18. nap: A szokásos reggeli program után elhoztuk a motorokat a
garázsból. A kedves szomszédok szóval és szemmel kísérték a
felpakolásunkat és az egyikőjüktől kaptunk szárított halat is.

A városból kifelé menet egy buszmegállót pofátlanul elfoglalva
megreggeliztünk. Amikor ezen is túl voltunk siettünk a kazah határra.

Vagyis csak siettünk volna, mert erre felé nem szokás olyan
„elhanyagolható” dolgok kitáblázása, mint egy nagy forgalmú híd
lezárása és hogy merre van alternatív út.

Na mindegy, végül sikerült. Többnyire töltéseken haladtunk. Jobbrólbalról elárasztott mezők, legelők és erdők. Abból hogy az állatok
kiszorultak az útra arra gondoltunk, hogy ez nem gyakori.

Aztán amikor beértünk egy településre nyilvánvalóvá vált, hogy árvíz.
A hullámok a házak falát nyaldosták. Valószínűleg az áradás miatt,
felállítottak egy pontonhidat is, amin csak használati díj ellenében
mehettünk csak át. Úgy látszott itt még a katasztrófából is pénzt
csinálnak

A határra érve illedelmesen beálltunk a sorba, mert nem tudtuk, hogy
viszonyulnának hozzánk, ha előrepofátlankodunk.

Hosszú várakozásnak ígérkezett, így kihasználva a holtidőt nekiálltunk
láncot olajozni. Lolkával még minden rendben ment, de Bolka
megmakacsolta magát és lefeküdt az aszfaltra. Már addig is a
normálisnál ferdébben állt az oldalkitámasztón, de itt, ahogy Ervin
ráhúzta a motort, hogy a hátsó kerék szabadon foroghasson, simán az
oldalára esett. Eltörött az oldalkitámasztó. Ez azt jelentette, hogy
minden megállásnál és az egy ilyen határátkelésnél nagyon sűrűn
fordul elő, a 220kilós motort mindig fel kellet emelnie a
középtámaszra. Élvezte nagyon, mint ahogy Gábor is, aki többnyire a
segítségére sietett. Egy újabb feladat.

Az előttünk álló Lada Samarából odajött hozzánk egy kazah (honnan,
hova, mennyibe kerül?) és próbált beszélgetni velünk. Annyit
megértettünk, hogy tisztítsuk le a lámpáinkat, mert az odaát nem jó,
ha koszos. Az nem derült ki, hogy miért. A másik, amit próbált velünk
megértetni az az volt, hogy amint belépünk Kazahsztánba a határ
után, ne egyenesen menjünk a főúton, hanem forduljunk le jobbra a
falu felé és el-activity-zte a hullámvasutat. Mondtuk, hogy „Aha” és
megköszöntük.

Némi várakozás után megéltük azt is, hogy kiengedtek minket
Oroszországból. Nem volt egyszerű, de mindenesetre rövidebb, mint
befelé.

„Szerencsés utat!”

A kazah oldalon egy vicces kedvű határőr meg akart minket ijeszteni,
hogy a német turistákat itt megölik. Miután Ervin döbbenten
lefordította Gábornak az elhangzottakat és az ő arcára is kiültek
érzelmei, határőr barátunk egy jóízűt nevetett, kezet fogott velünk és
megnyugtatott, hogy csak vicc volt. Azt, amit mi mondunk valószínű
jobb, hogy nem értette. Beálltunk a kocsisorba és Gábor elkövette azt
a hibát, hogy leszállt motorjáról és a sisakot is ott hagyta. A pofátlan
kazahoknak nem kellett több, kiszállva autóikból nekiálltak selfiezni,
az egyik felpattant Lolkára és a fejébe húzta Gábor sisakját. Kérdés,
vagy kérés nem hangzott el, teljesen természetesnek vette, hogy azt
szabad. Amikor túl voltunk a „honnanhovamennyibekerül”
társalgáson kaptunk néhány telefonszámot, hogy feltétlenül hívjuk,
ha arra járunk és ha bármi baj van, és mindenki felszívódott az
autójába. Az átkelésnél minden jól ment, csak a konzervet
ellenőrizték le nagyon alaposan, ugyan úgy, mint az oroszok.

16-ból a 6. ország!!! jipíííí   

Ahogy elhagytuk a határátkelőt megálltunk az útszéli bódéknál, hogy
vegyünk biztosítást a mocikra és hogy váltsunk pénzt, de hamar
letettünk mindkét szándékunkról. Nem volt a láthatáron senki
bizalomgerjesztő, így gyorsan elhúztunk onnan. Pár száz méter múlva
egy útelágazáshoz értünk. Jobbra egy falu, egyenesen meg a főút.
Nem láttuk semmi okát, hogy ne egyenesen menjünk, tehát így is
tettünk. Megtettünk kb. 1 km-t és eszünkbe jutott a kazah, aki azt
tanácsolta, hogy menjünk el jobbra. Most már értettük a
„hullámvasutat”. A „kátyú”, amitől kitörhet egy jármű kereke, ide
nem használható szó, inkább a „kráter”, amiben elfér legalább egy
autó. Ha találkoztunk is kátyúval az minimum 2négyzetméteres és
minimum fél méter mély volt. Ennek ellenére viszont elég nagy volt a
kamionforgalom. Őrület. Átlag 20-30-nál többel nem tudtunk menni.
Ha tisztább részeken egy kicsit felgyorsítottunk is mindig satufék és a
futómű felütése volt csak az eredmény.

„Sajnos nem tudtunk jó képet csinálni róla, ez a kráter pl. legalább
80centi mély és kb 4méter hosszú volt”

Aztán szerencsére ritkultak a kráterek és a kátyúk is normál méretet
öltöttek. Pár száz méterenként kellett csak lelassítanunk, kerülgetni
egy csokorral belőlük, de volt, hogy így is végállásig megjárattuk Lolka
és Bolka futóművét. Nem nagyon élveztük, amit rontott az erős
oldalszél is és így közben sűrűn megálltunk fényképezni.

Az egyik tankolásnál elmentünk WC-re is: 

A kátyúkerülgetés közepette feltűnt egy útszélén álló bécsi
rendszámú felpakolt motor. Megálltunk kicsit csevegni vele. Egy iráni
srác volt, aki egy 125 köbcentis mocival tartott Mongólia felé.

„Hát így is lehet, szegény már nagyon unta és sokat panaszkodott,
hogy milyen kényelmetlen.”

Az út innen tovább tartogatott még ezt-azt. Belvízzel elárasztott
falvakat, tükörsima, végeláthatatlan aszfaltot, még több tevét és még
több kátyúkerülgetést.

