
volt sem duzzogás, sem bánat. Önvédelem volt ez, vagy a felnőttek be
-csapása? Hogyan védje meg a nagyokkal szemben ,egy kisfiú azt, ami
nek a nevét sem tudja? ... Asítaní kezdett, kezét kikapta térde közül, 18 .
szájához tette, szeme elkőnnyesedett, aztán kítisztult - láthatóan unat
kozott.

A férfi hallgatott; nem vette le szemét a gyerekről.

- Hány éves - kérdezte végül rekedten.
- Kilenc - mondta gyorsan a presszós nő. - Amint látja, nem

vagyok egyedül ... nem vagyok ...
Elfulladt; süvöltő szél járta át, irdatlan pusztaságban, kezében egy

gyerek hideg kezével. Légszomja együtt nőtt minden emberi szomjúsággal.
A férfi összeszedte minden erejét, s az utolsó kérdésre készült.
- És az a - kezdte csikorogva -'-, szóval, az aki itt volt, az az

elázott alak ? .
..:- Ő volt a férjem.
Az ezüstállú maga dé bámult, vastag száját ismét kitolta, s bóloga

tott, mint a tapasztalattól érett kalász.
A gyerek megmozdult, széke reccsent, fejét is feléjük fordította i

mondani akart valamit, de várt, míg az idegen nem távozik.
A férfi a kihült hamuba nyomta szivarját - többször is, mintha az

nem tudná, hogy odavaló; érezte, hogy egy peroce1 tovább játszott az
idejénél.

- Jó éjt - mondta, s a hamuról utoljára a gyerekre nézett.
Elfordított tekintete olyan halott ezüst volt, amilyet a presszós nő

csak a kivetett halak hasán látott.
- Jó éjt! - szólt utána.
A húsos váll kifordult az ajtón, mint gyümölcsből a féreg.

-
JULES GILLE VERSEI

Jules Gille 190B-ban született egy 25.000 lakosú belga kisvárosban,
Marcinelles-ben, Hainot tartományban, nem messze attól a Charleroí-tól,
mely irodalmi hírnevét egyszerre köszönheti Verlaine-nek is, Rimbaud
nak is. Harmincöt esztendőn át volt görög-latin tanár; közben írt regé
nyeket, elbeszéléseket, színdarabokat, s mintegy negyven kötettel a háta
mögött, hatvan esztendős korában lépett föl költőként, egyszerre há
rom kötettel is. 1961-ben (Egyszerűség, Almáskosár, Avartűz). Ezeket kö
vette 1962-ben.a Rozskenyér című gyűjtemény, 1963-ban pedig a Dies
irae, s egy válogatás, Willy Bal élőszavával, Préjercnces címmel, amit
legjobban talán így lehet visszeadni: legkedvesebb verseim.

A Rozskenyér egyik versében a "szavairól" beszél: azokról, melyek
benne élnek és "szót kérnek". Egyszerű szavak ezek, mondja, ugyan
azok, melyeket a maga egyszerű munkái közt apja is használt: régi sza
vak, falusiak, földszagúak-és parasztiak, tele a rég! falusi élet ízeivel és
emlékeivel; napfényes, hársillatú, nyári szavak, 'mezők illatával, majorság
hangjaival tele; ezekkel énekli "a világ idícsőségét". Az egyszerű falusi
tájét: nem a vadon természetét. hanem az emberlakta, emberjárta. ember
művelte és emberi hagyományokat őrző vidékét. Talán a latin klasszíku
.sokkal való több mint három évtizedes foglalkozásnak is része van ben-
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ne?- Jules Gílle Iírájában mintha az antik bukolika hagyományai él
nének tovább, vergiliusi 'Ízek és emlékek. Néha mintha a Georgica nyájas
és szorgos világának szomszédságában járnánk, ha verseit olvassuk.

Egy Georgicában, melynek középpontja a Kert: a falusi otthon kö
rül élő emberszabású, megjuhászított természet; a kert, ahol azonban
nem antik istenek pihennek és pajzán félistenek játszanak: ennek a kert
nek inkább Szerit Ferenc a vendége. Ember és természet termékeny szö
vetségének 'e kultusz-helye már-már szent hely. "Isten földet néző arca
mosolyog ránk a legparányibb magból is" - olvassuk Jules Gille egyik
versében. És: "Szívünk örömére, Istenem, mi kedvesebbet adhatnál a
kertjeinknél T"

A kert körül ott a falu; élete minden szépségét és jóságát tőle kapta
a költő. Hozzá kötik gyerekkori emlékei - a gyerekkor egyik fő témája
Iírájának - és költészetének határait nem is akarja túlterjeszteni ezen a
"b.irodalmán". Ezzel küldi útjára verset: valljon a világnak falujáról. fa
Iúsiak iránti szeretetéről, meg arról, hogy "álmait sosem küldte legelni
vidéke hajnali párától szürkéllő dombjain túl". Más pásztorok hiába vol
tak büszkék nagyobb nyájukra, "őt nem viditották. csak forrásának hang
jai és egyszerű gyümölcsősének öreg fái".

