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Subík Spank: KOVÁRNA
Tentokrát nebudu popisovat sen, ale skutečný zážitek, který se mi podařilo
prožít teď o prázdninách. I když je mi už 47, můj mladší Master se snaží změnit
mě opravdu důkladně. Akce pravidelně každé 3 týdny a navíc si tentokrát pozval
i 2 pomocníky. Vše bylo mimořádně okořeněno i prostředím, akce probíhala
v kovárně, stranou od vesnice, takže to mělo i vzrušující středověký nádech.
Prostě paráda!!!
Ve středu mi kolem 9. hodiny na mobilu pípla zpráva: „V 11,00 na náměstí
v Pavlovicích, kovárna.“
Takže jsem se rychle osprchoval, převlékl a vyrazil na autobus. Cesta trvala
asi 25 minut, šlo o malou vesnici nedaleko mého bydliště.
Vystoupil jsem na náměstí a Master už čekal. Pozdravil jsem a vyrazili jsme
směrem za vesnici. Cestou jsem se snažil něco o akci vyzvědět, ale zbytečně. Po
asi 15 minutách jsme došli na konec vesnice, kde kousek stranou stál domek se
zahrádkou a vedle něho něco mezi garáží a kůlnou, ale s komínem. To byla ona
kovárna.
Vešli jsme dovnitř a já se začal opatrně rozhlížet. Byly zde 2 kovadliny,
koza, lavice, stolek (přikrytý), uprostřed byly 2 sloupy které podpíraly střechu.
V krbu hořel oheň, zahlédl jsem kbelíky, v jednom byly namočené rákosky
a řemeny, druhý byl plný čerstvě natrhaných kopřiv. Atmosféra celkově působila
velmi ponuře, navozovala krásný dojem středověké mučírny se vším všudy.
V tom přišel můj Master, který mi řekl jednu větu, kterou jsem si musel
zapamatovat. Odvedl mě do vedlejší malé místnůstky, nařídil svléknout se do půl
těla a spoutal mi ruce za zády. Opět jsem byl v jeho moci….
On odešel, ale vzápětí se vrátil s dalšími dvěma muži. Všichni 3 měli na
hlavě kuklu s otvory a byli jen v nátělnících, takže vynikaly jejich svaly. Jímala mě
hrůza!!! To bude asi síla…

Master promluvil: Doufám, že si pamatuješ tu větu, co jsem Ti řekl. Teď se
ji z Tebe pokusíme dostat mučením a čím dřív ji prozradíš, tím větší výprask
dostaneš. Začneme na 240 ranách rákoskou a za každých 5 minut co vydržíš se Ti
odečte 10 ran. Výprask proběhne nakonec, je to jasné? Jestli vydržíš celé 2 hodiny,
od výprasku se zachráníš. Přikývl jsem a mé utrpení začalo.
Dva pomocníci přistoupili ke mně a odvedli mě mezi ty dva sloupy. Přivázali
mě pevně mezi ně za roztažené ruce a ještě překontrolovali pevnost uzlů. Ze zadu
ke mně přišel master a dal mi 5 ran bičem na holá, napnutá záda. To bolelo
hodně, pomyslel jsem si: Tak to bude síla. Mezitím pomocníci zapálili louče a
začali mi jimi jezdit poblíž boků a podpaží. Cítil jsem zápach mých opalovaných
chlupů…
Zatím jsem se držel. V tom mi jeden z katů stáhnul kalhoty spolu se slipy,
takže jsem zůstal zcela nahý, vydaný jim na milost a nemilost. Navíc mi ke
sloupům přivázali i roztažené nohy, takže měli přístup na mém těle všude bez
omezení. A samozřejmě toho patřičně využili.
Pokračovali v hrách s ohněm, ale nyní měli louče své hřiště hlavně mezi
mýma nohama. Držel jsem se zatnutýma zubama. Náhle jsem v rohu zahlédl
nestředověkou věc – hodiny. Pohledem jsem zjistil, že od začátku mučení uběhlo
15 minut, takže jsem si zatím ušetřil 30 ran.
Ale aktivita mých trýznitelů neustávala. Louče vyměnily za kopřivy a dávali
si záležet, hlavně mezi mýma nohama a na zadku (což jsem měl pocítit při
výprasku. Jezdili mi s nimi po těle švihali mě a zatím jeden z nich zapálil svíčky na
následný vosk. Čas utíkal pomalu, velmi pomalu, zatím jsem výprask snížil jen o
50 ran a už jsem toho začínal mít dost. Nevím, jak dlouho ještě vydržím.
Mé trýznění pokračovalo ale já jsem zatím vydržel na jejich dotazy mlčet.
Kati postupně přitvrzovali, vosk po celém těle, kolíčky na bradavky a penis
a náhle se v jejich rukou objevili rákosky, kterými mě začali švihat po zadku který
byl po kopřivové přípravě celý citlivý. To jsem již nevydržel a onu větu jim
prozradil.
Pohledem na hodiny jsem zjistil, že mučení jsem vydržel přesně hodinu,
takže mne čeká ještě výprask – 120 ran na holý zadek. Vzápětí mi to potvrdil
i Master. Byl jsem chvilku ponechán sám sobě, oni si šli ven zakouřit a po návratu

