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SEX
v katolíckej 

krajine
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Deň 
ako 

každý iný: 
kávovar syčí, 

televízor je naladený 
na CNN, z reproduktorov 

hrá Blondie a dve čašníčky hore 
bez obsluhujú hostí. Káva stojí dolár, 

ďalší zaplatíte za to, že čašníčke 
môžete ocumľať bradavku. 
A to vôbec nejde o unikát: 

kaviarne tohto typu 
sa v Santiagu 
rozmnožili ako 

huby po 
daždi.
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„Arrgghhh!,“ Fiorella, najznámejšia a najús-
pešnejšia čílska madam je vytočená do ma-
xima. Ešte je len poludnie, a ona už nemá 
k dispozícii ani jednu z tucta nádherných 
drahých zamestnankýň (rozumej: prostitú-
tok). Pondelok napoludnie platí v Santiagu, 
hlavnom meste Čile, za najrušnejší čas: te-
lefóny zvonia bez prestania, muži sú zúfalí, 
dievčatá obsadené na hodiny vopred. „Po 
tom, čo museli strpieť celý víkend po boku 
svojich manželiek, sprevádzať ich do kos-
tola a k nedeľňajšiemu obedu sa vyobliekať 
do sviatočného, niet sa čo čudovať, že im 
hrabe a že sa potrebujú uvoľniť!“ chápa-
vo prikyvuje Fiorella, 29-ročná blondínka 
a majiteľka dnes najexkluzívnejšieho eskort 
servisu v celom Santiagu. Už dlhých 9 
rokov spravuje úspešný a prekvitajúci biznis 
www.fiorellachile.cl, tento pondelok však aj 
ju samotnú prekvapila záľaha telefonátov od 
stoviek nadržaných nových klientov. „Stala 
som sa obeťou vlastného úspechu,“ vraví 
Fiorella. „Posledný rok bol absolútne šia-
lený. Predtým ku mne prichádzali hanblivé 
dievčatá, ktoré sa mi stíšeným hlasom sna-
žili vysvetliť, prečo ich láka kariéra dievčaťa 
na predaj. Teraz? Teraz za mnou chodia vy-
zývavé dominy, ktorým z jedného otvoru trčí 
vibrátor a z druhého šnúrka od Venušiných 
guľôčok, a rozprávajú mi o orgiách s piatimi 
mužmi a piatimi dievčatami!“

Po 464 rokoch nadvlády katolíckej cirkvi 
a po 17 rokoch diktatúry Augusta Pinoche-
ta sa Čiľania búria proti konvenciám vo vlne 
nespútaného dopytu po sexe – swinging, 
pochody naháčov, skupinový sex a erotické 
televízne programy, to všetko v posledných 
mesiacoch zaplavilo Čile. Prežité katolíc-
ke predsudky a moralizovanie tu dostali 
kopačky; Viagra sa predáva rovnako voľne 
ako vitamín C. „Odkedy som dal do výkladu 
tú ceduľku,“ vraví Hugo Berrios, majiteľ 
lekárne v Santiagu, „predaje Viagry mi 
stúpli niekoľkonásobne.“ Nápis na ceduli 
hlása: V núdzových prípadoch donáška až 
do domu.

K rannej káve 
ranný sex 
V Santiagu sa sexuálna revolúcia začína skoro. 
S úderom desiatej ráno sa otvára viac ako 300 
kaviarní, ktoré sa – podobne ako v Amsterdame 
– špecializujú na hriešne rozkoše tela. V tunajšej 
ponuke však nie sú drogy, ale sex. Živočíšny, 
otvorený, bez predsudkov a okolkov. Oficiálne sa 
nazývajú Café con Piernas (Kaviareň s nohami), 
ale káva je tu vlastne iba zámienkou, davy sa sem 
hrnú kvôli show – desiatkam dlhonohých prsnatých 
krások olivovej pleti, prechádzajúcich sa sem a tam 
v skúpej bielizni s telami lesknúcimi sa od oleja. 

Mystique, typické café con piernas v Santiagu, 
je tmavé, upotené a hlučné miesto. Je štvrtok, 
11 hodín ráno, a zatiaľ čo na pódiu sa zvíja kyprá 
dvadsiatka, o bar v tvare písmena U sa opiera 8 
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mužov, s tvárami vyvrátenými nahor. Tri 
obrovské televízne obrazovky, zavesené 
na stenách, sú naladené na športový 
kanál ESPN; z reproduktorov sa rinú 
litánie futbalových komentátorov. Každé 
4 dni sa v Santiagu otvára nová „kaviareň 
s nohami“. Konkurencia rastie tak prudko, 
že majitelia cafe con piernas sa v snahe 
o prilákanie zákazníkov začali predbiehať 
v inštalovaní obrovských plazmových 
obrazoviek, systémov domáceho kina, ba 
dokonca aj ligotavých disko gulí.

