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Třetí část příběhu. 

 

Jak si Gabe koupil Jeffa. 
 

 

Ve třetím díle příběhů z Ostrova Spanků se Ricky jako posluchač dovídá, jak to vlastně bylo 

s Jeffem, který se v díle druhém s takovou chutí účastnil jeho vlastního výprasku. 

Takže to bylo takhle: 

 

Gabe byl ten největší bourák na celém východním pobřeţí. I v prostředí smetánky zdejší 

společnosti, těch nejbohatších a nejoblíbenějších chlapců byl velmi důleţitou osobností, to 

věděli úplně všichni a kaţdý kdo patřil mezi jeho oblíbence tak mohl směle říci ţe vstoupil do 

pohádky. 

 

Jako super-cool hvězdu jej korunovali pro skvělý vzhled, to nejkavalírštější chování, 

kontakty, díky nímţ si mohl dovolit na co si vzpomenul a hlavně ale kvůli jeho privátní 

residenci s loţnicemi, kuchyní, vstupní halou a místností ne nepodobnou středověké mučírně 

v podzemí, to vše na okraji prostoru kempu dost daleko od hlavních budov. 

Gabymu s jeho vyhlášenými večírky záviděl celý východ.  

 

Jeff byl také bohatý, známý, velmi pěkný, prostě kus, ovšem ve srovnání se standardy Gaba 

byl prakticky nulou a maximálně mohl upoutat pozornost nějakého staršího mladíka. 

Na Gabyho V.I.P. mejdany se hosté valili vţdy v davech, platila však přísná pravidla-vstup 

byl jen na pozvánky, nebylo moţno brát s sebou kamarády a hlavně pak mlčenlivost o tom co 

se v domě odehrávalo před dospělými. To by potom večírkům a jejich účastníkům nastaly zlé 

časy. Toho kdo by pravidla porušil čekal tvrdý trest- zákaz vstupu na další mejdany. 

 

 Nejbliţší večírek se konal na Halloween a tak se Jeff odhodlal pravidlo porušit. Gabovi hosté 

byli zváni v maskách a nikoho ani ve snu nenapadlo ţe nějaký pubescent si dovolí porušit 

zákon. Aţ na Jeffa, ten si naopak myslel ţe to stojí za to zkusit.  

 

Oblékl se za Batmana, kde maska zakrývala i obličej a kdyţ kráčel ke Gabyho chatě, šlo spolu 

s ním sólově, ve dvojicích i trojicích mnoţství dalších kluků. Dav se valil k jasně osvětlenému 

vchodu, k němuţ lákal zevnitř  dunivý rock.  

„Jak jednoduché,“ pomyslel si Jeff o nápadu vstoupit. 

 

U dveří samých se vyděsil, stál u nich sám Gabe oblečený za renesančního prince 

v přiléhavých zelených kalhotách na kterých se vepředu vzdouvala nezbytná boule. 

„Vítej, brácho!“ vítal jej Gabe. „To jsi ty, Mikey?“ 
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Jeff přikývl, pozdravil jej jako hostitele a víc nestačil. Dav jej vtlačil dovnitř a ocitl se tak 

rovnou uprostřed divokého a bláznivého reje. Velká část kluků byla oblečena velmi spoře, 

jejich masky nezakrývaly nohy ani hruď, počet Tarzanů a Gladiátorů jasně převyšoval jiné 

masky. Do třiceti vteřin si tak Batman musel srovnávat své těsné kalhoty.Pití teklo proudem a 

nebyla nouze o jídlo ani kouření. První s kým se Batman začal na večírku bavit byl Superman 

a Člověk-Obojţivelník. 

 

„Tak tohle bude nářez, nejlepší mejdan co zatím byl!“ odhadoval Obojţivelník. 

„Za poslední měsíc určitě,“ tvrdil Superman. 

„Určitě lepší neţ minulý týden,“ připojil se Jeff aby řeč nestála. 

