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Keď som bol ôsmak, bol som u spolužiaka, ktorý dostal predo mnou   po holom 
zadku remeňom od otca za päťku v žiackej knižke. Veľmi ma to vzrušilo. Asi preto 
inzerát, ktorý ponúka lekciu výpraskom za zlé vysvedčenie ma od začiatku veľmi 
zaujal a lákalo ma to vyskúšať. Reagoval som veľmi rýchlo a dohodol som si 
stretnutie. Uviedol som, že na vysvedčení budem mať zlé známky, na čo som 
obratom dostal niekoľko stručných pokynov. Dostavíš sa dňa....o ....hod na 48 
hodinovú lekciu   s určeným miestom. Na sebe budeš mať oblečené biele slipy, 
krátke nohavice a v ruke držať hárok bieleho papiera. V prílohe bola fotografia 
chalana nakrátko ostrihaného, má mi slúžiť ako vzor.  
Vystupujem z vlaku a náhlim sa na dohodnuté miesto. Tu už obstáva aj iný chalan 
oblečený podľa pokynov ako ja, len tento je aj ostrihaný podľa obrázku, čo ja nie 
som. Postavím sa asi 3-4 m od neho. Aj sa ho chcem opýtať, či tiež čaká na trestnú 
lekciu ale nemám veľa odvahy a on asi tiež nie. Zastavuje čierne auto, vodič na nás 
kývne. Nasadáme do auta, vodič je starší chlap s vyholenou hlavou a veľkou 
vyšportovanou postavou. Pôsobí veľmi prísne. „Čo, neviete sa pozdraviť?“ zrúkne na 
nás. „Dobrý deň“ potichu zašomreme. „Nič nepočujem“. „ Dobrý deň“ Hlasno sa 
pozdravíme. Celou cestou sme ticho. Dostávam strach a neviem či som sa mal 
prihlásiť.  
Zastavujeme pri staršej vilke. Vystúpte.....  
Vchádzame do veľkej predsiene. Ty si ktorý. Volám sa Jozef, hovorí prvý chalan a ja 
Peter, oznamujem.   Mňa budete oslovovať Pane hovorí vyholený obor. Prísnym 
pohľadom pozrie na mňa a jeho veľká dlaň dosadá na moje líce. Čo to máš na 
hlave? Opýtal sa. Jáááá, začínam koktať? Čo ja? Pýta sa pán. Ja som sa nestihol 
ostrihať, snažím sa vysvetliť....., no to dosadá obrovská dlaň na mojom líci, zatackám 
sa a vytreštím oči od prekvapenia. Teraz vyprázdnite vrecká. Obaja na stôl vyberáme 
obsah vreciek. U Jozefa zbadal cigarety a už na neho kričí, či v pokynoch bolo aby 
mal so sebou cigarety. Nestihol ani odpovedať a už dosadá facka na jeho tvár. 
Snažím sa zamaskovať moje cigarety, ale už cítim ďalšiu facku a pán už kričí na 
mňa. Obráťte sa ku stene, ruky na stenu nohy na meter od steny a na meter od seba. 
Pán sa stavia za mňa a začína prehliadku, rukou párkrát   siaha i do môjho rozkroku 
a čo penis prudko reaguje. Pristupuje k Peťovi, jedným očkom pozriem, ako aj jeho 
prehliada i v rozkroku. Aj Peťove kraťasi sa vydúvajú.  
Vchádzame prudkými chodmi do tmavej pivnice. Daj si dole tričko a sadni si do 
kresla, nariaďuje mi. Vyzliekam tričko a sadám do dreveného kresla s držiakmi na 
ruky, na ktorých sú široké kožené remene do ktorých mi zapína ruky, Peťovi pán 
káže, aby mi priviazal i nohy, dostávam strach, čo sa ide robiť. No, ani vo sne 
netuším čo bude nasledovať. Tak ty si nestihol sa ostrihať? A dostávam pár faciek na 
obe líca. Do očí sa mi začínajú tlačiť slzy, chvejem sa od strachu, no to najhoršie len 
prichádza. Zo zásuvky stola pán vyberá strihací strojček, zapína ho, má nepríjemný 
zvuk. Pán ma ťahá dozadu za vlasy, zakláňam hlavu, na čele cítim chladný kov 
strojčeka. Skôr ako si uvedomujem čo sa vlastne deje na zem padajú prvé moje 
vlasy. Chladný kov cítim znova na čele, no trocha vedľa......chcem protestovať, no 
z hrdla nevychádza ani hláska.......po lícach mi stekajú slzy. Netrvá dlho a už cítim 
strojček na pravej spánkovej kosti....zrazu je ticho pán vypína strojček, odviaž ho 
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nariaďuje Peťovi a ty urob po sebe poriadok. Prechádzam rukami po hlave, no 
namiesto hebkých vlasov cítim ostré strnisko. Peťo neskrýva škodoradostný úsmev.  
