszautasította a lélek tükrözõdését
és a számból áradó só dühét
elégette a jólét gyermekeinek 
nyitott szemét

A hírnök könnyeinek emlékét 
az igaz méltóság látomása bámulta 
lefátyolozva a reggel arcán
Bepólyázott pálcával rejtõzködõn és növekvõn
fekszik csecsemõkorának koponyái között 
Oh gyöngyökkel kivert fakadó pára és lehelet
elszakítva paradoxonodtól szerelmem
a kelõ nap sugarai között rejtõzködve kushad
és sasok hiányában gyakorolja a requiemet

12
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And Night Which Has Concealed 
the Masks of Love

És az az Éjszaka, amely 
elrejtette a szeretet álarcait

És az az Éjszaka, amely elrejtette 
a szeretet álarcait, megtörik a reggel nyelvén
az imatoronyból esõt hoz a hajnal
és a tükrök zaja felébredt álmából
mert az ökör púpja megsemmisült a vágytól
a koldusok elmenekültek a Folyótól
amikor az este tüzei utat adnak
tested fényének, hogy elkábulva
foszlányokra tépje a borostyán visszhangját sebesen
Ugyanakkor a páva 
gyertyák nem riasztotta árnyéka
még mindig a lelkeden csüng
elrejtve a a várostól
mert bár te különválasztod a feketét az ezüsttõl
mégis
egyetlen rögeszme uralkodik mindenek fölött,
Ez a szereteten keresztüli megsemmisítés,
a lényeg kutatása, melynek árnyai vagyunk!

13
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Etruscan Memory

Etruszk emlékezet

Egyedül a szélnek és ódon mosolyodnak
adnak finom hangot a lángok
olyan hangot, mint mikor ég a vér
Hajlott húrok, levegõoszlopok, vert bõr
vibrál hûvös, fehér kövek után vágyakozva,
alámerülés belsõ tavadba
az elme kékeszöld teraszai 
árnyakat bólintanak a szalvéta geometriájából
szétterített minták ábrázolják a dzsungel
ösvényeinek kanyargásait
véget értek az öntörvényû utazások
Ez a csudabogár kosár soha nem lesz tele
rubintjaim sem törnek össze
kivéve, hogy ajkaid pirosítsák,
Ó, az ódon mosoly 
szarkofágom fedelére fekszik

14
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Cocaine

Kokain

Meztelenül, lobogó fehér hajjal
bemásznak az ablakon
azon gondolkozom, valóban ott vagyok-e
amikor a szent tand1-ra emlékeztet 
a csillogó semmire, amely
a legrejtettebb szívet is zavarba ejti
a szerelmesek körében
milliónyi visszhangként csilingelõ

páratlan gyémánt
vékonyabb mint az álmok
arcrándulása
vagy az érme
és a fedélzeti árboc

amihez köttettem.
Szájon
(ahol az igazság készül) 
vágták
TRISTAN TZARÁT,

és még mindig mászik
Te voltál a kínai férfi a Nagy Fal korában
Én voltam a verseket író kínai nõ
ázott fehér arcokra vártam egy olyan éjszakán
amikor gyorsabban leégnek a gyertyák

Ez egy kékesfehér vonal
a kékesfehér hóban, az Everest tisztasága,
alig látom e vonalat az összehajtogatott hó hajlatában
kékeszöld ajkaid lógnak a fa ágairól

Akkor most készítsd elõ az ezüst puskagolyót
mivel nyugtalanná válok
a szabad ég alatt
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From the Borders of the Slaughters 

A mészárszékek partjaitól

A mészárszékek és a gonosz
fertõzte vizek partjaitól
fordulok és égetem el a legsötétebb mérték 

negyedeit
feketébe rámoltam a harácsolt kincset
a marcona poronty zátonyra futott mozsarában
és követtem és kerestem mindenkor
átgázoltam rajta akár anya akár leány volt
a fehér levél pusztulásakor
Fulladásomkor
elloptam a reggel haját
hálót szõttem, hogy avval fogjam el
hogy az õ szintjére emeljem magam
Újabb hajnal hasad
és azt veszem észre, hogy ott állok
az átjáró tetõperemén
a lelket kettészakító villámot
csáklyázva
puhán esik az esõ
mint egy kristály riasztó fal
miközben átrohanok a vászonernyõn 
a hold utolsó szárnyalásában 
Mind ez egy új végtelen történet
dicsõségéért történt

16
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A szél halhatatlan parancsa volt
hogy átvágjak ezen a véres határon
ezért szólítottam egyetlen lányomat
jeges fennköltségében
hogy õ hajítsa az elsõ követ az 
Alvás
megkínzott üvegébe
Mostanra a szél jóllakott
és a búza álom megverten hever
Bizonyos, hogy az ég most sírni fog:
Várõr! Várõr!
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The Fourth Monsoon

A negyedik monszun

Újra megcsókoltál dorje2-ajkaiddal
a negyedik monszun
alsóbb fokozatának idején
Emlékszem, amikor jöttél 
vad szél támadt 
a bengáli öböl felõl
és te puhán, parfümre emlékeztetõen
érkeztél az Arab-tenger irányából
Aztán oly sokszor szálltál alá
a fennsíkról áldás közepette
de ma dorje-ajkaid váratlanul érkeznek
A negyedik monszunból érintenek meg
ez az esõ, amit mi magunk teremtünk
varázslattal próbálva megnyerni az elektromos kapcsolatot

mintha mindez igaz lenne
mintha ez valóban te lennél

18
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Alula

Alula3

A szárnyak (belsõ oldaluk arca esõvel díszített)
elrepítenek minket az este áramlatán
elárasztják lelkünket egészen a lemondásig

Most arra készülünk, hogy elhagyjuk
ezeket a sötét helyeket, ahol
a magány fehér gyümölcse táplál

bizonytalan csúcsoknak behódolva
a vitorlaként kibomló ajkak emlékével 
megpecsételt–árnyékolt selyemutakat követjük

A mérhetetlen éjszakában
kómába esik az átszúrt fülemüle 
s én tétovázok elgondolni
hogyan mocskolja be a szén
az asztrális mozdulatlanságot,
hogyan adja át, titokban legyõzve,
hatalmát a Halál.

19
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Song to Nothing

Ének a semmihez

És biztos, hogy emlékeink nélkül halunk meg
hûvösbe térünk az ûr árnyékában
és ha nem késõ
hogy szerethessen egy csillag
beszórva az eget lángra éhes galaxisokhoz
hangolt suttogással
És ha az éjszaka nyelve siránkozó
albinókról énekel
amíg a reggel fénnyel nem szórja meg 

a bejáratot
akkor ma éjjel biztosan meghalunk

arctalanul a Fehér Kapunál
megosztjuk cigarettánk
jövõbe öltözött õsrégi alakokkal
és te valahol ott állsz 

a másik oldalon
az álmatlanság fájdalma veri el éhedet
Honnan a fehér árnyékok 

ködös reggele
és a pusztítás ellenállhatatlan kényszere

Samael, Samael, kérlek, talán megbocsátható
hogy a feketébõl
kiûzetnek a fehérbe

Engedd, hogy csak a káprázat maradjon
meglepetésként a hazárdírozóknak,
a stratégiai fontosságú gyémánt, 

az összepréselt csont trónusa
a parttalan sötétben
ahol csak a fény tud megbocsátani

és az agyad meg van jelölve

20
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Visszhangok parazsa a végtelenben
leplezi vágyát hogy vakká égesse szemedet

az érzés arrogáns kirakatában –
Ezek a megvadult állatok csecsemõket

lakmároznak 
mert ma éjjel biztosan meghalunk
hacsak meg nem tanulunk nem törõdni azzal
miért él a másik 
a reggel túloldalán
és a Semmi Bõrét ugyanaz a nyár hagyta itt
álarcnak az arctalan vándorra

Ó, engedd
e furcsaságot, hogy felfedezze
a Gyönyör formáját minden szélsõségben

mert ma éjjel biztosan meghalunk
akár akarunk, akár 

álmodunk
Ó, Samael, bocsáss meg az álmodónak

bocsássd meg az álmot

Az Ének a Semmihez az altatód.
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Unfinished Poem

Befejezetlen vers

A pálmalevél árnyéka elég volt, hogy elrejtsen minket
emlékszem hallgatásod teltségére
a kis öbölre, ahol lehorgonyoztam bárkámat
A zátonyra futott lény jelzi a csillagképek haladását –
az árnyék megérinti a mutatót
és a hullámok visszatükrözik a csillagok halálos fényét

magam voltam és saját dalomat énekeltem
rímeltem a szelet zokogásod hangjával
követtem a szõke newarit a rizsföldön fölfelé 
elhagyva a bólogató, hetyke fákat
a vörös bogyók és kék árkádok
szégyentelen tavaszában

ellophattam volna lámpafényben
elhagyatott utcáid sziklás visszhangjait
virágként viselhettem volna az összes bámuló arcot
habarcsfelhõtõl vagy göröngytõl káprázó
tollpompa táncol az árnyék fényében
ahol egy délután újra megélt utazására
találtam, arany fésûként magányosan nézelõdve
a lakatlan boltívek között.

22
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Poem to the Hudson River

Vers a Hudson folyónak

Hüllõk csatároznak iszonyú állkapcsaikból lángok             
lövellnek 

öntudatlan hajók fénylõ orrai 
õk is gondolkodás nélkül megérkeztek a lángoló tûzbe
Az egyetlen villanykörte a tér hátsó oldalán világít
úgy pörög, mint egy pszichedelikus fény csakrája
és a Mela4 úgy néz ki, mint New York Jerseybõl nézve
Ó szerencsétlen Hudson, a szürke kétségbeesés 

boldogtalan folyója
fogadj el egy füzér kitaszított virágot
egy fejnyi emberi hajat innen (Prayag)5

ahol három hatalmas folyó találkozik, e szent város 
neon folyója Síva fejébõl hömpölyög
hogy ujjatlan kezed elkaphassa
Én mondom neked 
tucatjával jönnek ide szentek
olvadnak, mint a cukor
feloldják a harmatot
Avdut6 azt mondja, hogy a lélek legyõzhetetlen
és saját maga választja ki útját a szívhez
a csatornát, amin hozzád elér –
Szerencsétlen Hudson, sehova se folysz sietve
remélem, korunk éjjelének ezüst kombinéja
megédesíti meghatározó végzeted –
Milyen furcsa látni a viaszt a fogyó holdon!

23
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Camera Obscura

Camera Obscura
Man Raynek 8

Ez Ázsia tengercsókolta partja
ez a távolság szíved pecsétje
és karom pecsétje között,
ez a legyõzhetetlen vezér árnyéka
ami a hûség szemszögébõl tekinti a dolgokat –
Ez a formás vágyakozás, mely kiemeli a kép

fontosságát 
küzdve azért, hogy leleplezze önmagát
egy megriadt tükörben,
egy hófuvallatban szomorkodó
leendõ operatõr erotikus álmodozása
Rögzített antenna sugalmazza egy távoli fenség 

ragyogását,
celofán ceremóniák párhuzamos kihagyásait
a tollak és a felhõk határain túl
És ott van az a vékonyan beceruzázott vonal
a fényképész szeme alatt
rokonságot keresve önmaga és az azúr csoda pora 

között
Ez olyan, mintha azért élnénk, hogy az esõre 

emlékezzünk,
ilyen évszakokat uralnak a leopárdok
és lélegeznek ki mitológiánk kertjei
Csupán önmagunkat szeretnénk kifejezni
nem a fény élei vibrálnak rapszódikusan.

24
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Tarot Typo

Tarot elírás

Csillogóan a vitorlázórepülõn,
áthatolva a föld almáin 
tudta, mindent, mit akar, megtehet
és meg is változtathatja azt
Térközt kihagyni gond nem volt soha
mert természetesen, lávaként folyt
fedetlen válláról a holdlovasnak

Szigeteket kitörölni
templomokat megõrizni – 
a szöveget, követve a hibákat
egyedül a szükségszerûség mozgatta
az értelem egész földgolyóját
hordhatod, mint egy lopott kimonót.
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The Stauffenberg 8 Cycle

A Stauffenberg ciklus

Julian Becknek 9 az örökkévalóságban

’Was habe ich hier verloren in diesem Land…’
’Mit vesztettem itt, ezen a földön…’

Hans Magnus Enzensberger

A téli napfordulón hagytam el Katmandut 
1977. december 22-én reggel 10:30-kor érkeztem
Münchenbe

Megérkezés

Herman Göring üvöltve követelt tõlem
egy német márkát a kofferkuliért a német határon!
Zavartan mormogott az orra alá, amikor 
közöltem vele, hogy dugja fel magának.

10 év túl késõ: a mûemlék

December 23
Tehát Vénusznak hét csavar van a bal lábában
Orfeusznak egy csavar a szívében
középrõl balra
Egy saroknyira van a Baaderstrasse
ahol egy terhes nõ és két gyerek
gépfegyverrel pózol – 
Lehet, hogy van humor a terrorizmusban?

26
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Elterjed a Wackernagel arcképét áthúzó X
Európa lepelnélküli arcain?
Elárulják a pásztorok lányai a bárányokat
a reménytelenül doromboló farkasoknak?
És Julian Beck, reménytelen örökségét cipelve
kúszik a porban, mint Emma Goldman10

reinkarnációja, szemfedõ nélkül csavarog az utcán
magányosan – 
Azt hiszem, Thomasnak van igaza,
csak a németországi bankok ajtóin 
levõ 300 kiló enyv nyithatja 
fel szemüket a terrorra, ami valaha
oly szent volt, mint az áldozathozatal
a rég letûnt istenek idejében.

