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Nem  a  legjobban  aludtam,  mivel  az  ágyamban  egy  kráter  volt…
Átgondoltam, hogy letelepszem a földre a saját kis matracomra, de
volt némi rovarforgalom odalent, így maradtam az ágyamnál. Reggel
kihalt tengerpartra ébredtem. Sehol egy lélek.
 



Oh, de mégis. A „Big Boss“ szedte a szemetet, mint ahogy elmondása
szerint ezt minden nap megteszi és utána a gyűjtemény megy a helyi
„szemétégetőbe“. 



A reggelit a helyi konyhán készítette a főnök lánya. 3 tojásból kaptam
rántottát, mellé tejes teát, ill. vizet. 

Ezután útra keltem a legközelebbi település Zhanaozen felé. 



Első  feladatom  a  csomagtartó  rendbetétele  volt.  Tudtam,  hogy
másnap a kazah-türkmén határ előtt és után nem lesz aszfaltos út, így
a repedést meg kellett hegesztetni.

A védőszemüveg használata kötelező!!! Volt is!! Napszemüveg. 



Trallaaa, „stabil, mint a forint“! Fizetségnek egy matricát és egy fotót
adhattam csak! 

Végtelenül kedves volt a lakatos üzem mestere.

Ezután egy plázához keveredtem, ahol sikerült egy kávézóban gyors
netet  fognom.  A  blog,  ill.  a  képek  feltöltését  egyszerre  össze  is
kötöttem egy ebéddel és egy hazatelefonálással. 



A pláza  parkolójában raktam vissza a  laptopot  a  kofferbe,  mikor a
háttérben  látható  körforgalomban  egy  motorossal  észrevettük
egymást.  Tudtam,  hogy  oda  fog  jönni.  Így  is  lett.  Valamilyen
egyhengeres  500-as  kínai  sportcsodával  motorozott.  Ééééletemben
nem hallottam még a márkáról…. Na mindegy, tankoltunk egyet, fotó,
aláírás és elbúcsúztunk.

A szállásom felé haladva, eszembe jutott, hogy a másik kameráról a
képeket még nem töltöttem fel. Szerencsémre találtam egy bárt, ahol
nagybetűkkel ki volt írva, hogy WIFI. Szuper. Egy cola mellet sikerült a
feltöltés.  Szuper  gyors  volt  az  internet,  a  go  pro-s  videókat  is  fel
tudtam volna tölteni, de inkább siettem vissza a „bungimba“.  



Azért a bár tulaja és a pincérlány pózoltak velem. 

Az úton visszafelé  egy Camry-s  fickó intett  le.  Vitte a  gyerkőceit  a
strandra,  de  a  gyerekek  rátapadtak  az  üvegre,  amikor  a  motort
meglátták, így meg kellett, hogy állítsanak. Időm volt, a gyerekeket
szeretem, mi baj lehet??? 

Az édesapjuk egyébként „Csehszlovákiában” szolgát katonaként. 



A  kempingbe  visszaérve  nekiálltam  egy  kisebb  szerviznek.  A
szívócsonkokat  ellenőriztem.  (Hát  nem  vagyok  nyugodt  miattuk…
Almaty-ig van még pár ezer km-em, addig pedig nem nagyon fogok
tudni másikat szerezni… És ha minden a tervek szerint alakul, akkor
pár 4000-es csúcsot is meg kell még mászni tadzsikban…) A légszűrő
és az olajszint  rendben,  a  fékbetétek szinte ujjak,  a  gumikon azért
látszik az eddig lefutott 9000 km. Közben a „Big Boss“ oda-oda nézett
megcsodálva a japán csodát tank és ülés nélkül…



No  megjöttek  a  sörözős  srácok!  Már  nyeregben  is  voltak  és  a
„markert“  akarták,  hogy  ők  is  írhassanak  a  motorra.  (Lassan  nem
látszik, hogy eredetileg fehér…  )



Kaptam tőlük  egy  jófajta  kazah sört,  amiből  a  távozásuk  utánra  is
maradt.

