
Ha összegezésül röviden kellene meghatároznom művészetét, azt mondanám:
gyöngéden és cizelláltan intim és monumentális, realista és vizionárius; földön
Járó és apokahptíkus, görcsök kel teli, ugyanakkor egzisztenciálisan zenei, el1ip
tíkusan tömör, de pontos és színes -- és mindenekfölött: össze nem téveszthetöen
egyéni_

Utolsó kötete, a Hozzánk a hóbagoly címu 1983-ban jelent meg. Benne vala
mennyi költői erénye végképp éretten, kiteljesedve. S még mindig az a világra
kissé riadt szemmel figyelö, kinöhetetien szomorúsággal terhelt .mem-múíó sze
gény gyerek"-- magyarázata részben a Jelenkorban folytatólag közölt Téli bá
rány cimű regényben ---, aki állandóan most is úton van, mert "hosszú és kétes
a menetelés, / a szökés / haza", s aki hányódik remény és reménytelenség, biza
lom és kiábrándultság között, de aki rendületlenül hisz a versben, mert az --- bár
hogy legyen is -- "összefoltozható, ahogya régész a cserépedényt munkába ve-
szi s végül épnek mutatja "

Kalász Márton versei

Át a pallón

mintha egy báránynak kel/ene át
mennie a keskeny pa/Jón, megriad
körűlölte ég, föld, levél Iúktetni kezd
fölölte a fán, a sárguló búza, a

szőlőlevél retteg: mi lesz veled? az erdő

suttog, biztat messze, mintha segítene
a bárány maga van, s kel/ene át-
mennie a keskeny pal/ón - (mondom: igy

szavak félnek iehérben, tétováznak
ha szeműk volna, nézne át könyörgőn)

mintha egy bárány szánná el magát
szánná magát, átmegy a pal/ón, vakmerö lesz
könnyű, igaz bárány: hiába nem hisz
abban, segít, hogy tárt karral vársz odaát
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Padka

létem, amint a koponyámat
belülről újból megtapaszt jei,
durvít ja, szinte kbrrnozi -

létünk, romló tapasztalat

mintha kemencébe sarat -
hogy majd dajkálja fől a rneleqet,
kiárassza; hol így lehet
a szellem szenelő hevét
kőrős falnak főlgyüjteni

koponyához támasztja hátát,
aki érzi: jó itt behunyni
szemiuik, késztetve, lélekben, zsigerben
áramlik szét benti idő

"innen csoruiesséqre, épp latolásra,
fénylő télvíz átvárására"

Későbbiek

száraz későbbiek 
pici k, eziistos
porként két uj jon szétdörgölhetök

vajon miiéle
hangon szóltok nekem

hova roppentek től, ha csak
tényen fekszem s mosolygok

ha megkíméllek

vagy ti lesztek - aki k
a tűnékeny űtbe kinéztek:

smegbocsátlok, elgondolkodva

vak ítéle/emen


