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Jardo: SPLÁCANIE DLHU

Hazard, dlhy.....treba splácať, ako protihodnota bude účasť na súkromných stretnutiach
v duchu spanku, BDSM......
Na prvé dohodnuté stretnutie idem s malou dušičkou, plný očakávania. Viem, že v
úvode mam zabezpečiť privítanie hostí, potom som k plnej dispozícií domáceho pána.
Vchádzam do vily, je tu akési prítmie.....v malej neútulnej izbici sa mam úplne vyzliecť,
aj boxery, ponožky a dostávam tmavú uniformu, bielu košeľu a biele ponožky. Chcem si
vziať svoje boxery, no je mi to zakázané, že budem naostro. Keď som si však obliekol
nohavice mal som nezvyčajný čudný pocit a cítim ako mi tvrdne penis. To neušlo ani
pohľadu domáceho pána, ktorý sa len pousmial.....
Pri vítaní hostí, som mal stále zlý pocit, že som oblečený naostro a niektorý si aj všimli
ako sa mi odúvajú nohavice.....
Po uvítaní hostí domáci sme sa presunuli do pivničných priestorov a pán sústredil
pozornosť všetkých prítomných na mňa s výsmechom ako som vzrušený a že sa určite
teším na úvodný výprask od domáceho pána. Cítil som ako sa červenám v tvári, srdce
mi bilo, začal som pociťovať strach. Domáci pán mi nariadil vyzliecť si sako z uniformy,
nohy sa mi podlamovali. Rozsvietili sa svetlá nad drevenou kladou. Kým som si
uvedomil čo sa deje, už som mal v nej hlavu aj ruky. Pred ústami mi Domáci pán máva
rákoskou, a kričí, bozkávaj ju. Mám neskutočný strach, v živote som s ňou nedostal,
bozkávam ju kým ju mam pred ústami.
Zasvišťalo vzduchom a ucítil som prvú ranu, zaštípala, no držal som sa. Vzápätí druhá,
tretia štvrtá....pán, ma s rákoskou pošúcha po zadku a vtom zacítim ďalšiu ranu,
nevydržal som a vykríkol som od bolesti.......čím viacej som kňučal bolesťou, tým boli
údery dôslednejšie a štipľavejšie. Keď som už kričal bolesťou a domáci pán odkladal
rákosku , myslel som že to všetko už dnes skončilo. No ja som ostal stále spútaný v
klade. Domáci pán s hosťami sa občerstvovali a mne zadok horel.
Po prestávke, domáci pán ponúkol môj zadok ostatným hosťom. Niekto mi stiahol
nohavice pod kolená a vyhrnul košeľu. Predo mnou stojí mohutný svalovec a v ruke drží
kožený remeň, ktorým máva pred mojimi ústami. Uvedomil som si, že ho mam znova
pobozkať . Už po prvej rane zrevem od bolestí, kričím jajkám no rany dosadaj na môj
zadok, už si ani riadne neuvedomujem bolesť. Svalovec odkladá svoj nástroj, hostia sa
občerstvujú, niektorý študujú môj zbití zadok, ja sa v duchu uspokojujem, že sme už
skončili, no mýlil som sa. Domáci pán znova ponúkal môj zadok ja som v duchu
preklínal celí môj dlh. Ani som si neuvedomil ako bozkávam širšiu plácačku, zadok celí
horí, ja kričím, prosím o odpustenie, sľubujem........
Keď ma odopínajú z klady, uľavuje sa mi, no nohy sa podlamujú. Konečne koniec.....no
to bol ale omyl.
Už ležím nahí, spútaný na trestnej lavici. Z oboch strán stojí chlap s bičom v ruke a na
striedačku mlátia môj zadok. Od bolesti som sa rozplakal ako malý chlapec. Cítim že mi
praskla koža na zadku a steká nejaký pramienok krvi.
Po vykonanej exekúcii na mojom zadku môžem opustiť trestnú lavicu. Daj sa na štyri a
po uctievaj pánom nohy, nechápavo som pozrel na domáceho pána, no ten nadstavil
svoju nohu a švihol ma bičíkom po chrbte. Začal som mu bozkávať nohy a prosiť i
ďakovať.

Uvedomil som si, že som ostal sám nahý a nevládny na dlážke
pivnice......................pred odchodom domov som dostal od pána lístok. Až vonku pod
svetlom som si ho prečítal. Bol tam určený termín budúceho výchovného stretnutia. No
to určite, blyslo mi hlavou. Už nikdy viac takýto výprask. Musím zohnať peniaze a rýchlo
vyplatiť dlh.
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