
 

 

2013. július 5.  

Ma hajnalban indulunk a kambodzsai turnéra. Az új sofőrünk nagyon barátságos, folyamatosan 
mosolyog és nem tartva a hatósági ellenőrzésektől, száguldva szeli át az országot. Egy alkalommal 
a rendőr pénzbírságot szab ki a gyorshajtásért, amit sofőrünk nevetve vesz át, majd mintha semmi 
sem történt volna, az előbbi tempóban száguldunk tovább. A határátkelőhöz közeledve, egy útszéli 
vendéglőben a hosszú bürokráciát kikerülve, egy fél óra alatt kezünkbe kapjuk a kambodzsai 
vízumot, meglepetésünkre a főkonzul pecsétjével és aláírásával együtt. A határon már ismerős a 
rendszer: egy szekérre átpakoljuk a csomagokat, hiszen csak azok a járművek mehetnek át, amelyek 
speciális dokumentummal rendelkeznek. A nagy konkurenciának köszönhetően könnyen 
alkudozhatunk a csomaghordárokkal, majd végül hat és fél dollárért bevállalják a személyes 
csomagokat, a díszletet, jelmezt és a kellékeket is. 

 

Egy hosszabb sort kiállva, az újlenyomatainkat leadva, az útlevél ellenőrzésen gond nélkül átjutunk, 
majd a szekérről a csomagokat felpakoljuk egy nagy autóbuszra, amely a határról a legközelebbi 
autóbusz-pályaudvarra visz. Itt egy előre lefoglalt kisbuszba pakolunk át, majd elindulunk a 2,3 
millió embernek otthont adó fővárosba, Phnom Penh-be. 

Gazdaságilag a környező országoktól elmaradt Kambodzsában a közutak minősége rossz, így az 
amúgy is követhetetlen forgalom még szervezetlenebb a kétsávos utakon. Előzéskor a szemből jövő 
autók és motorbiciklik az út szélére húzódnak, így az út minden centijét kihasználva három autó is 
elfér egymás mellett, miközben a sofőrök dudaszóval figyelmeztetik egymást. 



 

 

 

Estére érkezünk meg. A szállásunk abban a vendégházban van, mint a tavaly. Ismerős a hely, a 
környezet. A recepciós fiúk szeretettel üdvözölnek bennünket.  Amíg kihozzák a vacsoránkat, 
megismerkedünk egy svájci férfival, aki elmondja, hogy a Svájcban végzett kétkezű munkájáért 
kapott négyhavi keresetéből, itt két évig el tudja tartani magát és a feleségét. 

A fárasztó nap után jól esik a vacsora, főként azért, mert otthoni ízekkel találkozunk. Egykori francia 
gyarmatról lévén szó, az európai ételek itt sokkal elterjedtebbek, mint Thaiföldön. Minden étterem 
étlapjain ott van a sajt, a vaj, az omlett és a baguette. 

 

2013. július 6.  

Reggel a két bérelt Tuk-Tuk-kal elmegyünk a ma esti előadásunk helyszínére, a németországi Goethe 
Intézet által működtetett, kulturális eseményeket szervező Meta House-ba, Útközben egy nagy 
kampányeseménybe csöppenünk bele, ugyanis a hónap végén parlamenti választásokra kerül sor 
Kambodzsában. A jelenlegi miniszterelnök által vezetett Kambodzsai Néppárt többéves uralmát a 
tavaly létrejött új és demokratikus Kambodzsai Nemzeti Megmentési Párt  próbálja megdönteni. 

A főváros szívében található művészeti központ tavaly is vendégül látta az előadásunkat. Ahogy 
megérkezünk Nico, a Meta House igazgatója üdvözöl bennünket, majd néhány részletet egyeztetünk 
az estével kapcsolatosan. A találkozó után, az általunk tavaly már felfedezett „shake-shop”-ba 
látogatunk, ahol megisszuk Kambodzsa legfinomabb maracujából (magyar nevén: passiógyümölcs) 
készült jeges italát. 



