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Walesi látogatás
Wales Visitation

Fehér köd emelkedik és szitál a hegyfokon
szélfolyókban mozognak a fák
a felhőket, mintha hullámok
emelnék magasba, gigantikus légörvény
a völgyeső osztott üvegén átpillantó 
zöld sziklák mentén 
nyüzsgő,  finoman lengedező páfrányok 
fölé emeli a ködöt –
Bárd, Ó én, Visitacione, ne mondj 
csak annyit, amennyit egy férfi látott az albioni völgyben
abból a népből, melynek fizikai tudományai az Ökológiával záródnak,
földi kapcsolatainak bölcsessége
a szájé és a szemé egymásba fon tíz látható évszázadot 
a tudatnyelvi gyümölcsöskert nyilvánvalóan emberi
a sátáni bogáncs felemeli agancsos szimmetriáját
virágzik a nővér-fű-százszorszépek rózsaszín kicsiny
angyali izzószerű bimbói felett – 
160 mérföldnyire London szimmetrikusan tüskés tornyaitól emlékszem
tv-hálózatokon villog szakállas énem
bárányok a domboldal beszögellő fáin a  mai napon
Blake bégetést hall vén fülében és Wordsworth halk gondolatát a régi időkben
Csend
felhők húznak el a Tintern Apátság csontváz tornyai között —
A Bárd oly Névtelen mint a Végtelen, fecsegj a Végtelenbe!
Megremegett a völgy, egy elnyújtott mozdulat, szél
hullámzik a mohás dombokon
a fehér ködöt lágyan vörös csermelybe süllyesztő gigantikus láp 
a hegyoldalon
leveles ágainak indáit 
gránitos hullámtörés mosta el —
és felemelte a sodródó ködöt, felemelte a fák karjait
és egy pillanatnyi egyensúlyban tartva felemelte a füvet, 
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és felemelte a bárányokat, hogy ne mozogjanak
és egy ünnepélyes hullámban felemelte a dombok zöldjét  
a Mennyek szilárd tömege, párával feltöltve süllyed a völgyön át,
A Mérhetetlenség apró hullámai hatalmas nyelvcsapásokkal szelik
át a Llanthony völgyet,
ez így hosszában Anglia, völgy völgy hátán a Mennyek óceánja alatt
felhő tónuson függeszkedve.
– a Mennyek fűszál pengén egyensúlyozik.
A lassú hegyi szél üvöltése a test sóhaja,
Egy teremtmény pezseg kedvesen a hegyoldalon
Tökéletes arányok rezegnek kiegyensúlyozottan a skálán, 
milliónyi százszorszép lábon tolódik el egy 
mozdulat a felhős égbolton át,
a hegycsúcs remegő virágain át 
Fenséges mozdulat izgatta nedves fű remegés
zúdul a fehér köd legtávolabbi indájába – 
Semmi nem tökéletlen a bimbózó hegyen,
lélegeznek a völgyek, a mennyek és a föld együtt mozognak,
hüvelyknyi sárga levegőt ösztökélnek a százszorszépek ,
zöldségek remegnek, zölden csillog a fű
juhok pettyezik a hegyoldalt, üres szemekkel kérődznek,
a meleg esőben lovak táncolnak,
fákkal szegélyezett élő csatorna hálózat köti össze a tanyákat,
a galagonyával borított dombokon áfonya öltöztette kőfalak.
A páfrány hajú mezőn fácán dürrög – 
Kint, kint a domboldalon, földre esni az óceán hangjába, 
a nedves leveg puha széllökésébe
Ó, briliáns Nedvesség, Ó Anya, nem éri testedet bántalom!
Nézd közelről, semmi nem tökéletlen a füvön,
az összes virág Buddha-szeme számtalan formában
ismételi a történetet –
Térdelj le zöld rügyeire a gyűszűvirágnak, lila harangjai
megduplázzák a szár remegő antennáit estükben,
nézz egy billogozott bárány szemébe, amint a párázó galagonyabokor alatt
bámul mozdulatlanul lélegezve  –
Lefekszem, szakállam összevegyül a hegyoldal nyirkos hajával,
érzem a föld vagina-nedves szagát, ártalmatlan, 
megízlelem az ibolyaszín bogáncspihét, édesség –
ez a kiegyensúlyozottság és mérhetetlenség a legpuhább lélegzettel
mozdítja meg a néma völgy alján az összes virágot,
megremegteti a bárány gyapját, ökörnyál eső-gyöngyöt függeszt a fűbe,
felemeli a gyökéren a fát, a velük egyenlő súlyú erős légáramlatban
a madarak az esőbe rejtik erejüket,
mellkasból, nyakból sóhajt, egy hatalmas Ó! együtt hív 
a föld szívébe
A nagy titok nem titok
Az érzékek beilleszkednek a szélbe,
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A Látható látható,
eső-köd függönyök hullámoznak keresztűl a szakállas völgyön,
szürke atomok vizezik be a szél kabbaláját
Az alkonyi esőben, keresztbe tett lábbal egy sziklán,
gumicsizmásan a puha fűben nem mozdul az agy,
lehelet remeg az útszéli fehér százszorszépeken,
a mennyei fuvallat és vele szimmetrikus levegőm
agancsos páfrányokon hullámzik át
köldököm vonzza magába
ez ugyanaz a lehelet, amelyik áthatol a Capel-Y-Ffn-en.
az Alef és az Om hangja
porcerdőkön át,
a koponyám méltó társa Lord Hereford’s Knob hegyének,
Minden Albion egy és ugyanaz.
Mit vettem észre? Részleteket! Az Egyetlennek 
számtalan látomása van – 
felfelé göndörödik a hamuzóból a füst,
gyengén ég a tűz a házban,
Még nedves az éjszaka és a csillagtalan, szeszélyes fekete 
menny
felfelé mozog a nedves szélben. 

