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Aika on kulunut sen verran siivillä,
että ei ole oikein ehtinyt koneen
äärelle. Olemme vaihtaneet jälleen
asumispaikkaa. Tällä kertaa
punkkaamme
eurooppalaistyylisessä
penthousessa meren ääressä.
Ollaan oltu lähestulkoon kaikissa
näkemisen upeissa paikoissa mitä
saarelta löytyy...
Eilen olimme snorklausreissulla
Koh Taolla ja Koh Nangyuanilla.
Paikat ovat suojelukohteita, ja sen
todella huomasi luonnosta. Turistit
eivät ole päässeet tallomaan
kaikkea pilalle. Onneksi meillä oli
yksityisvene, sillä venäläisten
turistien sikailua ei olisi jaksanut
kuunnella tai katsoa millään. Mikä
aiheuttaa sen, että käytös on kuin
maailman omistajalla? Ei voi olla
pelkkä raha...

FUDISFANIT
SEKOILEVAT - KATSO...

BB-SAULI
ARVOSTELEE...

KOLLEGA RASKAANA
JONAKSELLE -...

PÄÄMINISTERI-MARI:
KORKKASIN...

KANERVA HOIPERTELI...

Voi sanoa, että kyllä reissu kannatti
sillä niin upeita vedenalaisia
maisemia en ole ennen nähnyt,
vaikka olen sukeltanut ja
snorklannut paljon. Kaloja oli niin
paljon, ettei eteensä nähnyt. Ja tottakai kaikissa eri muodoissa ja väreissä.
Meinasi käydä huonosti, sillä melkein kaaduin myrkyllisen merivuokon päälle.
Onneksi eräs hieno mies pelasti neidon hädästä ;D Kolhin tietty jalat koralliin,
mutta eipä tuollainen pikkuasia estä aurinkoa paistamasta risukasaan :) Pääasia
että henki pihisee vielä :D
Olimme aiemmin viihteellä paikallisessa gay-baarissa ja ohhoh minkälainen ilta!
Meininki oli ajoittain äärimmäisen railakasta. Drinkkejä kumottiin kaksin käsin ja
illan aikana nähtiin tanssiesitysten lisäksi mm. stailausoperaatio ym. mukavaa.
Paikan pojat olivat erittäin innokkaita kaikella tavalla, mutta hyvin kaksi
seurassamme ollutta heteromiestä jaksoivat, toinen aamu seiskaan saakka. Ja
vielä selvinpäin! Uusi lempidrinkki blue gay, maistui jopa siihen malliin että eräs
hieno mies sai kevyesti katsoa parin siskoksen perään, joilla oli ehkä jopa
hauskinta ikinä :D Aamulla ilmassa oli pientä kuittailun tuntua, mutta sattuuhan
sitä, kaikenlaista kun vanhaksi elää :D Varmasti ollaan paikan suosikki-asiakkaat.
Paikalliset tuntuvat jostain syystä pitävän meistä :)
Kaikki ei ole ollut aivan sataprosenttista auvoa, sillä pieniä ja hieman isompiakin
välirikon enteitä on havaittavissa... Ei tosin sitä, mitä ehkä ajattelitte ;) Pitkä loma
paljastaa ihmisistä uusia puolia. Näin olen havainnut lähes aina reissuilla.
Pariskunnat useasti ottavat yhteen jne. Näin ei ole tällä kertaa, mutta ystävistä
saattaa ilmetä uusia puolia, jotka aiheuttavat kränää seurueessa. Pientä
hermoromahdusta onkin ollut hetken verran lähes jokapäivä johtuen frendin
erikoisesta käytöksestä. Jopa muutama totaalinen hermojen menetys.
Pitkä loma onkin hyvä testi parisuhteelle ja ystävyyssuhteille. Kuinka paljon
ihminen on valmis sietämään toisen erilaisuutta tai huonoa käytöstä...? Hmm...
Hermot on palanut täällä myös erääseen toiseen asiaan, mistä kerron
seuraavassa blogissani...
Nauttikaa kesästä!
Lämmöllä
Kerro kaverille tästä viestistä
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Koh Samui <3
Goodbye Koh Samet, hello Koh Samui!
Hevillä ei hävitä, edes Thaimaassa ;D
Mahoton matkanalku!
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