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JOSEPH WOODS

     KABDEBÓ TAMÁS fordításában

 

Óceán levelek

(Ocean Letters)

Nyolcéves lehettem mikor saját szobám lett

a konyhával szemben, a földszinten, keskeny

volt a zugom és ablaktalan, de szerettem,

mivel a dolgok közepén volt. A hátsó

ajtónk elõrenézett, így hát az ágyban

hallottam minden beszélgetést, testvéreim

suttogását, a szomszéd vacak autójának

sebesség-váltását és utolsó éji zúgását,

elképzeltem, hogy egy hajó gyomrában vagyok

és a konyhából morzejeleket kapok,

bátyám a rezgéskeltõ kulcsát rezegteti

tititi-tátátákat képezve üzen Õ

titkos és egyszerû kódokkal, segélykérõ szövegekkel

és óceán levelekkel, melyekkel vizsgázna

és még így sem jut el a tengerig.

 

Éjjeliszekrény

(Bedside Locker)

Zsuzsi a kezdet, Sally a vég

hét rekesznyi színes pilula

naponta egy-egy pilula jár

szín – rendben elmúlhatatlanul.

Mind ott van a saját helyén

igen gyakran beközelítjük

az éjjeliszekrény

túlsó felületét.

Connemara márvány

rózsafüzér, gyöngyök,

egy tojástartó, menta

Jägermeister üvegben,

egy Kéztörülközõ Sziget,

ezüst serleg csendélet,

Szenteltvízzel; könyv,

színes elõzékekkel és tele

jóravaló idézetekkel;

nem igazán olvasmány

mint más éjjeliszekrény

könyvek. Bús és nemes

az apró dolgok tartozéka

ez, nem beszélve a szekrényrõl,

melynek tartalma

az adományboltokból való.
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Ezüstpapír kunyhó

(Tinsel Hut)

Inkább egy rumlihely, mint gyermekjátszótér:

a tejcsarnok mögötti mezõk már régen

lakótelepek és mielõtt beépítették

volna õket egy süppedt tavacska

állt ott, mely romlott tejtõl bûzlött.

Ezüstszél omladékok vezettek

a vízhez, melyeket tejesüvegek

tetejeként használtak. Gombolyagok,

más-más színûek, más-más

idényre. Karácsonyra zöld

és krisztustövis piros. A tóparton

kunyhót építettünk. Legombolyítottuk

a gombolyagokat és ezüst függönnyel

befedtük a fabrikált ajtót.

Ha egy idegen meglátta volna

gyermekkori mûvünket, nem hitte

volna, hogy egy sámánkunyhót lát

vagy egy zarándokhelyes szent kutat.
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