június 2.
Abzal reggel 8-kor ért haza az éjszakai műszakból. Szemmel láthatóan
fáradt volt. Kivételesen én készíthettem a reggeli tükörtojást, mivel
Abzal nem egy igazi konyhatündér.  Ettünk, majd beszéltem
interneten a párommal. Ki tudja, mikor tudok legközelebb netet fogni,
így kihasználtam az utolsó lehetőséget. Vendéglátóm marasztalni
akart a meleg családi fészekben még egy napot, de én hajthatatlan
voltam. Mehetnékem volt…Az édesapja direkt hazajött a munkából,
hogy elbúcsúzzon tőlem. Rendkívül kedves ember. Átölelt majd nyúlt
a farzsebéhez… Egy 5 jegyű összeggel akarta támogatni a további
utamat. Mondja: „benzinre és ételre.” Természetesen nem fogadtam
el! Rossz volt otthagyni ezt a melegszívű családot…

Abzal írt a motoromra, majd kuplung, egyes, és már robogtam is ki
Makatból. 30 km után megtankoltam a Helios benzinkúton. A helyiek
szerint ott kell tankolni, mert ez egy amerikai cég és jobb a benzinjük,
mint a helyi vállalatoké. A kúton pólót akartak nekem eladni, de
illedelmesen megköszöntem, mondván van 5 db. (pedig csak 3. :) )

Aktunak vettem az irányt. Rendőrök… Naná, hogy megállítanak… Nem
hajtottam, lámpával mentem, tudtam, hogy „tiszta” vagyok. Semmit
nem kértek a filctollon kívül…. Aláírás.  „Honnan, hova megyek???”
Dáváj! Jól haladtam, már letekertem majd 300 km-t és megéheztem.
Egy kis boltba mentem be, hogy kenyeret, csokit és innivalót vegyek. A
boltos hölgy nem beszélt kazahon kívül semmit, de a kb. 20 éves lánya
tudott angolul. Természetesen néztek rám, hogy én meg honnan
keveredtem ide… Fizettem, majd távoztam. Persze kijöttek megnézni,
hogy mivel is vagyok, hogy ilyen „űrhajós” ruhám van…. Már fut is
utánam a lány. Fényképet szeretett volna a motorral. Mivel biztos
helyen állt a vas mutattam Neki, hogy felülhet. Már pattant is,
édesanyja fényképezte. Aláírás, go tovább.

Tevék mindenhol.

Kerestem egy nyugodt jól megközelíthető helyet, ahol elfogyasztottam
a vásárolt kenyeret és a korábbról megmaradt húspástétomot. Közben
integettem a kamionosoknak, akik mind vissza is intettek. Jött egy 50es emberke egy rakodógéppel. Hogy honnan, hová tartott??? Előre 30
km-re semmi, visszafele 40 km-re semmi…. Én ültem a székemben az
úttól vagy 10 méterre. Meglátott. Lassít, majd a nyitott oldalajtón egy
felfelé indított fejmozdulattal kérdezi, hogy „ mi van?” Mutatom Neki,
kanalazva hogy eszek, azaz semmi gond… Bólint egyet lefelé, hogy
„akkor jól van” és ráhúzza a gázt. Füstfelhővel elrobog.

Lassan beérek Bieinieuba. Feltűnik egy ismerős ház, budi és ágy.
Szerintem én ezt már valahol láttam. Lehet hogy Matthias, az osztrák
srác videójában. Ervin tuti megismeri majd, hogy tényleg az e.

Beértem a városkába (bár lehet falu, Makat is falu volt a közel 13.000
fős lakosságával.) Elhúzok egy épülő Helios mellett. Kár, megtankoltam
volna 95-ösből… Így maradt a 92-es. Két bringást veszek észre egy bolt
előtt. Gondoltam visszamegyek megkérdezem, hogy „honnan és
hová?” Hoppá-hoppááá. Ismerős arcok. Velük már találkoztunk
Grúziában Ushguli felé.

Azonnal megismertek Ők is. Hiányolták Ervint, mint ahogy én is egész
nap! A srác jól beszélt németül, így elmeséltem Nekik a történteket. 
Nagyon sajnálták. Kérdeztem, hogy hogy alakult az útjuk Ushguli után.
Nekünk ugye a lavina miatt vissza kellett fordulnunk… Ők a bringákkal
átmásztak a hófödte úton. 6 órát küzdöttek, mire újra járható utat
találtak. Kemények, nagyon kemények!!!! Le a kalappal! Ők
Üzbegisztánnak vették az irányt, és megegyeztünk, hogy megbeszélés
nélkül harmadszor is összefutunk majd. Jót nevettük. Közös fotók, rajz,
majd búcsúztunk.

Célba vettem egy 150 km-re lévő motelt. Gondoltam simán elérem. El
is értem volna, mert ma egész nap kiváló úton motoroztam, de akkor
beértem ide:

Hát mondom ennél szebb sátorhelyet keresve sem találhatnék. Pár
kép után már tértem is le az útról. Találtam egy kis eldugott
völgyecskét a sziklák között így letáboroztam.

