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Bukowski, a tömegek géniusza*

Sok irodalomtörténeti okfejtés mellett a szocioantropológiai megközelítése is fontos annak, milyen mér-
tékben is élt együtt szerzőnk a témával, aminek egész életét szentelte. Los Angeles, az angyalok városa 
a béka segge alól. Bukowski lényegében el sem hagyta ezt a várost élete jelentős részében. Ő az, aki egy 
korszak társadalmi válságát és egy város bicepszek és miniszoknyás combok között pörgő filmkamerái-
nak hátterét előtérbe helyezte. Azt a horizontot, ahol az elevenen elrohadó külvárosi életképekben vájkált, 
és ennek igazi dokumentálójává vált, méghozzá szenvtelenül. Bukowski a mocskos hétköznapok olyan 
szerzője, aki a kordokumentum része. Amit megír, annak maga is szerves része, nem csak szereplője. 
A súgó, a narrátor, az olvasó és a tágabb értelemben a közönség is, miközben szinte magában beszélve 
számol be környezetéről. Ahogy fogalmazott, saját sztorijainak ő a hőse, mert ez így fair. Azaz a nem éppen 
módszertani értelemben vizsgált szocio teljes mértékben az ő élettere, vadászterülete, sikátorországa. Az 
eldobált injekciós tűk és az ablakokon kimászó, kergetőző, utcán szeretkező (vagy pénzért kéjelgő) név-
telen alakok lakta táj, az egyszintes házak végsőkig lelakott pusztulat-vidékének és végtelen sugárutak 
szemafor-bozótosának vad remetéje, aki kezében itallal, ágaskodó hímvesszőjével rohan felénk és vizionál, 
miközben tisztán értjük, amit mond. Nemcsak érthető, de értelme van! Nem követ trendeket. Nem csat-
lakozik izmusokhoz. Nem lesz felsőbb irodalmi körök fenegyereke, legalábbis ameddig nem kezdenek 
köré cirkuszba illő rajongást keríteni és a hírességek méregdrágán bebútorozott lakásaiban medvetáncot 
járni körülötte, amiben ő láncokat szaggat. Ha provokálják vagy ha hülyét akarnak csinálni belőle, fekete 
humorral oldja fel a helyzetet. És amikor már ezt is a műsor részének tekintik?

Charles Bukowski személyében az ellentmondások egész csatatere üvölt minden irányból, noha mű-
veltsége és éleslátása szöges ellentétben állt társadalmi státuszától. Egész életében lecsúszófélben volt, 
noha már 40 évesen a kis magazinok, irodalmi zuglapok királyának nevezték, hogy később „korunk” 
Walt Whitmanjét hozzák ki belőle! A cimkék, ahogy a díjak is egy idő után vonzzák egymást.

A szintén közismert, a hetvenes években csúcsra felkapaszkodott amerikai zenei előadó és kísérleti 
hangszerkészítő, illetve színházi performer, Tom Waits arról számol be egy interjúban, hogy noha élt az 
autójában – mert az amerikai autók akkorák, hogy keresztbe végig tudott nyúlni a hátsóülésen –, ez már 
istenes volt ahhoz képest, amikor apjával sötét és nyirkos kocsmákba kellett járnia kisfiúként, ahol hogy 

unalmát elűzze, míg apja legurított pár sört, az elheverő magazinokat bújta (jobbára street rag-nek 
nevezi őket), és ezekben fedezte fel Bukowski verseit – azok ugyanis nem jöttek csak úgy szembe. Abban 
a közegben kellett lenni, amiről írt, hogy megtaláltasson. Bukowski tehát kitartóan rejtőzködött. Egy 
felvételen azt mondta, hogy minél távolabb van az emberiségtől, neki annál jobb, még akkor is, ha az 
emberiségről ír, amitől amúgy őszintén, zsigerből írtózik.

Jóval a pocakosodás és hobová válás után történt, hogy felfedezték! Ő tehát nem a kor lezüllött gazdagjai 
közé verbuvált beatkorszak-paródia (beatniknek sem vallotta magát soha), hanem valaki, aki a társadalmi 
normák elől a legdurvább útszéli szegénységbe szinte önként menekült. Egy olyan térbe, ahova a szirénák, 
gumibotok és öltönyös zsebturkászok, a hitelkártyás szöszik, valamint a politikai háborús uszítás (gon-
doljunk csak Vietnámra!) és az egyenlőtlenség, valamint ennek következményképp a középosztálynélkülivé 
kettészakadó (magángépeken ülő milliárdosok és homeless junkie-k) amerikai társadalom látványa 
csak nehezen hatolt le... Ez utóbbit, a jelenséget és a folyamatot azonban csípős megjegyzésekből összeálló
verseiben taglalja, kritizálja, karikírozza, melyek Magyarországon talán kevésbé ismertek, noha bizony 
megvannak énekelve fél évszázada. Verseiben a sebhelyes testű meztelen valóságot kapjuk kézhez, ami 
már teljességgel kifordul önmagából, és annyira nagyító alatt van, hogy a részletek absztrakt fogalmakra 
bomlanak fel; másutt megbecstelenített testrészekre és menekülő árnyakra, akiket ő felkarol, hazavisz, 
leitat stb.

Életművész szerzőnk nem is tudna az önazonsságon túllépni egy olyan múlttal, ami egy meghurcolt élet. 
Ezzel párhuzamosan önként vállalja ezt, csak ne kelljen újra átélnie családi traumáit. Többször elszökik 
fiatalkorában a családon belüli erőszak (domestic violence) elől. Bukowski itt nem dramatizál, 60 évesen 
is elsírja magát, ha erről mesél. „A NAGY H BETŰS HORROR”, mondja saját gyerekkoráról. Minden nap 
ugyanaz a műsor. Ugyanott a fürdőszobában, ugyanabban a testtartásban (előrehajolva): megalázás és 
kiszolgáltatottság. „Le a nadrággal!” A megtisztulás, a vetkőzés eme bizonyos helyét ő kínzókamrának 
nevezte. Az intimitás meggyalázása. 8-10-12-14 ütleg, mikor mennyi. 6–7 évesen az ember persze sikít. 
Megesett nem egyszer, hogy a ház előkertjének számító pázsitot körömollóval kellett levágnia, és ha egy 
szál (egy fűszálpenge), csak egyetlenegy is kilógott, a gyep tökéletlennek számított, büntetést kapott. Jön 
a kemény övszíj, a borotvafenő öv lesújt a magasból. Utána irány (vissza) füvet locsolni, míg más gyerekek 
fociznak, baseballoznak és szinte normális emberekké cseperedhetnek. Henry anyja támogatja férjét, 
máskor közömbös marad. Szomorú történet. Az anya a fürdőszobaablakból nézi férjét és fiát, ahogy a férj 
a fűbe fekszik, és a gyeptakaróval egy szinten lesi, keresi azt az egy fűszálat, és mindig talál egyet, amiért 
revansot vehet. Az anya halkan sopánkodik. A verés akkor marad abba, amikor 12 éves kora körül Bukowski 
mint kissrác már nem ad ki hangot és a büntető nem kapja meg jutalmát, amitől megrémül, visszahőköl. 
Annyi kimondható, hogy ez egy rendkívül fontos pszichológiai momentum Bukowski életében, nem elha-
nyagolható korai tapasztalat, ami meghatározta szerzői és emberi kapcsolatait is. Szerinte az apja tanította 
meg írni. A gyerekoszobára árnyékot vető mindennapos katonai drill rémüldözi egész felnőtt életében 
is. Mire Bukowski eljut oda, hogy gyerekkorát megírja, lényegében aggastyán, mégis katarzisként hat rá az 
élmény. Lehet-e annyira lent lenni, amitől már nincs lejjebb, ahova már a szadisták sem jönnek utánad?*  Részletek, szemelvények egy kiadásra váró tanulmányból (Budapest, 2018–2021)
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Talán ezt a feszültséget kereste végül a külvárosokban, mert ez éltette irodalmi attitűdje hevességét? 
Minden bizonnyal inkább éhez, koplal, szuperproli, mintsem a filmvásznakon látottakat utánzó yappik, 
finom csávók és drogos korszaktünemények egyike, akik közül sokan a süllyesztőben végezték a köz-
médiába kihelyezett egójukkal együtt. Alkati alapon Bukowskit taszítja a simulékonyság és a felszínes, 
céltalan pozőrködés. Noha kétségkívül barbár primadonnája egy olyan közegnek, amiben ha nem él, aki 
értelmezni próbálja, annak nehéz a valódi értékeket kimazsolázni műveiből; irodalmi hangja mégis 
kiművelt, szinte bölcs. Naná, hogy excentrikus. Egy alkohol-lokomotív életívben élő alakról beszélünk. 
Irodalmi énje mögött azonban egy vért izzadva gürcölő munkásosztályélet van. Nem óhajt bizonyítani, 
talán csak túlélni, megvárni, még inkább kivárni, látni, hova vezet ez az egész, mi a vége? Elpusztul 
a világ? Lesz atomháború? Az egész világ szlöm lesz? Jó lesz az nekem? – kérdezi. Jobb, mint nekik.
(Tenné hozzá.)

