Június 4.
Mivel délutánra felhős időt ígértek, így gondoltam délelőtt kiugrom a
strandra, hogy végre megmártózzak a Kaszpiban. Hát nem volt meleg,
de a Volga után ez már meg sem kottyant.

Ezután sétáltam jó két órát. Kellemes homokos volt a part rengeteg
apró kagylóval. A szállásra érve beszéltem az otthoniakkal. Mivel a
képeket az éjjel feltöltöttem, így aznapra nem maradta más dolgom
mint várost nézni. A tengém már ugyancsak fogyóban volt, így
keresetem egy bank automatát. Gond nélkül vette a Maestro-t. Majd
egy szimpatikus étteremben landoltam, hogy megebédeljek. A
pincérnő oroszul és kazahul beszélt és az étlap is oroszul volt. Na
mondom ez tuti lutri…Akkor láttam meg, hogy van wifi. A lány már írta
is be a kódot! Csatlakozva! Király. Mivel google a barátunk és a
fordítónak van fényképfelismerő opciója is, már fényképeztem is le az
étlapot. Pik-Pak németre fordította meglepően érthetően. Csirkemell
lett párolt zöldséggel és egy nagy sörrel.  Kávé, go!
Aktauban meglepően sok a közmunkás.
(Lehet tőlünk
koppintották??? ) Sokszor mondjuk teljesen értelmetlen munkát
végeznek. Söprik a port az út egyik feléről a másikra…

A hatóságok persze mindenre figyelnek.

Sok rendőr van az utakon, leginkább az autósokat ellenőrzik és
sebességet mérnek. Szerencsémre engem nem macerálnak. Nem
tudom azt írni, hogy a motorosokat, mert az enyémen kívül a két nap
alatt csak egyetlen egy motort láttam…Kezdem megérteni, hogy miért
vagyok én itt akkora látványosság.

Jupiii, a kiváló magyar ipar remeke még mindig használatban:

No ilyen, vagy ehhez hasonló gáztartály van itt az összes benzines
furgonon:

Mivel pár apróságot vennem kellett, így nekiálltam célirányosan
„super marketet” keresni. Egy-egy dolgot már meg is vettem, amikor
egy nem kicsi bazárba keveredtem. No ott minden bolti vásárlásomat
megbántam. MINDENT lehetett venni. MINDENT!!! Olcsó és kötelező

az alkudás. Lett is új fülhallgató, USB kábel, textil kesztyű, tároló doboz
és a többi.

A bazárból hazaérve pihentem egyet. Kimostam még a sisakom
bélését, és megettem a bazárban vett diót, mandulát, banánt és
körtét. Jót aludtam, kipihentem ébredtem.
Június 5.
Reggel felpakoltam a motort, váltottam pár szót a párommal,
kijelentkeztem a portán és útnak eredtem délre. Lőttem pár fotót az
aktaui tengerparton, majd füldugó, zene indítás és már robogtam is.

Haladtam kb. 20 km-t, amikor úgy gondoltam, hogy ma nem sietős a
dolgom, így kiugrom a partra egy kis pihenőre. Mély homok fogadott

egy nem kalkulált egy méteres lépcsővel. Megálltam, de akkor már
késő volt, akkora távolságot hagyni, hogy biztonságosan meg tudjak
majd fordulni. Így azt terveztem, hogy leszállok, „hátratolom” a motort
1-2 métert, majd visszaülve simán meg tudok fordulni… Az egész a
leszállásnál megakadt, ugyanis a csizmám csatja beleakadt a
csomagomat rögzítő gumipókba. (Soooha ilyen még nem történt…
pont itt volt az ideje. Végül is inkább itt, mint aszfalton…) Így a
homokos tengerparton a Ténéré is megpihent.

Felküzdöttem, kijártam az útra majd én is megpihentem…. 

Kurykba érve tankoltam egy Helioson.

Majd irány tovább Zhietybai irányába.

Egy szerencsétlenül járt prérifarkast találtam, így közelebbről is
megismerhettem ezt az állatot.

Betértem egy kis boltba, hogy kenyeret vegyek. Vizet, gyerekeknek
ajándék karkötőt ill. csokiból készült dollár aprópénzt is vásároltam,
gondoltam a „pénzosztásnak” mindenki örül majd. Mire kiértem a
boltból, már írtak is a motorra. Vagy 5 ember állta körül. 

A szokásos kérdéseket megválaszoltam, a plakátot megmutattam,
majd érdeklődtem, hogy milyen az út Türkmenisztán felé. Aszfaltot
ígértek! A föld úttal sincs gond, csak ne essen le az eső… Búcsúztam.
Előttem senki, utánam senki.

