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Pepino: 

MOJE HONÍCÍ A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
 
 

Na základní vojenskou sluţbu jsem se vůbec netěšil! 
Byl jsem od mládí trochu silnější a nesportoval. Očekával jsem tedy problémy s během a  
náročným výcvikem. Utěšoval jsem se, ţe se dostanu jako vyučený montér spojů ke 
spojařům. K mému zděšení zněl povolávací rozkaz k průzkumné jednotce. Moje obavy se 
naplnily! 
První ranní rozcvičku jsem absolutně nestíhal, po nekonečném běhu následovala řada  
cviků se závěrečným kačecím pochodem ve dřepu, to jsem jiţ myslel, ţe vypustím duši! 
 
První společné sprchování na vojně bylo i erotickým záţitkem, neboť celá četa asi 30 na- 
hých vojáků se mydlila a sprchovala zhruba 30 minut i se závěrečným vysušením ruční- 
kem. Tehdy mně zaujala řada velkých penisů, které se mně zdáli o něco větší neţ můj jen  
15/5. Vojín RUDA z vedlejší velitelské čety byl svým penisem gigantem sprchování –  
určitě 18 – 20 cm. Strašně se mně líbil a pozoroval jsem jej stále se mydlící mýdlem a pro- 
vádějící hygienu. Zbylý čas 20 minut jsem strávil v blízkosti RUDY. Pro mě to však byl  
ještě další velký objev, protoţe já nejsem obřezán, takţe moje předkoţka nešla přetáhnout  
přes ţalud. Ocas RUDY však svítil svým penisem neskutečnou velikostí a také pěknější 
neţ ten můj. 
 
