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Dhaka: (NE)PRÍJEMNÉ UDALOSTI
Na začiatok sa Vám predstavím, volám sa Tomáš a nasledujúce príbehy sa skutočne stali, len som
pozmenil mená postáv, kvôli súkromiu týchto osôb. Tieto príbehy sa odohrali keď som mal asi 17 rokov
a z určitou zmenou sa dejú dodnes. Nebyť týchto udalostí, ktoré sa stali neviem či by som bol tým kým
som dnes.
Ešte než sa dostaneme ďalej musím podotknúť, že v tom čase som ešte nikdy nemal nič dievčaťom ani
chlapcom, teda bozkával som sa z viacerými babami ale prakticky som bol panic.
Ja som v škole totiž nemal veľa priateľov a ako tak som poznal len jedného chlapca z vedľajšej triedy.
Volal sa Dávid a bol rovnako starý ako ja.
Ako jeden z mála študentov našej školy fajčil a tak sme sa aj stretli. Začali sme sa rozprávať, páčila sa
mu rovnaká hudba a rovnako ako aj ja mal rád určité veci, drogy: hlavne houbičky, lsd... Niekedy sme
sa stretávali po škole a spolu sme pili a robili rôzne šialené veci.
Blížili sa koncoročné prázdniny a ja som sa už nevedel dočkať kedy sa skončí škola. Z Dávidom sme sa
dohodli, že pôjdeme piť, ale ak by chcel mohli by sme piť u mňa doma. Dávid súhlasil. Vedel som, že
moji rodičia budú celý mesiac v zahraničí a tak budem mať od nich pokoj.
Dávid prišiel ku mne, počúvali sme hudbu a niečo vypili a dali si aj jeden joint z mojich zásob. Obaja
sme boli už unavení a tak sme si išli ľahnúť. Aj keď som mal voľný celý byt Dávid sa rozhodol prespať
u mňa v izbe a keďže sme boli obaja mimo tak mi to nevadilo.
Ja mám dosť veľkú posteľ a väčšinou spím nahý ale v tomto prípade som išiel spať v boxerkách čo som
mal na sebe.
Dávid sa tiež vyzliekol a všimol som si že aj keď bol približne rovnako vysoký ako ja mal o trochu
svalnatejšie telo a nedalo sa nevšimnúť, že ho mal o trochu väčšieho. Ráno sme vstali a potom išiel
Dávid domov. O pár dní mi napísal, že či nechcem ísť k nemu.
Ja som súhlasil a spolu sme šli autobusom k nemu ale potom ho napadlo, že lepšie bude keď pôjdeme
na chatu, ktorá patrila jeho rodičom a bola len kúsok lesom v dedine kde býval. Keď sme tam došli tak
sme pili ako vždy aspoň som si to myslel pretože asi po pár pohárikoch som odpadol.
Keď som sa prebral tak som mal na hlave kuklu a mal som zviazané ruky aj nohy. Jediné čo som mohol
robiť bolo, kričať.
Keď som začal kričať o pomoc, tak som počul niekoho sa blížiť ale bolo to akoby schádzal po schodoch
a toho som usúdil, že som niekde v pivnici.
Zrazu som začul známi hlas, patril Dávidovi. Konečne si sa prebral, už som si začínal myslieť, že som to
s tým lexaurinom prehnal.
Prišiel ku mne a postavil ma zo zeme na nohy. Dal mi dole kuklu z hlavy a ja som uvidel, že kde to som.
Bola to celkom veľká pivnica bez okien, v jednom kúte bola obrovská klietka pre psy (Dávid mi neskor

povedal že v nej bol ich pes). Bol tam ešte gauč, stolík a niečo čo vyzeralo ako koza cez ktorú sa skáče
na telesnej ale bola trochu iná. Akonáhle mi dal dole kuklu začal som sa ho pýtať že čo to má znamenať?
Čo si to ku mne dovoľuje? A podobné otázky. Keď neodpovedal tak som začal vrieskať nech ma
okamžite rozviaže a vyhrážať sa mu že ho zabijem.