December 24  Karácsony este
Azt kéri, ne hagyjam el úgy Németországot 
hogy ne írjak egy rosszhiszemûségtõl mentes verset, 
egy verset, ami ünnepel valamit,
mintha ez nem volna magától értetõdõ számadása
egy embernek, aki vére miatt nem utasíthatja el 
a történelem táplálta konvencionális sérelmet –
Egy függöny felemelkedésérõl beszélgettünk
tudván, hogy a Hisztéria szó helyettesíti rajta
a Hisztória szót, és természetesen állandóan 
ott voltak azok a a pénzéhségrõl szóló
keselyûdalaikat énekelõ dagadt alakok –
Így önként vállalom a fájdalmat és a bûnt
de nem térdepelve, hanem arany lábakon
tudom, hogy még létezik egy fel nem lobbantott láng
egy lézer lépcsõsor, ahol az ilyen istenek 

felemelkedhetnek
a dicsõség oly feszültségeibe, amelyekrõl még

Kriemhild sem álmodott
de aztán felébrednek a nosztalgia extracerebrális 

csomóira 
és arra az izgató, gyanakvó félelemre

27
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hogy vajon mi vár egy magányos Parsifalra
ily lovakkal nem törõdõ világban
Még mindig szerelmes Klingsorba
hozzákötözve egy lehetetlen múlthoz
és a mindenáron való túlélés testi vágyához
cipelik jóváhagyás-fûzõiket Bahnhofról Bahnhofra és én
annyira elérzékenyültem Friederike Krabbe11 arcától, 
hogy rajzoltam a feje fölé egy fénylõ görbe csillagot
a Schwabinger Krankenhouse bejárati ajtajára ragasztott
WANTED plakáton
Karácsony este van, és rádöbbenek
hogy egy olyan országban vagyok, 
ahol számíthatok meglepõ helyeken rejtõzködõ 

angyalokra
és hogy a lehetséges ragyogás felülmúlja kívánságodat
szükségbõl csillog és úgy, ahogy csak én tudom
ragyogó villanás lelked tûzhelyében
magára vállalja a kiadatlan szerelem karmáját
készen áll, hogy Sors-törte térdére essen
Szerelmem,
ennek a háborúnak sohasem lesz utolsó napja
és akit lelõttek, az
az Örökkévalóságba emelkedik, hogy dicsõítse
a kitárt szívet, mely megfeledkezik önmagáról
felismerve a rokonságát védelmezõ végzetet

Az elefántot nem kell ketrecbe zárni
egy fém karókból készült kör elég ahhoz, hogy 

ne szökjön meg
ugyanakkor te sehove nem menekülhetsz 
seltsam és elefántcsonttal felpakolva…

December 25-én éjjel (Karácsony)
Az õrült kalaposok találkozója
Ottóval, Joachimmal, Wolfgang Amadeussal és 

Thomassal

28
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kettétépnek egy fél zsidó csirkét
A tévéképernyõn hirtelen,
karácsonyi meglepetésmûsor, A velencei kalmár
Joachim szeret LSD-t nyomni
amikor mozdonyvezetõként dolgozik
Ottó Bangkokról álmodozik
slágert hallgat a rádión 
mire Wolfgang üvöltve kirohan:

Szadizmus Szadizmus
Thomas tudatos eleganciával dohányzik
és olyan dialektikus kérdéseket tesz fel
mint örökkévalóságba fagyott hipotetikus Dávidok

Chaplin halott!

December 26
Jobb banánt rakodni Afrikában
mint Európa istenének lenni –
1977-ben lehet, hogy Goebbels is csípte volna a 
Kék rapszódiát s talán még Charlie Parkert is.

München ist für Hündchen
Minden igaz német kutyát tart
és a lelke az ezüst vagy arany póráztól 
a szíve tükörképének nyüszítõ csókjáig szaladgál
A kiképzés fárasztó lehet 
a kiképzõt a kutya reflexei edzik
kiürít egy újabb konzerv kutyakaját
hogy éhség-láncon tartott egóját megetesse
Mein hof (Reményem) többet ér egy semmi árulónál 
Baader12 jobb volt, ugassanak a kutyák késõbb annál…

29
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„Szélre hasonlít, lenge fuvalomra
e földi hírnév – mely nevét cseréli

a tájjal, amint erre fúj vagy arra.”13

December 27
Nem az volt a lényeg, hogy jóvátegyük
(wiedergutmachen) hanem hogy jól csináljuk
és azt sem tudod, testvér, mit vesztettél
és nem mersz utánajárni sem 
Mi az, mit vesztettél és átkoztad szüleid miatta –
csak gyermeked tudja
A hazug bocsánatkérések értelme megalvaszt
anyatej savanyodik meg így
a becsület arcvonala gyûlölettel veti be a dadogó hajnalt
úgy állsz e sírgödrökben, mintha egyenes lenne a talaj
és egyre azon jár az eszed, amit vesztettél
de meghalni félsz
Ne itt, zokogtad, testvér, ne itt
miért nem hallod a gyermekek kilõtte töltények zaját? 
Miért nem hallod a görcsbe rándult kezek kínját?
Mert itt van az a dal, amire vártál
Ó, testvér, itt van az éjszakában sikító sziréna éneke
és most, még mindig semmit nem értve
elítéled gyermeked zokogását
Szeresd õket úgy, ahogy szüleidet megveted
mert ha nem, azért fogsz élni, hogy megtudd, miért
Hidd el nekem, azért fogsz élni, hogy megtudd, miért
Ne tedd jóvá, testvér
rendõrautóid másra kellenek
Ezek nem valódi zsinagógák, testvér
csupán számodra megközelíthetetlen kulturális másolatok
Ezek nem árusíthatók, mint a gipsz fáraóid
ágytálaidból olcsó pezsgõ bugyog
Csak csináld meg jól, testvér,
de itt csináld meg jól 
Ez a Wunderpanzer országod végzete, testvér
jobb lesz, ha leteszed a fegyvert
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Lehet, hogy Wilhelm Reich14 halott, testvér, 
párducok dorombolnak utcáidon, 
asszonyaid törökök után vágyódnak, testvér
és a férfiak tele vannak félelemmel
Gyõzedelmed mindig a vereséged volt, testvér
és a vereséged nem volt vereség, testvér –
Ó, Hagen fekete bõrbe öltözött utódai
ne higgyetek kutyáitok nedves nyelvének
Itt az idõ, hogy megünnepeld korcs vágyaidat, testvér
itt az idõ, hogy imádd a gyermekeidnek hátrahagyott 

terrort
mert õk a te egyetlen reményed, testvér
a gyáva kétségbeesés fiai és lányai
Õk döntenek felõled, õk hozzák el neked
azt az igazságot, amit elviselni képtelen vagy.

Én mondom neked, Hitler él, és a pecázik a Gangeszban!
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Where the Heart Lies

Ahol a szív dobog

„Dobd ki az ablakon és visszajön az ajtón”
John Latouche15 Brion Gysinnak16

Brion Gysinnak
a Szahara 
eredeti kékszemû tengerészének
Japán kalligráfiaszerû szegeccsel 
hegeszted hajódat
füstvitorláiddal irány változtatsz és emelkedsz
mint Fabergének
egy tangeri fantázia tompa élérõl elemelt 
arany sasmadarai
Soha senki más nem lesz olyan merész
hogy kidörzsölje az ég kékjét
és még a tulajdonosa is maradjon
várva a zabolátlan felhõk
kétségtelen visszatértére
Nézd, a marokkói akrobaták
cigánykereket hánynak 
emlékezeted vonatjának tetején
mely halad, ahogy a szél is
már valaki más haját fújja
De a sivatag mindig nyomul elõre
rendíthetetlenül haladva habzsolja fel a füves 

síkságokat
úgy veszi el a zöldet
mint ahogy te a kéket vetted
ecseted végére
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nyíló éggé festve e világ falait
más hajóknak
hogy átvitorlázzanak rajta
A Három Kalapács jele alatt
elkezd forogni a cilindered
tisztátlanságokat töröl
a végsõ mutáció elõtt
A férfi a trapézon ellopta
a pénztárcádat,
egy csuhájától még meg nem fosztott pap
Bencharkiról álmodik
és most a szemedben 
kék mint az ég
amit elloptál 
Látom a pergamen tönkretett
lapjait
ahogy elrendezik magukat elõtted
Ó, Menekülõ Együttzengés
forgósorompók hiányában
ablakod mindig NYITVA VAN.
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Hellgate

Pokolkapu

„Ez Isis fátyla itt
Minden gyermek fellebbentheti.”

P. V.

Érintsd meg az aszfaltszeretõ embert,
a makadámistát aki szívét
a város utcái alatt hagyta
Ez a papír úgy száll, mint egy japán
léggömb a hetedik hold
hetedik napján
és úgy jön vissza, hogy meglepje
a tudóst, mint ahogy ez a vírusos

szerelem
áthatol a semmi jövõjének
álmain

ami több,
mint a semmi, egy papírmadár, aki
bámulatba ejti a megíratlan szövegkönyvek ablakai alatt

élõ macskákat
a vers azért van, hogy himbálóddzon
a magányos pillanat ágain
utánzott csókok és emberi 

engedékenység között
elfelejtett pipacsok sírása

a városi börtönben

34

IraCohen.qxd  2007. 05. 15.  14:58  Page 34



Don’t Worry, Amsterdam Will 
Shrink You, The Man Said

Ne aggódj, Amszterdam majd 
összezsugorít – mondta a férfi

fenséges, szégyentelen, kószál
jelentéktelen városok felett,
valaki életnél hatalmasabb 
szavakat keresõ vajazott lövedékeket okád
csodálkozva mérlegelt vasmacskákat követelve vissza
és villamossíneket hajlít az égnek
A szív kicsinysége mindent
egyetlen méretre szabna, a végtelent 
egy húszcentis vonalzóvá törpítené
Ó, független gondolat, még a legapróbb reményen
is elhelyezed az érvényesség egy fellobbanó 
elfojthatatlan lehetõségét,
névtelen jármûvön vigyél
a legtávolabbi állomásra
ahol egyenlõek a felhõk és a csontok
a mérlegen
mert felemelkedésre születtünk
nem arra, hogy olyan emberek mértékének feleljünk meg

akiknek fogalmuk sincs arról
hogy mirõl beszélek
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From the Whole Megillah17

A Teljes Megillah-ból

Kristály Bob Kaufmannak18

A tévé óriási rácsozatai
ragyognak Isten számûzetésére
Az éjszakai ég sebésze
a hang erejével halott dolgokat restaurál
Chong Lee kifejleszti a zsidó
Dada-kérdõjelet, mely közönyös
a kinyilatkoztatás jövõje iránt
A csótányok bejelentkeznek a Fekete Zászló 

Csótány Hotelba
de ki már nem jelentkeznek
Villákat hordok a szememben
szeretetet után kutatok egy kétirányú utcán
a selyemöböl kasztjain elmélkedem
és azon, hogy milyen mélyre esnek az elesettek
Próbálod kilélegezni, amit a rémálom 
ápolónõk erõszakkal beletápláltak
érzékeny szívedbe
Emlékezni próbálsz harmadik szemed 
kék mezejének
arany keresztjére
szavakat dobálsz a hulladék szelébe
Ha csak Isten tudja, hogyan
lehet csendben maradni
miért akkor a szüntelen fecsej
Isten legidegenebb fertályáról?
Az éjszaka ablakpárkányára
a kaktusz karcolja portrédat
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Leningrádban könyvet esznek, olyan éhesek
Jack London keze szüntelenül hámlik

(Mel Clay)

Ekkor a Powell Streeten Sylvia Sidneyvel19

futottam össze
kínai lámpaernyõt viselt
Nászútjára menet a Gibraltári járaton
a walesi hercegné porszívózta a szõnyeget
miközben a nyolcadik IRA fogoly halt meg
az éhségsztrájk hetvenharmadik napján
Hiszek a teknõsbéka hátára írt 
elképzelhetetlen zenében
David Moe20 azt állítja, hogy villanykapcsoló az orra
Kush21 afrikai tamtamdobon
jelzi beleegyezését
Viktoriánus nepotizmus hemzseg
az úttörõ gorilla-kultuszok fülbemászóitól
Nietzsche átvágja magát a rabszolgamodulon,
a német rendszerépítõkön
A zenegépben a jó öreg dzsessz 
éjféli mûszál- és
sztiropor-bluesról beszél
Nekünk csupán egyetlen milliméternyi helyre van 

szükségünk
saját energiánk elõjelei alatt

A színtiszta rózsaszín abszolútumok
lefedik az ösztönös beszédet
melyet ünnepség és a lélek szentesít
A természet felfedezi létezésünk
Vibráló kották eltávozott tengerészekrõl énekelnek
Ne mond, hogy menni kell
Még meg sem érkeztem,
miközben te kintrõl ordibálsz
Ó, Lökött Szfinx, megénekeljük korlátlan uralmad.
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Acid Flash

Savas villanás

Pablo Nerudának

Az elpusztított óceánokban a sárga hiányában 
méhekkel színeznek homályos álmokat –
alapos szabóságokban és pékségekben
ahol vérbõl készült öltönyök keverednek a szent 

kenyérrel
mely monoton, mint a zsarnokság
vasútvonalak és tojáshéjak nevelték
te ott sétálsz szomorúan a törmelék között
a józan, érzékeny hullámok által kivetve
az örökkévalóság fekete strandjain
Ujjnélküli gyûrûd
ismerte a fák között rejtõzködõ Halál 
minden arcát, a felhõ vagy a köd nyitott ajtajait
ismerted a szelepek szorítását, szövevényes 

látóhatárok
színeváltozását, ahol harisnyás lábak
lépkedtek puhán a lámpafényben
még mindig vibrálnak szavaidnak
nyújtozkodó árnyékában
mi is a tiszta csont vonzerejét követjük
hogy tudjuk, hermano mio, amit a testvéred tudott,
hermano,

és hátát a történelem falának vetve
talányosan, mégis örökérvényûen megjósolt.
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Poems From the Akashic Record

Versek az Akasa 
jegyzetekbõl
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Night Vigil for Gregorio Nunzio Corso 22

Virrasztás Gregorio 
Nunzio Corso mellett

Még egy pohárral a csajomnak
egyet még útravalónak
Aranyszájú Gregory,
A Corso Éber Szónoka,
te nem halsz meg, mint
a legtöbb ember,
hanem örökké élsz
a szavakban és gyengéd
figyelmében mindazoknak
akiket megérintett
fékezhetetlen varázsod,
tépett és gondtalan
soha nem létezõ
élethez láncolt madár –
de szabad akartál lenni!
Visszatérsz, hiszen mást
nem tehetsz, mint hogy azt az utat
követeled, amely jogosan
tiéd.
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Morning Meditation 

Reggeli Meditáció

Csak a bolond talál mindenre okot, 
a bölcs nem próbálkozik.

Tisztában vagyunk a válaszokkal
mégis küzdünk 
halandó vágyainkkal
Ram Narayan23 és Rumi 
és ismét Raphael24 világosít fel
Nem találom a könyvem
elveszítettem a kalapom
a szívem szomorú
de a kulcs még a zsebemben van,
hát semmi gond
Ha semmit nem veszítek el
mit találhatok?
A tükörben megtaláltam szakállamat
a sarokban a nap sugarát
és most víz csöpög 
a papírra,
Heuréka! A kádban találtam magam
ott ahol éppen lenni akartam…
egy pohár vízre szomjazom,
a tenger után vágyakozom.
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Elegy

Elégia

Ezt a verset 1961-ben Párizsban írtam 
Brion Gysinnak,  amikor elõször találkoztam vele. 

Amikor meghalt, akkor döbbentem rá, 
hogy ezt az elégiát elsõ találkozásunk napján írtam. 

Ekkora varázsló volt Brion Gysin.