Atirauba beérve a Burger House-ban írtunk Kostyának, aki az ottani
motoros klub oszlopos tagja, hogy hol talál minket. Nem kaptunk
választ, így neten kerestünk szállást és el is indultunk, hogy
lepihenjünk. Az első kereszteződésig jutottunk, amikor hívott Kostya
és félreálltunk, de akkor már késő volt, letette. Abban a pillanatban
megállt mellettünk egy óriási terepjáró és kiugrott belőle egy szőke
srác azt kérdezve mi vagyunk-e a magyarok. Megtalált minket.
Megbeszéltük, hogy értünk jön a szállodába és elvisz minket sörözni.
Úgy is lett. A végtelenségig agyonbonyolított szállodai bejelentkezés
után megismerhettünk jó pár nagyon jó fej kazah motorost. Kiderült,
hogy itt elég lazák a szabályok. Egyiküknek sincs motorra jogsija, sőt a
motorjaikon sincs rendszám. Mivel ők is és mi is nagyon fáradtak
voltunk, így hamar vége lett a sörözésnek, de így is nagyon későn
kerültünk ágyba.

19. nap: Hát mára sem pihentük ki magunkat. Összepakoltunk és az
első dolgunk volt egy szerelőműhelyt keresni, ahol Bolka törött
kitámasztóját orvosolni tudják. Nem kellett messzire menni a
szállodával szemben volt is egy. Kemény 1000 Tengéért (kb 800Ft)
pikk-pakk meghegesztették.

Ezek után elkezdtünk benzineskannát keresni, ugyanis az Aral-tótól a
Türkmén határig lesz egy 600km-es szakasz, ahol nem lesz módunk
tankolni, sőt emberekkel találkozni sem és ez a város az utolsó
lehetőségünk ilyen felszerelést beszerezni. Kiderült, hogy már ez sem,
csak benzinkúton találtunk fémet, amit otthonról sem hoztunk el,
mert nehéz. Aztán egy autószervizben kaptunk műanyag
vizeskannákat ajándékba. Ezeknek? Oda? Jó lesz!
Ezzel jó sok időt elvesztegettünk és siettünk is kelet felé. Sajnos a
kelleténél jobban. Egyikünknek sem tűnt fel, hogy ahol kb 100-zal
hajtottunk az még a városhoz tartozott és max 60-nal szabadott volna
menni, meg különben is, amióta átléptük a román bulgár határt a
kutya sem foglalkozott semmilyen szabállyal sem és eléggé
hozzászoktunk. A szemből jövő rendőr leradarozott minket és
utánunk fordult. Előző este azt az infót kaptuk, hogy itt nem
foglalkoznak a motorosokkal így mentünk tovább, de csak nem adták
fel. Valószínűleg meglátták bennünk a zsíros turistát. Beültettek a
rendőrautóba és felvázolták mire számíthatunk. Otthoni mértékű
büntetés kézbe, vagy bevisznek az őrsre, lecsuknak 2 napra és ugyan
azt az összeget fizethetjük ki. Valakit fel is hívtak, hogy a nyomaték

kedvéért ezt elmondja nekünk angolul is. Mi csóváltuk a fejünket,
hogy ez így sehogy sem jó, nagyon sok. Aztán mondták, hogy a 70%-a
is elég. Hohó, lehet alkudni. Abban viszont egyikünk sem jó így elég
rosszul jöttünk ki a dologból, de végül kijöttünk. Emiatt következő 5060km-en nem nagyon volt kedvünk beszélgetni. Az út viszont parádé
volt és hamar feledtette bánatunkat.

Dossorban bevásároltunk néhány napra elegendő élelmet és vizet egy
nagyon szimpatikus boltban. A helyi gyerekek és az iskolából pont
akkor hazafelé tartó fiatalok ki is használták a ritka alkalmat.

Innen indultunk Makat felé és gyorsan elő kellett vennünk enduro
tudásunkat. 30km-nyi minősíthetetlen út. Egymást érték a kátyúk,
nagyok és nagyobbak.

Pihenni, enni és útvonalat tervezni itt álltunk meg:

Makatban tankoltunk és mentünk kelet felé, de közben eltévedtünk.
Nem találtuk a városból kivezető utat. Rövidesen egy olajkitermelő
központ területén keveredtünk. Láttuk nem messze a főúton haladó
autókat, de sár és belvízből maradt tavak választottak el minket tőle.
Csak nagyon nehezen tudtunk leküzdeni a távolságot, de végül
sikerült. Nem csak hulla fáradtak lettünk tőle, de a kedvünkre az is
rányomta bélyegét, hogy Bolka akksija végleg feladta a küzdelmet, így
maradt a berúgás. Mármint a motor lábbal való indítása. 

Itt mehettünk pár km-t csúcs szuper aszfalton, aminek egy félméteres
szintkülönbséggel lett vége. Mind a ketten csak az utolsó pillanatban
vettük észre az előttünk keresztben húzódó valóságos falat, amit a
motorok nem köszöntek meg. Innen már haladás szempontjából
annyit romlott a helyzet, hogy elfelejthettük a 3. sebességfokozatot.
Gábor néha megpróbálta, hogy az út mellett gyorsabban lehet-e
haladni, de inkább kevesebb, mint több sikerrel.
A két éves készülődés alatt kikerestük a mindenképp megnézendő
helyeket. A többségéhez viszont nem vezet térképen jelzett út, így
Ervin bevállalta, hogy műholdas felvételek alapján megkeresi és GPS
track formájában rögzíti az odajutást. Amikor rátaláltunk az Aktolagai
kanyonhoz vezető trackre nyomban el is indultunk rajt. Sajnos a
síneken való átkeléshez tennünk kellett egy kisebb kerülőt. Végre
igazi off-roadon megálltunk felkészülni rá, pl. leengedtük a gumikat a

jobb tapadás érdekében. Ekkor a semmiből előbukkant egy idős bácsi
egy oldalkocsis Urallal. Kérdésére mutattuk merre megyünk és ő erre
a fejét csóválta és mondta, hogy: „nem jó, nem jó, tó, tó, nagy tó” és
felpattant az őskövületre és elrobogott. Mi azt gondoltuk, hogy
belvíz, de nézzük meg, biztos meg lehet kerülni. Pár perc múlva
visszatért az Ural, de akkor már egy fiatal sráccal a nyergében. Ő csak
kazahul tudott, így a kommunikáció elég korlátozott volt, de a
gesztusaiból arra jöttünk rá, hogy arra előre semmi jó nem vár ránk,
forduljunk vissza. Pár fotó után mi mégis nekivágtunk.

