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Drága Gizikém!

             Egyre többet gondolok haza, Rád, gyerekekre, és a szép őszre. Itt nyár van. Tokyoban
állandóan emelkedett a hőmérséklet, azt mondják október végén ez ott rendkívüli időjárás. 26-28 fok
meleg! Nem csak a pulóvert, de még a zakót is le kellett vetni. Itt Fukuókában normálisan van meleg,
a legdélebbre vagyunk. Pulóver itt se kell, még este sem. 

Nov. 3-án, csütörtök. Nagyon szép repülő-utazásunk volt. A gép északnak fordult, és a város
fölött kört leírva indult délnek. Így madár-távlatból láthattuk Tokyót. Pár ezer méter magasságból is
beláthatatlan nagy.  A felszálláskor le kellett adni a bicskákat, amit csak a szállodában kaptunk meg. A
repülőn előre beosztott helyek voltak. Ablakhoz kerültem, így különösen szép volt az út. Kb. 2 órát
repültünk Japán felett: hegyek, öblök, tenger, félszigetek, szigetek, egy nagy tó is látható volt. Meg a
Fudzsijamát is  látták,  akik a másik oldalon ültek. Ebben nem volt szerencsém. Fukuokába hosszú
autóbuszozás, közben kedves japán vendéglátóink tettek egy kerülőt velünk és kivittek egy nagyon
szép tengeröbölhöz,  ahol  egy félóra  megállás  volt.  Szállónk megint  kitűnő,  épp hogy fogkefét  és
fogkrémet nem adtak, viszont az emeleti automatákban minden van: fogkefétől az üdítő italokig, sörig,
még jeget is lehet kapni, teljesen díjtalanul. Itt is minden szobában színes TV, 6 csatornával. És egy
villamos teafőző kanna, ami pillanatok alatt ad ¾ liter forró vizet. Még a teatasak is bekészítve.

Meglepődve észleltük, hogy ebben a városban eltolódott a nap: reggel 10-kor még alig van
élet az utcán, de este 11-kor is nyitva van minden, az üzletek is. A város közepén egy kis sziget van,
nem messze a kikötőtől. Ezen lakunk. Nem messze tőlünk van a szórakozó negyed, bárok, mulatók
egymás hátán.
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Nov. 4. péntek.   Délelőtt nagy sétával bejártuk a szigetecskét, és nem sokkal messzebb a
hidakon  túl  a  bazár  negyedet.  Ez  nem olyan  mint  a  Tokyo-Akaszakai,  de  itt  is  pezseg  az  élet.
Sikertelenül alkudoztam itt Neked valódi korall nyakláncra. Gyönyörű hússzínű példány volt, de 25
ezret kért és nem akart engedni. Azt hiszem a Fülöp szigeteken minden pénzemet ilyesmire költöm,
úgy mondják a japánok, ott olcsóbb is.  Még Tokyóban kinéztem egy igazán szép gyűrűt is Neked: 5
rubin és 5 gyémánt, 200.000 yen!  Még nem vettem semmit. Itt egy tízdekás neszkávét, ez is drága,
1150 y, de a hazai elfogyott.  

Este itt előadás, igazán nagy siker, tapsolók a színházi bejáratnál, a buszt is sokan körülvették!

Nov. 5. szombat.  Délelőtt  két igazán szép sintoista templom együttest néztünk meg. Az
egyiket annak az eseménynek a tiszteletére építették, mikor a mongolok Korea felől (ide nagyon közel
van, egy kis tengerszoros van csak közbe) meg akarták szállni Japánt, de a tájfun, a „kamikaze” elfújta
az átkelőket. 

Óriás  menü  volt  az  ebéd egy áruház  pincéjében,  amibe  különben  bele  se  néztem igazán,  csak  a
földszinten, nagyon drága. Azt hiszem, vajban sült csigát ettem. Ehető, de nem különösen jó. Meg
leves és rengeteg húsos táskát és nagy adag rizst. Mindez 450 y, olcsó!  

Este előadás, itt, - másodszor – még nagyobb siker, fütty, 2 ismétlés.

És ma :  6. Vasárnap reggel  van,  9 óra.  Otthon éjjel  1 óra,  talán most  fordulsz  a  másik
oldaladra. Remélem jól vagy. Lassan elindulok egy rövid sétára, mert ma korán, 1 órakor indulunk, s
előtte enni is kell.  Tegnap mostam, de még miden vizes. A nedves tengeri levegő. Holnapra csak
megszárad, muszáj, mert csomagolunk és tovább állunk.

Csókollak:

Miklós
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