připravili doprostřed kovárny kozu. Vzápětí jsem byl odvázán a přiveden
k připravené koze přes kterou jsem se musel přehnout a byl jsem pevně přivázán
za ruce a nohy. Když jsem byl takto připraven k exekuci, bylo mi sděleno, že od
každého dostanu 20 ran rákoskou, 20 ran řemenem a na závěr jako bonus 10 ran
bičem, tj. celkem 150 ran (těch 30 je prý bonus). Co jsem vzhledem ke své pozici
a bezmoci mohl dělat…
Naštěstí mě již nenapínali, ale jeden z katů vzal rákosku, pečlivě vyměřil
vzdálenost opakovaným lehkým přiložením k mému zadku, rozpřáhl se a vší silou
švihl. Auuu. to byla bolest, vždyť jsem měl zadek po kopřivové masáži velmi
citlivý. Následovala druhá rána, třetí, čtvrtá… vždy s prodlevou asi 20 vteřin, aby
účinek byl co největší. Konečně dopadla rákoska po 20té. Kati si rákosku předali
a asi po 2 minutách následovalo dalších 20 úderů. Nutno podotknout, že tento
kat byl o něco málo mírnější. Zato Master v třetí dvacítce mi to vrátil i s úroky.
Kati si šli opět zakouřit a já byl ponechán na koze a čekal na další týrání
mého již notně zničeného zadku. Po cca 10 minutách došli a jeden z nich vytáhl
z připraveného kbelíku namočený vojenský řemen. Tentokrát pořadí přeházeli,
nicméně od každého z nich jsem dostal poctivých 20 švihů přes již notně bolavý
zadek a to plnou silou. Tekly mi slzy bolestí a ponížením, ale nestyděl jsem se za
ně ani náhodou. Konečně řemen dopadl naposledy a já cítil, že si nesednu hodně
dlouho, tušil jsem, že mám zadek modrý a asi i s jelity. A to mě ještě čekal bonus.
A došlo na něj. Kati donesli asi 1 metr dlouhý bič, tzv. býkovec, tentokrát
začínal opět ten vyšší kat. Opět odměřil vzdálenost, odměřil a máchl. Zařval jsem
bolestí, to bylo strašné a přímo jsem cítil jelito, které mi naskočilo. Ale neměl
jsem moc času na vydýchání, protože bič dopadl podruhé. Následovalo dalších
8 ran a kati se vyměnili. Dalších 10 ran bylo opět doprovázeno mým ječením,
protože bolest to byla obrovská! Byl jsem na pokraji sil, a to mě ještě čekala
poslední desítka ran od Mastera. I na ně samozřejmě došlo a že mě nešetřil je
snad jasné.
Konečně to mám za sebou. Byl jsem odvázán a kati mi pomohli se
narovnat. To byla síla, zhrozil jsem se při pohledu na svůj zadek, který byl jednou
tak velký, plný tmavých jelit a zahlédl jsem i pár kapiček krve. No nazdar, jak budu
zítra sedět v práci, to nevím…

Master zatím odvedl oba zakuklené katy a vrátil se sám již bez kukly.
S velkými problémy jsem se oblékl, jen dotek lehkých kraťas na zadek byl
bolestivý a to jsem byl jen naostro. Došli jsme s Masterem na autobus na náměstí
a on jel tentokrát se mnou do města. A nutno říct, že se velice dobře bavil,
protože bus byl poloprázdný a já přesto stál a každý pohyb vozu jsem cítil tam
vzadu dole. A když se mě někdo dotknul na zadku, rovnou mi vytryskly slzy.
Nějak jsem to musel překonat a vydržet. Vystupovali jsme spolu v centru,
rozloučil jsem se, poděkoval, a ještě teď mi v uších rezonují jeho slova: „I klukům
se to líbilo, tak počítej s tím, že si to brzo zopakujeme.“

Tímto bičem jsem dostal bonus…
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