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Matyikó Sebestyén József

Angyal érinti vállam
Buba és Ede

tánc lesz és repülés
fénnyé vált bennünk a föld
a sorsod inge rámtapad
hogy újraszülessen a zöld

a világ a házak tűzfalán
az árnyék a forró semmiben
szemmel tartasz, oly vakító –
s a tiéd virágzó szívem

ott túl sétál
Dr. Magyar Kálmánnak
 
Barna buzogány-gyertya,
őstölgyes, messzi szerkezet
az eget csapkodja leveleivel.
Áll az időben, pásztorok látják,
a cigányok is.
Segesd alatt a templomkerti
ossarium
az üvegtiszta délutánban
amíg az ember él:
örökmécs, koszorúk
századok szürke porában pihennek
azonosíthatatlan emberi csontok
amikor már minden elveszett.
Falak, zöld-olaj víz,
halak uszonyai alatt
bödönhajó, rozsdás gyep alatt

égetett jelei, mint Szent György arca
pincénk fölött, akár a sárkány
ősztelen határ
szivárog a föld alól -
lobog már
a Sátán csipkebokra.
Tűzköpő kénes lehelete.

szomorúságod 
ködrügyei  
vagy Arcod a tóba ejted
Rónay György 100. születésnapján
 
Szomorúfűz takarja az udvart
pillangó csend a ház előtt 
távolabb a temetőben
J. Attila tetemtelen sírja
3 somogyi tölgy, amit a pályatárs
Takáts Gyula ültetett...

Hisz tudhatod
jázminok nyíltak
parlagi őszirózsák
az elveszett egek
fényeire gondolnak
melyek részesei vagyunk
hullik a cseresznyevirág
angyal érinti a vállam
s a bibliai táj felett
a tó vizével keresztelt homlokod
ragyogtak a távoli tornyok
Babilon-vizeinek nádasában
fogadd el Uram
vadgesztenye-vázak
megfagyott –
villám sínek ütközőnek esve
pedig világom része lettél
tegnapodik
szállva a hajnali szélben….
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Koronás Krisztus
a tó fölött  2.
Gínek és Kamilnak
 
A tó fölött még  éjjel hallani
fölénk nőnek a csönd puha bokrai
a löszfalba bújó mészbabák  erek
pávaszemszárnyú angyalok 
 
hegyek nyújtózta mézsűrű fény
vízszínű csönd pillangók lebegő tánca
odébb egy  fehér templomtorony
fegyencfejek a gyűrött földek ránca
 
szitál a köd a kibomlott egek varrata 
akár börtönévé szűkült semmiben
hová lett nagyapám hófehér haja 
szömörce ég az Istenek vére lángol
akár egy kitépett lap a régi Bibliából!
 
Akár a csók kiégett néma atlasza
most éjszaka jön semmi az éjszaka
fegyencfejek a világvég rejtett sötétje
álombeli képek a rejtett mélybe 
valamikor Rákóczi fája állt itt
izzanak a fák millió túlparti szentjánosbogár….
a mulandóság ráncaira lesújt a bakó
a mulandóság barázdáira lehull a hó…

Katyn – Tarkólövés
 
Erdő, vérgombák, Szmolenszk
Füst. Emberhús ég a bokorban.
 
Bár átrajzolták a határokat
hiába a kegyelet, könny, ima
madarak, micsoda dallam int
a nihil lövészárkaiba.
 
Rózsafüzér-koszorú a csuklón
Gyilkos és ártatlan égő enyészet
huszonötezer – tarkólövés
csattan izzó szemekben.
 
A lerongyolt lélek mécsese
már újra pislákol
pedig izlandi hamu

hull fejünkre, lassú halál.

Berda mindörökké…

Vállán szatyor, akár egy vén hobó,
a Tagore sétányon Berda ballag.
A füredi borból csak még egy kortyot,
fityiszt mutat és szellent a ravatalnak.

„Ifjúságom óta benne vagyok saját sorsomban; László Gyula, Vikár Béla, Vas István, Takáts Gyula, Keresz-
tury Dezső, Dankó Imre, Ujváry Zoltán és elsősorban Jékely Zoltán tanítványának tartom magam. Úgy 
tanítottak engem, ahogy évszázadokig nevelték a magyar diákokat a magyar iskolákban és egyetemeken. 
Joggal kérdezhetnénk meg tőlük, a fantomjaimtól, hol vannak valójában; Somogyban, Erdélyben, Jeruzsá-
lemben vagy abban a korban, amelyben a magyar történelem még az Ótestamentumban kereste a tükörké-
pét? Vagy talán ott, ahol a keresztény hit térítői vagy később a prédikátorok sorsa és a magyar sors olyany-
nyira összefonódott? Az évek során tudatosult bennem, hogy milyen fontos egy adott emberi közösségben 
munkálkodni és arra hatni akár eredmény vagy kudarc legyen annak következménye. Szeretem a Balaton 
környékét. Az itteni, kialudt tűzhányó hegyek képzeletemben gyakran felriadnak évezredes álmukból, s 
egy csomó izzó követ dobnak ki mélyükből. Ilyenkor hajadonfőn, a csillagok alatt állva földi ember lé-
tünkre az Istennel szemtől szemben társaloghatunk. Egy elsüllyedt világ, a gyermekkor faluja zenebonál 
bennünk, mint üres kagylóban a dajkáló tenger moraja. A költő őrködik. Gyűjti élményeit. A való életből.”