Vojenské prostředí na mně působilo tíţivě, ale současně jsem zjistil, ţe být v přítomnosti 
tolika mladých kluků mně celkem dělá dobře.Byl jsem jiţ zvyklý z internátu učiliště na  
různé občasné hoňky s některými učni a i některé erotické záţitky. 
Na vojně jsme však jiţ byly vyspělejší a síla ohonů a pěkných těl byla také jiţ ukázkovější. 
Moje sexuelní vybití si ţádalo občasné onanování, které však dosti dobře nešlo na společné  
loţnici muţstva zvláště před mazáky a velitelem druţstva a ani v noci. Vyhledával jsem si 
náhradu na WC, nebo mimo objekt průzkumné čety. 
Jednoho večera v osobním volnu se mně podařilo setkat s RUDOU z velitelské čety. 
Navštívili jsme pod divizními sklady stodolu se slámou, kde se nacpávali vojenské 
slamníky na spaní. 
Jiţ to, ţe RUDA souhlasil, ve mně způsobovalo ohromné vzrušení a snad i těšení se na  
opětné spatření jeho skvělého gigantu! Vzrušení bylo po celém těle! Po několika krocích  
ve slámě, jsme skončili na balících slámy. Rozepínání opasků a postupně maskáčů, jiţ  
dávalo tušit co vše se bude asi dít! Moje zelené vojenské trenýrky se jiţ začali promokřo- 
vat jakousi průhlednou čirou mazlavou tekutinou. RUDA mně vysvětlil, ţe se jedná o první 
výrony předsouloţního sekretu, čili jakousi průhlednou mazlavou tekutinu, která mně  
různě vykapávala ze špice penisu jak mně RUDA vysvětlil. 
Pravé bílé semeno však muselo být teprve ušleháno! Můj penis byl však ztopořen a očeká- 
val prohonění od RUDY. 
Balíky slámy nám vytvářely jakousi bariéru a také skrýš.Přesto RUDA rozhodl, ţe naše  
vzájemná vojenská výpomoc bude pokračovat aţ v zadní  části stodoly, kde nás nebude  
moci někdo překvapit a vyrušit! Nastalo to! 
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Prvně j;sem si mohl sáhnout na takový obrovský ohon a v klidu si jej promačkat přes tvrdé 
maskáče. Ruda to pochopil včas a  maskáče spustil dolů ke kanadám. V tu ránu však  
vystřelili trenýrky s jeho stoţárem, napnuté tak, ţe se snad jeho ohon do nich nemůţe ani 
vejít! Proto ho také vyndal!!! To jsem jiţ opravdu slintal a neubránil jsem se ho začít  
pořádně tříti od kořene nahoru. Měl jsem snad miniaturní ruku, protoţe jeho průměr 5 cm 
se mi nemohl stále vejít do ruky. Pokud tam jiţ byl, tak stále vykluzoval! 
RUDA se usmíval a říkal, ţe mně to předvede svojí rukou . 
Také ţe ano, - ukázal to , bylo to fantastické krásné svištění s velkým ptákem kde 
předkoţka lítala od kořene aţ zase po ţalud, kterého vţdy překryla, aby se pak zase 
s RUDOVOU rukou vrátila dolů ke kořeni a chlupům. 
Čvachtající symfonie onanovaného Rudova ptáka byla krásnou předváděčkou a trvala  
asi 10 minut, pak jsme přešli na další akce. 
RUDA byl celkem přítulný typ, nutno dodat, ţe v tehdejší době to vše byl vţdy risk, 
neboť jsme mohli být označeni za homosexuály.  V Německu, u nás i v dalších zemích 
byla HOMOSEXUALITA trestná ještě v 80letech!!!! 
Nikdy jsem nevěděl na koho narazím a kdo mně udá, nebo třeba jen pomluví! 
Přešli jsme na další honící akce. RUDA tentokráte stahuje maskáče a vojenské trenýrky 
mně. Začínáme si tříti vzájemně ohony. RUDA uměl výborně honit od kořene nahoru,  
měl zkušenosti od svého velkého 20 cm ptáka. To však nemohl moc dobře provozovat 
u mého 15 cm ptáka, protoţe jsem mněl malou délku. Spíše se musela honit horní polovina 
mého ptáka mezi prsty. Kaţdý jsme tedy měli své zkušenosti z dřívějška. 
Poloţení ve slámě nás rajcovalo tu a tam píchnutím konců stébel slámy do koulí, zad ale i 
prdele, RUDA pak lépe přiráţel,  – fantastický koncert honičů se zase rozehrál a bez 
dirigenta! 
Řádné promnutí koulí a vytahování aţ k prdeli nás téţ vzrušovalo. Předvedl jsem zase  
RUDOVI co dělám já. Uchopil jsem ho ze zadu levou rukou pod půlkami za koule  
přitom prst jsem mu vrazil do análu! RUDA mírně vyjíkl, ale líbilo se mu to – neboť tam 
je také jedna z erotických zón! Dráţdění pokračovalo zbývajícími 4 prsty mnutím 
rudových koulí. Pravou rukou pak honěním jeho neskutečně velkého giganta! RUDA byl v  
sedmém nebi a spokojeně vydýchával aţ mruněl. 
Tenkráte stačila jen málo, - malá chvíle a jiţ se spustila ta ona sličná niagára semen s jejími 
vodopády z RUDOVA penisu! 
Čerstvě vyrobené a našlehané vařící semeno potřísnilo jiţ mé prochladlé nahé tělo – byl  
jsem blahodárně obšťastněn a velice se mně to líbilo. Olízl a ochutnal RUDOVO semeno s  
typickou vůní. Chuť však byla mírně nakyslá, - neboť jsme byly náročně proháněni na 
cvičišti a semeno tak nestačilo tolik dozrát jako mazákům! A také výţiva stravování nebyla 
aţ tak výtečná. Mazácké semeno chutnalo sladčeji – viz další povídky. 
S RUDOU jsme se pak po letech potkali v Ústí nad Labem a vzpomínali na naše vojenské 
hoňky ve skladišti slámy. 
 
Areál kasáren však umoţňoval spousty míst kam se uměl a mohl správný průzkumák zašít! 
Dostal jsem se také jednou na správu budov pro nějaké fasování. Skladník tam mněl řadu  
různých materiálů týkajících se údrţby a správy objektů kasáren. 
Upoutal mně tam asi 4m ţebřík! Byl poloţený na sedácích  2 ţidlí. Uprostřed pod ním  
byla ţíněnka a také sloţená deka jako podhlavník pro leţení na ţíněnce. Skladník mně 
vysvětlil, ţe je to pro takové vojáky jako já, kteří tam přijdou! Stále jsem nechápal o co  
se zde jedná! 
Skladník však zařval vojenský příkaz svléknout se do naha  a sám se také svlékl. 
Nastalo první zahřívací kolo, kdy mně a vzájemně pak se prohonili oba naše ocasy. 
Po dostatečném ztopoření, mně skladník řekl, ţe si mám lehnout na záda jako na posteli a 



