Június 17.
A full extrás reggeli után kimentem a motorhoz kicsit pakolni és a
láncot befújni. Azonnal társaságom keveredett:

A srácok valami csodaként kezelték a motort és nagyon hálásak
voltak, hogy felülésre invitáltam Őket. Azonnal FF volt!  Ezek után
felkerekedtem és nekiindultam a szamarkandi bazárnak. Na, ott aztán
mindent talál az ember. Reeengeteg fűszert, zöldséget, gyümölcsöt,
háztartási cikket, műszaki cikket, ruhát, cipőt, mindent.

Íme:

Egy pohár mézédes szeder lével pótoltam a C vitamint.

Nem az első helyen láttam itt Üzbegisztánban, hogy a húst hűtetlenül
az utcán árulják. Volt, hogy rásütött a nap és rengeteg légy és darázs
lepte be. Ez, mondjuk európai szemmel nagyon nem megszokott….

A bazár előtt rengeteg busz vár az utazni kívánókra. Mivel nekem
kezdett sürgős lenni a „dolgom” egy taxival igyekeztem vissza a
szállodába. A kb. 4 km-es utat lealkudtam 4000 SUM-ról 3000-re.
Többet alkudni nem volt képem! A 3000 SUM is kb. 150 forintnak
felel meg…
A nap további részét pihenéssel töltöttem. A vacsora evés közben a
közelben épülő minaret pucolási munkálatait figyeltem. Majd késő
estig beszélgetés az otthoniakkal és alvás.
Június 18. (A pechsorozat)
Elfogyasztottam a kitűnő szállásom kitűnő reggelijét, majd
rákészültem egy laza 300 km-es kényelmes etapra. Neki is indultam a
kb. 50 km-re lévő határnak a kopogós Ténérével. Bíztam benne, hogy

a 300 km-t lazán kibírja Dusanbéig. A határon 2 géppisztolyos katona
állta utamat. „CLOSED” hangzott a határozottan. Há mondom, az ki
van csukva. Miért is?? Csak azt hajtogatták, hogy zárva, és hogy
északnak vagy délnek kerülhetek. Térkép elő, tanulmányozás, és
eldöntöttem, hogy délnek, Denau irányának indulok. Egy kis rövidítést
azonnal csináltam Urgut felé. Pár km-t nyerhettem volna, ha tényleg
Denau felé megyek, de az út sokkal rosszabb volt. Persze SUM-ot újra
váltanom kellett, ugyanis előző este a recepciós segítségével sikerült
az összes SUM-omat szuper árfolyamon dollárra váltanom. A
tankomat is hagytam szinte üresen, hogy minél előbb jófajta tadzsik
95-el tegyem tele, a büdös és rossz üzbég 80-as helyett. No végül
Urgutban a bazárban egy kb. 15 éves srác segített váltani. Mire
visszaértünk a motorhoz ez fogadott.

A bal oldali fiú ráírta a motorra a nevét és kérte, hogy írjam oda az én
nevemet is, hogy mi barátok vagyunk. Majd egy fotóval ezt be is kellett
bizonyítani. Oké, pózoltam, de már mentem volna…

Majd oldalkocsis motorokkal találkoztam. Érdemes megfigyelni, hogy
az első járgány hogyan meg van pakolva, plusz ketten ülnek rajta és ha
jobban megnézitek, vontatja a második motort…. Nem értem,
megrakhatták volna a vontatmányt is…. :D Szeeegény pára.
A tankolásnál ebben a kis faluban az északra lévő határátkelőt
javasolták. No, akkor elkezdtem matekozni… Újratervezés… Oké, irány
északnak. Közben otthonról is kusza infók jöttek félreértések
sorozatával. Ez a mai nap pechesnek indult már láttam. Nekilódultam
Bekobod irányának, ami jó 300 km volt. Egy ellenőrző pontnál
lassítottam, és furán táncolt a motor eleje…. Nézem, defekt…. Grrrrr
Oké, nincs mit tenni lássuk, hol a bibi. Először, gondoltam mielőtt nagy
szerelőakcióba kezdek, megnézem a szelepet. Persze a szelepsapkát,
amivel a tűszelepet ki tudom csavarni Dervezében a homokos útnál
elkevertem, mikor újra felpumpáltam a gumit és pont odaért a
türkmén srác. Ott azt gondoltam nem gond, hisz Balázs adott egy rakat
tartalék szelepsapkát. (csak sajnos műanyagot) Oké, no problém, a
kamionosok a barátaim, nekik tuti van. 2 percen belől 3 új szelepsapka
volt a kezemben. Kitekertem a tűszelepet, rendben találtam. Vissza,
majd pumpa. 1 percig bírta.. Ok, akkor nincs mit tenni, neki kellett
állnom szétszedni. Szerencsémre egy kedves ember segített feltenni
középállványra a motort.

