www.spankboy.cz

MILAN SPANK: Výcvik
Prvním nápadem jak se probojovat k jižnímu mrtvému rameni jsme zvolili originální úhybný
manévr. Někteří kluci chtiví rvát se co nejdříve jej sice považovali za zbabělý, ale naše
čtyřčlenné velení mé, Radka a dvojčat Krčmářových se rozhodla realizovat na zkoušku plán
který jsem vymyslel. Osedlali jsme všichni kola a namísto prorážení blokády na jižním konci
města jsme vyrazili na stranu opačnou.
Naoko to vypadalo, že vyrážíme na stranu severní, hájenou jinou partou, ale v půli cesty jsme
změnili směr a začali šlapat do kopce. Někteří kluci reptali, ale ty jsme si dobře zapamatovali
a hodlali je pro výstrahu po dosažení cíle ztrestat. Namávavě jsme se vyškrábali o dvě stovky
výše. Málokdo vlastnil kolo s přehazovačkou, proto se reptání ozývalo stále častěji.
Ale sotva jsme dosáhli okraje lesa vrchu Kalvárie, odbočili jsme z asfaltky a dále stoupali
lesní cestou. Pomalu to vypadalo na vzpouru.
" To jsme dopadli, aby nám velel nějakej z města."
" Ale on prý vydržel přijímací zkoušky i večer výprask, tak velet může!"
" Radek by byl lepší, i ti Krčmáři. Stejně by se mohlo volit znova, tak jako vždycky, kdo má
delší ocas. A byla by sranda!"
" No ty bys to nebyl, s tou tvojí hadičkou!"
" Ale on taky ne, já jsem viděl Krčmáře, ti teďka mají ocasy, a oba!"
Tlačili jsme kola borovým lesem v zástupu, velitelé v předu, reptající mužstvo vzadu. Radek
se mně ptal, co tomu říkám, bratři Krčmářovi taky.
" Tak jim to splníme, ale musíme něco vymyslet aby na to nezapoměli."
Soutěže jsem se bát nemusel, Radkovi za jednu noc dorůst nemohl.
" Já bych nápad měl," ozval se jeden z dvojčat.
" Já taky," nezůstal pozadu druhý.
" To jsem mohl čekat, že budete mít nápady oba. Ale napište si na čelo jména, já vás stejně
nerozeznám."
" My ti to pak ukážem, kde nás rozeznáš, ale až na Písńáku."
" A proč až tam?"
" To je na tajným místě."

Ptal jsem se Radka, jestli ví, kde znamení oba kluci mají, ale on se jen uculoval ať nejsem
zvědavý, že se budu divit. Přejeli, spíš přetačili jsme vrchol stoupání, chvíli mohli jet a u stré
poutní studánky s perfektní vodou se napít a oddychnout si. Nastala pravá chvíle prozradit
svůj plán.
(pokračování příště)
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