
MICHAEL
WYSZOMIRSKI Tél a hegyekben

Tél a hegyekben. Hófödte csúcsok. Régi ismerősök. Ismét csen
gettyűk. Csípős reggeli hideg.

Hétezer ember a kolostor udvarán az eskü újbóli megpecséte
lésén. Ruhájuk vöröse. A szertartásvezető ritmikus-monoton éne
ke. Kefefrizurás, fekete üstökök.

Negyedbe vágott ökörhús a mécses fényében. Sárga faggyú.
Kutyák. Taknyos, elvadult gyerekek, rájuk sem hederít senki. Ké
regetés.

A szerzetesek előzékeny vendégszeretete. Nagy termosz tea,
gyertyák.

Vadonatúj, bársonyos akriltakaró. Hozzá steppelt kínai paplan.
A szomszéd kolostor aranyozott tetői. A sarkokon sárkányok.
A láma őrző szelleme, tanító és barát egy személyben.
Dolma, aki nem jött el a találkozóra, mert tudja, hogy erős sza

got áraszt a menstruáció első napján.
A szent sztúpa története. Rendkívüli tulajdonságai. Mennybe

menetele egy alkalmas pillanatban. A zarándokok imádása. Fény-,
hang- és ételáldozat.

Sáfrányszálak. Kardamon.
Csecsemőhulla műanyagzacskóban.

Bámészkodók.
TIbet nemzeti hőse: huszonnégy éves és megtisztult.
Lhamo: ahogy nevet, amikor az energiát hívja. Cápafogakat

hord a tisztátalanság kiűzésére.

A rák osztályozása.
Okai.
A kelések leszívása kisezüstcsövön át. Kocsonyás-gennyes

masszával teli zománclavór a szertartás végén.
Bölcsesség, azaz a dolgok mélyére látás az élet zűrzavarában.

Kérdés: - Hogy lehetnénk boldogabbak a földön?
Válasz: - Meg kell értenünk, hogy a világon minden a helyén

van.
Itt - a virágokkal borított trón. Ott - Mára emberei, Szatur

nusz ügynökei.
Lappangó pestis a városokban és a beszélgetésekben. A dollár

árfolyama.
Telekspekulációk. A világszép musztángi hercegkisasszony.

Húsos derelye. Hasis. Sár.
Angol nyelvű, fehérek által szerkesztett bulvárlap. A fiatal, jó

kondícióban lévő király és első minisztere - rokkant aggastyán,
aki tizenöt évet ült ellenzékiségért, mígnem legutóbb megnyerte a
választásokat. Vajon a palotába is a régi, tüntetően viselt, kopott

134



zakójában vonul be? Hát nem egészen, ez alkalommal rendesen
felöltözött ugyan, de egy rozoga Toyotán érkezett.

Tüdőbaj. Rizspapír. Bélyegek.
A Dhaulagiri északkeleti fala hajnalban. Átható, kristálytiszta,

fagyos üresség, mindenfajta fundamentum nélkül. Isteni ízek.
Kip-kop.
Ne hagyd, hogy megöljenek. Ne fagyj meg.
Forró víz. Whisky.
A keleti bölcsesség lényege - a mérték. Előre látni, ami jön.

Alkalmazkodni hozzá.
Távoli országban, választott hazájában élő barátom. Az ő öt jó

tanácsa, egyik jobb, mint a másik. Sajtgyűjtés.

Furcsa, halálos betegség gyógyítása.
1. Imával.
2. A test megtisztítása minden szennyeződéstől.

3. A betegség eltávolítása az elméből.

Egy zsák ékszer a tanító háta mögött, tündöklő, akár a csilla
gos ég. Zafír- és fahéjszínű brokát, kis repülő sárkányokkal. Bor
sos tej. Hajlongások.

A Dzogcsen mint reménység. Pénz. Magasrendű energiák, me
lyeket tilos emlegetni, különben kihívjuk őket magunk ellen. Ha
talmas, gyönyörű, új kolostor. A kapunál havas oroszlánok. Az a
bajuszos, szemüveges pasas a sárkányrepülőn ott Rómeó. Az az
elgyötört, elvadult, túlérzékeny lény ott messze északon - Júlia.
Hogy hesegessük el a kérdés irodalmi megoldását? Hát így meg
úgy. És még hogyan? Aha!

TIszta idő. Kavarodás. Cideó a félig zárt tartományról. Lovak
seregszemléje, harminc éve az első. Kozmikus erőket jelképező

táncok, amit karatézó ejtőernyősökbemutatója szakít meg.
Mezítlábas zarándokok, hátukon matrac. Almás lepény. Egy

szerű emberek alázata. Pletykák. Korrupció. Csempészés. Közöm
bös arcú titkosrendőrökaz esti tömegben, csak a szemük dolgozik.

Love, vagyis meztelen pár a hideg konyha padlóján. Kulcs csi
kordul a zárban, lépések. Halott arcú öregember, aki minden nap
ugyanazt a segítségért könyörgő éneket kántálja. Bátortalan, na
gyon fehér túristák sortban, kamerákkal, egy másik mese képeit
fényképezik.

Erős déli napsütés. Üzlet. A szomszédos repülőtérről hallatszó
motorzúgás. Ott lenni, ahol vagyunk. Tea a teraszon. Finom olaj
lábáztatáshoz. Ritka, vagyont érő, sikert és boldogságot hozó ma
gashegyi kristály, melyet ezrével hamisítanak odalent. Egy tajvani
gyár, amely csak ezt gyártja.

Behavazott, lilába játszó csúcsok. Elégedett, egymás kezét fogó
hasított szemű milliomos-fivérek.

Siva-szentély a város északi felében. Élénk színű por-kupacok.
Talapzaton álló óriási kőbika, fényesre fogdosott, jókora herezacs
kói. Ünneplőbe öltözött, virágkoszorús asszonyok. Puskás őr.
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VASADI PÉTER

Kilenc különbözö áldozat.
Egy kis hála. Forró fokhagymás leves.
Az átutalás hiányából származó hibák. Kéthónapos l-csing kurzus.
Búcsú-karszalagok.
A visszafelé menekülő föld.
És Te - szerelmem - ocsúdj már föl, ébredj, mert nincs sok idő!

Jegyzetek
A szöveg némi magyarázatot igényel. Az eskü újbóli megpecséte

lése a tantrikus buddhizmus szertartása, amelyben a hívek időn

ként megismétlik esküjüket, hogy felhagynak mindenfajta negatív
cselekedettel. Huszonnégy éves és megtisztult: az elme olyan érzel
mektől való megtisztulásáról van szó, mint az irigység, gyúlölet,
kapzsiság, stb. Sztúpa: buddhista épület. Mára: buddhista sátán
Musztáng: hegyvidéki királyság Nepál és TIbet határán. Dzogcsen
vagy Mahá-Ati: a halhatatlanság elnyerési módozatainak tana, va
laha az indiai kultúrákban volt ismert, jelenleg csak TIbetben mű

velik. I-csing: ősi jóslási rendszer, a konfuciánusok is használták.
Reiman Judit fordítása

Válasz
Csak kérdezel, felelet után is
kérdezel: mi ez? Mi az? Ki ff?
Titkos lökésekre meg- s
megremeg benned az idff

amelynek vízszínén
szívében hordva képedet
királyian
a Kozmoez-Koidus lépeget.

Apokaliptika
Józan vagyok forrpontomon.
Atlrelek rajt'agy-pontonon.
Visznek a biztos lángbokák.
Puhul a vas, ég a brokát.
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