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MILAN SPANK: Jadran
"Romane, nepřidáš se k nám v létě k moři?" nadhodil stejně nahý Petr po plaveckém výcviku
v šatně, " pojede dobrá parta a plaveš jak ryba."
U sousedních skřínek se převlékali celý rok fakultního tělocviku, sprchovali se vedle sebe,
padaly i pohledy, ale to bylo taky vše.
" U moře jsem byl před deseti lety a moc se mi to líbilo, pláže jak smetiště, hlad jak v
Somálsku a ještě nás okradli.Navíc mně baví víc hory!"
" Nemluvil jsem o Rumunsku, ale Chorvatsku a hory tam máš přímo za plážemi, točil se tam
Vinetou, můžeme si udělat i výlet," nedal se odradit Petr a spřádal sítě stylem pavouka, znajíc
Romanovu romantickou povahu. Se stejnou vehemencí již v šatně ubytoval Romana ve svém
stanu, likvidujíc argument " nemám s kým jet." Na tenhle argument se Roman chytil.
Když obstarožní Karosa dokodrcala po celonoční jízdě k onomu perfektnímu kempu, Roman
si nemohl odpustit poznámku o nádheře: " Pláž je jako u nás štěrkovna a trávu sežraly kozy."
Navíc měl jeden akutní problém, jízda se podepsala na jeho sexuální chutí a měl pocit že i
přes volné šortky to Petrovi na sousedním sedadle nemohlo ujít. Nicméně stan postavili, byť
trochu dál od zbytku party, byli v páru jediní dva mladíci.
" Nebuď mrzutej, kilák odsud jsou perfektní skály, jdeme tam hned," organizoval program
iniciativnější Petr. "Co hledáš v tom batohu? Plavky? Tak ty tam klidně nech, ale vem foťák!"
Roman se docela rád podřídil, tohle začalo být docela zajímavé, koupal se nahý rád a s Petrem
to vypadalo nadějně, s plným vědomím že úd o sobě dává vědět. Foťák by si s sebou stejně
vzal, na ponechání ve stanu byl příliš drahý a Roman bez něj neudělal krok.
Ve skalnatém zálivu nebyla ani noha, nebyl do něj jednoduchý přístup, takže oba obnažili těla
a vrhli se do vody spláchnout pot a prach cesty. Petr se vrhal jako první, Roman ani nestačil
vrhnout obvyklý pohled má-li jej stejně dlouhého a skočil do azurové vody za ním. Petr
neztrácel ani minutu, ve vodě se na něj vrhnul a potopil jej, jako vodnímu polistovi to
nedělalo problém. Roman se bránil, jako dobrý plavec ale spíš naoko a s překvapením
zjišťoval že nasazované chvaty se týkají zejména zadku a rozkroku, takhle už dlouho
neblbnul. Petr věděl naprosto přesně co provádí a když pod vodou zjistil že dosáhl u Romana
vzrušení, pustil jej a sám lezl na břeh,údajně na cigáro.
Roman váhal, byl ztopořený do dřevěna a netušil co dál. Z Petra zatím viděl jen nahý zadek,
zůstával tedy bezpečně potopen a vyčkával., ovšem kamarád hledal cigarety v šortkách na
zemi v kleče a protože jen metr od břehu, Roman viděl to co zatím nemohl, růžový otvor mezi
kulatými vystrčenými půlkami.
Hledání trvalo nějak dlouho na to, že šortky měly jedinou kapsu, Roman pochopil důvod a
nepoznávaje sám sebe, zaprovokoval: "Je ti vidět až do krku!", zůstávaje v potopené poloze
číhajíc jestli situaci posoudil správně.
Petr s nalezenými cigaretami se vztyčil, bez studu a teprve nyní Roman měl jistotu a uviděl to,

co při plavání v bazénu zatím jen mohl odhadovat. Dál už nečekal, vymrštil se ven vody jako
delfín za rybkou a sáhl po nabízené cigaretě, opakujíc Petrovi úsměv. Podruhé v krátké chvíli
se nepoznával, očima neuhýbal z Petrova klacku a nápaditě vymýšlel jako by nebyl student,
ale pubescent: " Dlouhej, ale já mám stejně delší!" Jisté to sice nebylo, ale říci se to muselo."