Bukowski 24 évesen publikálta első prózai művét, és 35 éves múlt mikor versekkel is elkezdett foglalkoz-
ni, melyek a skid row (egy feslett, rothadó világ) és a piszkos realizmus költőjévé emelték, és általában 
Los Angeles városával azonosítják. Nem mondható, hogy művészete hidegháborús költészet volna, hiszen 
előtte is és utána is születnek művei. Múzeumában kiállított írógépe, rádiója, szemüvegtokja és valami 
zavaros szesszel teli pohárpreparátum vitrin-idillje mögött úgy hírdetik óriás betűkkel félreismerhető 
énjét, hogy „Poet on the Edge”. Máshol úgy nevezik: roughneck intellectual. Összesen 60 könyvet adott ki 
zűrös-zavaros és igencsak hánytatott élete során. Amíg követni tudta saját pályáját, tucatnál is több nyelven 
adták ki, melyek száma mára már jócskán megsokszorozódott. Érdemesnek tartják.

1966-ban megjelenik az All the Assholes in the World and Mine című kötete az Open Skull Press 
jóvoltából. John Martin ekkor már érezte Bukowski közönségét, 1967-ben pedig ő is beszáll, és a Black 
Sparrow Press kiadja a 2 By Bukowskit. Még nem válik Bukowski hivatalos kiadójává, de már fontolóra 
veszi. Későbbi termékeny együttműködésük megalapozza Bukowski világhírnevét. (Van, amikor a Black 
Sparrow kiadónál 24 könyv van nyomtatásban, újranyomásban; a becslések szerint már 6–7 millió eladott 
példánnyal – a kilencvenes években.)

Antológiái az 1950-es, 1970-es évek között publikált vagy fiókban maradt műveinek egy részét már 
tartalmazták, ilyen kiadványok például It Catches My Heart in It’s Hands (Poems 1955–1963), Crucifix 
in a Deathhand (Poems 1963–1965), At Terror Street and Agony Way (Poems 1965–1968), and Burning in 
Water, Drowning in Flame (Poems 1972–1973). Tévedés ne essék, 1994 óta máig jelennek meg posztumusz 
kötetei, elvégre 5000–6000 műre rúgó vers-lajstroma nem dolgozható fel egykönnyen. Sok a kézirat. Sok 
a gépelt oldal. Javításokkal teli, vagy egyszerűen gyors, hajnali részegség utáni begépelések, firkák, fantom-
fiktív életérzéstükröző fenoménok, betűkből. A könyvkiadások kiemelik a mély szegénységből. Már nem 
feltétlenül közös vécéjű, csótányos bérlakásokban tengeti napjait, ahol a valóságban azonban klasszikus 
zenét hallgatott (kedvenc zeneszerzői Bach, Beethoven, Brahms, Handel, Mahler, Mozart, Sosztakovics, 
Sibelius, Csajkovszkij és Wagner, valamint Bruckner, Strauss, Ravel, Dvořák például), és rengeteget írt, 
ahogy az irodalomtörténeti elemzésekből kiderül. Most is őrült tempót diktál önmagának. Ez egy belső 
száguldás, amiben nincs helye nagyvilági parafrázisoknak, státusszimbólum-harcoknak. Veszedelmes 
és elmebajos éjszakái során csetepaték rázzák fel a környéket. Legfőképpen, mikor nőt visz haza. Hol 

erről ír, hol tájleíró módon elemzi az egyforma és egyformán egymást keresztező utak négyzethálói 
mentén tündöklő-tengődő Amerika hétköznapjait. 

Nem egy esetben talál az ember életrajzának megannyi változata, rajongói levelezések (kommentek) és 
Bukowski-évfordulók alkalmával megsokasodó cikkek között arra az ismétlődő észrevételre, mintha két 
külön személyiségként írt volna. A filmművészetben ezt hívják split screen eljárásnak (ábrázolásmód-
beli megosztott képernyőformátum). Az egyik, aki a nőgyűlölő, aki gyűlöl, mert a nők gyötrik, ezért 
visszagyötör (szerelmes versei mégis meghatóak). Ezzel ellentétben lányáról úgy ír, ahogy senki másról 
– ez talán egy köztes mezsgye. Ez az apai hang, a ritka és önmagával szembenéző, mivel egy gyermek 
szembesíti a ténnyel, hogy ők ketten visszavonhatatlanul összetartoznak. A fiatal nőkről, a nem-kocsma-
lepke lányokról, normális lányokról is szépen ír, nem pocskondiázó, nem vulgáris. A másik írói attitűd 
az emberektől idegenkedő félrehúzódás mestere, aki elmésen fejezi ki tömör, ám lezser versein keresztül 
mindazt, amit egy emberöltő alatt egy társadalomban kitörési lehetőségek nélkül, méghozzá legalul élve 
meg lehet figyelni. Persze, aki halott állatok lelkeiről és megsebesült macskákról éppoly odaadóan ír, mint 
a kertvárosi ajtókig kéreckedő, alkoholista művészekről, (akiknek még ő ad pénzt) vagy kurvákról, akik 
papírra vetett verseit lopkodják el, miközben ablakaik alatt ő mégis elsétálgat meg-megállapítva, hogy 
ezek a nők valahova eltűnnek, talán élnek még, talán már nem, és mindeközben reflektálva az adott 
amerikai társadalom aktuális történelmi pályájára: érzékenyíti az olvasót! Az egymásba kapaszkodó 
történelmi tényekre csak oldalvonalon reflektál, legyen az a hidegháború, a gettósodás vagy a feminizmus. 
Mi van még? – kérdezi. A nemzet-számadás?

Bukowski versei máig és ismét aktuálisak. A nemzetizés biznisz korában, ami az utcákon olyan erő-
szakos lett, mint Bukowski apja, aki tizenéves koráig kegyetlenül verte szíjakkal? És a háztartásokban 
a média egyre durvábban altaltó, kábító, és az akcióhősök mellett az átlagpolgárt a Függetlenségi Háború 
szellemi eredetvidéke és a forradalmár-(patriot)-paraszt életélményéből táplálja, hergeli? Fegyvert minden-
kinek? Iskolai piff-puff éves szinten? Vajon az amerikai államalapítás korát kontextuson kívül helyezve 
a közbeszédben, minden történelmi léptékből egyre csak kimozdító tendenciát mutat egy morális válság? 
Az átlagember eltörpülését generáló mintapolgár imágóvá amőbázás embertelen társasjátéka ez? Ami 
olyan passzív, mint Bukowski anyja. A kör bezárul.

Bukowski regényeiről gyorsan eldönti az olvasó, hogy be tudja-e őket fogadni vagy nem. A szerző élvezet-
tel állít egymásnak ellentmondó dolgokat, és tetteiben is ugyanez tükröződik. Versei azonban egy egész 
más felfogást igényelnek. Annak vetületét, miért nem azonnal költőként futott be, sokat taglalták már. 
Hivatalosan nem csatlakozik a mozgalmakhoz, és Vietnám-élményei sincsenek, nem vonul be, már 40-en 
felül jár, mire a konfliktus kitör. A hippik narkóznak, ő alkoholista. Piszkos kecske, akinek az alkohol 
nem csak a porhanyós valóság helyesbítésében, összefogásában segített. Nem politizál, nézetei pedig pár-
tatlanok, noha rokonszenvez azzal a vitakultúrával, ahol igaza lehet. Később ezen is korrigál, még keveseb-
bet üzen ki műveiből ennek vagy annak a szükségállapotnak ellenére vagy javára. Vagyis ritkán merül 
derékig a Fehér Ház mocskában. Egyedül van, és egyedül is érzi magát. Ez 1986-os You Get So Alone at 
Times That it Just Makes Sence című kötetének címéből is visszaköszön.
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Talán ezt a feszültséget kereste végül a külvárosokban, mert ez éltette irodalmi attitűdje hevességét? 
Minden bizonnyal inkább éhez, koplal, szuperproli, mintsem a filmvásznakon látottakat utánzó yappik, 
finom csávók és drogos korszaktünemények egyike, akik közül sokan a süllyesztőben végezték a köz-
médiába kihelyezett egójukkal együtt. Alkati alapon Bukowskit taszítja a simulékonyság és a felszínes, 
céltalan pozőrködés. Noha kétségkívül barbár primadonnája egy olyan közegnek, amiben ha nem él, aki 
értelmezni próbálja, annak nehéz a valódi értékeket kimazsolázni műveiből; irodalmi hangja mégis 
kiművelt, szinte bölcs. Naná, hogy excentrikus. Egy alkohol-lokomotív életívben élő alakról beszélünk. 
Irodalmi énje mögött azonban egy vért izzadva gürcölő munkásosztályélet van. Nem óhajt bizonyítani, 
talán csak túlélni, megvárni, még inkább kivárni, látni, hova vezet ez az egész, mi a vége? Elpusztul 
a világ? Lesz atomháború? Az egész világ szlöm lesz? Jó lesz az nekem? – kérdezi. Jobb, mint nekik.
(Tenné hozzá.)

Bukowski 24 évesen publikálta első prózai művét, és 35 éves múlt mikor versekkel is elkezdett foglalkoz-
ni, melyek a skid row (egy feslett, rothadó világ) és a piszkos realizmus költőjévé emelték, és általában 
Los Angeles városával azonosítják. Nem mondható, hogy művészete hidegháborús költészet volna, hiszen 
előtte is és utána is születnek művei. Múzeumában kiállított írógépe, rádiója, szemüvegtokja és valami 
zavaros szesszel teli pohárpreparátum vitrin-idillje mögött úgy hírdetik óriás betűkkel félreismerhető 
énjét, hogy „Poet on the Edge”. Máshol úgy nevezik: roughneck intellectual. Összesen 60 könyvet adott ki 
zűrös-zavaros és igencsak hánytatott élete során. Amíg követni tudta saját pályáját, tucatnál is több nyelven 
adták ki, melyek száma mára már jócskán megsokszorozódott. Érdemesnek tartják.

