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me eposz íratott Krisztus születése utáni 
ezerkilencszázkilencvenharmadik év 
november havának második napjától  

ugyanazon év s hónap tizenegyedik napjáig szabó soma 
királyi trubadúr és az Ő írnokai keze által. 

Tartalmazza a Banchieri nevét viselő csoportosulás és 
más személyek kalandjait.
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Előszó

Azt hiszem megkísérlem a lehetetlent. Leírom a Banchieri Énekegyüttes nevezetű  csoportosulás 
újabb kalandjait, ami 1993. november 2 és 11 között esett meg. Bár azt gondolom saját, személyes 
élményeim lesznek túlnyomó többségben, ugyanis az a különös helyzet állt fenn, hogy az udvari írnok 
(soma) nem végezte el a reá bízott feladatát, de ez biztosan az események viharos egymásutánjának 
tudható be. most 1994. január 23-a van. és úgy gondoltam, hogy ezt az utazást semmiképpen sem lehet 
kifelejteni a Hősi Eposzok sorozatából. Úgyhogy bátran magamra vállalom a penna megragadását.

A történet valójában valamikor az 1993-as év elején kezdődött, amikor is úgy döntöttünk indulunk 
a ’93-as ’Ki mit tud?” televíziós vetélkedőn. Elég szépen vettük az akadályokat – bár így utólag 
megtudtuk, hogy a megyei fordulón majdnem búcsút vettek tőlünk. És augusztus 5-én az első 
TV-s elődöntőn (szám szerint a 6. elődöntőn) megjelentünk a képernyőn teljesen új szerelésben. 
Kabalafiguraként „majomok” voltunk és legyőzve a másik két énekegyüttest folytattuk utunkat egyre 
közelebb a cél és a nyeremény felé. És csodák-csodájára győztesek lettünk. A fődíj egy utazás volt 
Thaiföldre a többi kategória győztessel és a TV stábjával. Izgatottan vártuk az utazás időpontját, de 
hogy azért még sem menjen minden simán robi üzleti elfoglaltsága miatt nem óhajtott részt venni, 
akárhogy is erősködtünk. Viszont helyette kisírtuk Rába Rolandot, aki ugyan közönség díjas lett,  
de sajnos nem kapott plakettet. Szóval Robi helyett ő csatlakozott hozzánk, persze csak az utazás erejéig, 
nem mint Banchieri-s tag. nagy sajnálatunkra a galagonya népdalkör sem jött. ez azért volt probléma, 
mert többen voltak a fiúk, de ha belegondolunk, hogy a világ egyik legnagyobb szexcentrumába 
tartottunk nem is aggódtunk tovább. Hát akkor következzék az beszámoló. (Bár azt nem garantálom, 
hogy minden a helyén is időben lesz, mert gyarló emberi agyam nem rögzítette eléggé pontosan  
az események folyamatát.)
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KalandoroK:
leányvári lászló - Piros

marik sándor - sanyi
nagyváti zsolt - ideiglenes udvari írnok, zsolti

rohály Tibor - Tibi
szabó soma - soma

valamint a Magyar Televízió „Ki mit tud?” műsorának győztesei
a TV stábja és antal Imre



I. ének
1993. november 2.

azt én személy szerint 4.00-kor keltem és a családommal együtt elindultam Budapest városa felé, 
mert 9.00-kor volt a találkozó a Keleti Pályaudvar Kerepesi úti parkolójában. az utazásomat az 
szépítette, hogy anyukámmal egy napon indultunk a világnak, csak ő Izraelbe. A Nyírség Táncegyüttes 
ért csak hamarabb a Keletihez, úgyhogy volt még időm várni. Aztán szépen lassan megjöttek a többiek, 
bár az érkezési sorrendre nem emlékszem, d e akép még itt van a fejemben amint laci a táskáival, 
majd Soma, Tibi és Sanyi feltűnnek a távolban. A boldog és izgatott üdvözlés után szépen csorogtak 
a többiek is. (Akik eme eposz mellékszereplői is.) A Nyírség Táncegyüttes, a 7-4 törpe, Hajdú Ilona, 
Kiss Bernadett, zsemlye sándor, Botos Tibor, Balogh István, romano glasso, enemy squad, Varga 
Attila-Huszár Ildikó, Rába Roland, Balázs Richárd, Varga János, Mr. Pegazus, Ilona az idegenvezető 
és a TV stáb, na meg annak családja és nem utolsó sorban antal Imre. azt hiszem ennyien mentünk. 
majd’ 2 órás késéssel meg is érkeztek a Pegazus buszai, de látványukkal kárpótolták a várakozást: 
az egyik mercedes emeletes, a másik csak sima volt. de elég szépek és kényelmesek voltak.  
még bohóckodtunk egy sort, amihez a törpék nagy mértékben hozzájárultak és aztán uzsgyi, irány Bécs! 

Az érzékeny búcsú után beszálltunk a tetőtérbe. Legelöl a törpék ültek Varga Jancsival és nyomták 
az obszcén dalokat, főleg Jancsi. Rögtön enni meg inni kezdtünk, mert nem volt gond a WC-re 
járással, mert a buszon az is volt. az utazást most nem részletezném, csak annyit, hogy a hangulat 
már akkor jó volt, emrt az Enemy rap-et bömböltetett. Útközben Ilona idegenvezetőnk mesélt néhány 
dolgot Thaiföldről és megnéztünk egy-két filmet is a célállomásról. Kezdetnek nem volt rossz.  
Az osztrák határ után megálltunk egy rövid időre és akkor láttuk, hogy a másik buszban – amelyikben 
a TV-sek utaztak – nincs gond az italfogyasztással. A határátkelő épületében Frankó Gáborral (7-
4 törpe) bolyongtunk WC keresés ürügyén, és a többiek nagy megbotránkozásának kíséretében 
átjöttünk egy bank zárt ajtaján. micsoda trükk! Tovább indultunk és hamarosan meg is érkeztünk 
Bécsbe, kb 13.00-kor. Itt végigmentünk az úgynevezett „ringen”, ami nem más, mint egy körút a főbb 
nevezetességekkel. és való igaz, egy másodpercre láttuk is a szent István Bazilikát. a társaság egy része 
nem volt feldobva ettől a kis kultúráskodástól. De aztán eljött az idő, hogy eljussunk a reptérre, mivel 
a gépünk 16.05-kor indult. Egy távolkeleti társaság, az Eva Air szolgáltatásait vettük használatban.  
a hatalmas reptér épületében az enemy rögtön produkálta magát, mi meg fényképezkedtünk. 