Izgalmas motorozás volt, a nagy pocsolyákat néha csak úgy tudtuk
kikerülni, hogy kimentünk a 30 centis fűbe. Nagyon élveztük.
Mindaddig, amíg egy folyó utunkat állta. Vagyis egy folyóvá duzzadt
patak és a gázló számunkra túl mélynek látszott.

Megpróbálhattunk volna átkelni rajt, de amíg Ervin a módján
elmélkedett Gábor rátalált egy alternatív útra. Vagyis azt hitte.
Elkezdtük követni a folyó kanyarulatait a magas fűben motorozva,
cserjéken átgázolva. Bolka egyszer meg is unta és egy lefulladás után
csak a naaagyon sokadik rúgásra indult el. Egy, a folyót követő
csapáson visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk. A bakterházhoz,

ahol átjöttünk a vasúton. Remek. Akkor keressük meg a hidat. Az is
meglett és sokáig frankó aszfalton mentünk dél-kelet felé. Egy
olajkitermelő központnál újra rátaláltunk a trackre. Innen
megindultunk egy kigyúrt, de nagyon nyomvályús földúton az
Aktolagay-kanyon felé.

A GSP track 35-40 km-t mutatott a kanyonig. A tervünk az volt, hogy
ott verünk majd sátrat. Azt gondoltuk az lesz majd az eddigi Nr 1.
sátorhelyünk. Szépen haladtunk, mikor is Ervin belekeveredett egy
nyomvályúba és kb 10-15 km/h-val eldőlt. Semmi baj nem történt,
pattantam le a motorról, de mire Gábor odaért már 2 keréken állt a
vas, Ervin pedig már pattant vissza rá. A kommunikációs rendszeren
megbeszéltük, hogy nem fáj semmije, minden ok! Akkor még nem
gondoltuk, hogy ez egy figyelmeztetés volt, hogy fáradtak vagyunk. A
kanyon már odalátszott, ott fehérlett a szemünk előtt. Max 1 óra és
ott vagyunk, elérhető cél, így hát Bolkát néhány rúgással újra
feltüzeltük és „dáváj”. Itt követtük el a hibát. Itt váltak el útjaink.
Innentől külön-külön meséljük el ki hogyan élte meg a következő
napokat.

Ervin:
A körülményekhez képest a kelleténél haladósabbra vettük a figurát.
Én ész nélkül belementem egy kis pocsolyába, amiben a vártnál
sokkal nagyobb mértékben változtatott irányt a motor és nem
tudtam már összeszedni. Húztam a gázt dőltem balra, de a motor
csak a jobb oldalon húzódó 20-30 centis peremre akart felkapni.
Éreztem, ahogy kicsúszik az irányítás a kezeim közül, pontosabban
már tudtam, hogy ebből bukta lesz. Az első gumi végül talált
elegendő tapadást és átugratott a peremen és én nem tudtam
befejezni a közlendőmet Gáborral. Amint kitisztult a kép azonnal
benyúltam a kabátom alá és abban a pillanatban tudtam, hogy
számomra vége a túrának. Hiányzott a kulcscsontom vége. Fél kézzel
letéptem a fejemről a sisakot és bár Gábor nem volt messze, de
amire odaért már azon gondolkoztam, mit kell összepakolnom a
kórházba és a hazaútra. Közöltem vele a rosszhírt, amitől hirtelen
rosszabbul festhetett még nálam is. Rámondtam a telefonjára
oroszul, hogy baleset történt, eltört a karom, legyenek szívesek
hívjanak mentőt. Egy darabig még néztem Gábor után, aztán
elkezdtem átöltözni és összeszedni a holmimat.

Gábor:
Én az út bal oldalát választottam, Ervin jobb oldalon haladt
mögöttem. 40-el mehettünk, amikor is hallom a sisakban Ervin
szavait, hogy „ajajajajaja, azt hiszem, hogy most…. Ááááááááááááá”
és egy puffanás. Azonnal satufék, hátranézés, és már rohantam is
vissza kb. 20-30m-t. Ekkor Ervin már folyamatosan jajgatott. Tudtuk
mindketten, hogy baj van. Ez nem csak karcolás… Fájdította a bal
vállát. A kabátján is horzsolás és elcsúszásból eredő földnyomok
látszottak. Segítettem levenni a kabátját… Emlékeim szerint Ervin
akkori szavai: „Vége, ennyi volt, eltörött a kulcscsontom, megyek
haza a kis feleségemhez…..” A mondat második felének örültem,
mert napok óta emlegette, hogy nagyon hiányzik a párja, a mondat
első felének viszont minden szava jeges hidegzuhany volt. 2
másodperc alatt átfutott rajtam a gondolat, hogy magamra
maradok… Letelt a 2 másodperc vissza a valóságba. Mentő, vagy
segítség kell. Az én orosz tudásom erősen konvergál a „0”-hoz, mivel
a készülődésnél a nyelvtanulás Ervinnek lett kiosztva, így én a
műszaki, adminisztratív és navigációs feladatokra koncentráltam. Az
activitis segítséghívásomat ki akartam egészíteni szavakkal, így
megkértem Ervint, hogy hangrögzítőre mondja fel, hogy mi történt.
Megtette, irány vissza 5 km az üzem portájáig. Ott 5 biztonsági őr a
jól megszokott „Ez meg mit keres itt ezzel a kétkerekű csodával”
tekintettel fogadott. Azonnal mutogattam nekik, és már játszottam is
le Ervin üzenetet. Az egyik emberke már ugrott is és vitt az üzem
orvosi részlegére. Ott két fehérruhás nő fogadott, majd felhívtak egy
embert, aki beszélt angolul. (Azt tudni kell, hogy én nagyon keveset
pötyögök angolul is, a kiváló németemmel pedig itt pont annyit érek,
mint az anyanyelvi magyarommal…..) Mind1, elpötyögtem, hogy mi
történt. Kerítettek egy sofőrt és már robogtunk is egy UAZ-zal a
helyszínre.
Ervin:
Amíg vártam átgondoltam, hogy otthon figyelik a nyomkövetőt és
nem kicsit lesz gyanús ez a hirtelen hátraarc. Kellett valaki, aki
képben van, ha robban a bonba, ezért írtam SMS-t húgomnak a
történtekről. Nem kellett sokat várnom és már jött is valami jármű.
Megkönnyebbültem és visszavettem a keménykedésből. Aztán
gyorsan rájöttem, hogy korán tettem, mert ez csak egy pótkocsis

Kamaz, ami épp lemegy az „út”-ról és elmegy a semmibe. Aztán még
egy. Egyre több lett a szúnyog is és egyre inkább elfogott a
kétségbeesés. Aztán végre megjöttek.