1966-ban megjelenik az All the Assholes in the World and Mine című kötete az Open Skull Press 
jóvoltából. John Martin ekkor már érezte Bukowski közönségét, 1967-ben pedig ő is beszáll, és a Black 
Sparrow Press kiadja a 2 By Bukowskit. Még nem válik Bukowski hivatalos kiadójává, de már fontolóra 
veszi. Későbbi termékeny együttműködésük megalapozza Bukowski világhírnevét. (Van, amikor a Black 
Sparrow kiadónál 24 könyv van nyomtatásban, újranyomásban; a becslések szerint már 6–7 millió eladott 
példánnyal – a kilencvenes években.)

Antológiái az 1950-es, 1970-es évek között publikált vagy fiókban maradt műveinek egy részét már 
tartalmazták, ilyen kiadványok például It Catches My Heart in It’s Hands (Poems 1955–1963), Crucifix 
in a Deathhand (Poems 1963–1965), At Terror Street and Agony Way (Poems 1965–1968), and Burning in 
Water, Drowning in Flame (Poems 1972–1973). Tévedés ne essék, 1994 óta máig jelennek meg posztumusz 
kötetei, elvégre 5000–6000 műre rúgó vers-lajstroma nem dolgozható fel egykönnyen. Sok a kézirat. Sok 
a gépelt oldal. Javításokkal teli, vagy egyszerűen gyors, hajnali részegség utáni begépelések, firkák, fantom-
fiktív életérzéstükröző fenoménok, betűkből. A könyvkiadások kiemelik a mély szegénységből. Már nem 
feltétlenül közös vécéjű, csótányos bérlakásokban tengeti napjait, ahol a valóságban azonban klasszikus 
zenét hallgatott (kedvenc zeneszerzői Bach, Beethoven, Brahms, Handel, Mahler, Mozart, Sosztakovics, 
Sibelius, Csajkovszkij és Wagner, valamint Bruckner, Strauss, Ravel, Dvořák például), és rengeteget írt, 
ahogy az irodalomtörténeti elemzésekből kiderül. Most is őrült tempót diktál önmagának. Ez egy belső 
száguldás, amiben nincs helye nagyvilági parafrázisoknak, státusszimbólum-harcoknak. Veszedelmes 
és elmebajos éjszakái során csetepaték rázzák fel a környéket. Legfőképpen, mikor nőt visz haza. Hol 

erről ír, hol tájleíró módon elemzi az egyforma és egyformán egymást keresztező utak négyzethálói 
mentén tündöklő-tengődő Amerika hétköznapjait. 

Nem egy esetben talál az ember életrajzának megannyi változata, rajongói levelezések (kommentek) és 
Bukowski-évfordulók alkalmával megsokasodó cikkek között arra az ismétlődő észrevételre, mintha két 
külön személyiségként írt volna. A filmművészetben ezt hívják split screen eljárásnak (ábrázolásmód-
beli megosztott képernyőformátum). Az egyik, aki a nőgyűlölő, aki gyűlöl, mert a nők gyötrik, ezért 
visszagyötör (szerelmes versei mégis meghatóak). Ezzel ellentétben lányáról úgy ír, ahogy senki másról 
– ez talán egy köztes mezsgye. Ez az apai hang, a ritka és önmagával szembenéző, mivel egy gyermek 
szembesíti a ténnyel, hogy ők ketten visszavonhatatlanul összetartoznak. A fiatal nőkről, a nem-kocsma-
lepke lányokról, normális lányokról is szépen ír, nem pocskondiázó, nem vulgáris. A másik írói attitűd 
az emberektől idegenkedő félrehúzódás mestere, aki elmésen fejezi ki tömör, ám lezser versein keresztül 
mindazt, amit egy emberöltő alatt egy társadalomban kitörési lehetőségek nélkül, méghozzá legalul élve 
meg lehet figyelni. Persze, aki halott állatok lelkeiről és megsebesült macskákról éppoly odaadóan ír, mint 
a kertvárosi ajtókig kéreckedő, alkoholista művészekről, (akiknek még ő ad pénzt) vagy kurvákról, akik 
papírra vetett verseit lopkodják el, miközben ablakaik alatt ő mégis elsétálgat meg-megállapítva, hogy 
ezek a nők valahova eltűnnek, talán élnek még, talán már nem, és mindeközben reflektálva az adott 
amerikai társadalom aktuális történelmi pályájára: érzékenyíti az olvasót! Az egymásba kapaszkodó 
történelmi tényekre csak oldalvonalon reflektál, legyen az a hidegháború, a gettósodás vagy a feminizmus. 
Mi van még? – kérdezi. A nemzet-számadás?

Bukowski versei máig és ismét aktuálisak. A nemzetizés biznisz korában, ami az utcákon olyan erő-
szakos lett, mint Bukowski apja, aki tizenéves koráig kegyetlenül verte szíjakkal? És a háztartásokban 
a média egyre durvábban altaltó, kábító, és az akcióhősök mellett az átlagpolgárt a Függetlenségi Háború 
szellemi eredetvidéke és a forradalmár-(patriot)-paraszt életélményéből táplálja, hergeli? Fegyvert minden-
kinek? Iskolai piff-puff éves szinten? Vajon az amerikai államalapítás korát kontextuson kívül helyezve 
a közbeszédben, minden történelmi léptékből egyre csak kimozdító tendenciát mutat egy morális válság? 
Az átlagember eltörpülését generáló mintapolgár imágóvá amőbázás embertelen társasjátéka ez? Ami 
olyan passzív, mint Bukowski anyja. A kör bezárul.

Bukowski regényeiről gyorsan eldönti az olvasó, hogy be tudja-e őket fogadni vagy nem. A szerző élvezet-
tel állít egymásnak ellentmondó dolgokat, és tetteiben is ugyanez tükröződik. Versei azonban egy egész 
más felfogást igényelnek. Annak vetületét, miért nem azonnal költőként futott be, sokat taglalták már. 
Hivatalosan nem csatlakozik a mozgalmakhoz, és Vietnám-élményei sincsenek, nem vonul be, már 40-en 
felül jár, mire a konfliktus kitör. A hippik narkóznak, ő alkoholista. Piszkos kecske, akinek az alkohol 
nem csak a porhanyós valóság helyesbítésében, összefogásában segített. Nem politizál, nézetei pedig pár-
tatlanok, noha rokonszenvez azzal a vitakultúrával, ahol igaza lehet. Később ezen is korrigál, még keveseb-
bet üzen ki műveiből ennek vagy annak a szükségállapotnak ellenére vagy javára. Vagyis ritkán merül 
derékig a Fehér Ház mocskában. Egyedül van, és egyedül is érzi magát. Ez 1986-os You Get So Alone at 
Times That it Just Makes Sence című kötetének címéből is visszaköszön.
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Honnan ered azonban ez a pacifizmus? Az I. világháborút megjárt család lelki sérülten tér vissza, 
édesapja, ahogy annak bátyja, John is. Ennek nyomai ott vannak Bukowskiban egy életen át, ugyanis 
„szörnyeteg apja” rajta tartja Sauron-szemét és rajta vezeti le súlyos frusztációit 12–14 éves koráig („early 
childhood enabled him to endure and understand undeserved pain”, írja róla később a sajtó, azaz itt 
tanulta meg kitolni fájdalomküszöbét). Bukowski állandóan el akar menekülni a durva valóság elől, de 
nyilvánvalóan benne van az is, hogy szeretetből nem hagyja hátra édesanyját. Empatikus és őrlődő, vég-
sőkig megalázott és kilátástalan. Bármilyen amerikai álmot is dédelgetett az apja, ő elhatározta, hogy 
innentől kezdve egy életen át az ellen él! A munka és patriotizmus kettősének jutalmaként felértékelt 
amerikai komformista életstílus tőle örökre idegen maradt. Nincs előkert cuki kutyaházzal, a kertben 
2–3 egyforma poronty egyazon ruhaszaküzletből és konfekciós leltárból kistafírozva és medence a BBQ 
grill mellé, elöl egy Cadillac vagy Porsche, és egy szótlan feleség sem kell, aki a konyha rabja. Nem hisz 
ebben a mesében. A Bukowski-bugyrokba alászállva ez a lázadás kortalanná teszi. Származása azonban 
abszolút történelemazonos és szinte leugrik az első világégés tablójáról.

Bukowskiék alapvetően németek is, meg nem is. Heinrich Bukowski, az apa hat gyermek egyike, az 
amerikai hadsereg egyik vezető őrmestere, aki az első világháború alatt Németországban szolgált, és né-
met gyökerekkel rendelkezik. A nagyszülők Emilie és Leonard Bukowski. Vezetéknevük lengyel (jelentése 
a bükk szóra vezethető vissza, németül Buche), talán részben zsidó eredetű, ők viszont már németként 
települnek ki az Újvilágba, azaz a California állambeli Pasadenába. Apja után bejegyzett polgári (teljes) 
nevén Heinrich Karl Bukowski, aki Andernach-ban, Európában született 1920-ban. A Bukowski életrajzát 
szerkesztő amerikaiak később úgy írták: Andernach, Rhineland-Palatinate, Germany. Magyarul: nincs 
értelme. Németül: Rheinland-Pfalz.