a becsekkolás hosszadalmas folyamat volt, de legalább addig somával elmentünk szarni. Hiszen 
célunk már réges-régen az volt, hogy a lehető legtöbb repülőtéren otthagyjuk a DNS mintáinkat.  
Ja, és a TV-sek adtak egy magyar-orosz feliratú matricát, amit persze senki sem rakott fel a csomagjára. 
aztán lassan eljutottunk a gate felé, ahol ismét hosszú sorban állás következett, de az enemy ismét 
gondoskodott a szórakoztatásunkról, bár a bennszülött osztrákok nem dobódtak úgy fel, mint a breakes 
fiúk. Tibi átvette a cipőjét és ezért bevonult a budiba. Mi meg kiröhögtük ezért. A beszállókártya 
elkérése után már bent is voltunk abban a hatalmas Boeing 727-esben ami a következő közel 11 órára 
otthonunk volt. mi a turistaosztályon kaptunk helyett, a farokban, és rögtön megjegyeztem, hogy ez 
szokott a leghamarabb leszakadni egy esetleges zuhanásnál. ez a tény aztán feldobta azokat is, akik 
most repültek elsőre. Tíz széksor volt. Én Tibi mellé ültem a folyosó mellé, ami hasznos volt, mert ki 
tudtam nyújtani a lábam. Sanyi és Soma egy „teremmel” előrébb ültek, Laci meg egyedül egy taiwani 
hapsi mellett, akivel rögtön össze is ismerkedett. a pasi adott is lacinak valamilyen felfújható fejtámasz 
masinériát, egy alvószemüveget, és némi pénzt a szolgáltatásaiért. a hátunk mögött sanyó meg Frankó 
ült. A gép pontosan nekikezdett a felszállásnak és a +3 fokos „hőségben” simán nekiemelkedett.  
És várt ránk 10 óra 25 perc repülés. A stewardessek szépek voltak és kedvesek, hiszen ez a foglalkozásuk. 
a felszállás után, ami sötétedésben történt, nem sokkal hozták a finom vacsorát. Tibi meg én úgy 
döntöttünk, hogy mindent megeszünk, még ha az életünkkel is fizetünk érte. Becsinált garnélarák és 
saláta volt a menü. És talán rizs, persze. Időközben már teljesen besötétedett, és így elég nyomasztóvá 
vált az egész út. állandó gépzúgás, meg-megbillenés, de ezt ellensúlyozta a társaság vidámsága.  
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Én néha fennhangon hátraszólta Frankónak és helyzetjelentést kértem tőle. Ja igen, érdemes szót ejteni 
a technikai csodákról, amik körülvettek minket. mindenki kapott takarót, párnát és egy fejhallgatót.  
A szék karfájában volt elrejtve a központi rádió és magnószolgálat. Úgy emlékszem 9-10 csatorna 
volt, és mindegyiken más-más műsor szólt ismétlődve. Ez a felfedezés újabb játékra adott lehetőséget: 
ha valami érdekeset talált valaki, akkor automatikusan elkiáltotta a csatorna számát és a többiek 
nyomban ráhangolódtak. Ezenkívül egy csomó monitor függött alá a mennyezetről, amik a repülési 
adatokat mutatták, több nyelven és színes térképpen mutatván mikor és hol járunk. de nem csak ezt 
tudta a monitor. De nem ám! Talán 22.00 óra felé filmet vetítettek! A Harrison Ford Szökevény című 
filmjét, amit végig is néztem és hangot valamelyik csatornán hallgattam hozzá. ezután a sleepless 
in siettle jött, de arra már nem maradt energiám, úgyhogy az alvást választottam volna, ha Frankó 
nem túr állandóan a frizurámba. szerencsére nem csak engem ébresztgetett percenként, hanem Tibit 
is. Ja igen, a WC is érdemel egy-két szót. Csak úgy lehetett odajutni, ha előbb keresztülverekedtem 
magam a dohányzó részlegen. maga a budi kicsi volt, de nagyon félelmetes. Ha elvégeztem a dolgom 
és megnyomtam lehúzó gombot, akkor majdnem kiszippantott a fülkéből a légnyomás. Somáékkal 
nem nagyon találkoztunk, mert mint már elmítettem ők előrébb ültek. És egyszer csak megvirradt.  
Az szép volt. Mindenki mint a hülye fényképezett kifelé az ablakon. Láttuk Indiát felülről, aztán 
ismét ettünk, omlettet meg minden mást, de azokra nem emlékszem. lassan közeledtünk a cél felé. 
Hát nem mondom, vártam már a leszállást, mert igencsak kényelmetlen volt az éjszaka. 

II. ének
1993. november 3.

8.20-kor megérkeztünk Bangkokba. A kiszállásnál rögtön megcsapott bennünket a 25 fok meleg, 
amitő és magától a tudattól, hogy keleten vagyunk, elfeledve bajunkat mosolyogva léptünk a 
mosolyok országába. Viszont elég furcsa szag volt. a csomagok átvétele után elirányítottak minket 
a buszparkolóba, ahol 2 ferdeszemű tartotta a táblát „Pegazus Hungarian TV Group” felirattal. És itt 
ért minket az első meglepetés: egy csinos hölgy mindenkinek a nyakába akasztott egy orchideafüggőt 
és a mosolyát is adta hozzá, de csak akkor amikor fényképezték. Itt is két busszal közlekedtünk, 
és Imre átjött a miénkbe, így nagyjából kialakult egy állandó ülésrend: a busz elején a TV stáb 
egy része, a Nyírség, a 7-4 törpe, Banchier, Hajdú Ica, Kiss Betti, Varga-Huszár kettős, Imre és 
Roland. Utunk a szállodába vezetett, amit a Pegazus így jellemzett: a patináns, gyönyörű fekvésű, 
színvonalas szolgáltatásokat nyújtó menam szálloda. Hát a megérkezés elég hosszú volt, de legalább 
első benyomásainkat benyomták. Például ilyen volt a baloldali közlekedés, a kocsik műszerfalának 
műszörméje, a halak a lavorban, az eszméletlenül nagy építkezések, a nyomor és a pompa együttélése. 
és a forróság. Bár buszunk légkondicionált volt, úgyhogy inkább fáztunk. 2 órás út után megérkeztünk 
a szállásra, és nem csalódtam, de most nem bíbelődnék a leírásával, mert van róla prospektus. Azért 
annyit leírok, hogy volt úszómedence a kertben. a szobaelosztás valahol egy teremben volt, ahol 
megkínáltak bennünket valamilyen nem túl kellemes itallal, de azért jólesett. Természetesen a fejesek 
kaptak először szobát, de aztán mi is sorra kerültünk. Úgy döntöttünk, hogy a Soma-Tibi-Sanyi és Laci-
roland-zsolti felosztást választjuk. gondolom mindenki kitalálta, hogy 3 agyas szobákban helyeztek 
el minket. Azt tanácsolták, hogy a vízből semmiképpen ne igyunk, amit nem is akartunk, ugyanis 
sárga volt. Viszont a szobahűtőkben található itókákért fizetnünk kell. Egy kis pihenő beiktatása 
után rögtön városnézésre indultunk. Busszal! ezt meg is bántuk, mert olyan dugóba keveredtünk, 
hogy csak na! De azért sikerült eljutnunk a világ legértékesebb Buddha szobrához, ami 5 tonna és 
színarany. Szép nagy szobor volt és még a cipőt is le kellett venni hozzá. Itt vásároltam egy kalapot, 
képeslapot és egy napernyőt miután beváltottam a pénzem egy részét. Azt nem említettem, hogy 
mindenki kapott 90 dollár költőpénzt, ami azért akkor nagy pénz volt. Innen aztán tovaindultunk, de 
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mintha lacit majdnem elhagytuk volna. nem emlékszem pontosan. arra viszont igen, hogy nagyon 
megéheztünk és már alig vártuk, hogy hazamenjünk enni. Ám ez nem ment ilyen egyszerűen az 
esti csúcsforgalomban, és mivel az éhes ember a legrosszabb, gondolom nem kell leírnom milyen 
hangulat uralkodott a buszban. de minden jó, ha jó a vége! 20.00-kor már az asztalnál ültünk és 
zabáltunk, mint a disznó. svédasztal volt, de a nyájas olvasó biztosan maga elé tudja képzelni azt 
a mennyei lakomát amit mi ott műveltünk. És vajon mi juthatott eszünkbe a kiadós vacsora után? 
Természetesen a testmozgás. erre nem is találhattunk volna jobb segédeszközt, mint az úszómedencét, 
ami romantikus esti kivilágítással csak úgy hívogatott minket. meg is beszéltünk egy 10 percen belüli 
harcra kész találkozást a hallban, ám erre nem mindenki érkezett meg időben, különböző okokra 
hivatkozva, csak Frankó, soma meg én. Kissé kellemetlenül nekivetkeztünk, ugyanis a hallból és 
az emeleti éttermekből kíváncsiskodó szempárok figyelték minden mozdulatunkat. Még nem tudtuk 
miért e kíváncsiskodás, bár az rögtön feltűnt, hogy egy árva lélek sem fürcsizik. Szóval nagy nehezen 
rászántuk magunkat a hűvös víz megkóstolására. Úgy emlékszem, hogy először Frankó ereszkedett 
combig egy gyerekmedencében, ami a nagy mellett volt, és hangos kiáltozással ki is ugrott belőle. 
De végül mégiscsak beleereszkedtünk a simogatóan hűs vízbe, és nem bántuk meg. Bár minden 
igyekezetünkkel azon voltunk, hogy senki se vegyen észre bennünket, de ez az elképzelésünk sajnos 
nem járt sikerrel. Hamarosan egy zsakettbe öltözött úr jelent meg a medence szélénél és angolul 
udvariasan felhívta a figyelmünket arra, hogy csak 19.00 óráig használhatjuk a kacsaúsztatót. na 
bumm! Még szerencse, hogy már az akciónk előtt is tudtuk a hotel szabályait. Hát ezután a kedves 
csevegés után kénytelen voltunk kiszállni a vízből, és ezzel megfagyni, ugyanis hogy-hogy nem úgy 
cidriztünk, mint békafos az esőben. Aztán nedves úszómezünket levetve törölközőben fellifteztünk a 
szobáinkba. Itt jegyzem meg, hogy egy külön lift volt a fürdőzők részére, hogy a hallban üldögélők 
illúzióját ne rombolja le holmi magyar turisták meztelensége. 

