
Ota – en bydel (den 23.) af Tokyo
placeret ret tæt på Tokyo Bay – grænsende op mod Haneda Airport



I Ota har man mange af de varme kilder fra undergrunden
i Japan hedder de onsen - og dem udnytter man til fulde i Ota

Tokyo er verdens største by med sine 32 mio. indbyggere (m forstæder)
byen fylder som hele Sjælland

og den del af Tokyo med absolut flest onsen – er netop Ota

De mange onsen i Ota rækker helt tilbage til middelalderen
og i Edo perioden (1600-tallet)

fremkom de meget store offentlige bade
Halvdelen af onsen i Ota er i øvrigt med sort vand – black water

Ota inviterer ligefrem turister til at nyde badene
men selv turister skal naturligvis følge både de herskende regler og etiquetten

derfor har alle steder store tegninger der viser fremgangsmåden

I de fleste lande hersker en gylden regel
"Skik følge – eller land fly"

Nogle lande er ikke længere stærke lande
de på vej mod opløsning

de bøjer af og accepterer de fremmedes regler
men det gør man bestemt ikke i Japan

her må de fremmede følge både regler og den gældende etiquette (betyder uskrevne regler)

Man tillader hverken 2-benede svin eller tatoveringer
i offentlige bade i Japan

Her i DK accepterer vi – uden konsekvenser – 2-benede svin
altså de der der kræver ret til at gå i vandet uden at have vasket sig

og de beholder tillige badebukser på i vandet

Ingen af delene accepteres i Japan
alle skal vaskes kraftigt med sæbe forinden badet

og afvaskning foregår i et stort fælles rum (dog kønsadskilt)

De fleste dyr holder sig selv nogenlunde rene
mange slikker pelsen og gør det så godt de nu kan

med en enkelt undtagelse
svinet hverken vasker, slikker eller rengør sig

det er et tilbagestående dyr - som er god til steg – that´s all

I Japan kan de godt lide 4-benede svin
de importerer nogle mio. stk årligt fra DK

men de accepterer ikke 2-benede svin i offentlige bade
og ej heller tatoveringer

Follow the correct etiquette – and enjoy your bath – siger de




