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DARKQ: Môj nový život. 
  

 

Najprv sa trochu prestavím. Volám sa Marek, pochádzam z Trnavy a mám 20 rokov. Som štíhlej postavy, 

mám 180 cm zelené oči. Proste normálny chalan až na to že celkom normálny nie. Som gay a už dlhšiu 

dobu som si hľadal partnera alebo aspoň niekoho na sex. Už som mal pár známostí a mal som aj nejaké 

skúsenosti zo sexom ale skôr z fajčením. Čo sa týka sexu ako análu tak som bol panic.  Po mnohých 

nudných známostiach na zoznamke mi napísal on.   

  

Volal sa Matúš, mal 30 rokov vlastné zázemie (dom, auto...) a ešte bol aj neskutočne sexi. Vôbec 

nevyzeral na svoj vek. Bol vyšší a svalnatejší ako ja. Mal Modré oči 190 cm, bol štíhli, svalnatý, mal 

tmavé vlasy. Vyzeral ako nejaký vojak  zo starého grécka.  Keď som ho uvidel na fotke tak som si myslel 

že má 25. Počas nášho písania som sa dozvedel že Matúš je dominant a ak by sme vraj mali mať niekedy 

vzťah chcel aby som sa stal jeho subíkom. Pretým než som to zvážil tak som si zistil všetky veci o BDSM 

a celkom ma to vzrušovalo. Súhlasil som že to aspoň skúsim a ja som bol v podstate panic a on mi 

ponúkal dosť, ponúkol mi nový život.   Po dlhšom písaní sme sa dohodli, že sa stretneme. Popri písaní 

mi navrhol aby som k nemu šiel bývať. Súhlasil som pretože doteraz som býval z rodičmi a bolo na čase 

aby som si zariadil vlastný život. Matúš býval v Česku a dohodli sme sa, že ma vyzdvihne na vlakovej 

stanici a potom sa začne môj nový život.  

 

*** 

  

Keď som vystúpil z vlaku Matúš ma čakal na stanici. Vystúpil som z vlaku a išiel som rovno k nemu. Keď 

sme sa stretli tak sme šli k jeho autu na parkovisko.  Všetky svoje veci som mal v jednom kufri, ktorý 

sme naložili do jeho auta. A vydali sme sa na cestu do môjho nového života. Jeho dom bol na okraji 

mesta. Keď sme vošli do domu tak mi povedal aby som šiel rovno do kuchyne.   

Tak Marek odteraz budeš bývať tu. Poskytnem ti zadarmo bývanie, jedlo a postupom času ti 

zabezpečím prácu.   

Ale najprv ti chcem vysvetliť že od teba budem očakávať isté veci a ak ich neplníš tak ťa potrestám:  

Za prvé odteraz ma nebudeš už nikdy volať Matúš ale budeš ma oslovovať  Pane.   

Nebudeš mi odvrávať, rozprávať budeš len ak ti to povolím. A budeš  ma počúvať bez akýchkoľvek 

námietok.   

Za druhé keď budeš doma budeš neustále nahý, jediné čo budeš nosiť je klietka na penis a obojok.   

Za tretie nesmieš mať na tele žiadne ochlpenie.    
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Za štvrté budeš dostávať pravidelný výprask. Ten bude zahŕňať aj tvoj tréning či už kondičný (budeš 

pravidelne cvičiť) ale aj tréning ako Sub. To znamená že budeš dostávať výprask na odolnosť voči bolesti 

aby si ho vedel zvládnuť, budem ťa občas bičovať, priväzovať na gule závažia, budem ta mučiť 

elektrinou. Proste budem si z tebou robiť čo sa mi zachce.   

Budeš sa strať o domáce práce. Budeš variť, prať, žehliť, upratovať. Ak nebudem spokojný s tvojím 

výkonom dostaneš trest.   

Jedinú vec ktorú si môžeš nechať a zároveň aj používať je tvoj mobil. Ale budeš ho mať jedine preto 

aby som ťa mohol kontrolovať keď nebudem doma.  

Ďalej tu na tento papier dole sa podpíšeš. Tvoj podpis bude znamenať že rozumieš všetkému a odteraz 

budeš mojím majetkom.   

  

Potom ako som sa oboznámil z pravidlami som mal nimi začať riadiť.  

