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Gyurkovics Tibor

Hernádiádák
À la Petõfi

A halálnál mondd meg Gyula
Fáj-e jobban valami
„a szerelem mélabúja”
ilyeneket hallani
de te tudod hogy a halál
mindörökre megjelen
nem múlik el ha rád talál
életedbõl sohasem.

Mulasztás

Elmulasztottalak hét év elõtt
autóval átvinni az Átriumba
a zebrán szétrobbantál mint a bomba
az egész lényed darabokra tört
tulajdonképpen nyegle kurva-lusta
voltam áthajtani veled a hídon
s lehet miattam törtél darabokra
s romlásnak indult tested is azóta
és megbocsátani magamnak sose bírom.

Vajon

Utolsó percben mire mentél
befele fordult nagy eszeddel
mikor a körmödet leverték
a kötélzetrõl hogy ereszd el.

Hiú remény

Az elszomorító az egészben csak az hogy
fogyván az ereje madárcsõrén a halk meggy
véres infúzión se adta föl a harcot
titokban spekulált hogy végleg mégse hal meg.
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Haláltánc

Hihetetlen élességgel áll elébem most Gyula
oly közeli mint a kétely s távoli mint Korea
csalogatom lépesmézzel hogy elérjünk majd oda
hol a béke három méter és sorsunk nem mostoha.

Gyulám

Nem gondoltam hogy így szeretek embert
ahogyan ezt a vén marhát szerettem
hogy kiütközik mint a marmaládé
a könny a szememen.

Vége

Nem volt borzalmasabb ahogy a sebre lecsapott
feltépve irgalmatlan mélyeket
borzalmasabb csak az ahogy
többé nem szenvedett.

Vak estély

Négyen ültünk a kristályszobában
feleséged egy vak zongoristát
mutatott be CD-n az utálat
remegése fogta el a szádat
mint azét ki maga is alig lát.

Kristályszoba

Irtózatosan hosszú úton
bútorról bútorra fogódzva
kristályszobák rácsába bújva
jutott el a Tejútra újra
hogy magát a mélységbe dobja.
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79 éves Gyula

Nem vettük észre hogy már régen haldokolsz
mint nyûtt Caesar után botorkáló cohors
amelynek tagjai fájó egérutat
próbálnak lelni hogy otthagyják urukat.

Ante portas

Éveken át bement a kapuba
nagy táskájával Hernádi Gyula
éjfélkor is most se a Hekuba
nem nyitja ki se Hekuba ura.

Fánk

Hogyha nem volnánk ennyien
nem halna meg tán senki sem
csak a polcokon sorakoznánk
mint cukros kidudorodó fánk
várnánk egyenként levegyen
az isten és hogy megegyen.

Meddig?

Mászkáltál a kristályszobában
amikor ért az üzenet
kísérleti egérben áram:
nem tart örökké életed

Mikor láttad bátyád kihunyni
miután annyit szenvedett
ott kellett volna inni ujjnyi
szókratészi méreglevet

Meddig akartad volna húzni
ezt az egészet ha lehet
mért nem akadt benned egy grúznyi
és halálos önkívület ?
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Nyulam-bulam

Gyula Gyula te élsz még valahol
ahogy a nyúl a mezõkön lohol
kitárt fülekkel vagy jött a sebes szél
pofon vágott s te régen összeestél?

Szûk nap

Istenke ne adj altatót
ha éjjel izzad homlokom
saját alváspótlékomat
a véremmel kipótolom.

Gyulák Gyulája

Mint öreg indián kapaszkodik az ágyba
ió ció kció és csontkollekció
mezítlen sebesen a napvilágra tárva
dopaminok savak vak reguláció
barát fejedelem nagyúr gyulák gyulája
szóvicc és fikció maradó illanó
hol van Isten aki még egyszer egyberántja?

2005. július 3., hajnal 4.10 óra

Gyerek lehetnél

Most emlékszem hogy kapsz egy szalmaszálra
két ajkad közé és szívod szívod
hogy megdagad az arcod két pofára
és kidudorodik mint a cipók
gyerek lehetnél ha nem látnám nemsokára
mi következni fog.
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Dandyk

Milyen hiúk voltunk naponta
nadrágszíj álomkarperec
bár tudtuk hogy az Úr bevonja
az engedélyt és vége lesz.

