kalász Márton versei
A

Söűt seb

görcs

Iett-furtsa műved ega seresnaemaq

a pihenés az vllka mlst

néztéIgyerekkorodtóI

bizony, ha íőzhetnéft: nem trilladáznék
mint a lánq itt, kóstolnéh - anqánh hiszaladt
a maulbronni kertbe őszig valamiért
a lónq itt a kanyhai haskák hözt véqül tlJúkoshodik
s dobál eqq murokvóqet, ,,ezt addig megesszüh
kisimul majd az eszünk meg az arcunk
s viheteru aztán sétálni": már itt e szótól
s mindtó1, a gdrcs mindig lánqot kap mindiárt a íeíemben
nqirftosabb lesz a hépem, mint e föId,es
murok, s a Zímmerlánq hirtelen téli, konqhai qőzben
kanál, födő, a könnge csak patakzih, fordul, patakzih
,,nem baj, Holderlein úr, nem kell a hanqqal úgq ügqelnúnk
nem baj, uqqe, ugqe -"

szomorú fát, elvetélt bája
az 1)0lt, csöndben, s bent az erdei íák közt
nyúIt volna föl, mór tavasszal hozzá hijórtáI

Iáttad évtizedeken át: víráqzott
minden satnaa vllt raita az örök

árnqókban, afrár
föntebb görtsds guüwtölcse szép, ngár utol1dn- ősszel kivártól
félve, már csak a suhogtis
a közös vándor-reszketés lett volna dolqa
a szorongás, hoqq éjszaka a hó, bolyongó szellem
hirtelen megjelent - hangtalan ót tud,Ott tűzni horonálán a nap
ftitdna eglj szem cseresnyét, seitésed a íüvön végüI, tied
maqva hánq napia, sötét seb, baljós hft a tenyereden

Tál

Marie
aki holdat szenved, ne

ftérne íuvolát
tartománqohon át egq silánq hanqszerért
küldhet HőIder haza, d,e aliqha dühönqlön
mert sérilt vakhantás, titkolt érzékelés
s úszik a tüll nemű idegbetegséqqel a hózon
szeftrénltrek hosszán, már szorítandó kosárba
ujjon a vasalás pdrke mégsew sikolut vdlt
s hallgat uka közön máskor puhkanő pusftaszó
ahi holdat szenved, csak mentsen íuvllát
futni segítsen, véqtérekiváIt mald maqa fél
s rdftva ijedtén, iied,t, piszftos, szerelmes
a tűnyi ujlbeqqre tudni hell balzsamot
hangos, ngüzsgí a íllljosó, közte a íuvlla-ütem
amit a plstaút szele déIrő nem fújna fől

a táIon barátí fejet
vinni be ajándéhul, kint a tálon
lehet

szemes hold,usnak íagqaúsmaradék
amit a 1éghártlla belep; abban megosztva
máris a szóp viláq - vajon hívántad
sarsod, feló1, érintve táIat
mint ha kézmosást mímelnénh. de kézul
kif lrdít1tt törvéwjt matatni

s megint a jó meqhal,

a

rossz meqél

nem qondolhattad komolqan
kérdem, a nap Hamuhajúja, nézem

a fulladt tíízhelqet,lett mdr segítséq
váll7atíák a galambok swmünk előtt a régi lencsét
meluik lelftet tál\a, Uram, melaiftet kis éhes begqünhbe
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