Ego vallomás
Ego Confession

Azt akarom, hogy a legzseniálisabb emberként ismerjenek Amerikában
Úgy mutassanak be Gyalwa Karmapának, a Suttogva Sugárzó Őrült 

Bölcsességet 
Gyakorló Családfa várományosának, mint egy misztikus fiatal férfit, aki egy 

évtizede 
meglátogatta Gangtokban és névtelenül rákacsintott
A Dharma említése nélkül előkészítette Amerikában a Dharma útját – lefirkantotta 

a nevetést
Látta Blake-t és elhagyta Istent
Akinek a fém lepedőn alvó Messianic Fink a legsötétebb órákban küldött 

üzeneteket, 
„valahol a Szövetségi Börtönrendszerben” Weathermen nem kapott Moszkvai 

Aranyat
aki hátrament Cecil Taylorhoz a hátsószínpadra átbeszélni egy komoly 

akkordot és egy night klubban tölti az időt
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aki, miközben Vajrasattva szobra bámulta megbaszott egy rózsás ajkú 
rocksztárt egy apró mocskos hálószobában –

és egy hangtalan gondolattal megbuktatta a CIA-t –
a bécsi sörkertek a Vén Bohémjai még emlékeznek
fiatal lenyűgöző arcú és vasmellű szeretőire, 
gnosztikus segédeszközök és szivárvány világította pókhálók mágikus 

észlelése
kivételes konyha, tüdőpörkölt, Spagetti a la Vongola és salátaöntet recept
3 rész olaj, egy rész ecet sok fokhagyma és egy kanál méz
kivételes és teljesen üres egója a Dharma szolgálatában 
nem fél saját szellemétől 
szajkóként pletykál gurukról és szűkszavúságukról híres zsenikről –
Bluest énekelt, megríkatta a rocksztárokat és Memphisben megnevettetett 

egy öreg
fekete gitárost –
Szeretnék a Költészet látványossága lenni, győzedelmes a világ trükkjei felett,
Saját mindentudó lélegzése áthatol a Háború könnygáz kém hallicinácón
észszerűsége elámította gaga Gurut és a jómódú Művészeket —
ő szólt az Igazságügy Minisztériumnak és fenyegetőzött, hogy megosztja 

információit
Megállította a Háborút, visszafordította a Kőolajipar parancsnokait, hogy 

otthon az ágyukban szomorkodjanak és morgolódjanak
Fát vágott, erdei házakat épített és farmokat hozott létre
pénzt adományozott rászoruló költőknek és gondoskodott az ország 

fantáziadús zsenijeiről
Harsogó jazz mellett üldögélt csendesen és töltőtollal írt verseket –
48 éves korán túl nem félt sem Istentől, sem Haláltól –
hagyta, hogy a nevetőgáztól vizzé váljon az agya hogy futurista fogászok 

kihúzhassák arany őrlőfogát
Hajósként egy év alatt megismerte az óceánt
később asztalosként megtanult faragni és sarkosra vágni
fiatal korában beszélgetett az öreg Pound-al és jól bánt az apjával 
– Üres az egész, az egész csak a show kedvéért, az egész csak a Költészet 

