
Hiroshima, 1977. nov. 11

péntek reggel 7 óra

Gizikém!

Van itt egy hatalmas vár. A hegyekkel körülvett teknő közepén van egy csúcsos hegy, ami
magasabb is talán a Gellért-hegynél, de legalább akkora. Azon épült a vár. Persze felgyalogoltunk –
erős  kis  túra  volt!  –  és  a  várba  is  bementünk,  annak  is  a  legmagasabb  pagodájának  a  legfelső
emeletére. Gyönyörű a kilátás! Kis múzeum is van itt, de inkább az épület érdekes. A képeslapokkal és
a  belépővel  együtt  elég  drága  kirándulás  volt.  Visszamenet  a  városba  egy kis  kifőzdében nagyot
ebédeltünk. Ezúttal menüt ettem, 3 fogás, és degeszre ettem magamat. Az élelmiszeres dobozt is fel
kellett tölteni: vettem Ráma(!) margarint, valami halkonzervet, kenyeret és kekszet, hogy valami édes
is  legyen,  s  mindezt  aránylag  olcsón.  A  nagy  hegymászásért  egy  fagylalttal  is  megjutalmaztam
magam, - olasz módi, de nem olyan jó -, meg a vacsorához sört is vettem.

Az előadáson, most először nem volt teltház, a siker is nehezen született meg, végül mégis
sikerült vastapsos ismétlésre vinni! 

Este  jóízűt  vacsoráztam,  TV-t  se  néztem,  csak  éppen egy kicsit  csattogtattam az állomásokat,  de
mindenütt valami kerekasztal-beszélgetés volt. S nagyot aludtam.

Ja  igen,  az  ébresztés:  minden  szállodában  van  villany  vekker.  Azonnal  megtanultuk  a
kezelését. Pontosan, jól működik, és addig csörög, míg ki nem kapcsolják, nem jár le a berregője.

Tegnap, 10-én csütörtökön utazás és előadás is volt. Ismét komp, de ez kisebb. Itt ülőhelyek
voltak, és alig 3 órát tartott az út. Gyönyörű volt az idő és gyönyörű a táj: számtalan kisebb-nagyobb
sziget közt hajókáztunk. (Persze ezen a hajón is színes TV, de a táj érdekesebb volt. Még enni lehet,
meleg  ételt  is.  De  nem  volt  étvágyam.  Hiroshimában,  érkezésünk  után  azonnal  az  emlékműhöz
mentünk (emlékmű? egy jelentéktelen építményecske) és megnéztük a múzeumot. Többet vártam. Süt
a nap, de hűvösre fordult az idő. Hiroshima nem érdekes, valami folyó deltájában épült kikötőváros. A
szálloda  gyenge,  nem színes  a  TV,  hideg  a  szoba.  Sebaj,  1  ½ óra  múlva  innen is  odébb állunk.

Gizikém! Már kezdek vágyni haza. Pedig még de messze van a ferihegyi megérkezés!

Sokszor csókollak, a gyerekekkel együtt.

Miklós
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