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Előszó

hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva
lesz a földön. És úgy is történt. Hajtott tehát a Föld növényeket: füvet, amely
fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak
fajtájának megfelelő magva van.
Isten nem volt biztos benne, hogy ez jó.
Így lett este és lett reggel: harmadik nap.
Azután ezt mondta isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a
Nappalt az Éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak
és az esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a Földre.
És úgy is történt. Megalkotta isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító
testet, hogy uralkodjék Nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék
Éjszaka. Meg a csillagokat.
Az égboltra helyezte őket isten, hogy világítsanak a Földre és uralkodjanak Nappal meg Éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől.

Kezdetben teremtette Isten a Mennyet és a Földet.
A Föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten akkor
ezt mondta: Legyen világosság! És lett világosság.
Így isten már látott, de nem volt biztos benne, hogy ez jó.
Azért elnevezte a világosságot Nappalnak, a sötétséget pedig Éjszakának nevezte.
Így lett este, és reggel: első nap.
Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát isten a boltozatot és elválasztotta a boltozat alatt
levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. Azután elnevezte isten a boltozatot
Égnek.
Nem volt benne biztos, hogy a boltozat jó.
Így lett este, és lett reggel: második nap.
Azután ezt mondta isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy
láthatóvá váljék a száraz. És úgy is történt. Azután elnevezte Isten a szárazat Földnek, az összegyűlt vizeket pedig Tengernek nevezte.
Isten nem volt biztos benne, hogy ez jó.
Azután ezt mondta isten: Növesszen a Föld növényeket: füvet, amely magvakat
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Isten nem volt biztos benne, hogy ez jó.
Így lett Este és lett Reggel: negyedik nap.
Azután ezt mondta isten aggodalmaskodva: Pezsdüljenek a vizek élőlények
nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a Föld felett, az Égbolt alatt.
És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta
úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat.
Azután megáldotta őket isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a
tenger vizét. A madár is sokasodjék a Földön!
És isten nem volt biztos benne, hogy ez jó.
Így lett este és lett reggel: ötödik nap.
Azután ezt mondta Isten a kezét tördelve: Hozzon létre a Föld különféle fajta
élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És
úgy történt. Megalkotta isten a különféle fajta állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a Föld mindenféle csúszómászóját.
És isten nem volt biztos benne, hogy ez jó.
Aztán a hatodik nap végén megpihent.
Reggel pedig szép napra ébredt és
mindent jónak látott.
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Prologue

and was not sure if it was good.
So the Evening and the Morning were the third day.
And God said, Let there be lights in the firmament of the Heaven, to separate
the Day from the Night, and let them be for signs, and for seasons, and for days,
and years.
And let them be for lights in the firmament of the Heaven to give light upon the
Earth: and it was so.
God then made two great lights: the greater light to rule the Day, and the lesser
light to rule the Night: he made also the stars. And God set them in the firmament of the Heaven, to shine upon the Earth,
And to rule in the Day, and in the Night, and to separate the light from the
darkness: and God saw this,