Elmentél. A tenger tudatának párkányán éltünk 
(a levegõ tengerének lakosai). Nincs se alakod, 
se másod. Te vagy a halál tisztasága a városok 
áporodottsága felett. Elkülönülten, az ormokon túl,
mint az ajtónyílásnál szorongó emberek, utazol az
alakváltozás misztériumán. Ez lehet a gabonaszem, 
a lehetõségek és a színek, ahol még a kék folt is úgy
tûnik el, mint mindenféle idõk dolgai. 

De adhatnak efféle szomorú zugok menedéket 
ekkora nagyságnak? Létezésünk emberi vigasztalás
hiányában egy határozatlan helyen tartózkodik. 
Néma berendezésû tér, nem áll éneklõ szépség 
a szégyen kanyargó évei és a hódolat között. 

Az idõ dobozokban és fiókokban van, míg 
a Semmi egy sebesség & csend & tökéletesség 
beosztású óralapon nyargalva kitárulkozik 
a napsugárnak és a hegyi szeleknek és újrarendezi
önmagát
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Secret Milk

Titkos tej

Miközben a jég szublimál 
és eltûnik, nem marad más, 

csak a kosz.
Ronald Greeley25

Csodálatos nyári nap New Yorkban.
Rövid idõre elhagyom a légkondicionált 
hûvös világot, természetes séta
tele hirtelen találkozásokkal,
mint az angyali jamaikai ápolónõ
aki megtanította, hogy kell belõni
az inzulint… most már bele tudok
döfni egy néma tût a combom húsába
és eggyé válni apámmal alsónadrágjában
Ki az a részeg senkiházi, aki rám morog
állandóan a járdán ülve a 107. utcai
nagyáruházzal szemben?
A cukormentes szalonban ülök, csicseriborsót eszem
Milan Kundera, Gaston Bachelard,
Henrich Böll, Roberto González Echeverria és én
New York felülmúlta várakozásaikat
varázslatosnak vélik
Elmagyarázom, hogy ez csupán illúzió,
hogy vagy mindenki halott, vagy pedig árucikk
Próbáljuk mágnesteleníteni a népességet
a melegágyukban sprézzük le 
a csótány hírességeket, alkossunk
védett helyet a csimpánzoknak
mielõtt a falusi asszonyok
teljesen elveszítik az emlékezetüket

44

IraCohen.qxd  2007. 05. 15.  14:58  Page 44



Egy ezüst buborékban a Szahara 
vörös végtelensége felett valaki 
baráti kapcsolatot próbál kialakítani
a bolygónkkal…
Sassal vadászni már Mongóliában
is turistaatrakciónak számít
Mindannyian kulturális relikviák vagyunk
a melankóliától szeretnénk magunkat megszabadítani
A tintahalhoz hasonlóan mi is kilövelljük tintánkat
és növekedünk a fekete éjszakában, táplál 
a magány
„A vízbõl létrejövõ hó a látszat ellenére 
fekete” (Anaxagoras)26

Ne igyál ma báriumot, kedvesem,
hagyd pihenni a daganatot.
Valami kimarja a Jupiter 
legtávolabbi holdjának felszínét
Szívemben sós vízû óceán!
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Can Writing Bring It Back?

Visszaszerzi-e az írás?

A fénymásoló iroda amnéziát okoz

Az utolsó két hónapban már harmadszor hagyom el a 
táskám, 

most arra várok ezen a vasárnap reggelen, hogy kinyisson 
a fénymásoló az utca másik oldalán
és kiderüljön, hogy ott hagytam, csakúgy, mint a múltkor –
egy újabb furcsa fárasztó éjszaka Gerarddal27

akkor is itt volt, amikor szerencsésen megtaláltam 
a naplóm Kenneth Anger28 texasi jegyzeteivel:
újkeletû meditáció a La Casitában, 
egy különösen jó írás a purgatóriumról 
„A purgatórium minden éjjel bezár”
Beatrice és Ramses egyetértenek abban, hogy Calvin Klein 
sehol nincs, és a Paradicsom
ideiglenes,
és a Szív Mitológiája az hús, 
nem nõi fehérnemû, de ezt az anyagot ráolvastam Gerard
üzenetrögzítõjére, õ pedig átmásolta egy másik kazettára
ezért visszanyerhetõ, nem úgy, mint a táskám
Lehet, hogy a költészet közel áll a próféciához, de én azt 
is tudom, hogy az élet a halál cimborája, és az ésszerûség 
együtt él az ésszerûtlenséggel
Timothy29 telefonál, hogy lementem-e már a fénymásolóba, 
de az csak tízkor nyit
Elmeséli, hogy felejtette Hemingway kéziratokkal teli 

bõröndjét 
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felesége a vasútállomáson, 
beszél egy két papírdoboz között elveszett Signacról,30

Karen jegyzetfüzetérõl, amit a vonaton hagyott Európában, 
és hogy õ maga hogyan veszítette el regényének rózsaszín 
lapjait Spanyolországban, egy szemétkukában 

az állomáshoz 
közel, késõbb néhányra rálelt a Signal hasábjain 

Brett Rohmer31 nevével jelezve
Gerard talált egy fényképezõtokot a Veselkában 
K. J. Clarke32 kihajított egy drága fényképezõgépet, amit 
Gerard egy úgyszólván üres szemeteszacskóban rejtegetett 
Jane Bowles33 számtalan kéziratot hagyott taxik hátsó ülésén 
T. E. Lawrence34 újraírta a Seven Pillars of Wisdom-ot 
miután elveszítette az egész kéziratot
És Antonin Artaud, nem õrült meg, amikor elhagyta 
varázspálcáját?
Ami az én ölembe esik, az az enyém 
Ami a te öledbe esik, az a tied
Claus, miután néhány rúpiáért alkudozott, egy calcuttai 
riksában hagyta táskáját 25 000 dollárnyi készpénzzel 
Senki sem ússza meg élve és mégis –
Buck még mindig nem tudott kimászni a gödörbõl,
többet veszített, mint amennyi nekem 
valaha is lesz
Az a csodálatos, ami még mindig az emberé, és az, amit 
odaadott – rádióhullámok virgonckodnak 
az ûrben 
az újrahasznosított gondolatok az Akashában, 
egy meg nem született csillag pora villog gyengén a jövõben
Apám halálos ágyán arról álmodott, hogy elveszít valamit 
a metrón
És gondolt-e Isten valaha is arra, hogy el fog veszíteni 
egy egész galaktikát, el lehet-e veszíteni a mindenséget, 
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elfelejtheted-e miközben sorban állsz a postán? 
Öt perc múlva tíz, mennem kell, 
És én, én félúton voltam a purgatórium felé, amikor is mi 

történt, 
szorgalmasan lengedeztem a Tunyaság Szirtjén 
És akkor egy lábatlan férfi gurult tova egy tolókocsiban!

Nem volt ott, senki nem látta, nevetség tárgya lettem 
sehova nem mehetek anélkül, hogy veszélybe ne kerülne az 
életem, vagyis ami maradt belõle
nincs jogos helyem a Földön, de hát mire számítottam 
arra, hogy a cipész manói életem ajtajához érkeznek
és megmentenek, megvédenek engem, a szavaimat 
szívdobbanásom, megóvják a jövõ nemzedékének 
Elképesztõ belegondolni Lascaux35 jelentõségébe, 
ahogy egy egyszerû sóhaj megkövül, mint redõ az idõben 
Újabb tojás reped meg és egy újabb élet bújik elõ, 
jól hangolva, beprogramozva a halálra, ami az élet 
vagy vissza lehet pörgetni az egészet és aludni végre a béke 
tojássárgájában?

Kenneth Anger Jack Smith-et36 cipeli San Francisco minden 
használtcikkboltjába, Morning Glory–fonográfot keresnek és 
egy sci-fi mûanyag puskát találnak 1,50-ért, bár Jack még 
megkérdezte a tulajdonost, hogy kiegyezne-e huszonöt 

centben
Sámson halott, Ginger Rogers szintén
Jégesõ esik Dallasban és én egy sátorban olvasom verseim 
Olyan, mintha égi dobosok kísérnék dalaim
és én még mindig lelkesedésem hamujában állok és képtelen 
vagyok ellenállni a csendnek
Honnan veszek egy másik válltáskát?
Azt hiszed, hogy ez mulatságos és lehet, hogy igazad van 
Gondoskodj gyermekeimrõl, kúrogasd a feleségem 

48

IraCohen.qxd  2007. 05. 15.  14:58  Page 48



Lehet, hogy még itt vagyok, de egyértelmûen úgy érzem, 
mintha úton lennék és közben Gerard arról beszél, hogy vesz 
egy porszívót – megragadom az egyetlen fogantyút,
amit tudok, viszont a táskám felszívódott 

Csak közös ellenségünk jelenléte kapcsol minket össze?
És mi van a nem mindennapi törekvésekkel, a vággyal, hogy 
átmásszunk a falon, és megnézzük, mi van odaát?

Csak úgy tudjuk felfedezni, mi van itt benn, ha rejtõzködünk, 
nehéz kideríteni, elhomályosítani az enyém és a tied közötti 

különbséget, 
az eszme fenségesebb –
Újabb üzenet a palackban, egy nyílvesszõ hullott alá az 
égbõl, valójában nem célzott senkire
egy másik meg fogja magát, és meghal
Ha bármi valóban meghal, akkor örökre halott marad 
csak a lélek él és megváltja a szikrát
Ezt láttam a fényes üvegben 
Vedd el mindenem, hogy büszkén állhassak, mint a láng, mely 
fellobbantja az eljövendõ sötétség sötétjét
Ne szolgáltass ki a befejezetlenség formátlan, 
használhatatlan világainak, vezess inkább az örök 
visszatérés reményébe, mint saját varázslatos mesémben –
s ez így lesz
Jól megvoltam amikor 

kukacként hüvelykrõl hüvelykre haladtam elõre
Most már jegyet is veszek, ha kell 
Nyújtsd ki a lábad, emelkedj testvér.
Én szólítom így jobbik énedet.
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Quevedo37 in New York: 
The Skeleton key

Quevedo New Yorkban: 
A csontvázkulcs

Csavarogsz a régi környéken
és alig veszed észre az utolsó kenyérboltot –
Borges jár az eszedben
ismét felbukkan egy másik elképzelt palota 
miközben kifordulsz az ékszerboltból

New York egy újabb napjának ködébe 
A küszöbön Charlie Parker kísértete vár
és lent a West Broadwayon
egy neon hold csüng, ami lehet,
hogy saját elméd kivetítése

Emlékezni próbálsz, hol is vagy,
az utolsó szótag kitörölt egy mozgó fényt 
a látható liftaknán keresztül 
képtelen vagy megtalálni az ajtóhoz 
a kulcsot

50

IraCohen.qxd  2007. 05. 15.  14:58  Page 50



Downtown Local

Belvárosi helyijárat

Amint mozdulatlanná válunk
máshol vagyunk.

Bachelard 38

Amennyiben ez elvisz valamerre
Menni akarok
Amennyiben nagy dolgok nõnek
a kis dolgokból
A duzzadó spóra 
sokkal nagyobbat
szül önmagánál
Tudom, hogy a rémálmok
az alvásból jönnek
elöntik a kagyló határát
Ami virág lehetne,
virág lehet
Epekedik nyugtalan szívem,
rád vágyakozik 
A metró megérkezik állomásunkra
és rájövök, hogy mélyen belül
valami ismét üldöz
Akármi is köt minket az eredendõ félelemhez
vicsorogva nézi, hogy a tengerpart tiszta
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Tokyo Birdhouse

Tokiói madárház

Kazuko Shiraishinek 39

Az egész úgy kezdõdött, hogy Kazuko azt mondta,
„Meg szeretnélek hívni a madárházamba”
Ezután fedeztem fel azt a bélyeget 
az õ képével, rajta a rózsaszín 
Leadbeater-kakadu héthegyû fehér taréjjal,
kicsi, éles csõrrel, vörös szegélyû szemekkel,
fehér szárnyakkal ült egy faágon

OCCUSSI-AMBENO40-ban
Tudtam, hogy én vagyok a barna bagoly 
a Zöldfoki-szigetekrõl, megátkozva az éjszakai léttel
élõ hús után vágyakozva, mint az a sebesült bagoly,
amit valamikor Katmanduban erõszakkal etettem
Aztán nem tudtam kiverni a madarat a fejembõl
Emlékszem, ahogy írássá formálódott
a darvak szárnyalása, a kalligrafikus
alakzat, madárnyomok a homokban,
Palamades41 és Valmiki42–
Ezután Attar43 könyve, a Madarak beszéde
avval kezdte, hogy összezavart
Én is a nap közepébe akartam repülni
És ott volt gyermekkoromból a varázslatos 
jégmadár, és a csõrében égõ gyertyabéllel 
repülve a Dharmát hirdetõ varjú, 
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a Pondicherry madár Dél-Indiából
egész éjjel azt kiabálta, hogy „Lázam van, 
Lázam van!” – lázmadárnak neveztük el
Emlékszem a földre lebegõ tollra,
gyönyörû tollazat, Quetzalcoatl,
háromszemû pávatolladat a nepáli király
ajándékozta a kínai császárnak

Ez nem vers, csak fecskék és tukánok
pastiche-a,
himnusz a repüléshez,
a galambok iránti gyöngédséghez,
a fából a lelket szökni hagyó fakopáncshoz,
a nagy, repülni nem tudó madarakhoz,
a minden szárny mögött rejtõzködõ archoz,
a vadászsólyóm csáberejéhez,
a megvakított madarakhoz, a lantfarkú madárhoz,
a jóízû, ehetõ madarakhoz,
a papagájokhoz és szarkákhoz, a kecskefejõhöz,
az alvó tojáshoz.
„Meg szeretnélek hívni a madárházamba,”

mondtad.
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Kazuo Ohno44 is My Mother

Kazuo Ono az anyám

A 23. utcánál idegenek szállnak 
le a metróról és eszembe jut
hogy mennyire hiányzol
Ez a hõsies álmok cókmókja
mintha a világ múlna rajta
mintha a világ múlna rajta
Ha szar hullik az égbõl
és felhívod rá a figyelmet, önmagadat kényeztetõnek 

látszol
Különbözik bármit az igaz ember sorsa azokétól
akik csak emberek, félemberek, ütõdött emberek?
Állítsd be, tegyél meg mindent,
szellemeskedj az öreg hölggyel, üdvözöld a portást
nem is álmodtad, hogy az élet ily sokakat tönkretett
azt sem tudtad, hogy halál 
az álneved
és ebbõl a megtekeredett napból
Villon sorai pörögnek elõ,
a rátekert kötél rádöbbenti az ember nyakát
mennyit nyom a segge
Ködös volt az idõ
de sose nem tévesztettelek szem elõl
Stan és Pan emlékeztettek
arra, hogy nem vagyok egyedül.
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I Hear Nothing Calling Me 
to Nothing’s Lair 

Hallom amint a Semmi 
a Semmi vackára szólít

Hallom amint a Semmi a Semmi vackára szólít
Feszített gyûrûk belsõ oszlopsora
A sor végére hívja vágyakozó sejtem
Egy hegedû lassan egyedül játszani kezd
Magányos áldás a fûves trónon
Miközben elefántcsont kulcsok ösztökélik az éneket
Csillogó ékkövek a dervis ösvényen
Csillapítják a legsötétebb éjszaka bánatát
Grimaszolnak a bosszú ördögi gyûrûzései
Hallom amint a Semmi a Semmi vackára szólít
Szavannák és Hozsannák gúnyolják a menetelõ tömeget
Amint sietõsen mozdulnak tovább
Feszített gyûrûk belsõ oszlopsora
A sor végére hívja vágyakozó sejtem
Ahogy vakmerõen egyre hencegünk
A kérkedõ mérték hang és gondolat között
Bekeretezve lángol szerelmem viszontválasza
Utánozza a zene kereste nevetést
A levelét könnyedén viselõ hársfa
Eltéved a csalódott szerelem törõdésében
Feketén fehéren emeli ágait
Hallom amint a Semmi a Semmi vackára szólít
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Himalayan Reflection

Himalájai reflexiók

A nyelvet beszélve
azt tettük, amit éreztünk
és megérintettük a jós 

ajkait
miután az áldozati vért
elmosta az esõ –
Tornyokkal díszítetten és
szabadon mehettünk oda-vissza
mint ahogy a késpenge mártózik
a vadállat kézjegyének végébe
A kéz az árnyékban felfedi
a lélek hívó szavát: Itt van!

