
1. nap 

 

2022. június 9-én reggel az iskolánál találkozott egy csapatnyi fáradt, zombi 

szinten lévő diák, másnéven a 7/b. A két osztálynak papíron fél óra csúsztatással kellett 

volna indulnia a busszal, de mint kiderült, a buszsofőrök nem tudtak erről, ezért a két busz 

egyszerre érkezett az iskolához. Körülbelül öt-tíz perc után kiderült, hogy a miénk a bordó 

busz, és miután bepakoltuk a csomagokat alulra, felszálltunk.  

Az első húsz perc elég unalmas volt, de utána Laci és Milán párhuzamosan két 

hangszóróról, két különböző zenét kezdett lejátszani, viszont mivel ez nem volt túl 

kellemes, egy idő után dűlőre jutottak, és egy hangszóróval folytattuk, aminek az 

eredménye a We will rock you és Barbie girl szerű klasszikusok kórusban énekléséhez 

vezetett. 

Két óra utazás után megejtettük az első pisiszünetet, ahol természetesen a fiúk 

felvásároltak mindent, a lányok meg sorban álltak, hogy kiüríthessék magukból az utazás 

alatt fogyasztott vizet, de mikor Eszti került sorra, problémákba ütköztünk. 1) Eszti nem 

mert bemenni a vécébe, mert ott volt egy tücsök, és 2) mikor kapott zsepit, nem merte 

megfogni az állatot. Győzködtük egy ideig, de végül nekem (Borókának) kellett 

megfognom a ’’vadállatot”.  

Második megállónk fénypontja az volt, amikor a lányvécében ki volt írva a 

„Kérjük a tisztaságot tartsák meg!” mondat, a kérdés csak az volt, hogy milyen 

tisztaságot, csak mert a vécében uralkodó állapotok elég érdekesek voltak. 

Pár óra utazás után megérkeztünk Nagyszalontára, ahol elmentünk a Csonka-

toronyba, ami Arany János Emlékmúzeumként funkcionál. A bejárat előtt Vikit 

szerencsétlenség érte, egy madár madár áldozata lett. A toronyban Arany életéről 

mutattak be tárgyakat és iratokat az öt szinten, a felső szint interaktív volt. Elszavaltuk 

Arany balladáját, az A walesi bárdokat, tettünk egy kisebb sétát Nagyszalontán, ahol 

Kossuth és Arany szobrát néztük meg, majd visszamentünk a buszhoz, ahol az 

idegenvezető információit hallgattuk. 

 Következő megállónk Nagyvárad volt, ahol a székesegyházat néztük meg 

először, meghallgattuk a hozzá kapcsolódó információkat, majd bementünk. Miután 

kijöttünk, tettünk egy sétát Nagyváradon (is), bementünk a busszal a városközpontba. 



Második megállónk a sétálóutca volt, utána pedig a Holnap társaság szobra, utána pedig 

bementünk az Ady Líceumba. Ezután kaptunk szabadidőt fagyizni, ahol mint kiderült, 

Boti az anyukája telefonszámát adta meg a sajátja helyett, és ebből vicces helyzet adódott. 

Utána megnéztük az Ady Múzeumot,  utána fotózkodtunk egyet, majd visszamentünk a 

buszra, hogy elfoglaljuk a szállást.  

A szálláson kiderült, hogy nem egészen olyan volt, mint ahogy azt mi vártuk, a 

lányok szobái kicsik voltak, a fürdők alacsonyak és szintén kicsik, de a vacsora nagyon 

finom volt. Mivel későn értünk a szállásra, ezért a tanárok kitolták a lefekvés idejét. Az 

estét a takarodóig a fiúk szobáiban töltöttük, illetve megbeszéltük, hogy másnap hogyan 

keltjük Danit az énekléssel, majd lefeküdtünk aludni. 

 

  



2. nap beszámoló 

(fiúk beszámolója) 

Nyolc órakor volt az ébresztő, bár sokan korábban felkeltek, hogy felköszöntsék 

Sári Danit, aki rendkívül meglepődött. 

8:15 körül elmentünk reggelizni, amit mindenki maga állított össze.  Voltak 

különféle sonkák és feta sajt, inni teát lehetett. Ezt követően mindenki készített magának 

ebédet aznapra.  