In the beginning God created the Heaven and the Earth.
And the earth was without form and void, and darkness was upon the deep, and
the Spirit of God moved upon the waters.
Then God said, Let there be light: and there was light.
And God could see the light because there was light but God was not sure if the
light was good. In spite of it God separated the light from the darkness.
And God called the light Day, and the darkness he called Night. So the evening
and the morning were the first day.
Again God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it
separate the waters from the waters.
Then God made the firmament, and separated the waters, which were under
the firmament, from the waters which were above the  firmament: and it was so.
And God called the  firmament, Heaven. So the evening and the morning were
the second day. God said again, Let the waters under the heaven be gathered
into one place, and let the dry land appear: and it was so. And God called the dry
land, Earth, and he called the gathering together of the waters, Seas:
and God was not sure if it was good.
Then God said, Let the Earth bud forth the bud of the herb, that seedeth seed,
the fruitful tree, which beareth fruit according to his kind, which hath his seed
in itself upon the earth: and it was so.
And the Earth brought forth the bud of the herb, that seedeth seed according to
his kind, also the tree that beareth fruit, which hath his seed in itself according
to his kind: and God saw this
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but he was not sure that it was good.
So the Evening and the Morning were the fourth day.
Afterward God said, Let the waters bring forth in abundance every creeping
thing that hath life: and let the fowl fly upon the Earth in the open firmament of
the Heaven.
Then God created the great whales, and everything living and moving, which the
waters brought forth in abundance according to their kind, and every feathered
fowl according to his kind: and God saw all this
but he was not sure that it was good.
Then God blessed them, saying, Bring forth fruit and multiply, and fill the waters
in the Seas, and let the fowl multiply on the Earth. So the Evening and the
Morning were the  fifth day.
Moreover God said, Let the Earth bring forth the living thing according to his
kind, cattle, and that which creepeth, and the beast of the Earth according to his
kind, and it was so.
And God made the beast of the Earth according to his kind, and the cattle according to his kind, and every creeping thing of the Earth according to his kind:
and God was not sure if it was good.
At the end of the sixth day God rested.
On the seventh day, when God awoke in the sunshine, he realised that
everything was good.
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13

Milyen a most?
14

What is the ‘now’ like?
15

Milyen az idő?
16

What is the time like?
17

Milyen tudni?
18

What is ‘to know’ like?
19

Milyen érzékelni?
20

What is ‘to sense’ like?
21

Milyen gondolkodni?
22

What is ‘thinking’ like?
23

Milyen beszélni?
24

What is ‘speaking’ like?
25

Milyen hazudni?
26

What is ‘to lie’ like?
27

Milyen az idegennyelv?
28

What are foreign languages like?
29

Milyenek az örömök?
30

What are the joys like?
31

Milyenek a bajok?
32

What are the troubles like?
33

34

Hús és vér voltam
Csont és bőr voltam
Kenyéren és vizen éltem,

I was only flesh and blood
I was skin and bone
I lived on bread and water.

Most por és hamu vagyok,

I am dust and ashes,

Ég és föld a különbség

I was cheese then chalk

35

Énistenem, jóistenem
Lecsukódott már a szemem,
Nem látom a világot,
Csak alulról egy virágot.

36

My Lord, my good Lord
My eyes are closed
I don’t see the world
Only the bottom of a little flower.

37

Fehér vagyok mint a hó
de kifordítva fekete,
belül csupa kosz és korom
öregebb is, mint a korom.

38

I am as white as the snow
but inside out all of black
inside is like dust and ash
older than my age and wreck.

39

Ég és föld
kék és zöld,
a zöld az piros,
a kék az sárga
most láttalak utoljára

40

Sky and Earth
blue and green
green is red
blue is yellow
this is the last time I’ll see you
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42

A szerelem elmúlik,
a barátság örök.

Love is gone,
Friendship lasts forever.

Itt nyugszik Stan és Pan.

Here lies Laurel and Hardy.
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44

Barátság nem létezik,
a szerelem örök.

Friendship does not exist,
Love lasts forever.

Itt nem nyugszik senki.

Here rests no one.

45

A halál után abból fog állni az élet hogy csak feküdni
mozdulatlanul és hagyni, hogy széthordjanak
a hangyák vagy a sasok.
Jóllakik minden ember, a tücsök is meg a hangyák is.
Minden nap más bogár.
Instinct insect

46

After death, life will consist of lying motionless and
letting the ants and eagles erode you.
Everyone will be satisfied, the ant and the
grasshopper too.
Each day, different kinds of things.
Instinct insects.

47

Semmi sem olyan, mint amikor még nem voltál,
és ezen az sem változtat, hogy megint nem vagy.

48

Nothing is like you have not been yet,
and it won’t be changed by the fact that you
won’t be again.

49

Attól még, hogy valaki azt mondja, hogy meghalt, nem
jelenti azt, hogy nem halt meg tényleg.