érdekében
hogy a jövő generációjának fokmérőként lefektesse az észszerűség 

rendhagyó példáját
hogy a fiataloknak szemléltesse a Múzsa erejét és megakadályozza a jövő 

öngyilkosságait 
és hasonló jó humorral fogadja saját hazugságát és a szakadékot hazugság 

és hazugság között
Magányosan a magányos rovarokkal és énekes madarakkal teli világokban
– akinek nem volt más témája csak saját maga különböző álruhákban
valami saját testén kívüli ideértve az üres levegővel teli tér-erdőket és 

városakat –
Hogy megteremtse saját hegyét, még hegyet is mászott, gleccsereken át 

jégcsákánnyal, mászóvassal és kötéllel –
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Halál és hírnév
Death and Fame 

Amikor meghalok
nem érdekel mi történik a testemmel
dobják hamvaimat az égbe, szórják az East Riverbe
temessenek el egy urnában a B’nai Israel temetőben Elizabeth városban New 

Jerseyben
Bár komoly temetést akarok
St. Patrick’s Cathedral, St. Mark’s Church, Manhattan legnagyobb zsinagógája
Először is, ott a család, a bátyám, 
a fiú unokatestvérek, 96 éves virgonc mostohaanyám Edith, Honay néni Ó 

Newarkból, Joel doktor, Mindy unokatestvérem, egy szemű, egy fülű Gene 
bátyám, szőke Connie sógornőm, öt fiú unokatestvérem, mostohafivéreim, 
-nővéreim és unokáik,

társam Petert Orlovsky, gondozóim Rosenthal & Hale, Bill Morgan –
Másodszor, tanítóm Trungpa Vajracharya szelleme, Gelek Rinpoche szintén, 

Sakyong Mipham, 
Dalai Lama ébersége, esély, hogy meglátogathassa Amerikát, Satchitananda 

Swami,  
Shivananda Dehorahava Baba, Karmapa XVI, Dudjom Rinpoche, Katagiri és 

Suzuki Roshi szellemei
Baker, Whalen, Daido Loori, Qwong, a törékeny, fehér hajú Kapleau Roshis, 

Lama Tarchin –
és ami a legfontossabb; félévszázadnyi szeretőim
tucatnyi, száz, vagy több, öregebb arcok, kopaszok és gazdagok,
fiatal fiúk, akikkel nemrég meztelenül találkoztam az ágyban, meglepődő 

egymásra ismerő csődület, számtalan,
intim, emléket cserélnek
„Ő tanított meditálni, én az ezer éves elvonulás vén veteránja vagyok –„
„ Metró állomásokon zenéltem, heteró vagyok, de szerettem és ő is szeretett”
„19 éves koromban több szeretetet kaptam tőle, mint bárki mástól”
„Feküdtünk a takaró alatt, pletykálkodtunk, olvastuk a verseimet, ölelkeztünk 

és csókolóztunk, összeért a hasunk, egymást ölelték karjaink”
„Mindig alsóneműben feküdtem az ágyába, de reggelre a földre kerültek 

alsóruháim”
„Japán, mindig a fenekembe akart hatolni a mester”
„Egész éjjel Kerouc-ról és Cassadyről beszéltünk, Buddha ülésben ültünk, 

azután magasított ágyában aludtunk.”
„Úgy tűnt, hogy komoly szüksége volt a gyengédségre, szégyen lenne, ha nem 

tenném boldoggá”
„Magányos volt, előtte soha nem voltam pucér senkivel az ágyban, oly gyengéd 

volt, beleremegett a gyomrom, amikor végigfuttatta az ujját a mellbimbómtól 
a hasamon át a csípőmig -- „
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„Csak feküdtem csukott szemmel, a szájával kielégített és a kezével a 
csipőm körül”

„Remekül szopott”
„Szóval lesz pár szeretői pletyka 1946-ból, Neal Cassady 1997-ben 

visszatér lélekben, testben és vérben fiatalosan
meglepődöm – „ Te is? Azt hittem heteró vagy!”
„De Ginsberg, én kivétel vagyok, valamilyen oknál fogva tetszett nekem,”
„Már elfelejtettem, hogy heteró buzi queer voltam vagy humoros, de én 

magam oly gyengéd és szerethető voltam, meg lehetett csókolni 
a fejem tetején,

a homlokomon torkomon szívemen és gyomorszájamon, hasamon, 
a faszomon, nyelvével csiklandozta a hátsómat”