Meglett a lyuk. Gyors foltozás, kis várakozás majd összeszerelés, púder
és némi sampon segítségével. Balázs otthoni gyors tréningje hasznos
volt, mert pik-pak hiba nélkül összeszórtam, majd jött a pumpálás.

Tartotta a 2.5 bar-t 5 percig. Hurrá. Kerék be 1-es és goo. Na odaértem
a határhoz. Taxisok mutogatják, hogy zárva??? MI VAN???? Ez is? Ezért
kerültem 300 km-t??? Abban a pillanatban leeresztett az első kerék…
Nevettem!!! Mi mást csinálhattam volna??? Kezdődött a szerelős
„játék” előröl.

A taxis emberek ajánlotta, hogy vigyük el gumishoz. Mondom „tudod
mit???, vigyük!!!” Taxiba be irány a gumis. Not roboting, azaz nem
dolgozik. Irány a második gumis! No ő már dolgozott. Egy nagyon
szimpatikus kb. 20 éves srác volt a „mester”. Már neki is esett.

Összeszerelés mezítláb:

Irány a motorhoz:

Egy kicsit izgultam, ugyanis a motort kénytelen voltam otthagyni egy
rakat ismeretlen ember között. Senki nem nyúlt semmihez!!!!
Csodálatos! De egy ilyet szinte követeltek:

A taxi került 10.000 SUM-ba azaz 450 Ft-ba a gumiszerelés pedig 3000
SUM-ba azaz kb. 150 Ft-ba. Itt a SUM árfolyammal mindig bajban
vagyok, mert 1 dollár 3000 és 6500 SUM között mozog… Attól függ ki
milyen ügyesen vált. Ekkor kb. már 17:00 lehetett és a reggelin kívül
még nem sikerült ennem semmit. 40 km a harmadik határ, amit a
taxisok és az otthoni infó is mondott. Ok, irány. Ebben a sok
keringőben és ide-oda rohangálásban azért volt egy szuper dolog.
Micsoda? Hááááát, ki mondhatja el magáról, hogy csak úgy
elmotorozott Bostonba???? Hát én!!!! 

Na de én már Tádzsikisztánt akartam nem Bostont. A határátkelő
Ойбек божхонаси-nél volt a nyerő. Nemzetközi és nyitva volt. 
Véégre. Az üzbég oldalon papírkitöltés és csomagellenőrzés…. De
minek??? Na mind1. Látta rajtam a határőr, hogy koszos vagyok a sok
szereléstől és a kedvem sincsen toppon, így csak hevenyészve, de azért
minden csomagot kibontatott. 20 perc alatt végeztünk. A tadzsik oldal
egyszerűbb volt. Egyszerre haverkodtak a határőrök és semmit nem
ellenőriztek le. 10 dollárt kellett fizetnem és Welcome in Tadjikistan.
A tankom már kongott, persze tadzsik pénzem nem volt, csak az
értéktelen üzbég. Begurultam az első kútra, ahol volt 95-ös. Hurrá. A
kutas jó fej volt, mert tankolhattam dollárért, és még váltott is 7.8-on
10 dollárt nekem tadzsik somonira. Az üzbég pénzzel való fizetésről
hallani sem akart. Mire elpakoltam a pénztárcámat már ott is volt egy
szelet dinnyével, hogy egyem meg! Végtelenül kedves volt!
(A határátkelős történethez még ez a kép hozzátartozik, amit én már
jóóó régen kimentettem, az összes tervezett határhoz:
A zölddel jelöltek a
nemzetközi
átkelők,
a
pirossal és a kékkel jelöltek
a
számomra
nem
használhatóak. Ez a kép jó
fél éve megvan, de
egyszerűen a szamarkandi
naaagy
felhőtlen
pihenésben
csak
arra
koncentráltam, hogy a
lehető legrövidebb úton, a motort kímélve Dusanbéba érhessek. Na
most ebből, a lehető legrosszabbat hoztam ki, ugyanis a nagy
kapkodásban északnak indultam majd egy „gyors” defektszerelés után
a folt levált és kezdhettem az egészet előröl. Mi ezekből a tanulság???
Meg kellene már tanulnom, hogy ne kapkodjak!!!!! Zárójel bezárva. )

A kopogós Ténérének húztam a hűvös estében a 100-at, mert nagyon
a legközelebbi városba akartam már érni, hogy szállást keressek.

