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A K Ö L T Ő H Á R O M KÉPE. 

FRANCIS JAMMES NÉGYESEIBŐL. 

I. 

Ilyen volt egykor ő, nyírotthajú, 
kerekfejű, hatéves kisfiú, 
aki titokban undorral remegett meg, 
ha dobszóval jött az állatsereglet. 

II. 

Igy fessétek alakját: ott vonul 
Orthez dülőin láthatatlanul; 
puska, vadásztarisznya van vele, 
Húsz évvel, álmokkal s vaddal tele. 

III. 

Ilyen most ő, lássátok, ötvenöt 
esztendős bölcs faun, ki hegyre döcög 
s társnőire huncutul rákacag 
Galagonya-virág szakáll alatt. 

Jékely Zoltán fordítása. 

AMSTERDAM. 
I r ta : Francis Jammes. 

A csúcsos, girbe-görbe házak majd összedűlnek 
S az égbe úgy mered, mint sok száraz faág, 
Kuszán a nagy hajókról körül a tenger árboc. 
Színek; rőt, rozsda, zöld: zsibongó tarkaság, 
Olaj, füstölt halak, báránybőr-garmadák. 

Robinson Crusoe útba ejtette Amsterdamot, 
(Itt járt, én úgy hiszem) akkor, hogy visszatért 
Az árnyas-zöld szigetről, hol kókuszpálma zöldel, 
Hogy verhetett szíve, midőn idáig ért 
S bámult e nagy kapukra a súlyos zörgetőkkel. 
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Nézett-e fel kíváncsin a széles ablakokra, 
Hol rótta sok serény segéd a számlakönyvet? 
S hogy kedves kajdácsára vagy ernyőjére gondolt, 
Mely védte langy szigetjén, eső vagy szél ha tombolt, 
Támadt-e benne vágy vajjon hullatni könnyet? 

Áldott légy Istenem! — kiálthatott fel ott 
A tulipándíszes, festett ládák között. 
De szíve, mit zilált a visszatérés láza, 
Kecskéjét szánta csak, mely ottmaradt magára 
Az árva szőlők közt s már tán elköltözött. 

Ezen járt ott eszem a nagy boltok tövében, 
Hol vén zsidókra kell gondolni észrevétlen, 
Kinek szikár, gyűrűs ujján reng-ring a mérleg. 
S elalszik Amsterdam, pilláin hó szitál, 
Köd s füstszag ül le rá, kesernyés, mint a méreg. 

Estére ott kigyúlt a lámpák izzó gömbje, 
Hol testes nők ajkán bántó kacaj süvölt, 
És lógott duzzadón, mint sok kerek gyümölcs, 
És égett a plakátok bíborja, kékje, zöldje 
S orromban ott maradt soká a cukros, barna 
Sör gőze és a szám ízétől oly fanyar ma. 

Mint szennyes ár úszott felül a mord, felhős ég, 
Csatornák bús vizén mint hullám tükrözött, 
Szállt láthatatlan füst, kalmárkegyelte bőség 
Csipkés tetők fölött, mint széles pántlika, 
Érzett e boldog házak kényelmén India. 

Hatalmas kalmár lenni! Ó, ez lett volna pálya! 
Kit Amsterdamból vitt hajdanta a büszke gálya 
Kínába s megbízott a ház gondjával itthon 
Minden dolgába jártas, hűséges könyvelőt, 
Akkor, mint Robinson, én is jegyző előtt 
Komoly végrendelést csináltam volna bizton. 
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S lett volna sok javam, mind szorgalmam csudája 
És felvirult szerencsém, mint játszi hold sugára 
Tündöklött volna bordás hajóim büszke orrán, 
És Bombayból a radzsák eljártak volna hozzám 
Bámulón nézve nőm szép, telt fehér husára. 

S meglátogatta volna alkudni házamat 
Aranykösöntyüs mór roppant ernyő alatt 
És elbűvölte volna ajkán sok vad mese 
Nagyobb lányom, kinek pompás ruhát hozott, 
Mit rubinttal rakott rabnőinek keze. 

És megfestette volna családom drága képbe 
Egy ihletett kezű, de még sorshányta festő, 
Szép és telt asszonyom szőkés arcán a feslő 
Rózsákat s két fiam, kikért a város népe 
Élt-halt és lányaim szűztiszta bájban égve. 

S ma más volnék, nem én s egész más járna itt 
E vén utcák során bámulva hosszasan 
Az eltűnt századok hatalmas házait, 
S elandalodna lágyan a lelkem látva ott 
Egy falon e pár szót: Itt Francis Jammes lakott. 

Kállay Miklós fordítása. 
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