
Bejvávalo…

Obřad začíná kolem desáté hodiny večer. Datum určí starší vojáci, obvykle probíhá pár dnů
před příchodem dalších nováčků. Mladí vojáci se jako každý den uloží ke spánku.
Vyhrazenou místnost předem  připravili k obřadu - dlouhý stůl nebo vysazené dveře jsou plné
jídla a piti, s obřadem se počítá čtrnáct dní dopředu. Uvnitř sedí starší vojáci a jeden po
druhém chodí pro nováčky; každý z nich má svého, ten ho opatruje a pracuje za něj.
Přede dveřmi nováčkovi nasadí na hlavu spacák, někde prostěradlo, není to však bezvýhradně
nutné. Pak zaklepe na dveře a ohlásí se: "Klofák ten a ten se jde nechat plácnout na půlku." 

V místnosti položí vojáka na zem; protože nic nevidí, pomáhají mu, aby se neuhodil, a začnou
ho bombardovat otázkami. Voják musí znát přesný počet dnů, který jim zbývá do konce
vojny, na otázku, kolik zbývá jemu, však musí odpovědět milión, údaj o zbývajícím počtu dní
nesmí prozradit, nesmí dokonce říci méně než je pravda, dokonce nesmí nadsadit o několik
stovek, jediná správná odpověď je milión.



Když starší vojáky pobaví, sundají mu z hlavy přikrývku a položí na postel; postel je bez
prostěradla a leží na ní tři spacáky. Do horního spacáku zavrtá voják hlavu, prostřední spacák
mu položíl na obnažený kífž, spodní na stehna, obnažena tak zůstává jen zadnice a rány, které
se sesmeknou nebo padnou vedle, nemohou vojáka zranit.



Počet ran Je proměnlivý, od dvaceti do dvou set. Záleží na tom, jestli byl nováček úslužný,
nebyl drzý, dokázal starší vojáky pobavit, nevyhýbal se rajónům. Tluče se koženým řemenem,
který se dědí z generace-na generaci, po obou stranách jsou podpisy starších vojáků kteří
obřad prováděli. Zhruba týden před obřadem naloží řemen do slané vody, ideální je, když se
řemen ve vodorovné poloze nezlomí. Avšak ne každá rána je vedena nejhrubší silou.

Z dobových dokumentů se pokusil zachránit pro budoucí pokolení M.S.
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