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.na cudzom mieste

Asi o desiatej ráno sme sa konečne vymotali z obrovského letiska v
Bangkoku. Cítila som sa ako hviezda, lebo na nás čakalo asi tridsať
novučičkých bielych taxíkov. Už si len vybrať!
a oproti bratislavským pätnástim stupňom pod nulou je v hlavnom meste Thajska
nádherných tridsaťpäť. Hotový zázrak, takýto únik pred zimou na iný koniec sveta.
Bangkok má svoje čaro. Ulice sú plné tuk-tukov a taxíkov, ktoré neustále trúbia, lebo
väčšinu času stoja zaseknuté v zápche. Pri pozvoľnom pohybe sa na spätnom
zrkadielku hompáľa venček zo smradľavých žltých kvetov a dotvára akúsi exotickú
atmosféru.
Pomalá jazda ma v Bratislave otravuje, zato v Bangkoku je to paráda. Akoby sa
okolostojace domy ponúkali a otvárali. Nechávajú ma nahliadnuť na malú chvíľu
dovnútra. Tam, kde je skutočný ruch tohto mesta. V malých kuticiach prilepených k
sebe plynie každodenný život domácich. Taký odlišný od nášho, až to šokuje.
Skúste si napríklad predstaviť, že jednoducho nemáte kuchyňu. Ani vy, ani nikto,
koho poznáte. Veľkou kuchyňou Bangkoku je ulica. Skutočne. Ak sa vám podarí
zatúlať sa do okolia Victoria monumentu, možno nás aj stretnete, ako ochutnávame
všakovaké domáce špeciality a smejeme sa na zážitkoch z celého dňa. Ešte teraz sa
mi zdá, že tam stojím. Vonku hrá živá hudba, pomaly sa stmieva a domácich medzi
pojazdnými cyklo-kuchynkami pribúda. Vrava zosilnieva, mesto sa preklápa do
nočného režimu.
Ruch celkom utícha uprostred sakrálnych stavieb. Tie sú ponorené do smútku. Ľud
oplakáva zosnulého kráľa. Budovy sú zahalené do čierno-bieleho saténu. Celý thajský
národ je v čiernom. Nekonečný zástup smútiacich rytmicky kráča okolo nás niekoľko
desiatok minút. Naša dcérka Rebeka uprostred sústredeného sledovania mihajúcich
sa tvárí a dupotu krokov spokojne vkĺzla do spánku. Kdesi v diaľke počuť saxofón.
A mimochodom, ak sa rozhodnete nasledovať rodinku desaťcentimetrových švábov,
privedú vás od palácového komplexu až k rieke s magickým menom Chao Phraya,
ktorá každého po vyslovení správneho hesla za dukát nechá prejsť na druhú stranu.
Že to znie ako z rozprávky? Tak už viete, aký Bangkok naozaj je. Magický, exotický a
rozprávkový.
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