1920, az Original Dixieland Jass Band világa, illetve az 1870-es évektől fejlődő, a húszas években 
csúcsra ért boogie-woogie, a főképp zongorára írt zenei stílus, ami a swing egy táncfajtájával egészült ki. 
Párhuzamosan tartja magát a kevésbé vad, inkább sikkes charleston (egyfajta social jazz dance), mely 
a South Carolina állambeli Charleston kikötőről kapta nevét, és igazából 1923-tól fut be igazán! A Runnin’ 
Wild című New York-i Broadway Show, mely 1923. október 29-én mutatkozik be, adja meg a kellő löketet 
ahhoz, hogy a tánc az évtized mainstream szenzációjává váljon; 1926 nyarától az 1927-es év végégig tart 
a stílus csúcsra járatása, azután lassan hanyatlani kezd, végül kikopik. Bukowski nemigen táncol, a lányok-
kal sem érintkezik igen sokáig, hiszen arca ragyás, gennyes, szégyelli, dugdossa. Zacskót húz a fejére, 
az iskolai fotókon pedig egyszerűen utólag retusálják. Ezzel egyidőben az Egyesült Államok lakossága 
rohamos növekedést mutat, immár 106 millió fő (1800-ban mindössze 5,3 millió volt). Az 1920-as évek 
a némafilmes női mozicsillagok kora. Napra pontosan 7 hónappal az egyesült államokbeli szesztilalom 
január 16-i kikiáltása után, azon év augusztus 16-án a kis Heinrich napvilágot lát. Bukowski tehát a még 
szabad Németországba születik. Az 1923-as gazdasági válság következményei arra kényszerítették őket, 
hogy rendszeres időközönként költözzenek. A család az Egyesült Államokon belül ingázik, végül Baltimore 
városában kötnek ki. Itt történt, hogy a helyi kultúrába beépülni igyekvő Katarina (a kedves Mama) el-
kezdi magát „Kate”-nek hívatni – egyértelműen, hogy nevének amerikaibb hangzása legyen –, és fiát 
is átnevezi, Henrik-ről Henry-re. Vált mindenki (a kisfiú esetében Heinrich Karlból lesz Henry Charles). 

A család oly mértékig determinált, hogy utónévük kiejtésén szintén változtatnak (anglicized pronunciation): 
az eredendően /buː̍ kɒfski/ boo-kof-skee egyhamar /buː̍ kaʊski/ boo-kow-ski lesz.

Szülei 1920. július 15-én, röviddel fiuk születése előtt házasodtak össze. Bukowski egy időben azt 
állította, tövénytelen, házasságon kívül született gyerek volt, az anyakönyv mást mutat. Édesanyja, Kate 
Bukowski (német lánynevén Katharina Fett) varrónő. Csendes, melankólikus asszony, nem száll vitába 
férjével. Leginkább az Emlékezetes mosoly című Bukowski vers adja vissza azt a hangulatot, amiben ez 
a gyerekkor borzasztó lehet, pláne hogy az anyai minta semmiről sem árulkodik azon felül, hogy adna, 
de nem tud és olyan kompromisszumokra kész, amiket bármilyen erősebb külső hatás felülírhat. Valami-
féle családon belüli, nem is erőszak, inkább beleegyezéses szadomazó radikális rítuspraktikái villannak fel 
ijesztően a vers csattanójánál. És persze az ősbizalom megrendülése az utódokban. Tíz évvel a szüfrazsett 
mozgalom kitörése (1910) után közel sem minden háztartás zárkózik fel az új nézetekhez. A Bukowskik 
biztos nem. Tegyük hozzá, egy németséggel nevelt nő és egy katona kombinációja nem feltétlenül vezet 
máshova ekkoriban, mint a családon belüli szolgálat teljesítésének világába. Az apa nem tud kellőképpen 
elhelyezkedni az első világháború utáni német munkaerőpiacon (választott szakmája: building contractor), 
ezért dönt úgy, hogy vissza kell menniük Amerikába.

Itt kezdődik a rémálom, az ütlegelt kis Bukowski. Nemcsak fiát, de feleségét is veri a családfő. Kate 
(a feleség) nem az a típusú nő, akiket Herbert Dunton megfestett, vagy az 1910-es évek amerikai préri po-
pulizmusából ismert Woman’s Home Companion August 1913 számának borítóján élő elegáns, vadnyugati, 
lovas hősnő. Csak az látja önmagát így, aki elvágyódik akkoriban. Az ilyen 50 centért megvásárolható 
lapokból valószínűleg a home companion ideológiához idomítottság az egyedüli tényező, ami hasonlít 
Bukowski édesanyjára; a háztáji naiv, aki otthon marad, és tudja, hogy akkor okos, ha hallgat. Borzasztó 
állapotok. Ez még a nőket nyíltan elnyomó Amerika aranykora. A Bukowski család 1923. április 18-án hajó-
zik ki az észak-európai Bremerhavenből. Bukowski két és fél éves (hivatalos források szerint 3). Bukowski 
Sr. feleségét Európából hozza tehát át Amerikába, egy eleve az akkori poroszos Németországban már 
indoktrinált, a háború elvesztése után pedig elnémult lakosság egyik tagját, aki ugyanúgy zavarban volt, 
mint a többi német bárhol. A szülők a kis Bukowskit német ruhákba (viseletekbe) öltöztetik (kényszerítik), 
és állítólag nem engedik a többi gyerekkel játszani. Integrációja ellehetetlenül, családja által elrekesztve 
a társadalom elől, és még így is szereti szüleit. Úgy hírlik, diszlexiás, noha az iskolában jól teljesít, és rendsze-
resen megdícsérik művészi tehetsége miatt. Bizonyos, hogy német akcentussal beszél sokáig. A szomszéd-
ságban sok más fiú nemcsak gúnyolja, egyenesen inzultálja a kinézetéért, idegenségéért! Megkergetés, 
elnáspángolás, büntetés, fenyítés, szadizás. Gyerekkora ezen élményei és apjának abúzív természete szégyel-
lős, visszahúzúdó emberré teszik, amiből csak a korán megkezdett állandó ittassággal tör ki. Extravagancia, 
bárdolatlan merészség és felelőtlen forrófejűség jellemzik. Ilyen lesz és ilyen is marad. Valamint megdöb-
bentően obszcén magatartást tanúsít mindvégig, azaz a végelgyengülés előtti évekig bezárólag. Valamikor 
az 1950-es évek végétől az 1980-as évek végééig szinte megállás nélkül tombol, vedel, rosszalkodik.

1986-ban a You Get So Alone at Times That it Just Makes Sence című kötetében kiadott versében, a My 
Non-ambitious Ambition-ben azt írja: „it seemed to me that I have never met / another person on earth / 
as discouraging to my happiness / as my father.” (úgy tűnt, sosem találkoztam eddig / más valakivel 
ezen a Földön / aki boldogságomat ennyire elbizonytalanította volna / mint az apám). Elkezdi írásban is 
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Honnan ered azonban ez a pacifizmus? Az I. világháborút megjárt család lelki sérülten tér vissza, 
édesapja, ahogy annak bátyja, John is. Ennek nyomai ott vannak Bukowskiban egy életen át, ugyanis 
„szörnyeteg apja” rajta tartja Sauron-szemét és rajta vezeti le súlyos frusztációit 12–14 éves koráig („early 
childhood enabled him to endure and understand undeserved pain”, írja róla később a sajtó, azaz itt 
tanulta meg kitolni fájdalomküszöbét). Bukowski állandóan el akar menekülni a durva valóság elől, de 
nyilvánvalóan benne van az is, hogy szeretetből nem hagyja hátra édesanyját. Empatikus és őrlődő, vég-
sőkig megalázott és kilátástalan. Bármilyen amerikai álmot is dédelgetett az apja, ő elhatározta, hogy 
innentől kezdve egy életen át az ellen él! A munka és patriotizmus kettősének jutalmaként felértékelt 
amerikai komformista életstílus tőle örökre idegen maradt. Nincs előkert cuki kutyaházzal, a kertben 
2–3 egyforma poronty egyazon ruhaszaküzletből és konfekciós leltárból kistafírozva és medence a BBQ 
grill mellé, elöl egy Cadillac vagy Porsche, és egy szótlan feleség sem kell, aki a konyha rabja. Nem hisz 
ebben a mesében. A Bukowski-bugyrokba alászállva ez a lázadás kortalanná teszi. Származása azonban 
abszolút történelemazonos és szinte leugrik az első világégés tablójáról.

Bukowskiék alapvetően németek is, meg nem is. Heinrich Bukowski, az apa hat gyermek egyike, az 
amerikai hadsereg egyik vezető őrmestere, aki az első világháború alatt Németországban szolgált, és né-
met gyökerekkel rendelkezik. A nagyszülők Emilie és Leonard Bukowski. Vezetéknevük lengyel (jelentése 
a bükk szóra vezethető vissza, németül Buche), talán részben zsidó eredetű, ők viszont már németként 
települnek ki az Újvilágba, azaz a California állambeli Pasadenába. Apja után bejegyzett polgári (teljes) 
nevén Heinrich Karl Bukowski, aki Andernach-ban, Európában született 1920-ban. A Bukowski életrajzát 
szerkesztő amerikaiak később úgy írták: Andernach, Rhineland-Palatinate, Germany. Magyarul: nincs 
értelme. Németül: Rheinland-Pfalz.

1920, az Original Dixieland Jass Band világa, illetve az 1870-es évektől fejlődő, a húszas években 
csúcsra ért boogie-woogie, a főképp zongorára írt zenei stílus, ami a swing egy táncfajtájával egészült ki. 
Párhuzamosan tartja magát a kevésbé vad, inkább sikkes charleston (egyfajta social jazz dance), mely 
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január 16-i kikiáltása után, azon év augusztus 16-án a kis Heinrich napvilágot lát. Bukowski tehát a még 
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kezdi magát „Kate”-nek hívatni – egyértelműen, hogy nevének amerikaibb hangzása legyen –, és fiát 
is átnevezi, Henrik-ről Henry-re. Vált mindenki (a kisfiú esetében Heinrich Karlból lesz Henry Charles). 