Nato ku mne pristúpil a dal mi poriadnu facku a hodil ma na zem s tým že za chvíľu sa vráti . Keď sa
vrátil tak mal v ruke zopár vecí.
Nožnice, kôš, putá, laná, varešku a zopár veci ktoré som nepoznal ale povedal mi že mi ich predstaví
a pritom sa zasmial.
Podišiel ku mne a najprv zobral zo stola jednu z vecí, ktorú doniesol, vyzerala ako obojok ale trochu
ináč. Povedal mi, že sa to volá roubík.
Kľakul si na podlahu ku mne a nasadil mi ho na hlavu. Potom zobral zo stola nožnice, postavil ma na
nohy a roztrihol mi tričko a hodil ho do koša.
Potom ma začal hladiť po tele, najprv prechádzal rukou po bruchu pár krát ma stisol v rozkroku
a nakoniec mi párkrát poriadne stisol bradavky.
Potom zobral zo stola ďalší predmet, tento raz bič a dal mi pár šľahov po tele pričom som kričal od
bolesti.
Nato zase zobral nožnice a putá, najprv mi roztrihol lano, z ktorým som bol zviazaný a ja som sa rýchlo
pokúsil o útek ale zastavil dávidov pravý hák do brucha, po ktorom som spadol na zem a ešte mi
uštedril zopár úderov a ja som pochopil, že proti nemu nemám žiadnu šancu. Aspoň nateraz nie.
Po tých úderoch som zostal ležať na zemi a on ma zase zviazal ale za pomoci pút. Odtiahol ma k tej
koze a pripútal ma k nej tak že som bol cez ňu prehnutý a ruky aj nohy som mal spútané tak, že som sa
nemohol pohnúť. Tak najprv ti poviem, že si prvý človek z ktorým robím toto a zasmial sa.
Zato že si sa pokúsil o útek si ale zaslúžiš trest. Uistil sa, že som dobre zviazaný a pristúpil ku mne zo
zadu a dal mi zopár rán rukou na zadok.
Potom prišiel ku stolu zobral varešku začal ma biť, prvá rana bola akoby mnou prešla elektrina ale dalo
sa to vydržať a nechcel som mu urobiť tú radosť a kričať tak som sa snažil zo všetkých síl nekričať
a nerevať. Ale asi po piatych minútach neústálej bitky som to nevydržal a aj napriek tomu, že som mal
roubik v ústach som začal kričať od bolesti a revať. Nato ma prestal byť a podišiel ku mojej hlave
a schmatol ma za vlasy a povedal mi že takto sa mu páčim. Nato ma začal zase byť a dával mi jednu
ranu za druhou, bil ma stále silnejšie a silnejšie a ja som lem vrieskal od bolesti, a reval. Prosil som ho
nech prestane a nech ma pustí ale on na moje prosby nereagoval a užíval si moje utrpenie a takto ma
bil asi dvadsaťpäť minút môžno aj pol hodinu.
Potom ma nechal asi desať minút odpočívať. Zrazu som videl ako berie zo stola dlhý prút a zase ma
schmatol za hlavu a tým prútom mi prešiel po tvári. Pritom mi povedal že je to rákoska, a že až teraz
začína prvá zábava. Najprv sa ňou rozmachol naprázdno vo vzduchu a ja som počul ten zvuk.

Potom mi dal prvú ranu, bola to ozajstná bolesť a ja som zvrieskol. Po prvej rane mi dal druhu, tretiu,
štvrtú a aj piatu.
Po piatej rane som sa poštal do nohavíc a boxeriek . A jediné čo som mohol mohol robiť bolo vzlikať od
bolesti.

Keď si Dávid všimol, že som sa poštal prestal ma na chvíľu biť a nožnicami mi roztrihol nohavice a spolu
z ponožkami ich hodil do koša.
Potom ma chytil za hlavu, dal mi zopár faciek a začal na mňa vrieskať. No to je teda niečo!
