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SMALLBOY: Tělocvikář
S našim tělocvikářem jsem prostě nevycházel. Trochu jsem mu záviděl jeho vypracovanou
postavu, trochu jsem žárlil na obdivné pohledy holek z naší ekonomky, které ho nezakrytě
provázely. V podstatě jsem se ho snažil neustále provokovat. Dělal jsem frajera, dělal jsem na
něj narážky před klukama, protestoval jsem kvůli každému jeho rozhodnutí, když nám třeba
pískal basket, i když jsem věděl, že má pravdu. Prostě jsem hauroval. Ve skutečnosti jsem ho
asi podvědomě sváděl. Sváděl k tomu, aby mne zfackoval, seřezal řemenem přes prdel, a aby
mne naučil poslouchat nějakou pořádnou buzerací, šikanou nebo drezůrou. Tohle jsem si
začal uvědomovat asi v osmnácti letech, kdy jsem poprvé našel na internetu
sadomasochistický gay stránky. Přitom jsem se cítil heterosexuálem, chodil jsem s holkama,
ale tohle byla moje tajná komůrka, do který jsem nahlížel, abych se opravdu pořádně vzrušil.
Ženy v dominantní roli mně sice vzrušovaly také, ale u chlapa mi přišla nadřazenost nějak
přirozenější a hlavně - tušil jsem, že všechny dominy na internetu i v privátech to prostě dělaj
pro peníze, kdežto ty chlapi, co rádi buzerujou mladý kluky to stoprocentně dělali ze svý
živočišný potřeby. U nich jsem nepochyboval, že si to pěkně užívaj. Tušil jsem, že zkrotit si
týpka jako jsem já by leckterýmu pěkně zvedlo jeho macka mezi nohama. Byl jsem menší,
štíhlej, skoro drobounkej. Neměl jsem ani chloupek a měl jsem popravdě řečeno i malý péro.
Bylo mi osmnáct, ale vypadal jsem de facto na čtrnáct. Holky na mne přitom dost letěly a
říkaly mi, že mám prostě sladkej ksichtík. A k tomu jsem byl rypák. Prostě nevychovanej
fracek. Drzej na učitele, rodiče i starší kluky. Jak říkám, myslím, že jsem si tímhle chováním
podvědomě říkal o zkrocení, ale nikdo se jaksi dosud nenašel. Ale našemu tělocvikáři, tomu
jednou už trpělivost došla. Pozval si mně do kabinetu.
"Tak hele mladej, co sem to slyšel při rozvičce?"
"To nevim, co ste slyšel," řekl jsem s úšklebkem, ačkoli jsem věděl, že jsem při klicích poslal
svého milého učitele do prdele, aby to všichni pokud možno slyšeli.
Tělocvikář se postavil, tyčil se na mnou jako skála, byl o dvě hlavy větší. A začal mluvit
způsobem, který bych u učitele nečekal, což mne znejistělo.
"Poslal si mne do prdele viď, frajírku. Ale věř mi, že už mám tvejch frajeřinek dost," cedil
skrz zuby. "Teď tady uděláš dvacet kliků nebo zažiješ něco, na co do smrti nezapomeneš,"
zasupěl výhružně.
"Ale hodina už skončila," řekl jsem ještě zmateně, ale už byl v mém hlase asi cítit strach.
"Kdepak," řekl posměšně a nečekaně mně chytil pod krkem a přitlačil ke skříni. "Tobě,
hošane, teprve začala a jen tak neskončí," dodal na vysvětlenou.
