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Frank O’Hara

A válságban lévő filmgyártáshoz
Nem ti, vézna folyóiratok és megbarnult magazinok,
tudálékosságtól hemzsegő öntelt irományaitokkal,
és te sem, kísérleti színház, ahol az Érzelmi Beteljesülés
a Költői Intuícióval lép állandóan frigyre, de nem is te,
bájolgó Nagyopera, mi sem nyilvánvalóbb a fülnek (habár 
közel állsz a szívemhez), hanem te, Filmművészet,
te vagy az én szerelmem!

Válság idején újra meg újra el kell döntenünk, kit szeretünk.
És arra hallgassunk, akire kell: ne az én kimért dajkámra, aki arra tanított,
hogyan legyek rossz és nem rossz, s nem arra, hogyan legyek jó (később a maga
előnyére fordította ezt a tudást), nem is a katolikus egyházra,
ami a legjobb esetben is egy komor felvezetés csupán a kozmikus szórakozáshoz,
és az Amerikai Légióra se, ami mindenkit gyűlöl, ellenben rád,
tündökletes Mozivászon, tragikus Technicolor, szerelmes Cinemascope,
nyújtózkodó Vistavision és elképesztő sztereó hangzás, minden
mennyei dimenzióddal és visszhangoddal és képrombolásoddal együtt!
A Dávidot alakító mezítlábas, bő gatyás Richard Barthelmessre,
a lángoló hajú és ajkú, hattyúnyakú Jeanette MacDonaldra,
Sue Carrollra, aki a végtelenségig tud mosolyogva egy autó horpadt 
lökhárítóján ülni, Ginger Rogersre, akinek apródfrizurája úgy bukik
reszkető vállaira, akár egy kolbász, a barackfagylalt hangú Fred Astaire lábára,
a ziháló hegymászófeleségeket elcsábító Erich von Stroheimre,  
minden egyes Tarzanra külön-külön (képtelen vagyok Johnny Weissmullert
választani Lex Barker helyett, egyszerűen nem megy!), Mae Westre egy prémes szánban,
bordélyházi ragyogással és nyájas szavakkal, a holdbéli Rudolph Valentinora,
a szenvedélyeket zúzó, és szintén holdszerűen gyöngéd Norma Shearerró,
Miriam Hopkinsra, aki kiejti pezsgőspoharát Joel McCrea jachtjából,
majd könnyeit hullatja a gyűrűző vízbe, Clark Gable-re, miközben kimenti Gene Tierney-t
Oroszországból, Allan Jonesra, aki Kitty Carlisle-t menti meg Harpo Marxtól,
Cornel Wilde-ra, aki vért köhög a zongora billentyűire, miközben Merle Oberon sértegeti,
Marilyn Monroe-ra, ahogy tűsarkúban átvánszorog Niagara Falls-on,
a rejtélyes Joseph Cottenre és a tanácstalan Orson Wellesre, meg Dolores del Rióra,
aki orchideákat ebédel és tükröket tör össze, Gloria Swansonra, ahogyan hever,
és a heverve tekergőző Jean Harlow-ra, meg Alice Faye-re, aki heverve 
tekergőzik és énekel, Myrna Loyra, amiért nyugodt és bölcs, William Powellre
a lenyűgöző modoráért, és Elizabeth Taylorra, aki egészen kivirult, igen, rád
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és rátok is, többiek, nagyok és majdnem nagyok, főszereplők és statiszták,
akik gyorsan eltűntök, aztán álmainkban tértek vissza néhány mondattal,
szerelmeim!
Csodás alakításaitok sokáig ragyogjanak még, késleltetésekkel
és kinyilatkoztatásokkal, a világ minden pénze csillogjon nektek,
míg megpihentek a reflektorfényben töltött hosszú nap után, dobozba
zárt arcotok tanulsága a miénk, hiába sűrűsödnek a felhők éjszaka,
az égbolt irányítja a csillagok útját. Az istenekkel együtt
vagytok örökkévalók! Forogjanak a celluloidtekercsek, ahogy a föld is forog tovább!

