
30 
 

Túléltem az első hetet!  

Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán 

szigetország!  

De gond nélkül hazataláltam!  

A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek 

nincsenek Japánban!  

Megismerkedtem mindenkivel a cégnél! És 2 idegennel is, 

akik útbaigazítottak, mikor eltévedtem!  

Már vacsorát is készítettem magamnak!  

Igaz, az üzletben angolul próbálkozva sem értett meg senki,  

még én sem magamat!  

De sikerült jól bevásárolnom, mind a 6 tojással!  

22óra!  

Készültem eltenni magam holnapra, hát bekapcsoltam a 

tv-t, letekertem a hangot… Némafilm!  

Így talán nem zavar a megértésben a beszéd!!  

Kopogtak… Még egyszer!  

Az ajtómban állt 2 lány!!  

20 év körüliek és egyértelműen hozzám jöttek!!  

Kellett pár perc, amíg rájöttem, hogy a kolleganőim, de ők 

azt nem várták meg!  

Kezembe nyomták a fánkos dobozt, és az üdítőket (tea), 

majd leültek és felhangosították a tv-t, mert nem hallják!  

Utána kézzel-lábbal elmagyarázták nekem, hogy 

vendégségbe jöttek!!  
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Na, ebben egy cseppet sem kételkedtem!  

Beszélgettünk!!  

Ők egymással… Én hallgattam!!  

A fánkból azért nekem is hagytak 1db-ot a dobozban!  

Majd kiválasztották, mibe öltözzek át!!  

Na, ez nem volt nehéz, mert nem számítottam vendégekre!  

Így könnyen találtak nekik tetsző ruhát nekem, a heti ruha-

halmazból!!  

Bulizni megyünk! A szomszéd városba… 

Mint Szolnokról Budapestre!  

1 órára kölcsönözték a bowling pályát, amiből 30 perc el is 

telt, mire találtak méret azonos cipőt nekem!  

Visszaindultunk, de nem haza mentünk!  

Apartmanom szomszédságában épült gyönyörű hotel 

legfelső szintjére, a bárba vittek!!  

Ettünk, ittunk!  

Ők folytatták a beszélgetést, és már én is bele tudtam szólni 

a beszélgetésbe!  

Mikor nevettek! Igaz, nem értettem, hogy min, de velük 

röhögtem!  

Végül hajnali 4 körül feljöttek hozzám, az ajtóig, nehogy 

újra eltévedjek!  

Jó éjszakát kívántak egymásnak!!  

Mielőtt lefeküdtünk, azért kikapcsolta a tv-t!  

Ő még aludt, mikor reggel felébredtem az ágyamban!  
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Mielőtt dolgozni indultam, betakartam a takarómmal, mert 

biztos fázott az ülőgarnitúrán a tv előtt!!  

A cégnél nagyon vigyorogtak rám azon a reggelen!!  

Én pedig így köszöntem!! 

De jót aludtam!!!!!  

*** 

Másnap!  

Értesítettek, hogy várjak egy vendéget a repülőtéren. 

 

Aki Japánból érkezik!!  

65 éves néni!! Csak 1 napig kell őt kísérnem, kicsit szé-

gyenlős, félős, és feledékeny, de nem lesz vele gond!!  

Érkezése napján kimentem a reptérre, de nem jött!  

Elmentem hát a hotelba, hogy szóljak a későbbi érkezésről!!  

A recepciós mosolyogva fogadott, hogy üzenetem van!!  

A japánul írt üzenetben kért elnézést, hogy nem szólt, hogy 

1 nappal korábban érkezik!!  

És ha ráérek, találkozzunk este 8-kor a Vajdahunyad vár 

szabadtéri színpada előtt, mert koncertre megy!!  

A recepciós odahajolt hozzám!!  
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– Vissza nem térő alkalom!! Most ingyen nyerhetek egy 

teljes panziós hétvégét 2 személyre itt a hotelban, ingyen 

jacuzzival!  

– És mit kell tennem érte?? – kérdeztem.  

– Megtenné, hogy átviszi a hölgyet egy másik hotelba??  

A szomszéd szoba lakói panaszkodtak, hogy a néni hango-

san fütyörészik zuhanyozás közben!!  

Nem találkoztunk este… Nem találtam meg őt a szabadtéri 

színpadnál!!  

De az ingyen hétvégét megkaptam!  

Másnap reggel találkoztunk végre a (másik) hotel 

loby-jában!  

Elnézést kért a tegnap este miatt!  

Randija volt!  

Elindultunk!  

Megkért, hogy mondjam meg a taxisofőrnek, hogyha nem 

visz egyenesen a kívánt helyre, nem fizeti ki a fuvardíjat!  

És ne dohányozzon a kocsiban!!  

Városnézésre vittem!!  

Ahol komplett idegenvezetői műsort adott elő nekem a 

budapesti látványosságokról!  

Majd vásárolni mentünk!  

Váci utca… 

Hirtelen megállt!!  

– Ide bemegyünk!!  
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Fehérnemű bolt!!  

– Most, hogy ismét végre hajadon lettem… – kacsintott 

rám!!  

2 fiatal meglepett, csodálatosan szép lány volt az eladó!  

Vendégem levett egy tűzvörös fehérnemű költeményt, majd 

megkért, hogy kérdezzem meg, hogy van-e a méretében!!  

Az eladólány nem jött zavarba, csak elmondta, hogy a kivá-

lasztott darab nászéjszakák keresett ruhadarabja!  

Extra méretű felsőrészt még lehet, hogy talál, de a tanga… 

nehéz lesz!  

2 db-ot vett belőle!! Miután felpróbálta…!!  

Szerencsére nem kérte ki a véleményem!  

Nem is lett volna rá lehetősége, mert épp akkor ráztam le 

egy telefonálót az üzlet előtt, akit tévedésből hívtam!  

Visszakísértem a hotelba!  

Mielőtt elbúcsúztunk, megkérdezte:  

– Hány éve házas??  

– 9…! – válaszoltam.  

– Akkor ez éppen jókor jön az ajándékba kapott hétvégi 

hotelszobához 2 személyre!  

És a fehérneműs csomag egyikét a kezembe nyomta, és 

felliftezett a szobájába…!!  


