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Kluci z Ostrova Spanků I.
První část příběhu. 

Na lodi.

To, že něco úplně nesedí se Rickymu zdálo již ve chvíli, kdy  loď plná chlapců
 vyplula k letnímu táboru na „Ostrově Spark“. První co nějak nehrálo bylo to, že kdosi
 doplnil písmeno r na nápisu čárkou na n. a nyní na něm stálo:
 „Vítejte na Ostrově Spank“.

A kromě této úpravy nápisu na lodi kdosi připojil graffiti- předkloněného chlapce, jenž
s neklidným pohledem sledoval obrovské veslo, napřažené nad jeho rudnoucím
zadkem.

Na parníku bylo okolo dvou set chlapců. Pošťuchovali se, křičeli, honili se, objímali
se a smáli, někteří také kouřili.Všichni byli v přiléhavých krátkých kalhotách či
plavkách, nahoře trička, ale většinou spíše od pasu obnažení.

A na tyto všechny čekaly celé tři měsíce beze všech rodičovských a školských
nařízení.
Při procházce po palubě ovšem Ricky přišel na to, že to tak jednoduché nebude.

*
Tři kluci stáli v řadě za sebou, záda vypnutá jako struny, ruce v kapsách. Čtvrtý
chlapec seděl na židli a prohlížel si časopis. Čas od času pozvedl oči na trojici a
ujistil se, že se nepohnuli z místa. A ti tři jen hleděli přímo před sebe, jejich rty byly
zaťaté do jakési grimasy. Nejspíše by chtěli něco vykřiknout, to však měli zakázáno.

Další čtyři chlapce našel sedět za sebou obkročmo na zábradlí na hlavní palubě lodi.
Jejich krátké kalhoty se jim vyhrnuly nahoru, odhalily nahou kůži a pokud  chtěli
udržet rovnováhu - to již Rickyho vzrušilo. Nohy chlapců nedosahovaly na zem a
museli se držet okolo beder.

Takovýto posez jistě není nic moc pohodlného, ale podle tváří kluků bylo znát, že je
to nepohodlné velmi.

Také zde seděl mladík s časopisy a jen sledoval, jestli čtveřice zůstává sedět v oné
bolestivé poloze.

*
Ricky šel dál a narazil na další dva kluky v kabátech. Proč si v letním vedru oblékli
právě těžké kabáty, to nechápal. Museli stát s rukama za zády v kabátech, pod
kterými měli již jen krátké plavky a z kabátů tak trčely jen nahé nohy.



Chlapci stáli v pozoru jako vojáci, oči upřené do prostoru mezi Rickyho a mladíkem
který je podle všeho hlídal.

„Mazej odsud, co se zastavuješ?“ zavrčel dozorce.
„No promiň,“ řekl Ricky dozorci a pokračoval dál  ostražitě se ohlížejíc.

Rukávy kabátů byly prázdné, takže ruce chlapců musely být uvnitř, stejně jako
nebylo vidět ani náznak spodního prádla. Ruce sice neviděl, ale zato zpod krajů
kabátů bylo vidět konce provazů.

„Co to má znamenat, to jsou pod kabátem úplně nazí? A s rukama svázanými za
zády?“ přemýšlel Ricky, ale myšlenku rázně zahnal. „To musí být moje bujná
fantazie, to přece nemůže být skutečnost.“

*
Protože se mu chtělo močit, pokračoval podle nápisů stěnách, ukazujících směr
k toaletám. Byly o palubu níže, ale u schůdků kam ukazovaly šipky mu zahradili
cestu dva pěkně urostlí výrostci.

„Kam si to sereš?“ zeptal se jeden.
„Jdu se vyčůrat.“
„Vychčij se přes palubu!“ poradili mu.

Z podpalubí zazníval jakýsi rytmický, nepřerušovaný hluk. Ricky sotva mohl rozeznat
o co by mohlo jít, ale to se tak podobalo na…copak je to možné? NEEEeeeeééé!!!!

Ricky odešel od vstupu a hledal místo na palubě, kde by jej mohl vytáhnout a pustit
proud do moře, když tu objevil druhé do podpalubí vedoucí schůdky. A ty nikdo
nehlídal.Ricky se rozhodl zjistit co bylo zdrojem zaslechnutého hluku.

Jak ovšem začal potichu sestupovat do podpalubí, zvuky se stávaly zřetelnější. Teď
již bylo možné jasně poznat, co zvuk znamená- někoho zde pleskali po holém zadku.