Já mezi tím červenal jednak kvůli sevření pod krkem a jednak studem. Jeho chování se teda
určitě neslučovalo s vyhláškama ministerstva školství. Přemáhal jsem svojí pýchu, ale
nakonec jsem neskutečně ponížený zaklekl a začal dělat kliky. On mně svou reakcí znovu
šokoval. Strčil nohu ve svých adidaskách pod mojí hlavu a houkl na mne dolů: "čumákem se
pokaždý dotkneš špičky." Udělal jsem pět prvních kliků, nosem jsem poctivě narazil vždy do
jeho boty, ale ta svině posunula a zvedla nohu tak, že jsem pokaždý spíš nechtěně tu botu
políbil. Moc dobře jsem věděl, že tak po sedmém kliku budu tuhej a bude zázrak, když jich

udělám deset. Dvacet nepřicházelo vůbec v úvahu. A netušil jsem, co to bude pro našeho
Péráka, jak jsme mu s klukama říkali, v jeho současné náladě znamenat a jak zareaguje. Viděl
moc dobře, že dodělávám.
"Makej srabe," křičel na mne, ale já se prostě složil. "Tak frajírek už nemůže," bavil se nade
mnou. V tu chvíli se postavil nohou na prsty mojí ruky a začal na ní šlapat, přičemž tlak stále
zesiloval. Začal jsem natahovat, tohle už bylo na mně moc. On mě tady normálně šikanoval!
"Chlapeček natahuje do moldánků," bavila se i nadále ta hora šlach a svalů nad střízlíkem,
který teď ležel u jeho nohou. "Vstaň parchante," zakřičel najednou a povolil stisk nohou.
Vstal jsem, po tvářích mi tekli slzy. "To seš chlap? Seš měkká sračička, potřeboval bys dát do
latě jako sůl."
"Nejsem žádná sračka," vypadlo ze mně vztekle.
"Ne?" zeptal se pobaveně. "Tak poslouchej: při rozvičce si mi nadával, je to tak?" Přikývl
jsem. "Nařídil jsem ti udělat za trest dvacet kliků a složil si se po osmém, je to tak?" Opět
jsem přikývl. "Takže mám zavolat rodiče do školy? Mám ti navrhnout sníženou známku z
chování? Anebo to vyřídíme jako chlapi?" Po několika výzvách jsem vztekle ucedil: "Jako
chlapi," ačkoli jsem si vůbec nedokázal představit, co to jako znamená. Pochopil jsem rychle,
když Pérák vytáhl ze skříně svoje kalhoty a z nich vytáhl svůj kožený řemen. Pohrával si s
ním tak, že jím výhružně mrskal do dlaně své druhé ruky.
"Víš, co to je?" Kývl jsem a polknul. Ten den mě mělo čekat překvapení za překvapením.
"Vydržíš dvacet ran řemenem jako chlap anebo budeš řvát jako srágora?" "Vydržím,"
zachraptěl jsem stísněně a špitl jako dodatek: "Snad..."
"Jestli nevydržíš neřvat, řekni to rovnou a dostaneš roubík," řekl a mně přišlo, že už trochu
smířlivěji.
Vysoukal jsem ze sebe, že radši chci roubík, moje ješitnost a pýcha byly už stejně dávno pryč,
při klicích jsem se ukázal jako bábovka, teď se mně můj tělocvikář chystal stáhnout trenýrky,
takže na nějaký pózy už nebylo místo. Pérák něco vytáhnul z kapsy. Byl to jeho kapesník,
ovšem nějak zatvrdlý. Strčil mi ho k nosu. Praštila mně přes nos snadno identifikovatelná
vůně zaschlého spermatu, kterou jsem velmi dobře znal ze svých vlastních kapesníků.
"Panebože, on se do toho honí a teď mně to chce narvat do huby!" blesklo mne hlavou. Na
můj vyděšený pohled reagoval otázkou: "Nebo chceš, abych si radši sundal fusekle a narval ti
je tam?" To jsem pochopitelně nechtěl. Narval mi do pusy svůj pomrdanej kapesník, přehnul
jsem se přes stůl, Pérák mně skutečně stáhnul trenýrky a začal prohmatávat mojí prdýlku. Až
podezřele dlouho.