on pak na břicho s prostrčeným penisem mezi příčkami ţebříku,-jeho obrovský penis jsem 
mněl těšně před ústy! 
Musel jsem si ho tam zasunout! Zprvu docházelo k vykluzování obrovského skladníkova  
penisu z mých úst. Po krátkém doladění se však akce ţebřík stávala dokonalou záleţitostí. 
Skladník mněl jiţ v tom praxi a holubi řádně komandoval jak to mají správně dělat! 
Tehdy jako 18-letý mladík jsem stříkal za chvíli – stačila malá chvíle vzrušení! 
Skladník byl druhoročák s klidným zázemím a bez výcviku! Také s vydatnou stravou. 
Jeho semeno bylo zcela jiné neţ prvoročáků při výcviku! 
Bylo chutnější, sladčí a se smetanově kulatou příchutí – podobné svíčkové omáčce! 
Slízal jsem skladníkovi i okolí penisu a i ten přídavek semene. 
Skladník ocenil moji přičinlivost a nabídl mně po skončení akce ţebřík, ještě závěrečnou 
masáţ! Sdělil mně jestli bych chtěl být povýšen  na osobního honiče, a ţe mně odmění 
povyšovacím mazáckým vojenským výchovným výpraskem. Souhlasil jsem tedy s tímto 
vojenským povýšením. Mazák mně postupně sázel rány na holé půlky vojenským  
opaskem – řemenem, s komentářem – to abys vzpomínal na povýšení a na akci ţebřík! 
Vzpomínání mně i tak vystačilo na několik dní, protoţe jsem si nemohl řádně sednout! 
Za týden jsem se však opět hlásil skladníkovi – potřeboval jsem to! 
 
DNES JIŢ TOMU ROZUMÍM!  
Lékaři vysvětlují, ţe VÝPRASK ZMOBILIZUJE NERVOVÝ SYSTÉM.  
Člověk se dostává do neuvěřitelné pohotovosti! Výprask sice bolí, - záleţí také  
jak je vedený a kolik ho je. 
Avšak těsně po vykonání, - případně za určitou chvíli dochází k jakémusi uvolnění  
blahodárnému pocitu očištění – jako při osvěţující sprše. Taktéţ i částečným pocitům  
příjemným, i někdy k  pocitům blaţenosti. Řada lidí se po takovéto masáţi cíti uvolněněji , 
dobře a svěţe! 
Proto také řada lidí častěji vyţaduje výprask a seznamky spank a další jsou přeplněné! 
Nakonec různé šlehání dokonce březovými metlami se provádí běţně i při koupeli 
v RUSKU i jinde. Je to i oblíbené pro rozproudění krve v těle. 
Někteří jedinci se nechají řezat aţ neskutečně - brutál. Řada lidí se bičuje i sama. 
Nakonec i zpráva ţe i papeţ PAVEL II. se bičoval důtkami a spal na studené podlaze, jako 
pokání a určitý druh pomoţení ke spokojenosti  a hlavně vyrovnanosti osobnosti! 
 
Moje záţitky z útvarů v severních Čechách byly přerušeny, neboť jsem byl vybrán do 
poddůstojnické školy a později i do kurzu staršinů. 
 
U útvaru v Rakovníku jsem se snaţil o přiblíţení k vyhlídnutým cílům a získání 
oblíbeného vojáka. Prvoročácký příjmač pro ostatní vojáky skončil, mně však pokračoval  
náročný výcvik dále ve zmíněné poddůstojnické škole. 
Nemohl jsem zde ani tolik onanovat, neb vysílení z výcviku bylo jiţ takto dosti velké. 
Přesto jsem to někdy zkusil. Potvrdil jsem lékařům, ţe kdyţ je člověk přesto mnoho 
vytíţen, ţe se onanie nemusí bát,- má na ni stejně chuť. Otázka je pak totální únava ve 
spojení s předchozí prací a výstřikem.Ale cítil jsem se stejně dobře. Nakonec byl jsem ještě 
mladý. 
Kurz staršinů byl jiţ volnější, víceméně učebnový, kde jsme psali spíše poznámky do 
šešitů od přednášejících. PEPA mněl opět štěstí, protoţe v kurzu byl také výsadkář PAVEL 
z vedlejšího útvaru, kde PEPA nastupoval na vojnu! 
Po několika konverzačních výměnách, bylo jiţ zase jasno! PAVEL byl hezký klučina, 
avšak muţného typu, jiţ s ostřeji vyrýsovanými částmi těla, díky jeho sportovní postavě a  
náročnému výcviku u paragánů. 