50

If someone says of himself that he has died, this does
not mean it is not true.

51

Amikor egyszer azt fogom érezni hogy ez volt és nem
azt, hogy az előzménye volt valaminek az azt jelenti, hogy
nincs előttem semmi, hogy meghalok.
De az is ijesztő ha mindenről azt hiszem, hogy csak azért
van, hogy az előzménye legyen valaminek, magában
pedig semmi.
Azért ijesztő, mert ez biztos hogy nem igaz.

52

One day, when I feel that this was and not that this was
a prelude to something else, this will mean that there is
nothing left for me, and that I will die.
But it is also scary when you think that everything that
happens only happens as a prelude to something else.
This is scary because it is certainly not true.
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Mese VII.

Fairy Tale VII

A krétaiak egyik felét már messziről meg lehetett ismerni, mert a nyelvük minden hazugság után nőtt egy kicsit,
ezért olyan hosszú volt, hogy kilógott a szájukból.
A másik fele pedig néma volt, mert a nyelvük minden
elhallgatott szóval egyre kisebb lett, és az öregebbeknek
már nem is volt egyáltalán.

Half of the Cretans could be recognized from afar,
because their tongues were growing a bit with each lie,
therefore they were so long that they hung out of their
mouths.
The other half of the Cretans were mute, because their
tongues were getting smaller with each withheld word.
The older people had no tongues at all.

Minden krétai hazudik.
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All Cretans are liars.
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Mese III.

Fairy Tale III

Miután Csipkerózsika felébredt, elhatározta hogy követi
az álmait. Felkelt az ágyból, elindult, de ahogy ment,
mendegélt állandóan beleütközött valamibe. Riadtan
vette észre, hogy nem hihet a szemének. Bekötötte hát
azt és magabiztosabban vágott neki a világnak, tapogatózva.

Sleeping Beauty — after waking up from her deep
sleep — decided to follow her dreams. She got up out of
bed and went out, walked along but kept crashing into
things. She was scared when she realised that it’s better
not to trust her eyes. Covering them, she embarked
more confidently on the world, groping.
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Egy nehéz nap éjszakája

A Hard Day’s Night

Azt meséltem egyszer magamnak, hogy egy ember,
mint én, bement egy házba, felment a második emeletre, elfordult balra, ahol a lakása szokott lenni, de
nem találta a lakását, sőt a balra szó is mást jelentett,
fodítva volt a folyosó. Mindenhol sötét volt, kivéve egyet.
Bement oda, de aztán megijedt és elbújt, mert hallotta
hogy jön valaki. Két nő volt az, rákiabáltak, hogy mit
keres ott. Elindult kifelé, közben alig tudta elmondani,
hogy eltévedt, hogy a Fény utca 12-be jött. Kárörvendve
rávágták, hogy ez nem a Fény utca, itt ugyebár sötét van.
Tudom — válaszolta, mert most már megismerte a házat,
ez a Szív utcában van. Nagyon rosszindulatúak voltak és
ő zavartan állt, mert még mindig nem tudta, hogy hol a
lakása és hogy most hol van.
Aztán felébredt és rájött, hogy csak az utcanevek a
valóságok.

Once I told myself that someone like me went to a
house, up two floors, turned to the left where his flat
used to be but he did not find his flat. Even the word
‘left’ meant something different, the floor was on the
other side. It was dark everywhere, except in one flat. He
was about to go inside but then he got scared, because
he heard someone was approaching. Two women, shouting at him, asking what he was doing there. He wanted
to leave while he could hardly even tell them he had
gotten lost, that he wanted to go out onto Light Street.
They answered gloatingly: This is not Light Street!
There is dark here. Yes, I know — he said, because
he had already recognised the house. It was on Heart
Street. He found them very evil-minded, and he was just
standing around bemused, because he still did not know
where his flat was or where he was now.
Then he woke up and realised that only the street
names are real.
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Egy nehéz éjszaka nappalja

A Hard Night’s Day

Találkoztam az ördöggel, aki
adott egy wcpapírt hogy töröljem ki az agyam.
Kitöröltem és adtam neki egy hegyes ceruzát,
hogy írja alá.
De ő kivágta vele a szívemet.
Azóta a szívem helyett a gyomrom dobog,
és gyom terem a bélbolyhokon.

