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Diane Lockward

A FÉRJEM FELFEDEZI A KÖLTÉSZETET

Minthogy a férjem nem akarta elolvasni a verseimet,
Írtam egyet arról, hogy mennyire nem szeretem.
Hibátlan ötös jambusokban részleteztem
A ridegségét, a humortalanságát. 
Jó érzés volt.

A vakmerôségem versszakról versszakra nôtt.
A vége felé annyira megszállt az ihlet,
Hogy beleírtam a régi pasimat,
Egy fiút, akit nem szerettem annyira, hogy hozzámenjek,
De aki mindig, de mindig megnevettetett.
Beleírtam egy éjszakát, amikor a férjem ridegsége
Kikergetett a házból, egészen a régi szeretôm karjaiba,
Évekkel a szakításunk után.
Megadtam a lepattant motel nevét is,
Amelyet a gyors numerákra beugró éhes párok tettek híressé.
Van tehetségem a valószerûséghez.

Érzéki képekben írtam le,
Hogyan hámoztuk le egymásról a ruhát,
Hogyan feküdtünk le, és hogyan csókolóztunk,
És hogy aztán fél éjszakán át
Meséltünk vicces történeteket,
Például a férjemrôl.
A végét szándékosan bizonytalanra hagytam,
És aztán eldugtam a verset
Egy régi bôröndbe, a pincében.

Jól tudják, hogy ér véget ez a történet:
A férjem egy nap nem talál valamit,
Lemegy a pincébe, hátha ott lesz,
A régi bôröndbe is beletúr,
Megtalálja az eldugott verset,
És leül elolvasni.

De hallják-e azt a furcsa hangot is,
Amely azon a napon felfelé szivárog a lépcsôn:
Egy állat hangját, amelynek a mancsa
Beszorult egy olyan acélfogazatú csapdába?
Látják-e a sebesült teremtményt
A lépcsô alján,
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A behúzott, meg-megremegô vállával,
Öklével a szájában, a sírását visszafojtva?

Férjem ezzel adózott mûvészetemnek.

Billy Collins

ASZTALI BESZÉLGETÉS

Valamivel azután, hogy leültünk ebédelni
egy hosszú asztalhoz egy chicagói étteremben,
és beletemetkeztünk a súlyos étlapokba,
egyikünk – egy szakállas, színes nyakkendôs férfi –
azt kérdezte, hogy felmerült-e már valamelyikünkben,
hogy Zénón apóriáit Szent Sebestyén mártíriumára alkalmazzuk.

A két személy közötti különbség
sokkal frappánsabb volt,
mint a cornwalli tyúk és a mandulás pisztráng közti –
addig e kettô közt vacilláltam –, úgyhogy felnéztem, és becsuktam 

az étlapomat.
Ha – folytatta a nyakkendôs –
egy tárgy, amely átszeli a levegôt,
sosem éri el a célját,
mert elôbb mindig kénytelen megtenni az éppen elôtte álló út felét,

abból az következik, hogy Szent Sebestyén nem halhatott meg
nyilak okozta sebek következtében.
Nem, a halál oka az a rettegés volt,
amit a nyilak véget sosem érô közeledése váltott ki belôle.
Szent Sebestyén, Zénón szerint, szívrohamban halhatott meg.

Azt hiszem, a pisztrángot választom – mondtam a pincérnek,
mert épp rajtam volt a sor,
de ez alatt az elegáns ebéd alatt végig
a nyilakon járt az eszem, amelyek örökösen közelednek

Szent Sebestyén sápadt, remegô húsához:
a nyílvesszôk flottája folyamatosan megfelezi a kis távolságokat,
amelyek az oszlophoz kötözött testig tartanak,
még azután is, hogy az íjászok összepakoltak, és hazamentek.