Kluk pokračoval k záchodům a zvuk-plesk-plesk-mlask-plesk stále sílil a sílil. Ale ani
jeden hlas, žádný křik. A než přišel k místu, kde chodba zatáčela k vstupu na WC,
bylo okénko. Sice vysoko, ale pomohla jakási povalující se bednička. Přesunul ji pod
světlík, stoupl si na ni a nahlédl dovnitř. Při tom co spatřil mu srdce divoce zabušilo,
zastavil se mu dech, jeho tužka stoupla jako Ricky na bedničku a ztvrdnula na
kámen.

*
Uvnitř byly tři kabinky. Na  vrchních trámcích dveří těchto kabinek byli pověšeni za
slipy tři kluci, jiné oblečení neměli. Viseli obličejem dovnitř, slipy se jim zařízly a tak
jejich holé zadky trčely vedle sebe do chodbičky. Každou z těchto vyšpulených
prdelek metodicky lískal jeden ze tří dorostenců s pálkami zvících vesel. Tito se zcela
zjevně snažili zabarvit zadky zavěšených chlapců do sytě rudé barvy.



Zavěšenci se pevně drželi horních krajů příček mezi kabinkami a viditelně se cukali,
když dostávali po zadku. Pleskali je pěkně po řadě, takže každý kluk s pálkou měl
dostatek času se rozmáchnout a připravit, zatímco druhé dva nástroje s řádným
plesknutím opouštěly své cíle.

Plesk-plesk-plesk, plesk-plesk-plesk. Tři vteřiny-tři rány, výpraskový valčík, tři doby
na jeden takt.

*
Tohle vše ovšem bylo jen částečnou příčinou toho, proč se Rickymu zastavil dech.
Za trestající trojicí tomu přihlíželi nejkrásnější mladíci jaké kdy ve svém životě viděl.
Rickyho to vždy táhlo ke klukům, spolužákům, mezi kterými bylo i několik milých, na
které stálo pohledět v šatně či na toaletách.

Všechny ale tito dva poráželi svou krásou. Blonďák a brunet, okolo nich byla snad
nějaká aura nadvlády. Nikdo by nezaváhal se splněním jejich jakéhokoli rozkazu.
Bylo jasné že ty tři menší kluky plácají na jejich rozkaz. Polobozi pokuřovali cigaretu
a komentovali dění slovy: „Že ale ty zadky dobře drží.“ Čas od času dávali další
speciální příkazy výpraskové trojici či jen pobízeli k lepším ranám.. 
Udivující bylo, že ti tři které bili nevydali ani hlásku. Jen se pevně drželi a zatínali rty.

*
Rickyho tak uchvátil  neobvyklý výprask a vyzývavá krása starších kluků, autorů
nápadu, že si vůbec nevšiml jak se dva hlídači přikradli zezadu.Tedy dokud jej čtyři
paže neuchopily, nesundaly z bedničky a nezačaly strkat ke vstupu na záchod.
Když jej hrubě vrazili dovnitř, vyplácející kluci ani na vteřinu nepřestali ve staccatu
ran. 
Ti dva starší k nim se zájmem přistoupili.

*
„A to je kdopak?“ zajímal se blonďák.
„Šmíroval skrz okénko,“ odpovídal jeden ze strážných: „musel se sem dostat přes
zadní schodiště.“
„A já jak vidím, muselo se mu to líbit.“usmál se brunet škodolibě, hledíc na Rickyho
přiléhavé plavky. Provinilec zalitoval velice, že si na palubu oblékl právě je. Naprosto
nebylo možné skrýt erekci, která hrozila rozervat látku.
„Jak se jmenuješ?“
„Ricky,“odpověděl hlasem tichým a pokorným.Tyhle dva nebylo nutné zlobit. 

Se svým andělským obličejem byl zvyklý že si jej kamarádi vybírají do všech družstev
a zvou na všechny mejdany. Zde jen bude malounko zapotřebí se ukázat z lepší
strany a bude se moci účastnit i tohoto děje. 

„Já jsem Chris,“ představil se blonďák. „A tohle je Justin.“ Věř nám, že v táboře o nás
ještě uslyšíš. Předpokládám že ty na tábor jedeš poprvé, jinak bys neměl tu drzost či



hloupost takovým způsobem obejít stráže. Takže tě budeme muset seznámit
s pravidly.“

*
„Je trestají?“zeptal se Ricky, výprask stále pokračoval.
„Ne, kdepak,“ zasmál se Justin. „Příjímají je na táborové práce. Ale tebe nyní
potrestají. Deset ran. Abys věděl že se máš chovat jak je nařízeno a nelezl kam
nemáš. To ještě uvidíš něco, co skutečně není pro nepovolané oči.“

