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Devotny
SKUTOČNÝ PRÍBEH

Tento príbeh sa začal takmer pred rokom, už častejšie som odpovedal na inzeráty
dominantov ale nikdy sa mi nepodarilo zažiť skutočnú akciu. A raz odpísal som na
inzerát a za niekoľko dní mi prišla mailom odpoveď v ktorej mi pán popisoval že má
záujem hlavne o absolútnu poslušnosť a výcvik otroka elektošokmi ale že sa nebráni
ani ďalším výchovným metódam ,
Čo však bolo rozhodujúce pochádzal z toho istého mesta a mal vlastné priestory.
Niekoľko dní sa striedali maily medzi nami v ktorých so mu navrhol takú menšiu hru ,
ja si prinesiem remeň a určím si počet rán ktoré mi ním vytne ak ich vydržím sme
skončili ak ich nevydržím stanem sa jeho otrokom s ktorým si môže robiť čo chce .
Oratom mi prišiel e-mail v ktorom stalo „ súhlasím navrhujem nezávislé stretko a po
ktorom môžeme isť na vec.“
Na druhý deň mi v maily určil kaviareń v ktorej sa stretneme a ako prílohu mi poslal
zoznam 20 mien ktoré sa mám naučiť.
V určenom čase som sedel v navrhnutej kaviarni keď si ku mne prisadol asi 50 ročný
slušne vyzerajúci muž, 170cm vysoký s krádko pristrihnutou bradou.
Čakáš ma? Áno Pane, odpovedal som. Usmial sa a spýtal sa ma na meno a sám sa
predstavil ako Peter. Chvíľu s ma vypytoval na moje záujmy a či som naozaj ochotný
absolvovať s nim výcvikovú lekciu. Zhlboka som sa nadýchol a povedal že áno.
A kedy bi si mal čas ? odpovedal som že kedykoľvek.
Aj hneď? Aj hneď znela moja už trochu neistá odpoveď.
A remeň máš ? prikývol som
No dobre ale naozaj si to dobre rozmysli! A koľko uderou remeňom vydržíš? Po
krátkom zaváhaní som povedal 10. Hm a môžem ten remeň vidieť ? Prikývol som.
Tak ukáž. Z tašky som vytiahol pripravený remeň. Vzal ho do ruky prezrel si ho.
Pokrútil hlavou a povedal „ tak to určite nie to je málo to musíš pridať „ zatočila sa mi
hlava „ dobra 25 „ no to je už lepšie .
Aby sme si rozumeli ja ti týmto remeňom vytnem 25 po holom zadku Ak ich vydržíš
sme skončili a čau môžeš isť ale ak predtým povieš že dosť tak nastúpi moje
elektrina a budeš mojou sexuálnou hračkou, súhlasíš? Prikývol som.
Opäť si prezrel remeň ktorým sa pohrával a povedal:“ no tak to sa budem musieť
poriadne snažiť , tak poďme.

Vyšli sme na ulicu a po niekoľkých minútach chôdze sme stály pred tuctovým
panelákom,
Ešte raz sa ma opýtal či som si to nerozmyslel a potom sme vošli . ani som poriadne
nevnímal na ktorom poschodí sme vystúpili z výťahu a v vošli do bytu .
Trochu ma zarazilo že byt bol úplne prázdny a a zrejme ho práve zrekonštruovali,
Vstúpili sme do jednej z izieb v ktorej bol stôl s akousi krabicou plnou drôtov , čierne
kožené kreslo ktoré malo na opierkach na ruky a na nohách pripevnené kožené
remene gauč potiahnutý čiernou koženkou uprostred ktorého bola akási tvrdá čierna
poduška.
Tak asi začneme, povedal. Daj mi ten remeň a vyzleč sa.
Úplné? spýtal som sa
Áno úplné do naha.
Pomaly som sa vyzliekol môj pán ako ho odteraz budem volať mi na ruky i nohy
pripol kožené putá.
Ľahni si na gauč tak, aby si mal zadok presne na tej poduške.