Nem sokáig maradtam társaság nélkül. Már jött is egy újabb csapat.
Na mit szerettek volna??? Iiiigen!! Fotót és filcet. 



Az összes ételüket otthagyták nekem, amit hazavittek volna: uborkát,
paradicsomot,  egy  teljes  kenyeret,  5  litert  palackozott  vizet  és
gyümölcsöt. Hiába tiltakoztam… Kész pont, elhízok…. 

Kiürült a kemping. Csak a tulaj családja maradt és egy rakat lepke:

Na  ezekből  a  lepkékből
kiscsillió van.

Fekvés, alvás…(aludni próbálás…)
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Kialvatlanul  ébredtem.  Aludtam  kb.  sokszor  10  percet.  Nyugtalan
voltam a másnap miatt és nem elég fáradt a jó alváshoz. Reggeliztem
az előző esti  ajándékból,  elbúcsúztam a tulajéktól  és kapcsoltam a
Ténérémnek  egy  1-est.  2  km  után  már  pörgött  az  agyam,  hogy  a
határon majd mi lesz. Most mázlim volt, hogy ilyen agyalós vagyok….
Fék,  megfordulás,  vissza  a  kempingbe.  A  „boss“  már  csapott  is  a
homlokához…  „dokjument,  dokjument….“  Hááá  mondom  azaza…
Merthogy az útlevelem nála volt a szállás miatt…. Ez nem kicsit volt
mázli,  hogy  az  eszembe  jutott….  A  határról  az  útlevél  miatti
visszamotorozás  felborított  volna  mindent,  merthogy  a  kazah
kilépésig volt kb. 50 km ilyen út:



A sávok számával nem volt baj. Volt hogy 7-8 közül választhattam… az
útburkolattal már annál inkább: 

Na ez az aszfalt, vagy beton úgy, de úúúúgy bírja rázni a motort, hogy
mindenki inkább a kigyúrt földutakat választja. Mondjuk, hogy ki az a
mindenki azt nem tudom, mert az 50 km-en egy Patrollal találkoztam,
senki mással. Matekoztam is rajta, ha itt történne valami… Gondolat
elhessegetve, zene be és go. Nagyon jót motoroztam, élveztem, hogy
enyém a pálya. Feltételeztem, hogy a határon nem lesz sor ilyen gyér
forgalom mellett. Hát így is volt: 



Egy szétbontott Magnum:

Ha valaki gondolja a szélvédő és a hűtő még hibátlan benne. 

A  lánc,  szegényem  megkapta  a  por  adagját.  A  plexi  pedig  egy  új
irományt.

 



No megérkeztem a kazah kiléptetőhöz… Rögtön egy „bilét-re“ név és
motorrendszám  került.  Itt  a  kazah  6árőr  az  utunk  során  először
meglátta  bennem  az  európai  turistát….  5  dollárra  gondolt,  hogy
beengedjen az ellenőrző helyre…. Ha nem, akkor szobrozz te éhes,
szomjas, poros, felöltözött, izzadó motoros, 50 km zötykölődés után a
40  fok  feletti  napsütésben  a  sorompó  előtt…  Ő  addig  chatel  a
barátnőjével. Megkapta, és nem írom ide, hogy hol akadjon meg az a
sör, amit majd ebből vesz…. Úgyis tudja mindenki. Bosszantott, de ez
van…

No a kazahok szépen leellenőriztek mindent! Kiléptető papír, passport
12x, majd a csomagok. Bal koffer, jobb koffer, táska, top case… Csak
azt  nem  értem,  hogy  mit  kerestek??  Hogy  mit  vinnék  ki  az
országukból??? A drogra és a gyógyszerre izgultak nagyon… Az elsővel
nem élek, a másodikból pedig csak pár szükséges apróság volt nálam,
mint fertőtlenítő és fájdalomcsillapító… De miééért érdekli ez őket, ha
úgyis kifelé megyek??? Nem értem. Na mind1. Mindenki megcsodálta
a  motort,  már  kezdtek  haverkodni  is.  A  kilépő  sorompós  ember
kedves volt. Ő fotót akart, nem 5 dollárt…. Mondjuk kivertem volna a
balhét, ha ez is elkezdi….