és még egy fontos momentum: szorosan tartottuk a kapcsolatot a telefon segítségével.  
ez több vidám epizód életrekeltésére szolgált, amit sajnos véges memóriám miatt nem tudok leírni.  
de bizton állíthatom, hogy Frankó barátunkat ismerve, aki a földkerekség legnagyobb tréfacsinálója, 
ez nem volt valami mindennapi.  Frankó egyébként a lehető legváratlanabb időpontokban hívott, 
bár a budiban is volt egy kagyló, szóval azért nem volt probléma a telefon felvételével. szóval e 
kis kitérő után térjünk vissza a nap eseményeire. Talán, hangsúlyozom talán, akkor este felmentem 
Frankóhoz, hogy megírjuk a képeslapokat. Én az övéit, ő az enyéimet. Megkínált kólával, ami elég jól 
esett, mert olyan furán voltam. Meg is állapítottuk, hogy kikészített bennünket ez az egész repülőút,  
és azóta is csak a zúgást halljuk a fülünkben, és megviselt egy a +6 órás eltolódás is. De úgy hallottam 
nem csak engem, hanem sanyit is, aki aztán rosszul is érezte magát. az este további pontjaira 
nem emlékszem, de az is lehet, hogy ez az egész amit az elébb papírra vetettem nem is aznap 
történt. már összekuszálódtak bennem a történések, de úgy tudom ezzel a többiek is így vannak.  
egy biztos, nagyon jól aludtunk.

III. ének
1993. november 4.

Fogalmam sincs hánykor keltünk, de elég kellemetlen volt az ébredés. mint már említettem 
Rolanddal és Lacival voltam egy szobában. Roland az ablak felöli, én a középső, Laci pedig a 
fürdőszoba falánál lévő ágyon aludt. Szerény berendezésünk egy tolóajtós szekrényből, egy tükrös 
fésülködőasztalból, egy állólámpából, egy TV-ből (amiben volt Hong Kongi MTV is) és egy bár-
hűtőszekrényből állt. A világítás az érdekes volt, ugyanis a szobakulcs helyett lyukkártyás rendszert 
használhattunk és ha beléptünk az ajtón a jobbkézfelőli falon található fotocellás szerkezetbe 
kellett belecsúsztatni és akkor lőtt fényesség. Ellenben ha eltávolítottuk a kártyát, akkor 5 percen 
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belül megszűnt az elektromosság. Visszatérve az eseményekre: elindultunk reggelizni, magunkkal 
vittük a reggeliző kupont is, majd választottunk egyet a 3 étteremből, ami romantikusnak tűnt.  
nagy üvegablakok mellett ültünk, ráláttunk az úszómedencére és a pálmákra. a svédasztal ismételten 
eszméletlen volt. mindent megtaláltunk: corn flakest, virslit, szalámikat, dinnyét, ananászt, papayát 
dögivel és mindent amit csak akartunk. A kávét, teát, tejet egy csinos ferdeszemű szolgálta fel,  
csak inteni kellett. 

az aznapi program a királyi palota megtekintése volt. a hotelnek saját hajójárata volt a 
városközpontig, a palotáig, így inkább ezt választottunk, mint a dugót a városban. A nagy hőségben 
becsücsültünk 2 hajóba amelyek jellegzetesen hosszúkásak voltak. a motor úgy helyezkedett el 
hátul, hogy egy véletlen billenésnél bárki neki eshetett volna maradandó sérüléseket szerezvén.  
Az út nem volta valami kellemes, ugyanis a fülünk is szétrobbant a motor zajától, ráadásul a sofőr 
olyan hülyén váltott sebességet, hogy csak úgy szikráztak a fogaskerekek. Útközben még jobban 
megismerhettük Bangkok kontrasztját a luxus szállodákat és a putrikat egymás szomszédságában. 
Végre megérkeztünk egy ricsajos, színes kikötőbe, ahonnan gyalogosan kellett tovább menni átvágva 
egy nyüzsgő piacon. A palota kapujánál álldogáltunk egy keveset, majd a két idegenvezetőnkkel, 
Csunplával és egy esernyős csajjal, beindultunk a palotába. Érdekes épületeket láttunk, de tetszetőseket. 
Itt akartunk egy közös fotót, de csak a Nyírség csinált, mert a Banchieriben fellelhető össze nem 
tartozás érzése megakadályozta ezt. Először egy múzeumba mentünk be ahol aranyból készült 
használati tárgyakat láttunk, az ágytól a bugyiig, majd a thai katonai rendfokozatokat tekintettük meg. 
Ja és a föld pénzei gyűjteményt. Meg is találtuk a magyart, de csak a régi érméket, így a Nyírségesek 
ötletéből kifolyólag összeállítottunk egy új kollekciót amit aztán otthagytunk a vitrin tetején, remélve, 
hogy alá kerül, nem máshová. Micsoda hőstett! Ezekután kiértünk a légkondis múzeumból és 
belevetettük magunkat a palotarendszerbe. a nagy melegben elvakított minket a szikrázó aranyozás. 
Természetesen rengeteg fénykép is készült, és a TV-sek is megmutatták kamerájukat a világnak.  
az egész programból a meleg és a szomj maradt meg bennem. Frankóval meg Imrével leültünk egy 
kis fedett folyosószerű építmény árnyékába. És barátkoztunk. Imre már alig várta, hogy elmenjünk 
erről a helyről, mert neki is igen melege vagyon volt. Bár ő rendesen öblögette torkát. Aztán Somával 
bementünk egy templomba amelynek belső falán gyönyörű freskók voltak és légkondi berendezés.  
Itt egy picit megpihentünk, majd kifelé jövet soma talált egy 10 cm-es csótányt. rögtön hozzá is 
piszkált, mert az halottnak tette magát, a balga, de erre úgy feléledt, mint a két bors ökröcske. aztán 
még kísérletet próbáltunk tenni megfogására, de elszalad és valaki lába alatt végezhette a tömegben. 

e kis kaland után visszatértem Frankóhoz, majd laci társaságában elindultunk vizet keresni. 
Találtunk is egy kacsaúsztatót tavirózsával, de azt inkább nem kóstoltuk meg. Csináltunk néhány 
fotót is, egyet az S alakú félig nőkkel meg Frankóval, kettőt egy cicis szörnyalak előtt. Majd 
visszatértünk a csapathoz és továbbindultunk a miniszteri helységek felé. Útközben bátran vettünk 
egy nagyon érdekes limonádét, műanyag hipós flakonban, amit rögtön meg is ittunk. Kicsit pihegtünk 
a  minisztérium parkjának kőkorlátain, ahol erőt vett rajtunk a hülyeség, ugyanis a szemben lévő őrrel 
szórakoztunk. Miután nagyjából összegyűlt a csapat bementünk valami hivatalos fogadóhelyre, ahol 
a király fogadja ünnepeken az embereket. nagy terem volt, a falain isteneket ábrázoló freskókkal. 
Balra a király ágya, mit egy baldachinos koporsó, szemben a trónja. a további program szabad 
választású volt. soma, laci, sanyi, Tibi, Frankó, roland és én úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk 
a szállodába lubickolni. Ki is jöttünk a palotából, ám  a kikötőig való eljutás nem volt ilyen egyszerű. 
ugyanis éppen piac volt, teli látnivalókkal. sajnos valaki mindig lemaradt, így akadályoztatva a 
gyors előrehaladást. Laci és én polót illetve nadrágot vásároltunk. A piac hangulata egészen érdekes 
volt. Nagy napernyők alatt a jó kis melegben egy csomó beazonosíthatatlan élelmiszer plöttyedt.  
Kis aranyos nénik kedvesen kínálgatták portékájukat, de mi nem engedtünk a csábításnak, inkább 
vettünk egy rosszízű palackos vizet, kólát és füstölőt. Ám kétszer mégis engedtünk a csábításnak: 
megkóstoltuk a licsit, ami kívül szőrös volt, belül meg hideg fehér „makk”. Másodjára egy szótlan 
néni főztjét kóstoltuk meg. Ő egy tűzfölé feszített harisnyán főzött ki valamilyen fehér nyákos 
állagú valamit, amit aztán be is tekert egy másik fura anyagba. Úgy nézett ki, mint a takonyba 
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tekert szargalacsin. Először Roland kóstolta meg, azt mondta finom. Ezen felbuzdulva Frankó is 
belecsippentett, ám rögtön meglátszott arcán az érzése, mosolya lefagyott és egy bíráló „fúj” hagyta 
el az ajkát. e reakció után roland is bevallotta, hogy lódított, és tényleg szar. de ez már minket nem 
érdekelt, sőt buzdított, úgyhogy jól befaltuk azt a kókuszgolyó nagyságú kaját. Ez volt az ebédünk. 
Aztán felfedeztünk néhány kisvendéglőt, ami szórakozásunk kedvenc tárgyává lett, mármint inkább 
a hozzá tartozó bűz. E kricsmik az utcára nyíltak és iszonyatos szagot árasztottak. Itt általában az 
utca embere bátran választhatott a gyíknyál és a polipcsáp közül. Hát mi bátran nem választottunk!  
Ja igen, mialatt hangos kis társaságunk csatangolt a piacon egy csaj jött utánunk és folyamatosan 
ajánlgatta hajóját. mi persze hevesen elutasítottuk. ehhez kapcsolódóan szeretném valahogyan 
érzékeltetni azt a kellemetlen érzést ami egy ilyen visszautasítást kísért. ahová csak mentünk mindenhol 
vagy kis tizenéves lányok vagy idős asszonyok mindenfélét árultak a járdán, és mivel ez volt egyetlen 
megélhetési forrásuk, állandóan ránk akaszkodtak és én például sajnáltam visszautasítani őket. De az 
út végére megkeményedett szívünk és már nem esett nehezünkre kimondani a nemet. Végülis hajóval 
mentünk a szállodába vissza. 