Gábor:
Ervin akkorra már összeszedte, hogy mi kell neki a korházba.
Egyből belenyomtak egy szurit a hátsójába én addig felállítottam a
motort és nagy nehezen berugdaltam. Hát nem volt 1szerű….
Visszajártam vele az útra, közben Ervint a mentőben ellátták.
Ervin:
A mentősök adtak egy fájdalomcsillapító injekciót és erősködtek,
hogy feküdjek le. A fekvés viszont annyira fájt, hogy nem voltam
hajlandó. Ők azt hitték nem értem mit akarnak és felhívtak valakit, aki
elmondta nekem angolul, majd nekik a válaszomat kazahul és
rendben voltunk. Gábor berámolt minden szanaszét heverő cuccott a
mentőbe (összekeverve addigi készülődésemet) és elvágtázott Bolka
hátán. Törött kulcscsonttal zötykölődni egy UAZ-ban ilyen terepen
nem éppen volt leányálom, azt megmondhatom.

Gábor:
Irány vissza 5 km-t azon a nem kicsit rossz úton… A Barátom motorját
a portán letámasztottam átültem az enyémre és irány Makat a
legközelebbi korház.

Ekkor már kezdett sötétedni. Ebből a kb 100 km-es útból 20 km jó
minőségű 80 pedig olyan nyomvályús, kátyús, tört aszfaltos, hogy
nem lehet rajta 30-40 km/h-nál többet menni. Az UAZ elöl, világít
benne a lámpa, én robogok mögötte a Ténérével.

Közben Ervinnel a sisak hangszóróján keresztül folyamatosan
beszéltünk. Minden gödörnél jajgatott, pedig gödör az volt nem 1000
hanem 100.000!!! A motorral én 1 nyomvonalon jobban tudtam
kerülgetni, így gyorsabb voltam. Azt gondoltam megelőzöm az UAZ-t,
mert úgy sincs olyan leágazó, amit el tudnék téveszteni, és legalább
nem kell nyelnem azt a hatalmas port, amit ez az orosz csoda felver.
Így is tettem. Ebben a szituban nagyon jól jött a xenonom, mert a
fényáradatban kiválóan láttam melyik 20 cm-es útcsíkot válasszam,
hogy a motort kíméljem.

Folyamatosan az járt az eszemben, hogy a mentő ezt nem tudja
megtenni így Ervin minden lyuknál szenved. A tükörben láttam, hogy
az UAZ egyre inkább lemarad, a kommunikáció a távolság miatt
megszakadt. Bevártam, beszélni akartam Ervinnel. Félúton betértünk
egy helyi idősebb tapasztaltabb orvoshoz. Rápillantott a csontra, az
asszisztensnek mondott valamit, majd irány tovább Makatba.
Ervin:
Egyszer megálltunk egy faluban, ahol rám nézett és megnyomogatta
a vállamat egy orvos, hosszasan beszélt valamit az ápolóval és
továbbküldött. Majd az asszisztensnek megszólalt a telója és megint
megálltunk, hogy belém nyomjon még egy adag fájdalomcsillapítót.

Kellett! Gábor hol megelőzött minket hol lemaradt. Közben a
sisakheadsettel beszélgettünk és amennyire a kapaszkodás engedte
SMS-eztem Gabriellával. Riasztotta biztosítót és egy csomó embert a
környéken, aki segíteni tudhat. Én menet iránynak háttal ültem és
nem igazán láttam mi van előttünk (mögöttem). Aztán egy pillanatra
megálltunk, sofőrünk kapcsolta az összkereket, vagy a felezőt (nem
értek ezekhez a lovakhoz) és elindultunk függőlegesen lefelé,
vízcsobogás, majd függőlegesen felfelé. Ez ment csigatempóban
végtelennek tűnő ideig.

Gábor:
Előre engedtem a mentőt, mert nem voltam biztos benne, hogy a
makati leágazót megtalálom. (Táblára ne gondoljon senki!!!) Lassít a
mentő, lekanyarodik balra, rövidíteni fog…. Megáll, összkereket
kapcsol…..uhhhhh, na mondom, ha az UAZ-nak összkerék kell, akkor
itt baj lesz…Hááát, atom nagy pocsolyákon ment keresztül, de nekem
szerencsém volt a két kerékkel, mert volt, hogy csak 10 cm, de mindig
volt „földnyelv” a pocsolyák között…2 szituban azért leizzadtam, de
minden ok volt. Közben Gabriella, Ervin húga, otthonról interneten
kerített egy Couchsurfing-es kapcsolatot Makatban, így Abzal már a
makati kórházban várt, mire odaértünk.

A srác egy kazah 28 éves rendkívül
segítőkész ember. Nagyon rosszul beszél
angolul, de nagyon lelkesen kommunikál,
így a segítségünkre tudott lenni. Ervint
megvizsgálták, megröntgenezték. Engem
nem engedtek be, így a motorra vigyáztam
szurok sötétben a korház előtt.
Közvilágítás 0, így a fejlámpámat kerestem
elő…. 1 másik UAZ és egy Niva közeledett.
Rendőrök…. Na, pont ez hiányzott….Kiszállt vagy 7 rendőr a két
kocsiból. Volt közöttük valami „nagykutya” is haaatalmas
tányérsapkával és egy rakat plecsnivel… Na aztán megkezdődött a
kérdezősködés. Ervinhez is ment fel pár azt gondolom, bár ezt nem
tudom biztosan. Szerencsére volt köztük egy rendőrnő, aki egy picit
beszélt angolul. Colával kínált. Látta rajtam (kb. éjfél lehetett) hogy
kimerült vagyok és éhes. Nagyjából elmondtam, elmutogattam és
felskicceltem, hogy mi történt. Mentek az autóhoz, hogy üljek vissza a
motorra és menjünk vissza a helyszínre, mert látni akarják… Én
erősen tiltakoztam, mondom „EMBER kb. 100 km éjjel, olyan útón,
amit nappal sem kíván az ember…..” Én nem megyek vissza motorral
és PONT! Mutatták, hogy igyak kv-t, mosakodjak meg és mehetünk.
NEM és PONT! Kérhet a pápa is én oda, most nem motorozok vissza.
Egyébként udvariasak és normálisak voltak. Se hangos szó, se
megvető tekintet, se agresszív viselkedés se korrupció nem
mutatkozott, csak a szitu volt szokatlan, hogy ennyi egyenruhás
körbeáll egy fejlámpa fényében… Ervinnel nem tudtam beszélni így
szétszakadtunk. Abzal jött-ment köztünk és hozta-vitte az infót. A
vége az lett, hogy az én motoromat, ill. Ervin, a mentőben korábban
betett cuccait a makati rendőrségre vittük, én pedig a mentővel
visszazötyögtem 100 km-t az üzemhez, Ervin motorjához. Fél 2 körül
lehetett. Majdnem elaludtam az UAZ-ban pedig a 100.000 kátyúból
nem lett kevesebb… (Rápillantottam az órára, 90-el mentünk….
Heeeee????? Kiderült, hogy a 3 éves UAZ-ban van 10.000 km, de az
órája álló helyzetben 50-et mutat… Ok. Akkor csak 40 az a 90….)
Közben láttam pár teherautót éjjel közlekedni… Hááát, amikor egy
púúúúposra megrakott pótkocsis (!!!) Kamaz éjjel egy ilyen úton
vontat egy Zil-t….. Azt hittem a fáradtságtól hallucinálok, de nem!