Aznap nem volt kedvem sátorozni. Koszos, izzadt és kimerült voltam.
Végül gyorsan találtam egy hotelt, eltoltam neten a Dusanbéba
aznapra foglalt hostelemet, hazaszóltam és eldőltem, mint egy zsák.

Június 19.
Nem aludtam jól. Ostoba, nem odavaló gondolatok forogtak a
fejemben. Reggel intézni szerettem volna a szállás árt a reggeli után,
de se VISA-t, es Maestrot se MASTERT nem fogadtak el, pedig
mindhárom logója ott volt a recepción. Oké mondom, akkor van
dollárom. Az sem jó! Csak somoni… Áhhh, hurrááá. Oké, akkor
automata kell. Jobbra, balra, jobbra, balra, és ott van egy magyarázta
a recepciós. Nekiindultam gyalog. Na meg is lett, természetesen nem
volt benne pénz! Oké, kérdezősködtem, hogy hol a következő, ill., hol
tudok váltani? Útba irányítottak, majd egy taxiállomáson landoltam.
Na a taxisok lecsaptak rám. Mondom ok 5 somoni nem olyan sok
vigyetek. 5 perc múlva egy fekete váltónál az utcán simán váltottak
nekem 80 dollárt. Na mondom, ha már taxizunk, akkor keressünk egy
automatát! Kerestünk, de nem egyet, hanem hármat!!!! Vicc nélkül
összesen 4 automata nem adott pénzt. Kész voltam. (később kiderült,
hogy én mindent jól csináltam, mert Dusanbéban tökéletesen
működött minden, és azonnal tudtam pénzt levenni). Na mondom,
menjünk a hotelba és a 80 dollárnyi somoni-ból simán intézem a hotelt
és hadd induljak már! Úgy is lett. Aznap annak a szeeegény motornak
több 2700-as csúcsot is meg kellett másznia, viszont ilyen helyeken
járt:

Gondolatokba merülve:

Megálltam fényképezni és 1 mikro másodpercen belül ez a három
lurkó fogott közre, hogy vigyem őket a motorral. Annyira erőszakosak
voltak, hogy beleegyeztem, de csak 100 m-t. Az „ok” szavamra az egyik
az bal a másik a jobb kofferon ült a harmadik pedig mögöttem a
hengerzsákon… Ugye el tudjátok képzelni szegény központi
rugóstagot… Megvolt a 100 méter és alig bírtam leparancsolni őket a
motorral. Jöttek volna Dusanbéig az tuti…. A kép szerinte tetszett
nekik.


Ez egy kicsit olyan, mint az olasz Dolomitok:

Elhatároztam, hogy nem fogok iparkodni, hanem igen is odafigyelek
az étkezésre, így megálltam rendesen ebédelni:
Sajnos a hasmenésem már jó pár napja tart, így nem tudom mit egyek
és mit ne…. A menüből nem értettem semmit, így a pincér behívott a
konyhába és én rámutattam, hogy miből szeretnék. Jó fejek voltak. Ez
nézett ki a legjobban.

Kilátás az „étteremből”.

Aznap gyönyörű helyeken motoroztam, majd megérkeztem a Green
House hostelba, ami telis tele van utazókkal. Azonnal tudtam, hogy jó
helyen landoltam, így felkerült a HUNomád matrica is a kapura. 
A hostelben folyamatosan cserélődnek az emberek. Vannak hátizsákos
túrázók, bicajosok, és motorosok is. Franciák, németek, hollandok és
szlovákok. Szuper jó a társaság és sok hasznos infót cserél az ember.
Persze a kommunikációs nyelv az angol, de itt a némettel is jól
elboldogul az ember.

16:00-kor gördültem be a kapun, letámasztottam a büszke öreg vasat
két új BMW mellé, majd becsekkoltam és egy 8 ágyas szobában
kaptam helyet egy emeletes ágy alsó ágyán. A hostel tiszta, igényes és
olcsó, valamint gyalog 10 percre van a bike house-tól, ahol a dugattyút
akarom majd kicserélni. Aznap el is sétáltam oda, ahol megismertem
Boriszt a szerelőt ill., egy német srácot, aki 2 barátjával van úton, hogy
2 év alatt megkerüljék a földet. Szegény 28 éves srác a pamir highwayen elkapott a BMW GS 1200-vel egy olyan gödröt, hogy mindkét első
teleszkópja teljesen tönkrement. 500 km-t utaztatták vissza a BMW-t
teherautón 24 órán keresztül a tadzsik fővárosba, hogy Münchenből
alkatrészt rendelhessen hozzá. Sajnáltam szegényt.