Poslúchol som. Ľahol som si na brucho s vysoko vystrčeným zadkom. Vystrel ruky
i nohy ktoré mi priviazal ku nohám gauča tak aby sa moje telo poriadne naplo.
Hm máš pekný biely zadok skonštatoval môj pán ostatne môžeš kričať koľko chceš
nikomu to tu nebude prekážať.
No tak 25 na holú. Začíname.
Remeňom mi zľahka poplieskal po zadku, akoby bral mieru zahnal sa remeň ktorý
s ostrým plesnutím dopadol na môj zadok. V prvom okamihu sa mi zdalo, ako by ma
zasiahol elektrický uder ostrá bolesť explodovala v celom tele a priam som cítil ako
mi na mojich polguliach naviera poriadne „ jelito“. Môj pán počkal niekoľko sekúnd,
asi čakal kým bolesť odznie a švihol opäť tento raz remeň dopadol na spodnú časť
zadku kde začínajú stehná.
Po desiatom údere som cítil, že exekútor predlžuje prestávky medzi údermi a že
údery sú čoraz prudšie bolesť začínal byť neznesiteľná pri 15 švihnutí vložil do úderu
celú váhu svojho tela a tento uder zo mňa vyrazil prvý tiahly výkrik. Pri 20 som zúfalo
zakričal „ dosť pane dosť „neviem či schválne alebo už nemohol zastaviť švih ale
dostal som ešte jednu ranu a potom prestal.
No vidíš tak to si asi moc trúfol a teraz si môj otrok.
Odviazal mi ruky i nohy a prikázal vstať. Sadol si do kresla a prikázal „kľakni si predo
mňa“.
Bes slova som splnil jeho príkaz „vyzuj mi tenisky a potom mi budeš bozkávať nohy.“

Vyzul som mu podľa príkazu tenisky s sklonil sa ku jeho nohám ktoré som mu
pobozkal.
A pekne oblízať začal som mu oblizovať striedavo pravé i ľavé chodidlá .po chvíli mi
prikázal vstať . no a teraz si vyskúšame ako sa môj otrok pripravil na dnes predkloň
sa „ okamžite som príkaz splnil môj pán vzal zo stola akýsi lesklí kovový predmet
z ktorého vychádzal drôt pristúpil ku mne a tento predmet mi zasunul do analneho
otvoru, sadni si do kresla keď som si sadol priviazal mi pripravenými putami nohy
i ruky .zo stola vzal dva ďalšie drôty na ktorých bolo pripevnené kovové svorky ktoré
mi zacvakol do prsných bradaviek pochopil som že sú to elektródy na mučenie
elektrinou . poslednú štvrtú mi pripol pomocou kovového krúžku na pohlavný úd .
Poslal som ti zoznam mien ktorý si sa mal naučiť naspamäť z toho ťa teraz
vyskúšam za každú nesprávnu odpoveď ťa potrestám ak bude nesprávnych
odpovedí viac ako polovica dostaneš ešte osobitný trest .teraz dostaneš prvý
elektrický šok aby si vedel čo ťa čaká.
Pristúpil ku stolu na ktorom bola akási krabica s elektrickými ovládačmi a vedľa nej
batéria.
Sadol si na stoličku pri stole natiahol ruka a stislo akýsi spínač .prsnými svalmi mi
prešlo prudké zašklbmutie ktoré trvalo asi 5 sekúnd.
Tak toto bola ukážka a upozorňujem ťa že s každou nesprávnou odpoveďou budem
intenzitu i dĺžku úderu zvyšovať.
Číslo jeden? Peter. Správne. Číslo päť ? .......?? no? Ján? Chyba! Ruka stisla spínač
opäť som zacítil šklbnutie ale oveľa silnejšie , oje prsné svaly sa chveli akoby
vlastným životom a bradavky na ktorých som mal štipce desivo štípali ako keby ich
niekto skrúcal.
Číslo päť? ........neviem.
Ruka preladila akýsi spínač a pán opäť zmačkol spínač. Tento raz som pocítil uder
elektriny medzi prsnými bradavkami zadkom prudký krč mi skrútil telo a v ritke som
pocítil bolestivé sťahy ktoré trvali niekoľko sekúnd.