Tri čašníčky, do pol pása nahé (a nebyť 
miniatúrnych bikiniek, boli by aj od pol 
pása) – ktorákoľvek z nich by na Sloven-
sku vyvolala okamžitý zásah mravnostnej 
polície –, roznášajú pariace sa šálky 
kávy, každá po 500 pesos (50 centov, 
t.j. okolo 15 korún). V cene je zarátaný 
jeden bozk, po ktorom zvyčajne čašníčka 
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otrčí zákazníkovi pod nos svoje poprsie a flirtuje s ním. Ako 
teraz vyštramádenému vari 55-ročnému chlapíkovi v obleku, 
ktorý sa pohodlne opiera o pult so šálkou kávy v jednej ruke 
a kyprým ňadrom v druhej. Na otázku, či aj toto je v cene, sa 
čašníčka žiarivo usmeje: „Nie, toto je v prepitnom.“

Omaciavanie na verejnosti a polonahé chicas vznášajúce 
sa tanečnými krokmi pomedzi stoly nevzbudzujú v Santiagu 
nijaké pohoršenie – zákazníci si zvykli. Za prácu navyše 
si dievčiny účtujú príplatok – jeho výška sa odvíja od typu 
požadovanej (a poskytovanej) služby: od 1 eura za vášnivý 
bozk po 12 eur za orálny sex. Dopyt po tom druhom bol taký 
obrovský, že kaviarne si museli objednať matrace: v čase 
obedňajšej špičky tu muži ležia v rade ako na prehliadke, po 
štyroch na matraci, v lone každého z nich poskakuje jedna 
ženská hlava. Zákazníci, ktorí nemajú toľko času, pretože sa 
ponáhľajú späť do práce, jednoducho položia na stôl ban-
kovku v hodnote 2 000 pesos (2 eurá) – čašníčka ju vezme, 
pritisne si mužovu dlaň na prsník a nechá sa hladkať. Nikomu 
naokolo to neprichodí zvláštne. Všetci si zvykli, že takéto 
maznanie môže pokojne byť len predjedlom k privátnemu 
obedu pre dvoch v kabínkach v zadnej časti kaviarni. V cafe 
con piernas len málokedy dochádza k plnohodnotnému 
sexuálnemu aktu – ich špecialitou je rýchla ranná fast-foodo-
vá fajka –, ale ak na to príde, hociktorý z okolitých motelov 
rozvášnenému páru rád vyjde v ústrety. 
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Rýchlo a zbesilo
Čílsky zákonník síce obsahuje ustanovenie o rozvode, ale keďže 
v krajine až donedávna vládla prísna diktatúra kléru, v skutočnosti 
má s rozvodom skúsenosť len málokto. Na rozdiel od Európanov, 
tu je bežné, že mladí žijú pod jednou strechou s rodičmi ešte aj 
ako tridsaťroční – a to aj s manželmi či manželkami. Nečudo preto, 
že polovica z nich zúfalo túži po tajnom hniezdočku lásky. A to 
ponúkajú práve hodinové hotely, ktorých je dnes v Santiagu také 
množstvo, že ich ponuky zaberajú celé inzertné strany v novinách. 
Za ekvivalent 25 eur dostanete izbu na tri hodiny, koktail (Pisco 
sour), balíček kondómov, kopu zrkadiel a vlnu vzrušenia z toho, že 
ste v miestnosti, ktorá bola zhotovená špeciálne na účely utajeného 
sexu. Čarovné je, že príslušenstvom každej izby je aj „nehodový“ 
cenník, uvádzajúci poplatok za každé možné poškodenie zaria-
denia miestnosti – od rozbitého zrkadla a polámaného nábytku, 
až po spálené diery od cigariet a škvrny od lubrikantov na plachte 
a obliečkach.

Preťahovanie kolegyne nie je olympijský šport, a tak nevedno, 
či sú Čiľania v tejto disciplíne svetovými preborníkmi alebo nie. 
Dôkazom sú však motelové haly, v ktorých to cez obedňajšiu pauzu 
vyzerá ako v čakárni u lekára – niektorí viac, iní menej trpezlivo 
čakajú, kým na nich príde rad.

Na svoje si v Santiagu príde aj ten, kto uprednostňuje rýchlejší sex 
a namiesto štyrmi steny motelovej izby sa radšej necháva vymedziť 
karosériou automobilu. Zatiahnite na parkovisko sotva 10 minút jaz-
dy od stredu mesta a zriadenec vám pridelí parkovacie miesto, vy-
značené kusom celty. Zaparkujete pod ňu, on ju omotá okolo auta 
a voilá – okamžité súkromie a sexuálna intimita. Opačný koniec 
spektra predstavuje Hotel Valdivia – pýši sa apartmánmi s diaľkovo 
ovládanými vodopádmi a kolotočom, na ktorom ona môže jazdiť na 
koni, zatiaľ čo dotyčný jazdí na nej... 