Visszaértünk az üzemhez. Hát persze, hogy 2 rendőr már ott várt…
Ott szobroztam Ervin motorja mellett. Mutassam meg a helyszínt…
Ok innen már csak 5 km, de elmutogattam nekik, hogy ott nincs
semmi, és sötétben amúgy sem fognak látni semmit…. Megértették,
hogy majd holnap reggel…. A fehér ruhás asszisztenssel, aki a
kezdetektől Ervint ápolta körmöltettek egy A4-es oldalt… Gondolom
jelentés lehetett, majd egy jó fél óra múlva megmutatták, hol tudok
aludni… Egy munkásszálló 4 ágyas szobájába kísértek, ahol egy
munkás szunyált. Na ott kaptam friss ágyruhát. Egyik rendőr persze a
szobában aludt velem…. (ezek szerint őriznek….) Megágyaztam, gyors
SMS a páromnak, szunya.

Ervin:
Megérkeztünk a korházba, leültettek egy szobában, ahol csak egy
szék és egy asztal volt és kikérdeztek. Abzal néha megjelent és
nagyon lelkesen igyekezett segíteni, de mindig le volt maradva a
google fordítóval. Átmentünk egy másik épületbe, a korházi
alkalmazottak
mobiltelefonnal
világították
az
utat.
Ott
megröntgeneztek, majd a telefonfényben vissza az első helyre, amit
addigra elleptek a rendőrök. Nekiálltak (volna) a kérdezősködésnek,
de az engem kísérgető nagydarab nővérke elég határozottan
elhessegette őket. Akkor megjelent egy nagyon kedves orvos.
Elmagyarázta, hogy be fog gipszelni és holnap átvitet Atirauba, ahol
meg kell, hogy műtsenek. Amikor elkezdték a gipszelés Abzal mutatta
a telefonján angolul, hogy be fognak gipszelni. Mondtam, neki, hogy
tudom, de értékeltem az igyekezetét. Azt viszont segített tisztázni,
hogy ha nem akarom, nem kell Atirauban műtetnem, csináltathatom
otthon is. Gipszelés közben jól szórakoztak a nővérkék. Biztos, ami
biztos többször is megkérdezték van-e feleségem. Párszor megjelent
egy-egy rendőr, de nem engedték őket érvényesülni. Amikor
megkötött a gipsz és mindenki biztos lehetett benne, hogy foglalt a
szívem elvezettek az ágyamhoz. Bár inkább valami kezelő lehetett,
mindenféle orvosi műszerekkel és egyetlen egy ággyal. Furcsálltam,
máshogy képzeltem itt egy kórtermet. Kaptam kekszet, meg teát is és
kérésemre egy nagy befőttesüvegnyi ivóvizet. Valamikor az éjjel
csörgött a telefonom. Azt sem tudtam, hol vagyok. Azt hittem Gábor
hív, egy darabig fel sem fogtam, hogy a vonal másik végén angolul

beszélnek. Fél kábán valahogy sikerült elmagyaráznom a biztosító
orosz partnerének a szituációt és aludtam tovább.

20. nap
Gábor:
Kb. 3 óra alvás után 8 körül jöttek a rendőrök és - nem finoman felébresztették a társukat. (Valami növendék lehetett az őrző
feladatott kapó rendőr, mert szegényt mindenki ugráltatta… Velem
nagyon udvariasak voltak és mutatták, hogy aludjak még… Persze
tudtam, hogy 1000 a dolog és Ervin motorjával amilyen gyorsan csak
lehet Makatban akarok lenni, így felkeltem. Gyors reggeli az üzemi
konyhán. (cukrozott tejberizs, lekváros kenyér, 2 karika kolbász és
keksz, hozzá tea) Irány a motor, természetesen mindez rendőri
kísérettel. Nem bírták felfogni, hogy mit kerestünk mi ott az Isten
háta mögött… Lehet azt gondolták ipari kémek vagyunk…. Ervin
kofferjében volt a laptop. Na előkaptam és mivel minden
utilátványosságunk offline-ra le van szinkronizálva megmutattam
nekik, hogy ott arra 40 km-re van az Aktolagay kanyon…

Bámulták a képeket és vonogatták a vállukat… Foooogalmuk sem volt
arról, hogy milyen csoda mellett élnek már vagy 40 éve… Helyszín,
helyszín, helyszín…. Nem úszom meg… Meg kell nekik mutatni. Ok,
GPS, Lada Niva, 3 rendőr és én.

Go… 5 km-t mentünk olyan úton, hogy a Nivanak az alja simán leért
volna, így a sofőr csak úgy tudott elevickélni, hogy az egyik
kerékpáros folyamatosan a megszáradt sárnyom kakastaréján
egyensúlyozott… Te jó ééég mit kapnak itt az autók… A GPS méter
pontosan odavezetett, ahol a malőr történt. Fénykép, 3-szor lelépték
az út szélességét, amit mindhárom rendőr hangosan számolt… (Ez itt
nagyon fontos lehet) Majd körmölés és vissza az üzemhez. Én
motorra pattantam és megegyeztünk, hogy a makati rendőrőrsön az
én motoromnál találkozunk. Megküzdöttem a 600 ccm-el és berúgó
karral!
Nyertem, gooo. Megálltam egy hidnál, ki kellet
egyenesítenem a kormányt, mert folyamatos jobbra kormányozásnál
futott egyenesen a motor. Ok legyűrtem a 100 km-t… Hát tegnap óta
nem aszfaltozták le… a makati rövidítésnek mentem… hírtelen nem
értettem, hogy hogy sikerült ezen előző éjjel átmenni…. Mindegy.
Első út a kórházba. Ervin ott volt, beszéltünk. Begipszelték a fél
felsőtestét. Fájt neki…  Abzal hozott nekünk reggelit. Perec, lekvár
víz. Hihetetlen kedves! Ervint elvitték Atyrauba egy nagyvárosi
kórházba, én elvittem Ervin motorját Abzalhoz, majd onnan taxival a
rendőrségre az én motoromért és Ervin cuccaiért.

