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Trest vojaka

Vojak poradovým krokom vstúpil do miestnosti .
„Pán poručík ,prišiel som na váš rozkaz“
Za stolom sedel veliteľ roty a vedľa stola stál výkonný praporčík – desiatnik
„ Vojak dopustili ste sa počas vychádzky dvoch disciplinárnych priestupkov .
Za prvé oneskorený navrat a za druhé na vychádzke podľa hlásenia hliadky ste
nebol predpisovo ustrojený. Na základe disciplinárneho poriadku Vás trestám 25.
údermi remeňom za každý priestupok teda celkove 50 údermi . Nakoľko ste sa
v priebehu mesiaca dopustil už druhého porušenia predpisov vám bude udelený trest
i za minulý priestupok ktorý obnášal 12 úderov remeňom . Tento trest Vám
sprísňujem na 12 úderov bičom.
Pýtam sa vás ste ochotný prijať trest alebo sa chcete odvolať na velitela pluku?
Ano pán poručík trest prímam!
V poriadku .Zobliecť! Desiatnik vykonajte trest .
Vojak si vyzliekol vojenskú košelu ,vyzul kanady aj ponožky , stiahol nohavice
a pristúpil ku trestnej lavici.
Lavica bola asi 2 metre dlhá zhotovená z masívneho dubového dreva jej povrch bol
rokmi používanie hladko vyhladený , v strede sa nachádzala stočená vojenská deka
položená tak aby delikventov zadok bol ideálne vystavený úderom , vo výške pása
bol pripevnený remeň a tak isto na konci pri nohách dve pevné kožené putá, pre
ruky boli pripravené slučky z plátenných popruhov .
Desiatnik statný takmer 190 centimetrov vysoký sa medzitým tiež pripravil vykonať
trest zobliekol si košeľu a zostal oblečený len v zelenom vojenskom tielku , v ktorom
sa mohutne vynímala jeho svalnatá hruď .
„Zaujmite pozíciu pre výkon trestu !
Vojak si ľahol na lavicu ,a pripravil sa na výkon trestu. vložil ruky do popruhov a
pevne sa ich chytil.
Desiatnik mu upol nohy do pút a tak isto pritiahol remeň okolo pása , a prudkým
pohybom mu stiahol trenírky až k lýtkam a tým obnažil zadok. Okrúhly zadok ktorý
sa zásluhou podloženej deky vypínal dohora mal bledú neopálenú pokožku ktorá
kontrastovala s tmavým drevom lavice.
Desiatnik vzal zo stola trestný kožený remeň . Tieto remene sú 80 centimetrov dlhé
zošité z dvoch vrstiev pevnej tvrdej kože vojenského opasku, niekoľko týždňov
natierané olejom a spracované tak aby boli vláčne ale aby nestratili nič zo svojej
tuhosti aby nimi vykonaný trest .podľa predpisu vedený plnou silou. mal náležité
účinky.
„Ste pripravený na výkon trestu?
Áno pane
Desiatnik pristúpi k lavici.
Postavil sa vedľa nej v pravej ruke držal remeň ,priložil ho k odsúdencovmu zadku
aby vzal mieru a potom zdvihol ruku vysoko nad hlavu. a z celej prudko švihol.

zduchom zasvištalo tlmené sssssvvvvvvššt
a remeň sa s ostrým plesnutím pripomínajúcim výstrel z pištole zahryzol do bieleho
zadku a akoby sa vpil do jeho pevných oblín ,delikventovo telo sa prudko naplo ruky
sa pevne zachytili popruhov a na snehobielej pokožke sa zjavil prvý tmavočervený
pás.
Jeden !
Desiatnik počkal niekoľko sekúnd a zahnal sa podruhé, pravú ruku zvidvihol do výšky
a ľavou si pridržal konček exekučného nástroja tak aby uder dopadol presne na
zadok
Plesk!!!
Dva! Plesk Tri! Plesk... v pravidelnom rytme kožený remeň farbí zadok do červena.
Desiatnik si v skutku dával záležať aby trest vykonával podľa predpisu teda plnou
silou
Remeň dvíhal vysoko nad hlavu a pri každom údere sa zhúpol na špičkách aby do
švihu vložil plnú silu.
25! Prvá časť trestu skončila
Desiatnik urobil krátku prestávku ,odložil remeň a potrel zadok uterákom namočenýn
do studenej vody, nie však preto aby delikventovy uľavil ale preto aby sa zadok
schladil a druhá časť trestu bola rovnako bolestivá ako prvá.
Potom vzal remeň prešiel na druhú stranu lavice opäť vzal mieru a Plesk!!! Plesk!!!
Plesk!!!
Pomaličky s prestávkami vytínal na teraz už purpurovo červený zadok druhú časť
trestu.
Vojak na lavici po každom údere vyrazil z hrdla bolestivé zavytie ruky sa ako by
v krči držali popruhou ktorých sa ale neopovážily pustiť. Plesk!!! Plesk!!! Plesk!!!
Plesk!!! Plesk!!!
25!
Telo na lavici sa akoby spustilo do seba výkriky prestali a ozývalo sa len ťažké
dýchanie Desiatnika i delikventa
Po krátkej prestávke podišiel Desiatnik ku stolu z ktorého vzal najhorší z trestných
nástrojov
Asi 120 centimetrový bič spletený z tvrdej kože.
Desiatnik opäť vzal mieru zahnal sa a plnou silou švihol po už dostatočne
rozšvihanom zadku.
Bičované telo sa naplo a ruký trhli popruhmi ako keby ich chceli odtrhnúť od
pevného dreva lavice. A opäť bič zasvišťal vzduchom a jedovato sa prisal ku
zmučenej pokožke a opäť a opäť a opäť ,desať pálčivých švihov sa vyrylo do
purpurovo červeno zmalovaného zadku desať fialových krížiacich sa čiar z ktorých
každá vystupovala takmer centimeter nad povrch dokončilo trest neposlušného
vojaka.
Desiatnik uvolnil remene a vojak sa ťažko zdvihol z lavice, trasúcimi rukami si
obliekol uniformu ,postavil sa to pozoru a zachrípnutým hlasom predniesol
predpísanú vetu
„ Pán Desiatnik ďakujem za vykonanie trestu a Pán poručík dovoľte mi odísť“
PS: ma niekto záujem zažiť niečo podobné? Všetky popísané pomôcky mám.
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