„To jako myslíš jak?“ zpozorněl Superman. „Minulý týden ţádný mejdan nebyl…“ 

 

„Ále,“ zamotával se Jeff, „jsem si to spletl s nějakým jiným, všude mně zvou, nestíhám a 

plete se mi to.“ 

„Jo takhle,“ přijal leţ Obojţivelník. „ Uţ jste viděli co je u bazénu? Ne? Všichni se tam 

koupou nahatí.“ 

„Ţe mluvíš o nahatých,“ chytil se tématu Superman. „ V ţaláři jste uţ byli? 

 

„Ne-e,“ naštvaně odvětil Obojţivelník, „je tam hrozná fronta. Kdo vlastně dneska dostává?“ 

„Nějaký boreček ze Západu, ti musí za kaţdou blbost nastavovat zadek. Ale říká se ţe 

z tohohle dnes sedřou kůţi. No, na Halloween není pro kaţdého jen legrace…“ 

„Zajdu si tam později, aţ bude méně lidí. Jdem, kámo, podíváme se k bazénu.“ 

„O. K.“ přikývl Superman. 

„Uhm,“ zahučelo to v Jeffovi. „Já zas musím najít pár kamarádů..“ 

 

Jeffovi bylo jasné, ţe ptát se kde je ţalář v sklepení by nebylo chytré. Nebylo však těţké najít 

konec řady, vinoucí se ke schodům do podzemí, odkud šlehaly záblesky světel a duněl rock. 

Jeff  se zařadil a začal si povídat s ostatními kluky poblíţ sebe. 

 

„Docela to postupuje rychle,“ hodnotil Robin Hood. 

„Aby ne,“ bručel Medvěd před nimi: „Kdyţ se smí dát jen pět šlehů a pak zase hybaj na konec 

fronty.“ 

„Na hovno,“ mínil Ninja, „ to není ţádný rajc.“ 

„Jak pro koho,“ říkal si pro sebe Jeff, „ ten co dostává si asi myslí něco jiného.“ 

 

Jeff  postoupil na začátek schodů, otevřel se mu pohled do mučírny, vyvalily oči a péro rázem 

ztvrdlo na kámen. Fronta nedočkavých kluků klesala dolů po schodech a končila uprostřed 

rozlehlé místnosti u otevřené skříně, v níţ byl vystavena unikátní kolekce výpraskových 

nástrojů: řemeny, opratě, karabáč, pruty, rákosky a metly a celý sortiment pálek všech 

moţných tvarů a velikostí a s různými otvory. 

 

Ve stěně naproti skříni  byl zřejmě otvor, asi dvě stopy nad zemí, po jeho bocích dřevěné 

vodicí koleje a v nich deska jako gillotina. Z otvoru čněla dolní zcela nahá polovina těla 

jakéhosi kluka, klečícího na kolenou. V této poloze mu nezbylo neţ zadek pěkně vystrkovat. 

Hlava, ruce a od pasu zbytek těla mizel ve zdi a byl drţen deskou v dolní poloze. 

 

Kousek vedle byly dveře jeţ nemohly vést jinam neţ do místnosti za zdí, asi privátní, kde se 

nacházel zbytek těla, připomínající silně unikátní loveckou trofej. Aţ na to, ţe tahle byla ţivá 

a škubala s sebou,  kdyţ na zadek za zdí ve veřejné části dopadlo pět ran nástrojem dle výběru 



povolených kaţdému z hostů. Nad pořádkem bděl starší kluk oblečený za Daniela Boona a 

hlídal, aby nikdo nedával víc ran neţ je povoleno. 