Itt van!
Ó, a járatlan út és az el nem tört bot Mestere 
megremegteti a víz tükrözõdését
Hív minket a kitöltetlen tér
A borotvált bõr kétértelmû létezése
jelenik meg a lefüggönyzött tükörben
a fáraó erekciójának szöge
tartalmazza a piramis titkát
Mi más ez, mint a levél misztériuma,
melyre senki nem néz, 
míg önmagának énekel?
Látjuk, amint a giliszta
átvág a homokon – úgy mondják, ez a 
levél az emberiségnek
Egy molylepke simítja meg az arcomat
Lehet, hogy ez te vagy
vagy egy darab, szintén éneklõ 
régi spárga.
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Ez a varjú napján történt
eksztázisban táncoltak a csontvázak
dobálták le testükrõl az utolsó 
lifegõ húscafatokat
az egyesítés napja
a kutya napjává fordul át
Éljen soká a varjú és
repülhessen virágfüzér nélkül
A Fõpapnõ visszatért
a nap brutalitásai alatt
az írás a lengõ ékszerben 

jelenik meg
Felfeszítve a hegyet,
fekszik elõttünk a meg nem 
ízlelt fém, a ragyogó hajóorr –
Elmondja az ékszernek, mit tegyen
és rákapcsolja a függõ tárcsát
a tökéletes tapasztalatra
Ekkor a benned megszólaló
az asztrálhangra figyelsz
oly hideg az embertelen térben
és ceruzával próbálsz felhõket odaszegezni 

Képes vagy rá?
Íme a farkas 

Kövesd
Õ mutat neked utat.
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The Inkblot China White Poems

Az Inkblot porcelánfehér 
versek

Theo Greennek 45

AGYHULLÁM

Amikor öntudatlanul 
a kört alkotó házak elõcsarnokába mentem
Beléptem a transzcendentális kosárba
(a fej körül csillagok szoros szalagja)
Ekkor jelent meg az extra láb
A bal féltekérõl érkezett,
a klinika piacáról
A jobb fülbõl szivárgó –
tökéletes ópiumgolyó

PÁRNASZAVAK

Emlékszem hogyan tartották a nevetést
ezek a buta karok

mint ahogy spanyol parazsad égett
a repedt kasztanyettákkal
Emlékszem a fagyó víz okozta pánikra is
a szívem a mennyezetet bámulva
az éjszakát zabálta –
Azt mondják, a bölényt jól lehet faragni
de finom faragvány-sikolyom beszennyezi
a fájdalom álmainak párnáját és az ágy
holnapra szélesedvén több kínnak ad helyet.
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„Már három napja elmentem
de senkinek sem tûnik fel távozásom”

Eltávozva és mégis maradva
a vers életben tart talán
Még mindig érintésedre vágyva
Félek, megéget
Gyûjtsünk kövületeket mondod
A szívem túl messze van nélkülem
Talán csak a nézõpont
semmi más nem változott
Nemsokára átlátszó leszek 
Mint Isten, én sem tudom
mit tegyek –
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French Kiss

Francia csók

Ez a szomorú, ez a büszke számkivetés, 
elképzelhetõ, hogy csapda?

Paul Verlaine

Együtt mentünk a Luxemburg-kertbe
Zanzibárról folyt a szó
Egy pohár sárga ködöt ittam
amíg te két állandóan neked ütközõ
vak férfival
úszni mentél
Súlytalan voltál a vízben
egy régi dal szövegére próbáltál emlékezni –
„Vedd ajkaimat, vedd karjaimat,”
énekeltél miközben a vak férfiak
követtek ébredésedben
Visszavarrtam a ruhám ujját
reméltem, felfedezem az õsz színét
a szádban
amikor egy dél-amerikai földrengés
felébresztett
és láttam, amint mindenki egyedül ülve
a télre vár

Gyere, még mielõtt túl késõ
A fény már a levegõben úszik
Egy mosolyod megéri a kockázatot
Váljon a ma éjjel a saját emlékévé
A szex a fény szokása.
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Before you Throw the Dice, 
Think Twice

A kockát mielõtt elveted, 
kétszer használd a fejed

Kabir47

Igen, ezek drága szavak
túl költségesek neked
Kétszer nem elég
emelned kell a tétet
Amivel a költõnek
napról napra játszania kell
szívének járulékait duplázva meg
míg csontjaiból a velõ kiszárad
Kötéltáncot jár
gondokat földre ver
A gondolkodás is hatástalan
még az ördög sem mer
Szerencse Asszony szart sem ér
Ha nem emeled a tétet
soha meg nem tudod
mi az, elvetni a kockát
és szabadon engedni önmagad
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The Day That Paul Bowles Died

A nap, amikor 
Paul Bowles meghalt

Remény nélkül, vágyainkból élünk

Ma meghalt Paul Bowles
miután három napig kómában feküdt…
Te voltál nekem a kapocs a múlt
évezredhez
az 1940-es teveszõr kabát, amit
kölcsönkérhettem volna a szekrényedbõl.
Mikor kérdeztem, hogy ismered-e 
Rumit,47

kérdéssel válaszoltál,
„Az meg hol van?”
Viszont ismerted Paul Robesont48

és Greta Garbót –
A világ zenéje van a fejedben,
El nem tudom képzelni Tangert nélküled, 
csak egy másik fûvel benõtt öreg
úszómedence.
A nevedet énekli a müezzin
A Casbah49 fölött,
Amigo, Sahabi50 –
Kísért a kamaszkor,
majdnem vakon, félig süketen,
gardéniák tömege küld utadra.
Ég veled barátom, még egy szippantás
a kiffel töltött pipából és salaam.
Köztulajdon lettél.
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Coda

Kóda

Ó, jöjj, pihenj meg, majoon51-utazó
Én vagyok az utolsó mesemondó
aki a rabszolgaságon túli halált választotta
aki megadta az amnesztiát 
a Rif dombjai és az elveszett törzsek gerillaháborúinak,
a sivatag számûzetésben lévõ
törzsfõinek
Sátrak a keleti szigeteken
Ezüst bokájú fekete Hodeda52

Pézsma Hodeda az éjszakai tenger
minden érzéke
Kék Hodeda érintésed elektromos sötétség
ok nélkül veszett el az Arab bazárban

Repedezik a tojás, úgy, ahogy a legenda
elõre jelezte
Mérgezd meg a patika kígyóját! 
Mérgezd meg az angyal fényét!
A majoon-utazó útja
a Karma utcáról a Tejútra fordul.
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Gothic Declension for Auguste Rodin

Gótikus lejtõ Rodinnak

A vak árkádok hídján
árnyékok füzérével díszített csillagos boltívek alatt
olvasom az ablakokban remegõ testeket
és a kõ visszafogottságát csodálom
a lélek és a fény mellvédjei elõtt
Apró, pislákoló gyertyaláng táncoltatja 
meg a magas katedrálist szfinxek
és kambodzsai angyalok délibábjában
Miközben ezek az összefont tónusok megigézik 

pimasz pálcámat
a tettetõ kentaur visszahúzza örökéletû érzékszervét
az idõkötötte éjszakák egybeszõtt templomhajójából
Mily tükrözõdõ megbánás legelheti le õrizetlen 
elméjét az égnek? Milyen egyhangú üvegtáblák
repeszthetik meg nyakam árnyékának hajlatát úgy, 

hogy kettéhasítják?
Ó, delfin harcának halott villanása,
Ó, fénylõ vajból kikalapált sólymok,
engedjétek, hogy ezek a torz szótagok kísértsék e 

mérhetetlen bolthajtásokat
ahova visszavonul a lélek
egy redõzött árnyalat vagy egy csavardíszítés
nélküli csúcs okán

Anarchista ajkak forradtak egy fenséges ideához
a dal visszatértét sejtetik le nem gyõzõtt 
félelem alakjában –
Dalolj a béklyóknak, ha lebéklyóznád a félelmet,
Dalolj a béklyóknak, ha lebéklyóznád a félelmet!
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Chaos and Glory

Káosz és dicsõség
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Bitter Chocolate

Keserû csokoládé

Eltört a dupla tükör
és megint új hajad van
Az út gyorsabban mozog
mint mi, akik megyünk rajta
A világ éhsége
nem elégíthetõ ki soha
Az üresség és a lavina között
eltûnik a telihold
Menj lassan, légy mozdulatlan
A halál ringatja majd a bölcsõd
Áldani franciául azt jelenti, hogy sebezni
Két irányba vág a szerelem éle 
Emeld magasra a szívet
A legsötétebb árnyékokban élõ fény
soha nem látható
Azért, mert két lábam van
ugrálnom nem kell
De ebben van az
amit kimondani soha nem lehet
hogy hazudik az igazság
Az angyal odúja
a gyöngédség origója
esõ esik a sínekre
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From Chaos and Glory

Káoszból és dicsõségbõl

Még Marilyn Monroe-nak is
rendszeresen kiadták az útját
Az utolsó kutyaember elrobog
a régi filmek 

világába 
Az ablakon túl lehet elmélkedni
a túlélés lehetõségeirõl,
taposóaknák nélküli terep
Cervantes Lepantónál
elveszítette az egyik 

szemét,
ekkor eloszlottak a felhõk
és helyreállt a látvány
A hírnév váltságdíja
vas-oxiddal van firkálva
az õsi álmok
fenséges katedrálisaira,
mesés állatok rejtõzködnek barlangfalakon 
pikáns filmekhez hasonlóan 
Tiltott érzelmek tesznek naggyá
mégis irigyeljük szárnyaikat
Mint a molylepke, mi is meg szeretnénk érinteni 
a vágyaink felülmúlta csillagokat
Legyen a szeretet vigasztalásunk
végsõ nyugvóhelyünk!
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The Unreal Desert

Az irreális sivatag

A szívem nem bírja
tovább
Ha mi vagyunk az áldozatok
akkor kik a gyõztesek?
Ha a csalóka álarcokat

letépjük
saját vezetõinkrõl
pucéran és magányosan
kell az ürességgel szembe néznünk?
És akkor még itt van a bûntudat
obszcén matematikája
A Kókusz-szigeten maradtam
álmaimmal, gyerekkori mozik
paradicsoma, na most az a kín
a kapitalizmus virága lett.
Nem mi vagyunk az elveszett ügy,
ugyan az a régi mese – csinnadratta
végsõ megoldásként?
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The True Samurai Wants 
to Die for Loyalty

Az igaz szamuráj 
a hûségért akar meghalni

Csontvázak is vágynak szeretetre
és arra, hogy uralják a földet
A tévé mindenhol tele van 

csontvázakkal
pucér propagandát proklamálnak
Azt hinnéd, hogy a halott

jobban tudja,
ám az éhes kísértetek 
a teljességet keresik
miközben felvilágosult lelkek támadnak 
az ürességbõl
Az igaz étel ámítás.

A Buddha-gyárban 
dolgozva

az egyik nap azt álmodtam
hogy szabad lehetnék!
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Cornucopion

Bõségszaru
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These Blues are not for Sale

Ez a blues nem eladó

„Hé, te, te, akinek csillagok vannak a szemében.
Nem csinált bolondot belõled a szerelem, túl okos voltál.”

Oké, õrmester, hogyan kerül valaki
emelkedett állapotba?
Hallom az idõ dobbantását 
és hümmögését Sötét gondolatok

burkolnak be
Jobb lesz leszállni a buszról
amíg van idõ
Dayton gyomrában áll a

Fehér torony
New Yorkban tisztelettel adózunk

a költészet
halálának
Soha nem sejtetted, hogy ez örökké
így lesz
Áss a pálma alá, mondja a Szúfi
A haszidok szerint a kincs a tûzhely
alatt van elásva
A fekete tej édesebb, mint a bor
Van neked is, én el vagyok árasztva

sajátommal
Minden ember kreálta szépség
elkopik, mint a napon fehérített

festék
Egy kéz nyúlik ki a sötétségbõl
a feledésbe hívogat minden napsütötte álom
Csak egy újabb lárva a szív
pergamenén – ezek a szavak csendért
sírnak – valami kifárasztott végül
Lélegezd be az ürességet és tartsd bent
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Hommage to Monk53

Hódolat Monknak

Tisztán, kísérõ nélkül54

Monk önmaga 
evidenciája

Kaftánban
iskolai képzés

nélkül

Õ volt a 
forradalom
Ujjai alatt

folyamnyi oroszlán
Zene
égõ cigarettád

hamujában
Zsebkendõdbe törölted
izzadó homlokod
Ha te nem
akkor ki?
Túltettél
az esõn saját

játékában
Az égen hagytad 

az
ujjlenyomatod
Saját köreidben 

forogva
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zenédet úgy viselted, 
mint egy stílusos

kalapot
Mindig itt és most
még most is
hogy elmentél –
A csúnya szépség
mondtad
elveszett a szférákban
Mindig elõször volt 
a legjobb neked
De akkor elkezdtél
kibámulni az ablakon
Ne engem okolj
te játszottál
A böröndöt üres
kólásüvegekkel tele
hagytad hátra
A kalapodat még akkor is

viselted
amikor 

aludtál
és aztán kitértél

a hangnembõl
azt mondtad KK-nak
hogy nem voltál

jelen
A hangok
amiket hallottál, még hallatszanak
Nem nehéz 

hallani
de nagyon könnyû
figyelni
õket
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Saturday’s Poem

Szombati vers

Most én csókolok vagy engem csókolnak?
Elég tökéletesen fejezem ki magam?
Megzaboláztattak az érzéseim
vagy az éjszaka fekete kristálya
robbantja szét napjaimat?
Magányos ágon himbálódzva
a dolgok túl valóságosak
vagy nem valóságosak eléggé,
Miért nem jönnek, ha esik az esõ?
A kádban fekszem újságpapírral takarva
jelenünk tintája feketíti be arcomat,
Mi a földrengés értelme egy elhagyatott bolygón?
Csak annyit tudok, hogy egy oroszlán
üvölt a fejemben,
hogy minden, ami él, meghal.
De soha nem lesz utolsó sor, sem elég idõ.
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Even at times of great pilgrimages 
we may be left to pass our nights in Solitude.