 

 

 

Az előadás este hét órától kezdődik. A nézők soraiban leginkább európai arcokat fedezünk fel. A 
helyi fiatalok közül csak néhányan jöttek el megnézni az előadást. Azoknak a külföldieknek, akik itt 
élnek  - a visszajelzéseik alapján- egyáltalán nincs lehetőségük ilyen jellegű színházi és kulturális 
eseményeken részt venni. Előadás után találkozunk Eric-el, akivel már a tavaly megismerkedtünk. 
Ő itt tanít a főváros néhány egyetemén és középiskolájában, valamint a helyi színjátszó csoportot 
vezeti. Kölcsönösen örvendünk a találkozásnak és máris egyeztetünk a szerdai közös 
műhelyfoglalkozással kapcsolatosan. 

 

2013. július 7. 

Miközben a Tuk-Tukkal utazunk a Meta House felé, egy motorbiciklis kampányfelvonulás miatt 
hatalmas dugóba keveredünk. Feltűnik, hogy nagyon sok fiatal is bekapcsolódik a választások előtti 
eseményekbe. Felvonulásokat szerveznek, miközben az általuk szimpatizált párt mottóit zengik. Egy 
útlezárás miatt, a forgalom csak abba az irányba haladhat, ahol az út két oldalán embertömegek 
kampánytrikókban és zászlókkal a kezükben táncolnak, énekelnek nem törődve a zuhogó esővel. A 
kampányt nem nevezhetjük teljesen demokratikusnak, ugyanis a jelenleg hatalmon lévő párt 
bárhová kiteheti plakátjait, míg az ellenzékben lévő demokratikus párt mozgástere korlátozva van. 
A parkban szervezhetnek kampányrendezvényt reggel kilenc és este hét óra között. Mindezek 
ellenére úgy érezzük, hogy a tavalyhoz képest megmozdult valami ebben az országban. Az ellenzéki 
párt a kampány részeként szabadon beszélhet a problémákról, felvonulhatnak a szimpatizánsok, 
akik elég szép számban szoktak összegyűlni. Azok a kambodzsaiak, akikkel mi beszélgettünk az 
ellenzéki pártra fognak szavazni. Változást szeretnének, de mindannyian hozzáteszik: lehet, hogy 
mégsem lesz változás. 



 

 

 

Ma a Nontok című előadást játsszuk. Mivel ez a mitológiai történet hozzátartozik a délkelet- ázsiai 
országok kultúrájához, a helyi nézők számára nem ismeretlen. Itt az átlagemberek még a mai napig 
is kötődnek ezekhez a történetekhez. Sokkal mélyebben ragaszkodnak az ősi hagyományaikhoz, és 
jobban képezik a mindennapi életük részét, mint odahaza. 

 

2013. július 8.  

Az előadások mai helyszíne a Botanic Cafe and Art Gallery. Tavaly itt mutattuk be először a Carnival-
t. Előadások előtt próbát tartunk a meglehetősen szűk térben, majd ebédelünk. Este a nézőtér 
megtelik. Most is főként európaiakat látunk, de ide már több helyi fiatal jön el.   

 

Az előadás üzenete megérinti a nézőket. Egyértelműen érződik rajtuk egyfajta megkönnyebbülés, 
amely az előadásban felvetett témák kimondása váltja ki. Egyértelmű, hogy a választási kampány 
időszaka erőteljesen aktuálissá teszi előadásunkat. Újra megtapasztaljuk a nézőkkel való 
beszélgetés során, hogy itt sokkal erősebben él az emberekben a szabadság iránti vágy, mint 
Európában. Ebből kifolyólag minden olyan apró momentumot, amely számukra erőt ad a kitartásban, 
teljes nyitottsággal ragadnak meg. Ebből a szempontból nagy tétje van az idei választásoknak is, 



 

 

hiszen talán most először van esélye egy olyan párt kormányra jutására, amely egy demokratikusabb 
és nyitottabb irányba vezetheti az országot.      