 

Na řadě byl právě mladý hřebeček, pro dnešek oblečený za Silver Stufera, jenţ si vybral těţké 

veslo s dlouhou rukojetí a velkými otvory. Zadek oběti jiţ byl rudý a nervózně pocukával 

v očekávání další sady ran, byť kluk neviděl co se vlastně za zdí děje. Stufer přistoupil, pevně 

se rozkročil, pečlivě zamířil a vyťal svých pět ran tak, ţe se tělo aţ zatřáslo. 

 

„Kdo smí za tu zeď?“ zeptal se Jeff Ninji a zadělal si na další problém. 

„A ty jseš co zač ţe to nevíš?“ odpověděl Ninja otázkou. 

„Ále nic,“ vylhával se Jeff, „já jenom jestli se něco nezměnilo…“ 

Ninja z něj však jiţ nespouštěl podezřívavý pohled. 

 

Řada se stále pohybovala a kaţdý chlapec, nelitujíc sil, vyplácel zadnici bezhlavého klučiny. 

Jeff se blíţil k naplnění svého dávného snu a jen cítil, jak se mu jeho Batman dere z kalhot 

stále víc na svobodu.Jiţ byl třetím na řadě, kdyţ svou dávku skončil kluk převlečený za hráče 

amerického fotbalu a odevzdal pálku Danielu Boonovi k uklizení do skříně.  

 

Neţ se ten však stačil vrátit, Fotbalista uchopil kluka za kotníky, zvedl je a roztáhl mu nohy 

jako špagát. I přes hlasitou hudbu bylo za zdí slyšet: „Neé-neé-neé-neé.“ 

Fotbalista nedbal a posadil svou levou botu Reebok klukovi přesně mezi… 

„Oooooooooooooooooooooo“ozvalo se za stěnou. 

Ozvěnou byl výbuch klukovského smíchu, smáli se všichni kdo byli v přední části, Daniel 

Boon tloukl Fotbalistu ţertem pěstí. Ten pustil nohy postiţeného a ty se zkroutily bolestí. 

 

Dveře se rozletěly a objevil se Gabe s přáteli v oblacích kouře. 

„Kdo to udělal? To jsi byl ty, Tommy?“ Gabe se snaţil vypadat váţně a nesmát se jako 

ostatní. Fotbalista přikývl a rozdával úklony nadšenému publiku. 

„Přes koule nemlátit!“ nařídil Gabe všem. „Jasné?“ Uznale však poplácal Tommyho po 

rameni a jiţ se vracel zpět do privátu, kdyţ tu se zarazil a zastavil. 

 

„Mikey!“ zavolal dovnitř na kohosi. 

 

Smích ustal, bylo vidět ţe Gabe neţertuje a stalo se něco váţného. Jeff měl pocit, ţe jeho zrak 

padl právě na něj, ale nevěděl proč…dokud z místnosti nevyšel ještě jeden Batman. Jeff 

pocítil v tříslech stejný pocit jako v kabině rychlovýtahu při cestě dolů. 

 

„Co jsi zač ty?“ Mikeymu se trochu pletl jazyk. 

„Kdyţ ty jsi se mnou v Hlavní, tak kdo je potom tohle?“ Gabe-Renesanční princ ukázal 

prstem přímo na Jeffa.Ten se sice pokusil utéct, ale byl lapen spoustou ochotných rukou a 

vrácen zpět dolů do mučírny. 

 

Jeff to zkusil obrátit v ţert: „Já jsem Batman…“ Gaba tím ovšem nepobavil. 

„On říkal, ţe byl dobrý mejdan minulý týden.“ bonzoval hlas kdesi vzadu. 

„A ptal se kdo smí do Hlavní,“ práskal  s chutí Ninja. 

 

Jeff si zaúpěl: „A je to v prdeli.“ 

Do 60 vteřin mu sundali nejen masku, ale s ní i celý oděv. Nehledíc na to ţe byl jediný nahý 

v celé místnosti, Jeff si zaţíval trapas jako nikdy v ţivotě- péro mu vystřelilo jako pruţina a 

v poloze trčíc vzhůru hodlalo zůstat. 