I met the devil, who
Gave me a sheet of toiletpaper to wipe out my brain.
I wiped it out and gave him a sharp pencil and asked
him to sign.
But he cut my heart out with it.
Since then
my stomach has been beating instead of my heart,
and a weed squirms on my intestinal part.
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62

A nap, amikor Woody Allen Schwarzeneggernek
képzelte magát

The Day when Woody Allen thought he was
Schwarzenegger

Ez a nap is úgy indult, mint a többi.
Ez a pap is úgy inalt, mint a többi.

This day started like any other.
This sun started like any other.

Ez a papi úgy indult, mint a többi.
Bottal, nehezen.
Ez a nap is úgy indult, mint a többi,
Bottal, nehezen.

This priest rushed like any other.
This grandpa started like any other.
With stick, difficulty.
This day started like any other,
with stick, difficulty.
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64

A nap, amikor két kör összenyomott egy vonalat

The day when a line has been squeezed by two circles

buborék
én
buborék

bubble
me
bubble
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Mese VI.

Fairy Tale VI

Nárcisz nem önmagába lett szerelmes, hanem a tóba
amiben megmosta az arcát.

Narcissus did not fall in love with himself but with the
pond in which he cleaned his face.
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Mese II.

Fairy Tale II

Neked adom a fél szívemet, de nehogy megfeledkezz
róla, mert a szív az olyan, mint a vese: Élni lehet úgy is
ha csak egy van, de fél szívvel csak magamat fogom tudni
szeretni.
Én pedig neked adom az egyik agyféltekémet —
válaszolta a Kis Herceg —, de nehogy megfeledkezz
róla mert míg ha szívem nincs, csak szeretni nem tudok
többé, ha agyam, akkor gondolkodni nem.

I give you half of my heart. But please, don’t forget
about it, because the heart is like the kidneys: you can
live even if you just have one, but with a half I will only
be able to love myself.
For my part, I give you half of my brain — the Little
Princess answered, but please don’t forget about it, because if I have no heart I won’t be able to love at all, but
if I have no brain, I won’t be able to think.
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Mese IV.

Fairy Tale IV

Piroska, miért olyan piros a szemed?
Mert túl sokmindent láttam, aranyoskám!

Oh, Little Red Riding Hood, what red eyes you have!
All I saw was too much, my dear!

És miért olyan nagy az orrod?
Mert túl sokmindent hazudtam, aranyoskám!

Oh, Little Red Riding Hood, what a big nose you have!
Because of too many lies, my dear!

És miért véres a szád?
A vacogó fogaim megsebezték.

And oh, Little Red Riding Hood, what a bloody mouth
you have!
My shivering teeth have hurt my lips.

És miért olyan nagy a hasad?
Kövek vannak benne.
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And what a stuffed stomach you have!
There are stones inside.
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Mese V.

Fairy Tale V

Nagyon elfáradtam — mondta Óz, a nagy varázsló.
Majd, hogy pihenni tudjon, letörölte a homlokáról az
izzadtságcseppeket, amelyekben az emlékeit tárolta.

I am very tired — said the Wizard of Oz.
Then — to be able to rest — he put his wrist against his
forehead and wiped away the drops of sweat in which
he held his memories.
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Mese I.

Fairy Tale I

Azért lettem gonosz — mondta a vasorrú bába, hogy
rászolgáljak arra a sok gonoszságra, amit elkövettek ellenem. Hiszek a világ igazságosságában.

The reason why I became evil — Baba Yaga said — was
to deserve the cruelty that they committed against me. I
really trust the justice of the world.
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most igen
majdnem

76

now yes
then no

77

A párna közös,
Az ágy nem.

