
Gizikém!

Mint látod, Montereyből írok, igaz nem a Hotel Yamallel-ből, ahol 15 éve együtt laktunk. De
a meleg és a nedvesség ugyanolyan kibírhatatlan, mint akkor volt. Azt hiszem kondicionált szobámból
csak akkor megyek ki, ha muszáj. De kezdem elölről:

Repülőutunk hosszú volt, és nem túl kellemes. 5'20-kor tényleg elindultunk, egy óra múlva
Frankfurtban voltunk, és ott teng-lengtünk 11 óráig, mire beszállhattunk a PANAM Jumbojába. A gép
farkába,  IV.  osztály,  turista  kényelem és  kiszolgálás  (Óh  az  a  szép  AIR  FRANCE!)  És  mint  a
vicinális: London, New York, Houston, Mexico. Öt leszállás! 

Mexikóban nem messze régió szállásunktól az Alaméda parknál, a város közepén szálltunk
meg. Másnap 10h reggeli, 12 indulás busszal tovább Guanajuato-ba, a Fesztivál városba, ahová este 8
óra körül érkeztünk meg. (Időkülönbség 8 óra, otthon másnap reggel 4) Szállás kitűnő, s magosabban
vagyunk,  mint  Mexikó-városban!  Plussz  a  motel  még a  hegyen is;  gyönyörű  rálátással  a  városra.
Másnap,  hétfőn,  de döglődtem - nem érzem magam valami  jól  -  délben megkeresett  bennünket  a
nagykövet,  így  találkoztam Szabó  Károllyal.  Este  előadás,  szabadtér.  8  láda  nem  érkezett  meg!
Többek közt az egész férfi énekes ruhatár, s a szmokingok sem. Azért mindent megcsináltunk. Rémes,
szedett-vedett társaság! Én a barna (sötét!) nadrágomban, fehér rövid újjú ingben. TV és rádiófelvétel.
Mindezek ellenére nagy siker!

Kedden bementem a városba. Öngyújtóm tönkrement, kellett egyet venni. 20 dollárt váltottam,
kaptam érte 451' 20 pezót. Az öngyújtó 20 pezó. (Kenyeremet ki kellett dobni, savanyú-büdös szagot
árasztott, tele lett szaggal az egész bőrönd. De úgy se vettem volna hasznát: kitűnő és nagyon bőséges
ellátást kapunk egész mexicói tartózkodásunk idejére. A városról, ami elég érdekes majd mesélnem
kell.  Igyekeztem fényképezni,  először a Jugoszláv ORVO-ra.  Ki tudja mi  lesz belőle. Mára végre
elfogyott, s már gépben van a FORTE.

Délutáni alvás, rossz közérzet, este ájuló emberekkel. Úgy látszik most jön ki a klímaváltozási
gond. Ruha még nincs, de most a kékl ruhában dirigáltam. Egész elegáns! (Előadás alatt Kóla és Kávé
minden mennyiségben.)

7-én szerdán indulás Montereybe: indulás 10-kor, érkezés 10-kor! Iszonyú magos hegyeken
átegy magos földre, majd Santillo-tól egyből le a tengerszintre. RÉMES.

A kávét nem kívánom, azt hiszem a gyógyszerek se tesznek jót furcsa!) .Örülök, hogy élek.

GIZELLA NAPON sokszor csókollak. ANYÁK NAPJÁN is!

A mielőbbi viszont látásig csókol            Miklós
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