Tak som si dal dole všetko oblečenie a zrazu som stál pred Matúšom úplne nahý. Bolo to trocha 

ponižujúce a tým to ešte len začalo. Povedal mi nech idem do kúpeľne. Tam mi prikázal nech vojdem 

do sprchy a kľaknem si na zem. On zatiaľ zapol strojček a ostrihal mi vlasy. Potom mi oholil všetko 

ochlpenie na tele. Nie žeby som mal nejak výrazné ochlpenie tela ale aj tak. Oholil my ruky, nohy a 

najväčšiu pozornosť venoval oblasti okolo môjho penisu, guli a zadku. Keď skončil nakoniec ma 

osprchoval. Keď som sa uvidel v zrkadle vyzeral som ako 12 ročné decko – nemal som na sebe žiadne 

chlpy len úplne krátke vlasy. Potom zobral do rúk železnú klietku a najprv mi nasadil kruh na vajcia, 

potom mi penis vložil do malej klietky a obe časti uzamkol. Vyzeralo to tak že na veľmi dlhý čas si už 

nebudem honiť.   

Potom mi na krk nasadil elektrický obojok pre psy. A hneď ho aj vyskúšal. Dostal som riadnu ranu. Bolo 

to dosť silné. Na ruky a nohy mi ešte nasadil kožené putá. Ale nezapol ich takže som mohol voľne 

pohybovať rukami aj nohami.  

Tak odteraz budeš chodiť po dome takto. A keďže dnes je tvoj prvý deň, teda teraz už skôr noc čo tu 

budeš tak dostaneš svoj prvý výprask.   

Išli sme teda do spálne. Tam už bola prichystaná trstenica a varecha. Najprv dostaneš výprask varechou 

a potom ta priviažem a dám ti 15 rán trstenicou. Bol som dosť vystrašený, ale nebál som výprasku 

samotného ale skôr bolesti.   

Matúš si sadol na posteľ a ja som mu prehol cez koleno.  

Najprv mi dal zopár rán na zadok rukou a potom zobral do rúk varechu. Na môj zadok dopadala jedna 

rana za druhou. Spočiatku to nebolo zlé ani nejak bolestivé ale po pár minútach som už zatínal zuby a 

vyšlo mi aj zopár slz. Ale aj keď to bolo bolestivé bolo to zároveň aj vzrušujúce. Ak by som na sebe 

nemal klietku tak by mi určite stál. Ale jedinú vec na ktorú som sa snažil sústrediť bolo, aby som sa 

nerozreval. Nechcel som aby si o mne myslel že som padavka. Výprask varechou trval pár minút, zadok 

som celý černený a riadne ma štípal.  

Potom mi prikázal nech si ľahnem na bruchom na posteľ tak aby som mal vankúš pod penisom aby som 

mal zadok vyššie ako zvyšok tela.  

Na každom konci postele bola reťaz ktorú mi pripol na kožené putá ktoré som mal na rukách a nohách. 

Potom vytiahol trstenicu z dlhej vázy v ktorej bola voda aby bola trstenica mokrá aby mala lepší účinok.  



  

Chcem od teba aby si si rany trstenicou počítal a za každú poďakoval.  

Rozumiem pane. Nato vzduchom zasvišťal zvuk trstenice ktorá dopadla na môj zadok. Bola to riadna 

bolesť a skoro som skríkol od bolesti. Jedna, pane ďakujem pane.   

Nato mi na zadku pristáli hneď dve rany po sebe. Nesprávne.  

Počítať budeš od nuly. Takže začneme odznova.  

Pane, áno pane. V tom mi na zadku pristála ďalšia rana. To som už nevydržal a skríkol som. Ale povedal 

som Nula pane, ďakujem pane   

Potom mi na zadku pristála ďalšia a ďalšia rana. Vždy som po údere skríkol a poďakoval a povedal 

nahlas číslo. Po piatej rane trstenicu zase namočil do vody. Jej úder potom bol stále silnejší a ja som 

cítil čoraz viac bezbrannejšie a zo všetkých síl som sa snažil udržať slzy.  

Medzi každou ranou robil pár sekundové medzery aby bolesť bola čo najúčinnejšia. Po pár ranách si 

zase namočil trstenicu do vody a poriadne ma švihol. Ja som vždy poďakoval a povedal číslo.  