Pošikávajú sa len malý chlapci a keďže si sa práve celý poštal tak si malý chlapček. Že pošťatý Tomáško
si zaslúži ďalší výprask.
Tak nechám ti iba boxerky aby si si zapamätal, že pošikávať sa nemá.
Nato zobral rákosku a začal ma mlátiť. Bolo to hrozné a ja som len vrieskal, plakal a zopár krát sa ešte
pošťal.
Bil ma takto asi desať či pätnásť minút keď už usúdil, že mám dosť. Chvíľu ma nechal nariekať a odišiel
po schodoch hore.
Keď sa vrátil tak prišiel ku mne dal mi dole roubik a moju hlavu si strkal medzi nohy. Potom si dal dole
nohavice a stále mi tlačil hlavu na jeho boxerky. Potom vytiahol svoj asi dvadsať centimetrový penis (ja
mám niečo medzi 17-19 cm) a začal mi ho dávať pred ústa.
Ja som ale nechcel fajčiť, tak Dávid zobral rákosku a zase mi dal asi desať rán s tým, že mám byť poslušný
a keďže rákoska riadne bolí tak som s plačom zakričal že budem. Nato ku mne pristúpil a vložil mi penis
do úst. Najprv mi do úst vložil iba žaluď ale neskôr mi ho strčil do úst celý a ja som si myslel, že sa asi
udusím keď ho na chvíľu vybral a potom začal prirážať. Poriadne ma mrdal do úst.
Potom ho vybral a povedal že mu mám lízať gule, čo som aj poslušne urobil.
Najprv som si ich vkladal do úst a olizoval ich a potom mi zase dal do úst penis a začal prirážať. Mne sa
to začalo tak trochu páčiť a potom som pocítil v ústach, že jeho penis tvrdne a začína so sebou cukať.
Potom prišiel prvý výstrek a ústa sa mi naplnili jeho semenom, ktoré malo trochu slanú chuť ale nebolo
to zlé. Zrazu prišiel druhý výstrek a ja som už mal plné ústa a tak som to iba prehltol. Neskôr začal zase
prirážať a zase sa mi poriadne vystriekal do úst a ja som to všetko len prehltol.
Tak to bolo úžasné Tomáš a najprv si nechcel fajčiť, a zasmial sa, pritom to vieš perfektne. Nato šiel ku
stolík a zobral roubik a zase mi ho pripol a na krk mi dal obojok.
Uistil sa či objojok aj roubik dobre držia a potom mi postupne dal dole putá, a keďže som už bol
vyčerpaný aj z výprasku aj z fajky tak som sa podvolil tomu čo zo mnou robil.
Keď ma odpútal od tej kozy tak mi spútal ruky za chrbtom a dotiahol ma klietke v ktorej mal kedysi psa.
Otvoril ju, dal ma dnu zamkol klietku na obojok mi pripol kľúče od pút aj klietky. Potom odišiel ku
stolíku, vrátil s ku mne do ruky mi vpichol nejakú injekciu.
Po tomto budeš dobre spať a budeš pripravený na neskôr Tomáško, zahasil svetlo keď bol na schodoch.

***

Prebral som sa o pár hodín potom čo som dostal injekciu do ruky od Dávida.
Keď som sa plne prebral skonštatoval som, že ruky mám stále spútané za chrbtom v ústach roubík, na
krku obojok a stále som bol zavretý v tej klietke.
Našťastie bolesť, ktorú som mal po mojom prvom výprasku sa už neozývala.

Nevedel som kedy sa po mňa Dávid vráti a zase ma začne mučiť.
Nechcel som na seba nijako upozorňovať aby som svoje utrpenie nijako neurýchlil a preto som radšej
v tichosti sedel spútaný v klietke. Ale asi po hodine od kedy som sa prebral som začul ako ma ide Dávid
dole skontrolovať a tak som sa radšej predstieral, že som ešte mimo.
Nato sa zasvietilo svetlo a prišiel dole. Namieril si to rovno ku klietke v ktorej som bol.
