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Sladký výprask
Krátká povídka o hrách dvou spolužáků.
Pro „Remennuju pedagogiku“ http://club.bsp-txt.org/napsal Sergej,
Pro Spankboye přeložil Milan Spank
.
Já jsem již psal, že s mým kamarádem Leňkou jsme se po onom památném výprasku spřátelili
ještě víc, více si jeden druhému věřili a sdělovali si své nejtajnější představy.
.
Jednou se mi Leňka přiznal, že by chtěl někomu dát výprask. Já s rozpaky přiznal že už dávno
sním o tomtéž. Dlouze jsme to téma probírali, ale k ničemu kloudnému jsme nedošli –kdo by
taky souhlasil s tím, abychom mu nařezali. Takže jsme se nedostali nikam a rozešli se.
. Ale nápad se již uhnízdil v našich hlavách. Jednou Leňka přišel s nápadem jak vyřešit
složitou situaci: mohli bychom se seřezat navzájem. Tento nápad se mi zdál zajímavý a tak
jsme jej začali probírat. Dohodli jsme se, že exekuce se odehraje u Leňky, protože tam bylo
vše potřebné. A aby nedošlo k maléru podobnému minulému, když nás načapala jeho matka,
Leňka jí zatelefonoval do práce (pracovala-to je nutné říci-jako inženýrka v továrně
dostatečně vzdálené) s jakýmsi nevinným dotazem. Ubezpečeni že se matka nedostaví
nejméně po dobu jedné hodiny jsme přikročili k naplnění našeho nápadu.
Na začátek jsme si rozlosovali pořadí nejjednodušším způsobem- do čepice jsme dali dva
složené lístky papíru. Jako první si lehnout na lavici vyšlo na mne( připomenu že Leňku
trestala jeho teta Tamara( měl matku samoživitelku)velmi surově a podle všech pravidel na
speciální lavici pruty, řemenem, dětským gumovým švihadlem a nebo lékařským škrtidlem-to
podle stupně provinění). Předem jsme se domluvili že výprask bude proveden pruty na holé
půlky a počet ran jsme pro začátek stanovili na 10. Taky jsme si domluvili přídavek, jestli
někdo z nás zakřičí..
Leňka přistavil lavici doprostřed pokoje a šel připravit pruty ( ty byly ve velkém plastovém
pytli, omotané mokrým ručníkem – mezi jeho domácí povinnosti patřilo krom jiných věcí i
udržovat potřebnou zásobu a jejich ošetřování) a já se začal svlékat.
.
Svlékat se do naha, byť před kamarádem mi bylo stydno. A k tomu ještě jsem začal pociťovat
silné vzrušení z pomalu a jistě přicházejícího výprasku. Nakonec, když jsem odložil poslední
kousek oblečení, ulehl jsem tváři k zemi, vnímajíc břichem, stehny a ztopořeným údem hrubé
dřevo lavice. Poctivě říkám, představa výprasku byť od kamaráda a „jako“ byla strašná.
Leňka vzal svazek prutů, postavil se stranou, chvilku počkal a udeřil. Uslyšel jsme svist a
bezděčně jsem napjal svaly. Nakonec se bolest ukázala snesitelnou, přece jen jsme byli kluci,

skoro děti a sil jsme zas tak mnoho neměli. Osmělíce se, Leňka začal bít silněji a po každé
ráně mě nutil se škubat a stahovat půlky. Křičet jsem nechtěl, aby to nevypadalo že nevydržím
trochu bolesti. Pro sebe jsem si napočítal 10 šlehů a nadzvedl jsem se abych si mohl
prohlédnout půlky. Bílou kůži zdobilo několik desítek rudých jelit. Bolelo to snesitelně, ale
duši hřálo především to že už je to za mnou. Bolest v čerstvě seřezaných půlkách již polevila a
ty příjemně a vzrušivě pálily. Můj úd trčel jako svíčka a na jeho hlavičce se objevila vazká
kapka.