a délutáni programunk nem volt más, mint a fürdés és napozás. az úszómedence fantasztikus 
volt, egyik végén 1 méteres, másikon 2,6 méter két ugródeszkával, amit rögtön ki is sajátítottunk. 
Volt egy bár és egy törölközőraktár a medence mellet és persze sok-sok nyugágy. Sajnos azt 
már nem tudom, hogy melyik nap mit csináltunk a medence partján, de azt igen, hogy egyszer 
Varga attila és Pötyi somát tanították hátraszaltót ugrani, egyszer csirkés szendvicset meg 
gyümölcstálat zabáltunk roland, Frankó meg én, fényképezkedtünk is és fogócskáztunk is. 
De a mi a legfontosabb, megalakítottuk Jabba Weismüller úszócirkuszát. A meste Frankó, 
azaz Jabba volt. A cirkusz műsora parádézásból és vízihalálból állt. Sajnos az olvasó nem 
látja maga előtt azt a képet ahogyan a mester, Jabba belehuppan a vízbe, mint tarkón lőtt hulla.  
én látom, és még mindig jót mulatok. szóval az egész délutánunk úszással, ugrálással, röhögéssel, 
marhulással telt. és ez az életérzés volt a legjobb. novemberben. 

szórakozásunk egészen estig húzódott, már javában sötétedett és a társaság is megcsappant, mert 
volt aki kiment a városba vásárolni, volt aki rosszul volt és a szobájában feküdt, és volt akiről azt 
sem tudtuk hol van. de az úgynevezett Pankok utcában azért mégis mindenkivel összefutottunk, 
ugyanis ez volt Bangkok egyik legzsúfoltabb és leghíresebb utcája tele árusokkal és szexbárokkal. Ha 
emlékeim nem csalnak, akkor esti programjaink között szerepelt a vacsora utáni pankoki tuktukozás, 
azaz 3 kerekű motorbiciklis utazás. Fillérekért. A vacsora elköltése után esténként 21.00-22.00 körül 
találkoztunk a hallban, teljes harci díszben, zuhany után, mert hát mégsem mehetünk emberek közé 
izzadtan. az már persze mellékes, hogy elhagyva a szálloda légkondicionált légterét és betérvén 
Bangkok szmogos, forró légkörében egy pillanat alatt csurom vizesek lettünk. a kiránduló társaság 
rendszerint azonos személyekből állt: 7-4 törpék, Icu, Detti, Roli Varga Attiláék és persze a Bachi 
cicák. szóval e kis társasággal elindulván gyalog, vagy tuktukkal vagy hajóval jutottunk el abba a 
bizonyos utcába. Ha tuktukkal, akkor elosztottuk magunkat 3-4-esével majd heves gesztusokkal előre 
megalkudtunk a viteldíjat illetően. A tuktukozás mindig mosolyt csalt az arcunkra, mert olyankor a 
meleg bűz hűvösebb csípős szellővé alakult át,a mit nagyon élveztünk. De általában csak visszafelé 
jöttünk így, mert olyan későn már nem volt díjmentes hajó ami a szállodáig hozott. Hajózás esetén 
nem kellett megosztanunk magunkat, így még kellemesebben telt az utazás. ráadásul az egyik estén a 
hajóvezető engedékeny hangulatában átengedte a kormányt nekünk. Na ekkor aztán volt marakodás. 
a legtöbbet talán roland és Frankó vezetett a sötét folyón. sötétben egyébként egész pofás ez a 
Bangkok. a kalandos megérkezés után rögvest be is vetettük magunkat a hangos forgatagba. Itt aztán 
tényleg volt minden! Marha sok árus, a két görgőn áttekert polipcsápot füstölve áruló riksástól a 
fából faragott elefánton keresztül a ruhát árulóig minden volt. Kötelezően alkudtunk, ami jó ürügyet 
szolgáltatott a poénkodásra. Volt rá precedens, hogy a számológépbe beütve 600 bath-ért kínáló 
árust 20 bath-tal megtréfáltuk, ám ezt nem mindenki vette jó néven. Többen meg is fenyegettek, 
hogy megvernek. már amennyire jól érettük a nyelvüket. az árusoknál talán csak a szexbárok voltak 
érdekesebbek, amik közrefogva az árusokat az utca két szélén helyezkedtek el. Itt aztán volt kínálat! 
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14-25 év közötti kisujjkörömnövesztett kerítőlegények szorgalmasan próbáltak betuszkolni minket 
mindenhová, de mi jó szokásunkhoz híven nem tudtuk eldönteni melyikbe menjünk be. emlékszem 
a bárok előtte jelenetekre amint az amúgy is nagy zajban ordibálva veszekszünk ezekkel a srácokkal. 
Végül is az egyik éjszakán bementünk az egyikbe. most így utólag visszagondolva az lehetett az 
egyik legszolidabb. Kötelező fogyasztás után 15 fős társaságunk helyet foglalt a megszámozott 
hölgyek közelében, akik a csöveknél dolgoztak éppen. Én itt sörrel nyitottam, a többiek üdítővel. 
laci és roland közelebb is ültek a lányokhoz, de mivel nem volt annyira döbbenet a hely, így odébb 
álltunk hamarosan. a személyzet nagy bánatára, ugyanis elég sokan voltunk és a lélektani hatás 
ahogyan ennyi ember egyszerre kivonul nem lebecsülendő. Kijöttünk és bementünk egy másikba. 
Itt már a színpadon táncoló lányok egyike orchideafűzért húzott ki testének egy bizonyos nyílásából. 
ez elég érdekes volt, az elején nem is jöttünk rá mit látunk. Itt rögtön 2 lány akaszkodott ránk, 
de a drága beugró miatt ismét a gyors lelépés mellett döntöttünk. ezt észrevették a lányok is és 
utolsó próbálkozásként Balogh Pisti gatyájában turkáltak kétségbeesetten. nekem pedig jelezték 
metakommunikációs eszközökkel, hogy szájjal kielégítenének ha szeretném. eme csábító ajánlatok 
ellenére mi mégis kimenekültünk és bementünk egy másikba. Ahol már javában egy leszbishow 
ment. Hely már csak az éppen nem használatos színpadon volt, oda ültünk le. A műsor kudarcba 
fulladt, a főhősnő körbe mutatott egy angol feliratú táblát „Ma nem tudom megcsinálni” szöveggel. 
aztán hirtelen meztelen lányok sokasága jelent meg és felvonultak mind a nagyszínpadra, mind 
a kisszínpadra, ahol azonban mi voltunk, de természetesen kérésükre átadtuk a helyet. Felettébb 
csinosak voltak, az egyiket ki is néztem magamnak, mert elég közel táncolt hozzám pőrén, és még a 
szemüvegemet is elkérte. De sajnos egy sör megivására volt csak idő, ugyanis a többiekkel 00.30-as 
időpontot megbeszélve találkozni kellett. Egyébként Somát meg kinézte egy kicsit laposabb csaj. 
szóval így utólag megbántuk, hogy ilyen koraira beszéltük meg a találkozót, mert a nyírségesek 
elmondása szerint 00.00-tól volt jó a műsor. Na bumm! 

