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Ilyenk6pen az el6ttiink lev6 'kil6t6s
e1,6g biz,arrnak volt rnondhat6, de'nem
s,okkal bar6tsrigosabb volt a h6tuls6
szomsz6ds6gunk sesr. Haj6nk mcig6tt
ugyanis a patl' rnent6n hosszu sorban
tdbb r6gi, :ltalakitott uszrilyha j6 :illt,
tajha zoldzsalugfte'rm, hitzszexii fa6pit-
menyekkel. Ezek a haj6k 

- 
mint k6s6bb

rr,egturiiuk 
- 

ursz6 k6rhdzak r-oltak, fer-
tciz6betegek szilr76r a.

K6zvetlenil .mellettiink a partr6l t'u-
tajra szere t lris fahid nyult a foly6ba'
Te'ltiint nekiinJ<, hogy azoly a kis tuta-
jon minden este, rtjviddel napnyugta
e16tt, egy 6reg, hosszu Sszszakdlla's hindu
jelent meg 6s miutrin a magfval hozott
6,s hiteritett kis rongyos sz6nyegen ter-
denrillr-a eh'6gezto esti imdij6t, fiatalolr
€s v6nekbdl rill6 bens'ziilci'tt-csoport rnette
5t kcjriil 6s figyelemrnel hallgatta besz6-

det. Mint ut6bb megtudtulr, az cireg
hindu valamikor hirersr me'semond6 volt
'es reg6leseit meghallgatni jcittelr eI nap-
'nap utrin a bensz'iildttek. A ki'prizatos
.ezereg'.6jszaka b{ib6jos m'es6inel< szin-
pompfs t6rtenet;ei 6s hdsi alakja-i kelte'Ii
ilyenkor 6\eilre az cireg hindu szlnets el-
besz6J6se'ib,en. Valamikor Indidban a rne-
s,emondds n6pszerfi 6s jdve'delmez6 tog-
I alkozdls volt. Ezt a r6gi {oglalkozrist
legut6bb - 

ugy l6tszilr - 
mhr cisak ez

az ijrerg hindu iizt'e, aki d,sszeaszott, mri-
rniaszerii arcirival, hosszri 6szszakdllSvaI
6s nagy, piszkos-feh6r turbdnjdval maga
irs ugy festett, rnintegy itt fejeltett ma-
radvlinya a napkeleti regevildgnak.

Egyik este a liis tutajon elmaradt az

,,e16adri,s". Me'gszokott gazd6"ia, napos
vend6ge nem jtjfb et s az odacs6diilt
,,tcirrzskdzdras6g" hadondszva, 6kteien zsi-
vajgds kozt t^aI6.lg*tta az o'lr,Al az oxeg
mesremond6 elmarad6s6nak.

-\[dsn.ap-szokisszerint - 
a kora

delutfni 6rdkban a v6rosba indultam.
Utamat ilyerrPo., n6mi 'keriil6vel, a

huila6get6-osarnok fele vettemt s onnan
kan-r'arogtamr le a v6'rosb,a. Nem 6llhat-
ta,m meg ugyani,s, hogy ah6nyszor csali
alkalmam, nyilt, a l6't- 6,s neml6tnek, a

negvilItozhatratlan,,iirti| t'ciirv6nynekt', a

Nirvdna s,zemmell6that6 - 
bdrmennyire

is vissz,a;tetsz6 - 
b'ekcivetkez6s6nek ta-

nuja no legyek.
A hull6kt6l rendsz,erint ,,n6pes" csar-

nol<ol< ezrittal csaknem tdtongtal< az

iiress6gt6l. Mindijrss'ze k6t misvildgi utas
rnzigly:ii voltak elf oglahra, melynek
e!5'ike kciriil sir6-riv6 t6meg ugr61t, egy-
m6s,t ldkdci'sve.

Felsz6litdsomra az egyik m'6glya6r
felerne'Ite a leplet ar6l a hullzir6l, ame-
ye1 a bens'ziiliittek dlltak kiirnl. Meg-
ism,ertem. A.z oteg mesemond6 voit, aki
imndr maga is a mersdk birodalm6ba
v6ncloro t.

Riividdel ezttl|n meggyujt,o'ttdlc az

dreg alatt a mdgly6t, majd f6l6r:ita r.d,

mikor a hulla rsercegve teljesen el6g's11,

a kihtilt hamut egy rongyo's zacsk6ba
rakva, b,elesz6rtrik *zI' a Gange'szbe,
amelynek hull:imain aztin megind:olt az

6reg rnesenr,ond6 porhiivelye a szent Io-
Jenoaau Jem6.

l;'6n a boldog trilvil6gba...
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Meleg szobSban, nagy t6lalkony csdnalben
tlok mqrpngve szhz gondolaton
Es n6ze#a hulli h6pih6kre
A j6gvirf.gos, fa.gyos a.blakon.

Meleg szob6,ban nagy t6lalkony. esdntlben
Szilvdmi sziivdrn a sok tiinildrmes6t,
.+t 6r:a, j6r brls, perciirl6 malommal
Es kint a sz6l sz6rja a sok pih6t.

Meleg szobrf,ban nagy t6lalkony csdnilben
K iiriillebegnek d,lomszellernek
Es kint az rtcdm nydg a sok csutrlasu fa
Es kint az ttc,[,n panasz-sz6 remeg:.

Meleg szobi.ban nagy t6lalkony esbnilben
IIl6k merengve sziln gondolaton
S a sfpatltarorl zokog6 vildgba
Beles6hajtom halkszavf tlalom.

Csoila Gy6z6
VII. g. t,. P6cs.


