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Jardo: SPLÁCANIE DLHU 2

Pred odchodom domov z prvého stretnutia som dostal od pána lístok. Vonku pod
svetlom som si ho prečítal. Bol tam určený termín budúceho výchovného stretnutia. No
to určite, blyslo mi hlavou. Už nikdy viac takýto výprask. Musím zohnať peniaze a rýchlo
vyplatiť dlh.
Neostalo len pri myšlienke, termín stretnutia som nedodržal....ale ani som nezohnal
peniaze na splatenie dlhu.
Ak keď som sa snažil vyhnúť ďalšiemu stretnutiu, nepodarilo sa mi to, v jeden podvečer,
pristúpili ku mne dvaja obrovský chlapi s vyholenými hlavami a kým som sa spamätal,
čo sa deje už som bol v kufri auta. Dostal som neskutočný strach. Auto zastalo, keď
som vyliezal z kufra, vedel som že som už na známom mieste. .....radšej som
neprotestoval a poslušne plnil všetky príkazy. V pivnici som sa mal vyzliecť....Prichádza
domáci pán. Berie do rúk bič. Máva s ním pred mojou tvárou. No kde si sa túlal? Myslíš
, že so mnou si budeš zahrávať? Chcel som sa ospravedlniť, no z hrdla nevyšla žiadna
hláska. Domáci pán, kývol rukou a už ma spútavali na kríž. Triasol som sa, no ani nie
tak od zimy, ale od strachu.
Vzduchom zasvišťalo a na chrbte pristála prvá rana, skríkol som od bolesti, druhá,
tretia, štvrtá, piata...... viac som ich nerátal, sústredil som sa na tupú bolesť a v duchu
som sa modlil, aby už bol koniec........v tichu bolo počuť moje výkriky a stonanie.
Konečne koniec, počujem kroky.....ostávam spútaný na kríži. Konečne ma zvesili.....o 3
dni sa mam dostaviť na plánovanú lekciu, aby som zase splatil časť svojho
nezmyselného dlhu.
Na ďalšie nariadené stretnutie som prišiel radšej o pol hodiny skôr. V malej miestnosti
som sa vyzliekol, dostal som okovy s reťazami na ruky i nohy. Na pokyn som išiel do
miestnosti v pivnici. Boli tu nielen muži ale aj dve ženy. Tie si so záujmom začali
obzerať moje nezahojené miesta na zadnej časti tela, jedna mi ich kontrolovala aj
dotykom, ruky, vzrušil som sa pri tom, čo neostalo nepovšimnuté a aj nepotrestané.
Najprv mi bol podviazaný penis, musel som sa prehnúť cez trestu kozu. O jej nohy som
mal pripevnené nohy i ruky. Dámy si stali oproti sebe. V rukách mali rákosky, s ktorými
zozačiatku šibali naprázdno, bolo počuť len ich švih vo vzduchu. No v tom dopadla prvá
rana, nebola ani taká silná, no na citlivom zadku som ju cítil a tíško som zastenal, no to
už dopadla i ďalšia od druhej dámy a ta bola podstatne silnejšia. Rany až na malé
prestávky dopadali jedna za druhou, raz z pravej potom z ľavej strany, boli slabšie ale i
silné, pri ktorých z hrdla zakaždým vyšiel aj patričný výkrik. Výprask od dám, nemal
konca. Cítil som ako mi horí zadok, no v tom bol už vysnívaný koniec. Keď mi boli
rozviazané ruky a nohy, bol som rád že je už koniec. No to som sa veľmi mýlil. Bol som
pripútaný na trestnú lavicu, nielen za ruky a nohy ale aj jedným popruhom cez pás. Po
chvíľke čakania, sa vrátila skupinka hostí. Jeden z prítomných zobral do rúk kožený
remeň a bez čakania švihol po mojom už rozbitom zadku. Nemohol som sa ani zvrtnúť,

len som napol všetky svaly na tele a vykríkol som. Ďalšie rany boli s odstupom, no o to
dôkladnejšie a každá bola veľmi bolestivá, už som prosil aj o odpustenie, ale prítomný
akoby boli hluchý. Po krátkej prestávke som nečakane zacítil štipľavú ranu na chodidle
pravej nohy, skríkol som a stiahol prsty a v tom rana na ľavej. Na každé chodidlo som
dostal asi po 15 rán. Okrem zadku ma boleli aj chodidlá. Po malom občerstvení
prítomných nasledoval výprask od domáceho pána. Ten zošvihal môj zadok ešte
kratším bičom. Bola to neznesiteľná bolesť, cítil som že mi viackrát praskla koža na
zadku, plakal som, kričal, prosil som, sľuboval hory doly, v duchu sa modlil za jeho
skončenie no výprask pokračoval ďalej a nekompromisne .........., no dočkal som sa,
domáci pán zavesil bič na stenu. Prítomný sa ešte bavili nad mojim rozsekaným
zadkom a s veľkým smiechom odišli z pivnice. Ostal som ešte asi hodinu pripútaný k
lavici a čakal čo bude nasledovať. Moju samotu prerušil príchod jedného muža, ktorý
ma odviazal a nariadil mi, aby som sa obliekol. Pred odchodom ma upozornil, kedy
mám prísť za domácim pánom. Dátum aj čas som si riadne zaryl do pamäti.
JARDO
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