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2014. március 29. – Konferencia Vrindávanban1
Két napot Vrindávanban töltök
egy a kéziratos hagyományozást
vizsgáló konferencián. A háromnapos konferencia első napját kihagyva, a második nap reggelén
érkezem Mathurába. Nem egészen tudom, hogy pontosan hol
lesz, de valahogy sikerül még az
állomáson felhívni a szervezőt,
aki egy taxit küld elém. Ez elvisz
a szomszédos Vrindávanban a
szálláshelyemre, meglepetésemre azonban a szobában már van
egy hátizsák, és jó pár szemé- 1. kép. Konferencia Vrindávanban, 2014. március 21. Fotó: Bangha
Imre
lyes holmi. A hordár szerint egy
„angrézi” lakik itt. A kifejezést
helytelenül használja, mert ez
az angol nyelvet jelenti. Angrézt,
„külföldi férfit” vagy angrézint,
„külföldi nőt” kellene mondania. Az áramszünetek miatt
gázbojler található a fürdőszobában. Később kiderül, hogy nagyon is előkelő szobát kaptam,
mert csak nálunk van bojler. A
szálloda többi lakója is hozzánk
jár meleg vízért. Indiában fel
sem merül, hogy az ember néha
2. kép. Konferencia Vrindávanban, 2014. március 21. Fotó: Bangha
szeretne egyedül maradni, és itt Imre
a gyakorlati szükség felülírja a
külföldi ember igényét. Nemsokára megjelenik az ajtóban szobatársam, a krakkói
doktorandusz Pjotr, akivel a nyáron majd egy hónapot töltöttem együtt két hindi
táborban. Mindketten nagyon meglepődünk, és megörülünk egymásnak. Közép1

A szöveg első közlése itt: http://gangetica2.blogspot.hu/2014/03
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európai, tehát nincsenek extra igényei, és az óhindi iránti lelkesedése közös témát
szolgáltat az együtt töltött napokra. Minden egyszerűsége ellenére Pjotr elpanaszolja, hogy a meleg vizet kérők sora már reggel hatkor kiverte az ágyból.
A konferencia ma két nagyszerű előadással nyit. A dzsajpuri Szinghal száhab
a Bhaktamál nevű verses legendagyűjtemény kéziratos hagyományozásáról beszél,
utána a vrindávani Krisna Bihárí Gószvámí, egykori tanítóm unokaöccse a Harirám
Vjász nevű XVI. századi vrindávani költő legrégebbi fennmaradt kéziratos könyvéről, amelyet a Seattle-i Egyetem kiváló kutatójának, Heidi Pauwelsnek nem sikerült
megtalálnia. A többi előadás azonban már gyengébb színvonalú. Egy-egy szekcióban nyugaton három vagy négy előadás szokott lenni, sok időt szánva a kérdésekre
és a vitára, és a két órás szekció már hosszúnak számít. Itt három-négy órásak a
szekciók hat-hét előadóval. Az előadók fel sem férnek a színpadra, ahol a három
díszvendég mellé egy vagy két eladó fér csak fel. A vendégek között van a két elnök.
Az egyik az előadókat konferálja be, és próbálja betartatni velük a kiszabott időt, a
másik pedig a szekció végén összefoglalja a tanulságokat. A harmadik díszvendég,
az egyik legnagyobb helyi ásram apátja pedig majd az áldását adja az előadásokra.
A délutáni szekciónak én vagyok a második elnöke. Végig jegyzetelek, de közben
belefáradok az érdektelen előadásokba. Az egyikük például sok általánosság után
egy kézirat katalógust olvas fel. Az elnök több sikertelen kísérletet tesz a leállítására.
Másokat ügyesebben sikerül gyorsabb befejezésre kényszerítenie, de így is hosszan
elhúzódik a szekció.
Az egyhangúságot az oldja fel, hogy a hallgatóság gyakran az előadás közben kiabálja be a kérdéseit, mivel az előadások végén kérdésekre nem sok idő van. A Krisna-zarándokhely Vrindávanban a vallási kérdések váltják ki a legnagyobb érdeklődést. Mivel az egymással is versengő Krisna-imádók számos felekezetre oszlanak, és
irodalmuk nagy része óhindiül született, ez a kézirat-konferencia különleges jelentőséggel bír számukra. A kérdések jó része vallási töltetű, és a versengésre irányul.
