
1980.máj.28 szerda délután, ¼ 6

Gizikém!

Hogy  ez  a  Bogota  milyen  gyönyörű  város!  Ma  délelőtt  minden  riogatás,  megfélemlítés
ellenére, 6 fiú kimentünk a városba. Az idő nagyon szép volt, csak bárányfelhők takarták rövid időre a
napot. A ballonkabátomban indultam el - már írtam, hogy itt elég hideg van - de hamarosan le kellett
vetnem,  kiskabátban  is  melegem  volt.  Rengeteget  fényképeztem.  Érdekes  épületeket,  tereket,
templomokat, templombelsőket. A város tiszta, rendes. Most hallottuk, nagy felújításon ment át sz
utóbbi 20 évben: bontottak, építettek. De nagyon jól csinálták: remekül megférnek egymás mellett az
új, modern épületek meg a pompásan újratatarozott régiek. A ritkásan égnek meredő felhőkarcolók
inkább lazává teszik a teret, mintsem fojtanának. Szép séta volt.

máj. 29. csüt. reggel ½ 9

Bár  nem gondoltam,  hogy tegnap befejezem levelem,  de  mint  látod,  elég  kevés  sikerült!
Kiderült, hogy korábban van indulás a színházba, mert társulati tájékoztató lesz. Volt is. Nem lettünk
sokkal  okosabbak,  de  azt  megtudtuk,  hogy  vasárnap  délelőtt  lesz  egy  előadás,  délután  utazunk
Brazíliába.  Egész  éjjel  repülünk,  Manaosban  átszállunk  csak  -  ott  végül  is  nem leszünk,  kár,  az
Amazonas-dzsungel szíve érdekes lett  volna - és reggel érkezünk Belémbe. Megint trópus, megint
nedvesség, tengerpart, kikötő. És még ki tudja, mi vár ránk. És még csak holnapután leszünk az út
felén!

A tegnapi sétán egy áruházi mérlegen megméredzkedtem. Itt küldöm a bizonyítékot. A dátum
ugyan rossz - hat éve nem igazították - de a kilót jól mutatja: 80, kiskabátban. Nem mondhatod, hogy
le vagyok romolva.

Itt  a  legnagyobb cikk,  az  ország nevezetessége  a  smaragd.  Esmeraldának hívják.  Angolul
green fire (grínfajer), zöld tűz. Árulják nyersen, utcán, üzletben, foglalva és foglalatlanul. Itt termelik a
világ smaragdjának 60-70 %-át! Drága. De jó volna mégis szerezni valahogy! Nagyon szép rézdolgaik
vannak. Itt is, mint Peruban, az inka emléktárgyak a fő-kínálat. De a sok bóvli közt nehéz megtalálni
az igazán szép dolgokat. Majd keresek valamit! (50-ok születésnap!)

Remélem jól  vagytok.  Levelet  még nem kaptam,  de itt  Bogotában még senki  sem kapott.
Változatlanul lusták és felelőtlenek ezek a dél-amerikaiak. Remélem Brazíliában már kapok otthoni
híreket!
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V.30 péntek, reggel

Tegnapelőtt este az impresszáriótól megkaptam a columbiai kottákat. Valóban hiányzott már
a  helyi  szám,  a  siker  általában elég  mérsékelt.  Kezdődött  hát  a  rohammunka.  Még az  előadáson
kiválasztottam a legkönnyebb és legrövidebb darabot, valami limonádé szerelmi dalt. Kiosztattam a
kottapapírt, és reggel 9-re hozzám rendeltem a kész stimmekért a karügyelőket. A szállóba visszaérve,
úgy 11 óra tájt kezdtem hozzá a munkához és hajnali ½ 4-kor kerültem ágyba. 

Egy zongora kottát kaptam szöveggel,  tele hibával,  rossz, vagy  kivehetetlen harmóniákkal.  Sokat
kellett  spekulálni,  még valami pofás kórusmű kialakult.  4 stimmet is írtam. - Tegnap reggel aztán
jöttek a karügyelők, pontosan, otthon tartották a népet, s mindjárt mindenki nekikezdett a másolásnak.
-  Este  új  helyen  szerepeltünk,  egy jó  nagy sportcsarnokban.  Jó  korán  odamentünk,  szólampróba,
összpróba. SIKER!

Az acapella  blokk harmadik számaként  énekeltük.  Már  a  kezdetén beletapsoltak.  Ettől  aztán jobb
kedve lett a nézőknek, s egész jó sikerű előadás keveredett ki.