Konečne mala prísť posledná pätnásta rana. Na nej si dal záležať a keď trafil môj zadok tak som len 

skríkol od bolesti a poďakoval som za výprask a dúfal som že už je po ňom. Ale nebol.  

Potom ako mi dal 15 rán trstenicou, ma odpútal a reťaze skryl do rohou postele kde boli predtým 

a znova si ma prehol cez koleno.  

A zobral do rúk varechu. A začal na udierať. Bolesť bola taká silná že po pár ranách som to nevydržal 

a začal som revať. Ale jemu sa to páčilo čím väčšiu bolesť som prežíval tým viac si to užíval on.   

Mne sa to už vôbec nepáčilo a on len pridával na sile a tepme úderov. Ja som iba rezignoval a plakal 

som ako malé decko prosíkal ho aby prestal, skúšal som si rukami zakryť zadok ale on my ich len dal za 

chrbát a udieral viac. Asi po 10 minútach najhoršieho výprasku aký som kedy v svojom živote dostal 

ma prestal udierať a konečne výprask skončil.  

Prikázal mi nech sa postavil do rohu miestnosti a mám tam byť dokým sa ukľudním a prestanem revať. 

Spravil som ako mi prikázal a okamžite som sa postavil do rohu miestnosti. A popritom som ešte trochu 

vzlykal a vyzeral som určite ako nejaké malé decko.  

Ale toto bolo prvý krát v mojom živote čo som dostal výprask. Ako som tam stál, pomaly som sa ukľudnil 

a prestali mi tiecť slzy. Po pár minútach som cítil už len poriadne bolestivý zadok. Počas toho ako som 

tam v rohu stál som si všimol že si ma Matúš  zopár krát odfotil.  

Po istej chvíli mi prikázal nech si prídem k nemu a kľaknem si. Matúš si vyzliekol nohavice a mal na sebe 

len boxerky. Prikázal mi stiahnuť mu ich a lízať vajcia. Tak som mu začal jednou rukou pomaly honiť 

penis a jeho vajcia som nasával do úst. Olizoval som ich jazykom a začal som olizovať aj jeho penis. 

Začal som pekne od vajec po celej dĺžke penisu až po žaluď. Prestal som používať ruky. Penis som si 

vložil so úst a začal ho fajčiť a nasávať. Najprv žaluď, ktorý už bol dosť hrubý a jazykom som ho dráždil. 

Potom som si do úst vložil celý jeho penis. No iba na chvíľu lebo som sa skoro pozavracal z toho ako 

som ho mal hlboko. Jemu sa to páčilo a tak sa mu pozeral do očí zatiaľ čo som nasával jeho penis do 

úst. V tom ma ale chytil za hlavu a začal mi ho tam strakať. Skoro som sa povracal. Jeho to ale 

nezaujímalo a naďalej ma poriadne mrdal do huby. Po chvíľke celým jeho penisom ceklo a ja som mal  

plné ústa nie len jeho penisu ale jeho semena. Jediné čo som mohol spraviť bolo prehltnúť ho. Ako 

náhle som prehltol jednu dávku už som tam mal druhú a za ňou tretiu. Jeho semeno chutilo slano. 



Potom ako mi hrdlom stieklo jeho teple semeno som ho ešte chvíľu naďalej fajčil pokým nesúdil že už 

stačilo. Najhoršie na tom bolo že som bol taký nadržaný ako nikdy. Cítil som ako sa mi snaží postaviť 

no nešlo to. Nijak. Potom mi ale povedal, že mu treba močiť a že chce aby som to prehltol. Inak zase 

vezme do rúk varechu. Tak som si vložil jeho penis do úst zaklonil som hlavu a potom mi začal do úst 

stekať jeho teplý moč. Tak som ho prehĺtal až pokým neprestal z močením. Bolo to celé divné a v ústach 

mi ostala divná pachuť zmesi semena a moču dokopy.  

  

  Nato sa Matúš postavil obliekol a povedal mi že musí ísť niečo zariadiť. Ja vraj dnes môžem spať v jeho 

posteli a keď sa vráti tak pre mňa bude mať nocľah. Dovtedy si vraj môžem prezrieť dom, oboznámiť 

sa z tým kde čo je a že od teraz toto bude môj nový život.   