Usmívajíc jak nejvíc jsem mohl jsem kamarádovi ukázal na lavici. Začal se svlékat a já
uviděl, že i on je silně vzrušen. Leňka odložil vše do poslední nitky a také ulehl tváří k zemi.
Já vzal pruty, on však nadzvedl hlavu a poprosil abych jej přivázal.
„Ty se bojíš že nevydržíš?“
„Ne, nebojím se,“ odpověděl, „ale přivaž mě.“
Bylo třeba najít vhodná pouta. Nohy jsme mu přivázal vlastním opaskem a ruce páskem od
županu jeho matky. Když jsem kamaráda takto připravil na exekuci, s přísným výrazem jsem
vzal do ruky pruty. Á- to zapomenul napsat- těch prutů ve svazku bylo pět kousků.
Přede mnou ležel naprosto bezmocný svlečený kluk a jeho záda a vypouklé něžné půlky se
chvěly. Já jsem opět pocítil silné vzrušení (po výprasku jsme se neoblékl). Na Leňkově zadku
se ještě táhly stopy po nedávném nářezu a já si zlomyslně představoval jak mu nebude dobře.
První úder jsem nedal příliš silný, zaměřoval jsem se. Leňka se ale zahýbal, třel se o lavici a
stáhl půlky. Podruhé jsem již udeřil silněji. Na bílých půlkách okamžitě naběhlo pět
červených jelit a Leňka se zacukal silněji. Třetí rána, čtvrtá. Přišel jsem tomu na chuť a již
přemýšlel že deset je velmi málo. Myslím že to bylo při osmé ráně Leňka zakřičel- jeden
z prutů trefila přesně jelito co zůstalo od minulého výprasku.
„Ahá,“ zvolal jsem.
Leňka nic neodpověděl, jen se ještě silněji napnul a „přídavek“ již vydržel mlčky. Když pak
vstal, měl červené jak oči, tak zadek. Ale jinak se neurazil a hned jsme se domluvili na další
„akci“.
Sotva vstal z lavice, nabídl mi zajít do koupelny. Tady začal hned onanovat a řekl mi ať to
zkusím také. Já jsem již o tom slyšel, ale ještě jsem to nikdy nedělal a po chvíli váhání jsem
souhlasil. S Leńkou jsme si vlezli do vany a usadili se jeden proti druhému na její dno a široce
roztáhli nohy, pokrčené v kolenou. Vana nebyla velká, „Chruščovovská“, a tak jsme se
dotýkali jeden druhého koleny. A já do všech detailů viděl před sebou jiné genitálie než své,
které jsem do té doby viděl jen v lázni když jsem byl na návštěvě u dědečka a pak ještě
párkrát. Leňka dospíval rychleji než já, takže jeho úd byl delší i silnější než můj a navíc pytlík
i podbřišek již měl silně porostlý tmavými zakroucenými chloupky, které mi teprve začaly
rašit. Leňkovy nohy byly tak pořádně roztažené, že jsem viděl i dírku jeho konečníku.

Neuměle jsem začal jezdit dlaní po péru, sledujíc jak to dělá kamarád, ale moc mi to nešlo. On
mi přitom několikrát ukázal jak to mám správně dělat, až najednou zavřel oči, zasupěl a

volnou ruku si dal mezi nohy a hladil si šourek a konečník. Jeho tvář se zkroutila, penis v ruce
celý kluzký, rudý a blyštivý se zaškubal a vystříkl silný bílý proud přímo na má prsa, krk i
obličej. Instinktivně jsem olízl bílé kapky, jež mi stekly na rty a ucítil jejích kořennou chuť.
S odporem jsem to vyplivnul a chtěl vylézt z vany, naprosto ztrácejíc zájem o pokračování
procedury. Leňka mne ale přidržel a demonstrativně setřel semeno dlaní z mých prsou, olízl je
a polknul, objasniv mi že to s močí nemá nic společného, naopak je to velmi zdravé a dobré.
Souhlasil jsem s pokračováním s podmínkou že mi slíbí nechat si ještě jednou nařezat.
Znovu jsem se pustil do masturbování. Leňka mi pomáhal, vedl mi ruku, hladil vajíčka,
lechtal pod nimi až ke konečníku u začátku šourku. Zanedlouho jsem tak pocítil silný tlak
jako by se mi chtělo jít na malou stranu a s hrůzou jsem chtěl přestat a ovládnout se. Leńka
pochopil že jsem na hraně, uchopil mne za sevřenou pěst a zběsilou rychlostí mi s ní začal
jezdit po péru. Zkusil jsem dát jeho ruku pryč a v tom- udělal jsem se. Orgasmus, který jsem
do té doby pocítil pouze ve snu se mnou otřásl. Leńka, kompletně celý postříkaný mým
semenem se smál až k slzám, tak jsem měl ohromený výraz.
Připomenul jsem mu slib daný před chvílí a Leňkovi nezbylo nic jiného než se znovu položit
na lavici a vydat se mým prutům. Nyní jsem jej řezal ze všech sil, protože se mi najednou
chtělo slyšet jeho křik. Zakřičel již při třetím šlehu a musel jsem mu po jeho prosbě dát polštář
pod hlavu, aby řev nebyl tak hlasitý. Připomenu že za křik u nás byl přídavek, proto jsem jej
řezal dlouho, nedajíc jistě méně než třicet ran a protože při poslední desítce již vřískal bez
přerušení, vydělal si celých padesát, ale ty jsem mu již prominul
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