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Tryskáč! – vykríkol Tadeáško. Skúste si to predstaviť: cestujeme od rána,
práve prestupujeme na tretie lietadlo a deťom svietia očká ako žiarovky.
Dočkali sa. Konečne aj na nich čaká naozajstné vrtuľové lietadlo.

•

také nadšenie a napätie som u nich ešte nezažila. A tak sme vyrazili na ďalšie
dobrodružstvo, cieľom bol malý čarovný ostrov Koh Samui na východnej strane
Thajska.
Po dvoch hodinách pokojného letu nás privítal pohľad na nádherné pláže a
vysvietené rezidencie po celej pevnine. Lietadlo zakrúžilo, slnko už bolo takmer
celkom za obzorom a my sme sa dotkli pristávacej plochy.
O niekoľko hodín nato sme stáli uprostred pláže Silver Beach a so zatajeným dychom
sme pozorovali more. Je až neskutočné, ako magicky na človeka pôsobí. Počúvame
vlny, vietor v korunách stromov – a sem-tam aj slovenčinu okolo nás.
Ale niežeby sme sa len váľali na pláži. Pokračujeme vo svojej výprave za dokonalou
kávou a a aj na tomto thajskom ostrove je úspešná. Po niekoľkých dňoch sme narazili
na uličku so štýlovými podnikmi uprostred populárnej Fisherman’s Village na severe
ostrova. Káva ako báseň. K cukru a mlieku máte aj dokonalý bonus, výhľad cez
velikánske okno rovno na more. Aj toto je chuť Thajska.
Lebo Thajsko treba ochutnať. Ostrov Koh Samui chutí presne ako zelené karí, je
sladký, neusporiadaný, teplý, plný života a farieb. Navyše je okrúhly ako tanier.
Asi každý cestovateľ, paradoxne, túži po tom, aby sa niekde cítil ako doma. Nám sa to
tu podarilo. Deti počas prechádzky zdravia svojich obľúbených čašníkov, ktorí
vykúkajú z otvorených reštaurácií, ovocinárka na ne každé ráno čaká a vždy im za
milý úsmev prihodí niečo navyše, z práčovne na ne mávajú zakaždým, keď
prechádzame okolo. Našli svoj svet plný srdečných ľudí, chutí, byliniek, paliem a čili.
Na miniatúrnom rodinnom ostrove ako na tanieri.
Takto si predstavujem raj. Môj manžel spokojne pracuje, kým sa my kúpeme v
teplom bazéne. Potom všetci spolu bežíme na pláž. Naháňame sa vo vlnách,

staviame hrady z piesku a hrádze pre vodu. Smiech utícha v spontánnych objatiach a
na hojdačke pod obrovským stromom si vymieňame svoje predstavy o budúcnosti.
Niekto neďaleko ochutnáva durian a opálený pán pod palmou práve dočítal svoj
román. Určite nie je lepší ako táto realita.
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