Kis késéssel ugyan, de elindultunk, és körülbelül fél óra alatt oda is értünk a 

Medve-barlanghoz. Tartottunk egy mosdószünetet, majd elindultunk a barlang belsejébe, 

ahol a kinti hőség ellenére rendkívül hűvös volt. A barlangban gyönyörűséges látvány 

tárult a szemünk elé. A cseppkövek elképesztőek voltak, némelyek úgy néztek ki, mintha 

faragták volna. A barlang névadói, a medvecsontvázak is nagyon érdekesnek bizonyultak, 

amik nagy része egy helyen volt szétszórva, de volt egy, ami összerakva volt található 

egy kijelölt részen. A barlangból kijőve láttunk rengeteg standot, ahol érdekesebbnél 

érdekesebb dolgokat akartak ránk sózni.  

A Medve-barlang után a Pádis-fennsík felé vettük az irányt, ahol megindultunk a 

Ponor-rét felé.  Milánt a sérülése miatt (kiment a bokája) a busznál kellett hagynunk, mert 

tovább már nem tudott jönni. A fennsík egy magas pontján visszhangtesztet csináltunk. 

Mikor a Ponor-rétre értünk, kaptunk kb. fél/egy óra szabadidőt, mivel úgy nézett ki, hogy 

esni fog, és esett is, így gyorsan visszarohantunk, és lepihentünk egy kb. az út felénél lévő 

pihenőponton. Mikor elállt az eső, gyorsan visszamentünk a buszhoz. 

 

2. nap 

(egy lány beszámolója) 

Reggel, mivel Sári Dani szülinapja volt, elmentünk ébreszteni a Boldog szülinapot 

dallal. Ehhez felkeltünk hatkor, és felkeltettünk mindenkit, aki korábban jelezte, hogy 

részt venne benne. Miután mindenki elkészült, közösen bevonultunk a szobájukba, 

énekeltünk, majd adtunk neki egy sajtreszelőt ajándékként, illetve Boróka adott neki egy 

tollat, amit korábban tőle szerzett. Utána mivel még volt idő ébredésig, mivel az csak 8 

órakor volt, bent maradtunk a fiúknál páran beszélgetni.  Később visszamentünk a saját  



szobánkba átöltözni,  majd mentünk reggelizni. Reggelire mindenki eldönthette, mit kér, 

ki voltak rakva ételek, illetve kaptunk rántottát is. Lehetett vinni teát, aki akart, majd utána 

csomagolni szendvicseket ebédre. Kaptunk mellé kekszet, és mindenki rakott innivalót 

is. 

Utána volt egy körülbelül félórás buszút, amivel eljutottunk a Medve-barlanghoz. A 

busz lerakott minket lent, a hegy aljánál, majd felsétáltunk a bejárathoz, ahol lépcsőn 

jutottunk el a bejárathoz. Át kellett menni egy fémdetektoron, ami bár nem működött, egy 

biztonsági őrt utánunk. Mikor beértünk a barlangba, azonnal érezni lehetett, hogy 

hűvösebb van, ami a kinti meleg mellett nagyon jólesett. Voltak külön termek, ahol 

különböző csontokat ,és cseppköveket lehetett látni, illetve volt egy hosszú folyosó, ami 

a vizesebb részeken vitt minket keresztül. Mikor mindent megnéztünk visszafordultunk, 

és egy felső úton mentünk vissza, majd ki.  

Ezután buszoztunk körülbelül egy órát, majd megérkeztünk a Pádis-fennsíkhoz. Ott 

sokat sétáltunk, mivel egy hosszú úton mentünk, majd ott is jöttünk vissza. A hely nagyon 

szép volt, és nagyon hangulatos. Állatok is voltak, például lovak és birkák, de később 

felbukkantak a terelő kutyák is. Eleinte csak sétáltunk, és néha megálltunk, de egy idő 

után leálltunk, és kitalálta, nem is tudom ki, hogy guruljunk le a dombról. Minimum tízen 

legurultunk, majd utána próbáltunk felállni, ami elég nehezen ment, és sokáig is tartott, 

mert elszédültünk. Még párszor megálltunk, de egyébként haladtunk rendesen. Mikor 

odaértünk, voltak, akik fotózkodtak, mások meg leültek pihenni. Viszont öt- tíz perc után 

elkezdett esni az eső, így elindultunk vissza. Mikor elértünk egy tető alá, megvártuk, míg 

elcsitul az eső, majd azután mentünk tovább. Miután visszaértünk a buszhoz, mindenki 

úgy el volt fáradva, hogy szinte beesett a buszba.  