Az előadások után megkeres bennünket egy gyulafehérvári román hölgy, aki már nyolc éve él 
Kambodzsában, és jelenleg egy tengerparti luxusszálloda rendezvényszervezője. Meghívást kapunk 
tőle, hogy darabunkat mutassuk be a hotelben, ahol jövőre akár több előadást is meg tud szervezni 
számunkra. Egy idős házaspárt annyira megérint az előadás, hogy egy pár pólót ajándékoz nekünk a 
következő felirattal: „Let me teach you about democracy” (Hagyd, hogy taníthassalak a 
demokráciáról). Ebben a környezetben és az előadás összefüggésében fontos üzenete van ennek a 
mondatnak. Újra megéljük azt, hogy a színház valóban a Találkozások színtere. Találkozás 
egymással… és így, az Istennel is.   

  

2013. július 10. 

A mai napon a Sophiline Arts Ensemble meghívásnak eleget téve, a tánctársulat Phnom Penh-től tíz 
kilométerre lévő Ta Khmao-ban található székhelyére utazunk. Látogatásunk célja egy közös 
tapasztalatcsere. A professzionális tradicionális táncszínház művészeti vezetője Sophiline és 
amerikai származású férje, John fogad bennünket. A táncosokból és zenészekből álló társulat 2006 
óta működik, előadásaikkal a világ számos országát bejárták. Egy évben több hónapot turnéznak, 
főként Amerikában, Kínában, Thaiföldön, Indonéziában, de néha eljutnak Európába is. Mivel 
független társulatról van szó, Kambodzsa Kulturális Minisztériuma anyagilag nem támogatja őket, 
így pályázatokból, az előadások bevételeiből és főként amerikai forrásokból tartják fenn magukat. 
A táncosok és a zenészek állandó fizetést kapnak. Most, hogy kevesebb pénzt tudtak pályázni, 
hetente kétszer, reggel nyolctól délután háromig próbálnak. Idén június óta kezdtek el foglalkozni 
környékbeli gyerekekkel, akiknek iskola előtt vagy után táncot tanítanak. 

 

A társulat székhelye a város szélén található. Középpontjában a szabadtéri színház áll, amely egy 
hatalmas területen fekvő, gyönyörű szobrokkal körülvett, többszintes építmény. A színpad mögött 
végighúzódik egy díszes szoborcsoport, amelyből három „arcos torony” emelkedik a magasba, 
fejükkel mind a négy égtáj fele fordulva. Ezen a színpadon mutatjuk be mi is az előadásunkat. A 
szobrok és az egész környezet egy olyan fenséges hangulatot áraszt, amelyben az előadás egy ünnepi 
eseménnyé emelkedik. 



 

 

A Nontok előadásunk után az itteni társulat is megmutat két előadásrészletet. A táncosokon 
egyértelműen érződik a szakmájuk iránti alázat, amely valamelyest összefügg a vallásosságukkal is. 
Színpadra lépésüket egy rövid meditáció előzi meg, és ebből a figyelemből kezdik el a koreográfiát. 
Sophiline, mint koreográfus, szintén egy rövid belső meditációval készül rá a jelenet elindításához. 
A táncosok mozdulatai apró részletességgel vannak kidolgozva, nincsenek bakik, fölösleges 
bemozdulások. Nagyon erős figyelemmel dolgoznak. A koreográfiát egy hét tagból álló zenekar 
kíséri, akik kottából játszva követik az előadás menetét. Itt is fontos szerepe van a tradicionális 
zenének. 