Szerettem, ahogy szavalt ’Hátam mögött folyvást hallom még/ az idő 
sietve közelgő szárnyas szekerét” 

együtt a fejek, szemtől szembe a párnán –“
egy jóképű fiatal a szeretők közül kissé lemaradva
„17 éves kölyökként jártam költészeti óráira, intéztem neki pár dolgot lift 

nélküli lakásába,
elcsábított, nem akartam, kielégített, haza mentem, többé nem láttam, 

nem is akartam soha...”
„Nem tudta felállítani, de azért szeretett,” „Tiszta öregember,” 

„Gondoskodott róla, hogy én élvezzek el hamarabb”
Ez a meglepett büszke csődület a tisztelet szertartásos helyén –
Aztán a költők, zenészek – egyetemista grunge bandák – Beatles korú 

vén rocksztárok, hűséges ritmusgitárosok, homokos komolyzene 
karmesterek, ismeretlen high jazz zeneszerzők, funky trombitások, 
a bőgő és a kürt fekete zsenijei, népdalénekes hegedűsök, dobroval, 
tamburinnal, harmonikával, mandolinnak, akkord citerával, 
furulyával, kazooval

Utánuk, olasz művészek, romantikus realisták, akik a 60-as években 
indiai misztikusokról tanultak, késő toszkániai fauista festő-költők, 
klasszikus fogalmazó Massachusetts szürreális jackanapes európai 
feleséggel, vázlatfüzet a nyomorról, gesszó olajfestékkel és akvarellel 
dolgozó amerikai provinciák mesterei

Azután, középiskolai tanárok, a magányos ír könyvtáros, kényes 
könyvgyűjtők, szexuális felszabadító csapatok, nem hadseregek, két 
nemű hölgyek 

„tucatnyiszor találkoztam vele, soha nem emlékezett a nevemre, de azért 
szeretem, igaz művész”

„Menopauza utáni idegösszeomlás, költői humora mentett meg az 
öngyilkos kórházaktól

Elbűvölő szerény modorú zseni, elmosogatott, egy hétig volt a stúdióm 
vendége Budapesten”

Ezernyi olvasó „Az Üvöltés megváltoztatta az èletem, Libertyville, Illinois”
„Hallottam a Montclair State Teachers egyetemen felolvasni, 

eldöntöttem, költő leszek -- ”
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„Begerjesztett, garázs rockkal kezdtem, Kansas Cityben énekeltem 
a számaimat”

„Megsirattam magam és apám a Kaddish olvasásakor, Nevada City”
„A Halál apa blues segített, amikor 1982-ben, Bostonban meghalt 

a nővérem”
„Olvastam, miket mondott egy újságban, eldobtam az agyam, rájöttem 

más is van hozzám hasonló”
Siketnéma költők briliáns gyors gesztusokkal, kézjelekkel
Aztán, újságírók, szerkesztők, titkárok, ügynökök, portréfestők és 

fényképész rajongók, rock kritikusok,
művelt munkások, kultúrtörténészek jöttek, hogy tanúi legyenek 

e történelmi temetésnek,
Szuper rajongók, költőcskék, öregedő Beatnikek és Grateful Dead 

imádók, autogramvadászok, kiváló paparazzik,
intelligens idióták
Mindenki tudta, hogy a „Történelem” részévé vált, mondjuk a halottat 

kivéve, 
aki még életében sem tudta soha pontosan, mi történik

Gyukics Gábor fordításai

Allen Ginsberg (1926–1997) amerikai talán legismertebb költője, a beat generáció vezéralakja. Üvöltés 
(Howl) című versével tűnt fel 1956-ban. 28 kötet szerzője. Érdekes módon egyetlen komoly díjat sem 
kapott. A 20. és 21. század életszemléletének és irodalmának meghatározó személyisége. Itt publikált 
versei az Európa Kiadónál ősszel megjelenő Ginsberg-fordításkötetből valók.

Gyukics Gábor (1958, Budapest) a Szépírók Társasága és a Magyar Műfordítók Egyesületének tagja, 
a magyarországi Open Reading (nyitott versfelolvasó) és jazz-költészeti estek meghonosítója. 11 verses 
és 1 prózakötet szerzője, 16 verses és prózakötet fordítója. 2020 őszén az amerikai National Beat Poetry 
Foundation Hungary Beat Poet Laureate életműdíjjal jutalmazta.