Číslo sedem Ivan správne číslo desať .......... neviem.
Opäť preladil akýsi spínač a stisol. Akoby ma zasiahol blesk! Uder prišiel do zadku
a na pohlavný úd desivá bolesť mi trhala prirodzením , ktoré sa však akoby zázrakom
stoporilo a súčastne som zacítil pocit silného vzrušenia.
Číslo tri? Jan správne číslo pätnásť .........Alex?!
Chyba a opäť som pocítil bolestivý trest medzi zadkom a bradavkami číslo sedem
alex správne číslo dvanásť Jan chyba a opäť som pocítil úder do prirodzenia ale
tentoraz sa mi zdal o ničo slabší a opäť sa mi parádne postavil . Číslo dvanásť ?
Neviem opäť ľahší šok číslo ,,,,??? Číslo ???? Pršali otázky na ktoré som nevedel
odpovede a za každým som dostal elektrický úder a stále častejšie do zadku
a pohlavného údu ktorý mi tvrdo stoporil a pri každom údere som pociťoval okrem

bolesti i silnejúce vzrušenie pri myslím 20. alebo 25. elekrošoku som cítil že sa blíži
moje vyvrcholenie a ja som sa prudko vystriekal ....v živote som nezažil také prudké
vyvrcholenie.
Ale ale čo to máme tak teraz ťa musím naozaj potrestať povedal.Vstal a odopol mi
elektródy .
V bradavkách ktoré boli dlho stlačené kovovými svorkami som zacítil prudkú bolesť.
Vstaň a ľahni si opäť na lavicu prikázal .poslúchol som a opäť mi priviazal ruka i nohy
.
Pomali pristúpil ku stolu z ktorého vzal asi 60centimetrovú palici na ktorej konci bol
pripevnený takmer metrový na prst hrubý remeň ktorý sa ku koncu o niečo zužoval
tak mal si 14 nesprávných odpovedí tak dostaneš 14 rán bičom. A potom ....
Položil bič opäť na stôl a začal sa pomaly vyzliekať. Keď si stiahol nohavice vzal bič
a otočil sa ku mne. S údivom som hľadel na jeho prirodzenie z hustých chlpov mu
visel aspoň 20 centimetrový úd.
Postavil sa ku mojej hlave rozohnal sa a prudko švihol. Bič dopadol pozdĺž chrbta
a jeho konček sa zahryzol do už dostatočne zmasakrovaného zadku. Jeden. A opäť
švihol, dva, a opäť a opäť
Do hlasitého plieskania biča sa ozývali moje výkriky pri 14 rane som takmer zamdlel.
Môj pán odložil bič a ja som si všimol že i on je mimoriadne vzrušený jeho úd mu
stál bol mierne prehnutý a dosahoval naozaj nevídanú dĺžku i hrúbku.
Pristúpil ku mne odzadu a naolejovaným prstom mi vnikol do zadku. Chvíľu sa sním
pohrával a keď usúdil že je dostatočne premastený som pocítil ako mi priložil ku riťke
žaluď a následne mi prudko vrazil celú dĺžku svojho údu do zadku. Rukami ma chytil
za boky a tvrdo ma začal preťahovať Mal som pocit akoby ma narážali na kôl .
Vzápätí som pocítil sa do mňa vystriekal.
Potom ako sa uspokojil ma odviazal prikázal mi obliecť sa. Tak čo spokojný opýtal sa
mlčky som prikývol.
Po niekoľkých dňoch som mu poslal mail v ktorom som požiadal o termín ďalšej
lekcie. Ale nedostal som odpoveď. Ani hľadanie v paneláku neprinieslo žiaden
výsledok. V byte bývali starší manželia, ktorý ho práve kúpili a o žiadnom Petrovi nič
nevedeli. Tak zostal tento zážitok jedinečný no a keby môj pán náhodou čítal tento
príbeh nech sa mi ozve prostredníctvom mojej prezentácie.
Devotny
www.spankboy.cz