Vstávaj Tomáško, poďme preber sa ideme sa hrať. Nato sa hlasno zasmial.
Vložil ruku do klietky a dal mi slabšiu facku aby ma zobudil a z obojka mi odopol kľúče, ktoré mi tam
večer pripol.
Pomaly otvoril klietku a vytiahol ma z nej von.
Tak cítim, že pekne zapáchaš od moču, keď si sa včera poštal. Predtým než sa dnes začneme hrať ta
najprv budem musieť umyť.
Začal som trochu protestovať, lebo som sa bál čo mi bude robiť. Ale hneď ako som sa začal odporovať
tak rýchlo zobral do rúk rákosku a pár krát ma poriadne vyšľahal po zadku načo som zase reval a radšej
som poslušne rezignoval a začal počúvať všetky jeho príkazy.
Tak dúfam, že si sa spamätal a už budeš poslušný. Ja som iba pokýval hlavou a to Dávidovi stačilo.
Potom mi zviazal nohy ale tak aby som mohol chodiť ale nič iné a ruky mi odpútal spoza chrbta a pripol
mi ich spredu.
Tak som bol vlastne spútaný ale mohol som chodiť. Nato mi povedal nech kľaknem a počkám pri klietke
a nech sa neopovážim pohnúť z miesta.
Vybehol hore do chatky a za chvíľu bol naspäť aj z vôdzkou alebo skôr s poriadnou reťazou, ktorú mi
pripol k obojku.
Povedal mi, že mám vstať a ísť za nim a keď sme už boli na schodoch tak mi prikázal zobrať zo sebou aj
kôš v ktorom bolo moje roztrhané a pošikané oblečenie.
Vyšli sme po schodoch do chatky a vyviedol ma vonku pred chatku kde ma druhým koncom reťaze
pripútal o mohutné mrežovité dvere chatky a odišiel na hodnú chvíľu.
Keď vychádzal z chatky mal ruke dve vedrá v jednom bola voda, v druhom bolo mydlo, špongia, nožnice
a vareška.
Všetko si poukladal na trávnik a podstúpil ku mne. Najprv mi nožnicami roztrhol boxerky a ja som ostal
úplne nahý. Potom odopol reťaz z dverí.
Prikázal mi nech zdvihnem zo zeme svoje roztrihnuté boxerky a dám ich do koša. Potom išiel spolu so
mnou asi stopäťdesiat metrov od chatky dole po tráve ku miestu kam bol umiestnený menšie
kontajner. Dosť som sa hanbil lebo som bol spútaný, nahý a ešte k tomu na vôdzke. Dávid mi povedal,
že sa vôbec nemusím hanbiť , pretože tu hore k ich chatke nikto nikdy nechodí a smetie z kontajnera
si dávajú vyvážať raz za pol roka . A nato ma poriadne udrel rukou po holom zadku. A prikázal mi vysypať
obsah koša do kontajneru a potom mi dal dalšiu silnú ranu po zadku, pričom sa celý čas smial.
Hneď potom ako som svoje oblečenie vyhodil sme sa vrátili k chatke. Potom zase reťaz pripol ku
mrežiam dverí a prikázal mi nech si kľaknem a potom mám ostať na štyroch ako pes. Potom odišiel do
chatky s prázdnym vedrom a prišiel z vodou. Najprv ma oblial studenou vodou a ja som dostal taký šok
akoby mnou prešla elektrina.

Potom mi začal po tele dávať mydlo a špongiou ma poriadne vyumýval. Najviac sa venoval oblasti
rozkroku a zadku. Po tom ako ma celého namydlil a vyšúchal špongiou tak ma poriadne pár krát oblial
ale už nie studenou ale vlažnou vodou. Tak teraz je to oveľa lepšie. Potom odniesol všetky veci okrem
varešky späť do chatky.
Keď sa ku mne vrátil tak ma začal hladiť po celom tele a zrazu sa vyzliekol aj on, ale iba do slipov, ktoré
mal na sebe. A popravde vyzeral v tej chvíli, teda aj keď sa vyzliekal veľmi sexi. Potom mi pomaly začal
masírovať gule a prešiel k penisu. Chvíľu ho hladkal a mne sa to náramne páčilo.
