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Egy nyolcvanéves nőbolond 

„Cselekedj úgy, amilyen lenni szeretnél, és hamarosan 

olyan leszel, ahogyan cselekszel” 

(L. C.) 

Kétszeres szerencse volt, hogy láthattam. Először egy 

„mindenórás” kispapa mondott le az indulás előtti 

napon egy londoni útról. Aztán pedig Londonba érve 

elsétáltam a Royal Albert Hall felé, ahol másnapra hir-

dettek egy koncertet. Egyetlen jegy maradt csupán, 12 

fontért. Nem haboztam egy pillanatig sem. 

Másnap este a csodás koncertpalota felső emeletén, 

szmokingos úriemberek és mezítlábas hippik között 

álltam, amikor megjelent a színpadon egy fekete ruhás 

férfi, és énekelni kezdett azon a hidegrázósan rekedtes 

hangján. „Dance me to your beauty with a burning 

violin”. 

Azóta, ha meghallom ezt a Leonard Cohen-dalt, 

mindig az a 21 évvel ezelőtti pillanat jut eszembe. 

Az örök nőbolond, az állandóan visszaeső rosszéle-

tű, élet és halál mezsgyéjének kutatója, a kanadai len-

gyel zsidó költő-énekes, aki hosszú évekre egy görög 

szigetre vonult vissza, majd buddhista szerzetesként 

kereste önmagát, a szentkönyvek és a mindennapok 

spiritualitásának egyesítője: Leonard Cohen 2014. 

szeptember 21-én betöltötte 80. életévét. 

Még ma is sokan hiszik erről a nagyszerű, ma is ak-

tív művészről, akinek három nappal 80. születésnapja 

után, éppen Rós Hásánára, a zsidó újévre jelent meg új 

lemeze Popular Problems címmel, hogy „énekes, aki 



 

 

A Vessük össze mítoszainkat 

(Let Us Compare Mythologies, 1956) 

című kötetből 
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A kötet Leonard 15 és 20 éves kora között írt verseiből 

áll össze. Már az első kiadás általános elismerést ho-

zott a fiatal költőnek. 

Vers 

(Poem) 

beszéltek egy férfiról 

ki olyan szépen szól 

hogy elég a nőknek ha csak kiejti nevüket 

s máris előtte hevernek 

ha néma maradok tested mellett 

és ajkunkon rákosan virágzik a csend 

hallok egy férfit ki a lépcsőket rója 

s az ajtó előtt torkát hangolja 

A Hősök 

(The Heroics) 

ha ragyogna a fejem 

és az emberek utánam 

fordulnának a villamoson 

ha fényes vizekbe mártanám magam 

hogy együtt ússzak halakkal siklókkal 

ha égetném szárnyamat 

a nap közelébe szállva 

itt maradnék-e véled 

hogy szavaljam versemet 

szád egyetlen rezdülésére? 
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A légy 

(The Fly) 

a légy fekete páncéljában 

befutja Freda alvó combjai 

közti teret 

s nem törődik a puha kézzel 

mely alig mozdul 

hogy elhessegesse 

és ez elrontja napomat 

mert e légy ki nem akart soha 

tetszeni vagy elbűvölni őt 

vakmerőn tapossa a földet 

hová annyira vágytam letenni 

reszkető térdemet 

Ima a Messiáshoz 

(Prayer For The Messiah) 

madármeleg vérét karomom érzem 

ólommadár szíve kezemben 

szerelemtiszta szeme szememben 

ó küldj varjat a galamb előtt nekem 

embernél kisebb életét ízlelem 

kőnek keményebb szíve mellemen 

szerelemtiszta szeme szememben 

ó küldj varjat a galamb előtt nekem 

ó küldj varjat a galamb előtt nekem 

énekelj vasakban börtönmélyen 

szerelemtiszta szemed szememben 

sírt rombol véred énekemben 

ó dalolj vasakban börtönmélyen 