Végül is sikeresen haza tuktukoztunk, bár lacit megpróbálták még elcsábítani egy olyan bárba ahol 
14 éves lányok voltak, de inkább velünk tartott. Hazaérkezés után megnéztük, hogy ki mit vásárolt. 
Apropó, Lacit inkább mostantól Pirosnak nevezem, ugyanis ez a Frankó által ráerőszakolt név végig 
kísérte egész utazásán. szóval miután hazaértünk ismét felhívott Frankó, hogy átjönne hozzánk. mi 
kifaggattuk, hogyan alakult meg a 7-4 törpe, mit csinált eddig életében, stb, stb. Ő ült a székben a 
tévénél mi meg Piros, roland és én az ágyban döglöttünk. a nagyon szórakoztató társalgás ellenére 
iszonyatosan fáradtak voltunk, úgyhogy 2.30-nál tovább biztosan nem dumáltunk. a trécselés végére 
Frankó az ágyamban kötött ki, én meg elaludtam. Piros mesélte, hogy úgy kívánt jó éjszakát, hogy 
közben egy 5 cm-es csótánnyal szemezett a falon. De ez még semmi, Sanyi szentül állítja, hogy a 
szobákban átlátszó gekkó is van ami megeszi a moszkítót. Ezt az állítást Frankó is megerősítette,  
de én nem, csak a csótányt. Jut eszembe, ezen az éjszakán Detti segítségével kimásztunk a tetőre.  
egy ablakot kellett kitámasztanunk, így jutottuk egy be nem bútorozott szintre, vak ablakokkal, 
ez volt a tető. A kilátás gyönyörű volt az éjszakai városra, és eljátszottunk a gondolattal, hogy a 
medencébe innen kellene leugrani. Jókat röhögtünk itt is, mert mindenki elmesélte a szex élményeit.  
De aztán visszatértünk szobáinkba, de innen már ismeri az olvasó az est hátralévő részét.

IV. ének
1993. november 5.

Korán keltünk, talán 7-kor, ez mindig attól függött, hogy mit beszéltünk meg az előző napi vacsoránál. 
mivel én aludtam legközelebb a telefonhoz a reggeli riadólánc hozzám jutott el leghamarabb.  
a sárga vízben való zuhanyozás és a víz lenyelés nélküli fogmosás után lementem reggelizni, 
de a hálótársaimat sehogyan sem tudtam erre rávenni. Aki éjjel bika bőgjön nappal is! Reggeli, 
majd fényképezőgépem és pénzem készhez vétele után elindultam a hajóállomáshoz. Itt derült ki,  
hogy se Frankó, se Piros, se roland nem tudott felkelni. Beszálltunk a hajókba és elindultunk a 
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thonburi csatornákhoz. elég lagymatag volt a társaság, mindenki az el nem alvással küszködött, 
amihez hozzájárult még a meleg, az illat és a hajó monoton zaja. somával tartottam ezen a reggelen, 
és azzal a hajóval amin idegenvezető Ica is utazott, így végig hallgattuk az összes érdekességet a 
csatornákról. Bár látni nem láttunk semmit, mivel kellőképpen késő volt már egy hajnalban nyüzsgő 
vízi piachoz. soma itt vette egy kalapot amit az árul egy bot segítségével adott fel a hajóra. a piacon 
lehetett kapni mindent, ami szem-szájnak ingere volt: például obszcén elefántcsont faragványokat, 
de az árukészlet inkább a szokásos volt, kivéve néhány igen márkás bolt kínálatát. lehetett itt 
kapni elefántbőr bőröndöket vagy épp méregdrága kézzel festett selymet. Tettünk még vagy 3 kört 
be-bepillantva a házak belsejébe, majd közösen megszavazva egy kígyófarm felé vettük utunkat.  
A belépő elég borsos volt, de ha már itt van az ember alapon… Amíg sorban álltunk észrevettem egy 
10 cm-es élő pókot egy kisvendéglő kirakatában. Nem szándékosan volt az ott ám! Végre sikerült 
bejutnunk a farmra, és rögtön egy bazárba, ami tele volt kígyóbőrrel, preparált pókkal. Somával el is 
határoztuk, hogy „veszünk”, azaz csórunk egy halott skorpiót, de úgy bámult az egyik áruházi spion, 
hogy letettünk erről a szándékunkról. Aztán beljebb haladva az objektumba egy csomó terráriumot 
fedeztünk fel, bár ezek többsége inkább üres volt, mint teli. de azért volt itt kisujjamnyi kígyótól 
az óriáskígyóig minden. aztán ezalól a veranda alól elindulva egy vadasparkba értünk, ami nem 
őzzel meg vaddisznóval volt tele, hanem tigrissal, krokodilok tucatjaival, majmokkal, papagájokkal, 
madarak ezreivel, sisakos kazuárral és egy idomított elefánttal. Erre az utóbbira fel lehetett ülni 50 
bathért a következő módon: fizetés, elefánt letérdel, 3 db banán kézbe kapása, felmászás az állatra, az 
állat felállása, ormánya tartalmának hátracsapása irányomba, 1 db banán ormányba való továbbítása 
és ezen mozdulat ismétlése a banán elfogytáig, az állat letérdelése és az utazó lemászása. érdekes 
volt az érzés ahogyan ez a behemót állat feláll a hátán énvelem. Ezek után elkezdődött a show egy 
körülülhető színpadon. Behoztak 4 kobrát, ezeket gyömöszölték, delejezték, lefejték a mérgét és 
körbemutatták. Majd egy 2,5 méteres pitont vittek körbe, amit cselesen néha ráejtettek a legjobban 
rettegő hölgyekre. A show végeztével még körbementünk a farmon még egyszer és megint kísérletet 
tettünk a halott skorpió eltulajdonítására, de ez megint nem sikerült. 

Végül a hajóban kötöttünk ki és utunkat a királyi bárkák felé vettük. somával kimásztunk a hajó 
hátuljára és bátran félmeztelenre vetkőztünk, ugyanis már szégyeltük fehérségünket és 5 perc alatt 
barnára akartunk sülni. A sütkérezésben észre sem vettük az idő múlását és már ott is voltunk a királyi 
bárkáknál, ahol nem lehetett fényképezni. a bejáratnál ismét bazár fogadott bennünket, ahol vettem is 
képeslapot és somával meglovasítottunk egy vizet, mivel senki sem akart kiszolgálni mindek a nagy 
zűravarban. A jó hosszú bárkákat megcsodáltuk, majd kutya éhesen visszaindultunk a szállodába, 
ahol várt minket a hűs medence vize. De nem csak a víz várt bennünket, hanem Frankó Roli, Piros. 
Mindenki, aki itthon maradt. Ők javában csirkehúsos szendvicset ettek, úgyhogy én is rendeltem 
egy olyat. Ezen a délutánon is  folytattuk Jabba Weismüller úszócirkuszának bemutatóját, amin a 
pincérek és a törölközős gyerek igencsak szórakoztak. Hát volt is min, Jabba állandóan üvöltözött 
vízbeesése pillanatában és az U alakú szálloda ezt kellőképpen fel is erősítette. Azt hiszem ekkor 
készült a békafejes fénykép is. a délutáni nagy semmittevés után vásárolni indultunk. Vagyis nem. 
most már nagyon összefolynak a dolgok, úgyhogy csak sorrend nélkül elmondom mit csináltunk 
Bangkokban. Egyszer a szálloda közelében lévő üzletsoroknál mászkáltunk amikor egy indiai üzlet 
vezetői pénzváltási szándékomról kérdeztek. Mivel mi eddig bankban váltottunk, itt volt az ideje, hogy 
kipróbáljuk ezt is. Jól jártunk. mi is örültünk és az indiaiak is. aztán egyik este egy kis árus csajjal 
órák hosszat alkudoztunk, soma, Piros és én, és egy csomó dologgal megrakodva tértünk vissza: 
pók, skorpió, párnahuzat, sapka, mellény. Kikérdeztük a kiscsajt, hogy mennyit keres, hol lakik.  
Ő készségesen válaszolt, ám amikor Piros meg akarta puszilni meghűlt a levegő. Egyik este gyalogosan 
vágtunk neki a városnak sanyival és a visszafelé úton találtam egy 20 cm-es ezerlábút. egyszer 
elmentünk a McDonaldsba ami rettentően mulatságos program volt köszönhetően a résztvevőknek: 
Ica, Detti, Jocó, Szilárd, Robi, Frankó meg mi öten. Miután sikeresen megküzdöttünk egy erőszakos 
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taxissal bevágódtunk 5-ösével a tuktukokba, ami már eleve nem volt kényelmes. Sajnos a városi dugó 
miatt nehezen haladtunk, de mi ötletesen megoldva ki-kiszálltunk néha és megmozgattuk szanaszét 
zsibbadt ülepünket, lábunkat. és persze közben kacagtunk. a mcdonaldsba érkezés után rögvest 
hangoskodások közepette magunkévá tettünk egy egész sor padot, széket, és kerestünk magunknak egy 
alanyt, akit lehetett cikizni. Ez akkor és ott Robi volt, a 7-4 törpéből, akinek állítólag hasmenése is volt. 
na ezen aztán sokat kacagtunk, mert természetesen jöttek mentek a poénok ezzel kapcsolatban. robi 
ráadásul Samuraj hamburgert kért, ami Frankó szerint még jobban meghajtja majd. A nap hátralévő 
részében folytattuk már reggel megkezdett vicceskedéseinket. és az esti program természetesen  
a szokásos vásárlás-bár kombináció volt.