A család oly mértékig determinált, hogy utónévük kiejtésén szintén változtatnak (anglicized pronunciation): 
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férjével. Leginkább az Emlékezetes mosoly című Bukowski vers adja vissza azt a hangulatot, amiben ez 
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féle családon belüli, nem is erőszak, inkább beleegyezéses szadomazó radikális rítuspraktikái villannak fel 
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feldolgozni gyerekkorát. Diákéveit a Ham on Rye (1982) című regényében meséli el, ebben szüleit is részlete-
sen megírja. Az „eléggé horror” kategória díjnyertes munkája. A cím az abszolút amerikai munkásszendvics 
neve (mint egy sonkás vagy egy parizeres zsömle nálunk). Művészettörténészek többször képzettársítják 
J. D. Salinger The Catcher in the Rye (Rozsban a fogó, hivatalos magyar címen: Zabhegyező) című regényé-
vel, mondván Bukowski direkt módon utal, sőt, ő saját regényének Holden Caulfieldja. A két regény között 
valóban lehet ilyen kapcsolat, de megjelenésük között majd 40 év tátong.

1986-ban a Time magazin kikiáltja Bukowskit a következő legendává: „laureate of American lowlife”. 
Bukowski egykori hősnői, a bomlott elméjű, máskor akaratosan dacoló szenvedélybetegek a nyolcvanas 
évek női filmszerep klasszikusaivá alakulnak át. A filmvászon utoléri a valóságot és ahogy egy dzsentrifiká-
ciós folyamat esetében, urbanisztikai értelemben az ingerküszöb-piszkálásra éhes filmgyárak is ugyanígy 
terjesztik ki csápjaikat a felfuttatható területekre. Így a Hollywood Boulevard sötétebb tartományaiba, illetve 
azon túlra, témát keresve. Egy bizonyos J. F. Lawton például itt írja meg Three Thousand című forgató-
könyvötletét, melyhez anyagot egy külvárosi fánkozóban szerez, prostikkal falatozva. Ebből lesz később 
a Disney első élőszereplős (mégis királylányos) blockbuster filmsikere, a Julia Roberts és Richard Gere 
főszereplésével, nagy nehézségek árán mégis összehozott Pretty Woman. Akik abban ábrázolva vannak, 
azokat Bukowski már évtizedek óta nézi, méghozzá a sminkelt, kipingált, lepucolt filmváltozatuktól eltérő 
fogatlan, megkéselt, megerőszakolt, kisemmizett eredetik szintjén. Annyira közéjük tartozik, hogy olyan 
film is készül, ami kizárólag a munkásszállószerű Skid Row moteljeinek lakóit ábrázolja, és Bukowski, 
aki erre a közegre valójában felhívta a világ figyelmét, csak betántorog egy ajtón, amit szinte magával 
sodor hullarészegségében. J. F. Lawton nevét hallva először J. F. Sebastian jut az amerikai filmekben jártas 
közönség eszébe, ő az a karakter, aki a Philip. K. Dick regény nyomán készült Ridley Scott rendezte sci-fi 
alapfilm, a Szárnyas fejvadász egyik jelképes mellékszereplője; egy az ősbűnei miatt kárhozatra ítélt 
frankensteini paradigma áldozata. A sötétség, az ellehetetlenülés és a szavatosságra ítélt replikánsok, 
freakek és elfalazott ablakú bárok, romházak, ez mind az a hetvenes és nyolcvanas évek amerikai city-
élménye (Chicago, New York, Los Angeles stb.), aminek legszélső léthatárán Bukowski a szerkesztőségek, 
a ramaty munkahelyeket vezető irodisták és az örökre idegileg összeomlott vagy megbuggyant alkoho-
lista cafkák és vén banyák idegeit tépázza önfeledten, noha nem feltétlenül szándékosan. Direkt és köz-
vetlen stílusú ember, aki az apjától egy életre kapott megszeppentségét előbb úgy leplezte, majd árnyalta, 
hogy egy tőle teljesen távol álló közeg legbrutálisabb figurájává formálta magát. Előbb az útonállás évei, 
majd a csótányos koszfészkekben és lepratanyákon való tengődések napi egy aprócska csokiszeleten. 
Ennek a csokinak (candy bar) márkája ironikus módon PayDay, mely fillérekbe, 5 centbe kerül ekkoriban. 
Egy ilyen jut neki egy napra. Minden harapását kiélvezi. Hetente 4–5 rövid történetet ír, amiket minél 
több helyre küld el, annál többször jönnek vissza elutasítva. Nem azt a választ kapja, hogy amit ír, nem jó, 
hanem hogy nem elég jó. Van, aki ilyenkor szakmát választ. Ő vitába száll önmagával, és arra jut, hogy 
nem szabad feladni. Kutatások szerint 1941 és 1957 között nincs olyan időszak, amikor ne lett volna 
valamilyen munkája, még ha nem is mindig bejelentett, míg a legenda alapján csak az 1940-es évek végén 
szorul rá, hogy ismét Los Angelesben találjuk.

Jön, aminek jönni kell… Majd a kocsmákból kocsmákba evickélés, nem egyszer oszlopokba kapaszkodva 
és epét hányva az aszfaltra, mígnem a lóversenypályára kiér, ahova szinte meditálni járt. A nikotinmér-

gezés nem érdekli. Ugyanígy nem éppen a szikvíz híve. Az alkoholtúladagolásról csak annyi a véleménye, 
hogy amikor bizonyos szervelégtelenség gyanúja felmerült nála, az orvosok azt mondták, ha még egy 
kortyot iszik, azonnal belehal. Mivel továbbivott, és nem halt bele, ezt úgy kommentálta az interjúkban, 
hogy „Látod, az orvosok hazudnak neked.” Túlélte önmagát. Vagánykodik vele, mint egy gyerek. Kis fél-
mosoly, némi huncutság. Máris hörög, miközben bepityókázik. A dokumentumfilmek, illetve a szintén 
róla készült felolvasóest felvételek bejárják a fél világot. Ki ez az őrült? – kérdezi mindenki.

A kilencvenes évekre azonban a rejtőzködésnek annyi, egyre ismertebbé válik, és beüt a papa-
monster-kultusz! Bukowskiból egyszerre lesz intellektuális csövihős és polgárpukkasztó szupersztár. 
Mint a könyvpiacok élő piaci rése és mint idegen életforma: megkezdődik a karakter újracsomagolása. 
A Bukowski-export megindul. Nem zsémbes vénembert látnak benne, hanem legendás vadállatot. 
A kapitális vad! A veszély mint másoknál (Hunter S. Thompson esetében például), hogy a közönség által 
a művészre visszaprojektált (elvárt) karakter maga alá gyűri a már létező, az eredeti ember lényegét, 
Bukowski esetében is valós félelem. Meg is inog, amikor már ott tart a spektákulum, hogy a világ külön-
böző pontjairól érkező rajongók várják a háza előtt, sok esetben fiatal lányok, akik Women című 1978-as 
könyve miatt ott helyben le akarnak vele feküdni, lehetőleg azonnal. Belekóstol. Megállapítja, hogy „az ágy-
ban mindenki egyforma hosszú” – ilyen frappákat és aforizmákat előszeretettel farigcsál, témája válogatja.

A megannyi nyelvre sokasodó fordítások csak növelik ázsióját, libidója pedig kérdéses, hogy le tudja-e 
követni ezt a tempót. Azonban a hírnév sematikus és rutinszerű szerződéskötésekkel összetartott világá-
ra nem kíváncsi – ismét ott tartunk, hogy minél inkább reflektorfénybe tennék, annál inkább él benne 
a reflex, hogy ellenáll, hisz ezek felületes kapcsolatok, felszínes emberekkel, parttalan témák kapcsán. 
Talán édesapja (egy korszakváltást átélő generáció) amerikai álmának rémálmát látja meg bennük? 
A véghetetlen beérkezés és a ranglétrán való feljebb sorolás illúzióját? A steril, egyszerű, biztos, kézenfekvő, 
ugyanakkor köpönyeg- és gyomorforgató bagatell dolgokat, a kispolgári szélhámosságot, ami gyémántba 
és nercbe mártja immár amorf alakját a filmgálán? Hiába hívják menő domboldalakon álló villákba, hogy 
vele mutatkozhassanak. Bukowski erre rájön, kicselezi őket. Még ha nagy ritkán el is megy valahova, 
mondjuk a parolázó pikírt fazonok közé, olykor azonnal túltesz az elvárásokon, és totálisan elborzasztja 
a jelenlevőket: prosztó, holott a nagy írót várják. Fesztiválokon, házibulikon, felolvasásokon, medencés 
bulikon, és ki tudja még hol, miközben lejáratja önmagát, ki tud csúszni a kötelező játszmákból, kijátssza 
magát a kánon alól. Előfordul ellenkezője is, hogy önhibáján kívül egyszerűen nem engedik fel a szín-
padra (ahol fellépne), mert azt hiszik, ő az épület karbantartója vagy takarítója (vécépucolója például), 
elvégre böfög és tántorog, kicsit büdös is meg hasonlók.