Ricky polknul a zkusil se nechat  naverbovat.
„Mě by jste vzali?“
„Tebe?“ Chrise pobavila taková otázka. „Víš ty vůbec o co vlastně jde?“
„Nevím, ale já to taky vydržím.“
„Ty přece nevíš proč vlastně dostávají?“
„No ale když sami souhlasili, tak to přece za něco stát musí.“

*
Chris s Justinem na sebe pohlédli a na jejich rtech zahrály zlomyslné úšklebky.
„Práce - o tu tady jde,“ vysvětloval Justin: „Jednoduše- stovky kluků stojí kilometrové
fronty jen aby se mohli dostat do pořadníku kandidátů. A tohle jsou finalisté na práci
v jednom méně důležitém oddílu. No- tak z jakého důvodu bychom tě měli pouštět
v řadě na začátek?“

„Mazáku,“ Riki malinko roztáhl nohy a vypnul hruď. Ricky věděl co dělat se svou
postavou když něco potřeboval: „Udělám vše co mi nařídíš!“
„No to je přece samozřejmé,“ zasmál se Justin. „Nastav zadek a buď rád že to
odneseš desítkou. A to bude hůř.“
„Prosím?“ zeptal se Ricky opět svým medovým hláskem.

„Dobře, nabídnu ti malou sázku,“ řekl Chris. „Ty si nyní stáhneš ty své blbé plavky a
podržíš se rukama za kotníky. Justin ti nasolí jednu. Jestli to vydržíš, jsi přijat. Ale
jestli ne, tak se tvému zadku ale vůbec nebude líbit na této plavbě. Tak co, chceš to
zkusit?“

„Připraven vsadit se!“
„Kdepak, už jsme se přece vsadili,“ ušklíbl se Justin. 
„Dobrá, čas spěchá- končete,“ přikázal klukům-exekutorům.

*
Výprasková trojka přerušila svou práci a tři vlastníci krásných červených zadků
kolektivně vzdychali při oblékání. Již je spustili na podlahu a oni si nyní opatrně
vytahovali slipy zařízlé mezi půlky a zakryli své sytě červená „jablka“.

Zatímco se trojice se vzdechy  a acháním oblékala, v rukou Justina se objevil nástroj
s poutkem na konci. Jednoduše řečeno- byl to bambusový klacek,rákoska.
„Tak hrdino, plavky dolů a předklonit.“



Rickyho odvaha opustila stejně jako plavky. Na světě se objevila jeho tvrdá mrkev a
on se jen rychle ohnul a chytil za kotníky, aby se nemusel stydět.
„Jeden šleh. Když vydržíš, jsi přijat. Ale jestli se pustíš kotníků a nebo zařveš…To
budeš litovat žes lezl kam jsi neměl.“

*
Ricky se přehnul hodně nízko,a jako pomůcku si vymyslel  koukat na hezouna-
blondýna a ještě se uculovat. Ten mu pokynul, příjímajíc hru.
Chris pokynul Justinovi, ten uchopil pevně prut, odešel několik kroků dozadu a
s rozběhem přes celé záchody nechat dopadnout rákosku Rickymu na zadek.

Ricky se díval do očí usmívajícímu se Chrisovi, věříc že jeho krása udrží jeho ústa na
zámek a ruce na kotnících.
Tu však zaslechl zezadu obrovský svist: Vžžžíííííí a potom PRÁSK.

Ricky dostal úder, který otřásl celým jeho tělem, ale v první vteřině bolest  necítil.
„Cha. chá, vydržím, vezmou mne!“ myslel si v tu chvíli.

*
V ten moment mu zadek ožehl plamen. Ricky si ani nedovedl představit že taková
bolest vůbec existuje. Ruce samy pustily kotníky a rychle se chytily míst na zadku
kde mu napuchlo krvavě rudé jelito.
„AAAJJJJJAJAJA“ Ricky zakvičel jako podsvinče, zatancoval jako indiánský šaman,
držíc se za zadek. V agonii dělal dřepy a vstával, skákal a kroutil se na místě. 

„Ó to pálí, oheň, peklo! Aj, aj, ajajajj.“

Když bolest pominula, Ricky se uklidnil. Stál před Chrisem, Justinem , kluky bitými i
jejich exekutory a považoval sám sebe za největšího hlupáka pod sluncem. Ty menší
pleskali po zadcích nejméně půl hodiny a ani nepípli. A on řval jako když jej berou na
nože po jediném úderu.