V. ének
1993. november 6.

Felvirradt a nagy nap: elmehettünk a Kwai folyóhoz csak nekünk 2800 FT-os kedvezményes 
áron. a felkelés nehézségét a fejedelmi reggel ellensúlyozta, majd irányba vettük a buszt, az enemy 
Squad kivételével, ők ugyanis fakultatív programként inkább a thaiföldi lányokkal ismerkedtek, mint 
helyi nevezetességekkel. elfoglaltuk már megszokott helyünket a buszon és poénkodások közepette 
elindultunk a híres-hírhedt II. világháborús emlékhely felé. Ugye mindenki ismer a hollywood-i filmet 
„Híd a Kwai folyón” címmel. Imre vezette az aznapi „nevessünk együtt” műsort, amihez jó alapként 
szolgált a sok nevetséges látnivaló, mint például az asztalon alvó ember látványa a csúcsforgalomban. 
a városból való kiérés után láthattuk meg Thaiföld igazi arcát a rizsföldekkel, a bivalyokkal, a sok 
szalmakalapos emberrel, pálmafákkal. Kb 11.00-kor érkezhettünk meg a folyóhoz és hirtelen véget 
ért kellemes légkondis buszos utazásunk, rádöbbentünk, hogy tulajdonképpen meleg van kint. 
erre a Banchieris pólók is emlékeztettek, ugyanis a rajtuk található gumis alapanyagú szitanyomat 
pillanatok alatt ráégett a testünkre. Azóta is kapargatjuk magunkat, bőrünket. Ica-vezetőnk ismertette 
a programot ami egy 1 órás hajókázásból, majd ebédből és utána a híd megmászásából állt.  
a jellegzetesen hosszúkás hajó való beszállás azért nem ment Imre poénkodása nélkül, aki akkor 
kalapok, napszemüvegek és sanyi baseball sapkájának segítségével csinált magából bohócot. mi: Piros, 
soma, sanyi Tibcsi, Frankó, Imre, roland és én egy csónakban eveztünk aznap. Kommunikációra 
nem volt lehetőség, ugyanis a motor olyan büdösül hangos volt, hogy minimum félig megsüketülten 
szálltunk ki belőle. Azt út során feltaláltuk magunkat, feledtetve a hangos menetzajt, és inkább a 
csónak billegtetésével és a kezünk vízbehelyezése utáni zuhany előállatásával foglalatoskodtunk. 
Persze csurom vizesekké váltunk. A táj klassz volt, és köszönhetően a hajóvezetőnek nem akadtunk 
fent a megannyi zátonyon, hordalékfán. Láthattunk úszó házakat, krokodilokat és merész elhelyezésű 
sziklákat aztán megérkeztünk. 

Aztán megérkeztünk az étteremhez ami első látásra nem volt valami bíztató, mivel egy úszó nádfedeles 
viskónak nézett ki. na jó, picit nagyobb viskó volt. megérkezésünk után rögvest rátaláltunk egy éppen 
a folyóban tisztálkodó elefántra, amit bőszen megfogdostunk és lefényképeztünk, majd elfoglaltuk 
helyeinket a nyitott de fedett étteremben. nem sok kellett hozzá és érdekesen festett arcú gyerekek 
szolgálták fel a jellegzetesen thai ételeket, melyekből nem spórolták ki a chilit. Paprikás krumpliszerű 
kaja, sült piranha és taknyos saláta volt a menü. Frankó meg is jegyezte, hogy ez szerinte gyíknyál. 
Finom volt az ebéd, attól eltekintve, hogy sokat kellett inni utána és a szánk is bebüdösödött. Kaja 
után nekivágtunk a minket körülölelő dzsungelnek. Kalandjáratunk sikeres volt, ugyanis rögtön 
összefutottunk egy ágról lelógó gibbon majommal, amit Varga Jancsi fejszámoló művészünk azonnal 
ki akart tépni természetes környezetéből, mire a majom elugrándozott, de tett még egy sikertelen 
kísérletet Jancsi megharapására. Sajnos eredménytelenül… A gibbon keksszel való etetése után a tömeg 
szétoszlott az ösvényeken amik különböző látnivalókhoz vezettek minket, úgymint pávák, csimpánz 
ketrecben és elefántok evés közben. Aztán egy náddal fedett úton skanzenszerű házak között sétáltunk, 
természetesen ezek bazárok voltak ismét lehetőséget adva arra, hogy pénztárcáinkhoz nyúljunk.  
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aztán elértünk egy burmai iskolához, ahol a szürkehályogos tanító bácsi épp az abc-t énekeltette a 
gyerekekkel, amit aztán abba is hagyott, mert a gyerekek inkább velünk foglalkoztak. olyannyira 
nem tartotta hasznosnak magát megérkezésünk után, hogy egy idő után már csak mi maradtunk ott 
a gyerekekkel. sikerült összebarátkozni velük 2 nyírséges lány társaságában, majd egy munkafüzet 
segítségével elbeszélgettünk, mi rámutattunk egy rajzra és magyarul kiejtettük a nevét, mire a gyerekek 
burmaiul válaszoltak. Beírtuk magunkat burmai abc-vel a vendégkönyve és én még pénzadományt is 
hagytam ott az iskola fejlesztésére. 

Visszatértünk az éppen hevesen vásároló többiekhez majd elindultunk a hajókhoz, de útközben még 
találkoztunk néhány gombóc kiskutyával. A gyors hajóba szállás után ismét egy óra fülsiketítő utazás 
következett a nagy forróságban a buszhoz, amin elszenderedtem és arra keltem, hogy fázom a 35 
fokban. aztán megérkeztünk a már turistalátványossággá vált hídhoz, ami nem volt egy nagy szám 
elsőre sem. Sem másodikra. Természetesen mindenhol árusok, éttermek, de azért átsétáltunk a hídon, 
ha már itt vagyunk alapon, és készítettünk néhány háborús emlékképet. Korlát nem volt a hídon, 
így bármikor beleeshettünk volna a vízbe, de nem tettük. Vonat sem jött ami segített volna ebben. 
Visszaszálltunk a buszba, de a TV-sek megkértek minket, hogy színészi tehetségünket bizonyítvány 
szálljunk ki és szálljunk be újra. e próbálkozás az utifilmben látható is. Frankó egy kardot, aminek 
élességét fitogtatván kettészelt egy tökszerűséget egy tuskón, amit nem is tudom honnan szedett össze, 
mindezt én már a buszról néztem és jól mulattam. A hősi temető következett a programban, ahol sok-
sok katona sírköve volt, bár azt nem tudom, hogy mindegyik katona teste ott volt-e a földben, mert 
csak néhányat ástunk ki. 

