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Végre megvolt mind a két bemutató. Siker van és állítólag jók a sajtókritikák is. Az elindulás óta
rengeteg esemény történt, csak győzzem mind leírni. Időm van, meg is próbálom. 

Mindenekelőtt a címet: 

Pászti Miklós, London N.W. 3

43 Belsize Park

Avoca House Hotel

Légipostával írj,  mert  állítólag úgyis minden a levegőben megy,  a csatorna-átkelés,  meg a
vonatozás  nagyon lassú!  Várom leveledet!  Nóra  mandulái?  Meg hogy megy a  „beiskolázás”?  És
mindenről!

A repülő út  végig borús időben, de nagyobb zökkenések nélkül lezajlott.  4 motoros angol
géppel  mentünk,  nem  ment  magosra,  csak  néha  kerültünk  a  felhők  fölé,  Az  ennivalót  Pesten
vételezték, így az sem volt rendkívüli. A whiskyt kis üvegben adták, azt megittuk és reméltük, hogy
adnak még, ahogy ígérték. De csak egyesek tudtak egy-egy repetát kikunyerálni, én persze megint
nem voltam ügyes. Viszem haza az üres üveget!

Londonba késéssel érkeztünk. borús, szeles, csípős időben. Rengeteget buszoztunk a szállásig:
a reptér messze is van ide, de a sofőrök nem is tudták jól az utat. A szálloda körül legalább 20 percet
keringőztünk.  Közben  eleredt  az  eső  is:  szép  csendes  esőben  szálltunk  ki  a  kerestük  össze  a
csomagjainkat. A felöltő kitűnő! Ez a szitáló londoni eső valóban lepereg róla.

Szálloda? Hát valami olyasféle. Penzió. Ebben az utcában minden ház egyforma, olyan angol
típusú, 2 emeletes épület. Némelyik kis átjáróval egybe is van épülve a szomszéd házzal. Általában
egy,  de pl.  a  miénkben – ez  amolyan központi  épület,  két  lépcsőház is.  Ez tulajdonképpen belső
falépcső.  Az  egész  egy nagy labirintus,  öreg  bútorokkal,  mindenféle  régi  –  de  nem ám antik  –
holmival,  művirágokkal,  stb.  Jaj!  Én  egy  „szomszéd  épületbe”  megyek  át  a  központi  bejáratos
épületből, s annak is a szélén van a szobám, az első emeleten. Az udvarra, inkább a „kert”-re néz!
Igazán kellemes hely, remek ágy, 2 fotel, szék, sublót, szekrény és: fürdőszoba! Telefon is van, de
csak angol nyelven lehet használni, így akár ne is volna! 

Elhelyezkedéskor alig tudtam a szobát megtalálni, de majd mindenki így volt a magáéval. Pl. van, ahol
a  kisebb  számok  a  magasabb  emeleteken  vannak!  és  lefele  nőnek.  Sokan,  énekesek,  zenészek,
műszakiak, más, de az utcában lévő házak egyes szobáiban laknak. Van jobb, de van kritikán aluli
lakás is. Majd csak kibírják valahogy.

Pénz: egyelőre, állítólag egy hétre 16 fontot kaptam (1 font 2,38-2.40 dollár) Tehát kb. 38
dollár.  Ebből  rögtön  költöttem is:  Metro  vonalbérlet  16  shilling  (1  font=20/)  1  üveg  elég  vacak
narancslé 1 shilling 7 penny, Panoptikum: 8 shilling 6 penny (Erről majd írok).

Ebből is látszik, hogy olyan az átszámítási rendszer, mint az óránál: a 60’ perceket kell váltogatni, s
csak az egyneműeket lehet összeadni! Már remekül megy!

Járom  a  várost,  a  látottakról  majd  egy  másik  levélben  (  Picadilly,  Buckingham  palota,
Westminster, Trafalgar, őrségváltás és Downing str. ,eg Scotland Yard,stb.) 
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Ma volt  a  harmadik  előadás,  siker  van,  és  a  ház  –  bár  péntek  van  –  majdnem telt.  Az
impresszárió nagyon elégedett. Tehát minden a legnagyobb rendben!

Rendesen, jó étvággyal eszem, nem úgy, mint az olasz úton. Kaja még van bőven, semmi sem
romlik. (A csoki finom!) A londoni víz szinte ihatatlan, ezért is vettem a szörpöt. Gyógyszert még nem
vettem be, minden teljesen rendben.

Várom a levelet, csókollak mindnyájatokat

Apu
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