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Trest za nespolehlivost 

 Před časem jsem měl s mými mladými Pány domluvenou akci v Praze 

v mučírně, ale ráno se mi udělalo natolik zle, že jsem nemohl dojet. 

Samozřejmě mě to nijak neomlouvá a je jasné, že jsem tím Pány rozzuřil 

k nepříčetnosti. Následná korespondence stála za to a já se odmlčel.  

 Skoro po 2 letech jsem měl před sebou další cestu do Hlavního města a 

tak mě napadlo se jim zkusit zase ozvat. Odvahu k tomuto kroku jsem sbíral 

velmi dlouho, zkrátka lidsky jsem se bál! Nejen jejich reakce na moji 

opovážlivost, ale i tvrdosti až krutosti následné akce v případě jejich kladné 

odpovědi. Mé obavy byly ještě stupňovány tím, že trvalo týden, než se ozvali. 

 Jejich první odpověď byla velmi ostrá a samozřejmě záporná, nicméně asi 

po 3 dnech mi napsali, že mi dají ještě jednu šanci, ale za podmínky, že ten 

minulý „výdup“ musím odčinit svou bolestí a ponížením, takže akce bude velmi, 

velmi tvrdá. Zmocnila se mě hrůza, ale nakonec jsem odvahu sebral a souhlasil 

jsem. Dostal jsem čas a místo, kde mám čekat.  

Odvezli mne do mučírny a nechali mne tam samotného, abych si mohl vše 

dobře prohlédnou. Co tam bylo výpraskových nástrojů a dalších nástrojů a 

různých konstrukcí, klád, lavic…!!! 

 Zhruba po 3 minutách přišel ten vyšší a nařídil mi svléknout se do trenek 

s tím, že to bude stačit. Suše mi oznámil, že tentokrát jim do toho nebudu 

mluvit, protože budu mít celou dobu roubík (mimo kouření a lízání). A je jen na 

nich, v jakém stavu budu odcházet!!! Vzápětí mi roubík i nasadil. Poté mě 

přivázal za ruce ke stropu mučírny a vytáhl mě, že jsem doslova visel 10cm nad 

zemí za doprovodu různých poznámek typu :“ To si užiješ, těš se.“ Poté mi však 

k mému nepříjemnému překvapení stáhl trenky a vše ještě vylepšil rozporkou 

mezi mé nohy. Takže jsem visel úplně nahý se široce roztaženýma nohama bez 

možnosti zakrytí mého klína, pokud by vešel někdo nepovolaný. On zapálil 

několik svíček (na pozdější vosk), připravil výpraskové a další mučící nástroje  

(při jejich předvádění si dal záležet abych viděl co mne čeká), rozestavil do 

půlkruhu židle a křesílka, poté si mne prohlédl s velice posměšným 
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výrazem.Poté mne poplácal přes zadek, zatahal za penis, natočil mne čelem ke 

dveřím, aby bylo mé ponížení dokonalé  pokud by někdo vešel a s ironickým 

úsměškem odešel.  Já tam visel úplně nahý, bezmocný a vystaven každému 

příchozímu. Jaké já měl myšlenky, no hrůza… 

 Páni si zatím v klidu venku zakouřili, natrhali čerstvé kopřivy na mučení a 

nechali mne tzv. dusit ve vlastní šťávě. Po asi 5 minutách přišli i s dalším klukem 

sedli si přede mne pohodlně do křesílek a posmívali se mi.  Konečně došlo na 

akci. Dominanti se svlékli jako správní kati do půl těla, protáhli si svaly a 

přistoupili ke mně.  

 Nejprve mne lechtali všude možně, švihali a pálili j mne kopřivami (moje pozice 

s roztaženýma nohama byla pro to ideální), vzápětí si zapálili cigaretu a jezdili 

různě po mém těle přičemž mne ji několikrát přiložili na tělo a típli ji o mne. A 

začali zkoušet na mě i nějaké výpraskové nástroje ať prý vím, co mě čeká. 

Následovalo další mé mučení před kterým mne odvázali a různě měnili 

mé pozice, např. do klády a ošukat mne, já musel zároveň někoho z nich kouřit, 

poté přivázat na záda a pokapat voskem, postupně si mi sedli holým zadkem na 

obličej a já musel čuchat smrad zadků a lízat jim je, zapálili svíčky nebo louče a 

jezdili mi plameny těsně u těla, hlavně na bocích a mezi nohama, pálili mi 

chlupy v rozkroku… A bylo to drsné, ani jsem nevěděl, že takové mučení a 

ponižování které vymysleli existuje.  

