Június 12.
A kimosott zoknik megszáradtak.  Sajnos az éjjel 3x is kiparancsolt a
hasmenés az ágyból, így nem volt nyugodt éjszakám. Tudtam, hogy
lesz majd ilyen, így számítottam is rá. Az európai gyomor nem az ázsiai
higiéniához szokott… Fél 9 körül ébredtem, majd vettem a szálló
büféjében 2 darab 1,5 literes vizet és 1 liter colat. Gondoltam a cola
talán segít, a gyomorproblémán… Felpakoltam, búcsúztam és
elviharoztam.

A határ 12 km-re volt, és délig kellett odaérnem, hogy túl ne lépjem az
5 napos tranzit vízumom idejét. Volt időm még tankolni így tettem egy
10 km-es kitérőt, hogy a mindenki által kiválónak tartott türkmén
benzinnel itassam meg a Ténéré-t. A városba visszaérve egy kis boltnál
álltam meg, gondoltam betankolok wc papírból… Ha a határon kell
éjszakáznom, jobb ha van nálam… A boltnál persze FF:

A kék inges kissrác nagyon beleszerelmesedett a motorba és mint egy
bálványra, úgy nézett rám. A szeme ragyogott, miközben a motor
minden porcikáját végigsimogatta a tekintetével. A kezébe nyomtam
egy matricát és kezet ráztam Vele. Azt a tekintetet látnotok kellett
volna!
11 körül megérkeztem a türkmén kiléptetőhöz. 24 dolcsit akasztottak
le rólam valami motorkiléptetési procedúra szöveggel… Kaptam róla
szép számlát meg igazolást is… Nagyon „örültem” neki. Gondosan
hazaviszem és könyvbe köttetem az eddigi türkmén papírjaimat… A
motozók megint csak az összes csomagomat kibontatták. Szerintem
csak a cuccaim érdekelték…mert közben ment a cimbizés. Fotózkodtak
a motorral, de azt nem engedték, hogy én is lefényképezzem Őket.
Aláírták, majd „finisch” hangzott a „mehetsz” végszó. Kamionos
keresztapám jut a határokon mindig az eszembe. Egyszer voltam Vele,
egy hosszabb úton, amikor is megkérdezte, hogy tudom-e, hogy mi a
különbség a határőr és Isten között??? Vállvonásra elárulta. Aaaaz,
hogy Isten még nem képzelte magát határőrnek!!!! Éééés
keresztapámnak mennnnyire igaza van!!! Kihajtottam a türkmén
határról, majd megálltam az üzbég sorompó előtt. Tudtam én, hogy a
vízumom, csak 13-tól érvényes, viszont június 12. 12:00-ig ki kellett
lépnem Türkmenisztánból… Az első sorompó felnyílt, emberünk nem
figyelte a vízum érvényességét. Kezdtem reménykedni, hátha sikerül
beslisszolnom az országba és húzhatok Buhara felé. A pasport
kontrolnál igyekeztem mindent bevetni, hogy rám figyeljen az ember,
ne az útlevélre. Érdeklődtem az útról, a benzinről, az országról. Hiába…
kiszúrta. Há mondom és most mi lesz? Várjak a „neutral zónában”
holnap reggel 9-ig, amikor a határ nyit… Na mondom király. (Persze
lélekben én erre már fel voltam készülve, a forgatókönyv megvolt, és
már a sátorhelyet is kinéztem mielőtt megálltam az első sorompó
előtt…) Szépen, motorral együtt visszatessékeltek a két határ közé és
kellemes időtöltést kívántak... Mondom bepróbálkozok, hogy a WC-t
használhatom a határon? NEM! Akkor mégis hol? Ugye ismeritek az
üvegtigrisben azt a jelentet, amikor Bodrogi Gyula a kínai turistáknak
egy heveny kézmozdulattal mutatja, hogy a büfé körül minden bokor
WC! Na pont azt a kézmozdulatot képzeljétek ide is! Abban
megegyeztünk, hogy „palat” azaz sátor van… Úgyhogy ez a szitu:

Mivel a laptopot tudom tölteni, így beköltöztem a fészkembe és
nekiálltam a góbi sivatagról egy filmet nézni.

Az eddig borongós idő naposra fordult. Azonnal kiköltöztem az 50
fokos sátorból és nekiálltam főzni.