 

„Aha, teď uţ chápu,“ obrátil se Gabe na svého černovlasého přítele Brada. „Tenhle hajzlík se 

mi pořád vtírá ve škole.“ 

 

„Já se chtěl jenom dostat na večírek,“ bolestně pronesl Jeff. 

„No vidíš, a povedlo se ti to!“ poplácal jej Gabe po zadku. „A teďka si budeš muset 

odpracovat cestu zpátky.“ 

Daniel Boon na jeho pokyn vypustil nájemníka z díry a Jeff jen s tlukotem v  srdci a péru 

zíral, jak se mu ulevilo, kdyţ si mohl třít zmasakrovaný zadek, dostal zpět šaty a byl vypuštěn 

vstříc veselí svátku Halloween. 

 

„Hybaj, lez dovnitř!“ ukázal Gabe na uvolněné místo. Jeff se neklidně podíval na dlouhou 

řadu mladíků, na jejichţ tvářích bylo vidět nadšení z neočekávané změny situace. Zcela 

nahatý uznal ţe vzpouzet se nemá smysl, bude jistě hůř. Klesl na kolena, sklonil hlavu a 

prolezl dírou ve zdi. Dřevěná deska sjela ve vodítkách dolů. Nemohl sice zpátky, zato se mohl 

do sytosti dívat do privátní Hlavní. 

 

Byla zařízena pěknými křesly, na velké obrazovce běţely hudební videoklipy, na jednom 

stole rubem vzhůru leţely karty rozehrané partie, na druhém totéţ v šachách, viděl jednu 

konzoli Playstationu a tři počítače, na jednom hru, na dvou porno. 

A všude kolem Dary. Pití, jídlo, cigarety, nasládlá vůně… 

Gabe se vrátil do místnosti a usmíval se. 

 

„Co bude následovat a ţe to bude moc bolet je ti doufám jasné? Jeff nervozně polknul a 

přikývl. 

„Já bych byl velice rád, kdybys na tento Halloween vzpomínal aţ si budeš chtít sednou aţ do 

ledna.. Tak se podívej…Tvůj předchůdce dostával pouhých 5 za sebou, maximálně tak 100-

120 za poslední hodinu. No a ty nyní budeš k dispozici kaţdému po 120 ranách a nebo 5 

minut, záleţí co bude dřív. 

 

„Nééééééééééééé,“ zaúpěl Jeff, „to přece nevydrţím!“ 

„Ale vydrţíš, Otázka zní jak dlouho? Hodinu? Dvě? Celou noc?“ 

„Cééloůůů nóóóc?“ zaúpěl Jeff nevěříc svým uším. „Prosím, prosím, nechci, prosím, já jen 

chtěl se trošku poveselit na večírku, prosím…“ 

„A pobavil jsi se trošku?“ 

Jeff neochotně přikývl. 

 

„Tak vidíš.“ Gabe vstal, cosi ochutnal z lahůdek. „No a nyní je třeba zaplatit vstupné.Jestli tě 

to zajímá, tak první půjdu já a mí kamarádi. Takţe papá, já se vrátím a trochu ti rozsekám 

zadek. Ahoj.“ Gabe odešel a Jeff v prázdné místnosti silně znervozněl. Slyšel sice, jak k němu 

za zdí kdosi přichází, nevěděl kdo. Dalo se to sice odhadnout, ale bezmocné očekávání 

napínalo.  

„Ať uţ začnou!“ Zkusil se odreagovat sledováním MTV, ale na obrazovce viděl Gaba. Jak 

bere cosi ze skříně(copak asi to je?). A ukazuje publiku, jak přemění zadek drzého blonďáka 

na syrové naklepané maso. 

