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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.
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és a fájdalmon
ő az utolsó
elvárás
az utolsó
magyarázat.
lényegében
csakis
ez.

GYEP

Az ablakban állok és
egy férfit tartok szemmel,
aki a füvet nyírja
a csattogó hangok
beszállingóznak, röpdösve
mint a legyek és a darazsak
a tapéta előtt,
mint egy átmelengető
tüzecske, jobb, mint egy steak,
és a fű éppen elég zöld
és a Nap a Napra hasonlít,
és az életem többi része
egy helyben áll,
lesve a zöld aprólékot
ami oldalt kirepül –
olyan érzés, mintha
az utolsó gondjaimat nyírnák le,
mintha azért botlanál meg,
hogy soha többé ne csinálj semmit.

Hirtelen megértem
a hintákban ülő öreg férfiakat,
a Colorado barlangjaiban dekkoló denevéreket,
a pirinyó bolhákat, melyek halott
madarak szemébe másznak.

Föl s alá fut
pályáján a benzin-
motorral. Nem éppen
érdektelen. Az utcák
hátukon fekszenek,
élvezve a tavaszt
mosolyognak.

EMLÉKEZETES MOSOLY

voltak aranyhalaink, amik körbe-körbe úszkáltak
az asztalon pihenő tartályban a súlyos függönyök mellett
amik eltakarták az ablakot és
az anyám, aki mindig mosolygott, azt akarta
hogy mindannyian boldogok legyünk, mondván „légy boldog, Henry!”
és neki igaza volt: jobb boldognak lenni mikor 
csak teheted
ám az apám hetente továbbra is számtalanszor verte őt is és engem is míg
saját 187 centis keretében dühöngött mivel nem értette
mi támadja meg őt odabentről.

anyám, szegény teremtés,
boldog akart lenni, megverve kétszer vagy háromszor
hetente, mondván nekem, hogy legyek boldog: „légy boldog, Henry!
miért nem tudsz sosem mosolyogni?”

és ezután ő mosolygott, hogy megmutassa nekem, hogy kell és ez volt
a legszomorúbb mosoly, amit életemben láttam

egy napon az aranyhalak megdöglöttek, mind az öt,
lebegtek a vízfelszínen, oldalukon fekve,
szemeik még mindig nyitva,
és mikor apám hazaért odavetette őket a macska elé
odabent a konyhapadlóra és mi néztük ahogy az anyám
mosolyog
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PÖRGESD A KOCKÁT

ha úgy érzed kipróbálod menj el a
végsőkig.
máskülönben el se kezdd.

ha úgy érzed kipróbálod menj el a
végsőkig.
ezt azt is jelentheti barátnőket fogsz elveszíteni,
feleségeket, hozzátartozókat, munkahelyeket és
még a józan eszedet is.

menj el a végsőkig.
ezt azt is jelentheti, hogy nem eszel akár három vagy
négy napig.
ez azt is jelentheti, hogy egy parkban fagyoskodsz
a padon fekve.
jelenthet börtönt.
jelenthet nevetségessé válást.
kigúnyolást
elszigeteltséget
az elszigeteltség ajándék
mindenki más a te állhatatosságod
mérője, annak
hogy mennyire akarod igazából
megtenni.
és meg fogod tenni.
visszautasítások és a legrosszabb körülmények
ellenére
és jobb lesz bárminél
amit csak 
el tudsz képzelni.

ha úgy érzed kipróbálod menj el a 
végsőkig.
nincs ehhez fogható más egyéb
érzés.
magadra leszel hagyva az

istenekkel.
és az éjszakák fényleni fognak
a lángoktól.
tedd meg, tedd meg, tedd meg,
tedd meg.

a végsőkig.
a végsőkig.

az életből ki fogod kényszeríteni
hogy elnevesse magát, és ez
az egyetlen létező.

Fordította: Erdődy Kristóf



30 31

PÖRGESD A KOCKÁT

ha úgy érzed kipróbálod menj el a
végsőkig.
máskülönben el se kezdd.

ha úgy érzed kipróbálod menj el a
végsőkig.
ezt azt is jelentheti barátnőket fogsz elveszíteni,
feleségeket, hozzátartozókat, munkahelyeket és
még a józan eszedet is.

menj el a végsőkig.
ezt azt is jelentheti, hogy nem eszel akár három vagy
négy napig.
ez azt is jelentheti, hogy egy parkban fagyoskodsz
a padon fekve.
jelenthet börtönt.
jelenthet nevetségessé válást.
kigúnyolást
elszigeteltséget
az elszigeteltség ajándék
mindenki más a te állhatatosságod
mérője, annak
hogy mennyire akarod igazából
megtenni.
és meg fogod tenni.
visszautasítások és a legrosszabb körülmények
ellenére
és jobb lesz bárminél
amit csak 
el tudsz képzelni.

ha úgy érzed kipróbálod menj el a 
végsőkig.
nincs ehhez fogható más egyéb
érzés.
magadra leszel hagyva az

istenekkel.
és az éjszakák fényleni fognak
a lángoktól.
tedd meg, tedd meg, tedd meg,
tedd meg.

a végsőkig.
a végsőkig.

az életből ki fogod kényszeríteni
hogy elnevesse magát, és ez
az egyetlen létező.

Fordította: Erdődy Kristóf




