Cesta kolem světa.
Tuto povídku věnuji svému nejlepšímu kamarádovi a světoběžníkovi Jožinku Gabrielovi, který si ji jistě dá za
rámeček se zlatou obřízkou.
MOTTO : V noci hody, ve dne hlady, kdo si vybral ženské vnady !
Už cestujeme s Jožkou po Číně dobrých deset dní. A dbáme pokynů cestovky, abychom se chovali co
nejméně nápadně, abychom zbytečně na sebe neupozorňovali, ale naopak, abychom svým vzezřením i
chováním co nejvíce zapadli a přizpůsobili se místnímu obyvatelstvu a splynuli s okolím. A tak chutnáme
místní speciality, pekingskou kachnu, pečené kobylky, moučné červy, vlaštovčí hnízda a bambusové výhonky.
Z rýže už máme šikmé oči. Umíme vše do sebe nasoukat pomocí tyčinek Dokonce i polévku, nudle paličkami a
zbytek vysrkáme. Někdy si trochu pomáháme rukama. Ruce jsou příbory králů. Taky už jako správní Číňani
při tom parádně mlaskáme a po jídle vyjadřujeme spokojenost hlasitým říhnutím. Kuchaři z toho mají
ohromnou radost a klaní se, neboť to je pro ně ta největší odměna. Spropitné se v Číně nedává. Nám to
vyhovuje, o co menší tuzér, o to hlasitější krkání. Slabším náturám se omlouvám, ale takový je svět a život
v něm. Taky zkoušíme pouštět plyny, což se nám už docela daří. Akorát ten čichový efekt se domorodcům
zdaleka nevyrovná. Také v chrchlání a plivání ještě hodně zaostáváme. Do olympiády je však ještě daleko a do
té doby to jistě natrénujeme. Bojové umění v Šaolinu jsem si rovněž vyzkoušel a ne bez úspěchu. Tak co
bychom ještě zkusili ?
Přímo v hotelu se nám po 22. hodině vnucují masérky. Mrknem s Jožkou na sebe, pak do peněženky a kývnem.
Mladé holky jen tak, je horko, moc toho na sobě nemají. Jedna se jmenuje Honga La Mi, druhá Ku La Mi.
Vpluli do našeho apartmá, rozloží si nádobíčko, zahřívají vonné mastičky mezi dlaněmi a začínají poctivě od
palce na jedné noze, pak prsty, zánártí, nárt, bérec, lýtko, stehno. Následuje druhá noha, hýždě, páteř,
vzpřimovač trupu, široký sval zádový, trapezius, ramena, biceps, triceps. Obrací nás na znak a prý ať se
nestydíme, že jsou zvyklé. Rukama mnou všecky svaly na hlavě, krku ( sternocleidomastoideus), hrudi (
pectoralis major – ten nám holky záviděli, my i ten minor měli větší než ty jejich majory ). Pak přišlo na řadu
břicho, a to pro svou rozlehlost zabralo nejvíce času. Je nám náramně, jsme s masáží u konce a velmi
spokojeni. Jsme propleskaní, prohnětení, protřepaní a jako znovuzrození. Snažíme se jim vysvětlit, že je
škoda, že nám není o 40 let méně, to jako že bychom si ještě užili. Znáte ty kecy. Dobře však máme na
paměti, že již dávno máme po sezoně. Ony se však nečervenají a vyrukují s tím, že mládí v muži nikdy
nezemře, pokud ho nezabije on sám. Hned se sebe shazují růžové župánky a že když přidáme pár dolárků,
bude masáž kompletka, tak zvaný hepy finiš. Následuje celý rejstřík nabídek : manuál, orál, vaginál, anaál a
snad i kanál. Když člověk odolá pokušení, zažívá ohromné štěstí. Když mu však podlehne, zažije štěstí
tisíckrát větší. A mně už je to všecko jedno. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Milost pozdvihuje
přirozenost. A tak se holky proměnily v milosrdné sestry a pozdvihovaly nám přirozenost. Díky velké
zručnosti masérky cítím zázračné zmrtvýchvstání. Absolvuji cestu kolem světa : Čína, Thajsko, Filipíny,
Havaj a dýmka míru ve Francii na závěr. Musím trochu poopravit olympijskou myšlenku. Není důležité
zvítězit, ale protáhnout své zvadlé údy cílem. Cílem byly body A,B,C,D,E,F a hlavně ten bod G. Ještěže jsem
měl tu džípíesku. Pozor na nás starší ! Zkušenosti a vychcanost většinou vyhrají nad mládím a rychlostí. Znovu
se potvrdilo, že i s malým Kašpárkem lze zahrát veliké divadlo, zvláště když je malé jeviště !
Co se na mě tak kasáš, když mi provádíš masáž.
Nejdřív tě zmasíruju a potom tě zkasíruju.
My leželi jsme spolu a málem spadli dolu,
jak bylo málo místa, když rozkoš byla blízká.

A vše mohlo trvat dál, však kohout třikrát kokrhal.
Holkám se to tak líbilo, že nám odpustily jako bonus ten příplatek. Jožka hned telefonoval neteři Bětce, že
si narazil pěknou Číňanku a že teda má Bětka novou tetičku. Ale i já s ní měl jakéš takéš techtle aj mechtle,
takže i nového strýčka. A tak nevím, jestli se to všecko stalo anebo se nám to jenom zdálo ! Kdo ví ?
Pedro