Melyik iskola írt többet, ki írt korábban bizonyos típusú műveket, ki térített meg
kit, bizonyos nagynevű régi szerzők melyik iskolához tartoztak, és hasonló kérdések. Néha egészen tűzbe jönnek a kérdezők és az előadók. A legnagyobb vita akkor
alakul ki, mikor az egyik előadó mellékesen megemlítve már a XVI. században is
szektarianizmussal vádolja a vrindávaniakat. Szerinte a szent költőnő Mírá báí is
ezért nem telepedett meg ezen a helyen. A helyiek hevesen tiltakoznak. A dzsajpuri
Szinghaldzsí a beszélő pártját fogja. Az elnök Gószvámí, aki helyi lévén maga is
érdekelt, tehetetlen a vita közben. Gószvámínak odasúgom, hogy terelje a vitát a
kéziratokra. Próbálkozik, de Szinghaldzsí megállíthatatlan. A közönség fáradt, és
még számos előadás hátra van. Mire a végére érünk, én is fáradtan próbálom összefoglalni a tanulságokat.
Este, a sötét, kóbor kutyákkal teli sikátorokon Pjotrral elmegyünk még egy kéziratgyűjteménybe. Egy idő után látjuk, hogy túl messze van, és riksát fogunk. Alig
akar elvinni. Azt mondja, hogy már késő van. Háromnegyed tízkor érünk oda.
A család egy a rádzsput hős Pratáp Szingh maharadzsa gyermekkoráról szóló filmet
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néz. A családfő Dzsajés leültet, hogy nemsokára vége lesz a filmnek, és akkor majd
lemegyünk, és megnézzük a kéziratokat. Fél tizenegyig tart a film, és utána indulnunk kellene, mert az egyébként is türelmetlen riksást csak fél óra várakozásra kértük. Dzsajés azonban megszervezi, hogy egy rokonuk később autóval visszavigyen.
Így elengedjük a riksást, és van időnk kéziratozni. Nagyon későn érünk vissza, és
abban a tudatban, hogy reggel hatkor már jönni fognak meleg vízért, igyekszünk
minél előbb lefeküdni.
Reggel átrohanok Góvinddzsí tanárom családjához. A tanárom hét éve halt
meg. Néhány évvel később a fia is. Menye most egyedül neveli huszonegy éves lányát és tízéves fiát. A lányunokát egy éves kora óta ismerem, és nagyon jó barátok
lettünk. Most főiskolán tanul, és szeretne utána mesterképzésben részt venni. Most
már felnőttként beszélgetek a nagyon is szép hajadonná cseperedett lánnyal, aki,
mikor egy percre egyedül maradunk, elmondja, hogy a rokonság őt is, anyját is nyomás alatt tartja, hogy menjen minél előbb férjhez, de ő inkább szeretne még tanulni
és világot látni. Vrindávanból pedig mindenképpen elvágyik, és a legszívesebben
Bangalórban vagy valamelyik más, nagyon fejlett dél-indiai városban szeretne mesterképzésen részt venni.
A konferenciára azért jöttem, hogy emberekkel találkozzak. A legfontosabb
Dúbédzsí, akivel évente találkozom. Ő a hindi kéziratok talán legjobb ismerője.
A legkisebb magángyűjteményeket is meglátogatta. Tavaly is mesélt már arról,
hogy egy kéziratlopási ügyben szakértőnek hívták, és sikerült elkapnia a tolvajt.
Tavaly még inkább zavartan mesélte a történetet. Ma már lelkesen. A konferencián
ezt a szegény falusi tudósembert övezi a legnagyobb tisztelet. Egy másik ember,
Szinghaldzsí, azon kevesek közé tartozik, aki szövegeket ad ki. Többek között ő
adta ki és látta el kommentárral az általam is kutatott Bádzsíd mintegy kétszáz arillnégysorosát, és a bevezetőjéből én is merítettem a cikkeimben. Régi vrindávani
tudós ismerőseim is szeretettel üdvözölnek, bár legtöbbjükkel vrindávani tanárom,
Sarmádzsí halála óta nem találkoztam, és sokuk nevét is elfelejtettem.
