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Csak az első mondatot nehéz leírni, gondolta, s rágyúj-
tott egy cigarettára. A „nagyok" fehér-papír-üressége vib-
rált az agyában. Eszébe jutott Hajnóczy kilovaglás-regé-
nyének első oldala; na, attól a karcsú flekktől kezdve nem
tudta letenni. Kamaszfejjel rongyosra olvasta a vékony s
amúgy keskenyke kötetet. Hajnóczy életműve elfér az el-
ső, tintától szűz oldalon. Hajnóczy akkor is alkotott, ami-
kor nem koptatta a tolla hegyét. És ezt tette Rónay György,
az öreg költő. Ót öreg költőnek ismerte, akinek íróasztalára
minden reggel kikerült az üres lap; majd ugyanúgy, ahogy
fiókjából elővette, vissza.

Csak az első mondatot nehéz leírni, gondolta megint, és
ez a felismerés megrémisztetté. A cigaretta még ott füstöl-
gött a hamutartóban. Ám most mégis inkább afelé hajlott,
hogy a második mondatot is piszok nehéz lekörmölni. A
harmadikat, negyediket, ötödiket stb., azt is. (Ilyenkor ta-
lán festeni kéne, vagy rajzolni, esetleg zenélni, énekelni,
kiállni a rivaldafénybe. Mennyivel könnyebb festékbe
mártani az ecsetet, s össze-vissza mázolni a vásznat, fogni
egy darab szenet, s itt-ott befeketíteni a kartont, leütni né-
hány akkordot a zongorán, s elénekelni a Boci, boci, tar-
kát. Mindezt akár a színpadon, vagy kandikáló kamerák
fürkész félszeme előtt. írni így nem lehet.)

Csak az első mondatot nehéz leírni, gondolta ismét, de
nem tudta, hogy sírjon-e inkább vagy nevessen. Eszébe
jutott, hogy annak idején, amikor biciklizni tanult, az első
tíz métert volt nehéz megtenni segítség nélkül. Utána gu-
rult már a bringa, ment a kerékpározás, mint a karikacsa-
pás. Csak az első betűket, szavakat, mondatokat volt nehéz
leírni a tanítónő körmöseinek fenyegetettsége alatt. Csak
az első szerelmet volt nehéz (be)vallani. Később már akár
szerelem nélkül is könnyű volt (be)vallani.

Csak az első mondatot nehéz leírni, gondolta újfent, s
eszébe jutottak mindenféle dolgok. Olyanok, amik egy re-
gény második, harmadik, negyedik stb. mondatai is lehet-
nének. Elsők, persze, soha. A kínos (már-már szégyenle-
tes) történeteket könnyűszerrel lehet élvezetes olvasmány-
nyá varázsolni. Az érzéseket azonban soha. (És ez itt most
valami érzésféle.) Egyszerű elmesélni a haverokkal történt
nagy berúgásokat, az állva-szeretkezést egy tízemeletes
panelház egerek cincogásától hangos pincéjében. A nya-
ranta visszatérő ásatások élményeit, a pár százéves csontok
mellett elköltött reggelit. A barátok és szeretők „kiugrási
kísérleteit" és tényleges kiugrásait különböző magasságok-
ból. Csak az első lány életét volt nehéz megmenteni. Egy
berlini szálloda hatodik emeleti erkélyéről akarta magát a
mélybe vetni tizenhét éves szerelme. Akkor ő tizenhat volt,
s majdnem olyan részeg, mint a lány. Együtt rúgtak be a
német csapolt sörtől. Amúgy csak az első korsót érezte
keserűnek.

Csak az első mondatot nehéz leírni, gondolta (ki tudja
hányadszor; készletéből elfogytak a szinonimák), s csak az
első szeretőt nehéz elhagyni. Az utolsót lehetetlen. És erről
eszébe jutott, hogy legutóbb, karácsony táján Kérdezz!
Felelek társasjátékot játszott a barátaival. A mai napig sem
érti, hogy a válaszul helyes pelikán helyett (amelyik szár-
nyas egyébként a család címerállata) miért vágta rá, hogy
palimadár.

Az utolsó mondatot sem könnyű leírni, gondolja, csak
az utolsó mondatig ritkán jut el az ember. Addigra ablaká-
ból fölröppen a palimadár.
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Ezt a számunkat Kiss Tamásról készült fotókkal illusztráltuk.
Mellékletünkben Török Ágnes Rólunk írták című cikkbibliográfi-
áját közöljük. A piktográfiákat Györfi Sándor tervezte.
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