Mitt första intryck av Thailand, år 2005.
När jag var första gången i Thailand (Chiang Mai) så upplevde jag
inom 5 minuter.
(När jag åkte Tuk- Tuk/kabin cykel från Chiang Mais internationella
flygplats och var på väg till hotellet Downtown Inn som ligger vid
Loy-Kroah Road…..jag hade aldrig varit där inne i centrum )

Jag vet inte varför jag blev förälskad i Thailand
Var det för att en kvinnas röst kan berusa en? Att allt är så intensivt här? Färger, smaker och
till och med regnet upplevs svalkande och skönt. Inte som det kalla och smutsiga regnet i
Malmö.
Det sägs. Att det man söker finner man här. Det sägs. Att man kan förstå mycket efter ett par
minuter. Men resten måste du uppleva. Doften/luften är det första som slår en. Den lovar allt i
utbyte mot din själ… och hettan, gör att skjortan blir som en trasa på en gång.
Man kommer knappt ihåg vad man heter eller vad man har flytt ifrån. Men på natten blåser
det en bris en härlig vind som smeker din kropp. Floden Chiang Mai (Ping River) är vacker.
Då tänker man inte på. Att Armen har tagit över landet. Eller att de för ett krig mot de
Islamistiska fundamentalisterna i södra Thailand som gränsar mot Malaysia
Det sägs. Att man förstår mycket efter ett par minuter i Thailand. Men för att förstå. Måste du
uppleva det. Det sägs. Att om man letar efter sanningen, så kan du finna den här…..
En kall öl eller Thai Whisky (Sang Som) eller en
smekande ung kvinna som kanske säger att hon älskar
dig, och då händer plötsligt något precis som man alltid
har annat eller vetat. Du har kommit hem.
Ja, du har kommit hem och när man har upplevt det inom
5 min då kommer inget mera att bli detsamma. Thailand
kommer att förändra ditt liv. Det hände mig. När jag åkte
Tuk-tuk från Flygplatsen till Chiang Mais centrum……..
…………Det kom att förändra hela mitt liv…
Det sägs att det bor en ande (pretas) i varje hus och om man blir vän med honom/henne så
kommer anden att hålla sig lugn..
Oktober 2007,Chiang Mai – sammanställd den 16/06.2009 i Malmö och November 2010 i
Chiang Mai då blev texten helt klart efter många ändringar under årens lopp

November, 2010 - .Chiang Mai. Så skriver jag ner och ändrade i texten från 2007 och 2009
efter att ha läst och sett filmen den Stillsamme Amerikanen.
Källor som jag har använt

Inspiration från filmen och boken
– Den stillsamme amerikanen av Graham Greene

Dietmar.Dh.Kröhnert.
Malmö 27/10.2010.
Den 27:e mars 2014 så uppgraderade och granskade
vad jag hade skrivit för 4;a år sedan
.Jag har bara gjort ett par mindre förändringar i
texten ,men annars är allt som det var innan. Jag har
också lagt till ett par bilder.