Még fontos zarándoklatok idején is 
Magányban tölthetjük éjjelünk.

Pierre Loti: 55 Zarándoklat 
Angkorba

Mindig felkeltesz
és rámszólsz, hogy alvásra van szükségem
Tudnod kell, hogy amit mondok neked
a sötétben, az mindig igaz
ugyanakkor amit nappal mondok
szinte biztos gyanús vagy legalábbis egy nap
árnyék nélküli hasadása
Mindkettõ fellobbanhat és
ki is aludhat
Ahogy a vízszintes beszélgetés
derít fényt arra, amit felfedni 
szemtõl szembe nem lehet,
Ideje most aludni,
kérlek, ne bosszankodj
Így vagy úgy, olyasmit próbálok 
elmondani neked, amit már úgyis

tudsz.
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For Yamaguchi Kenjiro56

Even the King of the Ginza 57

Must Sometimes Sleep

Yamaguchi Kenjironak
Néha még a Ginza királyának is 

aludnia kell

Fény és árnyék nélkül
nincs valóság –

Meghívnálak, hogy maradj velem
de túl keskeny a szobám, mondta
Az az álma, hogy Rimbaud
Részeg hajóját japánul énekelje
Harunobu58-arcokhoz hasonlító hámozott mandulák
Kezek a helyben tartva
repülésre készen
Pettyek mindenen!
Isteni a tervezés –
A tükörbe nézek
és a te arcod látom.
Japán hajó vitorlázik 

a Karmán
Koponyám rózsája
szakállas álmok
kerengõ sushi-bárjában virágzik
Kék-fehér egyenruhás liftkezelõ lányok
énekkel jeleznek minden emeletet 
egészen az égig
Fekete fátylak és eleven harisnyakötõs
mezítelen sárga combok
lazulnak a sebészeti maszkok 
és a savanyú szójapép tokiói 

éjjelében
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Fiatal lányok bugyi nélkül
sétálnak a tükörpadlón
miközben üzletemberek kötnek
hatalmas üzleteket 
részeg asztaloknál
Savanyított szöcske
vegyél egy csinos csokorral
Egy kutya nyalja semmivé az álmom
Az aranyöv bekeríti a várost
és egy megevetlen õszibarack
puszta gondolata
elég ahhoz, hogy a nadrágomba élvezzek
Néha még a Ginza királyának is 
aludnia kell
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On Monk’s Mound
(Or 13 Million Bucketfuls of Earth)

Monk dombján
(Avagy 13 millió vödör föld)

Útban a Cahokia Dombok felé 
közel St. Louishoz, a napimádók e civilizációja 
a 12. századig létezett 
mielõtt Marco Polo találkozott Kublaj kánnal 
Egy reklámtábla hirdeti, hogy a legjobb megoldások
hirtelen bukkannak elõ
Zsidó indiánok, átzuhanunk az idõn
füstjelekrõl álmodozunk és 
útközben lemérjük a füstöt
Mindez része a Mississippi-folyó kultúrájának 
ahol a paleo-indiánok jártak valaha
masztodon és kardfogú tigris nyomában
Visszafelé az idõben a nyílvesszõ is visszaszáll az íjra
látjuk, amint elhalványodik az íjász
A bátrak még mindig elõre haladnak,
fújja hajukat a szél
Monk dombjának tetején állunk, 
egyre közelebb az éghez 
Bõr, zsír, karmok és csontok bizonyítják létezésünk
Élõ kiállításként meditálunk a gyönyör értelmérõl 
a halál utáni létben
Nap, kígyó és magok a körforgás krónikásai
A visszapillantó tükörben látszik, amint közeledik a vég 
amikor a bõség is a végét járja
Egyenként hagyjuk el a dombot 
Semmit ne hagyj hátra 
ide már vissza nem jössz
Még az az idõs asszony is, aki ott ült a legmagasabb domb 
legfelsõ lépcsõjén, eltûnt.
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Unshriven…

Feloldozás nélkül…

Feloldozás nélkül, költõként 
haladok a vég felé
a közvetlen kapuhoz
ahol senki nem társulhat hozzám;
az ösvény keskeny, mint egy szimplaágy
egyenesen föl vezet.
Valaha a Grand Boulevard
minden nap hívogatott fanfárjaival 
Elbúcsúzom a viszketõ bõrtõl és a 
páncéltól, arra szolgáltak,
hogy elérjek az elköltött lottók ajtajáig
ahol árnyékot és visszhangot hagyok.
Ezek a szavak bizonyítják
hogy valaha én is erre jártam
Visszatérni fölösleges lenne.
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Holy Smoke

Szentséges Füst

Ha visszaszerezzük az elorzott Keddet
ha a fekete figurát kimozdítjuk
a Karma összefüggéseibõl
csak akkor ítéltetünk újra és újra 
a történelmi idõhurok megtapasztalására
a tévékészülék könyörtelen zárótüzében
egy közönség nélküli világon
– Valami van a levegõben – mondtad,
miután álmodban egy repülõ belerobbant
Nostradamus ikertornyaiba
ugyanakkor semmi biztonsági intézkedést
nem tapasztaltál, amikor egy héttel késõbb
átrepülted az Atlanti-óceánt
Az ágyék remegése omlasztja le a falat,
az égõ háztetõt és tornyot
és Agamemnón halálát…
A tûzoltók a lépcsõn felfelé haladva
nem tudták kioltani az égbõl érkezõ tüzet
Fekete füst gomolygott a koronák körül
a hõség égetõbb volt a Dante lefestette
pokol napi rutinjánál
Melyik út vezet az igaz megbékélés felé?
Mivel kell megbékülnünk,
hogy széttörjük a magunk alkotta láncokat?
Hogy csalogassuk vissza a Fényhozót a Paradicsomba?
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Ne várd a fehér házi ember válaszát
Kérdezd a Shambala mestereit vagy
David Carradine-t, a Kung- Fu bajnokot –
Emlékezz Bamiyanra59 és Buddha szétrobbantott fejére!
Szétválasztom, hogy elkülönülhessen
Az összekapcsolás egyenesen a csapdába visz,
ahol a billiónyi hazugság van eltemetve
a 6000 halott alatt.
Ui. A pénz Svájcon megy keresztül.
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Cornucopion

Bõségszaru

Ennek a kis jegyzetfüzetnek a végére érve
a tökéletes szirmok pazar bõségét fedezem fel
a papírba ágyazva
Bár augusztus legforróbb napjainak vége
vörösre vagy sárgára nincs semmi utalás 
Arany évekrõl beszélnek, de én nem igazán
vágyom arra, hogy a nap lemenjen –
A végtelen nyár utolsó leheleteként
szálljon a mennyek felé a harmat
Ennyit a giccses érzésekrõl
Mindenfelé múlékony irányzatok.
Ha legalább tudnám, mit tegyek 
jó lenne az neked, ha az arany
és a fekete széttörné a hullámok hátát,
elhagyhatnánk, végre együtt,
a mozgásban lévõ múltat?
„Megvagyok” kezdi a dalt a sovány stréber
miközben elhaladtában két szõke nõ 
rózsaszínû és sárgásbarna ruciban 
mutogatja fürtjeit, épp amikor Dante
égbe vezetõ létrájára gondolok
és a vonakodásra, melyre Phaeton oktat
a nap harciszekerére tekintetve.
Ha a szerelem heve vonzza a kecsességet
akkor mutasd meg nekem arcod vonalait
a fény leple nélkül.
(Odalent mezõ van a helyén.)
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Rocket Dream

Rakétaálom

Mint a rokkán vagy orsón a fonáshoz
az irányító rúdhoz van rõsítve a 

petárda
gyulladás lövi át a levegõn
mint mikor felriasztott fácánok
egyenesen felröppennek
eredeti rakétasaláta, mint a

Rue de la Roquette-en
és mustár csókok íze
A vágy prizmáján át
egy virágcsokornyi mellbimbó lepi meg
az osztrigaágyásban legelõ

tengericsillagot
és tágra nyílik a fotográfus szeme
amint a fény fókuszál a gép karimáján
vagy éleselméjûséged koronáján
Az árnyék definiálható tükörben 
visszaverõdõ képként,
vagy elválaszthatatlan társként
Erotikus cukorkák édesítik paradicsomi 

álmod
tárd ki a költészet ajtaját
Nincsen gyõzelem kockázat nélkül.
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Mosaic from the Sub Continent

Mozaik a szubkontinensrõl

Ahogy megszokjuk a sötétséget
érezzük a lélek lankáit
Kéz kéz után megközelítjük
az idõtlen csodálattól üvöltõ mennydörgés csúcsát
Ó, Krisna
Ó, Allah
Ó, Jahve
ezek a húsfoszlányokban rejtõzködõ emberek
és az álom, amiben átugorjuk az árnyékokat
Minek nevezed magad ezek után?
Nem megerõsítést kívánok, hanem az arcodat

sistergõ fémben
amikor hideg vizet ér

(az eltévelyedés becsapódása)
vagy ez a fény-spré

kéz nélkül tartva,
a Másik alakja
aki nem követel

Az egyetemes énen túl
ahol szivárvány pompában
várakozik a kozmikus jogar
hogy a fekete strandon kitörjön
a csak az álmainkban létezõ
ismeretlen és megismerhetetlen ûr
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Legyen hát az elme a színpad
mert ott igaz, hogy nincs semmi, amit 
elajándékozhatunk vagy elveszíthetünk
mint a mélység e lassú pályán 
mozgó gondolatát arccal
az EREDENDÕ FÉNYNEK 
egy ezüst ûrhajó sodródik mozdulatlanul
Mindezt hallom
a holló károgásában
és a virágzó ágról, 
a márványpadló rajzolatáról
lemásolom a minta jelentését.
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Taking Off

Felszállás

Fekete felhõk Amszterdam felett
amikor ismét Bangkok felé indulunk
készenlétben a Schipholon
irány Kambodzsa
Ezek nem baudelaire-i felhõk
és a messzeség bennem van
mint Van Gogh ciprusai vagy
egy kedves lélek szívem szurdokában
a meztelen vállú gyermek
vagy a masszív kõ elõtt guggoló 
álomtalanul alvó öregasszony.
Thaiföld felett repülve Marina
arról a helyrõl beszél, ahol a benszülöttek
életüket a „figyelni a rizs növekedését” 
kifejezéssel írják le.
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Walking Hologram

Sétáló hologram

Ha egy üveglapon lévõ 
hologramot eltörsz
az egészet tartalmazza 
minden darabja
Ennek megfelelõen azt gondolom
hogy a testem minden sejtjét
hordozom arcomon
minden emlék tartalmazza
életem röppályáját
Ebben az értelemben
lap lap után, sor sor után,
szó szót követvén
saját könyvemként
sétálgatok a világ körül
ahol kevesen tudnak olvasni.
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Change of Season

Évszakok változása

„Képzeld el, hogy egy napon mintegy véletlenül kitörik a nyakad
Képzelj el engem egy halom szemét alatt…”

régi szerelmes levélbõl

Hogy említés nélkül is hatásos legyen
az, hogy miként rejtsen el egy versben,
a költõ bûbájt hord fel a felületre
bizonyos homorúságokat kreálva
A kilöttyent parfüm utóhatása
üres szobák tömegét idézi fel
melyekben egykor összekulcsolódva feküdtünk
az elme vízalatti budoárjában
Istár60 kapuja ma romokban áll
a Balkh61 pár faldarabja
az idõ kézimunkájának testamentumát viseli 
tanúsítja mi történik 
a szél és a kõ között
szeretõk, akik végre egyesülnek és eltûnnek
és mi, akik látjuk egymást
a csillagok között
Ki fogja tudni, vagy ki törõdik vele,
hogy mikor a szél üres szélre talál
milyen vadság rejtõzik itt még mindig?
Ó, költészet hallatlan nyelve 
Énekeld a hirtelen fuvallatot
Énekeld, énekeld az arany odút!
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New Delhi Vignette

Új Delhi vignetta

Emlékszem arra a koldusra Indiában
aki Új Delhiben a közlekedési lámpánál 
a taxihoz lépett, hogy lejmoljon tõlem néhány rúpiát 
a repülõtérrõl való érkezésemkor
A kezemben volt a pénz
nyomtam kifelé, keresztül a nyitott ablakon
amikor észrevettem, hogy nincsenek karjai –
Hirtelen váltott a lámpa, és a sofõr rálépett
a gázpedálra. Hátrahagytuk a feledhetetlenül 
panaszos hangon utánunk rikoltó koldust –
„Zseb, Zseb” orrával ingének zsebe felé mutatva.
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Extraction

Származás

Az igazi tapasztalás az
az, amikor egyedül vagy
nem amikor a tömeghez
tartozol
Amikor életre kelsz, az
hasonlít a tavaszra
Egy napon belekóstolsz a kékbe
és akkor rájössz
Amikor mindennek vége van
a szó megmarad
a költészetben és a 
próféciában egyaránt
Dicséret ömlik az idegenek
szájából
És akkor az Ígéret földjén
megkezdõdik az igazi küzdelem.
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Gyukics Gábor

Látogatóban Ira Cohennél

Egyik kezével a kilincset fogja a másikkal lecsúszni készülõ 
nadrágját. 

Egybõl beszélni kezd.
Nem telefonálnak
És azok is mind akarnak valamit,
Semmiért.

Nyakán vörös indiai selyemsál.

Gyémánt-torok, keserû mandula-operáció,
Ovidius, egy tetem és Halál, 
Mindez egy végtelen történetben.

Elõveszi kedvenc görbe-tükör fényképeit,
Mind, amit valaha csinált, kedvencei közé tartozik,
Megint alulfizettek,
Persze egy balek vagyok,
Vagy csak a szívem nagy,
Ha szimpatikus az illetõ, engedek az árból,
Csak a lakbért lesz nehéz kifizetni,
Már két hóval elmaradtam.