Najednou zazvonil tomu mladšímu telefon. Já pouze slyšel jeho odpověď 

(jasně, jdu pro vás) a vzápětí odešel. Zalévala mě hrůza!!! Zatím mne zbývající 

dva dovedli ke kládě, do které mi v předklonu zavřeli hlavu a ruce a připoutali 

mi roztažené nohy k nohám konstrukce. Takže jsem byl vydán komukoliv na 

cokoliv, s vystrčeným zadkem, bezmocný, čekající krutý trest! Po chvilce se 

otevřeli dveře a vešlo několik mužů ve věku 20-50 let, kteří se začali hned bavit 

mojí nahotou a bezmocí a ještě teď mi zní v uších vaše slova: Minule jsme kvůli 

Tobě přišli o prachy tak nám je dneska vyděláš svou prdelí a hubou. Tihle si 

zaplatili a můžou s Tebou dělat co chtějí!!! Sami jste usedli do křesel a dobře se 

bavili, zatímco nově příchozí si mě tvrdě podávali. Jeden přistoupil přede mě, 

vyndal péro a vrazil mi ho do pusy. Další zatím došli za mnou a věnovali se 

mému zadku a díře. Švihali mě přes prdel, kapali všude vosk, osahávali a 

postupně mě ošukali a nechali se kouřit (v tomto pořadí) a mnoho dalšího. 



Samozřejmě i jejich zadky jsem musel lízat, zatímco mi seděli na obličeji a mučili 

mi při tom péro. Vy jste se zatím bavili a provokativně si hráli s penězi, které 

jsem vám právě vydělával….  

Po těchto vašich i jejich hrátkách jsem byl dokonale zmučený a ponížený 

s tělem plným stop po týrání, típání cigaret o mě, vosku atd. a také s pořádně 

rozmrdanou prdelí od vás všech plnou vaší mrdky. A to mě ještě čekal 

výprask!!! 

Nakonec mne dva chytili každý z jedné strany a odvedli k trestné lavici na 

kterou někdo z Vás připravil podložku na podložení mého zadku. Zde jsem byl 

drsně přivázán s podloženým zadkem, který byl připraven na kruté sešvihání. A 

abych si prý výprask užil s plnou parádou, jeden z vás připravil můj nebohý 

zadek pořádně kopřivami, kterými mi nejen jezdil po zadku, aby byl popálený a 

citlivý, ale zadek s nimi i sešvihal!!! Nutno poznamenat, že výprasku se aktivně 

zúčastnili všichni přítomní a opravdu dobře se při něm bavili (na rozdíl ode 

mne). Nebrali žádné ohledy na můj křik a nářek a pořádně si mne vychutnávali. 

Pokaždé nástroj (rákosky, řemeny, bičík, bič, důtky…)pečlivě vybírali, zkoušeli 

jeho pružnost, švihali do vzduchu a bavili se strachem v mých očích. Buď bil 

jeden nebo dva (každý z jedné strany na střídačku) zatímco ostatní stáli přede 

mnou a posmívali se mi. Nástroje a síla úderů záležela na nich, ale skutečně se 

vyřádili a dali si opravdu záležet, nikam nespěchali, ale opravdu si to 

vychutnávali. Třeba soutěžili o tvrdší nebo lépe umístěný úder apod. Měnili 

různě nástroje a dobře se bavili. Nepočítal jsem to, ale určitě to bylo víc než 200 

ran!!! Výprask trval skoro hodinu a můj zadek podle toho vypadal!!! O kvalitě a 

tvrdosti výprasku svědčí i fakt, že po skončení exekuce zůstaly rákosky a další 

nástroje od krve!!! 

Nakonec mne nechali přivázaného na lavici s rozšvihaným zadkem plným 

jelit ze kterých kapala i krev, stoupli si přede mne a protože je mé trestání 

vzrušilo, vyhonili se a nastříkali mi své sperma do pusy, přičemž slovně a 

posměšně hodnotili stav mé nebohé, rozšvihané prdele. 

 Celý večer byl zakončen tím, že jsem všem přítomným musel očistit jejich 

penisy jazykem a následně si se mnou ještě pohráli:  piss ode všech přítomných 

a neosprchovaného mě zavěsili ke stropu, dalších 20 ran bičem + další mučení a 

ponižování. Třásl jsem se bolestí i ponížením. Ale zároveň jsem byl šťastný. 



 Potom jste mne konečně odvázali, já se s problémy oblékl a odvezli jste 

mne na vlak. Ještě teď mi zní v uších vaše slova při loučení: „Těš se, sube, udělej 

to ještě jednou a bude to mnohem, mnohem drsnější!!!  

 

Několik odkazů k výprasku a případnému mučení, představa a jak bych měl dopadnout: 

https://www.xnxx.com/video-iun31f/discipline_for_vilem_ 

https://www.xnxx.com/video-g6591df/inquisition_effect_series 

https://www.xnxx.com/video-73bvz77/spanking_vit_2 

https://www.xnxx.com/video-comm386/forced_spanking_gay_twink_tied 

https://www.xnxx.com/video-

5wly13f/how_to_punish_your_bad_sub_the_kinkynotaboo_way 

IDEALNI VYPRASK RESPEKTIVE VYSLEDEK PO VYPRASKU, TO ZASLOUZIM : 

https://www.fetishpapa.com/videos/7795/discipline4boys---gipsy-lament-1/ 
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