" Změříme?" nabídl srovnání Petr. " Ale kdo prohraje, tak musí něco splnit! A hned tady!"
" Třebas udělat sto dřepů?" Roman se začínal odvazovat a s výrazem naprostého naivky
provokoval.
" Dřepy a nebo klek a úplně stačí jeden." stanovil pravidla odvetou Petr. Aniž by přestal
kouřit, vzal si péro do ruky a sklopil jej do vodorovné polohy k poměření, totéž Roman, oba
ještě rychlými pohyby rukou doplňovali krev k získání milimetrů.
" Románku, je to o fous, ale sport je sport, takže si vybírám tvůj klek.Tady přes tu skalku,
podlož si hlavně kolena ručníkem, před ostatními by to vypadalo blbě." dirigoval Petr a nic
nedal na obranu Romana že si ještě nezakouřil. " To můžeš potom, cigaretu i mně," nic nedal
na škemrání a po chvíli jemného dotýkání žaludem do Romana vnikl tvrdě. Ten ssebou trhnul
a vyhekl, ale jen jednou a s rozkoší si prožíval jak se po něm Petr válí a dává mu okusit ten o
pouhého půl centimetru delšího čuráka.
Se hraným škemráním prosil o milost: " To není spravedlivý, prohrát s dvaceti centimetry.
Kdybys byl poctivej tak to uznáš a dáš mi taky."
" To víš že jo ty trdlo, vždyť jsem na to myslel od začátku, to si myslíš že jsem si byl jistej
výhrou?" V tvrdém vnikání ovšem Petr neustával a protože mladý, tak také rychle napoprvé
hotový. Vytáhl jej, uznale pleskl Romana po zadku ocasem, na přídavek ještě uznaleji dlaní a
děl: " Teď si můžeš zakouřit!"
"Tebe nebo cigaretu?" nenechal si ujít příležitost Roman, ale přeci jen si zapálil. " Kdy jsi se k
tomuhle rozhod,"vyplňoval pauzu. " A je to jen pro dnešek anebo se klekat bude i dál? Jo a
jak to bude s tím balením na diskotékách. Já si totiž Petříčku myslím že jseš buzík jak
Maxipes Fík a o těch holkách v Praze sis to celé vymyslel."
Tím to ale přehnal, než se nadál tak jej silnější Petr ohnul přes koleno a dlaní zvyklou držet
pólistický míč mu sázel jednu za druhou. Roman naříkal a prosil o milost, ne naoko,ne že to
bolelo, ale protože to co chtěl udělat s Petrovým zadkem, dát mu okusit i své péro se mu
vzdalovalo. Přemáhal se, ale nepřemohl. Erupce vypukla najednou, Petr si pomohl plážovým
sandálem a Roman explodoval do jeho klína.
"Tak tohle jsem ještě neviděl, sorry," omlouval se Petr provinile. " Neboj se, až se
vzpamatuješ tak si klidně lehnu i na záda. Já myslel že řveš bolestí, my se na trenincích takhle
občas mydlíme, ale ještě u toho nikdo nevystřík." " To asi ani není možné, když tam jsou
heteráci, tohle funguje jenom mezi gayema. Jestli chceš, tak si můžem role prohodit i tady, tou
trepkou se mi tě možná povede udělat taky.
"Myslíš", kalkuloval Petr možnost si zkusit novou techniku.
" To víš že jo, máme na to ode dneška celé tři týdny. A teď už mne ale nech si to cigáro
opravdu vykouřit.Spartu!"

Roman Petrovi ještě vlepil neočekávaně pusu a utahaný se položil na záda a slastně přivřel
oči. Tak tohle budou prázdniny.
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