Ok, kazah kilépés pipa, ezek után jött a türkmén belépés. Huh. 

No  persze  itt  is  jól  meg lettem  nézve,  de  valahogy  itt  más  volt  a
légkör. Rendezettebb, szervezettebb. Minden le van szabályozva és
persze a „nagyfőnök“ képe minden falon ott figyel. 



EEEEEgy  raklap  papírt  kellett  kitölteniük  a  hivatalnokoknak,  mire
lezsírozták, hogy beléphessek. Minden rendben volt a meghívómmal
és  a  vízumommal  is,  de  itt  ez  a  szokás.  Dokumentálva  lettem
számítógépbe, „kockás“ füzetbe, csíkos füzetbe és sima lapú füzetbe
is. És ez nem vicc!!!  

Eeeennyi  sok  szép  papírt  kaptam,  amit  meg  kell  őriznem.  Nekik
szerintem  legalább
kétszer  ennyi  van,
merthogy mindent a
jó  régi  „palikán“-os
indigóval  kettőztek.
Természetesen ezt a
hivatali  munkát nem
a  türkmén  állam
fizeti,  így  már
viríthattam  is  azt  a
114  dollárt,  aminek
több  mint  a  fele
üzemanyagadó.  Még
szerencse, hogy volt nálam annyi, merthogy kártyával természetesen
nem  lehetett  fizetni,  automata  pedig  100  km-es  körzetben  sehol,
úgyhogy  ha  valaki  errefelé  készül,  akkor  dollár  az  legyen!!!  Az
útvonalamat  (amit  már  a  vízumügyintézésnél  is  le  kellett  adni)
gondosan berajzolták a bal alsó papirosra, így az ellenőrzőpontokon
majd figyelhetnek, hogy nem térek-e el a megadottól. Mondom, iiiitt
rend van!!!  (Szabadság az mondjuk nincs…) Mindenkiről  tudják hol
van! Az üzemanyag csupán 1 Manatba kerül (kb. 100 Forint), de csak
a  türkméneknek.  No  ezért  szurkoltam  én  le  60  dolcsi  plusz
hozzájárulást,  merthogy  kb.  1300  km-t  fogok  itt  motorozni,  és  az
ennyibe  kerül.  A  hivatalon  belül  vagy  6  ablakhoz  kellett  mennem,
regisztráció,  migráció,  passport  kontroll,  stb.  stb.  … Természetesen
ezek  az  ablakok  nem  egymás  után  következnek,  hanem  az  épület
különböző  szegleteiben  vannak.  A  GPS  track  valami  sokágú  csillag
lenne, ha rögzítettem volna. 



Szerencsémre  itt  megint  valami  fehér  hollóként  kezeltek,  így
elindultam  egy  irányba  és  rögtön  2-3  kis  teremőrző  tányérsapkás
szólt,  hogy  most  nem  az  az  ablak  jön,  hanem  a  másik…  Talán
megfigyeltek???   Oké, minden papiros a  kezemben volt,  a dollár
meg  Ő  kezükben,  így  mehettem  a  „motozásra”.  Ill.  csak  mentem
volna, merthogy 13:02, így két perce megkezdődött az ebédidő. A fű
is  megállt  a  növésben,  kihalt  az  objektum,  csak  a  be  ill.  kiléptető

sorompót őrizték serényen. Az egy
órás ebédidőből vissza is értek fél
3-ra… addig én is elfogyasztottam
Ervintől  megörökölt  életmenő,
erdélyi krumplicukromat. Utólag is
köszi  Barátom!!!!