A pak přišla první rána. Škubal jsem sebou jako blázen od takové šesté rány. Ta svině bila furt
do stejného místa. Skučel jsem a on do toho skoro extaticky odříkával: "To aby sis pamatoval,
jak se chovat ke svýmu panu učiteli. Já z tebe udělám chlapa, ty spratku. Já ti tu tvojí krásnou
prdel rozsekám na maděru, ty chcípáku. Budeš ke mně chodit na soukromý hodiny a budeš
posilovat a cvičit, rozumíš?!" V hubě jsem cítil hořkou chuť semene, která se uvolňovala z
jeho kapesníku. Když dopadla poslední rána a já se narovnal, zase už jsem brečel skoro
hystericky. Z bolesti, studu a ponížení. Jenže se stalo něco, co se stál nemělo. Anebo vlastně
mělo a muselo. Zpozoroval jsem bouli na jeho teplákách v rozkroku. Další šok toho dne. Jeho
to vzrušovalo! Vzrušovalo ho dávat výprasky mladejm klukům, vzrušovali ho kluci jako
takový! Došlo mi to. Došlo mi, proč holky považujou Péráka za nedobytnou pevnost ačkoli je
svobodnej. On byl zřejmě homosexuál. Dobře viděl, že vidím jeho vzdouvající se péro a

sledoval mně, co já na to. Já dělal, že jsem nic neviděl. Prdel mě pálila, najednou jsem si začal
uvědomovat, co se vlastně stalo, že tu mám dominanta, kterej rád dusí mladý kluky, že mě ten
chlap prostě asi vzrušuje, že to je situace, která vlastně patřila k mým nejoblíbenějším
masturbačním představám, že to je přesně to, co znám z internetu.
Uvědomil jsem si, že by se mi teď mělo taky postavit péro, on by to uviděl a bylo by všechno
jasný, mohlo by se začít naplňovat to, na co jsem si myslel, že nebudu mít nikdy odvahu.
Jenže péro se mi nepostavilo. Celý to pro mně byl moc nečekaný šok, všechno se seběhlo tak
rychle. Stál jsem zaraženě a hladil si zarudlou prdelku. On mlčel taky. Pak si zase stoupl na
několik milimetrů ode mne, či přesněji nade mne, protože nade mnou čněl jako Mount
Everest. Já měl hlavu sklopenou, protože jsem se styděl a taky už jsem respektoval jeho sílu a
nadřazenost.
"Slyšel jsi, co jsem říkal, když jsem tě řezal?" ptal se a vytáhl mi roubík. "Chtěl bys přijít ke
mně domů a zamakat na sobě?" říkal teď už pomalu a klidně. Rameny jsem nesměle naznačil,
že nevím. "Anebo bys radši zase výprask na holou?" ptal se. Já beze slov zase naznačil, že
nevím. Sám teď asi dost váhal, co udělat. Pak se rozhodl.
Dnes si uvědomuji, že tím riskoval asi hrozně moc. Ale šel zase do skříně a vytáhl časopis.
Bylo to porno pro gaye. "Sedni si," poručil mi. Já si sedl do křesla a on mi podal časopis.
"Prohlídni si to." Začal jsem si prohlížet mladý kluky a jejich krásný ztopořený péra, chlapy
který se kouřili, i chlapy, který se mrdali do prdele. "Tak co, líbí se ti to? Jestli ne, tak řekni,
vo nic nejde." Mluvil nade mnou a boule na teplácích byla pořád. A pořádná. "Líbí," vypadlo
ze mně a byl jsem rudý jako rak. Péro už mi začínalo napínat trenýrky a nešlo už nic
předstírat. "Líbí se mi i tvrdší věci," dodal jsem už zase se svojí starou frajeřinou a
provokatérstvím. "Tvrdší?" usmál se a v hlase už měl pořádnou dávku vzrušení. "Tak povídej,
co tvrdšího by se ti třeba líbilo." "Pořádný sado-maso," řekl jsem znalecky a už zase hauroval.