A délutáni szekcióba is a kemény szavú Szinghaldzsí hoz egy kis színt, mikor
arról beszél, hogy mennyire nehéz hozzájutni a kéziratokhoz, és hogy a gyűjtemények munkatársai mennyire akadályozzák a tudósokat munkájukban. Két néven is
említett gyűjtemény képviselője hevesen tiltakozik. Mondván, hogy gyakori a lopás, és alaposan felügyelniük kell minden látogatót. Előfordul, hogy a könyvekből
kivágnak egy-egy lapot. Egyikük a vita után hozzám fordul igazságért.
Pjotr úgy dönt, hogy másnap velem jön Dzsajpurba. A szervezők még két másik
előadót is beültetnek hozzánk a taxiba, és kellemes, értelmes beszélgetéssel telik
el a hatórás kocsiút. Dzsajpurban a tavalyi szállodámban csak egy nagyon drága
lakosztály üres. A két másik utast nem akarjuk feltartani. Csomagjainkat kipakoljuk az út szélére, és telefonon hívok egy másik taxit. Fél óra éjszakai keresés után a
hangzatos nevű Hotel Rajasthan Palace-ben kötünk ki.
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Egy XVII. századi költő nyomában: Ámbér
Két muszlim származású, hindiül író költő, Bádzsíd és Álam verseit kutatni jöttem Dzsajpurba. A Bádzsíd-szövegkiadáson már vagy tíz éve közösen dolgozom a vadódarái Daksá hindiprofesszorral. Azt terveztük, hogy együtt jövünk
Dzsajpurba, de Daksá édesanyja nagyon rosszul volt, és ezért lemondta az utazást.
Délelőtt tíz-tizenegytől este ötig a királyi kéziratgyűjteményben, a Póthikhánában
ülök, és a kéziratos könyvekben tanulmányozom a költők műveit. Most a legtöbb
időt azonban nem a művek, hanem a kéziratok tanulmányozása veszi el. Minden
kéziratos könyvnek egyénisége van. A nyomtatott könyvekkel ellentétben nincs két
egyforma kézirat. Attól kezdve, hogy mekkora, milyen betűkkel írták, hogy csak
fekete vagy fekete és piros tintát használtak-e, hogy mennyire díszítették a margókat, mennyire egységes betűkkel írták, milyen művek vannak összegyűjtve egy-egy
könyvben, és az egyes művek végén elárul-e valamit a kolofón a másolóról, az olvasóról, a másolás helyéről, és idejéről, hogy a paratextusok milyen vallási szektához
vagy éppen királyi udvarhoz kötik a könyvet – minden lehetséges adatot megpróbálok begyűjteni az egyes kéziratokról, mert fontos részleteket árulnak el a szöveg
befogadástörténetéről. A következő lépés a szöveg (számítógépbe való) begépelése,
vagy ha az már egy másik kézirat alapján megtörtént, akkor a variációk lejegyzése,
azaz a kézirat kollatálása. Ezután jön a szöveg helyreállítása értelmileg és metrikailag, végül pedig a szöveg értelmezése. Jó néhány intézet megengedi, hogy lefényképezzem a kéziratokat, így a munka java részét az irodámban a számítógép előtt
ülve végezhetem el. A dzsajpuri királyi kéziratgyűjteményben azonban most nem
engedik a fényképezést, és itt ülve kell dolgoznom. Most sajnálom igazán, hogy
Daksá nem jött, mivel így megkétszereződhetett volna a teljesítményünk.
Az egyik reggel ellátogattam Ámbérba, hogy megnézzem azt a helyet, amelyet
Bádzsíd emlékhelyének tartanak. A hagyomány Bádzsídot
a Dádúpanth nevű vallási iskolához köti. A Dádúpanth egy
leírhatatlan istenséget imádó,
ám a karma és az újjászületések tanában hívő iskola, mely
egy feltehetőleg muszlim szár- 3. kép. Az ámbéri uralkodói palota, Dzsaipur közelében, Rádzsasztán
államban. 2014. március 29. Fotó: Bangha Imre
mazású tanítómesterre, a XVI.
század végén élt Dádú Dajálra vezeti vissza magát. Ez az iskola a kezdetektől fogva
nagy tiszteletben részesítette az írást és az istenséget dicsőítő, és a hozzá vezető utat
bemutató költészetet. Istenségszobor helyett Dádú Dajál egybegyűjtött írásai vannak a templomi liturgia középpontjában. Még a toll és papír dicsérete is bevett téma
volt vallási lírájukban.