No megkezdődött a motor „motozása”. Bal koffer, jobb koffer, táska,
top case… Miiindent ki kellett pakolni. Nem szívattak, ez itt a rend.
Látszott  rajtuk,  hogy  ők is  szenvednek a bürokrácia  és a szabályok
miatt.  Sokkal  inkább érdekelte  őket  a  motor  és  a  plakát,  ill.  hogy
írhassanak a motorra,  de  a kamerák mindet  láttak,  így  dolgoztak…
Minden rendben volt. Beszélgettünk még pár percet az útvonalról, de
az már barátkozás volt. Szimpatikusak voltak, mindenkinek érdeklődő
arca volt, nem pedig vasfegyelmű.

Finisch!!! Hangzott a végszó. Go, welcome in Türkmenisztán!!! Ez már
itt türkmén föld: 

 Igen, föld, és ezt már a határőröktől is megtudtam, hogy nem is lesz
más  vagy  50  km-en  keresztül…  Azon  gondolkoztam,  hogy  hogyan
járnak  ezek dolgozni… aztán meg azon,  hogy  itt  ezeken az  utakon
konkrétan  teherforgalom  bonyolódik  szép  40  tonnás  nyerges
vontatókkal.  Scania,  MAN,  DAF,  Renault.  Láttam  mindegyikből  a
határon… Mert hogy a Kamaznak a Maznak az Uralnak és a Kraznak ez
autópálya, de hogy mit csinálnak itt ezek a nem terepes vontatók, ha
pl. leesik az eső, arról fogalmam sincs… Pedig szokott itt esni, mert
láttam kiszáradt sárnyomokat is. 



Na még 58 km Garabogazig. Abból csak 55 földes. ;)



Közben egy repcsire lettem figyelmes. Na, nem fent, hanem lent:



Valami egyturbinás csoda volt, remélem nem radioaktív…. 

Komoly úthálózat a kaszpi mellett. Mindegyik sáv ugyan oda vezet. 

Garabogaz  előtt  török  kamionosokkal  haverkodtam.  Szegények
futóművet szereltek… Nem is értem, miért ment tönkre…



Majd  Garabogazba  érve  egy  iparváros  fogadott.

Hogy ez a tó miért piros és felette miért piros a gőz, azt nem tudom,
de inkább húztam egy kövéret  és  pici  levegőket  vettem. Egy gyors
tankolás után már volt némi Manatom is, mert dollárral fizettem, de
csak türkmén pénzt tudtak visszaadni. 

Garabogazi  leágazó.  Itt
mindjárt meg is állítottak
a  rend  őrei  és  bevésték
tollal a viseltes és vastag
csíkos  füzetbe,  hogy
Yamaha,  meg  TG…  meg
Payer  Gábor,  meg
útlevélszám,  trallala…..
Dáváj!  Ok,  itt  nincs
korrupció  pedig  ketten
voltak én meg egyedül és
a  láthatáron  nem  volt
senki más. 



 Türkmenbashi felé vettem az irányt. Ezt tűztem ki aznapra végcélnak.
Már  éhes  voltam  és  ittam  volna  valami  40  fok  alatti  vizet,  így
megálltam egy  kis  bódénál,  ami  akár  kisbolt  is  lehetett  volna.  Hát
imahely volt… Aaaaazonnal le lettem „támadva”!!! 

A  középső  szemüveges  emberke,  már  nyomta  is  a  kezembe  az  1
Manatot és húzott be a bódéba. A pénz a kisfiú kezében landolt és a
szakállas úr, már mondta is értünk az imát miután egy falatot ettünk a
vélhetően szentelt kenyérből.

 



Allah szolgája is akart azért egy fotót:

Miután  „éttermet  vagy  boltot”  (én  lökött  a  sivatagban)  kerestem
gyanút  fogtak,  hogy  éhes,  ill.  szomjas  lehetek.  (Tegyük  hozzá,  volt
nálam  spagetti  és  marhakonzerv  is,  de  nem  vitt  rá  a  lélek,  hogy
nekiálljak  benzinfőzőzni  abban  az  időben,  így  gondoltam  inkább
kihúzom estig a krumplicukorral) Hát nem kellett. 