 

Lassan búcsúzunk a társulattól, mert ebéd után egy közös tréningre kerül sor az Eric által 
beszervezett egyetemistákkal a Botanic Cafe-ban. A műhelymunkán részt vesznek azok a tanárok 
is, akikkel tavaly ismerkedtünk meg, így egy nagyon színes társaság gyűl össze. A tréning nagyon 
szépen megtörténik mindenkiben, a gyakorlatok egy másik, mélyebb kapcsolatba terelnek 
bennünket. Többen arról számolnak be, hogy megnyugtatta és felszabadította őket ez a két óra. 
Közben annyira jó érzés látni, hogy legalább hat nemzetből tevődött össze ez a tréningező csoport. 
Sokat beszélünk arról, hogy mennyire fontos a világban az alkotás, a kreativitás mellett dönteni, 
hiszen ennyi és egymástól ennyire eltérő nemzet akár háborúzhat is, vagy verekedhet is egymással. 
De mi egy békés műhelygyakorlat mellett döntöttünk és innen továbbmenve, talán ezt a lehetőséget 
kell hirdessük. Újra megtapasztaljuk, hogy a színház képes hidat építeni az emberek között.  

 



 

 

A jó hangulatnak köszönhetően közösen megyünk el vacsorázni az egyik vendéglőbe. Miközben 
beszélgetünk, megtudjuk, hogy az itteni életritmusban, a kambodzsai emberek számára nem alakult 
ki a reggeli-ebéd- vacsoraidő. Akkor esznek, amikor éhesek, ehhez még hozzákapcsolódik az, hogy 
akkor alszanak, amikor álmosak. Lefekvés előtt például nem öltöznek át alvó ruhába. Leterítnek 
valamit a földre, majd miután kialudták magukat, továbbindulnak. Természetesen mindezt segíti 
az itteni időjárás, hiszen soha nincs hideg. Legfeljebb az eső elől kell behúzódni valahová. A fiatalok 
számára eléggé meghatározó a családfő akarata, hiszen a tradicionális családmodell szerint, akkor 
mennek egyetemre- vagy állnak munkába, akkor házasodnak, amikor az apa ezt meghatározza. 

A vacsora befejeztével újabb terv, egy közös előadás ötlete is megszületik, így lesz amiért jövőre 
visszatérjünk ide is. 

 

 

2013. július 12. 

Meghívást kapunk a Siem Reap-i  „Phare” (magyarul: világítótorony) cirkusziskola esti előadására. 
Az iskola a „Phare Ponleu Selpak” nevű battambangi non-profit egyesület keretén belül működik, 
amelyet nyolc fiatal művész hozott létre 1994-ben, és a helyi fiatalok számára számos művészeti 
képzést biztosít. A cirkusz menedzsere, Xavier Gobin fogad bennünket. Neki köszönhetően holnap 
itt fogjuk játszani a Carnival című előadásunkat. 



 

 

 

A beszélgetésből megtudjuk, hogy az egyesületet és az iskolát franciaországi pénzalapból tartják 
fenn. Xavier hét évvel ezelőtt érkezett Franciaországból, hogy táncot és mozgást tanítson, mivel 
előtte hivatásos táncosként dolgozott a világhírű és általunk is nagyon kedvelt Maurice Béjart 
társulatában. Kiderül, hogy táncosa volt a Balet for life című előadásnak, amelyet példaértékűnek 
tartunk, így szakmai tanulmányozás végett évek óta vetítjük a diákjaink számára. Már csak mazsola 
a tortán mikor rájövünk arra, hogy Xavier rajta van az általunk vetített előadás-felvételen.Ahogy 
elfoglaljuk a helyünket a cirkuszi sátorban, olyan érzésünk van, mintha megszólítana a tér. Van 
valami titok, valami varázs, amely átjárja ezt a helyet. Ez a cirkusziskola arról híres, hogy a cirkusz 
és a színház elemeit egyaránt használja. A mai előadás címe A kaland, és egy fiatal fiúról szól, aki 
a jobb élet reményében elhagyja szülővárosát. A tékozló fiú története jut eszünkbe, hiszen a hosszú 
kóborlás, tékozlás és csalódások sora után, a fiú itt is visszatér a családjához, akik szeretettel 
fogadják vissza. A jól követhető dramaturgiai szál minden pillanata cirkuszi mutatvánnyal van 
fűszerezve, így nem szűkölködik zsonglőrmutatványokban, bohócjátékokban és meghökkentő 
akrobatikai elemekben sem. 

