Kulisy - povídka z divadelního prostředí
„Hele, koukejte zmizet od těch kulis, než je zničíte!“ zahromoval jsem už podruhé na
Káju s Michalem. Už mne štvalo, jak pořád lítali na jevišti kolem nově dokončeních kulis a
hráli pozemní hokej s tenisákem. Pořád hulákali, do všeho možného tloukli a dělali si
z mých výtek srandu. Kromě toho si měl Michal opakovat svojí roli, aby pak při zkoušce
nezdržoval. Aby jste rozuměli. Michalovi je jednadvacet let a hraje v našem ochotnickém
souboru. Kája je sedmiletý a chodí na naše zkoušky se svojí matkou, rovněž členkou
souboru. Ta si s jeho výchovou nedělá příliš starostí a je vlastně ráda, když si Michal,
který je zatím bez vlastní rodiny, s Kájou hraje. Najednou se ozvala rána a veselý smích.
Už jsem to nevydržel a vběhnul znovu na jeviště. Kája s Michalem tam stáli zády ke mně u
protržených kulis a smáli se. „To snad není možný, co jsem vám říkal?“ řekl jsem a oba se
ke mně otočili, „To bude dobrý.“ odpověděl Michal, přestal se smát a postoupil ke mně.
„Co bude dobrý?“ zeptal jsem se ho, „Vždyť je to úplně zničený.“ „Ale, Tome...“ snažil se
Michal oponovat., „Žádný ale“ zarazil jsem ho, „když nemá ještě rozum Kája, měl bys ho
mít ty. Já toho mám dost. Jestli to neumíš pochopit po dobrém, bude to po zlém.“ Kájovi
jsem sebral z ruky hokejku, kterou Michal stloukl z jedné kratší a jedné dlouhé lati. a poslal
jsem ho za matkou, která uklízela s ostatníma venku v kůlně kostýmy. Michalovi jsem řekl,
aby šel se mnou do zadní místnosti pod jevištěm. Tuhle místnost používáme jako sklad a
když jsme tam vešli, zavřel jsem dveře a zamknul. Michal nic neříkal, tak jsem začal sám:
„Ty kulisy jsem dělal čtrnáct dní. Několikrát jsem vám řekl, aby jste šli jinam, ale vy jste si
nedali říct. Kdyby tam byl Kája sám, tak ho seřežu. A protože se i ty chováš jako dítě,
potřebuješ seřezat taky.“ Michal se na mne podíval. „Ano, slyšel jsi dobře,“ řekl jsem,
„dostaneš výprask, jaký jsi ještě nezažil. Snad uznáš, že si ho zasloužíš?“ Michal sklopil
oči a zdálo se, že se podvoluje. „A bude na holou.“ dodal jsem a přistoupil k němu. Bez
ptaní jsem mu začal rozepínat kalhoty. Michal pořád stál, jako by nepochopil co ho čeká.
Já mu zatím rozepnuté kalhoty stáhnul i se slipy až ke kolenům. Hned jsem té situace
využil a sáhnul mu jednou rukou do rozkroku a promnul varlata a druhou ho pohladil po
jeho pěkném pevném zadku. Michal se zachvěl a já se otočil, abych si vzal provazy.
S nimi jsem přešel ke stolu a přikázal Michalovi, aby k němu přešel taky. Ten se začal
pohybovat drobnými krůčky, jen co mu spuštěné kalhoty dovolili. Když přišel ke mně,
navlékl jsem mu na každou ruku jeden kus provazu se smyčkou a utáhl jí. S druhými konci
jsem obešel stůl a zatáhnutím za ně jsem donutil Michala ohnout se přes stůl. Každou
ruku jsem mu pak přivázal k jedné noze stolu. Když jsem byl hotov, vrátil jsem se zpět na
druhou stranu, kde zpod trička vyzývavě vykukoval Michalův holý zadek. Ještě bylo třeba
mu uvázat nohy. Sedl jsem si k nim na bobek, zul mu boty a sundal mu kalhoty a slipy
úplně. Tak byl vlastně od pasu dolu svlečený. Nohy jsem mu pak trochu roztáhl a ve výšce
kolen mu je přivázal k nohám stolu. S výsledkem jsem byl spokojen. Michal byl pěkný
kluk. Protože aktivně sportoval, měl celkem pěkně vypracované tělo. Docela mne
vzrušoval. Znovu jsem mu začal ohmatávat úd a varlata visící mezi roztaženýma nohama.