Tömbök
1
Jippíí! a nő a kikötőben forgat! a férfi beleveti 
magát az örvénybe! a nő áthajol az óriás
könnyel teli talicskája fölött, s az zuhanni kezd,
akár egy lávatölcsér a hisztérikusan reszkető kancsal nyolcadikos 
kitárt tenyeréből, míg a hideg betonon meg nem áll! mennyei kétségbeeséssel
veti föl karjait a férfi, lármás szerelmi idegei egy tágas 
Y-ban csapkodnak, akár a mikulásvirág a maga viharában,
ahogy a gomolyfelhők üvegajtajához veri magát, 
mely visszatartja a nőt ezektől az isteni legelőktől, 
amiket, mintha kővel, férfiak húsával szórt tele!
Ó halálos vágyakozás!

2
Hát öregem, olyan volt a gyerekkoruk, mint egy halom zabkeksz.
Kellesz nekem, én is neked, nyam-nyam. Névtelenné lett az egész hamar

3
mintha valaki folyton elhagyna valamit, anélkül, hogy tudná, mi az.
Mindig ugyanígy. Hogy szerettek kenyeret és vajat és
cukrot enni, tunyák voltak, az egerek nyalták fel a padlót,
miután aludni tértek, könnyű farkukat kaparászva forgatták
a szemcsék között. Vivo! a dextróz
amit a gyerekek faltak, nyeltek, szippantottak azokból a bütykös csokiszeletekből. 
Micsoda pattanások! micsoda merevedések! micsoda szomorkás szerelmek.
És úgy nőttek, akár a vihogó fenyők.   



168

Aus einem April
 Leporoljuk a falakat.
 És természetesen sivítozó pacsirták vagyunk,
összehúzott vállal zuhanunk az egeken át, szorosan, 
mintha a hóna alá vett volna valaki! és tele van a torkunk.
       Hát nem zuhantál alá még karácsonykor,
         és nem hatott meg mindenkit, aki csak látta?
 nem erről szól a fa is? a puszta élvezet,
   hogy felsikolt az is, akit röptöd nem hatott meg soha!
 Épp elég most ahhoz, hogy eldobja életét.
   És úgy hullanak szét a tetők, akár a taps

ami durva, körmös, ismerős, csókoktól érdes kezekről csattan.
Az ujjak még kifúltabbak, mint egy napsütéses, kora reggeli 
órán az ajkak közé kidugott nyelv, mielőtt a köd beszállna 
a nyílt tenger felől; míg odakint minden zölden kavarog.

Koldusopera
Sokat gondolok
Peachumékra: Polly 
és a többiek 
jól megvannak mind.
Polly ékszerein még ott az ár, 
ha gazdát akarnának 
cserélni, kutyusai mint
a ragadozók. De még
a madarai is.
 Ha a mi ragyogó
hősünk, Bicska Maxi, micsoda
őszinte férfi! bármikor is
lopna vagy ölne, annak
bizony jelentése lesz! Ó,
Maxi késén rossz a markolat,
szóval a jelentése épp 
annyira lehet a sajátja, 
mint a Maxié. Ám ő nem olyan,
aki a magáét erőltetné. Hiszen
ki birtokol itt bármit is?



169

De Polly, te valóban árnyék 
vagy? Maxi vetített ki egy 
megvilágított filmszalagon át?
Ha Berlinben járok 
1930-ban, láthattalak volna,
ahogy az utcákat rovod
mint Krazy Kat?
 Ó igen. De miért
van az, ha Maxi beszél,
csak néha értjük,
mit akar. Mondatai
leképezik az időt.
Mindannyiunkat láttál már
álruhában. Mozgolódtunk; de
rendezetlenül. Öreg
pudlikat és háború előtti
szőrméket lengettünk, szűk cipőkben,
kristályíjjal a kézben.
Halkan, erős parfümködben.
Monoklival a szemünk körül. 
Habár te azt se tudtad, ki
kicsoda. Bonyolult 
napok voltak azok.