  

*** 

  

Prvý deň 

Keď som sa ráno prebral zadok ma ešte stále bolel od včerajšieho výprasku. Rozhodol som sa, že si 

pôjdem vypláchnuť ústa lebo stále som v nich mal pachuť po včerajšku. Šiel som teda do kúpeľne 

a zbadal som sa v zrkadle. Zadok som už našťastie nemal červený ale stále ma bolel. Na krku som mal 

obojok, na rukách kožené putá a penis spolu z mojimi vajciami v kovovej klietke. Vyzeral som presne 

tak ako som vždy chcel. Musel som robiť čo mi bolo povedané ale mal som kde byť a to bolo na tom 

super. Šiel som sa pozrieť na mobil lebo mi prišla sms správa od môjho Pána: Chcem aby si pozrel dom 

a upratal ho dokým prídem domov. Keď sa vrátim budeš ma čakať na chodbe, budeš tam kľačať 

s vystretými rukami na ktorých budeš mať položenú trstenicu. Pred príchodom ti pošlem ešte jednu 

sms asi 20 min pred tým a počas toho budeš kľačať na chodbe.    

Tak som prešiel celý dom.  Nebol nejak veľký jedna obývačka, jedna spálňa, kuchyňa, wc, kúpeľňa 

a pomerne veľká pivnica. V pivnici bolo veľa rôznych vecí na BDSM a cvičenie. V strope boli kladky, 

reťaze, koza z popruhmi, a potom bežecký pás, činky rôzne závažia. Potom tam bola jedna skrinka 

v ktorej boli rôzne laná, potom – poľný telefón na mučenie pomocou elektriny. Rôzne putá a ešte 

kadečo iné. Pivnica bol zariadená práve na BDSM hry a tresty. A keď som to všetko uvidel radšej som 

si povedal že budem robiť všetko čo mám lebo by som nechcel dostať trest dole v pivnici aj keď som 

vedel, že sa tam určite raz ocitnem či už dobrovoľne ale nie. Po chvíli som odišiel z pivnice a radšej som 

šiel upratať dom. Najprv som ho celý povysával, potom som umyl dlážky a snažil som sa aby bolo všade 

všetko upratané. Trvalo mi to tak 2 hodiny aby som sa uistil že všade je poriadok. Na chodbu som si 

položil trstenicu ktorú som vybral z nádoby ktorá bola v spálni, presne tú istú ktorou som už dostal pár 

rán.   

Potom ako som všade upratal tak som šiel do spálne a ležal som na posteli a čakal som na sms od Pána 

aby som si šiel kľaknúť do chodby. Od rána prešlo už veľa času a tak som len nervózne čakal a čakal. 

Konečne prišla sms od môjho Pána na ktorú som čakal. Upravil som po sebe posteľ a presvedčil som 

sa, že je všade poriadok. Prišiel som do chodby a kľakol som si na kolená tak aby sa dalo vojsť do bytu  

a na vystreté ruky som si polozil trstenicu. Po necelých 20 minútach sa otvorili dvere a Pán vošiel dnu.   

Pane, vitajte doma povedal som. Len čo som to dopovedal schytal som kopanec do gulí. Kto ti dovolil 

hovoriť? Bez dovolenia budeš len ticho kľačať dokým ti nepoviem inak a okamžite sa zober z tej zeme 

kľač z vystretými rukami pred sebou. Rozumel si!  Áno pane, rozumel som a ďakujem za upozornenie.  



Tak teraz ma vyzuj a vyzleč oblečenie poskladáš a topánky uložíš do botnika a tú trstenicu mi podaj. 

Áno pane. Najprv som mu podal trstenicu potom som mu vyzul topánky a odložil ich. Potom som mu 

zvliekol všetko oblečenie a odložil som ho do práčovne. Potom som šiel z Pánom do kúpeľne a tam som 

ho umyl.  

Pred samotným umývaním som mu jazykom vylízal gule a začal nasávať do úst jeho nádherný penis 

dokým sa mi teplý výron jeho semena naplnil ústa a prehĺtal som jednu dávku za druhou a stále som  

ho nasával do úst  a uistil sa že je spokojný.  Keď som ho vyfajčil tak som mal počkať kým sa mi nevymočí 

do úst. Potom mi dovolil postaviť sa umyť ho. Najprv som mu umyl vlasy, potom som mu namydlil jeho 

telo, zadok nohy a potom som ho umyl vodou a nakoniec ho vyutieral do sucha. Potom mi prikázal 

nech sa prehnem cez jeho koleno a podám mu trstenicu. Potom mi dal poriadnych 5 rán teda 6 lebo aj 

nula je číslo. Za každým úderom som musel poďakovať a povedať číslo. Ale nebolo to zlé, lebo rán bolo 

len pár aj keď bolestivých. Potom ako som dostal trstenicou prikázal mi nech ju odložím a prinesiem 

mu čisté oblečenie. Obliekol som mu čisté slipy, tričko a krátke nohavice.   