 

A tánc és az élő zene mellett a mi figyelmünket megragadják a színházi pillanatok.  A fiatal artisták 
hatalmas figyelemmel és koncentrációval dolgoznak, hiszen bármilyen apró hiba végzetes lehet. 
Viszont mindvégig nagyon szépen használják a derűt. Valami olyasmit látunk, amit a színházban is 
folyamatosan keresünk: minden szereplő bohóc is egyben, akár a leghajmeresztőbb mutatvány 
közepette is. Jó példáját látjuk annak, hogy a színészi játék egyik kulcsa a legnagyobb 
koncentrációt, amely mégis könnyedséggel van végigvezetve.   

  



 

 

2013. július 13. 

Annak ellenére, hogy a thai partnerünk turnéra szánt költségvetése véges, mégis a város egyik 
legdrágább helyén foglaltak szállást, azzal az indokkal, hogy a tavaly is itt laktunk. Jellemző az 
itteni gondolkodásmódra, hogy bár a szándék a pénz megspórolása, nem természetes az, hogy utána 
nézzenek más lehetőségeknek és egymáshoz viszonyítsák az árakat, megkeresve a legolcsóbb 
változatot. Ez a fajta szervezői munka itt teljesen hiányzik. Természetesen a mi európaiságunk és 
osonós mivoltunk mást sugall, így interneten keresztül keressük meg a legjobb lehetőséget, ami azt 
jelenti, hogy a mostani ár negyedéért, fejenként napi két és fél dollárért találunk szállást. Mikor 
előállunk ezzel a lehetőséggel, thai barátaink nagyon megörvendenek, és azonnal átköltözünk az új 
panzióba. 

 

Ma este kilenc órától, a cirkusziskola előadása után fogjuk kezdeni a Carnivalt. Már délután 
előkészítjük a díszletet és a kellékeket, hiszen a nézők miatt az átállási szünet nem lehet több öt 
percnél. Készülve a mi előadásunkra, a színfalak mögül figyeljük a cirkusziskola előadását. Érdekes 
megnézni innen is azt, amit a tegnap a nézőtérről láttunk. Lenyűgöz bennünket az a figyelem, 
amellyel a színfalak mögött készülnek, ahogy izgulnak egymásért, és ahogy örvendenek annak, hogy 
a kollégának bent sikerül a bravúr. A cirkuszban nem lehet kilazítani, vagy mellékesen kezelni az 
előadást. Az egymás iránti erős bizalom, a veszély jelenléte hihetetlenül össze tud hozni egy 
csapatot és figyelmessé teszi az embereket. Természetesen mindez a színházban is nagyon fontos, 
még akkor is, ha a veszély jelenléte közel sem annyira hangsúlyos. Manapság az erős csapatra, 
összefogásra jellemző értékek egyre inkább lemorzsolódnak, így jó érzés és tanulságos látni ezeknek 
a kambodzsai fiataloknak a hozzáállását. Talán az sem mellékes, hogy mindezért ők napi öt órát 
képesek feláldozni a gyakorlásra. 

Otthon is ezt próbáljuk keresni és megtartani az Osonóban, ezt tanítjuk a diákjainknak is, még akkor 
is ha már nehezebben tudják megérteni, megérezni a fiatalok. A világ által, a fiatalokba belesulykolt 
téves önkép és önbizalom mind akadálya annak, hogy ez a figyelem és csapatszellem létrejöjjön. 
Talán a kulcs a kíváncsiság, a tanulás vágya, a keresés és nem utolsó sorban az alázat lenne. 



 

 

 

A cirkuszi előadás után, a Carnival egy teljesen más hangulatot, érzésvilágot teremt meg a 
nézőkben. Az emberek errefelé ritkán találkoznak kimondottan színházi formával, így nagyon 
figyelik az előadást. Előadás végén a helyi kambodzsai fénytechnikus lelkesen meséli, hogy számára 
milyen nagy élmény volt, Xavierrel pedig a jövőbeli tervekről beszélünk. Szívesen látnak bennünket 
egy tréningsorozat tartására itt a cirkusziskolában.   

