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Kerítések
 

Erre soha nem fogok ugyan úgy gondolni,
azt a nőt nézem, aki egyszerű barna szoknyában
egész testét a kerítésnek vetve
próbál átmászni rajta.
Hiszünk a szabadságban. Ő is,
teste szélként ütődik a kerítésnek
ami továbbra is távoltartja egy másik élet tiszta vizétől,
egy másik elképzelt világ álmától,
de azután már nem próbálkozik, csak teljes erőből
átdob egy követ
hogy legalább az elérje
az igazság azon úticélját
ahova ő indult.
Na de mi van az alázatossal, a nyomorulttal,
a fáradttal, a szegénnyel, a sóvárgóval, a sebezhetővel
életük saját országában, a tolvajokkal, akik a határnál önbíráskodókhoz
hasonlóan könyörület és emberség nélkül
éltek azért, hogy szabadok lehessenek,
senki nem nem éhez és szenved értük
és azért a törékeny fiatal nőért sem.
Az amerikaiak elfelejtik, hogy ők itt a föld tolvajai,
a rablók, katona bandák.
Hasonlóan a kivert kutyához
van olyan, aki soha nem talál másik csontot,
hogy ropogtassa a porcogónyi,
vagy más idegnyi könyörületet
a bezárt, kerítés mögé vetett gyermekeknek,
az erős ablakú szobába zárt kismadaraknak.
 

 

Linda Hogan (1947, Denver, Colorado). Költő, író, drámaíró. A Csikaszó nemzet ösztöndíjas szerzője. 
Legutóbbi kötete: Dark, Sweet: New and Selected Poems, Coffee House Press, 2014.
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Megtestesült
 
Engem elsősorban azok a számok testesítenek meg
amik semmi lehetőséget nem adtak nagyszüleimnek,
csak azt, hogy aláírják a Dawes törvényt —
 
Odakint az éjszakát mozgató ég alatt
azon elmélkedem,
hogy milyen érzés kezdetektől
e kontinens részének lenni.
Az előttem levők sójából és vizéből lettem
a zéró teremtése előtt,
és akkor jöttek azok a számok
és a másokhoz tartozó nevek,
amiket az
amerikai kormány a nagyszüleimnek adott,
Nem felejtettük el a múltat.
Azt mondják, hogy csak úgy adhatod tovább
néped történetét, ha elmeséled. Úgy tartod meg,
hogy átadod. Ezt teszem.
 
E föld gyermekeihez a tegnap közelebb áll,
mint a holnap.
Egyike vagyok
az utolsó betartott egyezmény óta
még mindig létező Lovas Indián népnek
Még nem értünk ügyeink végére.
Tudom, hogy még vannak terveik velem.
A lovak még a sűrű erdőben rejtőzködnek,
úsznak folyóinkban,
oly élők, értünk lélegeznek,
megosztjuk a szeretetet
megtestesítjük a vizet, a vért
és a megosztott tudást.
 
Anno azt mondták nekem, hogy azzá válsz, amit gondolsz.
Arra gondolok tehát, hogy visszatérnek az elpusztult állatok
és hogy a csontcsőrű fakopáncs és
az éles fogak folyója én vagyok,
fekete teknősök úsznak a fényben,
és mindent, ami eltűnt ebből az életből
én az egésznek hívom