Az Előítéletes Amerikával néz farkasszemet. Kikopott, buggyos gatyában, szemüvegét igazítgatva, 
ágyékát vakarva hangosan. Mintha a rémségeivel együtt is idealizált, kiszínezett változatokban elképzelt 
lovagi tornás (Ivanhoe) középkor főtereitől a 19. századi utazócirkuszokig terjedő, szörnyszülötteket mu-
togató világába csöppent volna, ahol ő a ketrec lakója, ő az egzotikus bestia. És a szervezők, a közönség és 
a fiatalok és az irodalmár hippik válogatott mozgalmai és mindenki megfürdik ebben a pácban. Mindez 
hozzárendelve ahhoz, hogy Amerika hősök után való kiáltásának visszhangja elkeveredik Bukowski 
trágár beszédével. Mert hogy kétségkívül hőse az alvilág peremének, és mint minden rendes hős, ezt nem 
túl sűrűn hangsúlyozza. Ezek után természetesen lenyűgöz mindenkit azzal, amit felolvas, noha nincs 
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valóban lehet ilyen kapcsolat, de megjelenésük között majd 40 év tátong.

1986-ban a Time magazin kikiáltja Bukowskit a következő legendává: „laureate of American lowlife”. 
Bukowski egykori hősnői, a bomlott elméjű, máskor akaratosan dacoló szenvedélybetegek a nyolcvanas 
évek női filmszerep klasszikusaivá alakulnak át. A filmvászon utoléri a valóságot és ahogy egy dzsentrifiká-
ciós folyamat esetében, urbanisztikai értelemben az ingerküszöb-piszkálásra éhes filmgyárak is ugyanígy 
terjesztik ki csápjaikat a felfuttatható területekre. Így a Hollywood Boulevard sötétebb tartományaiba, illetve 
azon túlra, témát keresve. Egy bizonyos J. F. Lawton például itt írja meg Three Thousand című forgató-
könyvötletét, melyhez anyagot egy külvárosi fánkozóban szerez, prostikkal falatozva. Ebből lesz később 
a Disney első élőszereplős (mégis királylányos) blockbuster filmsikere, a Julia Roberts és Richard Gere 
főszereplésével, nagy nehézségek árán mégis összehozott Pretty Woman. Akik abban ábrázolva vannak, 
azokat Bukowski már évtizedek óta nézi, méghozzá a sminkelt, kipingált, lepucolt filmváltozatuktól eltérő 
fogatlan, megkéselt, megerőszakolt, kisemmizett eredetik szintjén. Annyira közéjük tartozik, hogy olyan 
film is készül, ami kizárólag a munkásszállószerű Skid Row moteljeinek lakóit ábrázolja, és Bukowski, 
aki erre a közegre valójában felhívta a világ figyelmét, csak betántorog egy ajtón, amit szinte magával 
sodor hullarészegségében. J. F. Lawton nevét hallva először J. F. Sebastian jut az amerikai filmekben jártas 
közönség eszébe, ő az a karakter, aki a Philip. K. Dick regény nyomán készült Ridley Scott rendezte sci-fi 
alapfilm, a Szárnyas fejvadász egyik jelképes mellékszereplője; egy az ősbűnei miatt kárhozatra ítélt 
frankensteini paradigma áldozata. A sötétség, az ellehetetlenülés és a szavatosságra ítélt replikánsok, 
freakek és elfalazott ablakú bárok, romházak, ez mind az a hetvenes és nyolcvanas évek amerikai city-
élménye (Chicago, New York, Los Angeles stb.), aminek legszélső léthatárán Bukowski a szerkesztőségek, 
a ramaty munkahelyeket vezető irodisták és az örökre idegileg összeomlott vagy megbuggyant alkoho-
lista cafkák és vén banyák idegeit tépázza önfeledten, noha nem feltétlenül szándékosan. Direkt és köz-
vetlen stílusú ember, aki az apjától egy életre kapott megszeppentségét előbb úgy leplezte, majd árnyalta, 
hogy egy tőle teljesen távol álló közeg legbrutálisabb figurájává formálta magát. Előbb az útonállás évei, 
majd a csótányos koszfészkekben és lepratanyákon való tengődések napi egy aprócska csokiszeleten. 
Ennek a csokinak (candy bar) márkája ironikus módon PayDay, mely fillérekbe, 5 centbe kerül ekkoriban. 
Egy ilyen jut neki egy napra. Minden harapását kiélvezi. Hetente 4–5 rövid történetet ír, amiket minél 
több helyre küld el, annál többször jönnek vissza elutasítva. Nem azt a választ kapja, hogy amit ír, nem jó, 
hanem hogy nem elég jó. Van, aki ilyenkor szakmát választ. Ő vitába száll önmagával, és arra jut, hogy 
nem szabad feladni. Kutatások szerint 1941 és 1957 között nincs olyan időszak, amikor ne lett volna 
valamilyen munkája, még ha nem is mindig bejelentett, míg a legenda alapján csak az 1940-es évek végén 
szorul rá, hogy ismét Los Angelesben találjuk.

Jön, aminek jönni kell… Majd a kocsmákból kocsmákba evickélés, nem egyszer oszlopokba kapaszkodva 
és epét hányva az aszfaltra, mígnem a lóversenypályára kiér, ahova szinte meditálni járt. A nikotinmér-

gezés nem érdekli. Ugyanígy nem éppen a szikvíz híve. Az alkoholtúladagolásról csak annyi a véleménye, 
hogy amikor bizonyos szervelégtelenség gyanúja felmerült nála, az orvosok azt mondták, ha még egy 
kortyot iszik, azonnal belehal. Mivel továbbivott, és nem halt bele, ezt úgy kommentálta az interjúkban, 
hogy „Látod, az orvosok hazudnak neked.” Túlélte önmagát. Vagánykodik vele, mint egy gyerek. Kis fél-
mosoly, némi huncutság. Máris hörög, miközben bepityókázik. A dokumentumfilmek, illetve a szintén 
róla készült felolvasóest felvételek bejárják a fél világot. Ki ez az őrült? – kérdezi mindenki.

A kilencvenes évekre azonban a rejtőzködésnek annyi, egyre ismertebbé válik, és beüt a papa-
monster-kultusz! Bukowskiból egyszerre lesz intellektuális csövihős és polgárpukkasztó szupersztár. 
Mint a könyvpiacok élő piaci rése és mint idegen életforma: megkezdődik a karakter újracsomagolása. 
A Bukowski-export megindul. Nem zsémbes vénembert látnak benne, hanem legendás vadállatot. 
A kapitális vad! A veszély mint másoknál (Hunter S. Thompson esetében például), hogy a közönség által 
a művészre visszaprojektált (elvárt) karakter maga alá gyűri a már létező, az eredeti ember lényegét, 
Bukowski esetében is valós félelem. Meg is inog, amikor már ott tart a spektákulum, hogy a világ külön-
böző pontjairól érkező rajongók várják a háza előtt, sok esetben fiatal lányok, akik Women című 1978-as 
könyve miatt ott helyben le akarnak vele feküdni, lehetőleg azonnal. Belekóstol. Megállapítja, hogy „az ágy-
ban mindenki egyforma hosszú” – ilyen frappákat és aforizmákat előszeretettel farigcsál, témája válogatja.

A megannyi nyelvre sokasodó fordítások csak növelik ázsióját, libidója pedig kérdéses, hogy le tudja-e 
követni ezt a tempót. Azonban a hírnév sematikus és rutinszerű szerződéskötésekkel összetartott világá-
ra nem kíváncsi – ismét ott tartunk, hogy minél inkább reflektorfénybe tennék, annál inkább él benne 
a reflex, hogy ellenáll, hisz ezek felületes kapcsolatok, felszínes emberekkel, parttalan témák kapcsán. 
Talán édesapja (egy korszakváltást átélő generáció) amerikai álmának rémálmát látja meg bennük? 
A véghetetlen beérkezés és a ranglétrán való feljebb sorolás illúzióját? A steril, egyszerű, biztos, kézenfekvő, 
ugyanakkor köpönyeg- és gyomorforgató bagatell dolgokat, a kispolgári szélhámosságot, ami gyémántba 
és nercbe mártja immár amorf alakját a filmgálán? Hiába hívják menő domboldalakon álló villákba, hogy 
vele mutatkozhassanak. Bukowski erre rájön, kicselezi őket. Még ha nagy ritkán el is megy valahova, 
mondjuk a parolázó pikírt fazonok közé, olykor azonnal túltesz az elvárásokon, és totálisan elborzasztja 
a jelenlevőket: prosztó, holott a nagy írót várják. Fesztiválokon, házibulikon, felolvasásokon, medencés 
bulikon, és ki tudja még hol, miközben lejáratja önmagát, ki tud csúszni a kötelező játszmákból, kijátssza 
magát a kánon alól. Előfordul ellenkezője is, hogy önhibáján kívül egyszerűen nem engedik fel a szín-
padra (ahol fellépne), mert azt hiszik, ő az épület karbantartója vagy takarítója (vécépucolója például), 
elvégre böfög és tántorog, kicsit büdös is meg hasonlók.