Örvendünk a meghívásnak, majd vacsoránkat a külföldiek körében nagy népszerűségnek örvendő 
„night market” környékén fogyasztjuk el. Miközben vizet vásárolunk az egyik üzletben, a polcon 
felfedezzük a kürtőskalácsot is. 

 

 

2013. július 15. 

Reggel a Siem  Reaptól háromórányira, a thaiföldi határtól 110 km-re lévő Battambangba utazunk. 
Az ebédet követően a szokásos módszerrel, három tuk-tukba bepakolva megyünk az előadásunk 
helyszínére, a Phare Ponleu Selpak cirkusziskolába, amely tavaly is helyet adott a Carnival 
bemutatásának. Az egyik sofőr mikor meglátja a díszletelemeket, érdeklődni kezd arról, hogy kik 
vagyunk és mit csinálunk. Nagyon belelkesedik, mikor elmondjuk, hogy egy társulat vagyunk és este 
előadásunk lesz, hiszen ő is meg szeretné nézni, sőt elhozza az egész családját, mert még soha nem 
láttak színházi előadást. 



 

 

 

Az előadást hét órától kezdjük. A szervezők munkájának köszönhetően hatalmas az érdeklődés, több 
mint 200 ember gyűl össze. A külföldiekből és helyiekből álló nézők számára kevésnek bizonyul a 
nézőtér, így van, aki a földön ül, az idősebbeknek pedig pótszékeket, pótpadokat hoznak. Az 
amfiteátrumszerű térnek nagyon jó energiája van, mivel minden figyelem a középpontba, azaz a 
színpadra irányul. Az előadás színházi formája megragadja az embereket. Az, hogy itt nagyon ritkán 
látnak ilyen jellegű előadásokat, kíváncsivá teszi a nézőket. Az előadás végén megkeres bennünket 
egy kisebb csoport középiskolás amerikai fiatal, akik egy pályázat által másfél hónapot töltenek el 
Kambodzsában, hogy ismerkedjenek az emberekkel, az ország történelmével és az ázsiai kultúrával. 
Mindannyian nagyon szimpatikusak, és beszélgetésünk végén azzal válunk el, hogy jövőre talán 
Erdély lesz az új célállomásuk... 

Többen is megkeresnek bennünket és újabb meghívásokat kapunk a jövő nyarat illetően, így egy 
újabb turnélehetőség körvonalazódik ki számunkra. 

  

2013. július 16. 

Az utolsó napunk Kambodzsában… 

Délután a Padma’s nevű étterembe megyünk, ahol a walesi származású tulajdonos Darren és 
kambodzsai felesége várnak bennünket. Ma egy izgalmas kalandba vágunk bele, ugyanis az 
előadásunkat itt tartjuk az 5x6 méteres kisvendéglőben, míg a nézők az étterem előtt, illetve az 
utcán fognak ülni és állni. 



 

 

 

Darrentől megtudjuk, hogy Battambang Kambodzsa kulturális központja. Itt kevés a látnivaló, 
viszont a kulturális események sokasága ide vonzza a turistákat. Például ebben a kis utcában is két 
képzőművészeti galéria van, a harmadikat most alakítják ki. Olykor, a száraz évszakban lezárják az 
egész utcát és egész napos kulturális eseményeket szerveznek. Ez a pezsgő művészeti lüktetése a 
városnak a vörös khmer rezsim előtti időből származik, amikor virágzott Battambang kulturális 
élete. Öt színházépülete volt, és múzeumok, kiállítótermek, sportközpontok épültek az akkori 
növekvő népesség igényeinek kiszolgálására. Aztán a Pol Pot vezette vörös khmerek uralma alatt 
mindennek, így a pezsgő kulturális életnek is vége szakadt. A ’90-es évek közepén történt politikai 
változásokat követve egyre több külföldi költözött a városba, akik újra megpróbálták felvirágoztatni 
a hamuiba heverő kulturális életet. Az egykori színházak közül ma csak kettő működik, és bennük 
kimondottan tradicionális tánc előadásokat lehet látni. Három színházépület teljesen 
használhatatlan.  Darren elmeséli a nagy tervét, amely számunkra igencsak ismerős. Az egyik 
elhagyatott színházépületet szeretné megkapni az államtól, hogy az felújítva egy kulturális 
központtá átalakítsa, amely ingyenes programokat biztosítana a helyiek számára. Persze itt sem 
könnyű megtalálni a kivezető és eredményes utat a bürokrácia útvesztőjéből, főként, hogy az épület 
is nagyon tönkre van menve, de  ez nem töri le Darren lelkesedését. 