Spagetti marha-konzervvel és
egy kis fertőtlenítő zámolyi
birspálinka.
Sajnos a bokorlátogatások
száma 4 óra alatt már
kettőnél
tartott,
így
bevettem egy hidratáló
készítményt, melyet az egy éves világkörüli útjáról hazatért svájci
barátomtól kaptam! Köszönöm Riccardo!!!! Remélem hasznomra
válik.

Közben egy tapsifüles merészkedett a közelembe:

Újra esőre állt az idő, így beköltöztem a cseppenő víz elől, a nem kicsit
meleg sátorba. Remélem gyorsan lehűl az idő és nyugodt éjszakám lesz
eső nélkül. Nincs kedvem éjjel esőben bokrot keresni….
Este 18:00 a határőr lakatolja le a kaput, és közben a sátramat kémleli.
Újra kinyitja, majd odajön és megkérdezi, hogy van-e vizem. Mutatom
neki, hogy 1 liter vizem van, két korty colam és fél liter teám. „Haraso”,
reggelig elég… Eltűnt, majd 5 perc múlva egy 4 literes palackkal jelent
meg, melyben volt még 1 liter víz. Ezek szerint a határőrök között is
van ember, méghozzá jó ember! 

Június 13.
Előző nap a határőr javasolta, hogy ne messze sátrazzak, mert itt
vannak sakálok. (A sakál szót mondta, hogy ez üzbégül is ugyan azt az
állatot jelenti-e azt nem tudom) Megfogadtam a tanácsát és a kaputól
5 m-re sátoroztam. Hát az éjjel volt is vonyítás méghozzá nem egy
állattól. Hogy ezek farkasok vagy sakálok voltak azt nem tudom, de
egyértelműen vadállatok vonyítottak, amit mindkét határállomás
kutyái is heves csaholással jeleztek. Elaludtam, majd éjjel kettőkor
kikényszerültem egy bokor körre… Gyors voltam, azt megmondom!!!
 A reggeli ébredés azért nem volt a legenergikusabb, de tudtam hogy
menni kell. 9-kor már járó motorral 1-esben álltam a startvonalon,
hogy nyissák a berácsozott üzbég határt. Végül üresbe tettem, és
megállítottam, mert 9:15-ig nem akartam járatni szegény motort… Jah
sajna reggelre az akis feszültsége 8 V-ra apadt a laptop folyamatos
töltése miatt. Hurrá, már ezt is tudom, hogy álló motorról max 1x
ildomos feltölteni a laptopot. Mivel a berúgó kar be lett szerelve, már
pöccent is a vas. No, nagy nehezen 21 óra kényszerpihenő után
begurultam az üzbég határra. A pasport kontrolnál már mosolyogtak.
Mivel ez egy picurka határ, senki, de senki nem volt rajtam és a
határőrökön kívül az egész állomáson. Gondoltam ez gyorsan fog
menni… Aha, vagy 3 órát ott szobroztam. Szerencsémre egy kedves
angolul jól beszélő határőr hölgy a segítségemre volt az űrlapok
kitöltésében. Persze két példányban kérték, majd egy fülkénél úúújra
elkérdeztek minden adatot, amit számítógépbe rögzítettek. Mutattam
a „mókusnak” hogy ott a papír, arról is leírhatja ám… Többet nem
kérdezett, hanem írta arról…. Kész voltam.  A legnagyobb
problémájuk az volt, hogy a svájci forgalmiban nem találták, hogy a
motor 600 ccm-es. (A papírra én azt írtam) Nagy nehezen
kimatekoztuk, hogy igen, igazuk van!!!! Tényleg!!! Csak 595 az a ccm….
Pfff… A forgalmiba a pasportba meg miiiindenféle dokumentumba
bele bírnak bújni egy egész órára, de azt senki a világon nem nézte
meg, hogy tényleg egy fehér 600-as (bocsi 595-ös) yamahával jöttem,
aminek ez és ez a motor és alvázszáma??? Mert persze az adatbázisba
a számok kellenek, de hogy tényleg az van-e a motoron az
tökmindegy…. Oké, finish….
Motozás… A hengerzsákot és a levehető top case-t vigyem be az
épültbe átvilágításra, az alukoffereket meg nyissam ki. Átvilágítás