Körülbelül fél óra út után megálltunk, hogy megnézze az idegenvezetőnk, milyen idő 

lesz az elkövetkező pár órában, de mivel eső volt, nem mentünk el a vízeséshez, ami a 

harmadik program lett volna, hanem elindultunk vissza.  

A buszban ismét szólt a zene, és sokan énekeltek is. 

Ez a nap érdekes volt, mert kirándultunk, és a hely is nagyon szép volt.  

  



3. nap (egy lány szemszögéből) 

A harmadik nap keretein belül ellátogattunk Algyógyra, ami a Gyógy patak 

partján fekszik. Ezen a helyszínen néztük meg az egyik régi római fürdő maradványát, 

ami arról volt különleges, hogy termál vizű. Ezek után elmentünk, és megcsodáltuk az 

ottani patak 15 méter magas termál vizű vízesését. Ennek a vízesésnek az a 

különlegessége, hogy télen is ugyanolyan szépen zuhog, és nem fagy be.  

Algyógy után látogattunk el Gyulafehérvárra, ahol a Szent Mihály-

székesegyházat néztük meg. A templom belső terébe is bementünk, ahol koszorúztunk, 

megnéztük a sírhelyeket, és a különböző díszítések jelentésére is kitért az 

idegenvezetőnk. Majd elsétáltunk a 3. kapuhoz, és megcsodáltuk az ottani szobrokat is. 

A gyulafehérvári séta után ellátogattunk Nagyenyedre, ahol az 1904-ben felavatott 

emlékművet megkoszorúztuk, és meghallgattuk az emlékmű történetét, hogy miért 

állítottak. Ezek után a Bethlen Gábor Kollégiumba látogattunk el. Ott pont 

belecsöppentünk a kollégium alapításának 400. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségbe.  

Végül elutaztunk Torockóra, a szálláshelyre. Az ottani táj megragadta a 

figyelmünket,  alig volt olyan pillanat, amikor nem azt csodáltuk.  

Összességében a 3. napon inkább kulturális és történelmi élményekkel 

gazdagodtunk, viszont a természeti szépségek se maradtak ki. Ezen a napon is jól éreztük 

magunkat. 

3. nap (egy fiú szemszögéből) 

A szombati napon elég korán keltünk, mert reggel hét órakor már reggeliztünk. 

Erre volt háromnegyed óránk, majd kb. tíz perc, hogy bepakoljunk a buszba.  

Nyolckor már el is indultunk, majd egy elég hosszú, háromórás buszút 

következett. Nagyon jól éreztük magunkat, zenét hallgattunk, és karaokéztunk. Sokan 

elaludtak a buszon, készült sok jó szelfi az alvó emberekkel.   

Tizenegy órakor megérkeztünk Algyógyra, ahol egy nagyon régi termálfürdőt 

néztünk meg, utána elmentünk az algyógyi pataknak a vízeséséhez. Készítettünk jó sok 

képet, majd egy egyórás buszút után megérkeztünk Gyulafehérvárra. Itt megnéztük a 

fejedelmi palota épületét és a püspöki palotát, ahol láttunk öt szarkofágot (Hunyadiak, 



János Zsigmond és Izabella királyné.) Furcsán csöndben volt mindenki, senki sem mert 

beszélni ilyen helyeken, ami szokatlan volt, mert általában nagyon hangosak vagyunk.  

Háromnegyed óra múlva Nagyenyedre ért a buszunk, ahol kívülről, de 

megnézhettük a vártemplomot. A falánál lévő márványtáblánál megemlékeztünk a több 

mint 800 áldozatról, és arról, hogy ezeknek az embereknek emléke örök mementó. 

Betekintettünk a Bethlen Gábor Kollégiumba, amely alapításának 400. évfordulóját 

ünnepelte, ezért nem voltunk ott sokáig.  