Abzal még a taxit sem engedte kifizetni. Majdnem összevesztem Vele,
de nem hagyta. Kééész, nem hiszem el… A rendőrségen váltás
lehetett, mert új arcok voltak. A legfontosabb az volt neki, hogy
tételesen nézzem át Ervin dolgait, hogy nem hiányzik-e valami….
(„Szép” ez a bizalom a műszakok között…..) Majd Abzalnak kazahul,
nekem pedig magyarul kellett egy nyilatkozatot írnom, hogy minden
megvan és nincs semmiféle követelésünk a kazah rendőrséggel
szemben. Megírtam, megnyugodtak… Közben az udvaron
rendőrruhás vigyorgó adminisztrátor csajok írtak a motorra… nagyon
tetszett nekik. Akkor már „cimbizés” ment, nem pedig hivatalos
hangnem… A kazah rendőrségen egyébként mindenki udvarias és
rendes volt, de a szituációt nagyon szokatlanul, így nyögvenyelősen
kezelték. Rutinnak és dinamizmusnak nyoma sem volt… Na meg
persze sokadszor néztek ufónak minket… Lényegében a dolgukat
tették, rossz érzés nincs bennem velük szemben. Ervin dolgait el
kellett juttatni Abzalhoz, de az én motoromra már nem lehetett
rápakolni, így valami kisfőnök a saját kocsijába bepakolt és
elfuvarozta Abzalhoz. No a cuccok biztonságban. (Inkább a
segítőnknél, mint a rendőrségen). Abzal is említette előző este, hogy
nem bízik a rendőrökben, így figyeljünk…. Na, ez abban a pillanatban
szép kilátás volt… Ok, irány Ervin után Atyrauba. Ez 30 km elég rossz

út és 100 km szuper jó. Előtte volt egy gyors ebéd Abzalék
otthonában és bookingon foglaltam szállást a korház mellett.
Tankolás jó kis 92-esből, és go. Odaérek, keresem a kórházat…
Közben hívás és SMS a telefonon…. Ervin. Visznek vissza Makatba,
mert nem fogadnak a kórházban. MI VAAAAAAAN???????

Ervin:
Reggel felkeltettek, kaptam reggelit, Abzal is megjelent és a saját
pénzén bevásárolt nekünk. Használhattam a mobilját, hogy beszéljek
az otthoniakkal. Közben Gábor is megérkezett és azt is megtudtam,
hogy én a VIP szobában aludtam. Nem is volt olyan elhagyatott a
korház. A kórtermek szinte tele voltak. Ágy helyett csak egy ágykeret
fém rácsára fektet törölközőn feküdtek. Sajnáltam őket. A
transzportra való várakozás közben többször hívott a biztosító
Magyarországról, a partnerük Oroszországból és egy nő Atirauból.
Mindenki tőlem akarta tudni, hogy miért vagyok még mindig ott.
Hámittomén!? Gábor megegyeztünk, hogy Atirauban találkozunk és
elment elrendezni a motor tárolását. Dél körül aztán elindultunk
végre a nagyvárosba egy nagyon kedves ápolóval és Muhmaddal, a
sofőrrel. Az első 30km szó szerint siralmas volt, nem bírtam
visszatartani a könnyeimet a fájdalomtól. Végül is túléltem és
eljutottunk a korházba. Ott viszont jobbra-balra küldözgettek minket,
amíg egy főorvos irodájában kötöttünk ki. A két makati kísérőm
kazahul társalgott vele, egy csomó telefonhívás közepette. Többnyire
a doki tárcsázott, így valószínűsítettem, hogy az is rólam szólt, de egy
szót sem értettem belőle. Egyszer csak mind a 3-an rám meredtek.
O-ó valamire válaszolnom kéne. Muhmad feltette oroszul is a
kérdést: Hogy akarok fizetni? Természetesen majd a biztosító fizeti,
mondtam. Erre a főorvos felállt az íróasztalától és elindult felém,
mondva, hogy „nem jó, nem jó”. Akkor készpénzzel, erre is „nem jó,
nem jó” és elkezdett kitessékelni az irodából. A kísérőim bőszen
győzködték kazahul, közben csóválták a fejüket és a mosolyukban
benne volt „ez hülye”. Már az ajtóban mondtam, hogy akkor
kártyával. „Nem jó, nem jó”. Pf… Eltuszkolt minket egészen a
lépcsőházig és elbúcsúzott. Muhmad kínjában mosolyogva közölte,
hogy most visszamegyünk Makatba, holnap reggel meg visszahoznak
és hazarepülhetek. Ott abban a pillanatban levert a víz és fogytam

vagy 20kilót. Azt a kétségbeesést nem kívánom senkinek. Mondtam,
hogy én nem megyek sehova és hívtam húgomat, hogy azonnal
csináljon valamit. A makatiak akaratom ellenére betuszkoltak a
mentőbe és elindultunk. Kifelé a városból megálltunk egy étteremnél
és a saját pénzükön meghívtak ebédre. Akkor indult el a mentőakció.
A telefonom 8% töltöttségi szinten volt. Hívott mindenki: Gabriella, a
magyar biztosító, az orosz biztosító, és egy helybéli nő. Mindenki az
orvossal akart beszélni. Mivel csak az asszisztens volt ott szegény nem
tudott nyugodtan ebédelni, én meg úgy éreztem magam, mint egy
homokszem, amit felkap a szél. Jóllakottan kimentünk a mentőhöz és
indultunk is volna. Aztán egyszer csak mindenki kiszállt. Az asszisztens
folyamatosan a telefonján beszélt (utólag kiderült elkérték a számát).
Egyszer csak megállt egy taxi és kiszállt belőle egy csinos lány. Átvett
a mentősöktől és már mentünk is valamilyen szállás felé. Fogalmam
sem volt ki ő. Azt hittem a biztosító embere, de ők is hívtak és ők sem
tudták, sőt azt sem, hogy pillanatnyilag hol tart az ügy, csak annyit,
hogy egy barátom szerzett szállást. Ejha, Gábor ez gyors volt,
gondoltam. 2 perce küldtem SMS-t, hogy visznek vissza. A hosztelben,
ahova vittek nem tudtak Gáborról és akkor már szerettem volna
felébredni ebből a rémálomból. A hoszteles csaj és az emberrabló
lány elkezdtek beszélgetni és látva szorult helyzetemet biztosítottak,
hogy ne legyen semmire gondom, a vendégük vagyok szállásra,
ételre. Hoppá. Ez odahaza nehezen képzelhető el. Végül az is kiderült,
hogy aki idehozott és a taxira sem fogadott el pénzt Zhanna, akit
Gabriella szerzett a Couch Surfing-en. Ő volt az Atiraui nő is, aki már
többször hívott és a barát is, aki szállást szerzett. WOW.