„Spočiatku som garantovala dievčatám, že análny sex je vylúčený 
– ony ho nechceli, hoci zákazníci ich k nemu tlačili. Teraz im vravím, 
aby to robili, ale aby si zaň zapýtali prirážku,“ vraví Fiorella a potriasa 
hlavou. „Nie je to o S&M ani o zneužívaní žien, je to všetko o maxi-
málnom užívaní. Naše dievčatá školíme v umení rozkoše a klientov 
si preverujeme. Ponúkame komplexné služby spoločníčok: dievčatá 
dokážu poskytnúť análny, orálny i vaginálny sex, ale sú schopné vás 
aj namasírovať alebo vám zatancovať.“

Kým generácia Čiľaniek mladšia ako 30 rokov 
experimentuje so sexuálnymi hračkami, lesbickým 
sexom a podomácky nakrútenými pornofilmami, ich 
staršie rodáčky majú ešte stále problémy prehlt núť 
koncept orálneho sexu. „Tieto staršie ženy sú leni-
vé,“ sťažuje sa Fiorella. „Nevedia sa milovať a je im 
to jedno. Ak majú peniaze a štyri deti, angažujúce sa 
vo vrcholovom športe, sú za vodou. No a čo, keď ich 
manžel chodí za prostitútkou? Nech si ju má!“

Cecilia, 23-ročná čílska prostitútka prízvukuje, 
že mimomanželský sex je tu taký bežný, až muži 
stratili všetky zábrany. „Stokrát sa mi už stalo, že 
klientovi zavolala na mobil manželka – chlapík leží 
vedľa mňa, kondóm ešte stále natiahnutý, a kým 
svoju ženu ubezpečuje, že je o chvíľu doma, len čo 
vybaví nejaké papiere, prstami druhej ruky sa mi hrá 
s klitorisom.“

Pre tie ženy, ktoré predsa len túžia vdýchnuť svojej 
manželskej posteli trocha viac ohňa, organizuje 
Fiorella kurz sexu. Orál. Anál. Ako a prečo onano-
vať pred manželom. Desať spôsob ako si vyholiť 
prirodzenie. To všetko sú – podľa Fiorelly – kľúče 
k modernému sexu. „Chlap nemusí mať v posteli za 
každú cenu mladú kočku: on chce ženu s motivá-
ciou, mladú duchom.“
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Neverníci si zaslúžia 
pokoj
Bolo len otázkou času, kým niekto prišiel na nápad založiť si 
podnikanie v „obsluhovaní“ zástupov neverných mužov a žien. 
Firma dostala názov Todo Espia (Samí špióni) a svoje unikát-
ne služby poskytuje so zárukou – ich heslo znie: Bezriziková 
súlož. 

„U nás platí absolútna dôvera – čo sa povie medzi týmito 
múrmi, to tu aj zostane,“ vyhlasuje Enrique Delaveau, policajný 
major vo výslužbe a zakladateľ agentúry Todo Espia. „Kým 
sa mi nezveríte so všetkými symptómami a podozreniami, 
nedokážem vám ušiť na mieru riešenie.“ Delaveau a jeho 16 
zamestnancov sú expertmi vo vytváraní dokonalých výhovoriek, 
tak, aby záletníci mohli pokojne plávať nebezpečnými vodami 
extramaritálneho sexu. Delaveau tvrdí, že kľúčom k dokona-
lej nevere je starostlivé plánovanie. Po zaplatení členského 
poplatku 150 dolárov si v ústredí agentúry každého klienta 
posadia a vyobracajú zo všetkých strán: s kým sa stretáva, ako 
často, kde, a z čoho má najväčší strach.

Todo Espia preňho potom zhotoví celú databázu nahra-
tých správ. Klientov hlas zaznamenajú v rôznych ambientoch 
a v rôznych situáciách: pri obchodných rokovaniach, pri 
nezáväznom rozhovore i pri hádke. Tieto nahrávky sú následne 
uložené v digitálnom formáte a v prípade potreby používané 
v telefóne ako kulisa. Delaveau priznáva, že podobne, ako 
mnohé iné typy poistenia, aj jeho produkt je iba poistkou pre 
prípad núdze: dajme tomu, že pani Neverná sa stretáva so 
svojím milencom každú stredu – ak jej odrazu hrozí odhalenie, 
zatelefonuje pánovi Delaveauovi, ktorý na zahladenie stôp 
nasadí tím profesionálov. „Päťdesiat percent mojich klientov 
sú ženy. Takmer všetky majú vysokoškolské vzdelanie, všetky 
pracujú vo vysokých funkciách a všetky si vyčleňujú hodinku 
na obed, nikdy ich však počas tejto pauzy nenájdete v reštau-
rácii. Ak neveríte, prejdite sa cez obed po moteloch – praskajú 
vo švíkoch!“

Profesionálne služby Todo Espia nie sú lacné: obyčajný 
telefonát priateľovi či manželovi, ktorým sa dotyčný zvedie na 
falošnú stopu, stojí 10 eur; kompletný balík vymyslenej služob-
nej cesty s letenkou a fasciklom z konferencie na opačnom 
konci sveta stojí aj štyri tisícky. „Spočiatku nás podrobovali os-
trej kritike,“ vraví Delaveau. „Vyčítali nám, že narúšame ľuďom 
súkromie. To je však holý nezmysel – veď aj neverníci si 
zaslúžia pokoj a intimitu, či nie?“