Fél hétkor megérkeztünk Torockóra, ahol megvacsoráztunk, és eleredt az eső 

annyira, hogy az úton mintha egy kisebb patak csorgott volna. Így ügyeskedtük magunkat 

át a szállásra, ahol mind a tizenhat fiú egy légtérben volt, ezért nagyon jól éreztük 

magunkat. Elég nagy volt a káosz,  és aludni is később tudtunk a kelleténél a nagy 

hangzavar miatt. A fürdőszoba az udvar másik végében volt. Nagyon jó volt alsógatyában 

és egy papucsban átmenni a vizes füvön, majd vissza. Körülbelül tizenegy körül már 

mindenki csendben volt és aludt. 

  



4. nap 

Miután felkeltünk, megreggeliztünk, és bepakoltunk a buszba, majd Torockón 

kezdtük a programunkat 8 órakor. Megnéztük az ott található néprajzi múzeumot, ahol 

sok érdekes dolgot tudtunk meg a város múltjáról. Torockó régen bányavárosi rangot 

viselt, ugyanis jelentős bányászmunka folyt itt. Beleláthattunk, hogy folyik a bányászat 

és a kohászat, láthattuk, hogy készítik a vaskenyeret. Ahogy neve is mutatja, ez volt az itt 

élők kenyere, ebből tudtak megélni.  

Utána megnézhettünk egy helyi tiszta szobának a berendezését. Ezt a szobát nem 

használták, szinte csak vendégek érkezésekor vették igénybe. Érdekessége, hogy a székek 

háttámlájának tetején látható jelek állásából, a székek átrendezésével lehetett látni, hogy 

a ház lakói vagy éppen a vendég és a lakók milyen kapcsolatban vannak az adott időben.  

Emellett megpillanthattuk a helyi népviseletet, azt, amit külön-külön a 

kisgyerekek, a konfirmálók és a felnőttek hordtak, illetve az esküvői ruhát. Mindezek 

mellett pedig még láthattunk, néhány házmakettet is. Minden ház megtalálható a faluban, 

amelyek alapján a makettek készültek. 

 A néprajzi múzeum után felsétáltunk a Székelykő lábához, nem sokáig, de a 

kilátás így is lenyűgöző volt. A hegy lábától lehetett látni Torockó temetőjét. Ez a temető 

azért érdekes, mert itt a sírokat a dombokba ássák be, és egy kis kamrába helyezik el a 

koporsókat. 

Torockó után a Tordai-hasadékot vettük célba. Fél óra buszút után érkeztünk meg. 

Nem sétáltunk végig a szoroson teljes egészében, de azért egy bő órát eltöltöttünk 

összesen a Hesdát- patak mentén, mely végül az Aranyosba ömlik. A falai átlagosan 250-

300 méter magasak, az egyik oldalon a Peterdi-gerinc, a másikon a Kövesbérc-Szindi 

mészkőberinc fut végig. Falaiban 32 a feltárt barlangok száma, a legnagyobb a Porlik-

barlang nevet viseli: 75 méter hosszú, 19 méter széles, illetve 11 méter magas. Ezen 

barlangok érdekessége, hogy a legenda szerint Balika, a II. Rákóczi Ferenc oldalán álló 

betyár ezekben bújtatta el kuruc katonáit a labancok elől. A Tündérvár nevet viselő 

barlanghoz fűződik még egy legenda, miszerint ezt a barlangot tündérek lakják, és Szent 

György napján ezek a tündérek előbújnak a barlangból, és az ott található kincseket akkor 

hordják ki.  



Magának a hasadéknak a keletkezéséről is van egy legenda, amely Szent 

Lászlóhoz fűződik. Mikor a kunokkal küzdött Torda mellett, menekülnie kellett a 

seregével együtt, de a kunok üldözőbe vették őket. Ekkor Szent László az égre emelte 

tekintetét, és imádkozni kezdett. Imáját Isten meghallgatta, és abban a pillanatban a hegy 

kettéhasadt, a kunok pedig mind belezuhantak az újonnan keletkezett hasadékba. Sétánk 

alatt alig bírtunk betelni a hasadék és a benne folyó patak szépségével. Láttunk néhány 

hegymászót is, voltak, akik éppen előkészültek, de voltak, aki már félúton voltak a falon 

felfelé. Néhány osztálytársunk látta, ahogy véletlenül az egyikük megcsúszik, és lejjebb 

esik, de szerencsére nem esett baja. Miután mindannyian épségben kiértünk a hasadékból, 

kaptunk fél órát, hogy vásároljunk. 