megvolt, persze bele nem néztek… fura.. az alukoffereket meg
nagyjából kipakolták meg belekotortak… Az mondjuk érdekes volt,
hogy a telefonba a képeket meg akarták nézni, de a nyakamba
akasztott fényképező nem érdekelte őket… A tableten fotókat
kerestek de a laptopot nem találták meg….. hahaha Hát ezeken jót
mulattam. A gyógyszereimet átnézték, de a motoros kabátom összes
zsebe tele lehetett volna kokainnal… No mind1. Finish, ill FF. Merthogy
a komoly képű határőrök is tudnak mosolyogva Ténérével pózolni! 
Oké, végre bent vagyok. Volt vagy 11 vagy dél már nem tudom, mire
szabadultam Tőlük. Tudtam, hogy van előttem majdnem 600 km
Bukharáig, így igyekezni kellene. Nukusba nem akartam bemenni, de
mégiscsak bekényszerültem, mert a picurka határ után nem volt
pénzváltó, nekem pedig üzbég SUM kellett. Na bekanyarodtam
Nukusba váltani. A bazárt kerestem, de az útbaigazítóm azt mondta ő
is vált nekem. Oké mondom, mennyiért. 1 dollár 3000 SUM. Hm, mivel
a banki árfolyam is annyi, ill. korábbi utazók elmondásából is 3000
rémlett, így belementem. Kaptam 50 dolcsiért 150.000 SUM-ot 1000es
címletekben!

Wow, gazdag vagyok… Itt mindenki ekkora kötegekkel futkozik, sőt
sokszor 100.000 SUM-os kiszerelésekbe már le vannak számolva a
bankók. Nem semmi… Nemrég óta van 5000-es címlet is. Na már most
az utánam érkezőknek némi infó. 3000-ért minden ember szívélyesen
vált. Ugye ez több, mint gyanús. (bár, mondom a baki árfolyam is
ennyi) Bazárban, vagy korrekt boltosnál lehet váltani 5500-5700-ért is.
Nekem Bukharában motoros haverok váltottak 6000-ért. Ezt azért jó

tudni! Hama gyorsan két olyan köteget kaptam volna az 50
dolláromért… Ezt a 6000-es árfolyamot a párom is közölte vele, mert
fórumokban utánanézett, de már nem tudom, hogy mikor kaptam meg
az SMS-t. (nem valami megbízható a kézbesítés) Oké, van SUM-om
tudok venni vizet és ételt. Benzinem még volt 400 km-re. Nekivágtam
az etapomnak. Siettem, mert a határlépés miatt késésben voltam és
nem éjfélre akartam Buharába érni. Tekertem vagy 250 km-t nagyon
erős oldalszélben, ill. homokviharban. Volt hogy nem láttam 200 m-nél
tovább… vízszintesen hordta a szél az út bal oldaláról a jobbra a finom
sárga homokot, mivel ez az út is egy sivatagot szel ketté. A minősége
tűrhető volt, így jöttem 100-110-es tempót 3 órán keresztül….

Ne, ezt nem kellett volna 40 fokban…. Egyszer csak erős kattogó hang
a motorból… Abban a szent pillanatban megálltam. Nem tudtam
elképzelni, hogy mi lehet az…. Őszintén szólva 1 kicsit kétségbe estem.
Mögöttem semmi, előttem semmi (még csak benzinkút sem 100-100
km-re) balra sivatag, jobbra sivatag…. Indítom a motort! Indul, jár, de
kopog. Az olajhőfok 100-110 fok között volt, amit nem tartottam
vészesnek… Vártam 10-15 percet majd nekiindultam. Förtelmes
hangja volt. Sajnáltam, ugyanakkor a teljesítménye megvolt, füstölni
nem füstölt, így azt gondoltam, hogy a primer hajtás anyája (Ez XT-nél
néha-néha előfordul, amit fórumokból tudok) vagy a kuplungkosár
anyája lazulhatott le. Mindegy nincs mit tenni továbbindultam, de már
csak 80-as tempóval kopogó motorral.

A benzinem fogyóban volt, így tankolni akartam.