A szemem a pályán, mert néha egy-egy teve azért kikeveredik az útra.

Pihenő és egy kis vízfogyasztás után irány a kaszpi.

Leértem a tengerpartra egy üdülő központhoz. Előző este igényes
nyaralókat és szálláslehetőséget láttam a neten, így gondoltam itt
megszállok. Először kempingek mellett hajtottam el, de én olyan
szállást szerettem volna, ahol van internet. Egy sorompó fogadott.

A biztonsági őr egy nem túl szimpatikus suhanc volt, akivel nem
lehetett szót érteni. Oroszul mondtam neki hogy „gasztrenyica”.
Mondta, hogy „da, da”, de nem mehetek be… Ő inkább a sisakomat
akarta a fejére húzni és fényképet szeretett volna. Én meg szobát… a
végén azt mondta, hogy menjek sátrazni a kempingbe. Megelégeltem
és otthagytam. Bosszantott!!! Az első kempingben 1000 Tenge lett
volna a sátorhely, de nem volt szimpatikus a hely. Már a köszönésnél
egy csapat vett körül, akik szemmel láthatóan nem voltak szomjasak…
Ők is a sisakot akarták. Na mondom elég. Tegnap mostam ki, végre

szuper illatos, most meg boldog-boldogtalan ezt akarja a fejére húzni.
Elkezdtem mutogatni, hogy pici apró bogarak laknak a hajamban, mert
hogy én utazok és nem mosok fejet. Magyarul beblöfföltem, hogy
tetves vagyok. EEEEmber nem rakott még le olyan gyorsan sisakot mint
ők…Cél elérve!  A fotóval és az aláírással nincs bajom, de
továbbálltam.

A következő helyen bungallokat lehetett bérelni. A kapunál egy
emberkével alkudoztam, ill. megválaszoltam a szokásos kérdéseket
vagy 10 perc alatt, mire kiderült, hogy ő csak vendég itt, de hívja a „Big
boss-t”. Hát ennek igazán örültem. Egy 60-as férfi közeledett, eléggé
hiányos fogsorral. Végül megegyeztünk a szállásban, 2 napra 10600
Tengéért. (Az árat így írta le: 10000 600. Hááát mondom izééé. Az kicsit

soknak tűnik… Írom, hogy 10.600?? Persze-persze, az ugyan az…
ahaaaa, oké. Azt hiszem ezt a következő bértárgyalásomon majd
megpróbálom én is….) Szerintem Ő azért ezzel kaszált, én meg úgy
voltam vele, hogy egy 4 ágyas, klímás a tengertől 20 méterre lévő
szállás megér nekem napi 5000 Ft-ot. Így megköttetett az üzlet és már
gurultam is be a „táborba”. Ujujuj, vagy 15 ember sereglett a motor
köré. Még le sem támasztottam, már jobbról és balról is könyököltek
rajta fotóhoz pózolva. Én elő sem tudtam venni a gépet. 10 perc
fotózás után a „Big boss” oda parancsolta a motort az ő sufnija elé,
mondván majd ő vigyáz rá. Ez igazán jó 5let volt, ugyanis a homokban
macerás volt olyan stabilan letámasztani, mint aszfalton. Egy tenyérnyi
követ sikerült az oldaltámasz alá keresnem, így többé-kevésbé stabilan
állt. Ezek az emberek abszolút nincsenek tisztában azzal, hogy milyen
veszélyes lehet, ha rájuk borul egy 200 kg feletti motor. A felnőttek és
a gyerekek is gondolkodás nélkül másznak fel rá…. Oké, motortéma
kilőve, a „Big boss” őrzi. Éhes vagyok-e? Menjek enni!!! Hát mondom,
miért ne, enni szinte mindig tudok… No itt aztán volt ám terülj-terülj.

Én, mint ritka európai
vendég
kiemelt
helyet kaptam és
kanalat. A többiek
mind kézzel ettek.
A
szimpatikus
húsdarabot kivették,
lecsipkedték
a
tetszetős falatokat,
majd visszatették. A
következő felvette, ugyan így tett majd, visszatette. A gyerekek nem
csipkedték, hanem harapták. Az étkezési kultúrájuk, más mint a miénk
de hát Ázsiában viselkedj úgy, mint az ázsiaiak…

Mivel púpra etettek, ill. itattak én is szerettem volna adni Nekik
valamit, így előkerültek a pár órája vásárolt karkötők és a matricák.
Nézzétek csak hány ember visel karkötőt:

A többit sajnos nem sikerült lencsevégre
kapni, de mindenki azonnal felvette! 