 

Az előadásnak nagyon izgalmas hangulatot ad a tér. Miközben mi „bent” játszunk a kisvendéglőben, 
sem ajtó sem ablak nem lévén, a nézők „kintről” néznek bennünket. Van, aki a földön kapott helyet, 
mások pedig széken ülnek, és többen a járdán és az úttest egyik részén állnak. Kíváncsian állnak 



 

 

meg a motorbiciklik, a tuk-tukok, és ámulva nézik az előadást. Megtörténik valami. A színház varázsa 
megállítja az időt. Kivételesen szép pillanat, amely újra megerősít bennünket abban, hogy a 
színházzal el kell menni az emberek közé. Nem számítanak a körülmények, a színház csodája bárhol 
meg tud születni. Ezt igazolják vissza a nézők is az előadás utáni beszélgetésen. Van, aki arról 
számol be, hogy az előadástól lendületet kapott a cselekvésre, ahhoz, hogy tovább folytassa 
misszióját, mint tanár. Más lehetőség hiányában csak a művészet maradt a szabadság hirdetésére 
vélekedik Darren kambodzsai felesége, aki maga is fest. Saját bevallása szerint, csak ekkor érzi 
magát igazán szabadnak. Darren lelkesen meséli, hogy valamikor ő is színész és rendező volt, de 
nyolc éve már nem foglalkozik színházzal. Az előadásunk kapcsán viszont kedve támadt alkotni, 
játszani és a színházon keresztül eljutni az emberekhez. 

 

Darren és felesége megköszönik, hogy ebben a kis térben bevállaltuk az előadást, és azt sem 
titkolják, hogy visszavárnak, hiszen több tervük is született egy jövőbeli közös munka tekintetében. 
Természetesen mindehhez nekünk is nagy kedvünk van, így azzal a tudattal búcsúzunk, hogy még 
visszajövünk ide is. 

A vacsoránkat a Fehér rózsa nevű étteremben fogyasztjuk el. A számlára közel fél órát várakozunk, 
mert 11 személy rendelésének összeírása és a végösszeg kiszámolása a hatodik alkalom után sem 
sikerül a két pincérnek. A számológép mindig más eredményt mutat. Végül a telefonjaink 
segítségével mi is csatlakozunk a számoláshoz, hogy még záróra előtt tudjuk kifizetni a saját 
vacsoránkat. Még egy párszor összeadjuk a tizenhat tételből álló számsort, amíg egy csapatmunka 
eredményeként, fél óra után kezünkbe kapjuk a helyes, 32 dollár végösszeget tartalmazó számlát. 
Otthon ez természetesen másképp működni, de szemmel láthatóan ez a fél óra úgy a kambodzsai 
pincéreknek, mint thai barátainknak simán belefér. 



 

 

 

A szállodába való érkezésünkkor kiderül, hogy a csapatunk egyik tagjának a szobájából eltűnt egy 
száz lejnek megfelelő pénzösszeg. Feltételezéseink szerint az elkövető a takarítónő lehetett, bár 
bizonyítani nem tudjuk. Miután az egyik alkalmazottal megvizsgáljuk az ügyet, és semmi 
eredményre nem jutunk, a hotel igazgatója elnézést kér a kellemetlenségért és ideadja az összeget. 

Fáradtan fekszünk le. Holnap reggel indulunk vissza Thaiföldre… 

 