Překvapením pro mě bylo, kdyţ jsme se pak oba ocitli před sebou nazí v terénu mimo útvar 
po dobrovolném běhání, ve staré cihelně u Rakovníka. PAVLOVO neskutečné torpédo 
vyčnívalo z jeho mohutného ochlupení a dávalo tušit co se tu asi zase za chvíli odehraje! 
A dávalo tušit i bouřlivé reakce se mnou! Kontrast PAVLOVI kůţe s černým ochlupením  
mně neskutečně rajcoval! Svalnatá postava připomínala DAVIDA nebo jiné řecké mýty! 
Uvědomil jsem si, ţe PEPA opět zvítězil a dosáhl svého! 
Přemluvit a získat takového kluka k sex akci mohlo být někdy i dosti problematické! Opět  
zde byl strach, aby nás někdo nepozoroval, nebo dokonce nepřistihl!!! 
PAVEL mně však překvapil svými většími zkušenostmi, neb jako ţádaný PLAY BOY, 
měl vţdycky větší úspěchy nejen u ţen ale i muţů. 
Hovořil také o spoustě praktik, které jsem já vůbec ještě nemohl zaţít a neměl o nich ani 
zdání! Mimo klasické zahřívací hoňky došlo u PAVLA za odpoledne 2x k výstřiku 
semene. PAVEL mně pak poručil, abych se ohnul přes vyčnívající trám v cihelně a svůj  
grandiózní 19cm penis, který si předem potřel krémem MARINA, postupně zasouval do 
mého předem rozmasírovaného a rozšířeného- tedy připraveného análu! 
Bylo to hrozné, - vůbec se mně to nelíbilo! Pták v mojí prdeli! 
Po chvilkovém přizpůsobení a postupném roztaţení mého análu, jiţ docházelo k mému  
sex uspokojení. Pokud  PAVEL nějak zvláště nepřiráţel, tak se mně to začínalo i líbit, - 
vţdyť i v análu je erotická zóna! 
Po několika pohybech jsem se choval jako prvniček kluk a obšťastňoval ho mírnými 
výkřiky od bolestí v zadku! Bolest se i mírně stupňovala – PAVEL však nepřestával! 
Vyhovovalo mu to! Po chvíli následoval prudký horký výtrysk semene do mého análu.  
Měl jsem tam opravdovské čertovské peklo. Nikdy jsem tam takové horko nezaţil. 
PAVEL ještě párkrát přirazil a pak jiţ následoval neskutečný bolestivý výtah jeho údu 
z mé prdele! 
Byl to vlastně určitý dík PAVLOVI, za to ţe ho mohu zase já jinak milovat a honit a hrát  
si s jeho obrovským ocasem a posléze se také sám vystříkat! 
První a ještě k tomu vojenské znásilněním mého análu s paragánem PAVLEM jsem měl 
tedy za sebou! PAVEL mně slíbil, ţe příští akci uděláme ve skladu padáků. Ukáţe mně tam 
praktiky mezi provazy a také různě moţné a nemoţné svazování! Souhlasil jsem! 
Bohuţel jsem se však jiţ nedočkal! 
 
Takto celkem dosti vojensky i sexuelně vyučen po všech stránkách,  jsem byl opět přeloţen 
vybráním pro specielní jednotku v západních Čechách. Tam mně pak čekaly neuvěřitelná 
dobrodruţství po skončení základní vojenské sluţby! 
 
Sice nechtíc zůstat na vojně, jsem byl neustále zpracováván svými nadřízenými veliteli, a 
přesvědčován  o nutnosti setrvání ve funkci staršiny roty a později ve velitelské funkci 
velitele zaměřovací čety! 
 
Zvláště pak při budování nového radiového střediska na TIŠINĚ. Také jako jediný vyučený 
spojař z civilu v návaznosti na civilní spojení.Po rozhovorech  s VKR i dalšími 
jsem podlehl a podepsal na 2 roky sluţbu na TACHOVSKU a v radiových střediscích Milíře a 
Tišina. Postupným prodluţováním jsem zde tedy strávil celkem neuvěřitelných, ale pěkných 5 let 
vojáka z povolání. 
O tom snad aţ v dalších povídkách z knihy „OD VOJÍNA AŢ PO MAJORA ZEMANA“. 
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