Mééég a  kolbász  héját  is  lehúzták  nekem ezek a kedves  emberek:



Érdeklődtek, hogy honnan, hová, hol alszom stb. Háá mondom izééé,
majd  valamit  kerítek  a  városban…  Semmiféle  hotel,  majd  náluk,
hangozott a csíkos pólós felpörgött emberke szájából. ŐŐŐ… na jó!
Az  asszony  is  ott  volt,  ő  is  helyeselt,  szimpatikusak  is  voltak.
Belementem. Egyeztettünk egy  helyet  a  városban,  ahol  talizunk és
számot cseréltünk. Majd megegyeztünk, hogy inkább kövessem őket.
Ok. Mentünk is vagy 60 km-t „konvojban”, mikor egy ellenőrző pont
után (nekik  is  útlevél  ellenőrzés,  majd  adatbevésés)  lekanyarodtak
egy homokos úton balra.. Intettek, hogy kövessem őket. Egy bódéhoz
tartottak,  de  én  20  m  után  inkább  nagy  nehezen  megfordultam.
Szegény Ténéré szinte tengelyig elkaparta magát a homokban, míg én
ide-oda  egyensúlyoztam  a  2.5  bar-ra  felfújt  gumikkal.  Mivel
Garabogaztól  már  aszfaltos  út  vitt,  nem  kívántam  újra  homokba
menni, így intettem nekik, hogy én folytatom az utat…



Két motoros srácba futottam, akik a két vas, ill. egy fagyasztó mellett
álldogáltak. Remélve némi hideg vizet és motoros társaságot már be
is parkoltam a hűtő mellé. A láda egy 20-m-re lévő aggregátorról volt
üzemeltetve  és  fagyasztott  tevetejet  rejtett.  Szerencsémre  volt  2
literes  üvegben  még  1.5  liter  vizük,  amiből  megkínáltak,  majd  az
egészet nekem adták. Megnéztük egymás motorjait és elbúcsúztam:



Egy körforgalom Türkmenbasy előtt:

A megbeszélt találkozóhelyünkről üzentem, hogy én már itt vagyok,
és hogy jönnek-e az új, de elveszített cimborák.

Már jött  is  oroszul  a válasz… Szerencsémre a google fordító orosz,
angol, német és magyar szótára le van töltve offline-ra a telefonomra,
így  megtudtam,  hogy  fél  óra  múlva  odaérnek.  Addig  persze
megtaláltak  a  járókelők,  akiktől  érdeklődtem  a  Manat  árfolyamról
(leellenőriztem  a  határon  kapott  infót)  ill.  B  tervet  kerestem  a
szállásra, ha az A terv mégis befuccsol. Hát nem fuccsolt be, a barátok
tényleg jöttek a 40 perces fél óra után. 



A negyed ahol laktak nem tűnt bizalomgerjesztőnek, de a motort el
tudtuk zárni, így nem aggódtam. Na most ezen a kapun 10 cm híján
nem fért át a motor… De emberünk egy kis ide-oda gyengítés után
félreerőltette  az amúgy is ingatag jobb oldali oszlopot... Mi az hogy
nem fér be????? Befért!!! 



Vacsi

Oh  jut  eszembe.  Vacsi  előtt  én  mehettem  elsőnek  zuhanyozni  és
mivel a motoron maradt az összes ruhám és a házigazdának már nem
volt kedve a lakattal újra bíbelődni, kaptam tiszta és illatos bermudát,
pólót és papucsot is. Zuhi után a 3 férfivel bepattanunk a Camry-ba
(Ide kívánkozik, hogy a városban szaladgáló autók 70 %-a Toyota, ill.
Lexus) majd robogtunk a gyógyszertárba, mert a házigazda fejfájásra
panaszkodott. Mint kiderült poharazgatott a nagy melegben. (én nem
vettem  észre  az  italt  a  viselkedésén.  Azt  gondoltam  mindig  ilyen
pörgős) Később komolyabb lett a dolog, mert orvost is hívtak hozzá…
Közben a mosógépben már fogott a pólóm, az alsónacim és a zokni. A
vacsi finom volt, de én már le voltam merülve. A házigazdát az orvos
aludni parancsolta én pedig végül a fehér pólós kimondhatatlan nevű
emberkénél landoltam, aki hazaszólt a feleségének, hogy meleg étel
és alvóhely várjon, mire odaérünk.