Tegnap délelőtt egy jó sikerű kirándulást tettünk az „öregfiúkkal” a Monserrate nevű hegyre.
Ez a várost övező hegykoszorú legmagosabbja, kötélpálya vezet fel. (60 pezó) Fenn van egy szép, de
nem régi templom és csodálatos kilátás az egész vidékre, és lelátás a városra. Egész jó idő volt, hol
kisütött a nap, hol beborult, de lehetett fényképezni. Van itt egy indián skanzen is, azt is megnéztük. A
columbiai – vagy 8 – indián nép kunyhóit, szerszámait, edényeit mutatja be. Nem lenne rossz,de tele
van giccses gipsz -emberfigurákkal, mű dolgokkal, kiszáradt növényekkel,

Visszaérve meglátogattuk az aranymúzeumot. Remekül rendezett kiállítás és elképesztő mennyiség.
Végül beengedtek a páncélszobába: itt nem a muzeális, hanem a mennyiségi hatás volt lenyűgöző. Jól
lehetett fényképezni is (hű de jó gép ez az Asahi Pentax!) Végül már csak ketten maradtunk Török
Mikivel: elmentünk ebédelni. A TIA áruház – olyan Prisunic – hátulján van egy önkiszolgáló. A menü
40 pezo, nem egész 1 $. Nagyon olcsó. S ezért adtak egy jó tál krumplilevest apró tarhonyával, jó ízű
volt és laktató, egy jó adag lencsefőzeléket, olyan volt akár a hazai, csak az ecet hiányzott, egy ¼ grill
csirkét, a szárnya és melle részét kaptam, két jó nagy sült krumplit és egy jókora adag rizst köretnek!
Meg egy üveg körömlakk ízű üdítőt, csak ez volt, ami nem volt jó. Úgy jól laktam, hogy a köretből
meg a lencséből ott is kellett hagyjak, hogy meg ne pukkadjak! Az egész világon nem lehet ilyen
olcsóért étkezni.

Máj. 31, szombat reggel

Ma kezdjük az ötödik hetet, s ezzel túl vagyunk az út felén! Hál'Isten jól vagyok, remekül
bírom ezt  a  magasságot.  A  társaság  fele  szédeleg,  nekem semmi  bajom.  Fő  furcsaság,  hogy itt
vagyunk  az  egyenlítőnél  és  fázunk!  Felöltőt  kell  venni,  legfeljebb  napközben  lehet  kiskabátban
kimenni. Hiába: 2551m magosan vagyunk - a világ legmagasabb fővárosa? - jóval magosabban, mint
Mexicóban.

A tegnap délelőttöt  Götz  Karcsi  feleségével,  vásárlással  töltöttem.  Elvitt  egy egész  távoli
városrészbe, ahol jóval kedvezőbbek az árak. Eredmény: neked egy csodálatos női poncsó, a nevét
elfelejtettem,  de  megtudom-  a  lányoknak  1-1  indián  stílusú  kardigán.  Mindez  kézzel  szőtt  nyers
gyapjúból. Meleg, mint a bunda, s azt mondják, örökké tart. Hideg vízben, kézzel kell mosni, s két
napig szárad. Most az egyik kardigánban ülök itt, hideg szobámban, s nem fázom, mint eddig. inkább
melegem van! S ezért a darabért csak 58 $ fizettem.
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Kávémból most fogom meginni az utolsó adagot. A kajám is fogytán. A kenyér itt nagyon jó,
megtaláltuk a nekünk valót. Rendben eszem, bár ritkán vagyok igazán éhes. Valamicskét fogyhattam,
egy ½ lyukat kellett csinálnom a nadrágszíjon. Nem baj.

Délután úgy aludtam,  mint  akit  letaglóztak.  Kijöhetett  a  hangszereléssel  töltött  éjszaka!  3
órakor dőltem ágynak, s  alig bírtam 6-kor felébredni. ½ 7-kor volt  indulás a stadionba. Jó sikerű
előadás volt, a spanyol nyelvű számmal változatlanul nagy sikerünk volt. Előadás után a szállóban a
követség valami  Helos-fogadást  rendezett.  Nem mentem le,  ettem és  lefeküdtem.  Nem is keresett
senki. ½ 12-kor már aludtam!

Ma este és holnap délelőtt lesz még itt előadásunk, délután elrepülünk Brazíliába.

Csókollak és csókollak mindnyájatokat

Apa
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