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A naponta turisták ezrei által látogatott ámbéri
palota és dzsajgarhi erdődítmény bejáratánál, az út
másik oldalán van egy kis dádúpanthi kolostor. Ismeretlenül lépek be a kolostorba, ahol senkit sem
találok. Átmegyek az épületen, és az udvaron két-három sáfrányszín ruhát viselő szerzetest találok. Egyikük nagyszakállú, a másikuk borotvált arcú, és valahogy egyszerűbb viselkedésű. Csak később derül ki,
hogy ő Rámcsandradász, az apát. Elmondom, hogy
Bádzsíd emlékhelyét keresem. Behívatja Rádzsést, a
sofőrömet, és elmagyarázza az utat. Mikor látja, hogy
túl bonyolult az út, mellénk ad egy Krisndász nevű,
fehérruhás szerzetest. Olyan gyorsan történik mindez, hogy sajnálom, hogy csak ennyit maradhatok a
kolostorban. Mikor indulnánk, meggondolja magát
az apát, és meghív minket egy teára. Megtudom,
hogy maga Dádú Dajál is élt ebben a kolostorban, ta4. kép. Dádú Dajál egybegyűjtött
írásai az ámbéri dádúpanthi kolostor
lán tizennégy évet. Sajnos kéziratos könyveket nem
barlangtemplomában, Ambér, 2014.
őriznek itt, de azért az apát elmond egy négysoros
március 29. Fotó: Bangha Imre
verset, és megajándékoz két könyvvel. Megmutatja
a barlangtemplomot is, amelyhez két emeletet kell lefele menni. Középpontjában
selyemruhába csomagolva, fekszenek Dádú Dajál virágfüzérrel övezett művei, az
alapítót ábrázoló kép előtt.
Bádzsíd és néhány más dádúpanthi szerzetes emlékhelye az Ámbértól keletre
eső elhagyatott hegyoldalon van. Nagyszerű kilátás nyílik az ámbéri palotára és
a hegytetőkön végigkúszó
erődítmény-falakra. Ma már
a hegyoldalhoz közel is vannak házak, és nem messze
halad a Dzsajpur-Delhi autópálya. A hegyoldalt kisebb
fal választja el a településtől.
A falon innen, földig rombolt
épületek. Illegális betelepülőkéi voltak, amit a helyi ta5. kép. Remetetanya Ámbér közelében, a háttérben Bádzsíd emlékhelye,
nács leromboltatott. A hegy2014. március 29. Fotó: Bangha Imre
oldalon előbb egy rádzsput
kupolás torony tűnik fel, majd néhány másik, újabb építmény. Az utolsó háznál
megállítjuk a kocsit, és gyalog vágunk neki az emelkedőnek. A harmincfokos melegben papucsban csúszkálunk a szűk, néha kavicsos ösvényen. Az út a nemrég épült
remetetanyára vezet. Itt él a dasnámí szerzetesközösség dzsúnó, azaz régi ágához
tartozó nágá bábá Bhagavatgiri szerzetes. A tanya egy kis háromhelyiséges kőépü-
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let, mellette, északnyugatra egy szintén modern kupolás emlékhely, északkeletre
pedig egy betonozott emelvény van. A tanyára kétfelől is ágakból összeeszkábált
kiskapun lehet belépni.
