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KARTY 

 

Na strednej sme hrávali karty v prestávkach. Rodičom som zvykol uštipnúť nejaké 

drobné, aby som mohol hrať karty. Raz sa mi dobre darilo a vyhral som peknú kôpku 

peňazí.  

Na záver vyučovania, spolužiak čo býval neďaleko školy navrhol aby sme išli k nim 

a pokračovali v hre. Mne sa darilo, preto som súhlasil.  

 

No karta sa obrátila a ja som prehral úplne všetko. Chcel som odísť no chalani ma 

zastavili, že môžem hrať o oblečenie a keď  vyhrám tak si ho odkúpim. Nakoľko som 

ešte netušil, že sa chalani dohodli a hrali proti mne. Najprv som dal topánky, 

ponožky, sveter, košeľu, nohavice, spodky, tielko a ostal som len v bielych slipoch. 

Keď som prehral aj tie, nechcel som si ich dobrovoľné stiahnuť, lebo som sa hanbil 

byť nahí. Chalani sa vrhli na mňa a o chvíľu som ležal na zemi nahí. Strašne som sa 

hanbil....... 

 

Tak dnes asi  končíme, navrhol domáci spolužiak. Chcel som si vziať veci, no chalani 

mi ich vzali, že to sú ich veci a ja nech si ich odkúpim alebo idem domov ako Adam. 

Súhlasil som z odkúpením. Prvý začal spolužiak u ktorého sme boli a ukázal mi jednu 

moju topánku, sveter a a ponožku. Zajtra mi dáš v škole 30 koruny a dnes dostaneš 

odo mňa 30 rán trstenicou. Peniaze donesiem, no výprask nie. No to už boli na mne 

ostatný chalani, ktorý ma natiahli cez kreslo a ja som ostal s vystrčeným zadkom. 

Vtom cvak a už som aj zvečnený, nahí, natiahnutý. To aby si nezabudol zaplatiť. 

Vzduchom  niečo par krát naprázdno zasvišťalo, mierne som sa pozrel za seba a to 

už spolužiak nacvičoval s trstenicou. Auu, zvrieskol som keď dopadla prvá rán 

a vzápätí ďalšia. Zapchajte mu ústa, veď ho budú počuť susedia. Vidím nejakú bielu 

handru, no pozriem lepšie a to sú moje roztrhané slipy. Nechcel som otvoriť ústa, no 

niekto mi celou silou stisol vajcia a ja som od bolesti vykríkol, no a celé slipy boli 

v ústach. 

 

Nasledovali ďalšie rany, bránil som sa, no nemalo to zmysel, zadok ma štípal, cez 

slipy v ústach som chrapľavo kričal. Nastalo uvoľnenia a ja som sa mohol postaviť. 

Vytiahol som oslintané roztrhané slipy z úst.  Chalani sa smiali na mojom zadku. 

Spolužiak otvoril skriňu v ktorej vo vnútornej strane bolo veľké zrkadlo. Chceš sa 

pozrieť? Na zadku bolo 30 červených čiar, prešiel som si po zadku rukami a zacítil 

som malé hrbolčeky, po každej rane. Vtom ďalší spolužiak vytiahne druhú ponožku, 

košeľu, nohavice a tielko. Mne donesieš 40 koruny a dostaneš 40 rán a vytiahol môj 

opasok z nohavíc. 
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Chalani nebláznite, veď donesiem zajtra peniaze, i keď som nevedel kde toľko 

peňazí do rana vezmem, to si rodičia všimnú. No to som bol už zase natiahnutý cez 

kreslo. Zapchal si ústa. Vzal som slipy a narval som si ich dnu. V tom už na zadku 

dopadla ďalšia rana. Nebolo to také štipľavé ako po trstenici ale viacej to bolelo. 

Opasok bol predsa len širší a zasiahol väčšiu časť zadku. Po každej rane som 

vykríkol cez zapchaté ústa  a snažil som sa uprosiť aby tu bitku vzdali, no čím viacej 

som prosil, tým viacej sa smiali a ja som mal už slzy na krajíčku očí. Konečne 

dopadla posledná rana.   Keď mi uvoľnili ruky tak som si  hneď začal hladiť zadok. 

Pozrel som do zrkadla, zadok bol celý červený. 

 

No ja mám u teba len desať korún, povedal ďalší chalan a vytiahol spodky. No a tých 

10 rán vydržíš a tľapol si dreveným lopárom do dlane ruky. Prosím, už ma nebite, 

veď vám dám peniaze, len ma už nebite. Podsunul mi uslintané roztrhané slipy. No 

odmietal som si prehnúť ale chalani boli v presile a ja som už zaujal predošlú polohu 

a na zadok mi dopadla prvá rana dreveným lopárom, zvrieskol som a rýchlo som si 

do úst pchal slipy. No a ešte tu máme jednu topánku a tieto uslintané slipy, tie by 

mohli mať aj väčšiu cenu, čo poviete chalani, tie sú originálne. No donesieš 20 korún 

ale dostaneš 25 rán. Šepol niečo domácemu spolužiakovi, ten sa usmial a prikývol. 