Gábor:
Vissza Makatba? Az nem lehet. Nekem mondom pihennem kell. 3
órát „aludtam”, és mentem föl-le 100-100-100-130 km-t… Bementem
a hotelba és lezuhanyoztam. Közben info a „Hunomad család” fb.
csoportból. Ervin nem megy Makatba, egy szintén Couchsurfinges
angolul, oroszul éééés németül is jól beszélő lány intézkedett, hogy
ne csináljanak már ekkora marhaságot…. A korházban továbbra sem
fogadták, így egy hostelbe keveredett… 3 km volt az én korházhoz
közeli szállásomtól.

Átöltözés és már motoron is voltam. Beszéltünk, mindenki
megnyugodott. Ervin húga hatalmas profizmussal szervezte otthonról
a dolgokat. Gabriella le a kalappal!!!! Már körvonalazódott, hogy
Ervint inkább otthon kellene műteni. Telefonok hada, majd kiderült,
hogy kell egy orvosi igazolás, hogy reptethető… A korház
használhatatlan, így privát doki a megoldás. Doki jön, vizsgálat ok, 1
óra múlva mehetünk a papírért. Amíg vártunk Kostyáék is
meglátogattak minket.

Ervin:
A hosztel tulaja erősködött, hogy elmenjünk a korházba, hogy
megvizsgáljanak. El is vitt és ehhez a művelethez elhívta Zhannát is
(az nem derült ki, hogy miért). Jött is, saját pénzből taxival és megint
nem fogadott el semmit. A korházban megnyugtattak, hogy a gipsz
rendben van, de csak ülve aludhatok és kaptam szurit. A privát
dokinál megkaptuk az igazolást is, hogy repülhetek. Remek. Már csak
az éjszakát kell túlélni. A nappaliban ültettek le aludni. Éjjel 2-ig nagy
volt a nyüzsi, akkor meg hívott a biztosító, hogy nem jó a „fit to fly”
papír. A doki bekarikázta, hogy orvosi kísérettel repülhetek csak és

így nem tudják megvenni a jegyet. Egyéb más körülmények miatt,
amire nagyon hosszú lenne kitérni, 1 percet sem aludtam az éjjel.
21. nap:
Gábor:
Délelőtt elintéződött Ervin helyesen kitöltött repülési engedélye és
így már aznap este repülhetett is. Nem volt más dolgunk, mint
kivárni. Addig én beszaladtam a városba lemosni a motort és olajat
venni. Esedékes volt az olajcsere. Olyan szerencsém volt, hogy a
mosó mellett pont egy olajcserére szakosodott műhely volt. Naná,
hogy itt is körbeálltak... Elmutogattam a tulajnak, hogy van
mindenem. Olaj, szerszám és meg is tudom csinálni, csak hova
teszem a régi olajat??? Már toltuk is be a műhelybe és nekiestünk.

Pik-pak le lett cserélve az olaj. Kérdezem, hogy mit fizetek??? Azt
mondta a srác azt, hogy eszek velük a „lángosukból”… Kéész… Ettem
egy falatot, írt a motorra, megköszöntem és siettem vissza Ervinhez.

A gép 22:45-kor száll majd fel. Ahaaa, csak Ervin összes irata
Makkatban volt Abzalnál a motor kofferjában… Szegény hiába
válogatta ki a mentőre várva, én mindent összekevertem. Mindez
16:30-kor tudatosult… 2x130 km (abból 2x30 nagyon rossz) az kb. 33,5 óra alatt megjárható… Mivel én reggel nem ilyen útra készültem,
csak arra a 4 km-re, ami
kettőnk szállása között volt,
se a Garmin GPS se motoros
ruha, ill. csizma nem volt
nálam. Ervin 2 mérettel
kisebb kabátját húztam
magamra és irány… Gyors
tankolás és már robogtam is
Makatba… Abzal már várt.
Iratok, fényképező, go vissza
Atyrauba. Ervin már nem volt
a hostelben. (Természetesen
megüzente SMS-ben, de ezt
1.5 óra késéssel kaptam meg,
mikor már a repcsin ült…)
Ok, akkor irány a reptér. A

telóval navigáltam, aminek az akksija 3%-on volt, pedig végig
töltöttem. (Ezek szerint nem tud annyit tölteni, hogy a GPS-t a kijelzőt
és az akksit is ellássa….) Mindegy lécci-lécci a reptérig bírd ki….
Kibírta… Meglett Ervin. Az iratait átadtam, a kabátját a vállára
akasztottam. A fuvarosa, a hostel tulaja elbúcsúzott és hazament,
mondván már itt vagyok. Beszélgettünk 15 percet, majd mennie
kellett becsekkolni… Előtte még megkértem, írjon a motoromra…

Huh, kemény pillanat volt… Becsekkolt, elment. Hosszan néztem
utána, tudatosult, hogy innentől magamra maradtam… Nagy levegő,
tovább!! Mire a motorhoz értem már vagy 6 ember állta körbe.
Szokásos kérdések, honnan jöttem, hová megyek, mennyibe kerül a
motor, és hogy benzines vagy dízel….(????? ezt már vagy 20 ember

megkérdezte… annyira nem népszerű itt a motor, hogy nem tudják,
hogy a dízel motorkerékpár nagyon kuriózum lenne) Ezeket
megbeszéltük, kaptam két aláírást a motorra és igyekeztem eltűzni,
hogy a navi beállítására koncentrálhassak. Elindultam, majd 1 km
múlva, ahol senki nem „zavart” félreálltam… A telefonom még mindig
nem kapcsolt be, a garmin a hotelben… Pfff, na most mi lesz…Navi
nélkül nem találom meg a hotelt. Elkezdtem motorozni a városban,
addig is töltődik a teló és hátha megismerek valamit. Hopppá, a
Burger House-t találtam meg, ahol Ervinnel az első atyraui km-ünk
után vacsiztunk. Tudtam, hogy van net, és a hálózati töltőről is
gyorsabban felszívja magát a teló. Beültem, ettem egy burgert.
Persze a nethez nem csatlakozott se a tablet es a telo…. Hurrá….
Elidőztem kb fél órát, a teló 10%-ra töltődött és irány a hotel. 3 km
volt, de 2 km után egy fekete Lada Samarás, konkrétan nem vett
észre, pedig lámpával mentem és bal oldalról nekihajtott a
kofferemnek…

Taszított rajtam 40-50 km/h s sebességemnél vagy fél métert oldalra,
de nem estem el, a koffer viszont behorpadt… Hát volt anyázás, de
egyikünk sem állt meg… A hotelbe érve Ervin gépe pontosan felettem
húzott el, legszívesebben utánanyúltam volna és visszatettem volna a
földre!

