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Mary O’Donnell

Esõ, te tolvaj

(Rain that Thief)

Félvállra vettük a nyarakat, magunkkal

vittük a gumicsizmákat, a gyapjú takarókat,

a termoszokat, a teáskancsókat.

Megcéloztuk a felföldet, a világító tornyokat.

Apám pipafüstje beillatozta a kocsit,

belül kék, kívül lila volt a lég

ahol a fenti felhõket elharapták a hullámok

Hooknál és Carnivannál.

West Cork szigetei csendesebbek voltak.

A dombok közt kutatva meggémberedtek ujjaink.

A föld eltûnt a tengeri ködben. Csorogtunk;

a víz csodás szövete ellopott ellepett minket,

jó volt e rejtés, e rejtelem.

Késõbb miránk szeretõkre levendula-

szálanként esett az esõ, legényem arca az

enyémen, orrunk összeért, láthatatlanok

voltunk a tó partján, átforrósodtunk,

a pisztrángokat verte az esõ a nád között.

Érettebben perelni kezdtem vele. A szavak

a hotel mennyezetére tapadtak, külön

ágyaink felett. Kívül a csatornákon

a túlfolyó dalolt. Kimerültünk.

Fekete felhõk fenyítik a nyarat. Elloptak engem

Utazom, nem gyászolok. E vízi világ

rabol el engem, halandót, az özönig.

Már a vízesés fölött szárnyalok.
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Garázsban történt

(Garage Events)

Ott, ahová egykor a leveleket

rejtetted, a gázhenger alatt

ahol az íróasztalt felújítottátok,

szõke lambériával, zöld bõr bevonattal

ahol az esti napsugarak

beborították a tavat,

ott ahol könnyedén bûntudatlan úsztunk

ott egy patkányra leltél,

a krumplis hordóba bújt.

Nagy egérnek hitted és

Görbített ujjal kiemelted

 a szívdobogó hasánál fogva.

Fölemelted és rácsodálkoztál

hosszú farkára, meredt barna szemére.

Kis patkány volt, meglepett,

sokkolt, nem harapott csak csüngött

menyétmód a karikát alkotó ujj

és a hüvelyk közén.

Letetted a farakásra.

Ott várt majd csöndesen eliszkolt

a száraz nyírek, nyárfahasábok

katakombáiba, a biztonságos sötétbe.
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  A múzsa szavamat kéri

(The Muse Demands my Tongue )

Vette a fáradtságot,
hogy megtanulja nyelvemet,
hogy beszélgethessünk a csöndszünetekben,

miközben alig ismerte saját nyelvét.
“Add a szavadat, add nekem!”
sürgetett.

Felajánlottam szabadon, félve,
szájának sarkait törölve,
a próba szavait melyeket

egy ember sem hallott tõlem.
Nyelvem történeteket pörgetett
a számban, lapokat faragott,

én ízlelgettem az igéket, a fõneveket,
nedves lettem a jelzõktõl,
a csönd szüneteiben

nem volt szó idegen nekem.
A könyvek könyvét cipelte,
beleírt engem, a szavak ajándékát

a nyelvet, a kezet, a hímvesszõt adta,
aztán a könyv nyitva maradt,
úgy kellett, hogy legyen.

Az oldalak nedvesek maradtak,
folyékony beszédünk
a nyelv véletlene.
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Alex a kertben

2. (Alex in the Garden)

Otthonában építõmester volt. Írhonban

anyám kertjében takarítja a forgácsokat.

Izmos teste kinyúlik, hogy besöpörje

a csipkés hárs, szikamór és fenyõ darabokat.

A gyökerek alá nyúl, amikor gyomlál,

eltünteti a növények történeteit

a kerítést Szent Vilnius fehérre festi.

Vasárnaponként ikonjai a szabadban

keresztbe tett lécek rombusz alakban:

Szent István és más mártírok. A ház

fölött a réten hölgymenyét fut, fehér mint a hó.

Koruna csokoládét ad neje és lányai

fényképeit mutatja amint a szauna

után nyírfaágakat metszenek és õt

magát is látjuk sítalpakon. Fehérsége

küzd a mi Északunk vörös szavaival,

megkísérli, hogy saját táját

az idegenéhez mérje; hangosan motyogja:

„Mi ez a szám, ez a szám, te hülye?”

Cserjéket alakít mintha a hóban

vastag vállú keleti tornyok lennének.

De amikor apám meghalt a halotti

toron megsiratta. Könnyei folytak

megöntözvén mindkettõnk gyökereit.
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Számkivetettek

(Exiles)

1. Lány, Keletrõl, a Palmerstown Villanylámpánál (Girl from the

East, Palmerstown Traffic-lights)

A reggeli kocsik között himbálódzik,

egyik nadrágszára a térde fölé hajtva,

kínálata, a Big Issue folyóirat a könyökénél

a testéhez szorítva. Egy hózuhatag

akkor hull le amikor a szem

megcélozza a hiányt: a fémkapcsot,

a lány madárlépteit, mankóját. Jég-

réteg fedi a szélvédõ üveget, jég-

golyók fészkelnek csuklyája ráncaiban.

Homloka nekifeszül az erõnek

az égbõl jött fölszabdalt levegõnek.

Egyetlen lábnyom, ugyanaz mint

a másik, az látható és a hóban

nyomott fekete karikák, miket, mint

idézõjeleket hagyott a mankó. Minden

lépte nyomán hóba írt munkájának szövege.

Szendergõ kocsik vezetõi tudomásul

veszik a dolgot, az arckifejezések megfejthetetlenek,

rápillantanak a fénylõ kapocsra

a combja alatti vad levegõre.

Valahol Romániában

a megégett végtag molekulái meggyógyultak.

Itt, a lány, harcban áll a hiánnyal.