Potom mi prikázal nech z si dám papuče a nech z ním idem z jeho autu. Že pre mňa zohnal miesto na 

spanie. Prišili sme k autu a v kufri bola rozložená kovová klietka pre určite veľkého psa a ešte nejaké 

matrace. Všetok materiál som odniesol do spálne. Tam sme spoločne zložili dokopy obrovskú klietku ( 

mala rozmer: asi meter na výšku asi meter na šírku a  na dĺžku asi 1,5 metra)  Umiestnili sme ju do 

spálne tak aby bola pri posteli môjho pána ale tak aby nezavadzala a dalo sa po spálni pohybovať 

nakoniec  do klietky  pán vložil matrac. Tak odteraz budeš spávať iba v koterci a ak budem chcieť budeš 

tam tráviť aj dni. Pane ďakujem pane povedal som.   

Tak som si vliezol do tej klietky aby som si vyskúšal spať v nej. Nebolo to najpohodlnejšie ale nejak som 

sa v nej poskladal a bolo to vcelku dobré.   

Pán si ma odfotil a nechal ma v klietke nejakú chvíľu. Potom prišiel z taškou ktorú polozil na posteľ. 

Odomkol klietku a prikázal mi nech vyjdem von.   

  

Vyskúšam ti nasadiť kovové putá namiesto tých kožených, budeš nosiť tieto kruhy na rukách a nohách 

a keď sa mi zachce tak ti tam dám reťaz a budeš chodiť spútaný. Tak mi najprv dal dole z rúk kožené 

popruhy a vymenil ich za ťažké kovové a takisto tie na nohách. Boli tesné a mali na sebe len otvor na 

zámky a otvor na reťaz. Teraz som vyzeral ako nejaký otrok z minulosti.  

Nakoniec mi prikázal nech sa dám na štyri ako pes. Podišiel ku mne a nahmatal mi klietku od penisu 

a pridal na ňu malú retiazku ktorú obmotal okolo análneho kolíku. Potom mi do zadku dal lubrikant 

a pomerne veľký análny kolík s chvostíkom pomaly nasúval dnu až pokým som ho celý nemal dnu. 

Potom naň pripol retiazku a uistil sa, že kolík bude držať na mieste na pevno.   

Pre mňa to bolo celé bolestivé nie len, že som mal na sebe klietku, putá obojok a teraz aj kolík v zadku 

ktorý dosť bolel keď som sa pohyboval. Vyzeral som ako jeho psík ale bolo na tom aj čosi vzrušujúce.  

Potom som musel byť v klietke zatiaľ čo on objednal jedlo. Keď prišlo jedlo prišiel po mňa a po štyroch 

som šiel vedľa neho do kuchyne. Tam som usadil pána na miesto a čakal som na štyroch v tichosti kým 

mi nedovolí jesť. Po chvíli polozil na zem krabicu z polkou pizze.  

Ale nezačal som jesť pokým mi to nedovolil. Keď sme sa najedli tak som všetko upratal  a čakal čo sa 

ešte bude diať.   

Tak dnes si bol vcelku poslušný, a spravil si všetko čo som od teba chcel dnes už nemusíš robiť iba 

dostaneš výprask pred spaním. Pane, rozumiem pane a ďakujem.   



Išiel som teda do svojej novej klietky a čakal som na večer aby som dostal výprask a mohol ísť spať. Keď 

bolo asi 9 hodín večer, pán prišil do izby a prikázal mi nech ho vyzlečiem do naha lebo on spí iba nahý. 

