
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alójában, nem, nem akarom sötétebbnek ezt az amúgy is fekete színt, ami 

utolsó lemezének címe és egyben címadó dala is, mivel elfogadhatatlan és 

egyben feldolgozhatatlan, hogy az általa képviselt érték ezentúl csak a 

lemezeken él tovább, illetve ha szerencsénk van, akkor kb. 10.000 évente születhet 

egy új Leonard Cohen, és ha ezt igaznak véljük, akkor el kell fogadni azt a sötét tényt 

is, miszerint, hiánya egy még sötétebb űrt hagy maga után, amely egy 

leegyszerűsített, finoman megszerkesztett mondat apró dallamára fűzve búcsúzik az 

élettől:  

’I am leaving the table,  

I am out of the game.’ 

 

Igaz. Végül, felállt attól a bizonyos földi asztaltól és elhagyta a játékot, de mentségére 

szóljon, hogy szépen átkötött dallamfüzéreket hagyott maga után, mely sokunknak 

számos kellemes pillanatot okozott, mert ő is érzi talán, hogy emlékezünk dalaival, 

verseivel, költészetével; nem csak most, de még nagyon sokáig. 

 

Leonard Cohen utolsó lemeze, a fentebb említett sötét tónusa és hangulata 

következtében, egy mély és őszinte meg – (ki)nyilatkoz(tat)ás az emberi élet végén. 
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Nincsen mellébeszélés, bonyolult köntörfalazás, csak egy kegyetlenül őszinte és 

egyben megrendítő csendes zenei patakocska, amelyben kilenc dal egymást követi 

szépen, csendben. Az egyik legfontosabb jelzője a lemeznek, hogy halk, szinte 

majdnem néma, csak Cohen mélyen búgó hangja összegez kitartóan, utolsó 

lélegzetével, mely egy őszinte sóhaj a finoman csomagolt zenei köntösben, ahol épp 

csak nem jelenik meg egy angyal, hogy Cohen szemeit finoman lezárva, azt suttogja a 

hallgató fülébe:  

 

’Be van fejezve a nagy mű, igen. 

A gép forog, az alkotó pihen.’ 

 

Cohen, műve befejeztével még utoljára, halkan megszólal:  

 

’I’m ready, my Lord.’ 

 

Talán, tényleg így van és az alkotó felkészült műve utolsó simítása után és 

egyszerűbben hagyja itt e világot maga mögött, hogy átadja helyét valami újnak, 

valami másnak, amiből egy új élet sarjad, remélve, hogy ennek a gondolatiságnak 

még egyszer lesz majd helye ebben a világban, ahol nem lesz igaz a költő gondolata:  

 

’We kill the flame.’ 

 

 

Itt pedig újra Madách gondolata fénylik fel, miszerint egyetlen egy dolgot tehetünk, 

bízzunk ennek megvalósulásában. 
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