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Saovabha kerti6ben

LANG XII\G CS BUZAS BALMS

A torz szem6lyis6gii finno-ugrik pandropder alapvet6en h6rom dolgot tehet, ha
avil6gleghosszabbneviivarosAba okungthep mahanakhon bowon rattanakosin mahintara
ayuthaya mahadilok popnopparat ratchathani buriromudomratchaniwet mahasathan-
amonpiman-avatansathir-sakkathatitya-visnukamprasit; ez nem vicc, igaz6b6l igy hivj6k
Bangkokot) 6rkezv6n onfeledt sz6rakozesra v6gyik.

l) A Patpongban felpattan egy valtivaru repedtsarlai h6tAra, ds addig uli meg a
sz6rdn, mig a muay thaion kigyurt ver6ember segitsdgdvel le nem peregnek a szeme
elott addigi sekdlyes 6letdnek unalmas pillanatai. (lnszijder tipp: a gumi6vszer itt
6llatbdlb6l is kdsziilhet, elnevezdse thung anaamai. Ha latex, thung yaang anaamai. A
statisztik6k szerint 1 I szazaldkuk defektes.)

2) Fek6lyes gyonual nem kimdlend6 e atogat a Siriraj K6rh6z Igazsegiigy
Orvostani Mfzeumdba (Thonburi kerulet). ahol a formalinban vagy abb6l f6lig
kikandikdlva incselked6 levAgott vdgagok, mriv6szien fdsiilt fejb6rdk, torzsziiletlen
magzatok, tetovalt iissany6mnesirassok kdzdtt testkozelbe keriilhet eg)'ndh6ny
bLinelkdvet6 loldi maradv6nyaival. Az ut6bbiak derekAra kdtdtt madzag g6tolja meg,
hogy kiboruljanak az iivegvitrinb6l, finoman rlncosod6 orc6jukon nemespen€sz
pelyhedzik. A folyos6n az aktudlis halalesetek szines f€nykdpes dol'-um€ntaci6ja mutada
az utat: a) 24 6ves, elfeketedett fdrfi, 6ramiitds drte; b) kozkedvelt 6rdrnleny cipora
dagadt feje, a Chao Praydb6l pecrizt6k ki a nemzetbiztonsagi er6k; c) l8 dves sziiz 18
darabban, a tet6r6l esett le, miuten ismeretlen szem6ly szarit6kdtelet hurkolt a nyakdra;
d) alig neg'.venes ember, csak ugy meghalt a mihaszna. A hejre taemek eld a szeret6
kezek harapnival6t 6s n6mi zsebpdnzt kdszitettek: meg6hezhet a l6lek, miel6tt ijra testet
dltene, meg az apro is jol johet mdg a nyilvanos v6cdben (Inszejder tipp: feltdtlennl
ellen6rizzrik a m6ln6s joghurtok szavatoss6gi idej6t. A ron ott dlelmiszer gyomor- es
bdlpanaszokat okozhat. A miEeum megtekint6se egyebk6nt ingyenes.)

3) Elvonszolja mag6t a Lumphini Park szomszddsdg6ban terpeszked6 Saovabha
Intdzetbe. Alig harom sarok, a Mama ds a Henri Dunant utca metsz6spontja, de
fejletlen izomzatunkat mAr az els6 mozdulatnil megbdnitja a r6tapad6, lengdnek mondott
turarrrhi\zat. NegF/endt a fok, szizas fel6 jrrhat a paratartalom Sebtdben szerzett
baratunk dr6tszamiron iiget a k6zds cdl feld. Jol tudjuk, merre kell menni, de a maszkos
nyugdijas nem t6git. Ju frend, h6 m6cs disz? A bel6pti dij verlezftoan magas, hetven
bahtdft meshol l6jf s6 jir: ju vonna f6kk? A pir sz6z bahtdrt kopirozott nernzetk6zi
ijsrgir6-igazolv6ny lattdn a talpr,rnk alatt megnyilik a ittld. es az el6ad6s m6ris kezdetdt
veheti. N4 err6l lesz sz6 a tovribbiakban, de el6bb egy kis tdrtdnelem.