 

Kdyţ se mu čekání zdálo jiţ příliš dlouhé, slyšel dav zašumět silněji. „Kruci,“ zamyslel se, „to 

by mohlo být…!“ 

 



PRÁSK! Ostrý zvuk prošel skrze zeď s doplňkem veselého smíchu. Důvodem byla parádně 

ostrá bolest na pravé půlce koncentrovaná do jednoho bodu. 

„Úúchch,“ vydechl si nad sílící bolestí, „čím mě to ten ďábel přetáhl?“ 

Jeff se nemohl udrţet od toho, aby zadkem vrtěl ze strany na stranu jako pes ocasem, pálilo to 

čím dál víc.  

 

PRÁSK! A zase uznalý řev kluků. Nyní to byla levá půlka co dostala šlehanec, o nic slabší 

neţ pravá. 

 

PRÁSK! Jeff konečně přišel na to, co si za nástroj Gabe vybral. Byl to karabáč a Renesanční 

Princ jej pouţíval mistrovsky, aby neposkvrněný zadek rychle pokryl krvavými jelity. 

 

PRÁSK! Jeff se nemohl ovládnout a mocně kroutil zadkem ve snaze hasit čtyři oddělené 

poţáry na něm planoucí. 

 

PRÁSK! „To byla pátá!Teprve!“ Jeff začal vyzpěvovat „ow ow ow ow ow ow ow ow,“ 

ovšem zpěvák na MTV zpíval jinou písničku. 

 

PRÁSK! „Ajjjjjajaja…!“ Trochu utlumené plameny se rozhořely novou silou. 

 

PRÁSK! Jéauauúúú.!!!“ Jak dlouho v tom chce pokračovat? 

 

PRÁSK! „Prosíííííímmm!“ zařval Jeff. Prosím tě DOST!“ 

 

PRÁSK! „Éúúúúnuuuffff!“ začínal se mu plést jazyk: „Ja, ja, jááá u-uţţţ vvv víc 

nemůůůůţu!“ 

 

PRÁSK! Jeff nevěděl jestli jej ignorují a nebo jej přes rámus hudby a štvavé pobízení prostě 

neslyší. 

 

Jeff se škubal čekaje další šlehanec…ten však nepřicházel. Zasténal při vzpomínce na právě 

vysázenou desítku. 

„Moţná mi dají chvíli oddechnout…“ 

 

ŠLEH! Zadek zasáhl jiný druh bolesti. „Jéééáááhhh!“ Tahle bolest zasáhla celý zadek, Jeff 

uslyšel jásot publika, tančícího nadšením. On sám prakticky skákal klečíc na kolenou, jak jej 

šlehanec bolel. 

 

ŠLEH! „A, aj, óóóó!“ Kluk zařval do prázdné místnosti, kdyţ mu na zadek udeřil blesk. 

 

ŠLEH! „Kurva, co to vlastně je?“ Jeff nechápal proč mu vlastně záleţí vědět přesně čím 

dostal na zadek další sekanec. 

 

ŠLEH! „To je snad prut…?“ 

 

ŠLEH! „Nebo něco podobného?“ 

 

ŠLEH! „ Óóóó ty jsou ostré…!“ 

 

ŠLEH! Slzy, nudle z nosu: „To uţ nejde vydrţet!“ 



 

ŠLEH! Jeff začal řvát bez přerušení, ztrácel nad sebou kontrolu. 

 

ŠLEH! Prut jednoduše řečeno nešetřil zadek malého drzouna jenţ si dovolil porušit zákon. 

 

ŠLEH! Desátý šlehanec vypadal dvakrát silnější neţ všechny dosavadní a Jeff jen napjatě 

čekal další. 

Ten však nepřicházel. 

Jeff chápal, ţe je to jen malá pauza na oddech neţ Gabe vybere další nástroj. Kolik ještě 

vlastně můţu vydr…. 

 

PLESK! „Jíííííjááááúúúú!“ Jeff zakňučel ze všech sil. 

 

PLESK! Vlastní zadek mu předváděl Hiroshimu po dopadu bomby. 