A küszöbén ugráló verebr-öl írt verse lényegében ars poetica. Jules
Gille nem "modern" költő: nem keres új formákat, nem kísérletezik új
fajta érzelmi és értelmi élmények újszerű kifejezésével. Tudatosan egy
szerű és hagyományos. Beéri a készen kapott formai örökséggel, és a maga
"kis" hangszerének néhány tisztán, de akkor talán kissé egyhangúan szóló
dallamával. A meghittség, bensőségesség, egyszerűség, tudatosan vállalt
igénytelenség költője. Jellemző, hogy mikor a Dies irae-ben komorabb
témához fordul: akkor is a bukolikus költő kerekedik fölül. Ez a lírai
versekből egybefont "eposz" egy félelmesen fenyegető fikcióból indul ki.
A nagy nemzetek atom-versenye folytán bármikor bekövetkezhetik a
!katasztrófa, mondja a költő. Elképzeli, hogy vvalóban meg is történik:
egy augusztusi napon elpusztul a világ, és csak egyetlen földmíves család
marad meg, egy tanyán. Körülötte csupa pusztulás : elégett erdők, kopár
ság és hamu. De ők élnek, és folytatniuk kell az életet. Erről az új, régi
életére vissza-visszaemlékező, s ugyanakkor az újbóli életalapítás küz
delmeit is vállaló Ádámról szól a mű; de a pusztító borzalom kevesebb
hangot kap benne, mint a romlástól megkimélt parányi szigeten újra
kezdődő Georgica idilli, munkálkcdást dicsérő Iírája. (r. gy.)

A KüSZÖBÖMÖN EGY VERÉB TÁNCOLT
LE MOINEAU QUI DANSAIT

A küszöbömön e,gy veréb táncolt repesve
s szólt: - Kezdd el már dalod!

Hangod, mint egy halott lélekben, eltemetve,
veszni nem hagyhatod. r

Bár csalogánya nem vagy a zománcos éjnek,
sem rigó a tetőn:

zengd, de szivbólJ a dalt, mely ott készül a lényed
legmélyén remegön.
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~ egy nap tán - áhítat, tűz vagy szerencse dolga 
fölülmúlod magad,

s dalod, magas remény kútfejéből csobogva,
mindenkit elragad.

Aki meghallja, majd. ámulattal neszel fel.
s elbűvölten figyel.

Légy csak makacs veréb, mely virraszt türelemmel,
s hajnalban énekel.

A RÉT SZÉLÉN üLöK
M' ASSEOIR AU BORD DU CHAMP

A rét szélén ülök: ez lett a búcsúversem.
Szeliden nyugtatom a fűz törzsén kezem.
Mekkora szeretet kell, hogy egy fa szeressen
és fájdalmait eldalolja csendesen.

Ott virraszt régen a fonás jölött ,magában,
halálra hajtva már, mint én is, homlokát.
Ismer mindetit, ami él a sík hajlatában:
munkáló nedveket s pihenő pocsolyát.

És eltűnődve csak hallgatunk, ketten együtt.
Mily régi álmokat őriz éje vajon?
Milyen víg facipők zaját hallgatja elnyűtt

emlékezete rég elsűllyedt utakon?

Tűnt vágyak álmai, miket nem bír feledni

egy odvas fűz, meg egy öreg emberszíve:
hosszú órák során vonzalmunk szövitek ti,
míg egymást nézzük, és minket az Úr szeme.

AZ ERDOK KÖZÉ VISZ UTAM
JE ME RENDS ENCORE DANS LES BOIS

Az erdők közé visz utam
ma is, .de nem lellek, Uram.
Siirqetue hívlak és kiáltok,
de utána hiába várok,
hangodat nem hallom, noha
oly tisztán beszélt valaha.
Lelketlen a világ manapság,
nincs benne már se tűz! se nagyság.
Azért nem érted tán szavam:
te is elvesztél nyomtalan?
Ha bizton tudnám, mit se várva
tűvé tenném az utakat,
hogy kézen fogva hozza lak
vissza a ránk szakadt magányba.
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KŐSZENTEK

SAINTS DE PIERRE

Kőszentek, akik a szentegyházak falába
kapuőrökül állotok,

emlékeztek vajon még a föld őskorára,

hol hosszú kín volt sorsotok ?

Kő tagjaitokat a zöld rnolui bevonja,
megkoszorúzza térdetek.

Ti fölfigyeltek az ismerős illatokra:
az erdő jött el értetek.

Tanyáink küszöbén is mereven ti álltok:

eg,yformán messze néz a szem,
egyformán zárt ököl, egyformák a vonások,

és rajtuk a bölcs értelem.

Az én falum olyan, mikor jöttén az estnek
eiül a nyári nap zaja,

mint öröklétre lett dómok közt is a legszebb
katedrális kapuzata.

SZENT FERENC JÖTT S LEÜLT
3AINT FRAN!,;OIS EST VENU S' ASSEOIR

Szent Ferenc jött s leült kertemben, megpihenni,
majd velem együtt körbejárt ott,

s megáldotta, ami bókol és ami leng
és",remeg: fát, jázmint, virágot.

Megnyerték a szívét az egyszel'Ű füvek
a símogató nyári szélben,

és látva reszkető, halk szelídségüket,
szeretet fénylett a szemében.

A maghintésre is fölszálló madarak

most ott tipegtek közelében,
míg a fűvel beszélt a nagy szent. A szavak,

szavai szaladtak a réten,

s a barázdák fölött föl-le ugrálva szét
futott a jóhír sok [utéra.

Táncolt agabonc, sb2töltötte a kék
eget a szárny'ak csattogása.

Rónay György fordításat
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