"Na internetu jsem už viděl spoustu věcí," holedbal jsem se a jakoby bez zájmu listoval
časákem, ale záměrně nijak neschovával svou erekci. "Ale co by se líbilo tobě, co bys chtěl
dělat konkrétně ty," chroptěl už vzrušením Pérák a bezostyšně vyndal svoje naběhlý péro,
který teď trčelo přede mnou. Já pořád listoval časopisem. Před chvilkou jsem bulel a ještě
mně pálila prdel a už jsem tvrdil suverénně: "Sloužit nějakýmu tvrdýmu chlápkovi, nějakýmu
nekompromisnímu dominusovi, co by mně dal pořádně do těla. Ale na to si málokdo troufne,"
provokoval jsem už i já bezostyšně.
"No jo, takovejhle keců já už si přečet v tolika mejlech a žádnej srab si ještě netroufnul nikdy
přijít. Vykouříš mi ho aspoň?" zeptal se pérák najednou s podivnou rezignovaností.
Já si kleknul na křeslo a začal mu ho hulit jako stará kurva. Dával jsem si záležet, abych
vypadal, co nejprofesionálnějc, ačkoli přísahám,bylo to první péro, který jsem měl v hubě. Ale
moc, moc se mi to líbilo. Když stříkal, nechal jsem si to stříkat po ksichtě, jak jsem to znal z
heteroporna. Pérák zastrčil péro do kalhot.
"A co já," provokoval jsem jako poslední flundra a ukazoval na svoje trenýrky. Pérák však byl
po výstřiku najednou nějak truchlivej a mírnej. "Teď běž domů," řekl jen a nalil si ferneta z
lednice. "A jestli chceš, tak někdy přijď, bydlim Bělehradská 15, třetí patro".
Vypadl jsem z kabinetu. "Mám video," slyšel jsem ještě poslední Pérákova slova. Já měl ale v
hlavě děsnej zmatek. Cestou do šatny erekce povadla a s ní i vzrušení. A pak přišel najednou
děsnej stud. Na jednu stranu jsem si namlouval, že jsem byl de facto znásilněný, na druhou
jsem si připomínal, že se mi postavilo péro a co jsem to tam vlastně říkal. Styděl jsem se

hrozně. Najednou jsem věděl, že už se Pérákovi nikdy neodvážím podívat do očí. Na tělák už
jsem nepřišel a Pérák se po žádných omluvenkách nesháněl. Brzo jsem odmaturoval a z té
ekonomky plné krásných holek jsem vypadl. Při honění jsem pak často myslel na mýho
tělocvikáře, kterej mě jako první v životě nasekal prdel a kterýmu jsem jako prvnímu chlapovi
vykouřil péro. Ale zajít do Bělehradský 15 jsem se neodvážil.
Dnes je mi 21 a po nějakým pořádným vychovateli pořád toužím. Dneska už to mám v hlavě
srovnanější, už vím, co chci. Chci být otrokem a poskokem nějakýho udělanýho borce, třeba i
staršího. V hlavě mám samozřejmě pořád podobu Péráka. Jenže od kámošů vím, že se Pérák
někam odstěhoval. Nejspíš jenom někam po městě, ale já nemám vůbec tušení kam. A tak mě
napadlo napsat tuhle povídku či přesněji vzpomínku a pokusit se jí udat na nějaký tématický
server. Třeba ho čte i můj první chlap. Jestli se v něm můj tělocvikář z ekonomky pozná, tak
ať se mi ozve. Přesněji: jestli chce, ať mně povolá do služby. Budu mu lízat nohy, boty i prdel.
Budu mu kouřit jeho péro. Nechám si chcát do huby, posloužím mu i jako toaleta. Nastavím
anál k vymrdání i čemukoli dalšímu. Nechám se buzerovat a šikanovat, nechám ze sebe udělat
děvku i poslušnýho otroka. Potřebuju seřezat řemenem i rákoskou, potřebuju zbičovat celý
tělo.
Můj Pane Zdeňku, snad ještě z Prahy, jestli tuhle povídku čtete, ozvěte se prosím. Chci vám
poníženě sloužit. A vám ostatním snad udělal můj příběh trochu radost. Budu rád, když
napíšete, jak se vám líbil.
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