Za chvíľu prišiel s hadicou na sťahovanie vína. Takúto má aj dedo a keď 

neposlúchame tak s ňou dostaneme. Parádne to štípe..... Ale chalani 

nebláznite.........to som už ale zase bol prehnutý a spolužiak celou silou šľahol 

hadičkou po zadku. Prestaňte, prosím, prosíkam cez plné ústa,  no   chalani ako by 

boli hluchý a ja som dostaval hadičkou po zadku. Už to nemôžem vydržať a začínam 

plakať. Vtom cvak a môj urevaný xsicht je zvečnený. No ale nielen on, chalani si 

urobili niekoľko fotiek i s mojím zadkom........rýchlo som na seba nahádzal oblečenie 

a utekal domov.  

 

Ráno v škole chalani pýtali peniaze, po škole vám ich donesiem, sľuboval som. No 

peniaze som nemal a nevedel som ako im to vysvetlím.  

 

Zo školy som chcel rýchlo zdrhnúť domov, no chalani ma chytili a zavliekli ku 

spolužiakovi. No kde sú peniaze? Neeemám, no zoženiem a donesiem, koktavo 

uisťujem chalanov. 

Odvliekli ma do pivnice, vyzleč sa. Pokrútil som hlavou na nesúhlas. Vyzleč sa 

dobrovoľne.                                                                      

Chalani nebláznite, so slzami v očiach hovorím chalanom. No to ma už držia 

a domáci spolužiak drží nôž v ruke a naznačuje , že s ním rozreže sveter. To nie, nie, 

prosím, dobre vyzlečiem sa. Holého ma priviazali o drevenú hradu a samozrejme 

urobili foto.......no a ideme vyvolať film, pripravili si misky, zhasli svetlo a začali niečo 

robiť......na silónovú žinku pripínajú mokrý papier......keď  skončili a zasvietili, na 

žinke viseli moje fotky. Na koľko si ceníš tieto fotky? Zajtra ráno  budú peniaze, ináč 

ich rozvešiame po škole po nástenkách.......ale že si nesplnil svoj sľub dnes dostaneš 

poriadny výprask, aby si si zapamätal, že máš sľuby plniť. 



Pevnejšie ma uviazali o hradu. Jeden má trstenicu, druhý opasok, tretí hadicu na 

sťahovanie vína....no ty si vezmi tento kábel, podal domáci spolužiak poslednému. 

 

Začali ma postupne mlátiť každý dal po jednej rane ......kričal som....no do úst som 

dnes dostal  ponožky.....a znova za sebou pokračovali a ďalšie kolo, ďalšie, ďalšie, ja 

som vydával rôzne zvuky a onedlho som sa znova rozreval, chalani sa len smiali 

a mlátili môj boľavý zadok....cítim niečo teplé na zadku......aha chalani, už mu tečie 

krv......ešte nasledovalo niekoľko rán. Tak čo prinesieš peniaze? Prikyvujem na 

súhlas......no aj napriek tomu som dostal ďalšie kolo po zadku, to aby si nezabudol. 

 

Ráno som vzal stovku a odniesol do školy a spolužiaci mi dali fotky ......no večer 

mama prišla na to že v rodinnom rozpočte chýba sto koruna, pýta sa otca no on 

o ničom nevie. Nevzal si peniaze? Koktavo vyslovím nieeee. Neklam osopil sa otec. 

No ja stále zapieram. Odišiel, no onedlho sa vrátil a v ruke ma bičík, na poháňanie 

dobytka, s ktorým mi švihol po stehnách. Štípalo to aj napriek tomu že som mal na 

sebe tepláky. Nechápavo pozriem na neho, a mysľou mi prebehne, veď som už veľký 

na výprask...veď už roky sa ma rodičia ani nedotkli, a kedysi len tak rukou, keď bolo 

moc zle tak opaskom.... No? Kde si dal peniaze, no ja zapieram ďalej a otec začal 

bičíkom šľahať po mojom zadku a stehnách a ja kričím od bolesti. No dobre, povedal 

otec po skončení výprasku. Od teraz máš zakázané vychádzať von a zakázané 

pozerať televízor, do doby kým sa nepriznáš, kde si dal peniaze. Po škole máš 30 

minút na to aby si bol doma. Cez prázdniny pôjdeš na brigádu a tú stovku vrátiš......... 
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