Így is volt. Második vacsora következett 23:30-kor… A kis sráccal jól
összehaverkodtunk,  annak  ellenére,  hogy  egy  betűt  nem értettünk
egymás  szavából.  De  püföltünk  valami  macskát  a  telefonján,  amin
sokat nevettünk.  



Kiderült, hogy a feleség hímzéssel is foglalkozik, és Bernina  gépet is
használ.  Már  dicsekedtem  is,  hogy  én  a  Bernina  központjától
Steckborn-tól  10  km-re  laktam  és  jártam  a  varrógépgyárban.  

Éjfél múlt! A bungallós 10 perces alvások, a 100 km porrengeteg a
határátlépés és a 150 km „aszfalt” út, már húzták le a szemeimet….
Ezt  látta  rajta  a  házigazda  is,  így  megegyeztünk,  hogy  8-kor  riadó,
most pedig alvás. 



Ők sem ágyban alszanak, így én sem kaptam ágyat: 

Nem is nagyon kellett kényelmes matrac vagy altató…
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Bőséges reggeli után irány Manatot váltani. A banki árfolyam: 1 USD =
3.5 Manat, de a bank nem jól vált. Emberünknek volt a bazárban egy
ismerőse, aki 3.8-ért váltott nekem. Hát igen, a kapcsolatok… 

Ezek után motormosás volt a program. Szerintem a mosós még nem
moshatott  motort,  mert  imádta,  ahogy  az  első  kerék  pörög  a
víznyomástól: 



Meg a hátsó: 

Rögtön  érdeklődőkre  leltem,  akik  körbeállták  a  motort.  A
továbbiakban az „FF” a „F”otó, „F”ilctollat fogja jelenteni.  Tehát FF.



Mentem a mosást rendezni és persze mi volt a fizetség??? Hát ez: 

Egy Lexus-os jött. FF

  

Majd meghívott  egy kávéra. Angolul  kb. ugyan-úgy pötyögtünk, így
tudtunk infót cserélni. Kiderült, hogy van egy magyar kollégája István,
aki nem messze lakik. Már hívta is fel. Kaptam a telefont, de István
szinte semmit nem beszélt magyarul…  Elbúcsúztunk.

Irány  Awaza,  a  „national  tourist
zone”. Hát ez valami gyönyörűen
felépített  és  ápolt  turista
komplexum  rengeteg  4  és  5
csillagos  hotellel,  vidámparkkal,
dinoszaurusz  parkkal,
játszóterekkel  és  csodálatos

homokos tengerparttal. Vendéget mondjuk nem láttam, de kiszolgáló
személyzetet annál többet. 



Leginkább  tetőtől  talpig  beöltözött  utcaseprőket  AWAZA  feliratos
láthatósági mellényben.

 

Egy  óriási  zászló  hirdeti,  hogy  ez  itt
Türkmenisztán. Egy pici a motoron, hogy az
meg magyar.    

Ténéré a türkmén homokban. 



Pár pillanatkép Awazaról:

 





Ezután  visszatértem  Allamyrath  vendéglátómhoz,  mivel  a  lelkemre
kötötte,  hogy  együtt  ebédeljünk,  mielőtt  Asgabathnak  veszem  az
irányt. Úgy is lett.



Megint  jól  voltam  tartva,  nagyon  köszönöm  nekik!!!  Leves  volt  a
menü tevetejjel, majd tea. 