Ezután egy óra buszút következett, majd megérkeztünk a tordai sóbányához, ami 

a Tordai-hasadék mellett az egyik leglátogatottabb hely Tordán. Sajnos a sor hatalmas 

volt, ezért az ott tervezett két-három órából körülbelül fél óra azzal telt, hogy vártunk 

arra, hogy beléphessünk a sóbányába. Miután ez végre megtörtént, egy gyors mosdózás 

után rögtön megkezdtük utunkat a Rudolf-bányában. Ott rögtön, miután bementünk, volt 

egy hatalmas lyuk, amin ha az ember bekiabál jó hangosan, akkor 16-szorosan 

visszhangozza a bekiabált szót.  

Utána tovább haladtunk, ahol egy kiemelő szerkezetet láttunk. Ezt lovak 

működtették, és jelentősen megkönnyítette a bányászmunkálatokat. Sajnos a sóbányában 

használt lovak mindössze két hónapot éltek a levegő magas sótartalma miatt. Utána 

lejjebb mentünk egy emeletet, ahol letekinthettünk a Terézia-bányába, ahol a föld alatti 

tó található meg, amin 16 éves kortól csónakázni van lehetőség. Utána 13 emeletet 

ereszkedtünk, ahol megláttuk a biliárdasztalokat, minigolf pályákat, pingpongasztalokat 

és az óriáskereket. Itt egy óra szabadidőt kaptunk, s míg valaki minigolfot játszott vagy 

biliárdozott, addig a csoport felével leereszkedtünk még 13 emeletet, hogy lejussunk a 

Terézia-bányába. Sajnos mivel még nem voltunk 16 évesek, csónakázni nem nyílt 

lehetőségünk, de azért szép volt anélkül is, hogy vízre szálltunk volna. Utána már csak 

annyira volt idő, hogy felmenjünk a földszintre, és elinduljunk Bonchida felé. 

Egy órát utaztunk a buszon, majd megérkeztünk a Bánffyak várkastélyához, amit 

neveznek még Erdély Versailles-ának is. Sajnos, az állapota nem épp a legjobb volt, de a 

felújítási munkálatok már megkezdődtek. A kastély belsejében található egy U alakú 

istálló, az ott talált szobrok kiállítása, amiket egy híres szobrász, Johannes Nachtigall 



készített, illetve van négy bástyája is, melyek közül egyet még az építése alatt ki kellett 

támasztani, mert megdőlt.  

Félórás buszút után megérkeztünk Székre, ahol kiválóan elkészített töltött 

káposztát és csörögefánkot ettünk, volt néhány osztálytársunk, akik három tállal megettek 

mindkettőből. Utána következett a néptáncbemutató, ahol megismerkedtünk a széki 

viselet történetével, illetve az egykori ellentétekkel a szegek között, amelyből Széknek 

három van: Felszeg, Csipkeszeg és Forrószeg. Miután bemutatták azokat a táncokat, 

amelyeket csak tudtak, utána az osztályunk ki is próbálta a lépéseket, mégpedig a négyes 

táncét. Volt, akinek jól ment, de azért még lenne mit gyakorolnunk.  

Utána elfoglaltuk szálláshelyeinket, majd körülbelül 11 órakor lefeküdtünk. 

  



Az 5. nap 
 

Ez a nap is csodálatosan indult. 6-kor élénk madárcsiripelés közt 

ébresztettek minket a tanárok. Gyorsan összepakoltunk és 7-re már mindenki 

készen állt, hogy elfogyaszthassuk ínycsiklandó reggelinket. Az asztalon volt 

mindenféle jó: friss kenyér, meleg tea, sajt, szalámi, sonka, párizsi és uborka. 

Miután jóllaktunk elvettük előre becsomagolt uzsonnáinkat (amik két szendvicsből, 

két kekszből és egy vízből álltak) és vidáman útnak indultunk, hiszen az eddigi 

napok is jó hangulatban teltek és ez az utolsó nap. Mégis mi baj történhetne? 

Szóval túláradó pozitivitással útnak indultunk. A buszon gyorsan telt az idő. 

Zenét hallgattunk, beszélgettünk, vagy éppen aludtunk. Én éppen, hogy csak 

lehunytam a szememet, már ott is voltunk az első megállónál: Kolozsvárnál. 