Tak som to spravil. Potom mi prikázal nech si ľahnem na chvíľu k nemu a začal ma hladiť po celom tele 

a pár krát ma pobozkal pričom sa stále hral z kolíkom ktorý som mal v zadku a druhou rukou si masíroval 

gule a honil si ho. Spýtal som sa či ho môžem začať lízať a on nepovedal nič iba mi hlavu posunul medzi 

jeho nohy. Vtedy som mu začal lízať vajcia a nasávať ich do úst pričom som mu ho honil a napokon som 

začal jazykom prechádzať po penise a vložil som si ho do úst a začal ho do seba nasávať. Videl som na 

ňom že si to užíva a po určitej chvíli som zase plné ústa jeho semena.  Potom ako som ho prehltol a ešte 

stále fajčil tak si ma zase pritiahol k sebe a pobozkal ma. Potom sa posadil a vybral z popod postele  

varešku.   

  

Položil si ma na jeho nohy a začal ma udierať jemne po zadku. Potom postupne pridáva dokým som 

nezačal vydávať bolestivé zvuky. Ako náhle usúdil že už mám zadok poriadne červený vytiahol reťaz 

a prevliekol ju cez dierky na putách na nohách aj rukách takže som bol ako väzeň. A prikázal mi nech 

vleziem do klietky. Nato sa zhaslo svetlo a obaja sme zaspali. Ja som bol rád že ma síce dal výprask ale 

nebol až taký strašný. Jedine čo ma trápilo že teraz som absolútne v jeho moci. A tiež že ma čaká dlhý 

víkend lebo bol piatok večer a zajtra budem nie len cvičiť ale prvý krát budem dole v pivnici a on sa 

bude zo mnou hrať. A budú to bolestivé hry.    

 
*** 

 

Prvý tréning   

Keď som sa ráno zobudil uvidel som před môj Pán ešte spí tak som len ležal a nehýbal sa aby som ho 

náhodou nezobudil mojimi reťazami. Čakal som približne hodinu kým sa prebral. Potom vstal 

a odomkol mi klietku a prikázal mi nech mu idem spraviť kávu. On sa zatiaľ obliekol a ja som ho čakal 

v kuchyni na štyroch před stole na ktorom už čakala káva a croissant, ktorý som mu pripravil. Počkal 

som kým sa  ohlo a a všetko som upratal. Potom som požiadal či by nemohol nachvíľu zložiť reťaz a 

vybrať kolík lebo som nutne potreboval na wc.   

Šiel so mnou na wc a zlozil mi reťaz a vybral kolík. Hneď před som vykonal potrebu, spláchol umyl si 

ruky a vyšiel som von mi kolík zaviedol naspať do zadku. Tento krát bez lubrikantu. Reťaz mi nenasadil 

dokonca mi odopol okovy z rúk a nôh a prikázal mi nech si kľaknem ku dverám. Že pôjdeme spolu 

behať.  

Potom mi priniesol jock strapy – slipy  ohlo  chýba zadná časť čo zakýva zadok. Ale aj tak som ho mal 

zakrytý lebo som v ňom mal kolík z chvostíkom. Obliekol som si ich a obul sa a nasledoval ho k jeho 

autu. Tam mi prikázal vliezť si do kufru. Potom sme sa pohli, išli sme tak necelú hodinu autom presne 

to neviem lebo som nemal před sebe telefón. Keď sme zastavili  ohlo a  na lesnej ceste. Viem to preto 

lebo ma prišiel vybrať z kufra auta. Potom sme spolu šli po lesnej ceste kým sme nedošli k dosť dlhej 

lúke. Tam mi prikázal nech začnem behať od konca lúky naspať k nemu. Bol som zvyknutý cvičiť tak to 

bolo celkom fajn. Prvých 10 krát ale potom chcel aby som tu vzdialenosť zabehol na čas. A ak to 

nespravím načas tak bude nasledovať na koniec trest. Vzdialenosť ktorú som mal zabehnúť načas bola 

približne 200 metrov a dal mi nato 25 sekúnd. Jasne že som to nezvládol, dobehol som to za 30 sekúnd 

a vedel som že ešte  ohlo a nie je koniec. Prišiel som k nemu celý zadychčaný lebo som tu vzdialenosť 



behal už 12 krát a ešte raz aj na čas. Kľakol som si na kolená před neho a poprosil ho o trochu vody. 