78

The pillow is shared,
The bed isn’t.

79

Túlfeszített rugó
80

Overstretched spring

81

Vigyázzba állított gondolatok
82

Thoughts standing like soldiers
83

Jó dolgok és rossz dolgok 1.

84

Good things and bad things 1

85

Jó dolgok és rossz dolgok 1+1
86

Good things and bad things 1+1
87

A pozitív szemlélet olyan, mint olyan szemüveget hordani, aminek az alsó fele le van ragasztva leukoplaszttal.

88

Positive attitude is like a pair of glasses whose lower part
is covered with plasters.

89

Tartozni valahova vagy valakihez az ugyanaz, mint tartozni valakinek vagy hogy tartoznak nekünk.
A szakemberek szerint főleg azért fájdalmas a gyász,
mert az adás-kapás ritkán van egyensúlyban és a halál
megpecsételi az egyenlőtlenséget.

90

Belong somewhere or to somebody is like to owe to
someone while they owe to you. The experts say that
grief is painful because the continuum of giving-getting
is rarely in balance and death seals these inequalities.

91

A Biblia biztosan azért kezdődik B betűvel (B’reishit
bara Elohim), mert az A betű a teremtés előtti világot
jelenti.

92

Maybe the Bible begins with the letter B (B’reishit bara
Elohim), because the letter A represents the world
before creation.

93

Halotti tor, melyre az összes receptet elkészítik, amit
a halott receptgyűjteményében találnak.

94

Every recipe in the dead man’s cook book is cooked
and served for his funeral reception.

95

Csinálhatunk egy műtárgyat, írhatunk egy műverset,
rendezhetünk egy műfilmet, hogy az emberek manapság
is tudjanak szórakozni.
Vagy csinálhatjuk úgy, hogy a műtárgy olyan nagy, hogy
nem fér be a galériába, a vers olyan nagy hogy nem
fér be a könyvbe, a  film olyan nagy hogy nem fér rá a
vászonra, de mégis beviszik bár kidöntenek pár falat —
akkor majd hozzá kell építeni a galériát, a könyvet és a
mozitermet, tehát elfoglaltságot adunk a jövőnek.

96

We can do an artwork, write an artpoem, make an artmovie, to entertain the people just like they used to.
Or we can do it so that the artwork is too large to fit the
gallery, the poem too large to fit in the book, the movie
too large for the cinema, they will still get them in, by
demolishing some walls.
Then they will need to extend the gallery, the book
and the cinema, so that we can occupy our time in the
future.

97

Megszervezni, hogy egy nap egy kéregetőnek mindenki
adjon pénzt, akitől kér.

98

It should be organized one day that a beggar could get
money from everyone he asks.

99

Az emberiség kivonatolt változatának lenni.

100

Trying to be an extract of humanity.

101

Olyan animációt csinálni, hogy valaki letörli az izzadtságot a homlokáról és betűk ragadnak a kezére és aztán a
betűkből kirakni valamit.

102

Should do an animation where someone wipes the
sweat from his forehead, gets letters stuck to his hand
and then writes something with the letters.

103

Olyan emlékművet tervezni, ami egy fekvő ember és a
szemei helyén mécses- vagy gyertyatartó van.

104

Should design a monument, of a man lying down. In
place of his eyes there is a candleholder.

105

Kihalt állatok felesleges tulajdonságait összegyűjteni.

106

To collect the unnecessary characteristics of extinct
animals.

107

A szeretet ünnepe helyett akarat ünnep ünnepét rendezni.

108

To organize The Feast of Mind instead of The Feast of
Love.

109

Összefüggéstelenül mosolyogni.

110

Smiling incoherently.

111

Két ember, olyanok, mint a rímek a verssorok végén, az
egyik A-t mond, a másik B-t is.
A
B
A
B

A
A
B
B

A
B
B
A

X
A
X
A

A
A
A
A
B
B
B
B

112

