Gizikém!
Öt perce kaptam meg már nagyon várt első leveledet. Nem azt, amit először írtál, hanem ez az
első, amit kaptam. Az első hír otthonról, több mint 5 heti távollét után! Ez lehet Brazíliába küldött első
leveled, május 22-én adtad fel. 18 napig kellett rá várni. Rémes. Remélem Te kapod már a leveleket.
Ha jól számolom, ez a nyolcadik, amit írok, s ha ilyen a posta, nem is érdemes többet írnom: 20 nap
múlva már személyesen mondhatom el a történteket. (Ó de hosszú 20 nap: majdnem három hét.)
Leveleden bizonyára szép bélyeg lehetett, mert lelopták. Csak a kétforintost és a 40 fillérest
hagyták rajta.
Már írtam, hogy itt beköszöntött az esős évszak. Naponta többször is esett a trópusi övezetben,
Belémben és Salvadorban, mintha dézsából öntötték volna! de szerencse, hogy hamar eláll. Ki kell
várni valami fedett helyen, máskülönben ronggyá ázna az ember.
Most ¾ 12, teljesen beborult. Útnak indulok a nagy zuhé előtt, délután, ebéd után folytatom, de lehet,
hogy csak az ebéd utáni szundikálás után. Ma sólet lesz Attilánál! Viszlát!
Június 11. szerda reggel 8 óra
Tegnap nagyon szerencsés napom volt: 2 levelet kaptam! A Mexicóba küldött levelezés még
mindig nem jött meg. Nem csak nekem, senkinek. Az impresszárió úr nem tartotta meg az ígéretét,
hogy utánunk küldi. Lehet, hogy papírkosárba dobta az egészet.
A tegnap esti Sao Paoloi bemutatkozás szinte bukás volt. Félház, gyér taps, még a Monticsárdást se ették! Így lesz tovább is?
Írod: nézed a TV-t. Én meg azért irigyellek, hogy rendes műsorokat látsz. Pl. látod Brazíliát, amit mi
itt úgy aligha fogunk látni. A Sao Paoloi TV bár 7 állomást lehet fogni, csupa vacak dolgot sugároz.
Csak a rajzfilmek jók. Délután az Inci-Finci meg Kandúr Bandi kalandjain alszom el és arra is
ébredek. Jó kétórás műsor! Láttam újra Popeyet, a tengerészt. Még mindig milyen jó!
Itt már minden fellelhető könyvet elolvastam. Legjobban a keresztrejtvény hiányzik. Már rég
elfogyott. Remélem otthon rengeteg vár.
Én jól vagyok, semmi bajom. A Cavintont újra szedegetem. Úgy látszik, hogy csak a 2000 m
feletti magosság a megfelelő a vérnyomásomnak. A normális szinteken kell a gyógyszer. Cigarettám
elég lesz az út végéig, talán még marad is. Még van 3 konzervem, de semmi egyéb. Rendesen eszem,
van KÖZÉRT meg ABC. Nem túl olcsó, de ami kell, az kell. Pl. kitűnő a brazil szardínia. A sör meg
kifejezetten nekem való: jóízű, habzik, de 2-4 fokos! Csak a kenyér nem az igazi. Majd otthon.
Többet én sem írok, minek. Lapokat Rióból küldök, azt is igen mérsékelten. Lap bélyeggel 30
cruzeiro. 10 lap: 300, ami 6 $! Vagy ha úgy tetszik: egy lap egy karkötő! És jó, ha a fele megérkezik!
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Bőven van pénzem, de persze túl soknak sem mondható! Valami nagyon szépet szeretnék neked
FÉLÉVSZÁZADOS fennállásodra!
Csókollak mindnyájatokat, viszlát 29-én vasárnap (ha igaz?!)
Apu
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