Orosz kaviárt ettem, amit a kedves bácsitól kaptunk még
Oroszországban. Közben a székemből figyeltem a tájat. Hopp az meg
ott milyen állat:

Nem tudom, de inkább hagyjuk egymást… Félt, így elment. Feltettem
a telefont és a fényképezőt töltőre. Ill. a fényképezőt csak szerettem
volna, mert a külső aksitöltő megadta magát. Kontakthibás volt valami.
A csatinál nem láttam semmi rendellenességet, így szétkaptam. Persze
hogy ez is a nyákból volt kiszakadva… A „megszokott” módszerrel a
benzinfőzőn felhevített rögtönzött pákával megforrasztotta, és már
működött is. Kicsit nekiálltam a holnapi utat tervezni, majd blogot írni.

A sátor külső ajtaját még nem húztam be, így néha kikandikáltam.
Hoppá vendégek érkeztek.

Kedves állatok voltak, de azonnal fogták a neszt, így nem maradtak
sokáig.
Nesz az van itt elég… A szél is fúj. Nem bánnám, ha itt lenne Ervin.
Elbújtam, hogy ne lásson senki, így talán nem lesz hívatlan vendég.
Sajnos a térerő sem talált meg, így ma nem tudok SMS-t küldeni.
Holnap szerintem korán indulok. Nem vagyok 7alvó. Csak akkor fogok
tudni üzenni. Jó éjt…remélem az lesz. 
Június 3.
Az volt. Kisebb megszakításokkal, de jól aludtam. Meleg volt, így egy
alsónadrágban szunyáltam a hálózsákkal takarózva. Egyszer-egyszer
azért megébredtem, de többinyire az egyetlen nem kikötött zsinórt
csapdosta a szél a sátorhoz. (Legközelebb tuti az összeset kikötöm!!!)
Fél 8 körül ébredtem, majd pakoltam. Gondoltam nem hagyom azt a
hasadékot nézetlenül, így felmásztam. A-s Klettersteig-nak megfelelő,
így nem volt kihívás. 

Hoppá, mindjárt világos is lett, hogy kiket hallottam én előző este:

Ténéré a völgyben:

A ragadozó madarak is hagytak nekem egy emléket, ami már a
motoron figyel:

Láncolajozás:

Középálványra csak egy utpatkás trükkel tudom feltenni a vasat. (Majd
később leírom, hogy miért is nem akarok nehezet emelni….)
Megjött a térerő, ment az SMS:

Kanyon mindenhol:

Betértem egy fogadóba reggelizni. Mézes puszit ettem és tejeskávét.
A kiszolgálók hevesen érdeklődtek, hogy honnan és hová. A
telefonomra felmondattam oroszul a google fordítóval, mikor és
honnan indultunk és hogy mi is történt Ervinnel. Meghallgatták,
megértették és nagyon sajnálták. 

Fotót csinálhattak aláírás ellenébe:

Megtudtam Tőlük, hogy 25 km-re lesz kút, így beterveztem a tankolást.
A harmadik kútnál volt 95-ös. Az elsőnél csak 93-as. (igen 93, nem 92)
Azóta láttam már 96-ost is.  Persze 80-as az mindenhol van. Bár a
benzinkutak gyakran üresen állnak, a gázos tankolóállomásoknál
viszont hosszú sorok tobzódnak. Reeeengetegen használnak gázt.
Szinte az összes benzines autó, GAZ mikrobusz ill ZIL teherautó gázos.
Abzal elmondása szerint a harmadába kerül, pedig a 95-ös benzin is
140 Tenge. (Kb 120 ft)

Az esti vendégeim kőből.
Kis pihenő és gondolkodás, hogy nekimenjek-e a hegynek megnézni
egy emlékhelyet, mely a kép közepén a távolban látható.

Ah, nem nézem meg, megyek tovább a Kaszpi felé….

Hát persze, hogy megnéztem…. 

Tovább haladva egy olajmezőn hajtottam keresztül:

Gondoltam mielőtt beérek Aktauba és keresek szállást leugrom a
tengerpartra. 3x is megpróbáltam ilyen-olyan homokos utakon a
partra érni, de egyik sem vitt ki teljesen a tengerhez. Volt hogy 20 cmes homokos két nyomvonalas útba torkollott a probálkozás, melyen
egy nem kis kutyákból álló falka „portyázott“. Na azt inkább nem
próbáltam meg. A másik kettő út egy nem igazán bizalomgerjesztő
udvarra vitt be. Áh mondom hagyom, majd a szálláson kiokosítom
magam a neten, hogyan is találok rendes partot. (Azóta megvan)
Beértem Aktauba. Két méregdárga hotelt találtam meg egy Fast Food
éttermet intertnettel… A második dolog többet ért mint az étel,
ugyanis egy tuti appartmant talátam 23 juroért. Már robogtam is.

Parádé. Azt gondolm itt martadok két napot, mert ugyis csak 7-én
léphetek be Türkmenisztánba. A szállásom a parttól kb 50 m-re van,
olcsó, tiszta és van gyors net. Mi kell még??? Mondjuk nem bánnám,
ha Ervinnel sörözhetnék! Az othoniakkal kontaktáltam, így elugrottam
„supermarketbe“ és nekiálltam mosni, ill. blogot írni. Holnap d.e.
megyek strandolni, mert 14:00-tól felhős időt ígérnek.

