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MARY RUEFLE

A kéz
A tanár feltesz egy kérdést.
Tudod a választ, gyanítod,
hogy az osztályban
egyedül te tudod a választ,
mert rólad van szó, és ebben
te vagy a legnagyobb élő tekintély,
mégsem emeled fel a kezed.
Felhajtod a pad fedőlapját,
és kiveszel egy almát.
Kinézel az ablakon.
Nem emeled fel a kezed, és valami
elemi szépség van az ujjaidban,
melyek még csak nem is dobolnak,
laposan, nyugodtan fekszenek.
A tanár megismétli a kérdést.
Az ablakon túl, egy kinyúló ágon
vörösbegy tollászkodik,
és közeleg a tavasz.

Életbevágó
Felnőttem

önmagam lettem és
nem volt nyugtom tőle

és egymagam szerettem kóborolni
könnyek hangját hallgatva
saját titkom fürkészve
és gyötörve képzeletem
egy álomért

eközben
másoknak nyitott könyv voltam
de le se tojt senki
még annyira se
amekkorát egy madár pottyant

és tovább kóboroltam
tapogatózva, riadt savószemmel
a részletekbe veszve
mígnem
megrázott
a földben szertefutó
mélyáram

és egyszerre átéreztem
mennyi vesződés meglelni helyem
hogy e vesződés évről évre
kettős életet ad nekem
hát belevágtam
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A tökéletes olvasó
Az egész napot a dolgozószobámban töltöm,
Stevens1 egyik versét olvasom, azzal áltatva magam,
hogy én írtam, ez történik, amikor valaki magányos,
elmegy a boltba, találkozik egy másik vásárlóval,
és ugyanazt veszik. De észre térek, és úgy döntök,
mikor Stevens a versét írta, énrám gondolt,
ahogy a régi szerelmeim rám gondolnak, valahányszor
felkapják a gyereküket, vagy kiviszik a szemetet,
és a bolt mellett állva rájuk gondolok: átkarolok egy fát,
megcsókolom a hámló, vörhenyes kérget, holt bőrét,
és felizgat elcseszett szépségének papírszerűsége.
Bizonyos tartást ad életemnek, mint a munkába induló
keménykötésű férfi, aki a szomszéd kertben meglát
egy peóniát, és azt gondolja, Ah, ide beiktattak
egy fehérnépet, de sokáig tart majd, míg a szirmok
széthullnak, olyan sokáig, ahogy a nyárból hó lesz,
és végül hazamegyek, és a híradóban a hajléktalan párt
nézem, akik a parkban találkoztak, aztán az időjárást,
hogy tudjam, hogyan fogják érezni magukat holnap.  

1 Wallace Stevens (1879–1955) Pulitzer-díjas amerikai költő.

Örökös száguldhatnék
Egy fiú nyáron rákapott az éjszakai autózásra.
Amint százzal suhant, kinyújtotta a szélbe
kehelyként tartott tenyerét. Azt mondták neki, 
hogy pontosan ezt érezni, ha megfogod, és kicsit
megnyomod egy nő mellét. Most már tudta,
és élvezte. Éjszakáról éjszakára, újra meg újra, mígnem
hidegre fordult az idő, és fel kellett tekernie az ablakot.
Aztán éveken át örökös száguldhatnékja volt.
Egy téli éjszakán, felesége mellét tartva kezében,
behunyta szemét, és sírni akart. Szerette hitvesét,
de most a szélre gondolt. Ahogy öregedett, sűrűbben
használta az etcetera szót, és nem volt hajlandó rövidíteni.
Megszerette a fehér, márkázott vajat. Gyakran tett úgy,
mintha orgonán játszana. Egyik utolsó reggelén,
az arcmását látta benyomódva a párnán. 
Kirázta, de másnap reggel megint ott lelte.

      Szilágyi Mihály fordításai