Csörögnek szavai.

Petra és a mûorrszarvú, 
A múlt és a jelen kivetítõdik a jövõre,
Kétezerre,
Mert én akkor is élni fogok,
Sámánokra a huszonegyedik században is szükség lehet,
Mit lehet?
Van!
Nem hagyom annyiban,
Kék elefántkalapban vonulok az új milleneumba.
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NotesJegyzetek

1 Tand: a jorubák a kóladiót nevezték így. Fáját tilos volt kivágni, mert
jósláshoz használták. E jóslás az isteni erõk és az emberek közti kom-
munikáció egy formájának számított. 

2 dorje: (tibeti szó) a világ tengelyének jelképe, jelentései: ‘nemes v. feje-
delmi kõ’, ‘gyémántkeménységû’, ‘a megvilágosodás villámcsapása’

3 a szárny része, a madár úgynevezett hüvelykujja
4 Mela: szankszkrit szó, jelentése összejönni, összejövetel
5 Prayag: Allahabad õsi neve; az istenek városa
6 Advut: héber szó, jelentése rabszolgaság, kötelék
7 Man Ray (1890–1976): legendás amerikai származású fotómûvész, az

1920-as és 1930-as években kulcsszerepet játszott Párizsban a dadaista
és szürrealista mozgalmakban.

8 Claus von Stauffenberg gróf, ezredes (1907–1944): egyike azon tisztek-
nek, akik sikertelen merényletet követtek el Hitler ellen. Tettéért lassú
halálra ítélték. Halálba kínzását Hitler az utasítására készített filmen él-
vezettel nézte végig.

9 Julian Beck (1925–1985): A legendás Living Theatre alapítója, rendezõ,
színész, festõ, költõ

10 Emma Goldman (1869-1940): litván anarchista-kommunista
11 Friederike Krabbe (1950– ): A Vörös Hadsereg Frakció (RAF) nevû ter-

rorista szervezet volt tagja
12 Baader-Meinhof csoport: német terrorista szervezet az 1960–70-es

években
13 Dante: Isteni színjáték. Purgatórium 11. 100 Babits Mihály fordítása
14 Wilhelm Reich (1897–1957): osztrák származású amerikai pszichiáter, az

„orgon”-elmélet kidolgozója. Véleménye szerint létezik egyfajta pszichi-
kai energia (‘orgon’) a légkörben és az élõ szervezetekben, melyet meg-
próbált kondenzálni és gyógyászati célokra használni (pl. a rák ellen).

15 John Latouche (1914–1956): amerikai zeneszerzõ 
16 Brion Gysin (1916–1986): író, festõ, a Dream Machine (Álomgép) megal-

kotója, melyet csukott szemmel kell nézni
17 Megillah: Eszter könyvének tíz fejezete pergamentekercsen
18 Bob Kaufman (1925-1986): San Franciscó-i beat költõ
19 Sylvia Sidney (1910–1999): amerikai filmszínésznõ
20 David Moe (1937–): amerikai experimentalista költõ
21 Kush: San Franciscóban élõ irodalmi hang- és képanyaggyûjtõ
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22 Gregory Corso (1930–2001) New York-i születésû beat költõ
23 Ram Narayan (1927-) indiai zenész, sarangi-játékos
24 Ira Cohen fia Raphael Alladin Cohen 
25 Ronald Greeley, amerikai geológus, NASA-kutató
26 Anaxagoras (500 i.e.–428) preszókratikus görög filozófus
27 Gerard Malanga (1943–) költõ, fotómûvész, Andy Warhol egykori alko-

tótársa
28 Kenneth Anger (1927–) filmrendezõ, színész
29 Timothy Baum, New York-i mûvészettörténész, mûgyûjtõ
30 Paul Signac (1863–1935) francia pointillista festõ 
31 Brett Rohmer: grafikus
32 K. J. Clarke: amerikai fényképész
33 Jane Bowles: Paul Bowles felesége
34 Thomas Edward Lawrence (1888–1935) író, ismertebb nevén Arábiai

Lawrence 
35 Lascaux: õskori barlangfestményeirõl híres helység Dél-Franciaországban
36 Jack Smith (1932–1989), performanszmûvész, fotómûvész, filmrendezõ, író
37 Francisco de Quevedo Villegas (1580–1645) spanyol író és költõ
38 Gaston Bachelard (1884–1962) francia filozófus
39 Kazuko Shiraishi (1931–) Japán egyik legjelentõsebb költõje
40 OCCUSI-AMBENO: Bruce Grenville új zélandi anarchista által alapí-

tott fiktív állam
41 Palamades: görög feltaláló
42 Valmiki: a Rámajána írója
43 Farin Uddin Attar: XII. századi perzsa költõ
44 Kazuo Ono (1906–): a japán butoh tánc atyja
45 Theo Green: az Inkblot irodalmi folyóirat és könyvkiadó fõszerkesztõje
46 Kabir (1440–1518): indiai misztikus költõ, filozófus
47 Rumi: 12. századi perzsa költõ
48 Paul Robeson (1898–1976): amerikai néger operaénekes
49 Casbah: kormányzói palota Tangerben
50 barát (Magrebi nyelven)
51 Majoon: hasispogácsa
52 Hodeda: afrikai település; itt fiktív nõi név
53 Thelonious Monk (1917–1982), legendás amerikai néger jazz zongorista
54 Straight, No Chaser: egyik nagysikerû lemezének címe
55 Pierre Loti (1850–1923): francia író
56 Yamaguchi Kenjiro (1942–2005) Japán vezetõ grafikusa 
57 Ginza: bevásárló utca és szórakoztató központ Tokió belvárosában 
58 Harunobu Suzuki (1725–1770): japán fametszetkészítõ; az elsõ színes

fametszetek alkotója
59 Bamiyan: helység Afganisztánban, ahol a hegységbe faragott két hatal-

mas Buddha-szobrot a tálibok felrobbantották.
60 Istár: Akkád istennõ
61 Bactria, õsi afgán város
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Ira Cohen

Ira Cohent még színpadon is eljátszottam. Nem volt igazán
nehéz feladat. Akkor már jól ismertem õt. Barátomnak
mondhattam, és addig elkészített mûveit is ismertem. Mivel
nagyközönség elõtt is beszélgettünk alkotásairól és mûvészi
magatartásáról, valamint New Yorkban is csatangoltunk,
pontosan tudtam, hogyan reagál különbözõ, váratlan hely-
zetekre, hogyan használja hangját, indulatait, mennyire ter-
mészetes módon kényszerít ki tekintélyt magának testalkata
méreteivel. Ismertem azt a helyzetet is, amibe a Halász Péter
által megírt jelenetben játszottam õt. Közös barátunk és pél-
daképünk, az AIDS-vírus által halálra ítélt filmkészítõ, per-
former, színész, író, költõ, rendezõ Jack Smith ágya mellé
hívja be a kórházba egy éjszakai telefon, hogy baj van. Igye-
keztem felidézni Ira összes gesztusát és robosztus lelkiségét:
tudtam, többször tapasztaltam, ha úgy érzi, hogy rá van
szükség ahhoz, hogy egy társa megõrizze a méltóságát, hogy
ne higgye, nem számíthat rá, megállíthatatlan. Megismét-
lem, a dolgom nem volt nehéz. Egy másik barátja, a költõ, al-
kotótárs, „Velvet Underground”-alapító Angus MacLise l979-
es halálára írta – miután buddhista szokás szerint elégették
holttestét a folyóparton –, hogy „nem számítok rá, hogy lát-
lak még ilyennek”. Jellemzõ sor Cohenre. Az önmagában el-
helyezett világgal rendezi dolgait – azzal a szegmenssel,
amely mindegyikünkben megvan (és, hite szerint, nem meg-
volt) –, például létezési mezõt változtatott Angus MacLise-
ban is. Az évszázadforduló tájékán vetítést tartottam egy
New York-i avantgárd mûhelyben, melyre meghívtam Irát
is. Leadtam a vendéglistát, rajta a nevével. Nem izgatta a do-
log. Leült az elõtérben, várva a kezdésre. Majd összeszólal-
kozott egy csekélységen a klubvezetõ férfivel, és arra lettem
figyelmes, hogy gyönyörû oroszlánüvöltéssel közli az illetõ-
vel, kivel van dolga. „I am Ira Cohen!” – bõdült rá a székrõl
egy félelmetes bariton, és ezt a jelenetet õrzöm Cohenrõl
mindmáig mint magatartása lényegét. Azonnal tisztázta a viszo-

97

Juszuf.qxp  2007. 05. 15.  15:29  Page 97



nyokat. Megadta magának a tiszteletet, ami, ha már a másik
nem teszi meg, alkalmanként nem hülyeség. Határozzuk meg
tereinket. Érzékeltessük a szellem súlyát, mert ha önmagun-
kat nem tiszteljük, azt másoktól sem várhatjuk el. Esemény a
jelenlétünk – illetve rajtunk múlik, hogy azzá váljon. A világ
legérdekesebb országait, városait, a tudat- és a tudaton kívüli
tartományokat, a mûvészeti kifejezési formák változatos
spektrumait bebarangoló Ira Cohen jól ismeri ennek a felis-
merésnek a jelentõségét. Tudom, hogy nagyon mélyen hor-
dozza magában az önazonosítás vágyát és kényszerét. Bizo-
nyára azóta már, hogy megszületett Bronxban süketnéma
szülõk gyermekeként, és serdülõkorában az általa megismert
felnõttek túlnyomó része sem hallott és beszélt. Anyjától sü-
ketnéma kézjelekkel tanult meg beszélni, majd így sajátította
el az ábécét is. Verset írni is kézjelekkel kezdett: „Anyám me-
sélte, hogy sokszor látott, amint kis rágcsáló módjára sétálok
az utcán, és az ujjaim állandóan dolgoznak séta közben. Nem
tudta elolvasni, hogy mit betûzök, de nyilvánvalóan szavakat
betûztem az ujjaimmal. Még ma is csinálok ilyesmit néha.” 

Cohen azonosítása már világrajövetelének kezdetén sem
ment problémák nélkül. Ahogy megszületett, összecserélték
egy másik gyerekkel, és szegény – süketnéma – mamája hiá-
ba hajtogatta, hogy „Nem, nem, ez nem az én kisfiam!”, mert
senki sem értette, hogy mit mond, és nem törõdtek vele.
A hozzákerült gyereknek ráadásul már volt foga, megharapta,
és megfertõzte az anya mellét, ami után nem tudta szoptatni
a saját fiát. Ira úgy született azonban, hogy tejet hordott a
mellében. Azt nyilatkozza egyik könyvében, hogy nem kós-
tolta meg ugyan, de az önmegõrzés ösztöne, úgy tûnik, már
ezektõl a legkorábbi idõktõl mûködött a testében. Ira Cohen
reneszánsz mestereket idézõ alkotói személyiség. Bár több
mûvészeti ágban, azokon belül is többféle mûfajban fogal-
mazza meg magát, nem beszélve arról, hogy eszközei is vál-
toztak, úgy tûnik, egyszerûsödtek az évek során, a személyi-
ségébõl kiáradó életmûfolyam a maga egységében a
legszebb és legátütõbb, és darabjai a legtermészetesebb, az
alkotói személyiség önépítésének rezdüléseit követõ módon
kapcsolódnak egymáshoz. Komolyan veszi alkotóeszközeit,
az egymást követõ formákat és mûfajokat, de a személyes ki-
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fejezés, az énen áteresztett világképzet számára a legfonto-
sabb. Ira Cohen megfigyel, elgondolkozik, cseverészik, a
végletekig absztrahál, és mindezt könnyedén, mintha aszta-
lánál üldögélnénk, vagy együtt sétálnánk az õszi utcán. Visz-
szahozta a mûvészetet a mindennapi életbe. Költészetét pél-
dául elõszeretettel nevezik post-beatnek, bár Gregory Corso
a barátja volt (akinek halálára verset is írt, akárcsak Jimmy
Hendrix távozásának tizedik évfordulójára), tisztelték egy-
mást Allen Ginsberggel, a besorolhatatlan William Bur-
roughst megjelentette Gnaoua címû, egy számot megért folyó-
iratában – akárcsak a még besorolhatatlanabb Brion Gysint –,
annyiban valóban különbözik a beatköltészet géniuszaitól,
hogy még amikor a legkomolyabb verstémákkal vagy pró-
zákkal lép a színre, akkor is sokkal lazább, „testközelibb”, a
hétköznapok eseményeire és nyelvére odafigyelõbb, mint
õk. Az õ Indiája és Marokkója is sokkal esendõbb élmények-
be, megfigyelésekbe, nyelvi, képi élményekbe ágyazottabb,
mint társaié. Egyrészt, bár senki nem gyakorolt rá annyira át-
ütõ, az egész életmûvet meghatározó hatást, mint mondjuk,
Blake Allen Ginsbergre, Cohenre, aki szinte éjjel-nappal ol-
vasó költõalkat, sokkal erõsebben hatott az európai költészet
és általában az irodalom, mint a többiekre. Elsõsorban nem is
egyes szerzõk, mint inkább a szerzõk szerepe, az irodalom
folyamata, a kijelentések súlya, azok elvont, filozófiai és tá-
volról sem mozgalmakat hirdetõ, a társadalmat a felszínen is
provokáló értelmében. Éppen alapvetõen filozofálgató alka-
tát újra és újra felismerve válik sorainak laza hangvétele re-
veláló élménnyé. Természetesen, a „nagy” európai irodalmi
hagyományok szelleméhez igazodva él a kultúrában. Nem
mártír, nem forradalmár: csinálja a dolgát. Hiányzik belõle
az Amerikában Walt Whitman által a költõi énre rakott és
Cohen mai kollégáinak jórészét is jellemzõ vátesz-szerep.
Nem véletlen nyílván az sem, hogy több területen is dolgo-
zik. „A költészet a mélybõl kerül elõ, máskor viszont egy-
mást átfedõ textúrákból, hangokból, gondolatokból. Általá-
ban érzésekbõl. Amennyiben nem létezik az az érzés,
amelyiken a vers alapul, nem mûködik számomra. Azt hi-
szem, hogy az a kulcs. Vadászat, és bizonyos értelemben
egyszerû is. Abban hiszek, hogy létezik az a helyzet, amelyik
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költészetet eredményez. Olyan ez, mint amikor a rádiódon
keresztül részesülsz valamiben, mint ahogy Cocteau
Orpheusában történik, és elkezded befogadni az angyali toll-
bamondást. Gyakran történik így, és médiummá válsz.
Amennyiben leírod a hallottakat, elõtted a vers, ami azokra
emlékeztet. …

A költészet ott van mindenhol. Nem kell mást, csak elis-
merned. Ami egyáltalán nem könnyû.