A Memorial program után visszaindultunk Bangkokba, de előtte még elmentünk a világ legnagyobb 
Pagodájába. Ide az ásástól való kimerültségemből kifolyólag nem mentem be, de így tett Soma, Piros, 
Frankó, Varga attila és Pötyi is. Inkább beszélgettünk és faggattuk egymást a megalakulásokról és 
a működés részleteiről. Itt érdemel említést az a fiú, aki a busz tartozékaként bennünket szolgált. 
Időnként megkínált bennünket hűtőládában tárol sörrel, üdítővel. A ládákat aztán kisajátítottuk, 
ráültünk, használtuk, úgyhogy elvettük szegény fiú kereseti lehetőségét. A WC használata érdekes 
volt a folyamatos dülöngőzés miatt, de ezt rendszeresen Imre is megjegyezte és kreált köré vicces 
anekdotákat. Közben beesteledett, így a busz hangulata egyre családiasabbá vált, kérdezgettünk 
egymás életéről, és meséltünk a sajátjainkról. Vacsorára természetesen mindig hazaértünk. A ma esti 
egy másik étteremben volt, színpaddal, gondoltuk fel kell majd lépnünk az ételért cserébe, de nem 
kellett. Életem első tintahalcsápjait ekkor fogyasztottam el, nagy disznólkodások közepette, aminek 
asztaltársaságom nem igazán örült. Bár a játékba beszállt Piros és roland is. Itt jegyezném meg azt 
az érdekes adatot, hogy egyszer ők ketten 5 órát bírtak ülni egy tuktukban a dugóban. Hihetetlen, 
de mégis igaz! a vacsora után valakinek az a beteg ötlete támadt, hogy felkérte Varga Jancsi egy 
saját show műsor előadására. Jancsi eleinte vonakodott elfogadni a kérést, de aztán le sem lehetett 
kaparni a színpadról és a mikrofont sem lehetett kitépni a kezéből. Műsorát Romhányi idézetekkel 
kezdte, majd utánozta a 7-4 törpét, majd énekelt. Jancsi után egy spontán „ki mit tud?” alakult ki. 
7-4 törpék bohóckodása után mi vicceskedtünk a színpadon valamit, aztán a Nyírség imitálta a 
romano glassot. zsemlye-Botos meg eljátszotta a „sunny”-t amihez Ica a hangját adta. Vacsora 
utána  szokásos patkongi program. Visszatérés után talán felmentünk Frankóhoz és Jocóhoz a 1147-
esbe. Mi a 615-ösben laktunk, Somáék a 433-asban. Szóval a 1147-esben aztán mindenki mesélte a 
hihetetlen kalandjait, mint például roland, aki elment egy diszkóba ahol egy srác fizetett neki egy 
csajt akivel 3-szor táncolhatott. aztán alvás.
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VI-VII. ének
1993. november 7-8.

nagy októberi szocialista Forradalom napja

a reggelit már nem is ismertetem. Bár történt valami igazán érdekes, ugyanis evés közben az egyik 
Enemy-s kézen fogva beállított egy csontsovány kurvával. Gondolom nem a barátnője lehetett. És 
gondolom a lány egész éjjel dolgozott, aminek jutalma a bőséges reggeli volt. Egy másik Enemy-
s srác pedig olyannyira rosszul lett, hogy le kellett feküdni a földre. Frankó összeveszett az egyik 
munkatársával, de aztán ki is békültek. 

most laci beszámolója következik:
„elmentünk az áruházba hogy ott kerítünk egy címet, az alternatív fiatalok utcájának címét. ezt 

Ilona mondta. elkértük a címet és mondták a busz számát. Felszálltunk, de az nem az a busz volt.  
Fapados volt és menetközben le is szállhattunk róla. aztán aircom busszal mentünk tovább, de az 
nem volt olyan jó. Nem. Aircom busszal nem mentünk. Mikrobuszszerű akármi jött oda, de 20 ember 
lógott rajta a 10 helyett. Vonakodtunk, hogy felüljünk vagy sem. nem ültünk fel. gyalog elmentünk 
a tuktukig. Fogalmunk sem volt hol volt ez, de elkezdtünk alkudni 200 bathra . 2 órán keresztül 
mentünk és egy dugóba keveredtünk. mondtuk a hapsinak forduljon vissza. Visszafelé is dugóba 
keveredtünk. 14.00-kor indultunk el és 18.00-ra értünk haza. ritka szar hely ez a Bangkok! mondta 
Laci… á, dehogy!”

ez volt laci beszámolója. és most térjünk vissza az eseményekhez. miután megreggeliztünk 
felszaladtunk a szobáinkba bepakolni, ami egyáltalán nem volt egyszerű feladat az időközben 
felgyülemlett ajándékok sokasága miatt. a hallban már gyülekeztek a többiek és rövid várakozás 
után beszálltunk a buszokba és könnyes búcsúintés után tovarobogtunk vidékre, egészen pontosan 
Hua Hin felé, ami egy kis halászfaluból átalakult turistaközpont. utunk során még megálltunk 
egy orchidea és lepkefarmon. azt gondoltuk, majd annyi lepkét látunk amennyit a szemünk elbír, 
de nem így lett. összesen csak 2 daraqb fárad pillangót találtunk és megannyi bábot, amiket ha 
megérintettünk sziszegve megrázkódtak. ez érdekes jelenség volt. orchideákat is inkább preparált 
kitűző formában láttunk, mint élőben. Egy kicsit csalódás volt ez a program. Innen gyorsan tovább 
is indultunk egy „Rózsakert” nevezetű hely felé, ami szép, kulturált, ízléses szabadidő- és turista 
központ lehetett. Itt meg is vendégeltek minket, de arra nem emlékszem mivel, sőt még magára a 
helyre sem emlékszem. Ennek az az oka, hogy a napló írásakor 1995. július 24-ét írunk (a napló 
begépelésekor pedig 2008. július 6-át.) Bátran állíthatom, ez a hősi eposzunk készült a legtovább. 
Ebéd után megtekintettünk egy folklór műsort is, harcművészekkel, táncosokkal, élő népzenével, 
esküvői életképpel egy nagy fedett hangárban, majd kint a szabadban egy elefánt parádét is. Aki 
akart természetesen ismét vásárolhatott egy keveset, én két táncos lánnyal fényképezkedtem, akik 
utána gátlástalanul pénzért nyújtották kezüket, kaptak is 120 Ft-nak megfelelő bathot. A látványos 
programok után folytattuk utunkat a busszal és estefelé még megálltunk egy útmenti fogadónál, 
ami azért volt kihívás számunkra, mert rettenetesen éhesek voltunk és a nyitott étteremből isteni 
illatok szállingóztak orrunkba. Ám várt minket a vacsora Hua Hin-ben, így türtőztettük magunkat. 
Csak estére érkeztünk a hotelhez, de minden várakozásunkat felülmúlta ez a frissen épült Melia 
luxushotel. a szállodát nem ismertetem, egyrészt mert van róla prospektus, másrészt meg lusta 
vagyok leírni mindazt a csodát amit ott láttunk. megérkezésünkkor a hallban egy fiatal lány játszott 
egy asztalon valamilyen népi hangszeren, mintegy aláfestve érkezésünket. Senki nem figyelt rá… 
a lift panorámás volt, így jól láthattuk felülről a szabálytalan alakú úszómedence aljára mozaikból 
kirakott delfineket. A medence közepén egy kis mű sziget is volt pálmákkal telepakolva, csak úgy 
heccből. Lacival ketten a 722-es szobát foglaltuk el, ami természetesen a tengerpartra nézett és 
hatalmas ágyaival csak úgy csalogatott. A fürdőszoba luxus volt minden szinten, úgyhogy csak 
ámultunk és bámultunk. A biztonságérzetünkről egy páncélszekrény gondolkodott, amit valami 
őrült spanyol első este bezárt, szerencsére üres állapotban, úgyhogy nem tudtuk használni, és a 
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tettes még azóta sem került elő. Kipakolás után elindultunk vacsorázni ami egy teraszon volt a 
szálloda épülete és a medence között. a felhozatal óriási volt, tenger gyümölcsei  jégszoborral 
körítve és egy élő szakáccsal, aki a szemed láttára és a te kérésedre sütötte ki az ételt. A mennyei 
vacsora után – amit a személyzet már-már túlságosan is udvarias kiszolgálása tett még kellemesebbé 
– szokásainkhoz híven a medence felé vettük az irány. nem zavartak ki, így elég sokáig élvezhettük 
a pihegést a nyugágyakon Frankóval és somával. arról beszélgettünk, hogy ezt az egészet nem 
hisszük el. Többször nem írom le, de tényleg nem emlékszem a napok pontos eseményeire, inkább 
csak úgy improvizatív jelleggel leírom mit csináltunk. Az elsődleges program a pihenés, nyaralás 
volt. A bőséges reggeli után kis futás a tengerparton – persze ez nem így volt, majd a medencébe 
vetettük magunkat, mert a hőséget nem lehetett másként kibírni. Szerencsénkre volt csúszda is 
2 kanyarral, amit rendszeresen használtunk is. a napozás és lubickolás közé azért beiktattunk 
nívósabb programot is, mint a tengerben való fürdés. Bár ez nem tartozott a kedvelt időtöltéseink 
közé több okból sem: nagyon meleg volt a víz, és rettenetesen sós ami rögtön célba is vette az 
összes érzékenyebb testnyílásunkat. ezért sem tartózkodtunk sokat a vízben. 