Töprengések vészhelyzetben
Vajon fesletté válok, mintha szőke lennék? Vagy vallásossá, mintha francia?

Mindig, amikor összetörik a szívemet, még több kalandra vágyom (bár ugyan-
azok a nevek térnek vissza azon a végtelen listán!), de eljön a nap, amikor nem 
marad semmim, amit kockára tehetnék.

Miért is osztoznék rajtad? Miért nem szabadulsz meg inkább valaki mástól, a 
változatosság kedvéért?

Nincs nálam kevésbé bonyolult férfi. A határtalan szerelmen kívül semmire 
sem vágyom.

Még a fák is megértenek engem! Jó ég, hiszen alájuk is lefekszem, nem igaz? 
Épp olyan vagyok, mint egy halom levél.

Akárhogy is, soha nem áltattam magam sem a pásztori élet dicséretével, sem 
a legelőkön elkövetett perverz aktusok ártatlan múltja iránti nosztalgiával. Nem. 
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Nem vágyom olyan zöldre, amit New York határain belül meg ne lelnék – egy 
árva fűszál sem okoz örömet, hacsak nem tudom, hogy van a közelben metróál-
lomás vagy lemezbolt, vagy bármi egyéb, ami arra utal, hogy az emberek nem 
bánják mindenestől az életet. Minél kevésbé feltűnő valami, annál fontosabb elis-
merni; a felhők magukban is elég figyelmet kapnak, és még ők is továbbmennek. 
Vajon tudják, miről maradnak le? Aha.

Halványkék a szemem, akár az ég, és folyton változik; felelőtlen, de mulan-
dó, teljesen egyedi és hűtlen, nem is bízik bennem senki. Folyton félrenézek. 
Majd ismét valamire, miután lemondott rólam. Nyugtalan leszek tőle, és ettől 
meg rosszkedvű, de képtelen vagyok uralkodni rajta. Bárcsak inkább szürke, 
zöld, fekete, barna, sárga szemem lenne; akkor otthon maradnék és elfoglal-
nám magam. Nem mintha kíváncsi lennék. Éppen ellenkezőleg, unatkozom, de 
muszáj figyelmesnek lennem, a dolgoknak szükségük van rám, ahogy az égnek 
a föld fölött kell lebegnie. Újabban annyit aggódnak, aludni is alig marad időm.

Szóval egyetlen férfi van, akit borotválatlanul is szeretek megcsókolni. 
Heteroszexualitás! kérlelhetetlenül közelítesz. (Hogyan lehetne elijeszteni vajon?)  

Szent Szerapion, fehérséged köpenyét öltöm magamra, olyan, akár az éjfél 
Dosztojevszkijnál. Hogyan lesz belőlem legenda, drágám? A szerelmet már pró-
báltam, de az elrejt a másik mellkasába, én viszont folyton előugrom onnan, mint 
egy lótuszvirág – milyen extatikus folyton előugrani! (de nem szabad, hogy ez 
bárkit megzavarjon!) vagy mint egy jácint, hogy „az élet szennyét távol tartsam”, 
igen, ott, még a szívben is, ahová a szennyet bepumpálják, s az odabent megsért, 
bemocskol, és nem enged. Így fogok tenni, habár lehet, hogy közben már híres 
leszek az üvegházban egy rejtélyes eltűnés miatt. 

Pusztítsd el magad, ha nem tudod!

Gyönyörűnek lenni könnyű; de annak is látszani már nehezebb. Csodállak sze-
relmem, a csapdáért, amit állítottál. Mintha egy utolsó fejezet volna, amit senki 
nem olvas már el, mert a cselekmény előbb véget ért.