Mikdzben betor osztr6k-magyar hadfiak a Doberdo-fennsikon pr6bAltak eltaposni
az olasz rombol6tiizel es Z'fibo Dzsimi 6ppen 16. viaszlemez6nek ut6munkilatait
vdgezte, Sawang Vadhana kir6lynd a nevezett helyszinen gurig6zta riveggoly6it. Ekkor
tarta fel el6tte valamelyik jobb keze, hogy Thaiftld (akkor persze mdg Szi6m) a viltig
azon orszigainak egyike, ahol b6sdggel teremnek a nativ 6s endemikus mdrgeskigy6k, s
mivel a lakoss6Lg zdme loldmiiveldsb6l 61, sokan esnek aldozatul a kigy6krak (A
tapos6akn6k 6s az 6lruh6s V6ros Khmerek utdn m6g az ezredfordul6n is a m6rgeskigy6k



eliminit6k a legtdbb ndpfelkel6t Ddlkelet-Azsi6ban.) Ennek bizony nem drtilt 
^z 

6ldottj6
asszony. ds nyomban felsz6litotta a birodalma leveg6j6t ront6 idegeneket, hogy ugyan
dobjanak m6r dssze egy kigyofarmra val6t, hiszen a Brazili6b6l import6lt sz€rum egy
petakot sem dr a szi6mi kigy6k mdrge ellen6ben. Doktor Leopold Robert, a Thai
Vdroskereszt tudomanyos rdszlegenek els6 igazgat6ja 1923 november 22-re v6giil is
tet6 al6 hozta a ftildkereksdg misodik kigy6intdzetdt.

Mig a sok n6metajhi turista a f6l6ris diavetitdsen izzad, addig a magit
tdvedhetetlennek hiv6 magyar trio a idgkondicion6lt ki6llit6teremben, lokiilis szerpentek
fot6i ds iiveges tekintetil formaldehides manifesztAl6dasainak tdrsasAg6ban mtj,lalja az
id6t. Jdiidn a kigy6s6l A sziirke fels6ben pompdz6 tar mrisorsz6r6 nyilv6nval6an az
eg{sz intezmeny agya. A faliujsigot a vele kdszrilt interjik kivagatai boritjak, 6s a
t6vdben is 6 mutatta be orsz6g-vil6Lgnak, hogyan kell pluszj.a kezzel nyakon ragadni
minden kigy6k kiralyet. Kaddn kevesebb a heg, ulja viszont tdbb van, mint az osszes
segddjdnek egyiittvdve. Az 6sszekdt6 szoveg kit nyelven beszdl, a PApa enndl tobbet tett
magii6vi, de embernnk legaldbb eml6kezetb6l id6zi fel a fr6zisokat Disz king kobra isz
ddndzsdrdsz szndk. A f6 latvanyossAg a kigy6k etet6se 6s a mdregfej6s, melynek
aprop6j6n el6bb egy kdriilbehl hAromm6teres kir6lykobra (Ophiophagus hannah)
mirigyeinek tartalmit er6ltetik egy petricsdsz6be, majd a fejcsontjait 6ppen termdszetes
pozici6ba rendezni pr6bAl6 vadallatot j6l megtdmik az el6re kikdszitett vizisikl6kkal
(Enhydris enhydris, l:. plunbea, itkitbban E. bocoulli). A dt6ga penzen vett tigrispiton
(Python fiolurus bivittatus) m6r a porondr6l kifeld igyekszik megszabadulni a torkara
forott csirkecombokt6l. Egy kisebb p6ld6ny nyakba is vehet6, 6s mdg fizetni sem kell
ktlon, de ahogy kil6pndnk vele a ftikapun, a biztonsiigi 6rdk szdlsebesen lefejtik r6lunk
BircsLiz6ul az ajinddkiizletben szerezhetLink 6rdmet magunknak vagy a legkedvesebb
ellensdgeinknek egy-egy termdszethiinek hitt p6zban kitdmdtt kobraval (Ndid najd, N.
k<louthi.t, s6t akii N. siamensis), amelyhez persze pecsdtes CITES dokumentici6 duk6l
Ugyanez mongirzzal kar<iltve, illetve briftasnik6nt vagy izldses l6bbelik6nt reinkam6l6dva
is magunk6ve tehet6. Aki Bangkokban j6r, felt6tleniil dlvezzen itt el. (lnszajder tipp: IDE
KELLENE A THAI N\ELVU SZO\EG)


