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KIBÉDI VARGA ÁRON 

Esemény 



Sehol se lehet tetten érni: 
kilép a közömbös kalandok közül, 
hallgat, mint a sziklák. 
Hallgat és nézi a középszerű eseményeket, 
a házak és a sziklák előtt lejátszódó eseményeket. 
 
Tettlegességre sohasem kerül sor, 
a tettek mezejére senki se lép. 
A dolgok megesnek és a tetteket  
csak utólag lehet felfedezni: 
amikor már nincsen néznivaló. 
 
 

Mond 



Mondatokat mondani, 
végeláthatatlan és hangtalan mondatokat. 
 
A hangokat nem ejti ki senki: 
keresik a mássalhangzókat. 
 
És lehagyják őket, mert nincs mondókájuk. 
Most viszont már a mondatok hallgatnak, 
a magánhangzók is hiányoznak. 
 
Égbement a mondanivaló! 
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Utolsó 



Beléptem az élet utolsó szakaszába. 
 
Akárhogy is bontogatom a múltamat, 
a rövid és a hosszú szakaszokat: 
közeledik a másik oldal és már sokan várnak odaát. 
 
Mosolyogva mutatnak arra a bizonyos ladikra, 
de én itt a földön maradok, járok és érzem a föld erejét. 
Vak lennék talán? Az út végét nem látom. 
 
 

Ez 



Betenni Ezt is a kiírható dolgok közé, 
a titkosírás miatt megdermedő vázlatok közé. 
Oda, ahol kiirtható mondatok is vannak,  
Ahol a betűvetés lassan lezárul. 
 
Ahol Ez sokszor olvashatatlan, 
Ahol Ez magára marad:  
Titok, 
mint a leírhatatlan kezdet  
és a megírhatatlan vég.  
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Szellem 


Nem látni a szellemeskedőket, 
a lelkendezők sorban kihullnak. 
Hiába nézzük a kopasz hegyoldalt, 
pásztázzuk az égboltot és a mennyországot: 
a. jókedvü nagyzolók mind eltűntek. 
 
Helyükre a csöndes bölcsek ültek. 
Hosszú gondolataikat fonják némán, 
feloldják a meddő szillogizmusokat 
és bekapcsolódnak a századok menetébe. 
 
Fonják és oldják a megfoghatatlant, 
azt, ami sosem szárad ki, 
azt, ami örökké sugárzik 
kifelé és befelé egyaránt. 
 
 

Világos 


Aki a világ tetején áll,  
annak semmi sem világos. 
Választhat ég és föld között,  
az eget pedig színezheti: 
kék, vörös vagy koromfekete. 
 
Van, amikor a tető világtalan,  
semmi sincs befedve,  
elsötétül minden, még a történelem is. 
 
Tört fény, ablaktalan. 
Válogatni kell végre a sok világ között. 
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Tét 



Feltételezni a feltételeket és elállni tőlük. 
Feltétel nélkül kapitulálni, aztán eltűnni, 
feladni a kallódó végeket, aztán eltűnni, 
elállni a feltételektől, nem feltételezni semmit. 
 
Nem feltételezni, hanem eltűnni. 
Lebukni a süllyedő felhők mögé: 
 
Várni. 
 