22. nap:
Reggeli, irány Makatba. A hotelban éjszakázó üzbég vendégmunkások
már vártak a motorom mellett. A filctollat „követelték”.

Atyrau külvárosában egy Toyota Land Crouser-es gurult mellém.
Kiintett a parkolóba, érdeklődött, beszélgetni szeretett volna, ill,
meghívott ebédre. Udvariasan közöltem Vele, hogy engem várnak
Makatban és késésben vagyok. A matricának nagyon örült és írt
valamit oroszul a motorra.

130 km motorozás után Makatba értem. Ebéddel vártak, bár a déli
érkezésem 13:00-ra tolódott… (Utálok késni… ) Terülj-terülj
asztalkám, rengeteg étel! Hihetetlenek! D.u. nekiestem a motor
szervízelésének. A hátsó fékpofám elfogyott, így azt gyorsan
kicseréltem újra. (Maradt még egy első és egy hátsó garnitúra ezen
felül) A légszűrőt kimostam benzinben és amíg száradt gondoltam
lekapom a tankot megnézni, hogy a légszűrőháznál és a karbinál
minden ok-e. Hát még szerencse….. A karbinál a bal oldali
gumibeömlő csonk (a karbi és a henger között) szét volt szakadva….
Hogy az a….. Direkt „újra” cseréltem otthon…

Ennyit az ebay-es utángyártott „új” dolgokról…. Visszasírtam a régi 28
éves japán alkatrészt, amit Édesapám ki sem cserélt volna. („Fiam, ez
olyan, mint az új”, hallom a szavait) Hát igaza volt. Mind1, ez van. A
legkézenfekvőbb megoldás, hogy átmentem Ervin motorjáról, az
sajnos egy darabig most úgyis kényszerpihenőn lesz. Mivel
szerszámok terén komplett szerelőműhely nem állt a
rendelkezésemre, így eltartott a mutatvány vagy 2.5 órán keresztül,
de a végén gond nélkül röffent a gép. Ekkor a kofferek már lekerültek,
a légszűrő beolajozva visszakerült, a lánc már le volt ápolva. Abzal
nagyon szorgosan jött ment a motor körül és nézegette, mit is
csinálok. Nem nagyon látott még testközelből ilyen motort így

minden érdekelte. Közben a behorpadt koffereket profi módon
kiegyengette, a kicsit meggörbült koffertartót egy autóemelővel
szétnyomatta. Profi mechanikus a srác!

Nekiálltam újra terítéket csinálni kettőnk dolgaiból. Jobbra, ami kell,
balra, amiről le kell mondanom, középre a kérdőjeles… Ránk
esteledett. Mindent be kellett pakolni a házba… Vacsi. Szokás szerint
terülj-terülj…

A családdal kis activity, majd alvás. Abzal pedig ment este 8-ra
dolgozni. (Tűzoltó a srác) 23. nap reggel újra nekiestem a pakolásnak.
Azt gondolom elég optimálisra sikerült, minden elfért amit akartam,
bár 1-1 dologban kénytelen vagyok hazardírozni… Pl. a generátort
nem viszem tovább és a bowdeneket sem. Belső gumiból a hátsó
kapja a nagyobb terhelést, így azt viszem, az első marad itt…
Foltkészlet van a kerékcsapágyakat ill. szimeringek számát feleztem.
Ervin engedélyével pár dolgot az ő cuccaiból is magammal viszek. A
csizmavédőjét (eső ellen) a körömvágóját, a papucsát. KÖSZÖNÖM!
Abzal bőszen segít, körbeugrál. Tennem kell valamit érte, mert
lelkiismeret furdalásom van. „Abzal, nem akarsz megtanulni
motorozni???” Kérdem. Bólogat 1000-el… Akkor ebéd után irány és
megtanítalak!!! Ebédnél az apja tiltani akarta, mert hogy összetöri a
fiú a motoromat…. (nem magát!!!! Az én motoromat….) Nagy
nehezen megmagyaráztuk neki, hogy nem lesz itt semmi baj.
Kerestünk egy forgalommentes jó utat és megkezdődött az elméleti
majd gyakorlati oktatás. Egyensúlyi gyakorlatok. Motortolás,
egyenesen, kanyarban, körbe. Letámasztás, leszállás, felülés,
(mindkét lába egyszerre nem ért le…..) motorkörbejárás. Toltam 5x25
métert, hogy először fékezni és megállni tanuljon meg… Siker.
Motorindítás… gombbal, berúgóval… Gáz, kuplung sebváltó… Ügyes.
Na akkor go. A képek és a video, magáért beszél….

Álló helyzetben egyszer finoman letett az aszfaltra, mert egyszerűen
nem bírta el… kibillent a motor az egyensúlyából. Semmi nem történt
se a sráccal se a motorral.

Esteledett hazamentünk… Boldog volt, már tette is fel az „orosz fbre” profilképnek az ő motoros képét! Azt hiszem megfertőződött….
Elhatároztuk, hogy másnap elmegyünk egy kanyonhoz. Kb. 180 km-re
lehetett. Ebből 30-40 km rossz, 100 szuper jó és kb. 40 km… hm

na hagyjuk.. (A Kamazok is inkább lementek a szántóföldre a kiszáradt
fél méteres nyomvályúkat kikerülni)

A kanyon csodálatos volt. Hazafele megálltunk egy óriáspocsolyánál,
amely már kezdett kiszáradni, de persze csak a felső 1 cm volt száraz,
alatta sár… Mire visszaértünk a motorhoz már két rendőr ott volt….
Tudtam, hogy semmi rosszat nem csináltunk így kézfogással
indítottam. Látszott, hogy csak érdeklődnek nem akarnak lehúzni.
Végül aláírták a motort, én lefényképeztem, de a lelkemre kötötték,
hogy a youtubon nem szeretnék látni…. Ott nem, de a
HUNomadon
fent
lesz.


Hazaértünk. Terülj-terülj. Zuhanyzás, majd a képek és videók
összemásolása.

Alvás.
Május 31, 25. nap: Pihenőnap.