Gyula halálfélelme

Szerencsétlen Gyula figyeltelek sokszor
ahogy szinte remegtél az izgalomtól
legrettenetesebb ha az ember érti
halálos barátját és nem tud segélni.

Gyula,

       azt mondja a Csiba, visszajársz. Igaz?
       Lenn voltak az Adrián, hogy meghaltál. Üdülnek. Bezzeg.
  Élvenckednek. Füröcskélnek. Szép a tenger. Nem igaz?
       Azt mondja, kijön egyik hajnalban a vitorlás fedélzetére,
és jössz. Távolabb ülsz le. Fehér és szürke színed van. Tollad,
helyesebben. Mert sirály vagy. Igaz ez?
       Ülsz távolabbi ponton a hajó korlátján. A tenger zuborog.
De nem nagyon. A nap följön. S te megjössz. Nyugodtan. Ülsz a
korláton.
        Igaz? Te vagy az? Képes volnál? Visszajössz? Háromszor is.
Te vagy az? Egy sirály. Elég nagy. Szürke-fehér tolla van. Nem ad hangot.
       Gyere. Én is szeretnélek látni. Képes vagy? Nagyon várlak.
Négy napja minden reggel fölkelek. Várlak. Gyere. Ha tudsz. Jó
lenne.

T.

u.i. Legalább Csibával üzenj.

Hetvenkilenc éves korában, 2005. július 20-án elhunyt Hernádi Gyula.
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Verrasztó Gábor

Halottak városa
Még mindig õrzöm azt a rózsaszínû büntetõcédulát, amit akkor tett a fi atal 

rendõrnõ autóm szélvédõjére, amikor öt percre megálltam a Decatur street 

egyik boltjának kapuja elõtt.

 Csak átszaladtam a szemközti piacra valami friss gyümölcsöt venni, de any-

nyira fújt a Mississippi felõl a vízpermetet kergetõ szél, hogy visszamentem a 

kocsihoz pulóverért. Kifi zettem a húsz dollár bírságot, felhúztam a nyitva felej-

tett ablakot, kerestem a kikötõben egy szabad parkolót, és gyalog vágtam neki 

a francia negyednek.

 Szó szerint toronyiránt mentem, a Szent Lajos katedrálist megcélozva, 

amelynek kovácsoltvas kerítése elõtt szamaras kordék várták a városnézõket. 

A park parázna virágoktól illatozott. A közelben hûs temetõ, vagy ahogyan itt 

mondják, a „halottak városa”. Innen csak néhány sarok, és hirtelen Mark Twain 

korabeli tornácos, aranyosan lepusztult külsejû faházak kísértek utamon a mú-

ló századok ködébõl elõbújva.

 Nem volt könnyû a séta a híres Bourbon streetig, ahol az emberi és zenei 

kavalkádban elvegyülve hajolt rám az alkonyat. A dzsesszkocsmák özönébõl 

csak átléptem a Canal streetre, az üzleti negyed felhõkarcolókkal szegélyezett 

fõutcájára, és egyszerre kinyílt az égbolt, végre kaptam levegõt. Az egymáshoz 

érõ ablakszemek halványan pislogtak, 

mint a távolodó csillagok. Elcsen-

desült már minden, a sötétben csu-

pán néhány hajléktalan támasztotta 

a sikátorok falát, szájukban cigaretta 

parázslott, és taxisok vadásztak gya-

loglásban elfáradt vagy lerészegült, 

óvatlan turistákra.

 Lefényképeztettem hát magam 

búcsúzóul a kikötõben, hátam mögött 

a kivilágított Natchez kaszinóhajó volt 

a díszlet, a szépséges nõkkel telezsú-

folt Savannah fi lmsorozat igazi sztárja. 

Beültem a bérelt kocsiba, és a Mis-

sissippi mocsaras deltáját merészen 

átszelõ kecses autópályán robogtam 

tovább. Bele a végtelennek látszó 

semmibe, ahol a vízbõl kikapaszkodó 

fák között talán egykor Huckleberry 

Finn úsztatta ócska tutaját.

(New Orleans,

nem is olyan régen)