A matricának is nagy sikere volt. 1-1 autóra fel is került. 
Ezek az emberek egyszerűen fantasztikus vendégszeretettel
büszkélkedhetnek. Ismeretlenül idecseppentem és azonnal maguk
közé fogadtak, megvendégeltek és barátkoztak velem. A legfinomabb
falatokat kínálták nekem és a legjobb helyre ültettek. A vacsi után
irány a tenger.

Egy 16 év körüli sportos alkatú srác versenyre hívott. Ki tud többet
úszni víz alatt egy levegővel. Ő kb. 10 m után felállt. Még jó, hogy
korábban az uszodában ezt gyakoroltam. Ott simán átúsztam a 25
méteres medencét egy levegővel, így itt is sikerült kb. 20 méter. A srác
elismerően bólogatott.

Az apja céllövöldébe hívott:

Sajnos nem találtam el a célt, de ahogy néztem, rajtam kívül sem talált
senki. Egészen biztosan pontosak voltak a puskák….  Visszafelé a
sportos srác ismét versenyre hívta a csapatot. Most homokban futás
volt a szám. 3, 2, 1 start. 4-en rohantunk. A srác fölényesen nyert a
második én lettem a pocakos apuka és a barátja lemaradtak. A fiúval
megegyeztünk, hogy én vagyok a naaagy úszó Ő meg naaagy futó. 
Vicces volt! 

Teaidő, az asszonyok már készítették:

WC. Balra a női, jobbra a férfi. Mindenkinek jobb, ha csak ilyen távoli
fényképet lát. Higgyétek el…

Kerestem a kézmosót! Egy helyi kis büfét üzemeltető nő csodálkozik
rajtam. Hát nem látod, ott van mögötted!!!
Kézmosó: A palack
levágott
aljában a
szappan, a felfordított
palackban pedig a nap
által felmelegített víz. A
kupakkal szabályozható
a vízmennyiség. Király,
vagy király????  Én
meg
nem
vettem
észre…

Közben be kell készíteni a zuhanyt! Egy teherautó kerekekből kirakott
kútból húzott víz már megy is a víztartályba. 

Közben újra sereg a motor körül:

A bajuszos emberünk Hajmáskéren szolgált katonaként. Egyből tudta
Budapestet, és hogy nálunk forint a fizetőeszköz. Most ennek nagyon
örültük. Valószínű annak idején nem örült se Ő, hogy ott kellett lennie,
se mi, hogy ott volt…
A motorismertető közben észrevettem, hogy kezd elfáradni a
csomagtartó:

Feszegettem, de nincs baj, mert 2 x 2 ponton meg van még erősítve,
de ha találok műhelyt azért megcsináltatom. Hogy a tankom
behorpadt a borulástól, az jobban zavar. Kb. Fél literrel kevesebbet
tudok tankolni. 

Elbúcsúztak a piknikezők, így egyedül maradtam:

Bepakoltam a szállásomra:

Beköszöntem a szomszédnak:

Persze azonnal látni akarták a motort:

Kezdett kiürülni a tábor, így gondoltam elmegyek felfedezni a
környéket:

A közvetlen strandon kívül sajnos ilyenből sok van. 

A kazahok nem vigyáznak erre a gyönyörű természeti csodára, ami az
ölükbe hullott. 
A sétám során sokan látták nálam a fényképezőt és már kattintást is
kértek:

Gondoltam, ha már az úton nem engedett be az a suhanc, majd a
parton beosonok én megnézni, hogy mizu van az „elit” negyedben.
Hát, ott azért rendben voltak a dolgok. Műfüves focipálya,
kézilabdapálya, strandröplabda. Étterem, büfé, kilátótorony, hangos
zene, igényes épületek.

Kezdett a nap erősen letűnni, azt gondoltam vissza kell indulnom a jó
2 km-es utamra. Mindenképpen látni akartam hova lépek…. Mire
visszaértem, a tábor teljesen üres volt. A „Big boss-on” és a családján
kívül csak én alszom itt. A motorhoz siettem, mert pár dolgot még be
akartam vinni. A néni azonnal kint volt és figyelte, hogy ki piszkálja a
motort. Megnyugtatott az ébersége. Hozott egy párnát és a kezembe
nyomta, valamint elmutogatta, hogy belülről zárjam majd be az ajtót
és a motoron is mindent járjak le. Eddig Kazahsztánban erre mindenhol
figyelmeztettek, hogy mindig, mindent zárjak. Ennyire rossz volna a
közbiztonság? Remélem nem! Bevackoltam magam a bungallomba és
nekiálltam a képeket és a blogot intézni….
Éjjel fél 1 múlt. Fáradt vagyok, ma tengerzúgásra alszom el. Ilyen sem
volt még… 

