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Tomík: VÝPRASK ZA SPANKBOYE II

Po sobotním nadělení prutama si naše zadečky oddychly a bylo celkem suprový
nedělní ráno. Na chalupě je to vždycky v poho. Oba dva s Filipem jsme spali
v našem pokojíčku pod střechou a tak jako vždycky většinou spíme v triku a slipech
nebo tenclách. Protože ale zadek byl hrbatej a bolavej, spinkali jsme jenom v triku a
jinak nic. No kecal bysem kdybych neřek, že sme si s filipem prohlídli navzájem ty
tmavohnědý šmouhy (ne jelita) a pak nás napadlo dělat to co asi všecky kluky
v našem věku. Zamkli sme, stáhli trika a začali si šahat na bimbasy asi jako v tom
příběhu od sergeje. Nachystali jsme si ručník, klekli jsme si proti sobě a začali s nima
jako šermovat. Pak jsme je začali honit a napřed každém sám a pak jsme si to
vyměnili. Myslím, že každej z kluků ví jak je to suprovej pocit, když ti začnou tuhnout
stehna, břicho a jenom čekáš a prohýbáš se. Fakt bombovýýýýýýýýý. Povedlo se
nám bejt skoro stejně a tak sme to stříkli na sebe. Pak jsme šli do koupelky a pomalu
tvrdnoucí ručník jsme hodili do špíny naspod pod věci. Fakt celkem klidná neděle.
Trochu nás děsilo to co bude, protože jsme měli slíbený pokračování výprasku.

Po snídani, jsme se oblíkli už normálka do tepláků a mikiny a šli ven. Venku nás
zarazila teta (máma od filipa) že máme zaracha do oběda. Tak jsme se vrátili a hráli
nějaký debilní karty. Asi kolem 9,30 vstali ostatní rodiče. V 10.00 jsme dostali pokyn
jít do pokoje. Strejda měl na stole položený dva kolíky a řekl:“ Pánové, moc jsme
přemýšleli co s váma udělat ale nic než výprask nás bohužel nenapadá. Protože
jsme si řekli, že včerejší výprask byl slušný, dáme Vám možnost to dnes ovlivnit. Oba
dva se svlíkněte a postavte se ke čelem ke zdi. Tak jsme udělali a stáli jsme asi 10
minut. Pak došel fotřík, zavřel okna a dveře a řekl: „Kluci, za ten net a tu povídku o
horách Tomáši zasloužíte zase jenom nařezat, protože na vás už nic neplatí.
Stanovuji dneska jeden návrh a to, že dostanete 30 rákoskou na holou prdelku, ale
můžete počet snížit cvičením.“ Jsme na ně tlemili jak malý koťata a vůbec jsme
nechápali. Pak trejda řekl: „Uděláte kočičí hřbety a vystrčíte zadek. Do zadku
dostanete kolík a budete dělat 10 dřepů. Pokud jej udržíte v zadku tak seVám
odpočte za jeden dřep jedna rána.“

Udělali jsme kočičáka a oběma nám strčili do zadku ten kolík, zatím jsme umělýma
neviděl ale myslím že to byl on. Pak jsme začali dělat dřepy, nevím proč ale filipovi
se při tom jak mu ho tam dávali se postavil bimbas a mně za chvilku taky a před tím
to celkem příjemně bolelo. Nevím jestli to někdo zkoušel ale, já jsme snížil o 4
z deseti a filip o 6.

Po ukončení dřepování jsme si klekli s filem vedle sebe na postel a zase udělali
kočičí hřbety. Na posteli jsme klečeli jako napříč a teda nohy koukali z postele dolů a
hlava byla zaražená o zeď. Pak se ozvalo „Pozor začínáme a budeme počítat. Fotříci
nám rukou drželi záda tlakem dolů a teda nám to pěkně vyhodilo zadek nahoru. Jak
byl pěkně našponovaném tak šel první švich. Já dostával naší rákoskou a Filip pritem
co se ráno uříznul. Kvičeli jsme jak na porážce ale málo platný. Každém jsme nafásli
a potom jsme šli klečet do chodby.



U nás jede výprask tak 2 – 3 x měsíčně většinou v pátek aby do pondělka nebo
úterka kdy máme tělák to zmizlo.

Nevím jestli se to dá napsat, aby z toho nebyl průser zase. Hele nevíš proč se nám
postavil bimboš když nám dali do zadku ten kolík?  Slibuju, že vždycky stránku zavřu
a ještě smáznu historii. Filpovi se taky některý články líbili.
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