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Csak még
Mint egy nagy var, esik le
Rólunk az éjszaka, úgy fekszel
Rajtam, ahogy vékony
Rózsaszín műtéti heg,
Egy létfontosságú szerv fölött.
Mama az ilyenekre azt mondta,
Igazából már nem is fáj,
Csak még érzékeny kicsit.

Mindig valahogy vannak – hogyan 
lehetségesek ? – nagyon fiatal 
költők. Akikből majd valami lesz, 
de még olyan fiatalok, 
hogy ennyivel előre nemigen tudni, 
micsoda. Kapelner Zsoltról 
az annyira fiatal Simon Balázs jut 
eszembe : lendületes nyelv, érzelem, 
érzemény, hasonlatok hada, képek, 
képzetek, Simonnál alig valamivel 
visszafogottabb. „Mint egy nagy 
var, esik le / Rólunk az éjszaka”, 
ez szép, tetszik, le nem írnám. 
Látom magam előtt – és összeszorul 
a szívem –, látom nálam, 
a Szondyban Simon Balázst 
nagy lélekkel magyarázni. 
Beszél‑beszél, ahogy Kapelner 
beszél‑beszél a szemináriumomon 
– hogy ennyire személyes legyek. 
És Erdély. Ahogy a Külön Erdély 
című verset olvastam, „egy fasiszta 
/ nagybácsi is / egy aprócska 
külön Erdély”, persze Erdély Miklós 
alapszövege, az Arany fasisztáim 
jött elő. Költők költőket hívnak elő.

Kukorelly Endre

K A P E L N E R  Z S O L T
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Külön Erdély
Itt a hóomlás a lényeg
a négyhavi egy

rövid úttorlasz
amíg a faluból se ki se be
és hogy egyszer régen
járt itt látogatóban
egy fasiszta
nagybácsi is
egy aprócska külön Erdély
ahol sohase jártam
nem meglepetés
évente csak pár út
kerül a helyére
aki ott lakik
régi ösvényeken jár
makadámúton
teherautó pedig
nem közlekedik
nem is igen

jut el senki
innen, ami nekem egy Budapest
oda, ami talán kicsit több is
mint Nyugat‑Románia

Formalin
A régi, nagy panellakás,
A konyha és a nappali közt
– előszobának hívtad –,
Ahonnan nem mertem beljebb
Jönni soha.
Ott érintettelek meg először,
A többihez
Koránt sincs elég közöm.
A csempén a téli fény,
Akár a formalin,
Ennyit őriz csak,
Mint üvegtartályban értékes,
Deformált embriót.

Kapelner Zsolt: az ELTE BTK harmad‑
éves filozófiahallgatója vagyok. Három  
éve foglalkozom irodalommal. Szöve‑
geim jelentek meg a felonline.hun, az  
Apokrif ban és máshol.