Nato si rozopol nohavice a vybral svoj penis a bez slova rukou mi naznačil že vodu dostanem v podobe 

jeho moču. Mne to už bolo jedno tak som vzal jeho penis do svojich úst a čakal som kým sa mi ústa 

nenaplnia jeho močom, ktorý som prehltol. Potom mi prikázal robiť drepy. Mal som ich spraviť 50 a aj 

si ich počítať. Potom před som urobil 50 drepov mal som spraviť 30 klikov ale bol som dosť vyčerpaný 

a urobil som ich len 25 správne. Potom som už len ostal ležať na zemi a Pán mi prikázal nech idem 

odlomiť zopár prútov zo stromu.   

Doniesol som mu 2 celkom ohybné prúty a čakal som že ich na mne rovno vyskúša ale nestalo sa tak. 

Iba mi pripol vôdzku na obojok a šli sme naspať k autu. Tam som si vliezol do kufra a vydali sme sa 

naspať domov. Keď sme prišli domov išli sme rovno do pivnice. Tam mi prikázal nech si dám dole jock 

-strapy.  

Potom zapol bežiaci pás a musel som na ňom behať 20 minút. Potom mi prikázal zobrať do rúk činky 

a cvičiť z nimi zatiaľ čo on začal behať na páse. Po hodine cvičenia mi prikázal nech mu donesiem okovy 

a reťaz a tiež prúty z lesa.   

Všetko som priniesol a on mi nasadil okovy na ruky na nohy. Reťazou spojil nohy a potom tú reťaz 

pripútal o okovy ktoré boli na zemi a ruky mi pripol reťazou na kladku ktorá visela zo stopu. Takže som 

bol pripútaný nohami o zem a rukami o kladku na stope. Potom mi vložil do úst roubík poriadne ho 

utiahol takže dýchať som  ohlo len nosom. Potom vytiahol zo skrinky malý bič a poľný telefón. Ja som 

bol už celý vystrašený pretože som vedel že ma to bude bolieť. Bol som spútaný tak že som nemohol 

hýbať a videl som před sa môj pán hrá z bičom. Potom to prišlo, prvá rana dopadla na moje bradavky, 

druhá na brucho tretia pod pazuchy a potom zopár ďalších dopadlo na môj chrbát. Bolesť to bola riadna 

ale našťastie ma neudieral silno, udieral tak aby som to cítil ale nie tak aby som mal nejaké šmuhy 

alebo mi tiekla krv. Dával si pozor aby rani boli primerané a zároveň  časté. Mne len slzili oči od bolesti 

a dúfal som, že ho to prestane baviť. Keď už som bol celý červený tak prestal a nechal nech sa ukľudním. 

Utrel mi slzy a pobozkal ma a objal ale len nachvíľu.  Potom zobral do rúk prút a začal ma ním pomaly 

biť po vajciach po pár úderoch zobral do rúk  poľný telefón a ja som vedel že to najhoršie ešte len príde. 

Najprv mi pripol elektródy na vajcia a potom z ním začal točiť. Začal som cítiť elektrinu a bolo príšerné,  

skuvíňal od bolesti až kým neprestal. Bol som vážne vystrašený a prosil som ho pohľadom nech 

prestane ale jeho to začalo baviť lebo penis sa mu začal zväčšovať. A tak začal točiť znova a ja som len 

trpel a reval a reval. Myslel som si že už som prišiel o vajcia keď prestala a odopol mi elektródy a nato 

odopol aj mňa z kladky na stene. Ja som sa zosypal na zem a ležal som a plakal na zemi pričom som si 

chytal gule ktoré boli  našťastie celé v klietke. Bol som dosť vyčerpaný a ležal som na zemi dosť dlho. 

Počas toho před som ležal na zemi mi on odopol reťaz z nôh a ja som z nimi  ohlo pohnúť. Před som tak 

ležal na zemi videl som ho před všetko odkladá a do stredu miestnosti dal kozu z popruhmi a oprel o 

ňu prúty z lesa.   

Potom ma postavil a dal mi dole roubík. A začal ma hladiť po celom tele a bozkávať. Pusy som opätoval 

lebo to bolo super, bozkával som sa z ním a maznal dosť dlho. Potom ma prehodil cez kozu a pripol mi 

ruky aj nohy aby som sa nemohol hýbať. Potom mi vybral kolík zo zadku a odopol ho od klietky.  