Pak jsem mu prstem pomalu přejížděl mezi půlkama k dírce, obkroužil jí, pošimral a
pokračoval až k páteři. Zde jsem mu ještě vyhrnul tričko a lehce ho poplácal po
nastaveném zadku. Michal byl k exekuci náležitě připraven. Vzal jsem si Kájovu hokejku,
utrhl z ní kratší laťku, takže mi v ruce zůstala delší lať. „Tak začneme.“ Řekl jsem
Michalovi a postavil se k němu z boku. Pořádně jsem se rozmáchl a vší silou jsem ho
přetáhl přes holý zadek. Michal sevřel a zase povolil půlky a já chvilku počkal, až se na
nich objeví široký červený pruh. S uspokojením jsem se znovu rozpřáhl a znovu ho
přetáhl. Bil jsem ho pomalu a pečlivě, aby si každou ránu náležitě „vychutnal“. Držel se
docela statečně a zadržoval výkřiky. Byl jsem však rozhodnut ho zlomit. Bohužel zlomila
se dříve lať, s kterou jsem ho bil. Pohladil jsem Michala po zarudlém zadku a řekl, že to
nevadí, že seženu něco lepšího. Nechal jsem ho chvíli odechnout a mezi tím jsem si došel
do dílny pro kus kabelu. Jak ho Michal viděl, vytřeštil oči a zoufale prosit, abych ho s ním
nebil a pustil ho. „Ne, ne. Teď to teprve bude ono.“ řekl jsem a chvíli nato zasvištěl kabel

vzduchem a přistál na Michalově zadnici. Ten vykřikl a pokusil se vyprostit z pout. Ty však
byly pečlivě utaženy a já Michala dál mrskal. Už vůbec nebyl klidný. Zmítal se a vřeštil, co
mu hrdlo stačilo. Nebylo mu to vůbec platné a zadek se mu brzy zaplnil temně rudými
šmouhami. Když měl Michal zadek důkladně zmalovaný, naklonil jsem se k němu a zeptal
se ho, jestli bude už příště poslouchat. Se slzami v očích horlivě přikyvoval, sliboval to a
prosil, abych ho už ho dál nebil a pustil ho. Odložil jsem kabel, ale odvazovat se mi ho
ještě moc nechtělo. Zálibně jsem koukal na jeho krásnou, chlupama obroubenou díru. Tak
jako před tím, než jsem ho začal bít, začal jsem i nyní její okolí prstem jemně šimrat a
objíždět. Jednou rukou jsem si pohrával i s jeho varlaty a údem, který mu začal topořit.
Došel jsem si pro Indulonu, vymáčknul trochu na prst a znova začal masírovat nastavenou
díru. Zároveň jsem se do ní začal neúprosně prstem zavrtávat. Michal to kvitoval steny a
vzrušeným dýcháním. I kdyby se chtěl bránit, neměl žádnou možnost. Byl plně v mé moci
a nezbývalo mu nic jiného, než se podvolit. Když mi šly zasunout do Michalova zadku
volně dva prsty, rozepnul jsem si kalhoty a vyndal můj vzrušením napjatý úd. Na žalud
jsem lehce nanesl také trochu Indulony a už jsem ho vyslal na průzkum Michalova nitra.
Postupoval jsem pomalu dál, až jsem pronikl nejhlouběji. Přitom jsem se těsně přitisknul
k Michalovým rozpáleným hýždím. Krásně mne hřáli do slabin. Chytil jsem Michala za
boky a začala jízda. Michal kňučel, ale to mne jen povzbuzovalo k většímu výkonu. Když
jsem cítil, že už budu, vytát jsem úd a vystříkal svoji dávku na Michalova záda a zadek. Byl
jsem šťastný a rozhodl jsem se propusti i Michala. Jakmile byl volný, opatrně se zvednul,
jednou rukou si utíral slzy, které mu ještě stékaly po tvářích a druhou se držel za zadek.
Ukázal jsem mu na koupelnu. Michal pochopil a pomalu a obtížně do ní odešel se
opláchnout. Vzal jsem jeho kalhoty a slipy a odnesl mu je tam taky, aby se mohl
obléknout. Pak jsem šel odemknout. Myslím si, že si Michal dnešní trest bude dobře
pamatovat.
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