Elgondolkozni azon, ahogy az emberek a saját hangjukon
beszélnek; az egyik oka annak, amiért idõnként több költé-
szet van a hétköznapi beszédben. Akkor, amikor azok az em-
berek beszélnek, akik nincsenek tudatában annak, hogy õk
költõk, vagy nem próbálnak meg költõien beszélni, aktivizá-
lódik a fül, hogy képes legyen felszedni valamit abból, amit
hallasz, hogy azután versbe tegyed, beleépítsd a mûvedbe.
Azt hiszem, hogy ez gyakran nagyon erõs ösztönzõ. És ak-
kor még mindig ott van a szél …

Megtanultam költõnek nevezni magam, mert felismertem,
hogy ez kötelezettséget jelent, noha nehéz volt kimonda-
nom magamról, de ha még te sem mondhatod ezt el magad-
ról, akkor mihez kezdesz? Elmondhatom, hogy a fejlõdésem
szempontjából az volt a legfontosabb, hogy éltem Tangierben,
találkoztam Brion Gysinnal Párizsban, befolyásoltak az akko-
riban megismert kritikák, szerkesztettem a Gnaoua nevû ma-
gazint, ami egyszer jelent meg, de publikáltam benne Brion
Pándudáját, William Burroughst és Irving Rosenthalt. Ezen
események mindegyikének volt bizonyos befolyása rám. …

A költészet számomra nem karrier kérdése. Nem gondo-
lom, hogy kötélen táncolok a fokozatokért, mint más költõk,
akiket megemlíthetünk, mint olyanokat, akik kötélen táncol-
va sétáltak – a Rimbaud-k és a többiek –, majd visszavonul-
tak, de hihetetlen területet szakítottak át a munkájukkal. Ké-
szen kell állni arra, hogy megpróbáljad te is, méghozzá
mindazon támogatások nélkül, ahogy az még veszélyesebb,
de így hozhatsz létre leginkább jó költészetet. Ezeket a költõ-
ket keresem. Sok közülük úgy végzi, hogy felakasztja magát,
mint Gerard de Nerval, úgyhogy nem túlzok, amikor veszé-
lyekrõl beszélek, mert ez kemény dolog.” (Ira Cohen vallo-
mása a Friction címû könyvben.)
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Amygdala címû, Rimbaud-hoz írt versében állítja szembe
egymással a Revolution (Forradalom) és a Transformation (Át-
változás, Átváltoztatás) szavakat abból a szempontból, hogy
amíg az elõbbi meghallása nincs rá semmi hatással, addig a
másodikra gondolva csodálatot érez. Bár Rimbaud iránt ér-
zett tiszteletének éneke az Amygdala, olyan kijelentésekkel,
hogy az elfogadás veszélye a középszerûség, és soha nem
lesz túl késõ olyanok számára, mint mi, a Revolution és a
Transformation fogalmainak egymás ellen történõ kijátszása
erõsen önreflektív jellegû költõi tett Cohen részérõl. 

Nem akarok újból a Cohen megszületését követõ nehéz-
ségekre, azaz az anya elveszítésének, majd újra megtalálásá-
nak körülményeire utalni, vagy arra, hogy soha nem szop-
hatott anyatejet édesanyjának keblérõl, és arra sem, hogy
gyermekkorát egy süketnéma közösség tagjaként élte meg;
pályájának ívét, utazásait, szellemi és kultúrák közötti ván-
dorlásainak körülményeit és a különféle mûvészeti/kulturá-
lis és társadalmi/társasági mozgalmakba történt elmerüléseit
nyomon követve, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy azzal
a nyitottsággal õrizte meg személyiségének lényegét, hogy
bizonyos mértékig mindig hagyta magát a kívülrõl érkezõ, új
ingerek hatására átváltozni, elmélyülni, gazdagodni. Ilyen
hatással voltak és vannak rá a rendszerint hosszú távon vál-
lalt mûvésztársak, alkotó kollégák és a többnyire szintén
hosszú távú utazások, amelyek közül legfontosabb élmé-
nyekkel Indiában és Marokkóban gazdagodott. 

„Nagyjából 1961-tõl éltem Marokkóban, 1966-ig. Messze
voltam attól, hogy igazi író vagy költõ lettem volna, de azt az
életet éltem, és sok más dolgot is csináltam. Emlékszem arra
a pincérre, aki az elsõ mentateát szolgálta fel nekem Marok-
kóban. Lehajolt, hogy rátegye az asztalra a teát, és egy meg-
lehetõsen nagy, háromszög alakú lyuk volt a fülében, ami
egy jókora, súlyos fülbevaló tartására szolgált, amelyet nem
viselt a fülében akkor. Keresztülnéztem a fülében lévõ lyu-
kon, és egy tökéletes felhõt láttam lebegni a Zoco Chico
[a Kis Piac, a Tangierben élõ külföldiek legnépszerûbb kávé-
zója azokban az években] felett az égen, és azt gondoltam,
de nagy kár, hogy Magritte nincs itt.” (Cohen beszélgetése
Romy Ashbyvel a Goodie címû füzetben.) 
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Amikor Ira Európán és Észak-Amerikán kívül tett tapasz-
talatairól olvasok, és hatása alá kerít az elmélyedés, amellyel
új kulturális helyszínekhez viszonyul, Titkos tej (Secret Milk)
címû versének mondata ötlik fel bennem. („Mindannyian
kulturális maradványok vagyunk, megpróbáljuk megszaba-
dítani  magunkat a melankóliától.”)

Ira Cohen eksztatikus mobilitása, életvitelének nyitottsá-
ga, az új helyzetek tökéletes megismerésének vágya tükrö-
zõdik verseinek nyitott formáiban. Nem a ginsbergi – blake-i
versek szabadeséses szerkezete értelmében nyitottak ezek a
költemények, hanem olyképpen, mint a beszélgetés, vagy
inkább, mint egy beszámoló egy séta – mások számára –
mindennapos eseményeirõl és megfigyeléseirõl, vagy még a
séta sem szükségeltetik mindenféleképpen, elég, ha nyitott
ablaknál áll, és napról napra folyamatukban szemléli és re-
gisztrálja az eseményeket. Cohen tulajdonképpen meditál,
vagy mantrákat mormog ajkai közt verselgetés közben. Ez
valóban életforma nála.

„Anélkül, hogy elvesztenék valamit
miben reménykedjek, hogy megtaláljam?
A szakállamat megtaláltam a tükörben,
A napfényt pedig,
egy sarokban

[…] 

Megtaláltam magamat egy fürdõkádban,
amelyik éppen az, amelyikben lenni
akarok, szomjasan, hogy vizet
igyak, vágyakozva a tenger után.” 

(Reggeli meditáció, Morning Meditation)

Marokkóban, az ott töltött évek alatt ismerte meg számos
olyan amerikai mûvészbarátját, akikkel azután pályája vagy
legalábbis annak valamelyik szakasza egymás mellett haladt.
„Amikor elõször vettem magamhoz ópiumot, George házá-
ban voltam Tangierben, a Calle del Huercon, közel Isten Tera-
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szához. […] A ház tetején feküdtem az eget nézve, és hogy
le ne essek a tetõrõl, mivel a ház egyre vadabbul és vadabbul
kezdett pörögni olyan irányba, mintha lehajítana magáról,
hogy kipörögjek róla a világba, lelapulva feküdtem a háta-
mon, kiterjesztett karokkal. Olyan érzésem volt, mintha a
kék ég hirtelen alám került volna, és egy feje tetejére fordult
medencébõl próbálok szembeszállni a gravitációval. Sasokról
és oroszlánokról álmodtam, hatalmas fejük ott tornyosult a
horizont felett a rózsaszín egeken, amelyek tele voltak fel-
hõkkel. Ezeknek a heraldikai jeleknek, amelyeket csak én lát-
tam, úgy tûnt, alkímiai jelentésük volt. A marokkói arcokat
zöld és ibolyaszínû árnyékok takarták, és noha gondoztak
engem, nem mondtam meg nekik, hogy mit láttam.” (A Min-
bad Sinbadból, a Friction címû kötetben.)

Hogy ez a fajta láttató erõ, a keleti és pszichedelikus láto-
másokkal gazdagított, sajátos szürrealizmus mennyire mé-
lyen jelen van nála, és milyen erõvel épül írásmûvészetébe,
annak bizonyságául idézek tõle ugyanebbõl a szövegébõl
egy másik részletet, de ezúttal nem prózát, hanem verset. 

„Átpillantok a vállamon
és meglátok egy gyönyörût
aki olyan, mint egy vadmacska
fényes, vörös hennával a hajában
Most mosolyog
és egy festett angyal eltûnik”

Ira Cohen The Majoon Traveller (Majoon utazó) címmel
tett fel anno körülbelül nyolcórányi multimédia-programot
az internetre. A majoonnal történt találkozása szintén marok-
kói élmény. Az arab szó az angol nyelvbõl a jam kifejezés
megfelelõje, ami egyaránt jelenti a dzsemet, lekvárt, más-
részt – igealakban – a zsúfolást, préselést, (össze)szorulást,
elárasztást. Tulajdonképpen mindegyik jelentése érvényes a
majoonra, illetve annak hatására. Azt írják a szakértõk, hogy
hasonló ínyencségnek számít Marokkóban, mint például
Angliában a gyümölcstorta. Majoont a marokkóiak általában
ünnepi alkalmakkal fogyasztanak, vagy telente, hogy mele-
gen tartsa õket a hosszú helyi éjszakákon. 
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„Majoont enni olyan, mint a vízbeugrás. Ismeretlen mély-
ségekbe merülsz alá, miközben fénylõ szemek százai vannak
körülötted. Minden a víz alatt van, és lelassítva mozog. […]
A majoonfogyasztás hatásai olyanok, mint a kif vagy mari-
huánaszívásnak, csak erõsebbek, és sokkal nyilvánvalóbban
hallucinogén. Hatását fokozatosan, hullámokban építi fel, és
gyakran a nevetés óceánjaiban csúcsosodik ki. Csodálkozol,
hogy hol lehetsz, vagy miért néz ki minden olyan furcsán,
mintha soha nem láttad volna a kezedet azelõtt, vagy nem
hallottad volna még a müezzin ordítását a város felett lebegni.
Elvihet a majoon akárhová húsz percre, egy órára vagy to-
vább is, mielõtt teljesen átvesz téged, felfogod, hogy mi tör-
tént, és ez aztán eltarthat akár 24 óráig is. […] Minden gesz-
tus örökké tart, miután az idõnek nincs köze a mértékhez, és
a percek órákig, sõt, évszázadokig tágulnak. […] A majoon
álmodozásra való, és mindenki kutyává vagy madárrá alakít-
ható ily módon. […] A hagyományos majoon porrá tört ken-
derbõl, mézbõl, gyümölcsbõl, diófélékbõl, fûszerekbõl áll, és
gyakran tartalmaz még samint vagy avas vajat. Alkalman-
ként más hozzávalókat is tesznek bele a különleges hatás
kedvéért, úgymint cantharidest (spanyol legyet), csattanó
maszlagot, stramoniumot, ópiumot, mákgubót, némi apróra
zúzott gyíkot (mert úgy tartják, hogy a nemi vágyat fokozza)
vagy bármi mást a számtalan por és fûszernövény közül,
amiket Marokkó varázslatos boltjaiban árulnak. […] Egy
arab varázsló, akit valamikor ismertem, azt állította, hogy
még a szokásosnál is erõsebb majoont képes készíteni kif
nélkül, csak fûszernövényekbõl egy nagyon régi, Fesbõl
származó, recept alapján. […] 

A szufik a misztikus tudás szimbólumaként ismerték el a
majoont, és olyan 12. századi, perzsa költõk ünnepelték ver-
seikben a Lekváros Serleget, mint Attar és Nasafi. […] A ma-
joon a világmindenség alapvetõ harmóniáját tárta fel a misz-
tikus költõk számára, és a tudás ismeretével rendelkezõ
embereket még azonosították is a nagy orvosságkeverõ vagy
ma ’jun-i akbarral, a Lekváros Serleggel, ami megnyitotta az
utat a kozmikus kapcsolódáshoz és az igazi én természeté-
hez. […] Ez az, ami a legérdekesebb a majoonfogyasztásban;
a végtelen lehetõség érzete, ahogy haladsz pillanatról pillanatra,
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akár Mister Magoo, mikor acéllal bevont mestergerendán
lépdel odafenn a levegõben. […] A Majoon utazó azt tanácsol-
ja, hogy falatozzál lassan, és várd meg, mi történik. Nem ve-
szíthetsz semmit, csak önmagadat, és pontosan ez az, amit
megtalálhatsz a veszteségben.” (Az álmok serlege, The Goblet
of Dreams, Friction.)

A hallucinogén, pszichedelikus élményeken alapuló, az
azokból fakadó vagy azokkal rokonítható látásmód és világ-
szemlélet egyik alapvetõ jellemzõje Cohen mûvészi alkatá-
nak. Költészetének izgalomkeltõ sajátossága, ahogy a már
említett, szemlélõdõ, utcákat járó énjének egyszerû, mégis
meditatív soraiba beépül manapság is a korai szürrealizmus
álomszerû absztrakciója, és az egészet újabb dimenziókba he-
lyezi a hallucinogén látomások sokasága. (Egyelõre nem em-
lítem még Mylar fényképeit, amelyekben, többek között,
tükrök alkalmazásával ér el sorsokat élet-halál léptékekkel
definiáló összegzéseket modelljeirõl, és filmjeit sem, melyeket
nyugodtan tekinthetünk egy mozgó-, hangzóképes médium-
mal dolgozó filozófus lazán, mégis kellõ súllyal elõadott té-
telgyûjteményeinek.) 

Egyik kedvenc példám:
„A szívem olyannak érzõdik, mint egy csiszolatlan gyé-

mánt. Noha még ugyanaz, mégsem ugyanaz […] Nem Mel
Clay az, aki egy fehér kabátban befordul a sarkon? Nem, ez a
fantázia képzelõdése, miután megszökött a diliházból. Ian
Summerville az, aki visszafelé sétálva közeleg az utcán, mint-
ha egy nagy mágnes vonzaná? Nem, Wm. Burroughs az,
amint elektromosságot csihol elpusztult macskákból. […]
Beethoven 9. szimfóniáját játsszák odakinn az utcán? Nem, ez
a kenyeres kocsik hangja, ahogy a macskakövön dübörögnek.”
(A marokkói naplóból, From The Moroccan Journal, 1987) 

Egy másik, ezúttal próza:
„Azt álmodom, hogy 100 mosolygó, süketnéma asszony

közeledik porszívókkal felém a hepehupás linóleumon ke-
resztül, hogy kitisztítsa a fülem.” (Az álmatlan portás, The
Insomniac Doorman, Friction)

Ira Cohen szellemi és fizikai utazásainak logikus, sorsszerû
állomása volt – és nyilvánvalóan az marad – India. Életfilo-
zófiájának, mûvészi alkatának elmélyülését, kiteljesedését
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eredményezte. Mûveinek olvasása, illetve a vizuális alkotások
megnézése, a vele folytatott számos beszélgetés és levélváltás,
a Merlin Színházban együtt celebrált közönségtalálkozó és a
szintén egymás társaságában tett két tévés nyilatkozat – me-
lyek egyike közösen elõadott performansz-ként jelent meg a
képernyõkön – világossá tette számomra, ahogy Cohen to-
vábbépül az indiai élményekbõl, amelyeket persze már fel-
készülten fogadott.