Potom si ľahol na trávu podo mňa a začal ma fajčiť, ale keď uvidel ako sa mi to páči a začínal cítiť, že
som pred vyvrcholením tak prestal a vstal.
Zobral do rúk varešku, ktorá bola na zemi vedľa jeho oblečenia. Tak Tomáško za každou odmenu, musí
byť práca. Tak to proste chodí.
V tvojom prípade je to toto a dal mi poriadnu ranu po holom zadku. Potom ma chytil za vlasy a dal mi
dole roubík.
Ak chceš môžeš nariekať ale nechcem počas nasledujúcej bitky od teba počuť žiadne kričanie ani prosby
jednoducho nič.
Okrem poďakovania za každý úder a pritom si môžeš aj plakať ale nezvykaj si nato.
Rozumel si. Áno Dávid. Nie, nebudeš mi hovoriť Dávid ale pane. A nato mi dal facku a ja som len povedal
Áno pane.
Tak si pripravený? Áno pane som.
Potom mi odopol reťaz z obojku, sadol si na zem a prehol si cez koleno.
Dal si záležať na tom aby som mal penis presne v jeho rozkroku a aby som bol poriadne prehnutý.
A hneď nato mi na zadku pristála prvá rana.
Pane ďakujem pane .
No vidíš že sa to dá, tak sa mi to páči. A dal mi ďalšiu ranu.
Pane ďakujem pane. Tak to pokračovalo asi päť minút ale bolesť bola príliš veľká a tak som sa rozplakal.
Ale po každej rane ktorú mi dal som aj z plačom zopakoval. Pane ďakujem pane.
Asi po dvadsiatych minútach ma prestal biť . Zobral reťaz a zase ma pripútal.
Odišiel do chatky odložiť varešku a prišiel s rákouskou.
Potom si zase prehol cez koleno a najprv mi rukou prechádzal po boľavom zadku a potom ma začal byť
rukou. Bil ma silno a a ja som sa zase rozreval. Jemu sa akoby páčilo keď som reval lebo vtedy zobral
do rúk rákosku.
A až vtedy som zatínal všetky nervy a sústredil som sa len nato aby som nezvrieskol.
Našťastie tento krát robil Dávid medzi údermi pár sekundovú prestávku aby to bolo aj viac bolestivé
ale hlavne preto aby som za mu zakaždým úderom poďakoval.
Ale asi po desiatom údere som zakričal od bolesti. Potom Dávid vstal pripol mi reťaz naspäť. Tak
Tomáško bol si celkom statočný a a ako si predviedol vieš byť aj poslušný, ale zato že si zvrieskol ťa
musím potrestať.

Rozhodni sa aký trest chceš: buď 10 rán rákoskou, 20 vareškou alebo 30 rukou.
Keďže ruka mi prišla ako najlepšia alternatíva hoci to bolo naviac rán vybral som si trest tridsať rán
rukou.
Pane prosím si trest rukou. Eem dobre ako chceš. Potom mi odopol reťaz a znova si ma prehol cez
koleno.
Chcem aby si každý uder počítal a poďakoval. Áno pane.
Aú, jedna ďakujem.
Aú, dva ďakujem...
Aúú, osemnásť ďakujem, tu som už celý čas len reval.
Aúú Dvadsať deväť ďakujem pane.
Aúú tridsať, pane ďakujem pane, povedal som celý uplakaný a celý som sa len triasol.