Megtudom, hogy bábá Bhagavatgiri
négy-öt éve költözött ide, és építette a
kőházat a romokon egy régi remetetanya
helyén. Bár a régi tanya kőfalai eltűntek,
körvonalát ma is látni a földbe süllyedt
egyenes kősorokon. Az emlékhelyeket is
ő hozta rendbe. Elmondja, hogy Dádú
Dajál ezen a helyen lépett Ámbér földjére, és itt élt mindaddig, míg a maharadzsa
meg nem ajándékozta a palotával szembeni barlanggal és házhellyel, ahol később a
barlangtemplom és kolostor épült. Ezen
az első helyen is sokáig éltek szerzetesek. 6. kép: Dzsagannáthdász és egy másik, ma már kiMivel a hinduk a halottakat elégetik, sírok vehetetlen nevű szerzetes bábá stilizált lábnyoma,
nincsenek, de gyakran hoznak létre vala- Bádzsíd, 2014. március 29. Fotó: Bangha Imre
milyen emléket. A remetetanyán a kupolás
emlékhely kőpadlója két márványlapon őrzi öt-hat szerzetes emlékét azok stilizált
lábnyomai formájában. A legrégebbi emlék egy Dzsagannáthdász és egy másik, ma
már kivehetetlen nevű szerzetes bábá stilizált lábnyoma. A dátum rajtuk szamvat
1676, azaz 1619 a mi időszámításunk szerint. Dzsagannáthdász, a Gun Gandzs-námá
nevű antológia összeállítója, akit Dádú Dajál tanítványának tartanak. Dádú 1603ban halt meg. Ezen emléktábla szerint a tanítvány nem több, mint tizenhat évvel
élte túl a mestert. A kupola alatt levő, hat lábnyomot tartalmazó márványtábla 1900
környékéről származik. A kinti kőemelvényen egy sokkal jobban elmosódott emléktábla száz évvel korábbra datálja magát. A területért ezelőtt bírósági per folyt
egyfelől a dádúpanth és az erdészet, másfelől a királyi család között. Állítólag a
szerzeteseknek sikerült megtalálniuk a dokumentumot, amelyben a király nekik
ajándékozta ezt a földet. Az elmondottakból azt rekonstruálom, hogy a XVII. század elejétől mintegy háromszáz éven át éltek itt Dádú-követő remeték. Azután a
hely elhagyatott lett, és a királyi család visszakövetelte magának.
Engem a kissé távolabb fekvő másik épület érdekel igazán, amelyet a bábá is
Bádzsíd emlékhelyének mond. De nem folytonos helyi tudásra hivatkozik, hanem
egy könyvben olvasta ezt, melyet sokáig keres az egyik szobában, de nem bír megtalálni. Szinte ösvényre sincs szükség a kaktuszos-köves talajon, és öt-tíz perc alatt
oda is érünk. Ez egy kis, bástyaszerű épület, amelynek a tetejére négy erős, négyszögletes oszlopon álló kupolát emeltek.
A Póthikhánában dolgozik a dzsajpuri építészet egyik legjobb ismerője, a korábban a londoni egyetemen tanító Giles Tillotson, akinek felesége, az építész Vibhuti
Sachdev, a dzsajpuri királyi családból származik. Giles szerint az épület alsó része va-
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dásztorony – azaz
a magasles biztonságosabb
indiai
megfelelője – lehetett, és építészetileg a XII. századtól
a XVII. század elejéig tartó időszak
bármelyik részéből
származhat. Mivel
nincsenek mellette
falmaradványok,
kizárt, hogy őr7. kép: Bádzsíd emlékhelye, 2014. március 29. Fotó: Bangha Imre
torony lenne. Az
emelt kupola lehetséges, hogy későbbi hozzáadás a XVI–XVII. század fordulójáról.
Az ilyen kupola emlékhelyeket szokott jelölni. Ezt abból következtette, hogy a kupola nem szimmetrikus elhelyezkedésű. Az épület falának és kőpadlójának egy részét a
helyiek elhordták. Lehetséges, hogy kincset kerestek benne, vagy az építkezésekhez
kellett anyag. Egyébként sem stilizált lábnyom, sem felirat nem található benne.
Az először 1660 körül lejegyezett legenda szerint, amit a remete is ismer, Bádzsíd
muszlim nemesember volt, aki egyszer megölt egy őzet, és annak haláltusáját látva lemondott a világról. Szerzetes lett, és egy idő után rátalált Dádú Dajálra, mint
mesterére. Későbbi legendák szerint az ámbéri barlangokban remetéskedett, és követte Dádút, mikor az továbbment a közeli Szángánérbe, majd pedig Náráyanába.
Ma már nem lehet megmondani, hogy mennyi igaz a legendából, de a Bádzsíddal
kapcsolatba hozott különös épület rendeltetésében szintén felcserélte a vadászatot
a szerzetességgel.
Bábá Bhagvatgiri elmondja, hogy ő eredetileg orvos volt, és több felnőtt gyereke van. Egy faluban még polgármesternek is megválasztották, de aztán lemondott
a világról, és szerzetes lett. Megmutatja, hogy van egy tízrúpiás szerzetespasszusa, amely ingyen utazásra jogosít, és elmondja, hogy a hegyoldalba sokan nem jó
szándékkal jönnek ki, de neki soha semmi bántódása nem esett. Vadállatok már
nem járnak erre, még kígyó sem. A ház köré gyümölcsfákat ültetett, valamelyik
lenti házból bevezette a vizet és a villanyt is, és most szeretne egy víztisztító-gépet
vásárolni. Miután megmutatott néhány versgyűjteményt a szekta egy második generációs költőjétől, Szundardásztól, búcsút veszünk tőle.
