
1977.nov. 17. csütörtök

este, a színházban

Gizikém!

Bár  félszemmel  bizony  nehezen  megy,  megint  csak  nekivágok  a  levélírásnak.  (Szemüveg
csináltatás szinte reménytelen, soká tart, nem tudom a méretet, és ráadásul nagyon drága: tízezer
yen. Majd otthon!)

Tegnap a vonaton – egész nap utaztunk – volt levélosztás. Nagyon megörültem, hogy én is
kaptam, méghozzá milyen vastagot.

A turnénak ez a szakasza nagyon feszített, rengeteg az utazás, semmire sem jut idő, pedig
látnivaló is akadna, meg vásárolni is kellene már valamit. A sok jellegzetes japán holminak lőttek:
naponta fenyegetnek a repülő 20 kilós súlyhatárával. Ami itt olcsó és gyönyörű, az a porcelán. Nehéz
és törik. Az ékszer drága, a rádiós holmik viszont olcsók, de rettenetesen nehezek. Az életre, enni-
innivaló, képeslap, posta, belépőjegy, gyümölcs, elég sokat költök. Úgy átlagban ezer yennél többet,
szerény keretek közt.  Igaz telik  a  napidíjból.  Egyszóval:  lesz  ajándék, de hogy mi ….? Csupa gond
vagyok.

A színházba menés - már látszik, reménytelen. Moziban nem voltam, nem is megyek. Elég a
TV, már unalmas is. (De hisz erről már írtam) Itt a fő sziget szállodáiban ez nincs ingyen, csak 100 yen
bedobása után működik. Hol egy, hol két órát.

A Fülöp-sziget veszélyben van: idő és vámolási gondok. Mármint a rekvizit. Ha lesz előadás, ha
nem, mindenképp oda kell  mennünk,  mert  Manilából van a nagy gép az Európai  visszautazáshoz
megrendelve. Lehet, hogy pár nappal hamarabb otthon leszek?

Az idő itt borongósra fordult, ma esett is, de nincs hideg. Kiskabátban lehetne járni, de az eső
miatt felveszem az átmenetit, meg a kalapot, inkább a pulóvert nem. (A kabátot, amin egyre nagyobb
lett a feslés, Trudi mama megvarrta. ) A vérnyomás gyógyszert szedegetem, más patikára még nem
volt szükségem. 
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A hártyapapírra lehet hátul is írni, csak kissé oldalt nézve. Így is kell olvasni. Hogy oldalról
essen rá a fény. 

Örülök,  hogy  írod,  milyen  szépen mennek  a  dolgaim a  Rádióban.  Oda  már  van  ajándék-
ötletem.

Fogalmam sincs mit vigyek Rékának. Olyan sokat gondolok rá. Rupnik Zsuzsival emlegetjük
együtt az unokáinkat. Tudod, ruhaneműket nem nagyon merek venni, pedig vannak szépek. Ékszer?
Tea? A Japán tea nem jó. Itt is a ceyloni teák a menők.

19. péntek, reggel ½ 8

Borzasztóan lassan megy az írás, így most jó korán nekilátok,hogy folytassam. Indulás 10-kor,
addig  csak  meg  lesz.  Ma megint  utazós  nap lesz:  vonaton  utazunk  egész  nap,  este  egyenesen  a
színházba megyünk, s előadás után tovább utazunk, mert  nem abban a városban lakunk, ahol  az
előadást tartjuk. Éjfél után érünk a szállóba!

És most leírom a tegnapi ebédemet. A jó pár kisvendéglőben kitett minták után, séta közben
keresgéltem az ínyemre valót. A leggusztusosabbat az áruház legfelső emeletén találtam meg. Itt is
vitrinben  voltak  a  minták.  Jegyet  kellett volna  az  ételre  váltani,  de  hát  hogy  mondjam  meg  a
pénztárosnak, hogy mit akarok. Leírtam! 

A pénztáros kisasszony szerencsére el tudta olvasni és kiadta a jegyet. Ezzel kellett asztalhoz ülnöm,
gondosan  ügyelve,  hogy  férfi létemre  nehogy  a  nők  számára  fenntartott asztalhoz  üljek.  Jött a
pincérlány, hozta a vizet, elvitte a jegyem felét, a másik felét, amire ugyanaz volt ráírva, az asztalon
hagyta. Nem kellett soká várakoznom, jött az ebéd egy nagy tálcán.

Magyar módra levessel kezdtem. (A japánok az ebéd végén eszik, jobban mondva isszák) Kellemes
zöldséges-hagymás  csontleves  volt,  jókora  bögrével,  forrón.  Utána  franciásan  a  salátának  estem,
miután az asztalra készített fűszerekből borsot,  sót és azt a barna ételízesítőt tettem rá. A saláta
természetesen nyers volt: szalmaszerűre gyalult káposzta és vörös káposzta, uborka, paprika (!vékony
kerekre vagdalt csöves, de nem erős), paradicsom és egy fél narancs(!).  A narancs meg lehetett főzve,
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mert a héját is meg lehetett enni. Ezután az előétel, a rántotta következett, amin egy fél sült virsli is
volt. A rizsen és a rántottán is volt zöldborsó, de az egyiken haragos, a másikon halványzöld színű. A
halvány  íze  a  zsenge,  a  mérges  a  velőborsóra  hasonlított.  Volt  még  a  rántottán  6-8  gyenge
zöldborsóhéj is. Eddigre már jól laktam, pedig most következett a főétel. (Ja: a savanyúságot, amiről
fogalmam sincs miféle zöldség volt, a rántottához ettem meg.) Szóval: tenyérnyi rántott borjúhús, de
kétfalatnyi  szeletekben  kirántva,  hogy  pálcikával  lehessen  enni,  és  alatta  paradicsomos-paprikás
szafttal leöntött spagetti féle: naganói tészta. Nagyon finom volt. És az egész ebéd rengeteg! S hogy
teljes legyen a gyönyör, vettem 200 yenért a zöldségesnél egy adag banánt, siettem haza  a szállóba,
megettem kettőt (vacsorára is jutott, meg még ma az útra maradt) és sürgősen lefeküdtem aludni.

Este  előadás,  a  szokottnál  kisebb  sikerrel.  Na  bumm! Az esti séta  is  elmaradt:  fürödtem,
mostam, kicsit néztem a TV-t, a szumó birkózókat, tudod, azok a rettenetes hústornyok, de milyen
villámgyorsak! és lefeküdtem aludni, hogy reggel korán kelve meg tudjam Neked ezt a levelet írni. 

Sokat gondolok Rád, gyerekekre, örülök, hogy mindenki egészséges és nincs semmi baj.

Csókollak

Miklós
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