Üzbegisztánban sok kúton fel van tüntetve a 91-es benzin is, de csak
80-as van, úgy mint itt is. Nem tankoltam. Kihúztam egészen Buharáig,
mondom ott majd lesz rendes benzin. (utólag megtudtam, hogy
tévedtem) No, a szállást csípőből megtaláltam, mert a navimba a
pontos címek már be voltak táplálva. Elfoglaltam a szobát de ennyire
fáradt talán még az egész túra folyamán nem voltam… Üzbég már nem
türkmén, így a hotelokban van net. Azonnal kontaktálltam hazafele,
hogy megérkeztem, de a motorral valami nem oké. Lefeküdtem, de az
agyam csak forgott, a hasmenés is gyötört, így a laptoppal a WC-re
költöztem és bújtam a service manuált, hogy hol lehet a bibi. Nagyon
bíztam, hogy az a bizonyos anya lazult, le mert azt egy fél óra alatt
rendbe vágom.

Június 14.
Reggeli a New Moon Hotelben. Hát 10-es listán nem több 3-nál…

Mind1, tápanyag, irány valami szerelőt keresni. 2 percnyire találtam
egy motorkereskedőt, akihez bekopogtam és kérdeztem, hogy van-e
szervize vagy csak egy 36-os kulcsa, mert egy anyát meg kell húznom.
Kiválóan beszélt angolul a nagyon kedves srác és már az oldalán is
feküdt a motor leszerelt deklivel.

Az anyának semmi baja… a kuplung szétszedése után láttam, hogy az
is fent van rendesen….

A fenébe (hogy finoman írjam…) akkor most mi van???? Közben a
kereskedő srác felhívta a haverjait, akik szerelgetnek a
szabadidejükben. 10 perc múlva már öten + 1 baby álltuk körbe a
„turiszt” motorját.

Reggel fél 10, ami otthon fél 7. Szilárd fent lehet már? Próba szerencse.
Szerintem még ágyban volt, de felvette. (nagy köszi) Mesélem Neki a
diagnózist. Mondja az 5leteke, hallom Rajta, hogy benne van a
témában és belegondol a helyzetembe. Atomrendes. Szépen mindent
leellenőriztem, a vezérmű láncot, a szelephézagokat, majd leszedtük a
szelepfedelet is a himbákat ellenőrizni.

Minden ok. A srácok nagy kedvvel segítettek, sokszor nem fértem a
motorhoz, mert Ők akarták csinálni. Eleinte nem tudtam, hogy ez jó
5let-e de pár perc múlva kiderült, hogy ugyancsak értik a dolgukat!! Ez
megnyugtatott! Szilárddal folyamatosan egyeztettünk, szerencsémre
az interneten keresztül, (megkaptam a WIFI kódot) így tudtam képet,
hanganyagot, és videót is küldeni.

Nincs más hátra, tovább kell bontani. Leszedtük a hengerfejet is.

Ezt már húzott szájjal csináltam, mert ide már nem volt tartalék
tömítésem, de a srácok szerint, jóóóó még a régi, vagy 5x… hmm. Oké.

Semmi, itt is minden ok. „Open cilinder, open cilinder” hajtják a srácok.
Ahhh, mondom, ne húzzuk le, nekem ezzel a motorral ma még el kell
innen mennem…. Egyeztetés Szilárddal vagy ötödször… „Húzzátok le,
akkor legalább minden lehetőség meg van vizsgálva” „Parancs!!!!! :D „

Lehúztuk.

Meglett a hiba. „to hot” mondják a
srácok. Túlmelegedett a motor… A
francnak siettem, miért nem álltam
meg többször pihenni, és miért
kapkodtam
az
olajcserénél
kazahban amikor is 10W40-et
tettem bele, ahelyett, hogy rendes
motorkerékpárba való jó minőségű
olajat kerestem volna, hangzottak a
kérdések a fejemben… Grrr, mind1,
ez van késő bánat, előre kell nézni.
Egyeztetés Szilárddal. Ha a dugó
túlmelegedik, utána összeugrik az
eredeti méreténél kisebbre, és
billegni fog a hengerben. Ezt le is
ellenőriztem, ahogy a 20 éves
motorszerelői
tapasztalattal
rendelkező Szilárd javallta. Igaza
volt. Billegett… Megoldás: új dugó
és az sem lenne rossz, ha a henger meg lenne honolva. Ez utóbbira