A Dzsajpur-Kalkutta repülőúton írom mindezt, és egy időben úgy rázkódott a
gép, mint egy szekér a hargitai utakon. Az utasok között van vagy harminc turbános, színes ruhás, idős rádzsasztháni földműves. A gyerekes öröm arcukon elárulja,
hogy először repülnek. Az asszonyok az övet próbálgatják becsatolni és megszorítani. Gangászágari zarándokútra indult szinte az egész falu. Egy gazdag földijük
finanszírozza az utat.
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VII. évf. 2015/3–4.
2014. április 3. Kalkutta és Delhi2
Oxfordból való elutazásom előtt egy-két héttel olvastam egy felhívást, hogy bojkottáljuk a nem fair trade banánt Angliában, mivel az alacsony árak szegénységben
tartják a dél-amerikai termelőket. Indiára ez a bojkott nyilván nem érvényes, hiszen
itt helyi banánt árulnak. Most nagy örömmel vásárolok banánt, ahol csak tudok. Ez
a legkönnyebben elérhető biztonságos étel.
Az egyetemen azt kérték, hogy amennyire lehetséges, a tömegközlekedést használjam Indiában. Pedig én már rászoktam a jóval biztonságosabb, gyorsabb, és viszonylag olcsóbb taxira. Dzsajpurban azonban Delhihez képest súlyosan túlszámlázott a taxisom, és most már különösen ügyelnem kell a költségvetésemre. Kalkuttában tehát igyekszem buszozni. Ezzel egy új világot fedezek fel. Húsz évvel ezelőtt
a tömött kisbuszokon óriási lökdösődés közepette utazgattam. Most viszont szinte
mindig van ülőhely. A kalauz az utasokat gyorsan eltereli az ajtótól, és ezért hamar
megtörténik a fel- és leszállás. Emellett nagyon sűrűn járnak, ezért a várakozási idő
is kicsi. Így aztán a busz alig lassúbb, mint a taxi. Szinte mindenhova találok közvetlen buszjáratot. Hiába van 38 fok, most már élvezem, hogy nem a taxisok által
megcsapolt pénzes külföldi turista vagyok.
Kalkuttában abban az Ázsiai Társaságban kell megnéznem két kéziratot, ahol
Csoma Sándor is dolgozott. Hamar kiderül, hogy a két kézirat viszonylag érdektelen XIX. századi másolat, és a tervezett két nap helyett néhány óra elég a tanulmányozásukra. Így több időt tölthetek az urdú költő Szirádzs Bátish Khánnal, aki
óriási lelkesedéssel fejti fel a zárt képvilágú, hiányos nyelvtanú urdú ghazalokat.
Ő visz el a kommunista hindi kritikus Gítés sarmához, aki elmondja, hogy színházi
fesztivál van Háurában, nem messze az Ásálajamtól. Ismeri a szervezőket, és hív,
hogy menjek el a gyerekekkel. Az Ásálajam vezetői örülnek az ötletnek, és szombat
este húsz 9–10. osztályos fiúval megnézem az Othellót bengáliul. A mögöttünk ülő
sorban a gyerekektől kérdezősködnek, és mivel keresztény szervezettől vannak, azt
hiszik, hogy a gyerekek is keresztények. Mivel nehéz elhinni, hogy valaki önzetlenül segítsen, sokan azt hiszik, hogy a keresztények azért végeznek társadalmi munkát, hogy a számukat gyarapítsák.
Éjjel három felé felébredek Delhiben. Az éjszaka teljesen elcsendesedett. A világnak ez a legszennyezettebb városa. Furcsa itt csendet hallani. Aztán valahol a közelben felugat egy kutya. Elmegy egy autó, rikolt egy páva. Eszembe jut a málkaus
rága, ami zenében pont az éjszaka békéjét festi le, és abban is ott érezzük ezeket
a zajokat. Valaki elmegy, én pedig reggel nyolckor ébredek utolsó teljes indiai napomra.

2

A szöveg első közlése itt: http://gangetica2.blogspot.hu/2014/04
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