Tak teraz si bol poslušný začo si zaslúžiš odmenu. Nechal ma sa upokojiť a ja som prestal úplne plakať
za chvíľu som sa upokojil. Nato mi prikázal sa postaviť sa pripol ma zase na reťaz. Keď som sa postavil
tak ma pohladkal po zadku, potom po tvári a utrel mi slzy, ktoré mi ešte vyšli z očí. Potom ma začal
hladkať po celom tele, začal mi hladkať prsia , brucho a jemne mi masíroval vajcia . Potom ma pár krát
silnejšie stisol za bradavky a potom mi začal honiť. Najprv mi pomaly ale intenzívne sťahoval predkožku
a potom si kľakol a olízal mi gule. Chvíľu sa hral iba z mojimi guľami a potom si vzal do úst môjho už
postaveného 19 centimetrového vtáka a začal ho poriadne fajčiť. Vkladal si ho do úst celého a keď som
bol ž skoro pred výstrekom tak prestal fajčiť a dokončil ma rukou. Vystriekol som najmenej 3 krát
poriadnu dávku a bolo to úžasne. A páčilo sa to aj Dávidovi. Celá moja dávka semena skončila na tráve
ale kúsok mi ostal na penise a Dávid si kľakol a ešte chvíľu mi fajčil penis a aj ochutnal ten kúsok môjho
semena, ktoré ostalo na penise.
Potom sme ostali ešte chvíľu vonku lebo obaja sme boli vyčerpaný. Nato mi už začínala byť zima
a porosil som Dávida či ma už zoberie dnu.
Tak ma odpútal a prikázal mi vziať zo zeme rákosku a aj jeho oblečenie a šli sme do chatky. Dávid sa
ešte uistil, že či je dobre zamknutá a zase ma odviedol dole do pivnice. Tam si vyzliekol slipy a prikázal
mi nech mu lízať mu gule pričom si ho honil. Potom som sám od seba zobral jeho penis do svojich úst
a keďže sa mi to včera celkom páčilo tak som ho poriadne fajčil až pokým sa mi poriadne nevystriekal
do úst a ja som všetko jeho semeno ktorým mi naplnil ústa prehltol.
Tak to bolo super Tomáško, nevedel som že sa ti až tak páči. A pohladkal ma po líci. Potom ma zase
spútal rukami za chrbtom ale rozviazal mi nohy.
Pričom mi pár krát prešiel nežne po penise a usmieval sa na mňa pritom. Ja som si vtedy pomyslel, že
dnešný zážitok bol určitým spôsobom úžasný a istá časť mňa sa aj akoby tešila, ale bol som aj
vystrašený. Potom ako ma spútal mi prikázal nech vleziem do klietky a pričom ju zase zamkol a spolu
s kľúčmi do pút aj klietky mi ich pripol na obojok. Potom vstal obliekol sa položil na stôl rákosku a zobral
zo stola injekčnú striekačku.
Naplnil ju nejakým roztokom a podišiel ku mne, po tomto sa poriadne vyspíš a budeš pripravený na
zajtra, poď bližšie ku tým mrežiam nech ti to vpichnem správne.
To som aj urobil a potom Dávid vstal, odložil injekciu na stôl a odišiel ku schodom. Tak pekné sny
Tomáško, pekne sa vyspi nech si zajtra svieži.

Zhasol svetlo a odišiel po schodoch. Potom ako nastala v miestnosti tma a spomínam si už iba na to že
som zase omdlel.

***

Keď som sa prebral uvidel som, že Dávid sedí na gauči a čaká kým sa preberiem.
Keď zbadal, že už som hore, tak mi dal z obojka kľúče a otvoril klietku.
Vybral ma von a dal mi dole roubík. Ako si sa vyspal Tomáško? Pane, dobre pane.
Tak to som rád, pretože dnes sa ti to bude páčiť.
Odopol mi putá, a pripol mi ich tak ako včera dopredu. Nato mi pripol na obojok reťaz.
Prikázal mi nech ho nasledujem. Ako sme išli vonku z chaty tak ma reťazou pripol o dvere.
Prikázal mi nech si kľaknem a nech naňho počkám.
Prišiel asi za 5 minút s bičom, rákoskou, a putami a ešte zo stoličkou. Všetky veci si položil na zem
a odopol mi reťaz z obojka. Prišli sme ku stoličke a ja som mal ostať kľačať na zemi.