a kalandra mindig kaphatóak voltunk, így találtuk ki, hogy mint annak idején Kolombusz mi is 
magunkévá teszünk egy talpalatnyi kis földrészt a szemben lévő sziklazátony személyében. Ám e 
kísérletünk tragédiába torkollott… ugyanis nem számoltunk a hullám erejével, a sziklák éles széleivel, 
az azokat borító nyálkás moszatokkal és testfelületünk érzékeny borításával. Így kiruccanásunk az 
új világ felé véresen végződött és a lehorzsolt testrészeket tetőzte még az is, hogy a hullám keresztül 
dobott rajtunk egy csípős medúzát. Ez utóbbi következményét még ma is megtekinthetjük Soma 
bőrén, a medencecsontjának közelében. A kaland hőseit megemlítem, hátha évek múltán bekerülnek 
a történelembe: Soma, Piros, Tibi, Zsolti, Frankó és Jocó. A napfürdőzést néha a csúszdázás 
szakította meg, amit csak akkor örökítettek meg a TV-sek amikor épp Imre siklott le rajta éppen. 
minden szentnek maga felé hajlik a keze. a napok kellemesen és nagyon gyorsan teltek, már egy 
kézen meg lehetett számolni a hátralévőket. Így azt a taktikát választottuk, hogy beérjük 3-4 óra 
alvással. Így próbáltunk meg minél több felejthetetlen élmény gyűjteni, amit aztán az idő múlásával 
úgyis lefelejtünk. Volt olyan esemény is, hogy Jocó csajt hozott fel a szobába, így Frankónak 
„menekülnie” kellett. Lázasan szervezkedtünk, hogy ki hol aludjon, ami a következőképpen zajlott: 
Frankó lázasan végig telefonálta az összes ismerősét: Tibit, Sanyit, Rolandot, Somát, Pirost és 
engem, és átalakította az alvásrendet Jocó alkalmi nője miatt. De végül is Jocó egyedül aludt, mert 
a nő aktus után lelépett, viszont így Tibi Rolandnál, Soma és Frankó nálunk aludt, és sikerült egy 
teljesen üres szobát csinálni valahogyan. aztán egyszer fotózkodtunk a tengerparton egy pálmafa 
tövében a „100x szép” magazin számára. majd sétáltunk és nézegettük a sok kövér német turistát 
a parton, a döglött medúzákat, az apró  rákokat a homokban. éjszakáink sokkal nyugodtabban 
voltak, mint Bangkokban, mivel kis falu lévén itt nem voltak olyan érdekes szórakozóhelyek, mint 
a fővárosban. Arra emlékszem viszont, hogy sokkal több csótány volt az utcán. Divattá vált a 
robogó kölcsönzés is, aminek következményeképpen páran elég komoly sérüléseket szenvedtek. 
Tibi és Sanyi is béreltek egyszer és el is jutottak egy dombtetőre. Az Enemy nagyban játszott,  
ők dzsippet béreltek inkább. 

 

VIII. ének
1993. november 9.

Sajnos elérkezett az utolsó esténk is. Az olasz színekben tündöklő vacsora után kitaláltuk, hogy 
fellőjük Piros és Imre által szerzett petárdákat a tengerparton. Elő is készítettük a terepet és fel is 
lőttük őket, ám nem mindegyik működött, úgyhogy kissé csalódottak voltunk. Miután kitüzeltük 
magunkat sétálni kezdtünk a parton és horrofilmbe illően találtunk egy partra vetett hullát.  
ez persze így nem igaz, inkább csak egy eszméletlenségre ivott vagy kábítószerezett fiatalember 
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testére akadtunk. miután felcipeltük a srácot egy közeli nyugágyba az hálából elhányta magát. 
Imre fergeteges nyelvtudásával odahívott egy biztonsági őrt akire aztán ráhagytuk az ismeretlent. 
A hua hini tartózkodásunkhoz még az is hozzátartozott, hogy a TV-sek készítettek mindenkiről 
egy-egy kis bemutatkozást, amit összevágtak később az út során készült programok filmjeivel.  
a mi rövidfilmünket a 14. emeleti kínai étteremben vették fel, ahol a hangzás tisztasága érdekében 
kikapcsoltatták a légkondit. na persze egy perc alatt 40 fok lett a teremben, úgyhogy a rövid  
10 perces akció alatt jól leizzadtunk. 

IX. ének
1993. november 10.

nagyon nehezen keltünk, aminek az oka nem csak a fáradtság volt, hanem az utolsó itt töltött 
órák gondolata. sokáig dorbézoltunk az elmúlt éjjel, különösen Piros, azaz laci, aki még rosszul 
is volt valami italtól amit Imrével ivott, szegény még hányt is az éjjel. az utolsó éjjelen soma, 
Frankó és Tibi is a mi szobánkban aludtak a földön. reggeli után még utoljára megmártóztunk 
a medencébe majd 13.00-ra lementünk a hallba. Még utoljára kitekintettünk a panorámás liftből 
a tengerre. Egy utolsó vacsora várt még ránk Bangkokban. Az út a főváros felé eseménytelenül 
telt, kivéve azt, hogy kiszakadt a papírtáskám amiben a csecsebecséimet tartottam és így azok 
végigömlöttek a busz padlóján. Beesteledés után a kedvenc nótáinkat énekeltük, a „Kék nefelejcs”-
et, amit egyébként videóra is rögzítettünk a hua hini medencében Imrével, Icával és Frankóval. 
Megérkezvén a fővárosba egyenesen a vaacsora helyszínére mentünk a Piman étterembe, ahol 
tradicionális zene, tánc és étel várt bennünket. A táplálék mellé thai wiskhy-t is fogyasztottunk, sőt, 
sikerült elcsórnom egy üveggel amit persze Imre ivott meg a repülőtéren és gondolom a gépen. 

az evés után már csak a reptéri út maradt hátra, majd az ottani hosszas becsekkolás, sorban állás.  
A repülőút eseménytelenül telt, én ugyanis 8 órát aludtam át egyhuzamban, majd leszálltunk 
Bécsben a sajnos 3 fokos hidegbe. Mindenki alig győzte magára kapkodni a pulóvereket, kabátokat. 
a Pegazus buszok már vártak bennünket, hogy elszállítsanak Budapestre. a társaság lehangolt 
és fáradt volt, ez jellemezte az egész hazautat az osztrák fővárosból. A 7-4 törpéék kiszálltak 
Győrben, mi pedig meg sem álltunk a Keletiig. Itt aztán elváltunk mindenkitől, Soma, Tibi meg én a 
nyírségesekkel együtt buszoztunk haza, a többiek, laciPiros és sanyi ott maradtak Pesten. 18.00-ra 
érhettünk nyíregyházára, ahol sötét és hideg volt és majdnem esett a hó. mi pedig itt álltunk barnára 
sülve, szalmakalapban, magunk mögött 9 nap élményeivel és előttünk a beláthatatlan jövővel.  
De azért valami lógott a levegőben. Valami, amit talán változásokat idéz majd elő…
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