 

PLESK! „Óóóóóch!“ To snad ani nemůţe být ještě pádlo… 

 

PLESK! Je to jasný-pálka na kriket! 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Jeff se oklepal a přerušil svou tantru, nyní si byl schopen jen říkat: „ ow ow ow ow ow ow ow 

owowow!“ 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Bolest nakonec dosáhla vrcholu a stabilizovala se na určité úrovni. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Teprve nyní Jeff chápal, jak to vlastně kluk před ním mohl vydrţet celou hodinu. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Bolest se uţ vlastně ani nezvyšovala. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Změnila se jen v rytmickou, nepříliš příjemnou proceduru. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Kterou vydrţet vlastně nebylo ani tak těţké. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Otázka byla jen v tom, za kolik dní…týdnů..kdy vlastně vůbec si bude moci sednout.  

 

Pleskání ustalo, Jeff hádal ţe vyplácející nejspíš vyčerpal svůj limit. Dveře se otevřely a 

dovnitř Hlavní vešel Gabe s úsměvem na tváři. 



 

„No, tak jak se nám to líbilo?“ pochechtával se, svalil se do křesla a otevřel plechovku 

s pivem. 

„Řekl bych ţe jsi s mým zadkem vůbec nemazlil,“ odvětil Jeff s obrovskou chutí se vystříkat. 

„Kluku, ty se mi líbíš!“ Gabe nabídl Jeffovi se napít a ten neodmítl, umíral ţízní. 

„Miluju tvrdé. A ty jseš přímo jak vejce natvrdo. Teď se pěkně na tebe budu dívat jak 

dostáváš a já nevidím na ty co tě řeţou.“ 

 

PLESK! Jeff se cuknul od nečekané rány a zadek mu opět zaplanul jako maják v noci. Další 

kolo právě začalo. 

„To musel být jedině Brad,“ zhodnotil Gabe reakci. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„A po něm a dalších mých kamarádech tě čeká ještě mnoho a mnoho kluků, kteří se těší aţ 

přijdou na řadu!“ 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

Jeff se opět vůbec neovládal, bolest po krátké pauze opět byla na svém vrcholu. 

 

„Tys řekl…“ Kluk se snaţil vkládat slova mezi rány. „Ţe si promluvíme…“ PLESK! „Jau! 

Jak dlouho to bude trvat. Jau!“ 

„Později…“ 

Princ přesunul svůj zájem k herní konzoli a následných pět minut nevěnoval klukovi, jehoţ 

masíroval jeho přítel naprosto ţádnou pozornost. Brad zatím vykonal svou práci a předal 

štafetu dalšímu. Dveřmi se pak vrátil do Hlavní a připojil se k nim. 

 

„Doufám ţe na to pár dní nezapomeneš,“ ohodnotil svou práci a taky si otevřel pivo. 

„Děkuji za optání,“ zaúpěl Jeff a za zdí se dal kdosi další do díla. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„Zahrajem si?“ zeptal se Gabe. Pochopitelně Brada a hru na konzoli. 

„Ne, jenom bych ti zase natrhl prdel,“ odvětil tázaný. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„Tak si dáme šachy!“ 

„To bys zase natrhl prdel ty mně!“ nedal se Brad zlákat. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„A co ty, Batmane,“ obrátil se Gabe na zarudlého Jeffa.  

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„Myslím ţe bych měl problém s koncentrací,“odvětila ţivá trofej ve zdi. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 



 

„Mám perfektní nápad,“ Gabe vstal a přisunul šachový stolek blíţ Jeffovi k hlavě. „Ty budeš 

říkat jak chceš táhnout a my budeme šoupat figurkami za tebe. A kdyţ se ti povede vyhrát, já 

ukončím výprask. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„Mám nějakou jinou volbu?“ 

„Jistě, spoustu. Můţeš táhnout touhle figurkou sem, nebo sem, nebo touhle sem, nebo tam. 