szerintem nem kerül sor, de dugó az kell. Mozgósítottam mindenkit,
akit lehetett. Az otthoni fantasztikus háttértámogatás, kiválóan
összedolgozva 1 nap alatt elintézte, hogy az UPS ígérete szerint keddre
Dusanbéba, a tadzsik fővárosba érkezik a Szilárd által megrendelt új
első túl méretes dugó (a motor egyszer már fúrva volt) tömítés szett
ill. motortömítő paszta. Apum SOS-ben elhozta Tatabányáról, Ervin
már intézte is Couchsurfing-en a kézbesítési címet ill. szerelőműhelyt,
valamint tadzsik motoros klub kontaktot. Párom UPS-el egyeztetve a
csomagküldést profin lebonyolította, miközben Pestre ment a mongol
vízumért. Turucz Tibi és Rizmajer Laci is kiváló tippekkel látott el és a
Ténéré fórumos barátok is azonnal nyomatták az információt. Ez
kérem csapat munka és nem is akármilyen!!! VÉGTELENÜL HÁLÁS
VAGYOK MINDANNYIOTOKNAK!

Hogy miért Duschanbe? Mert az közelebb van mint Almati, (kb. 600 km
míg Almati 1300 km lenne) üzbégből pedig pár napon belül ki kell
utaznom a lejáró vízumom miatt. Ha mégis Almati-t választom, akkor
pedig búcsút inthetek a Pamír highway-nek, ami pedig nagyon-nagyon
érdekel!
A motort így összeraktuk a srácokkal a régi és összeugrott dugóval. A
lábtartóm is mindkét csavarja megszakadt, így azt is fixáltuk. „No
problem” mondták a srácok és már hozták is a hegesztőt. A rendes
csavarból tőcsavar lett, anya kívülre és kész. Mivel az anya csak 3-4
menetet fog így a ragasztót egy pöttyintéssel helyettesítettük, ami egy
erős mozdulattal letörhető. Miiindenre van megoldás! 

Végül összeállt a motor, persze a hangja ugyan olyan rossz volt. Szilárd
és az üzbég srácok is biztosítottak róla, hogy 600 km-t simán elmegy!
Megnyugodtam! Elugrottunk olajat venni. Míg én visszaraktam az
oldaltáskákat és a műanyag alkatrészeket a srácok szétválogatták és
eltörölgették az összekeveredett olajos, és homokos szerszámokat.
(Sajnos többször is hordta a feltámadt szél a homokot… melyből 1-1
porszem tuti a gépezetbe is belekerült, bár én ahogy tudtam már
takartam is le a nyílt részeket…) Mindenki kipróbálta a Ténérét.
Nagyon tetszett nekik! Ekkor már sötétedett. No mondom, akkor légy
szíves számoljatok, hogy kinek mivel tartozok. „noooo,nooo,noooo”
volt a válasz és hevet kézmozdulatok! Kész vagyok. Ez nem lehet! Egész
nap itt szereltek, olajosak, koszosak voltak, a betont is összefoltoztuk,
teát és italt is kaptam, nem hagyhatom ezt hála nélkül. Nem engedték
hogy fizetséget adjak! Oké mondom, akkor fél óra múlva találkozzunk
itt, tisztán, és irány! Meghívok mindenkit enni és inni! No ebbe
belementek.

Már indultunk is.
Finom saslikot ettünk,
Cola
és
sör
kíséretében. Jól lakott
mindenki. A piros
ruhás srác váltott
nekem SUM-ot (persze
6000-ért)
és
rendeztem a számlát.

Visszamotoroztunk a hotelhez. Én papucsban és pólóban voltam,
persze sisak nélkül, mert nem tudtam, hogy motorral megyünk majd a
város másik felében lévő étterembe… Na most, adott 2 motor és 4
ember. Naná, hogy versenyeztek… Hát, szeretek én gyorsan menni, de
inkább csak akkor, ha én fogom a kormányt….Mindegy csonttá
fagytam de túléltem. 
A hotel előtt természetesen FF.

Becsaltam a srácokat a hangulatos kis udvarba és lehoztam a laptopot
képeket és videókat nézegetni. Rátapadtak a képernyőre, nagyon
tetszett nekik, és végtelenül sajnálták, hogy Ervinnek ki kellett szállnia.
Hát még én!!!  (Ervin, ha gyorsabban gyógyul a várnál, ne habozz és

gyere!!!!) Éjfélkor ránk szóltak, hogy zárják a kaput és a srácoknak
menni kell. 