Először a Házsongárdi temetőhöz mentünk. Bár sok időt nem tölthettünk el benne, 

meglátogattuk Dsida Jenő síremlékét. Letettük a koszorúnkat és elolvastuk a 

sírfeliratot. Őszintén szólva, amikor a végéhez értünk még a hideg is kirázott. 

Ezután elhaladtunk a János Zsigmond Unitárius Kollégium mellet, ahol (mint 

kiderült) Tempfli Ágota tanárnő, az osztályfőnök helyettes is tanult. Következőnek 

a Szent Mihály templomot és az előtte álló Mátyás szobrot csodálhattuk meg. A 

templom belsejébe sajnos nem mehettünk be, viszont észrevettünk egy elég furcsa 

dolgot a külsején. A hatalmas ajtó a felette díszelgő címerrel és szoborral együtt 

nem középen volt. Teljesen el volt csúszva, így a bejárat szembetűnően 

aszimmetrikus volt. Ezek után egy villanykörtékkel teliaggatott utcán haladtunk át, 

aminek végén Bocskai István  emléktáblájára vethettünk néhány pillantást. Kiérve 

a villanykörték tengeréből megpillantottunk egy kellemesen hívogató fagylaltozót. 

Engedve a csábításnak fagyival a kezünkben tértünk vissza piros buszunkhoz 

(vagyis tértünk volna, ha nem ettük volna meg mindet addigra). Újabb egy órát 

utaztunk, amit én teljes egészében végigaludtam. Csak amikor megálltunk 

Bánffyhunyadon, akkor ébredtem fel. 

Sajnos a másik csoport megelőzött minket, ezért várnunk kellet egy keveset, 

de legnagyobb meglepetésemre pár perc ücsörgés után már bent is voltunk a 

református templom belsejébe, ami egy cseppet sem hasonlított a szokványos 

református templomokhoz. A kazettás plafon minden kazettáján különböző 

elképesztően szép  virágmintákat lehetett látni. Ez már önmagában gyönyörű volt, 



de ezen kívül a falakat élénk piros szőttesek borították mindenhol (nekem ezek 

tettszettek a legjobban) és az orgona sem volt egy utolsó látvány. Miután kiértünk 

ebből a kis csodából  a közeli boltokban vásárolhattunk. Én az előző napokon nem 

vettem ajándékokat, így hát ekkor pótoltam be a vásárlást. Amikor viszont 

hűtőmágnesekkel, kulcstartókkal és  karkötőkkel megrakodva vissza tértem a 

buszhoz kiderült, hogy az lerobbant. Ezen felül hirtelen az eső is elkezdett szakadni 

így hát egy kis bolt teraszán kellett várakoznunk. Szerencsére a probléma 

megoldódni látszott, így nem sokkal később, már folytathattuk utazásunkat. Ekkor 

még nem sejthettük, hogy a gond még közel sincsen megoldva. 

Az eső valamikor útközben elállt, így a következő megállónál már ragyogó 

napsütésben pihenhettünk. Sajnos az egyik osztálytársam, név szerint Rebeka, 

ekkora már nagyon rosszul volt, még hányt is, viszont nem engedték be a mosdóba, 

mivel az fizetős volt, de nem volt nála pénz. Ameddig ez történt a többiek leültek 

beszélgetni. Ekkor tudtuk meg a szörnyű hírt, miszerint a buszunk végleg lerobbant. 

Rendeltek ugyan másik buszt, de az csak este 7-re ért el hozzánk és utána még 

hosszú órákat kellett volna utaznunk hazáig. Emellett az említett busz mindössze 

18 személyes volt, ezért az osztályt meg kellett felezni. Szerencsére sokan 

vállalkoztak arra, hogy ott maradnak, ennek köszönhetően nem a tanároknak kellett 

eldöntenie ki marad és ki megy. Mi, akik úgy döntöttünk, hogy megyünk átpakoltuk 

a csomagunkat a másik osztály buszába és velük együtt utaztunk haza. Az úton 

egyszer megállítottak minket a rendőrök, a határnál pedig kiderült, hogy az egyik 

lány a bőröndjében hagyta a személyigazolványát, de ezek után már zökkenő 

mentesen haladhattunk tovább. Úgy este 10-re érhettünk haza. A balszerencsével 

teli és az éppen ettől vicces naptól kimerülve hullottunk be immár saját ágyainkba. 

Azt hiszem életemben nem aludtam még ilyen jól. 

 

 

 

 