A szétszakadt ill. elgörbült BMW lengéscsillapító:

Visszasétáltam a hostelba, mert vissza kellett…. Az „ázsia betegség”
egyre inkább elkezdett gyötörni. Már 2 napja a számat is száraznak
éreztem, pedig ittam eleget. De sajnos a megivott folyadék max 20
percet maradt meg bennem. Elhatároztam, hogy itt most már
komolyan reagálni kell, különben baj lesz. Szembe szomszédom Kati,
ill. otthoni javaslatra is az itt használatos gyógyszereket vetettem be.
A patikus lány ügyesen elmagyarázta az adagolást világnyelven, és már
nyeltem is a kapszulát. Azzal a reménnyel aludtam el, hogy másnapra

jobban érzem magam. Aki ismer, tudja, hogy nem vagyok beteges, és
gyógyszert is 10 évente egyszer veszek be. Hát most kellett. Fekvés,
alvás!
Június 20.
Az előző nap megismert szimpatikus 24 éves holland srác, aki egyedül
motorozik egy 800-as BMW-vel, útnak eredt a pamínak. Integettünk
Neki és jó utat kívántunk. Ezután elsétáltam boltba, majd automatát
keresni. Dél környékén átmentem a bike house-be megnézni a
müncheni srácot és Boriszt. Az állam esett le amikor a 24 éves holland
srác BMW-jét szétszedve megláttam. 30 km után tönkrement az
üzemanyag szivattyúja és teherautón hozták vissza Dusanbéba…
Végtelenül sajnáltam. Nagyon keserű képet vágott a srác, főként, hogy
Szamarkandba már rendelt egy szivattyút, ami soha nem érkezett
meg… Nagyon remélem, hogy én nem így járok a dugattyúmmal. A
szemben lévő pecsenyesütőben rendeltünk csirke és marhahúst, majd
a motoros műhelyben megebédeltünk. Még mindig nem az igazi se a
gyomrom se más, de mintha valami javulást észlelnék. Délután
elmotoroztam felkutatni a címet, ahová a csomagomat várom. Hát
belekerült vagy 40 percembe, mire megtaláltam. Se házszám, se
utcanév és a GPS koordinátától is majd 100 m-el távolabb volt a ház.
Nagy nehezen meglett Manuchehr címe és a tadzsik fiú is, aki nagyon
jól beszél németül, ugyanis 8 hónapot dolgozott Németországban egy
méhészetben. Jól elbeszélgettünk, majd bementünk a városba
körülnézni. A srácnak nagyon tetszett a motorozás. Itt természetesen
nem kell sisak, így egy napszemüvegben élvezhette a menetszelet. A
dusanbei teaháznál:

A vidámparkba is bementünk, ahol az óriáskereket ill. a dodzsemet
próbáltuk ki. Ezután lemosattuk a motort, és elemet vettem a
navigációba. Míg beszaladtuk a boltba egy rendőr találta meg a járdán
parkoló motort. Na volt cirkusz, hogy itt nem lehet parkolni, meg hogy
képzeljük stb…, de a tadzsik fiú nagyon talpraesetten kimagyarázta, és
a rendőr egy legyintéssel eltessékelt minket… Begurultunk a hostelba,
mert Manuchehr meg szerette volna nézni hol lakom. Persze új arcok
érkeztek, köztük két nagyon szimpatikus szlovák srác. Nézzétek csak
mivel:

Bizony, az egy 1962-es JAWA 350-es, utánfutóval. És nem sokkal kisebb
túrát motoroznak mint, amit mi terveztünk. Azaz ezt:

Azonnal jól összehaverkodtunk, főleg, hogy elmeséltem Nekik, hogy az
én első motorom is egy 559-es 250-es Jawa volt. A srácokat egyszer én
üzbégben már láttam, de akkor szembe jöttek, és nem tudtam
megállni. A jawa-k utánfutójára felkerült a HUNomád és a Győrújbarát
matrica is.

A ténérén természetesen a fiuk matricája és aláírása virít. A sors most
idesodorta Őket és azt a holland hölgyet is, akivel Buharában
találkoztam és vacsoráztam. A szimpatikus hölgy körülbelül 45-48
éves lehet és szintén egyedül motorozik egy 650-es BMW-vel és
pechjére az előző nap Ő is kétszer szerelt defektet, csak Ő hátsót. A
tadzsik barátunk elbúcsúzott és hazament, mert már nagyon éhes volt.
Mivel hívő ember és most éppen ramadán van, egész nap nem evett
és nem ivott. Én még elbeszélgettem a szlovák srácokkal, majd
kimentünk a városba körülnézni. Este 22:00 fele hazasétáltam és egy
kis a hazakommunikálás után lepihentem. Jól alszom itt a hostelben,
szerencsére senki nem horkol! 