Az Előítéletes Amerikával néz farkasszemet. Kikopott, buggyos gatyában, szemüvegét igazítgatva, 
ágyékát vakarva hangosan. Mintha a rémségeivel együtt is idealizált, kiszínezett változatokban elképzelt 
lovagi tornás (Ivanhoe) középkor főtereitől a 19. századi utazócirkuszokig terjedő, szörnyszülötteket mu-
togató világába csöppent volna, ahol ő a ketrec lakója, ő az egzotikus bestia. És a szervezők, a közönség és 
a fiatalok és az irodalmár hippik válogatott mozgalmai és mindenki megfürdik ebben a pácban. Mindez 
hozzárendelve ahhoz, hogy Amerika hősök után való kiáltásának visszhangja elkeveredik Bukowski 
trágár beszédével. Mert hogy kétségkívül hőse az alvilág peremének, és mint minden rendes hős, ezt nem 
túl sűrűn hangsúlyozza. Ezek után természetesen lenyűgöz mindenkit azzal, amit felolvas, noha nincs 
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rá bizonyíték, hogy a filmsztárváros palotabulijain úgy produkáltatták volna, hogy ott is előadja műveit. 
Maradjunk annál, hogy a meghirdetett programokon kinézik; még mielőtt elérné a reflektorfények ha-
tárát, amitől mint azt többször hangsúlyoztuk, ő igencsak, sőt rendkívül távol él. Leginkább leledzik, 
lébecol, bár megélhetési gondjai közepette segélyek után rohangálva vagy fizikai munkát végezve sosem 
lógatja lábait, legfeljebb éjjel a bárpultnál. Alámerült élet a nyomor ülepítőjében, pöcegödrében. Valahol 
a kiégett ponyvaregények és a klasszikus noir krimik átfedésében, ahol a sosem látható hátsóutcák át-
fedésbe kerülő világában eleven lázálmok vonulnak képsorokként, hangtalan. Ellenben a high society 
berkeiben néhol kissé bumfordi hülyéskedéssel forrázza le az alapból hülyéket, akiknek egyértelműen 
tükröt tart, más esetben erősen polgárpukkasztó jelenetet csinálva képes magának kiutat találni a bár-
milyen kényszerben is elkényelmesedett vagy hiszékeny, és ezáltal megvezetett emberek közül. A teljes-
séggel terv nélkül összefércelt, amerikai ipari és alsó osztályok lakta bűnbarlangok és tivornyatanyák 
világa ugyanis az övé, és ennek nyomatékot ad. Till Eulenspiegel, ha nem jut eszébe az olvasónak a német, 
akkor is úgy tűnik ez egy iskola, aminek nincsen neve, egy izmustalan izmus, nem hiperaktív antiszo-
ciális formabontó színészkedés vagy bélpoklos szeszkazánok kálváriája (mint Bukowski esetében), hanem 
a bohóc újraértelmezése. Márpedig a bohócok sokszor szomorúak, és Bukowski sokat sír. Felvételen, 
versben, szerelemtől és csatak részegen. Love is a Dog from Hell, vallja olykor (kötetcím formájában is 
– 1977) a túlcsorduló érzelmeket értelmezni próbálva, amire őt soha senki nem tanította meg igazán, 
nemigen volt honnan ellesnie ennek csínját-bínját.

A nem éppen megmosolyogtató stílusú nyilvános jelenetei olyan közszereplővé avanzsálják, akinek 
kiszámíthatatlanságában látják meg az erre szakosodott, másban, más terminológiában immár nehezen 
gondolkodni tudó show-biznisz, azaz a csillámporos mainstreamben dagonyázó emberek a potenciált, 
tutifix. Most már őrá adják le a tippeket, ahogy máskor ő a lóversenypályán: lesz bunyó, ha elhívjuk? 
Lesz dúlás, rongálás? Olykor szándékosan provokálják, olykor meg a sok ingyen itallal vadítják be, itatják. 
Létrejön, amire ki tudja, hogy számított-e. Most pedig már emiatt hívják, mert az egy jó buli, terjed a plety-
ka Hollywoodban, ahol a Bukowski (tudod) balhézik. Persze ez a csoda is három napig tart, néhány év 
múltán a performansz kifullad, ahogy a celebhályoggal fojtón körülvett, bebábozott Bukowski is igyekszik 
kitörni a klisék kígyóöleléséből, még ha egyre több egész estés játékfilm is készül róla. Önreflexiója 
nem hagyja cserben.

Vége volna? című versében kitér arra, miért is érdemes valakit, ha lehet őt magát (is) az írásai és nem 
egy bulvárfotó alapján megítélni, ami egy nyilvános szerepjáték része csupán és nem ama beteljesedés, 
mely felé az író az olvasót is tereli, még ha csak áttételesen is. Azonban a bulizások folytatódnak, az 
exutcalakó kezd összefolyni a közbeszéd szintjén a fogkrémreklám-mosolyú filmcsillagok hőn áhított, 
gondtalannak vélt életével, életigenlésével. Fényűzés, belterjesség, fotósok és limuzinok.

Harmadik felesége, aki ennek a felhajtásnak egyáltalán nem híve, a fél élettel fiatalabb Linda Lee, 
akivel a hetvenes években ismerkedik meg. Tökös csaj, akit Bukowski nem bír betörni, lerázni vagy elűzni. 
Linda kitart mellette, támogatja, végül ápolja is, és a sírba teszi. Az 1990-es évek elején ugyanis leukémiát 
diagnosztizálnak az akkor már befutott írónál, és ő mint eddig mindig, erősen küzd.

1990-ben megjelenik Septuagenarian Stew: Stories & Poems című kötete, mely 79 verset és további 
18 novellát tartalmaz. Immár évtizedek óta jelennek meg hasonló kötetei, verseinek száma azonban 

ekkoriban még teljességgel felmérhetetlen. Igaz, mindmáig jelennek meg már említett módon poszt-
humusz antológiái, sok ezer kiadatlan versből válogathat tehát bárki, aki Bukowski lírai életművét magyar 
vonatkozásban, műfordítások útján gazdagítaná. 1990-től tehát szakmai paradigmaváltásról beszélünk, 
visszavonul és a személyes pálfordulás részeként következik be hedonista-bohém életében is a nem várt. 
Az önpusztításról egyszer csak letesz. Kevesebbet látni dohányozni. Ritkábban iszik. A Black Sparrow 
kiadónál (mely felfedezte) kijön az első együttműködés Robert Crumb grafikussal (Santa Rosa, 1990). 
Bukowskit ezek átemelik az amerikai képregényvilág kánonjába. Megindul testetlenné válásának, és immár 
halhatatlan legendává válásának végső szakasza felé.

1990. augusztus 2. – 1991. február 28., az öbölháború (Gulf War) időszaka. Újabb Vietnám, amit Bukowski 
egész nemzedéke, de még a fiatalabbak is szkepszissel követnek. Az elhúzódó békefenntartó hadműve-
leteket (Desert Shield) követően a konkrét összecsapások öbölháborúja (Desert Storm) 1991. január 16. 
és 1991. február 28. között, a Perzsa-öbölben zajló fegyveres konfliktussal tetézik. Előbb 6000 fő, majd 
115.000, nemsokára 390.000 szövetséges vesz benne részt. Az ENSZ koalíció célja felszabadítani az Irak 
által megszállt Kuvaitot, és annak olajmezőit, melyek végül lángban állnak szerte a sivatagban. A végső 
mérleg 670.000 katona 28 ország katonai kötelékeiből, így gyűlik össze az emberi kultúra ókori bölcső-
jében az időzített végzet, ebből a seregtestből létszámát tekintve 425.000 katona amerikai. Bukowski, 
aki az első világháború végén születik, a másodikat megússza, Vietnamot kibekkeli, természetesen ezt 
a háborút sem támogatja, ugyanakkor megvan saját harca. Leukémiája a következő stádiumba lép, ahon-
nan már nincs visszaút.

1991-ben egy újabb R. Crumb-kooperáció jelenik meg szintén a Black Sparrow kiadónál: Bring Me Your 
Love – horrorisztikus kiáltásként a cím hullámos felirata, és 1991 augusztusában a Sure, The Charles 
Bukowski Newsletter #2. Ugyanebben az évben elkészül és kapható Neeli Cherkovski Hank: The Life of 
Charles Bukowski című életrajzi könyve. Bukowski ekkoriban vált számítógépre, előtte, az 1950-es évektől 
írógépen dolgozott. 1992-es verse – Air and Light and Time and Space – is mintha tételesen felsorolná 
életállomásait: a nélkülözést és a lehetetlen körülmények között való fennmaradás örökérvényűségét. 
Bukowski elkezd összegezni. 1993-ban megjelenik Screams from the Balcony című könyve, melyből tíz-
ezer példány fogy el alig két nap alatt. Egyre sűrűbben jár kórházba, míg végül a betegség remissziója 
megáll, és orvosai előzékenyen hazaküldik San Pedróba. Ebben az évben – sejtve halálát vagy sem – még 
egy felvétel készül, amiből később a Charles Bukowki – Run With the Hunted című hangoskönyv lemez 
lesz, mely CD-n jelenik meg. Bukowski idős. Immár gazdag, aztán mi végre? Még mindig felnéz Louis-
Ferdinand Céline íróra. Utolsó két könyve, a The Last Night of the Earth Poems versgyűjtemény, s hozzá 
hasonlóan a Pulp (1994) is a halandóság témakörét járja körül, méghozzá csípős és sziporkázó humorral 
fűszerezve. Eddig több dokumentumfilm főszereplője (The Ordinary Madness of Charles Bukowski, 
illetve Barbet Schroeder francia rendező 1982-ben megjelenő dokumentumfilmje: The Charles Bukowski 
Tapes, és azóta több másik); a cellulóz rideg ledérségét melengeti fel egy-egy képsor során Bukowski sok-
színűsége, hangulatváltásai és elmés válaszai, amik általában túlmutatnak a kérdésen, sőt, magán az 
interjún is. Barátja, Neeli Cherkovski is kiveszi részét a mitológiaépítésből.