Nakoniec zobral do rúk prút z lesa a dal mi zopár rán po zadku a aj medzi polky. Potom odložil prút 

nabok a vložil do mňa svoj penis. Bolo to bolestivé ale super zároveň. Začal z ním poriadne pohybovať 

hore a dole ja som  len vzdychal od bolesti a vzrušenia zároveň. Tempo stále menil raz do mňa vnikal 

rýchlo a raz pomaly , poriadne ma šukal a ja som spravil aj napriek tomu že som mal na sebe klietku 

z penisu mi začalo vytekať od vzrušenia semeno. Bolo to super a potom som zacítil před sa mi v zadku 

spravil on lebo som v sebe cítil jeho teplé semeno ale aj napriek tomu pokračoval až dokým sa do mňa 



nespravil po druhý krát. Potom odišiel celý udychčaný do spálne a ja som tam zaspal tiež celý 

vyčerpaný.  

Ráno ma prišiel odpútať a zobral ma do kúpeľne kde ma umyl a spravil mi niekoľko klystírov po sebe – 

do zadku mi dal hadicu a púšťal tam vodu dokým nevytiekla iba čistá voda. Potom sme spolu šli do 

spálne kde mi dal dole všetky okovy, obojok dokonca aj klietku a nechal ma nech si ho honím. Potom 

ma začal fajčiť on. Najprv mi masíroval gule potom si ch vložil do úst a začal nasávať môj už postavený 

penis bolo to super spravil som sa mu do úst viac krát a on si užíval tiež. Potom sme sa bozkávali, 

maznali on ma hladil po tele aj ja jeho a potom ma zase začal šukať. Pomaly do mňa vnikal a popri tom 

ma bozkával, potom ma otočil a poriadne ma šukal až pokým sme sa obaja nespravili. On sa mi 

vystriekal do zadku a som sa spravil len z toho že bol vo mne.  Bol to super. On mal super výdrž takto 

sme boli spolu celú nedeľu až pokým nenastal večer.   

Večer mi totiž naspať nasadil okovy, klietku, kolík a zase som bol jeho otrok /psík a nie chlapec před 

doobeda ale bolo to aj tak super. Před spaním mi dal zase výprask vareškou a šiel som spať so svojej 

klietky.   

  

*** 

  

Prešlo pár týždňov, počas ktorých sa opakovali dni  ja som presne vedel čo mám a čo nemám robiť aby 

som mu presne vyhovel. Počas týždňa bol na mňa tvrdý a vyžadoval poslušnosť a v sobotu si na mne 

vždy poriadne zgustol mučil ma a bavilo ho to. Ale Nedele, tie nedele stáli zato.   

 Po pár týždňoch mi vybavil prácu. Na 6 hodín denne aby som stíhal aj svoje povinnosti v domácnosti. 

Do práce ma odviezol ráno a po 6 tich hodinách zase vyzdvihol. Pracoval som každý deň od 6 ráno do 

12 tej u jeho známeho v sklade v obchode. Bola to dobrá práca.   

Každý deň som vstával o 5 tej pripravil som raňajky a desiatu pre pána potom som si obliekol veci ktoré 

mi pán vybral a šli sme do práce. Ja na 6 hodín ale pán na 8 niekedy aj 10, takže ma len počas obedu 

vyzdvihol a odviezol domov kde som si už dal kolík a bol som zase nahý a pripravený všetko upratať 

a pripraviť aby sa pán cítil dobre keď príde z práce domov. Venoval mi veľa času a ja som bol rád, na 

výprask som si už zvykol a bez neho som ani nevedel zaspať.   

Teraz je sú to už presne štyri mesiace odkedy sme spolu a dve mesiace odkedy pracujem. Som rád že 

mám nový život, pán je na mňa prísny a vyžaduje aby som splnil všetko čo povie ale zároveň vie byť aj 

milý a pozorný. Niekedy ma drží nakrátko (doslova) inokedy mi dá voľnosť. Viem že nie každý by chcel 

žiť takto ale mne to vyhovuje, mám úžasného aj keď prísneho pána, prácu mám kde bývať ale som 

šťastný lebo zo začiatku to bolo ťažké ale teraz spolu chodíme aj na výlety do prírody pri ktorých si len 

upevňujeme vzťah aj keď vždy viem že ho musím rešpektovať a urobiť čo chce inak zažijem svoje. 

Sobota je vždy o výcviku a aj keď ma mučí viem že to robí pretože ma má rád a ja vždy rád podstúpim 

všetko čo si vymyslí lebo viem že ja patrím jemu a ďakujem mu každý deň za tento nový život.   
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