„Fanny Brown elmenekült – lelépett egy lovassági zászlóssal; tényleg szeretem 
ezt a csajt, & remélem, boldog lesz, bár kicsit az agyamra ment ezzel a hőstetté-
vel.  – Szegény butus Cecchina! vagy F: B:, ahogy régebben szólítottuk. Remélem 
kapott egy nagy fenekelést és 10 000 fontot.” – Mrs. Thrale.

Ki kell jutnom innen. Magamra kapok egy sálat, és a legmocskosabb napfoltja-
imat. Vissza fogok térni, előbukkanok újra, legyőzötten, a völgyből; nem akarod, 
hogy oda menjek, ahová te indulsz, úgyhogy oda megyek, ahová nem akarsz 
küldeni. Még csak délután van, annyi minden vár még rám. A földszinten nem 
lesz egy levél sem. Megfordulok, beleköpök a zárba, és mozdul a kilincs. 
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Rádió
Miért játszol ilyen szomorú zenét
szombat délután, amikor fáradtan,
halálosan fáradtan arra vágyom,
hogy a halhatatlan erőre emlékeztess?
   Egész
héten, amíg a múzeumban
vánszorogtam asztaltól asztalig,
te Grieg és Honegger csodáit
ontottad az otthon levőkre.
   De hát én is
otthon vagyok már, és egy végigdolgozott
hét után nem érdemlek egy kis Prokofjevet?

Nos, legalább van egy gyönyörű de Kooningom,
ami után vágyakozhatok. Azt hiszem, van rajta
egy narancsszín ágy, több ez, mint ami hallható.

Miután megnéztem  
Larry Rivers Washington átkel  
a Delaware-on című képét  
a Modern Művészeti Múzeumban
Most, hogy fehér nadrágos hősünk 
visszatért hozzánk, miközben tudjuk, orra
úgy reszket, akár egy zászló a sortűzben,
látjuk, hogy a nyugodt, hideg folyó a mi
katonáinkat segíti, s a szépséges történelmet.

Hogy forradalmibbak legyünk, mint egy apáca,
ez a vágyunk, hogy világiak legyünk és meghittek,
ahogy te mosolyogsz egy vöröskabátos láttán, 
és meghúzod a ravaszt. Szorongás 
és gyűlölet lángját táplálják

az elméleti megfontolások,
és az elvontság féltékeny spiritualitása,
akár egy robot? füst ez csupán a fizikai
esemény fölött. Ők pedig elégtek.
Milyen szabad az egyénekből álló nemzet!
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Kedves alapító apánk, életed bizonyára 
egy szüntelen hazugság lehetett, hogy 
folyton jelen legyél, itt vannak csontjaid mellemen
keresztbe vetve, akár egy rozsdás flinta,
egy kalózzászló, bátor és határozott,

és oly világos a téli átkelés 
ragyogó homályában, egy olyan part 
felé, ahová nem nyújtózik híd.
Ne lőj, míg a szabadság fénye meg nem csillan 
a puskád csövén, s az egyetemes félelmet nem látod még.

Janice-nek és Kenneth-nek utazáshoz
Szerelem, szerelem, szerelem,
a nászút nem valami népszerű téma manapság a költészetben

és ha adnék nektek
egy Palmolive szappant
az elég ügyetlen 
volna, nem igaz?

Meg fog fürdetni titeket a szél, drágáim.
S a szenvedélyetekből tornyok épülnek majd.

Ha nem lesztek itt,
úgy fogok félni.
A nagy város egyben
nagy fenyegetés is,

mégis, ha ti nevettetek a közelemben,
a szörnyek elkerültek akár egy lemezjátszót

és olyan csodálatosan
magabiztosnak éreztem magam,
hogy attól a birnámi fák
is visszatértek volna az erdőbe.

Mindezt miattatok, a ti könnyed, fehér mosolyotok miatt,
akár egy francia szó, egyrészt bölcső, másrészt tengervíz.

Krusovszky Dénes fordításai