Elbúcsúztunk! Hát ez is egy jó banda!! A motorosok összetartanak
mindenhol és ez fantasztikus dolog! Maradjon is mindig így!!!!
Nekiestem a szervezkedésnek, egyeztetésnek, e-mailnek, fórumnak
majd az ágynak, elfáradtam. Lemerültem aznap, és a lábam is fájt,
mert egész nap a szoros túrabakancsomban guggoltam a motor
mellett. Egy valamit azért megtanultam aznap. Az emberek jók!
Június 15.
Nem aludtam ki magamat. Nagyon nem! Reggeli, majd mielőtt
Samarkand-ba indultam volna azért besétáltam Buhara centrumába.
Hmm, hát rendben van!

FF-ek.

A hotelben a kedves mosónő 20.000 SUM-ért (kb 3 dollár) kimosta és
kivasalta a ruháimat. Ezeket visszakaptam, pakoltam és Samarkandnak
vettem az irányt. Tankolnom kellett, így kútkereséssel kezdtem. A
harmadik kúton sem volt 80-asnál jobb benzin. Sőt kettő kúton még
áram sem…így nem lehetett tankolni. A másodiknál kivártam, hogy
visszajöjjön a szivattyút működtető áram, így 20 perc után
megtankoltam szegény kopogó motort a 95-ös helyett 80-assal… 
80-90-es tempóval nekivágtam a 300 km-nek. Gyakran megálltam
pihenni, esőruhába öltözni, inni és fényképezni. Kímélni akartam a
motort, ill. egyszer majdnem elaludtam, annyira fáradt voltam.

Megérkeztem Samarkandba, egy szuper, hotelba, amit az utazási iroda
foglalt nekünk. (A szállásfoglalás az üzbég vízum feltétele) Ez egy
szuper szálloda nagyon kényelmes ággyal. Itt összeszedem magam, pár
nap alatt, mint a postagalambok és irány tovább.

Június 16.
Na eeez reggeli:

Meg is raktam a bendőmet rendesen. Utána a fedett zárható
bejáróban álló motoromhoz siettem, hogy a hiányzó dolgokat a
szobába vigyem, ill. a már eléggé lötyögő oldaltámasztót
megreparáljam. Mivel a motor egyre inkább dőlt a támasztóra egy kis
kalapálással visszaegyengettem a kinyúlt alkatrészt. Persze azonnal
segítségem érkezett burkoló szakemberek társaságában.

És még a ZIL is befért, ami természetesen gázüzemű, mint az összes itt
futkosó eredetileg benzines haszongép.
Kicsit rendezgettem a cuccaimat, hazatelefonáltam és elindultam
várost nézni. Hát Samarkand gyönyörű. A történetét wikipédián
megtaláljátok én most ezt ide nem gépelem be, inkább pár képet
tennék fel:

Hatalmas turista paradicsom kiscsillió ajándéktárggyal. Gyönyörű
portékák rámentős árusokkal és nagyon lealkudható árakkal. 

Itt Londonban élő, de az
üzbegisztáni Taskentből származó
turistákkal ismerkedtem meg, akik
Samarkand nevezetességeit járták
végig és mivel látták, hogy én
gyalog
vagyok
magukkal
invitáltak,
hogy
kocsijukkal
megkönnyítsék az utamat egyik látványosságtól a másikig! Micsoda
rendes emberek:

Így gyorsan eljutottam a csillagvizsgálóhoz és a mauzóleumba is.

Ma voltam egyébként
harcos

muzsikus

és üzbég rendőr is:
Hazafelé pékekkel haverkodtam,
akik becsaltak a munkahelyükre,
hogy megmutassák hogyan is
dolgoznak:

Szuper meleg volt a kemence körül.
Invitáltak, hogy menjek be
nyugodtan, sőt a kezembe nyomtak
egy sületlen kenyeret, hogy
tapasszam fel a kemence falára.
Neki mentem kétszer is
a
feladatnak, de kimenekültem…
Nagynehezen
elmagyaráztam
nekik, hogy én bizony a „pokól kapujánál” is voltam, de annál még ez
is melegebb!!! Jót nevettek és elbúcsúztunk!
Innen pár lépés volt a hotel, ahol az elfoggyott SUM-omat pótolni
tudtam, ugyanis a kedves recepciós hölgy eljött velem egy közeli bolba,
ahol a boltos 6050-es árfolyamon vátott nekem dollárt. Már mentem
is megvenni a vacsimat és a recepciósoknak vittem a gesztusért egy
csokit! Blog, majd alvás. 

