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Vera Kínában van 

Második nap (a nyári egyetem első napja) 

Tegnap csodák csodájára tényleg sikerült összeszednem magam és tanulnom, átnéztem az első öt 

leckét, amit vettünk még a suliban (/sulin kívül?). Miután ebben jól elfáradtunk, felkerekedtünk, hogy 

együnk valami jó kínai kaját, ami itt lényegében ugye bármi, csakhogy Dávidot ekkor már sehol nem 

találtuk. Ami csak azért bajos, mert ő az egyetlen, aki valamennyire használható tudással rendelkezik. 

De sebaj, minket sem kellett félteni, magabiztosan benyitottunk egy étterembe, megállapítottuk, hogy 

semmit nem értünk, de valószínűleg hot potot lehet ott venni, majd magabiztosan kivágtattunk. Aztán 

ténferegtünk egy ideig, és ahogy az igényeink az éhségünkkel fordítottan arányosan csökkentek, 

találtunk egy helyet, ahol legalább képek voltak. Legutóbb így talán 3-4 évesen éreztem magam, amikor 

láttam anyát olvasni, megmutatta a könyvét, és kérdőre vontam, hogy mégis hogy lehet ezt élvezni, 

tiszta ákombákom az egész, sehol egy kép. Pff, ezek a felnőttek. 

Mindegy is, különböző fordítóprogramok, segítőkész diákok és nagy-nagy türelem segítségével végül 

sikerült rendelnünk, és ki is hozták a bazi nagy adag kajánkat. Én ezt ettem: 

 

Különben miközben ettünk az eladó videózott minket és nagyon nevetett, de mivel nem értettem, 

mit mondott, ezért úgy döntöttem, hogy valószínűleg még életében nem látott embereket ilyen 

ügyesen pálcikával enni, és el volt ragadtatva. Aztán a másik megjegyzett valamit, valószínűleg azt 

jelentette, hogy semmit nem tudunk mondani csak azt, hogy 谢谢, de azt állandóan mondjuk, de akár 

azt is mondhatta, hogy nahát, milyen udvariasak vagyunk és drágák, hát nem mindent megköszönünk? 

Minél többet gondolkozom rajta, annál biztosabb vagyok benne, hogy halálra dicsértek ott minket. Na, 

mindegy. 

Evés után átmentünk az egyik hídon egy pagodához (igazából nem tudom, mi számít pagodának és 

mi nem, amíg rá nem guglizok, addig mindent így hívok, a téves információimért nem vállalok 

felelősséget). Nagyon jó hangulat volt, az emberek táncolgattak különböző csoportokban, különböző 

stílusokban, különböző zenékre, be lehetett állni, ki is próbáltuk. Az egyik boltív alatt modelles járást 

tanultak páran, elhatároztuk, hogy na, mostantól szép testtartással fogunk járni, ahogy azt láttuk abban 

az öt másodpercben, amikor elmentünk mellettük. Majdnem egy teljes percig be is tartottuk, amíg el 

nem felejtettük örökre. 



 

Én meg egy pagoda talán. Szerkesztés nélkül, ma lusta vagyok. 

 

Kép egy random lánnyal, aki közös fotót akart velünk, valószínűleg a modell testtartás miatt 

Közben az is kiderült, hogy kicsi Budapest, mert Laura nemhogy ugyanazon az utcán dolgozik, mint 

én, hanem ugyanabban az épületegyüttesben, ugyanabban az épületben, négy emelettel alattam. 

Ma pedig elkezdődött a tanítás! És a legeslegeslegelején kezdtünk mindent. Reménykedünk, hogy 

begyorsul majd ez hamar, mert azért valami új tudást szeretnénk, de ha nem, akkor legalább 

aranybiztos alaptudásunk lesz, az se baj. Na meg a középhaladó szint nagyon durva, oda végül csak 

Dávid ment. Az iskolai canteen-ban kajáltunk, lehetett mutogatni, hogy ezt kérem meg ezt. 



 

Ezt csak így itt hagyom 

 

Ez az egyetem egyik épülete, hát nem itt vagyunk 

Délután kulturális program volt, mint ahogy tudja is mindenki, aki olvasta az órarendet (=mindenki, 

feltételezem) és ma ez az operában használatos arcfestések megismerését jelentette. Az elvárásokkal 

ellentétben maszkokra. Megismertük a különböző archetípusokat, amiből négy van: a férfi [sheng], a 

nő [dan] (altípusok közül a királynőt [hua dan] vagy a harcos nőt [dao ma dan] akartam volna 

választani), a jing, ami nem tudom micsoda, mert hamar ellapoztak, és a [chou], ami a csúnya, de vicces 

karakter és a festhető példák közül szerintem csak ilyen volt. És ezt most nem ítélkezően mondom, 

hanem a képek alapján. 



 

A kiindulási pont. Utólag jutott csak eszembe milyen jó Thomas a gőzmozdony lenne belőle 

 

Kettőnk közül egyikünk sem tudja hogy kell ecsetet fogni 



 

Mindketten mosolygunk 

 

Késő délután elindultunk a másik irányba, ami számunkra felfedezetlen terület volt. Aztán meg 

rájöttünk, hogy nem is, mert alig két napja ott jöttünk be, de segond. Találtunk két plázát, és 

rákerestünk, hogy hol a market. 

 

A piac, de biztos lesz majd jobb kép 

Legyetek rám büszkék, első itteni alkudozásom nagyon jól sikerült. 

Rámutatok egy táskára 

维 (ez én vagyok, ez a kínai nevem röviden, kiejtése: Wei, jelentése: dimenzió): How much? 



Eladó: 我不知道他说了什么. 

Telefon számológép elő, nyújtom neki. 

Eladó: 60 

Orsi és Laura a háttérben: Mondd azt, hogy 50! 

维: 40 

Eladó: Ok 

Pénztárca elő, elfelejtettem a mobilomba felvezetni a mai költekezésem, nincs is 40 jüanom. 

维: 36,1? 

Eladó: Ok. 

 

Valószínűleg senkit nem érdekel olyan nagyon de íme a szerzeményem 

Mindenképpen jobban sikerült, mint a srí lankai, ahol véletlenül magasabb árat mondtam egyszer, 

mint az eladó. 

 

Az út közepén egy random jármű 



 

Pár kolival arrébb felújítás folyik, másodpercenként vágnak ki valamit az ablakon. El van kerítve, nyugi 

再见! 

 

Veronika blogjának többi része az alábbi linkeken érhető el: 

1. nap (megérkezés): https://vekinabanvan.blogspot.com/2019/07/1.html  

3. nap: https://vekinabanvan.blogspot.com/2019/07/3.html  

4-6. nap: https://vekinabanvan.blogspot.com/2019/07/4.html  

7. nap: https://vekinabanvan.blogspot.com/2019/07/5.html  

9-16. nap: https://vekinabanvan.blogspot.com/2019/07/6.html  
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