Búcsúzás előtt még lőttünk pár képet a jövő nemzedék motorosáról

Megállt  egy óriási  Lexus mellettünk. FF, majd kaptam Tőlük 2 x fél
liter hideg vizet. Éppen csak az volt náluk, de valamit adni akartak.
Hihetetlen barátságosak itt az emberek.



Végül útra keltem és egy teljesen kész, ill. épülő autópályán haladtan
Balkanabat felé. 

Ezen az épülő pályán teljesen megszokott, hogy néha 1-1 kamion, ill.
autó egyszerűen szembe jön. Otthon ezt a rádióba is bemondják, itt
normál. Nézzétek csak a sárga kamiont, majd a fehéret:

 



A jobbratartás működik, a sávválasztás tetszőleges.  Méghogy nincs
itt szabadság… 

Balkanabatba érve nagy  csodálkozásomra egy motoros keveredett
elém. Le is  intettük egymást,  és  elvezettek  a  hotelhez.  Csiiiilli  villli
hotelt képzeljetek el:

Már  a  parkolójában  tudtam,
hogy  ezt  nem  fogják  olcsón
osztani,  de  gondoltam
bedobom  a  kazah  trükköt,
megkérdezem  és  közben
csatlakozom  a  recepció
környékén a free WIFI-hez és
keresek  olcsóbbat.  A
megkérdezés  sikerüt,  70
dolcsi a legócskább szobájuk,
és internet az egész hotelben
nincs!  Fizetős  sem…  Hm.
Szóval  itt  Türkmenisztánban
az  internetet  nem  osztják
csak  úgy  uk  muk  fuk.
Miközben  készülődtem
elmenni  egy  24  éves  srác
lépett  hozzám  és  intenzíven
érdeklődött,  hogy  ki
szervezte ezt az utat? Melyik

cég?  Hát  mondom  én  a  társammal.  Ő  azt  érti,  de  melyik  cég???
Mondom ééééééén!!!!

Alig  hitte  el.  Tudni  akarta,  hogy  hogyan  is  szereztünk  türkmén
vizumot  ill.  meghívólevelet,  mert  azt  nem  osztják  csak  úgy
mindenkinek.  Hát  mondom  azt  tudom….  Küzdöttünk  is  érte  nem
keveset  és volt  benne némi szerencse is.  Visszahívott  a hotelbe és
tortával ill. teával kínált. Kontaktot cseréltünk! Mindenképpen keresni
fog  majd  ígérete  szerint,  mert  épp  egy  túristairodát  szeretne
felfuttatni  és  bennem  látta  meg  az  európai  túristaszerző  kollégát!
Hölgyeim,  Uraim?  Kit  érdekel  Türkmenisztán?  Nálam  lehet
jelentkezni. A meghívólevél és vízum nem probléma. :D A srác ellátott
prospektussal  is  így  még  pár  helyi  látványosságról  tudomást



szereztem. Egy olcsóbb hotelt  is  ajánlott  az ifjú  üzletember,  így 50
dollárból úsztam meg az éjszakát, természetesen internet és reggeli
nélkül. Manatban a helyi  pénzben nem lehetett fizetni és kártyával
sem… A sátrazást itt nem annyira akartam erőltetni…. (elég homokos
itt  a  környék  nem  kicsi  széllel  ill.  láttam  pár  elütött  kígyót  vagy
siklót…) 

Lepakoltam  a  hotelbe,  átöltöztem,  majd  ázsiai  módra  sisak  nélkül
bemotoroztam a városba internetkávézót és vacsorát keresni. A vacsi
előbb meglett egy döner formájában. (10-es listán max 4-es volt az a
döner…) Természetesen FF.

Az  internetkávézót  meg-
próbáltam,  de  minek???  3
Manat volt fél óra internet, de
10  perc  után  hagytam  az
egészet. Használhatatlan….

Vissza  a  hotelbe,  egy  jó  kis
zuhany,  majd  nekiálltam
megírni  azt,  amit  most  éppen
olvastok. 

Sok  időt  elvesz,  lehet  a
továbbiakban  kicsit  rövidítek
majd… Sorry. 