Bukowski kondícióját tekintve gyorsan legyengül, és hamarosan egyetlen sort sem tud már írni. 
Korábbi kijelentései szerint, hogy ha nem tud már írni, meg fog halni, beigazolódni látszanak. 
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tutifix. Most már őrá adják le a tippeket, ahogy máskor ő a lóversenypályán: lesz bunyó, ha elhívjuk? 
Lesz dúlás, rongálás? Olykor szándékosan provokálják, olykor meg a sok ingyen itallal vadítják be, itatják. 
Létrejön, amire ki tudja, hogy számított-e. Most pedig már emiatt hívják, mert az egy jó buli, terjed a plety-
ka Hollywoodban, ahol a Bukowski (tudod) balhézik. Persze ez a csoda is három napig tart, néhány év 
múltán a performansz kifullad, ahogy a celebhályoggal fojtón körülvett, bebábozott Bukowski is igyekszik 
kitörni a klisék kígyóöleléséből, még ha egyre több egész estés játékfilm is készül róla. Önreflexiója 
nem hagyja cserben.

Vége volna? című versében kitér arra, miért is érdemes valakit, ha lehet őt magát (is) az írásai és nem 
egy bulvárfotó alapján megítélni, ami egy nyilvános szerepjáték része csupán és nem ama beteljesedés, 
mely felé az író az olvasót is tereli, még ha csak áttételesen is. Azonban a bulizások folytatódnak, az 
exutcalakó kezd összefolyni a közbeszéd szintjén a fogkrémreklám-mosolyú filmcsillagok hőn áhított, 
gondtalannak vélt életével, életigenlésével. Fényűzés, belterjesség, fotósok és limuzinok.

Harmadik felesége, aki ennek a felhajtásnak egyáltalán nem híve, a fél élettel fiatalabb Linda Lee, 
akivel a hetvenes években ismerkedik meg. Tökös csaj, akit Bukowski nem bír betörni, lerázni vagy elűzni. 
Linda kitart mellette, támogatja, végül ápolja is, és a sírba teszi. Az 1990-es évek elején ugyanis leukémiát 
diagnosztizálnak az akkor már befutott írónál, és ő mint eddig mindig, erősen küzd.

1990-ben megjelenik Septuagenarian Stew: Stories & Poems című kötete, mely 79 verset és további 
18 novellát tartalmaz. Immár évtizedek óta jelennek meg hasonló kötetei, verseinek száma azonban 

ekkoriban még teljességgel felmérhetetlen. Igaz, mindmáig jelennek meg már említett módon poszt-
humusz antológiái, sok ezer kiadatlan versből válogathat tehát bárki, aki Bukowski lírai életművét magyar 
vonatkozásban, műfordítások útján gazdagítaná. 1990-től tehát szakmai paradigmaváltásról beszélünk, 
visszavonul és a személyes pálfordulás részeként következik be hedonista-bohém életében is a nem várt. 
Az önpusztításról egyszer csak letesz. Kevesebbet látni dohányozni. Ritkábban iszik. A Black Sparrow 
kiadónál (mely felfedezte) kijön az első együttműködés Robert Crumb grafikussal (Santa Rosa, 1990). 
Bukowskit ezek átemelik az amerikai képregényvilág kánonjába. Megindul testetlenné válásának, és immár 
halhatatlan legendává válásának végső szakasza felé.

1990. augusztus 2. – 1991. február 28., az öbölháború (Gulf War) időszaka. Újabb Vietnám, amit Bukowski 
egész nemzedéke, de még a fiatalabbak is szkepszissel követnek. Az elhúzódó békefenntartó hadműve-
leteket (Desert Shield) követően a konkrét összecsapások öbölháborúja (Desert Storm) 1991. január 16. 
és 1991. február 28. között, a Perzsa-öbölben zajló fegyveres konfliktussal tetézik. Előbb 6000 fő, majd 
115.000, nemsokára 390.000 szövetséges vesz benne részt. Az ENSZ koalíció célja felszabadítani az Irak 
által megszállt Kuvaitot, és annak olajmezőit, melyek végül lángban állnak szerte a sivatagban. A végső 
mérleg 670.000 katona 28 ország katonai kötelékeiből, így gyűlik össze az emberi kultúra ókori bölcső-
jében az időzített végzet, ebből a seregtestből létszámát tekintve 425.000 katona amerikai. Bukowski, 
aki az első világháború végén születik, a másodikat megússza, Vietnamot kibekkeli, természetesen ezt 
a háborút sem támogatja, ugyanakkor megvan saját harca. Leukémiája a következő stádiumba lép, ahon-
nan már nincs visszaút.

1991-ben egy újabb R. Crumb-kooperáció jelenik meg szintén a Black Sparrow kiadónál: Bring Me Your 
Love – horrorisztikus kiáltásként a cím hullámos felirata, és 1991 augusztusában a Sure, The Charles 
Bukowski Newsletter #2. Ugyanebben az évben elkészül és kapható Neeli Cherkovski Hank: The Life of 
Charles Bukowski című életrajzi könyve. Bukowski ekkoriban vált számítógépre, előtte, az 1950-es évektől 
írógépen dolgozott. 1992-es verse – Air and Light and Time and Space – is mintha tételesen felsorolná 
életállomásait: a nélkülözést és a lehetetlen körülmények között való fennmaradás örökérvényűségét. 
Bukowski elkezd összegezni. 1993-ban megjelenik Screams from the Balcony című könyve, melyből tíz-
ezer példány fogy el alig két nap alatt. Egyre sűrűbben jár kórházba, míg végül a betegség remissziója 
megáll, és orvosai előzékenyen hazaküldik San Pedróba. Ebben az évben – sejtve halálát vagy sem – még 
egy felvétel készül, amiből később a Charles Bukowki – Run With the Hunted című hangoskönyv lemez 
lesz, mely CD-n jelenik meg. Bukowski idős. Immár gazdag, aztán mi végre? Még mindig felnéz Louis-
Ferdinand Céline íróra. Utolsó két könyve, a The Last Night of the Earth Poems versgyűjtemény, s hozzá 
hasonlóan a Pulp (1994) is a halandóság témakörét járja körül, méghozzá csípős és sziporkázó humorral 
fűszerezve. Eddig több dokumentumfilm főszereplője (The Ordinary Madness of Charles Bukowski, 
illetve Barbet Schroeder francia rendező 1982-ben megjelenő dokumentumfilmje: The Charles Bukowski 
Tapes, és azóta több másik); a cellulóz rideg ledérségét melengeti fel egy-egy képsor során Bukowski sok-
színűsége, hangulatváltásai és elmés válaszai, amik általában túlmutatnak a kérdésen, sőt, magán az 
interjún is. Barátja, Neeli Cherkovski is kiveszi részét a mitológiaépítésből.

Bukowski kondícióját tekintve gyorsan legyengül, és hamarosan egyetlen sort sem tud már írni. 
Korábbi kijelentései szerint, hogy ha nem tud már írni, meg fog halni, beigazolódni látszanak. 
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CH A RLES BUKOWSKI versei

ÍRNI

oly sokszor ez az egyetlen
dolog
közted és a lehetetlenség
között.
nincs részegség,
egy nő szerelme sem,
semmilyen gazdagság
ami felérne
hozzá.
semmi sem menthet meg 
téged
kivéve
az írás.
kitartja a falakat
nehogy azok 
rád omoljanak.
a közeledő hordákat attól
hogy becserkésszenek.
szétveti a
sötétséget.
az írás mindenek felett
álló pszichiáter.
a legmegengedőbb
isten minden isten
között.
az írás lekörözi
a halált.
nem ismer
meghátrálást.
és az írás 
önmagán is 
képes nevetni

1994. március 9-én helyi idő szerint 11:55-kor San Pedróban mint a dirty realism (mocskos valóság) 
műfaji főméltósága, és egy az élettől mindig egyszerű válaszokat várt közember adja be a kulcsot, lehe-
lete először nem bűzlik a piától. 73 éves, a kalandnak vége van. Utolsó regényét épphogy csak befejezte. 
Egyazon évben, mint Jack Kirby, az amerikai képregény egyik atyja, és többek között George Peppard Jr. 
kultikus tévészínész, Bukowski is búcsút mond Amerikának, a Coca-Cola ízű szamszarának és a dögro-
vásba hajló vidékeknek, ahonnan csak világhíre és abból fakadó bevételei emelték ki, és ahol szinte teljes 
életét leélte. Szépen foglalja össze egyszerű támpontokat adva az igénytelenség tejüvegén át életét már 
akkor, amikor még csak felfutóágban van a pályája A Horse With Greenblue Eyes című verse, mely 1975-ben 
jelent meg először, kötet formájában pedig az 1977-es Love Is A Dog From Hell című verscsokorban ka-
pott helyet.

Az extatikus egzisztencializmus végsőkig fokozása tehát, amiben ő volt az otthonról szökdöső kamasz, 
aztán stoppos, végül leginkább postahivatali alkalmazott, persze fizikai munkás, áruszállító, egyúttal az 
örökzöld iszákos, a bozontos szenszei, a megszeppent szoknyavadász és pofozkodó szajhagyötrő. The 
End. Ezzel az Egyesült Államok egy másik korszaka is lezárult. Sírkövére, a gránitba egy sematizált boxoló 
szimbóluma van a neve alá gravírozva, fölötte a Don’t try felirat olvasható. Kéziratait kisvártatva átveszi 
és máig őrzi a University of California in Santa Barbara, továbbá a The University of Southern California, 
illetve a Temple University in Philadelphia. Rancho Palos Verdes városában, a Green Hills Emlékparkban 
tartott temetésén Scott Wannberg Bukowskit idézi, ahogy az írógépéről olykor beszélt: „It all begins and 
ends here. In the moment.” Bukowskit családja mellett macskái siratják, ők őrzik emlékét, akiket tanító-
mestereinek nevez verseiben és tényleges, önzetlen, áhitatos rajongással ír róluk.




