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Tomi: KRÁDEŽ KREDITKY
Je rok 2010, je léto a venku krásných 30 stupnů... Všichni si užívají léta, všichni mají radost z dlouhých
letních dnů a pohody... Rodiče se schází a pořádají rodinné grilovací párty.... ALE samozřejmě pubertální
bláznivé nápady se vynořují jeden za druhým...
O tom jednom který se stal a vynořil u nás doma se s Vámi podělím... Příběh, který si nyní přečtete je
pravdivý…
Jmenuju se Tomáš, v době kdy se toto odehrálo mi bylo 17 roků, chodil jsem na gympl, byl jsem mladý
pohledný kluk (180 cm, 65 kg) stíhlé pěkné postavy. Nebyl jsem doma trestán výprasky tak jako spousta
mých kamarádů... Navíc mě bylo už těsně pod 17 let takže už jsem byl docela velký a už se moje občasné
resty řešily pouze nějakým slovním zvýšeným tónem... Klasika, vynadáno a konec... Občas jsem dostal
menší kapesné, občas a to už muselo bejt, padla facka...
Jednou ale jsem dostal nápad... že bych chtěl mít víc pěnez než ostatní... ukrutná touha mě X dnů
popadala víc a víc... Chtěl jsem prostě mít víc, abych mohl trochu zafrajeřit... I když jsem byl z dobré
rodiny a nosil jsem značkové prádlo, tak stejně nějak jsem chtěl víc... Napadlo mě, že jednou takhle v noci
vezmu tátovi kartu a vyberu si peníze z bankomatu... PIN jsem znal, protože jsem ho Xkrát okoukal...
A tak jsem vyrazil a vybral 4 000 kč... Pro mě to byly super peníze navíc a říkal jsem si, že by to nemuselo
rupnout... Táta měl hafo transakcí, takže by se to mohlo ztratit... No ale bohužel... Přišel jsem domů,
všichni spali… Já vrátil kartu a šel s nadšením spát... Trvalo pár dnů... Já si užíval obědy a svačiny a byl
jsem takový pěkně nad ostatními bohatý... Užíval jsem si to...
Přišel jsem takhle večer domů a vše bylo v pořádku… U večeře se mě táta ptá: Tomí, nevíš náhodou, kolik
jsme platili v tom servise? A kolik byly ty díly? Nesedí mi na účtu transakce... Já zpozorněl... Řekl jsem jen
to nevím… Nepamatuju si...
Byl jsem nervózní, že táta nějak řeší učet... Nikdy to neřešil… Je to flegmatik na spousta věcí... Najednou
to řeší...
No druhý den jsem normálně šel do školy... Přišel domů... věnoval se hrám na PC a večer přišel táta... zas
ta stejná situace... Ale bohužel ten večer ta finální... Večeře na stole... všichni jíme, a najednou: Tome,
potřebuju se Tě zeptat na jednu věc… A ta věc je velmi divná... Odpověz prosím pravdu...
Já samozřejmě hodně hodně zvážněl, řekl jsem jen: Ano, o co jde... Táta řekl a podal mi do ruky: Tady je
výpis z mého učtu, nechápu transakci pod názvem: Výběr hotovosti z bankomatu na adrese u nás

u metra ve 2 v noci...
V tu chvíli jsem věděl, že je mega problém... Říkám jen: tak to nevím, jak to mám vědět... asi jsi šel
z hospody tak sis vybral... Nevím... Táta na to jen: OK dobře... Já si zjistím podrobnosti... A dodal osudnou
větu, kterou mě vlastně nachytal... Řekl jen: ty bankomaty mají zabudované kamery, já si v bance zjistím,
co a jak bylo... V tu chvíli jsem dostal strach, že jsem úplně v koncích... že je vše jasný a ztraceno... řekl
jsem jen: Já Ti to řeknu, to jsem vybral já.
Tátá jen hodil okem a díval se nevěřícně na mě. Zeptal se úplně klidně: A proč? Odpověděl jsem jen, že
jsem chtěl mít víc pěnez, že jsem měl takovou chuť... Nevim... Hned jsem řekl, že se omlouvám a že to
vrátím zpět... Ale přišla reakce, kterou jsem nečekal... Táta řekl: ne, nech si ty peníze, nejde o peníze, jde
o to, že prachsprostě jsi okradl svého rodiče... Kdybys přišel... Já bych Ti je dal dobrovolně... Nemáš
žádnou potřebu to dělat... Máš značkový prádlo, máš kde bydlet, co jíst, máš dovolenou, máš novej PC,
novej mobil, máš vše... Takže milej Tomáši tohle bylo naposled a protože to je zasadní věc, tak bude
následovat trest za to, co sis to vůbec dovolil... Myslel jsem si že to bude tak, že dostanu kázání, možná
facku, možná maximálně nedostanu kapesný a konec... ALE bylo to úplně jinak... Táta mi řekl, že je po
večeři, že pokud mám hotový veci do školy tak že mám jít si do svýho pokoje a že dnes už nikam
nepůjdu... Tak jsem šel, hrál jsem hry na PC a furt jsem přemýšlel, co se stane... Najednou, bylo asi 22
hodin, přišel táta řekl mi: půjdeš už spát? Rekl jsem: Jo. Půjdu...
Takže se jdi osprchovat, já tady
počkám... A nebuď tam 2 hodiny... Jooo a připrav si zadek... Jen jsem zaplul do koupelny a při větě:
připrav si zadek, jsem teda se zarazil... Zavřel za sebou dveře, osprchoval se a šel zpátky do pokoje... Byl
jsem tam cca 10 min. Klasika...
Táta mi řekl: takže Tomáši, to bylo naposled, tohle s tou kartou, a aby sis to pamatoval, tak dostaneš
pěknej výprask... V tu chvíli jsem zděšeně hleděl... Ozvalo se jen sundej si to pyžamo... Ty kalhoty... Takže
jsem tam stál jen v triku od pyžama, v boxerkách… Táta si sednul na postel chytnul mě za ruku...přehnul
mě přes koleno... Stáhl mi boxerky... V tu chvíli jsem se děsně styděl... Nebyl jsem zvyklej na tohle... Ani
nevím, kde vzal vařečku, ale najednou jí držel v ruce... Naši nejvetší z kuchyně… Pěknou silnou, fortelnou
vařečku, takovou tu větší... a začal mě s ní na můj holej zadek bít... Vyjekl jsem hned po první ráně… AU,
AU, a v rychlém sledu mi jich přistálo na zadku asi 50... V průběhu výprasku jsem už měl slzy v očích,
opravdu jsem brečel, kroutil se... Zadek jsem měl červenej a pořádně zmalovanej od vařečky... Táta mě
nešetřil... absolutně nemluvil... jen mě teda pěkně ztřískal... Já řval... brečel... Táta mně pak jen řekl:
tohle si pamatuj A víckrát už to dělat nebudu... Už nikdy Tě nebudu bít... Tohle bylo naposled... Pamatuj
si to dobře... A veř, že Tě mám Tomí rád... Dobrou noc...
Najednou jsem byl úplně v tranzu... Po výprasku a potom všem, co se stalo, co mi řekl, jak jsem dostal na
holou od táty v 17 letech... Jak jsem se styděl do jakýho mě dostal stavu... Děs... No řeknu Vám bylo to
teda silný... bolestivý... a učinný... Pravda je, že už jsem nikdy nedostal... a vše bylo tak jak má být... Já se
choval dobře a dnes po X letech se tomu občas s tátou u piva zasmějem...
Tak snad Vám povídka udělala radost...
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