Medzitým sa začal Dávid vyzliekať. Vyzliekol sa do slipov a mne prikázal nech mu poskladám jeho
oblečenie pekne na stoličku. Potom zobral zo zeme putá a pripútal ma k mrežiam. Zobral zo zeme bič
a prechádzal mi ním po celom tele a mne sa to páčilo.
Tak trošku bičovania ti neuškodí a dal mi naspať roubik aby som priveľmi nekričal.
Potom ma začal bičovať. Dával si pozor aby údery neboli príliš silné.
Udieral ma bičom po celom tele približne desať minút a potom mi začal honiť a keď sa mi postavil tak
mi dal zopár rán po penise. Načo som len vrieskal od bolesti ale jemu sa to páčilo .
Akonáhle ma prestal bičovať a odložil bič, tak mi ho začal honiť a tento raz si dal pozor aby som
nestriekal hneď ale honil ma približne s päť minútovími prestávkami dosť dlhú chvíľu. Potom ma
konečne nechal vystriekať, bol to úžasný pocit a striekal som niekoľko krát za sebou.
Potom ma nechal trochu si oddýchnuť zatiaľ čo oddychoval aj on.
Po tomto oddychu ma odpútal od mreží a dal mi dole roubík.
Teraz ti dám výprask, zopár rán a keď budeš poslušný Tomáško tak ti dám odmenu a možno aj
prekvapenie. Takže pravidlá:
Najprv sa prehneš cez stoličku, za každú ranu poďakuješ. Rozumieme si?
Pane áno pane. Prehol som sa cez stoličku a Dávid mi pripútal ruky aj nohy.
Potom zobral rákosku a dal mi prvú ranu. Tento raz som už nekričal iba som poďakoval.
Nasledovalo niekoľko minútové, pane ďakujem pane a Dávid ma bil stále silnejšie.

Pri každom údere ma zadok bolel viac a viac až som to nakoniec nevydržal a rozplakal sa od bolesti.
Zrazu ma prestal biť. Pri tomto výprasku si bol poslušný ale ešte si zaslúžiš zopár rán.
Vyber si sám koľko chceš a podľa toho sa rozhodnem akú odmenu ti dám.
Pane, prosím si aby ste mi dal pätnásť rán. Hmm, tak pätnásť rán, ale budeš každý úder počítať.
Potom zobral rákosku a dal mi prvú zo sľúbených pätnástich rán.
Aú, druhá, ďakujem pane. A toto som iba opakoval počas celého výprasku.
Konečne sa mal skončiť a dal mi poslednú ranu a ešte potom mi dal dve rýchle.
Po bitke mi začal hladiť zadok a postupne prešiel k penisu. Začal sa z ním hrať a pomaly ma fajčiť.
Môj penis sa zväčšoval a ja som sa mu vystriekal do úst. Potom ma odpútal od stoličky, držal ma za
obojok a jednou rukou si stiahol slipy. Poslušne som zobral jeho penis do úst a penke som mu ho fajčil.
Najprv som mu lízal vajcia a potom penis. Keď som už vedel, že bude striekať tak som si ho vložil do úst
a zrýchlil som tempo a po pár sekundách naplnil moje úst semenom, všetko som prehltol a on pohladil
vtákom po tvári.
Tak je čas ísť dole. Najprv mi pripol na obojok reťaz a odviedol ma dole do pivnice, kde ma pripol
o klietkou.
Vrátil sa von po veci a dole prišiel asi tak za desať minút. Potom mi prikázal nech sa dám na štyri ako
pes. Potom mi znova nasadil roubík a do zadku mi dal análny kolík. Dosť to bolelo. Budeš ho tam mať
aby si vyzeral ako psík.
A vyzeráš celkom rozkošne, no a teraz choď naspäť do klietky. Znova mi nasadil putá a klietku zamkol.
Tak ako aj predtým mi pripol kľúče na obojok a do ruky mi vpichol injekciu. Uvidíme sa zajtra Tomáško.
Vypol svetlo a odišiel hore do chatky a potom som už zase bol mimo.
S pozdravom Tomáš alias dhaka
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