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Tomík
PRÁZDNINOVÝ VÝPRASK

Jsme se vrátili z našima z Afriky a první půlka byla dost akční. Na začátku prázdnin 
jsme byli u babičky a dědy s Filipem, který je můj bratranec. Jeho a můj fogy sou 
bráchové a tak máme společnýho dědu a babičku. Výzo bylo celkem v poho na 
sedmáka si myslím. Měl jsem 5 dvojek a Filip měl jednu trojku, ale zase jen 3 dvojky. 
Nějak se nám to ale naskládalo a skoro celá půlka třídy (kluci) měla dvojku z chovča 
kvůli školňáku (sme tam vzali vodku, džus a znáš to no). Táta byl se strejdou v 
pobočce firmy v Rakousku, a tak nás hned teta druhý den lifrovala k babičce. Babi 
s dědou bydlí sice normálka v Praze, ale od jara do zimy sou na chalupě, kde se
narodili i tátové. Je tam bazén, les, klimatizace dole v pokojích, takže celkem brutální 
chaloupka.

Jak jsme dojeli, tak nám babi chtěla dát hned pusu (nechápu proč nás musej
furt všichni líbat, to sem viděl v televizi, jak se líbali nějaký chlapi na
letišti, fakt teda brutus) ale přežili sme. Hned chtěla vidět vysvědčení a
líbilo se jí. Dala nám každýmu 500, aby se nám dobře startovalo na prázdky,
akorát tam jen jeden obchod takže co s nima. NECHÁPU proč teta upozornila na
dvojku z chování. Pak řekla, že zbytek rodičů vzkazuje, aby s námi děda
promluvil jako zamlada s chlapákama (asi myslela fotříky). Jednou táta se
strejdou před naším výpraskem říkali, že oni dostávali 2x týdně potěhem
(nevím co to je), prutem a vlastně vím, co děda chytil do ruky. Nějak jsme
to nevnímali, začátek prázdnin. Na 200 kiláků daleko, kámoši ve vesnici,
bazén napuštěnej, tak co řešit.

Mylsím, žes pochopil, že u nás se výprask používá jako běžný nástroj a
podle našich nutný nástroj, a to  zhruba 3-4x měsíčně, a to zásadně na nahato.
Večer dojel děda a babička mu hned ukázala výzo a děda tahal zase 500.
Fakt suprový. Jenže ženský jsou všechny stejný. Protože řekla: „dědo,
koukni na ty naše dva vnoučky, jaký mají pěkný vysvědčení a na to chování.“
Usmála se a pak pokračovala: „Maruška říkala, že kluci vzkazujou, jestli bys
s těma pubošema nemohl promluvit jako s nima zamlada, že na tebe dají. Děda
vstal 500 strčil zpátky do kapsy a řekl: „Filipe, Tomáši pojďte se
mnou do zadního pokoje.“ Z tohoto pokoje se chodí k bazénu a do zahrady.

Tam si sedl do křesla a řekl: „Kluci, víte, vaši tatínkové byli stejní asi
jako vy, ale nikdy neměli dvojku z chování. Vím, že u vás je stejná stupnice
odměn za známky jako byla u nás a nářez vám není cizí, což je dobře. My sme
stáli a fakt aspoň já se styděl trošku, ale stejně sem byl drzej a zkoušel
odporovat. Filda není takovej granát jak já, a tak jenom přikyvoval a občas
něco kvákl. Dědu to namíchlo a řekl: „Víte co? Udělám to jako když byli vaši
tátové ve vašem věku!!!!“ Vstal a řekl: „Oba svlíkat a nechejte si jenom
plavky! Filipe ty běž do zahrady a natrhej dvě hrstě kopřiv a dones to sem.
Tomáš zatím donese z koupelky tu červenou podložku“ (má takový hroty a je
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dost příjemná jak to píchá a masíruje lapky). Filip řek, že kopřivy pálí a
že si veme rukavicu.

Po chvíli sme byli zpátky a děda říká „tak chlapci, teď pěkně skočte v
plavkách do bazénu a zase rychle ven.“ Sme sice nechápali, ale hupsli sme
tam. Pak jsme vylezli a dědinek říká: „Plavky dolů nad kolena a ruce za hlavu.“
Takže sme tam stáli nahatí se staženýma plavkama a ruky za hlavou. Filipovi
nějak začal pracovat bimbál. Děda vzal polovinu kopřiv, bez rukavice jim
urval kořínky a pěkně načechral. Pak stoupl k Filipovi a nechal ho
natáhnout plavky a do nich mu na zadek pěkně nasadil kopřivy. Pak děda sáhl
do skříně a vytáhl prut a říká: „chlapci, toto je rákoska, kterou mám ještě z
dob vašich rodičů a oni ji měli moc rádi.“ Pak Filipa ohnul přes stůl, nohy
mu zapletl za stolový nohy a začalo to svištět. Asi po 15 ranách přestal,
stáhl mu plavky, vysypal kopřivy z plavek a pokračoval dalších 15 na holou.

Ten řev bych vám přál zažít teda. Já jsem dostal úplně stejně. Nakonec nás
nechal ty rozšvihaný kopřivy nahatý zamést a vynýst na dvůr slepicím co má
soused. Teď jsem pochopil, proč sem nesl tu podložku z koupelky. Pěkně jsme
na ní klečeli 20 minut a fakt stačilo. Výprask se opakoval ještě 4x během
těch 14 dnů a fakt teda je,že sme se nějak zklidnili. V Africe to bylo
jenom pár facek, ale to bylo asi tím, že Safari v Jihoafrické republice je
fakt hustýýýýý a nějak na zlobení nezůstal čas, nebo stárnem a konečně z tý
puberty lezem ven.
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