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Eliseo Diego: Jacques, a kalóz 
De Jacques () 

Apró, acélhegyű nyilakként záporoznak az esőcseppek a 
haldokló, ólomszürke tengerre, hatalmas mellkasa már alig 
emelkedik. Küszködve szeli a hullámokat a súlyos hajóorr, a 
határtalan csendben hallani, hogyan hasítja a vizet. 

Az orrban ott áll Jacques, a kalózkapitány, mocskos 
szemkötő fedi üres félszemét. Mozdulatlan, akár egy szobor. 
Vágyódik az eső végzetes talánya után, piszkossárga folyókon 
úszó sötét gályákról, sűrű indák alá rejtett kincsekről álmodik. 

Jacques éppen hátrafordulna, hogy harsogva kiadjon egy 
parancsot, amikor érzi, hogy hirtelen megremeg a fedélzet, 
recseg-ropog a hajógerinc, a hajó megbillen, mintha zátonyra 
futott volna. Egy szörny, de nem is, egy óriási kéz felemeli a 
víztől csöpögő hajót. Jacques csak áll dermedten, a kötélvastag, 
fekete szőrszálakra mered. 

„– Ezt?” „– Igen, azt.” – Mondja a kisfiú, és a kéz a hajót 
Jacques-kal együtt papírba csavarja, melyen a kint szemerkélő 
eső majd nagy, nedves foltokat ejt. Víz csordogál a kirakatüve-
gen, és bent a boltban fagyos némaságba burkolja az ürességet 
a félhomály. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llueve en finísimas flechas aceradas sobre el mar agonizante 
de plomo, cuyo enorme pecho apenas alienta. La proa pesada 
lo corta con dificultad. En el extremo silencioso se le escucha 
rasgarlo. 

Jacques, el corsario, está a la proa. Un parche mugriento 
cubre el ojo hueco. Inmóvil como una figura de proa sueña la 
adivinanza trágica de la lluvia. Oscuros galeones navegando 
ríos ocres. Joyas cavadas espesamente de lianas. 

Jacques quiere darse vuelta para gritar una orden, pero 
siente de pronto que la cubierta se estremece, que la quilla 
cruje, que el barco se encora como si encallase. Un mons-
truo, no, una mano gigantesca alcanza el barco chorreando. 
Jacques, inmóvil, observa los negros vellos gruesos como 
cables. 

«¿Este?» «Sí, ese» —dice el niño, y envuelven al barco y a 
Jacques en un papel que la fina llovizna de afuera cubre de 
densas manchas húmedas. El agua chorrea en la vidriera, y 
adentro de la tienda la penumbra cierra el espacio vacío con 
su helado silencio. 
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