
Kun Árpád

SZETVALASZTAS

Gyenge fényben kissé alaktalanul, 
nyersen a testi szerelem látható.
Középtájt most egy keményszárnyú, 
világító bogár mászik keresztül.
Kettéválik a férfi és a női test.
A gyümölcsök is kétfelé kerülnek.
Egy halomba hever a körte, alma, 
gesztenye, a másikba a szőlő, szilva, dió.

Egy határozott vonal van húzva vérrel, 
az érzelmek csak odáig merészkednek el.
De egy öreg, vak holló átrepülhet felette, 
hogyisne, nemzedékeket látott megvénülni, 
és meg fogja látni még a feltámadást.

BOOKS OF THE FOREST

Rosszkedvűen kinyitva a tájat 
egy állandóan bepárásodó erdőben 
rossz mondatokat találsz: 
keresztülvágva rajta 
minden levél rád vonatkozik. 
Benned mint palackban a hely 
szelleme. És a hely hideg.

A fák északi oldaláról valaki 
leskelődik, talán sóhajok.
Talán a lehullott levelek 
számlálói, akiknek létezniük kell, 
hiszen itt számon van tartva 
minden elmúlás, dolgozzon 
rajta moha, gomba vagy 
egyszerűen az emlékezés. 
Bármelyik ösvényen látomásod 
lehet az évszakokról, vagy hirtelen 
te magad leszel november.
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Ha tehát átvágsz erre, járhatsz 
a földön, lépteid kiszámíthatatlan 
hullámot kavarnak. Ha ráadásul 
mértéken felül szeretett vagy, 
errefelé esetlenül mozogsz, 
és figyeled a szelet, hogy egyszerre 
tegyed lábadat a köddel.

Komor vaddisznómaszkot emel
arca elé az egyedülvalóság,
szóval, a kétségek szomorú bábszínházát
tartanak. Úgy hiszed,
a tudnivágyás az, amelyik vörös
rókafarokkal legyint.
De figyelmed az erdőből már kihagy, 
olvasnál szebb időt, aminek lapjaiból, 
alig lehet nyitni, sűrű méz csorog.
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Első bejegyzés

Egy lengyel hölgy levélben arról próbálta meggyőzni Gombrowiczot, hogy „hinni csak 
akkor lehet, ha akarunk is hinni”, és „a hitbe vetett hit nélkül nem erős a hit, és senkit sem elégít 
ki”. A címzett szokott éleselméjűségével megjegyezte, hogy „e hölgy apja bizonyára egy
szerűen hitt -  előkészítő rendszabályok nélkül. Neki azonban ahhoz, hogy hinni tudjon, előbb 
akarnia kell ezt, hite megerőltetéssel jár”. Az efféle hit nem tűri a kételyt. „És itt felbukkan 
egy ijesztő analógia. Ha kommunistával beszélünk, nem támad olyan benyomásunk, hogy »hí- 
vővel« társalkodunk? A kommunista is mindent tisztázottnak lát, legalábbis a dialektikus folya
matjelenlegi szakaszában, övé az igazság, a bizonyosság. ”

Milyen közelről ismerem a hitbe vetett hit görcseit és erőfeszítéseit! Én persze kom
munista oldalról. És a kommunista számára még kedvezőtlenebb a terep! A szeplőtlen 
fogantatás dogmája nem bizonyítható ugyan, de nem is cáfolható tapasztalati úton, 
mert egyszeri eseményhez kötődik — mint minden csoda —, és ezért nem ismételhető 
meg kísérleti célból. Heine pompás viccében, mely szerint Krisztus kínhalála bizo
nyíthatatlan, mert a harmadik napon eltűnt a corpus delicti, az is benne foglaltatik, 
hogy a cáfolat úgyszintén bizonyíthatatlan. Ezzel szemben a kommunista pártok tézi