*
„Prohrál,“ vyhodnotil Chris s úšklebkem. „Nyní teprve ti tato plavba bude nekonečná.
Nezapomeň na to, až budeš v táboře žrát tři měsíce smradlavý chleba a dělat figurky
z hlíny společně s ostatními plebejci na Ostrově POROK. Plň rozkazy, zvláště
rozkazy členů mého družstva.“ 
„Ale je ale škoda že jsi neprošel. Máš moc sympatickou prdel.“

*
Ricky chtěl protestovat, ale Chris se již odvrátil. A Justin se obrátil k trojici, která před
chvíli visela nad mísami.
„No a tady je váš první úkol, pánové. Nechybujte proto.“



Oběti se změnily v trestající. Pohotově a s chutí vzali vesla a Rickyho do parády. 
„Počkejte, moje plavky!“ Ricky vykřikl, plavky se ještě houpaly dole na
kotnících.Justin si na ně stoupnul a kluci jej z plavek vytáhli.
„Nebudeš je již potřebovat,“ ušklíbl se brunet.

*
Ricky se nebránil, když jej táhli s holým zadkem přes tři hlavní paluby před zraky
spousty kluků. Dost bylo na tom, že všichni viděli polonahého kluka s erekcí
v doprovodu třech chlapců s vesly. Proč ještě něco k tomu přidávat. A počet diváků
by jistě takovou věc jen uvítal.Oni již znali všechno to, co Ricky ještě nedokázal ani
popsat. Ale snažil se to napravit.

Vyvedli jej  nahoru na úplnou záď lodi a zaveleli lehnout si na břicho na kraj velkého
stupně na palubě. Stáhli mu i tričko a on zůstal v pouhých sportovních botách. Ruce
a nohy mu přivázali, kolena roztáhli, tělo se roztáhlo po stupínku.

*
Dva z kluků škrtli zapalovači a připálili si cigarety, třetí se postavil nad něj držíc
>veslo< jako pálkař v baseballu.

„No, měkoto, jsi pěkný blbec,“ povídal kluk Rickymu, máchajíc svým nástroje a
odměřoval. „Já se tři roky musel snažit, aby mne jen ke Komandu vzali na zkoušku.
Ty teď podstoupíš svou prvou zkoušku.

*
Plesk. Veslo plesknulo o Rickyho zadek. „Che,“ zamyslel se, „rozhodně to nebolí tak
jak prutem. Ale proč Justin nevzal veslo?“

Plesk! „Ách…Stačí, stačí, to taky bolí.“

Nahatý kluk se podíval přes rameno, oči široce rozevřeně a uviděl v okně jedné
kajuty deset výrostků, kteří se seběhli podívat na tento spektákl. Ale na zadní palubě
byla jen ona trojice >baseballistů<.

Plesk. „To je trochu bolestivější, ale ne moc:“

Plesk! Plesk! Plesk! Kluk přešel do rytmu. „Aj, aj, aj“ Ricky se přestal ovládat: „Aj, ne,
já nemůžu, aj, aj, aj,.“

Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!
„Ej, poč…počkej….počkej chvíli,“ pisštěl Ricky. Ten mu ovšem sázel na zadek úder
za úderem a neřekl ani slovo.

Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!

„Prosím, prosím, už víc ne!“
Druhý baseballista přistoupil k Rickymu a pronesl:



„ Ale ano, ještě víc a ještě a ještě až na sám Ostrov Porok.“

Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!
„Ty si myslíš že jsme nějací blbečci? Kdepak, bratříčku, tys porušil daná pravidla.“

Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!
„Ajaja, A-je-je-je, Skončete, já už nikdy nebudu…Á..ja…ja prosíííííííím!“
 Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!

*
„Tak hele, spratku,“ řekl druhý kluk, berouc veslo do ruky. „My vždy plníme příkazy a
nám rozkázali lískat ti tvou prdel až samý břeh. Ty si dobře zapamatuješ, kdo je tady
u moci, protože sedět tě bude bolet ještě týden. Uhni a vyměním tě Jeffe, ty ztrácíš
rytmus.“

Druhý se vystřídal s prvním, potom třetí druhého. Ricky nejdřív brečel, potom zkoušel
obměkčit své mučitele a potom už jenom řval. Ale před ním bylo pouze moře a
zezadu nelítostní exekutoři a přihlížející diváci. Výprask se nepřerušil ani na okamžik
následujících 45 minut, až do přistání na Ostrově Spanků.

A celou tu dobu Ricky jen přemýšlel nad jednou věcí-přijde den během těch tří
měsíců a i když nevěděl jakým způsobem to udělá, ale Chris a Justin mu budou ležet
u nohou a prosit aby je nemrskal.

Z originálu na malespank.net přeložil Milan Spank, milan.spank@spankboy.cz

* * *
Následovat  bude díl druhý, kde Riki poznává hierarchii Ostrova Spanků  a dělá
první kroky k svému cíli.

Obchod s výpraskem.
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