Ira Cohent az abban az évben éppen Allahabadban meg-
rendezett Kumbh Mela fesztivál vonzotta Indiába 1977-ben.
A Kumbh Mela a legrégebbi és legnagyobb vallási vásár a vi-
lágon, ami a 7. századból eredeztethetõ. Minden harmadik
évben megrendezik változó sorrend szerint a szent helyszí-
nek, úgymint Ujjain, Nasik, Hardwar és Allahabad valame-
lyikében. Cohen 1986-ban filmet forgatott az eseményekrõl,
és mûve – több évig húzódó belsõ érés és utómunkálatok
után – meg is tekinthetõ Kings with Straw Mats (Királyok szal-
magyékénnyel) címmel. 

A Kumbh Mela azt a mitológiai eseményt ünnepli, amikor
az angyalok és démonok harcoltak egymással az égben egy
korsó (Kumbh) amritért (szent nektár), feltehetõen valami-
lyen pszichedelikus italért. A küzdelem során négy csepp az
italból a földre esett. Éppen ezen a négy helyen, amelyeken
a fesztivált rendezik, azaz Hardwaron, Ujjainban, Nasikban
és Allahabadban. A helyszínek mindegyikét nagy folyók szelik
keresztül: a Gangesz, a Jumna és a földalatti mélyben folyó
Saraswati. Allahabadban mint három lábon álló edényben
találkoznak, és ezzel a központi Melává emelik a helyet. Ez a
tény az ezoterikus helyszín exoterikus megjelölésében is lát-
ható, ugyanis a harmadik szemnek nevezik, ami egyben az a
pont is, ahol három ideg, az ida, a pingala és a sushumna egye-
sül. A legfontosabb esemény a folyóban történõ megfürdésben
koncentrálódik, ez pedig valószínûleg a megkeresztelés és a
spirituális beavatási szertartások egyik legkorábbi formája.
(John Trentnek az XPress Magazinban megjelent írása alapján.) 

„A film címe abból ered, amit valamikor Ganesh Baba [Cohen
indiai mestere és barátja – A. I.] mondott nekem az Alla-
habadban rendezett Kumbh Mela alkalmával. Azt mondta,
miközben a világon mindenütt megtalálható világos fényekre
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gondolt, hogy nekünk ugyan csak egy kis huszonöt wattos
égõnk lóg a tábor bejáratánál ezekkel a Nagakkal, de ez,
õszintén szólva, mégis többet ér, mint a világ összes psziche-
delikus cirkusza. Ez a gondolat vezette õt el ahhoz, hogy
kijelentse, valakinek kellene írnia egy olyan könyvet, ami-
nek az a címe, Királyok szalmagyékénnyekkel. […] Egy má-
sik figyelmeztetés, amit Ganesh Baba mondott, hogy »Óva-
kodj a nem pszichedelikustól. Egy nem pszichedelikus soha
nem világosíthat meg egy pszichedelikust«. […] Nem volt
intuitív módon semmi problémám, és tudat alatt mindig is
tudtam ezt, de amikor ennyire egyszerû és világos mondat-
ban fogalmazta meg, megértettem, hogy milyen sok igazság
van benne. New Yorkban voltam, és el akartam menni az
azévi Melára 1986-ban, hogy fényképeket készítsek róla, és
hogy kijussak a New York-i patkányfogóból. Nem volt ter-
mészetesen egy fillérem sem, és úgy gondoltam, hogy két-
ezer dollárra lenne szükségem az útra ahhoz, hogy elég le-
gyen filmet venni, és hogy ott olcsón megélhessek. […]
Végül elutaztam, és három hónapot töltöttem ott. A Királyok
szalmagyékényekkelt is leforgattuk ötven vagy hatvan órányi
videoanyagra. Tizenkét évig tartott, amíg tökéletes állapot-
ban találtam magam ahhoz, hogy képes legyek befejezni,
hogy együtt dolgozzam Morgan Harrisszel, aki ingyen vágta
a filmet, csupán szeretetbõl. Még azelõtt megértett mindent
abból, amit gondoltam, hogy elmondtam volna neki.” (Goodie,
Beszélgetés Romy Ashbeyvel.)

A filmben az a legcsodálatosabb, hogy Cohen teljesen fel-
oldódik a közegben. Ennek következtében az abban bemuta-
tott legkülönfélébb – és az európai vagy az észak-amerikai
nézõk számára szemkápráztató módon hihetetlennek tûnõ –
csodálatos akciók és események a szó hétköznapi értelmé-
ben is hihetõvé, sõt, át- vagy megélhetõvé válnak. Nem
hihetetlen produkciók hatásvadász mustráját kapjuk, hanem
hiteles képeken gyõzõdhetünk meg arról, hogy a világ mi-
lyen gazdag, és hogy az élet, illetve életformák teljességének
ismeretérõl beszélni az esetek többségében mennyire felszí-
nes életszemléletrõl, illetve nagyon drasztikusan kordában
tartott képzelõerõrõl tanúskodik. Az ismeretlen – de megis-
merhetõ – világok totális felkutatásának vágya, az ismeretek
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megszerzését követõ öngazdagító belsõ építkezés szándéká-
nak nyilvánvalósága teszi kivételes, egyben humanista alko-
tássá Cohen filmjét.

„Elég szerencsés voltam ahhoz, hogy Ganesh Babával, In-
dia Mr. Természetesével találkozzam, aki pszichedelikus lö-
vedék formájában azonnal átsugározott nekem mindent,
amit tudni kívántam, és még helyet is adott, hogy mellette
aludjam. Még legvadabb álmaiban sem tudná elképzelni
senki azt a magasrendû õrületet, igaz odaadást és a szóra-
koztatóiparban való azon jártasságot, ami a Kumbh Melát
jellemzi, ami úgy felszippantotta volna a teljes Woodstock
nemzetet, mintha egy egyszerû sátor alatt ülne.” (Ira Cohen
hangja a Királyok szalmagyékénnyel címû filmben.)

Cohen igen jelentõs filmje még a The Invasion of Thunder-
bolt Pagoda (A Villámcsapás Pagoda megszállása), amelyet egy
kalandos körülmények között hozzájutott Bolex kamerával
forgatott, és a Living Theater Paradise Now (Paradicsom most) cí-
mû elõadásáról készített anyaga. Az utóbbi jelentõségét saját
alkotói pályája szempontjából az is emeli, hogy közeli mûvé-
szi, baráti kapcsolatba került a színház munkáját irányító há-
zaspár tagjaival, Judith Malinával és Julian Beckkel. (A Liv-
ing Theaternek errõl az elõadásáról Sheldon Rochlin is
csinált egy színes videomûvet európai turnéjukon, ami szin-
tén nagyon jó. A Living Theater The Brig, Kétárbocos vitor-
lás hajó vagy értelemszerûen Büntetõhajó címû elõadásáról
pedig Jonas Mekas forgatott gyönyörû, szuggesztív filmet.) 

Ira egyik legnagyobb hatású mûvészbarátja Jack Smith, a
kitûnõ underground filmkészítõ, színész, író, táncos, rende-
zõ és performer volt. Õ szerkesztette – Smith halála után – a
Hanuman kiadónál megjelent Historical Treasures (Történelmi
leletek) címû kötetét.

„Sokat voltam Jack körül, segítettem neki az összejövetele-
ken, végül aztán elkezdtem én is fényképeket készíteni my-
lar technikával. Elkezdtem rögeszmésen ezt csinálni egy tel-
jes korszakon át. A tükör mániákusa lettem, mint Cocteau
vagy más szempontok követõi a tükörmágiának, ami telje-
sen eltöltött, és akkor még jöhetett Jack, és részt vehetett
valamelyik összejövetelen. Jack egyik filmjének, amelyikben
benne voltam, Reefers of Technicolor Island (A Technikolor sziget
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marihuánás cigarettái) volt a címe, Jack ugyanis éppen mari-
huána palántákat növesztett, és úgy filmezte le õket, mintha
egy tropikus dzsungelt alkotnának. Volt egy kis hajója tenge-
rikagyló vitorlákkal, amit beletett a fürdõkádba. […] Én egy
furcsa, borostás arcú tengerészkapitányt játszottam. Akkor
nem volt szakállam, olyan Jon Hall és Barton McLane közöt-
ti figurának néztem ki, kicsit fenyegetõbb voltam, mint Jon
Hall. Nem sokat lehet látni engem, de van a filmben egy
nagy snitt, csak a szemgolyómról. […] Valójában állóképeket
vettem fel, és nem sokat tudtam a filmkészítésrõl. Azután le-
forgattam A Villámcsapás Pagoda megszállását filmkamerá-
val.” (Goodie, beszélgetés Romy Ashbyvel)

„Cohen színes fényképei Mylar lepedõkön lévõ reflexiók,
az érvénytelenítés és átalakulás képei, a folyékony metamor-
fózis emberi formái. […] Cohen Mylar képei egy másik vilá-
got tárnak fel elõttünk, az antianyag egy antivilágát, ahol az
atomnál kisebb részecskék visszafelé keringõ pályán zuhan-
nak a világba, amirõl azt gondoltuk, ismerjük.” (Ian Mac-
Fadyen tanulmánya, Licking the Skull címû kötet.)

Antal István Juszuf
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Ira Cohen publikációi: Seven Marvels (Bardo Ma-
trix, Katmandu, 1975); Poems from the Cosmic Crypt
(Bardo Matrix and Kali Press, Katmandu, 1976);
From the Divan of Petra Vogt (Cold Turkey Press, Rot-
terdam, 1976); Gilded Splinters (Bardo Matrix, Kat-
mandu, 1977); The Stauffenberg Cycle and Other Po-
ems (kétnyelvû, holland–angol, Uitgeverij 261,
Amszterdam, 1981); The Hashish Cookbook (Panama
Rose néven, 1966); Media Shamans Ratio 3
(közremûködik Gerard Malanga és Angus MacLise,
Temple Press, London, 1991); On Feet of Gold (Siner-
getic Press, London, 1986); Minbad Sinbad (Didier
Devillez, Brüsszel, 1998); Wo das Herz ruht (Svájc,
2001, fordította Florian Vetsch); Kaliban und Andere
Gedichte (AltaQuito Press, Göttingen, 1999, fordítot-
ta Florian Vetsch); Poems from the Akashic Record
(Goody, New York, 2001); Chaos and Glory (Elik
Press, Utah, 2004)

Szerkesztõ: 
Folyóirat: Ins & Outs (Amszterdam); Third Rail (Los Ange-

les); Ignite (New York); Nexus (Dayton, Ohio),
Xpress (Bohemia, New York); 15 Minutes (St. Louis,
Missouri); Growing Hand (San Francisco); Playboy.

Könyv: Jack Smith: Historical Treasures for Hanuman Books;
The Great Society Bobby Richkinnel; Shaman Warriors
J. N. Reillyvel. 

Kiadó: Gustav Meyrink Petroleum Petroleum (Akashic
Bulletin #1, 1991)

CD: Jilala (marokkói dervis zene); The Majoon Traveler
(zene Dj Cheb i Sabbah’s, Ornette Coleman, Don
Cherry és Angus Maclise, Sub Rosa, Belgium);
Kaliban und Andere Gedichte (Altaquito Press, Göttin-
gen); The London Reading; Celestial Grafity (The Ira
Cohen Akashic Project)
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Film: The Invasion of Thunderbolt Pagoda (Angus
MacLise); Paradise Now (a Living Theatre legendás
amerikai elõadókörútjáról); King with Straw Mats
(videodokumentum az indiai Khumb Mela fesz-
tiválról, Mystic Fire Video, 1998)

Fotópublikáció: The London Sunday Times, Avant Garde,
LIFE Magazine, Facade (Párizs), Nexus, Nieuwe
Revue (Amszterdam), Caliban, Ignite, River Styx és
számtalan más folyóirat. 

Kiállítás: Kathmandu Portfolio, The Bandaged Poet Series,
Kings with Straw Mats, Dangerous Visions, Retro-
spectacle, About Faces, New York Slingshots, From
The Mylar Chamber, Lessing Gallery (Man Rayjel,
New York), Space Time Light (Jack Micheline-nel,
New York), Wildfire Gallery (Amszterdam), Photo
Boutique (New York), Fotók Dél-Ethiópiáról (Mar-
rakesh, 1987), ART (New York), October Gallery
(London), Visionary Gallery (New York), Deer
Gallery (New York), Susan Cooper Gallery (Wood-
stock, NY), TAM TAM Gallery (Prága), Caravan of
Dreams (Ft. Worth, TX), Varia Theater (Brüsszel),
Nul Gallery (Amszterdam), Merlin színház (Bu-
dapest), TB Institute (Tokio), Anya Gosseln Gallery
(Dublin), Gallery of Photography (Dublin), Plateau
(Akashic Weekend, Brüsszel), Cyntia Broan Gallery
(New York), Whitney Biennállé (New York)

Lemezborító: John McLaughlin Devotion and Spirit’s The 12
Dreams of Dr. Sardonicus, Bill Laswell Blues in the
East. A Reflection címû fotó Jimi Hendrix The Ulti-
mate Experience albumán, Pharoah Sanders Message
From Home, Cresent Moon Blues 

1986–2005: Számtalan felolvasóest résztvevõje Okinawától
San Franciscóig, New Yorktól Budapestig,
melyeken olyan zenészek mûködtek közre, mint
Ornette Coleman, Don Cherry, Angus MacLise, Bill
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Laswell, Pharoah Sanders, John Zorn, Mark
Deutsch, JD Parran és még sokan mások.

Ira Cohen az interneten: www.bigbridge.com, www.Un-
likelyStories.com, www.milkmag.com, www.Cross-
PathCulture.com, etc.

Ira Cohen versei magyarul a Balkon, a Könyvhét, a Látó, a
Parnasszus, a Polisz, a Szegedi Egyetem, az Új Holnap
folyóiratokban és a Félmeztelen múzsa címû, kortárs
amerikai versantológiában (Magyar Könyvklub,
2000) jelentek meg Gyukics Gábor fordításában.
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