Hafo moţností.“ Gabe zahájil královským pěšcem. „ Kdyby se ti táhnout nechtělo, taky 

moţnost- budou tě řezat dokud neodejde poslední host domů“ 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„Kůň na G3!“ 

Gabe nevěřil svým očím, Jeff jej udělal na 23 tahů. 

„Perfektní, brácho!“ plácl jej uznale Brad po zadku: „ Dobře jsi to prosral!“ 

„Drţ hubu!“ zařval na něj Gabe, vzteky bez sebe. 

 

PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! PLESK! 

 

„Ehm- ehm…“ odkašlal si Jeff. „Jestli umíš drţet slovo, pak by bylo načase poţádat onoho 

mladíka, nechť odstoupí od mého ctěného zadku.“ 

Gabe se zarazil. Jak můţe ukončit exekuci, shodí se jak před přáteli, tak před všemi hosty, 

nedočkavě stojícími ve frontě. 

 

„Má pravdu, brácho,“ potvrdil Brad, „tak jste se domluvili!“ 

„Vykuř mi ho!“ Gabe vyletěl ze dveří jako zátka ze sektu a zastavil výprask. 

 

Daniel Boon vypustil Jeffa z klády. Kluk vstal, třel si s chutí zadek a chtěl se obléci. 

„Vteřinu,“ Gabe mu odebral batmanské šaty. „Ohledně vrácení šatů a oblékání dohoda 

nebyla. Pojď do Hlavní. A vy děti také!“ tím myslel své kamarády.  

 

Gabe byl stále bez sebe, to však i ten Západní, jehoţ dovlekli z veselí nahoře zpět, svlíkli, 

strčili zpět do díry a nechali zaklapnout desku, tomu se to nelíbilo ani trochu. 

Jeff stál v Hlavní jak jej Pán Bůh stvořil před Gabem,  Bradem, jejich kamarády a hlavou 

s rukama trčící ze zdi. 

 

„Klídek, brácho,“ pokoušel se Brad zklidnit nasraného Gaba. 

„Bych rád věděl proč,“ vrčel Gabe: „No tak jej posaďte do křesla!“ 

„Tys řekl ţe kdyţ vyhraju je vše vyřízeno!“ 

„Vím co jsem  řekl!“ Gabe práskl vztekle pěstí do stolu. 

 

„Něco ti řeknu!“ Jeff se rozhodl vytěţit ze situace maximum, sám nevěříc co vlastně dělá. „Ty 

bys chtěl vidět jak mne seřeţou naplno, ţe?“ 

 

„Ty se snad chceš nechat naverbovat?“ hádal Gabe. 

 



„Tuhle noc uţ ne, ale na příštím mejdanu…“Jeff nevěřil tomu co vlastně říká: „kaţdém 

příštím mejdanu dostanu tolik věcí, kolik budu chtít,“ ukázal na piva, cigarety, cukroví a vše 

vůbec okolo. „Za to ti bude patřit celou hodinu!“ a třel si významně zadek. 

„Dvě hodiny!“ 

„Půldruhé!“ 

„Dvě. A můţeš si pro věci chodit i mezi mejdany!“ 

„Dobře,“ obchodoval Jeff zdatně: „Dvě já, budu si brát co budu chtít, dělat si s tím co budu 

chtít a - „ dramatická odmlka: „ na kaţdý večírek dovedu čerstvou zadnici pro další 

pobavení.“ Jeff jiţ kul plány jak se kluci za Dary z Nebes budou moci přetrhnout- Jem a Jessi 

jej napadli jako první… 

 

„Sjednáno!“ plácl si Gabe do jeho dlaně. „Brade, rozetni to!“ 

 

Čtvrtý díl se bude týkat druhého J-Jessiho a: 

 

Výprask ve mlýně. 

 

* 
www.spankboy.cz 
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