No pán už kričí: Nie si tu na módnej prehliadke a rýchlo sa predkloň a rukami sa chyť 
členkov, za nesplnenie nariadenia ťa trestám 25 ranami, nesmieš sa pustiť členkov 
kým nedopadne 25 rana, inač začíname od začiatku. Plním nariadenie, pán si 
upravuje môj zadok, aby bol dostatočne vyšpúlený a napína na ňom kraťasy. Vo 
vzduchu naprázdno zasviští rákoska, druhý švih rákoskou už nie je naprázdno ale 
rana dosadá na môj zadok. Aúúúúúú, raz, počítam v duchu, vtom cítim ďalšiu ranu, 
je podstatne štipľavejšie, dva počítam si, aúúúúú to už dopadla tretia, rozmýšľam, 
veď to nevydržím do 25, aúuuuuu a štvrtá rana dopadla na zadok,piata.....pán hladká 
zadok jedným koncom rákosky a vtom poriadny švih a šiesta rana, jajááááááj, od 
bolesti už kľačím na kolenách ale členkou sa nepúšťam....siedma, ôsma.......zadok 
ma štípe ale stále sa mocne držím členkov.....deviat a, desiata, jedenásta, dvanásta 
...pán mi   hladká zadok rukou, šponuje znova kraťasy natiahne sa a celou silou mi 
uštedruje trinástu ranu......dosť, dosť, prosím, no pán pokračuje ďalej....štrnásť, 
pätnásť, šestnásť....krátka prestávka a môj zadok je ako v ohni....jajajajjjjjjjj, ufff 
revem po sedemnástej rane, skoro som sa aj pustil členkou a chcel som ratovať 
zadok, no rýchlo som si uvedomil, že začneme od začiatku a to by som nezvládol. 
Osemnásť, devätnásť, dvadsať, ešte päť preblysne mi mysľou, už nie, nie chcem ísť 
domov, prosíkam po dvadsiatej prvej rane ktorá riadne zaštípala......krátka prestávka 
a už je tu dvadsiata druhá a dvadsiata tretia, dvadsiata štvrtá......pán šponuje kraťasi, 
rákoskou hladká zadok, to neveští nič dobré jajajajajj auuuuuuufffff, to sa už váľam 
po zemi. Konečne si môžem rukami šúchať zadok.  
Postavte sa sem smradí, nariaďuje pán. Ťažko vstávam a staviam sa vedľa Peťa. 
Tak a za nedovolené nosenie cigariet vás oboch trestám 25 ranami koženým 
remeňom. Ty budeš prvý, ukazuje na Peťa a odvádza ho ku koze akú máme 
v telocvični. Prehnúť kričí na Peťa. Ja si hladkám štípajúci   zadok a sledujem Peťa. 
Prvú ranu Peťo zniesol dobre, asi to tak neštípe myslím si, no s pridávajúcimi ranami 
Peťo vrtí zadkom a vydáva stonajúce hlasy. Asi po dvadsiatej rane si rukou siaha na 
zadok, no to nemal robiť, lebo ďalšia rana zasiahla i jeho končeky prstou na ruke. 
Peťo vyskočil od bolestia prsty dáva do úst. To čo tu tancuješ ozve sa pán. Chceš 
pridať? Nie, nie prosím nie, odpovedá Peťo a znova je prehnutý cez kozu. Ešte 
niekoľko rán a už ho striedam ja. Prvá, druhá.....aúúúú...ani remeň nie je príjemný, 
po pár ranách mi horí celý zadok....kričím prosím no pán je nekompromisný 
a prikladá údery na môj zadok. Rukami mi šklbe, aby chránili zadok, no nechcem 
dostať po prstoch ako Peťo, no bolesť je neznesiteľná. Posledná rana bola naozaj 
veľmi ale veľmi bolestivá a keby som mal dostať teraz ešte také dve – tri, asi sa aj 
rozplačem.  
Nástup....kričí pán....až teraz začína 48 hodinová výchovná lekcie. Napravuje hodiny 
na 00,00......  
Teraz sa vyzlečte do slipov. Opatrne sťahujem kraťasy a tričko. Pozriem sa na Peťa, 
má nádherné opálené telo a snehobiele slipy na ňom  až svietia. Je v nich perfektný. 
Pri pohľade na neho sa mi v slipoch stavia i penis.  
Teraz Vám určím pravidlá výchovnej lekcie:  
Po večery dostanete na etapy za zlé a drzé správanie v škole a na verejnosti 500 rán 
na etapy, potom bude večierka. Ráno budíček o 6,00, urobíte poriadok, ty urobíš 
raňajky, ukazuje na Peťa a ty oškrabeš zemiaky, očistíš a nakrájaš zemiaky na 
guľáš. Po raňajkách budete pracovať do večera s malou obedňajšou prestávkou. Po 
zajtrajšej večery dostanete 500 rán za zlé vysvedčenie. Ďalší deň bude budíček zase 
o 6,00 a úlohy v kuchyni si vymeníte. Celú dobu Vás budem sledovať. Budete 



dostávať   trestné body, ktoré budem zapisovať na nástenku. Pred záverom lekcie 
vám spočítam body a dostanete záverečný výprask. Preto robte len to čo vám 
nariadim.  
Teraz máte pol hodiny na ubytovanie sa, a ukázal na dvere. Vzali sme si svoj odev 
a išli sme do určenej miestnosti. Je to malá miestnosť v ktorej boli tri drevené 
postele, na ktorých bol vankúš a zelená chlpatá deka. Pod posteľ  si ukladáme 
kraťasy a tričká. Peťo odzadu pristupuje ku mne a cítim jeho ruku na slipoch 
v rozkroku. Začervenám sa, odťahujem mu ruku ale na dotyk penis poriadne 
zareagoval.  
Otoč sa, vraví mi Peťo. To už kľačí pri mojich nohách sťahuje mi slipy a tvrdý penis si 
vkladá do úst. Vsúva ho dnu i von, je to nádherné, čo som doteraz nezažil, cítim 
tlaky, Peťo vyberá penis z úst, uhýba sa a moja šťava vystrekla na podlahu. A teraz 
ty, hovorí Peťo a sťahuje si slipy. Dať si penis do úst sa mi zdá byť nechutné, no 
i napriek tomu si kľakám pred Peťa a dávam si jeho penis do úst. Snažím sa mu ho 
riadne fajčiť aby som nevypadal ako začiatočník.  
Peťo ma chytá odzadu za hlavu a ja cítim jeho penis niekde v krku, chcem ho vybrať 
no nedá sa. Cítim ako sa moje ústa plnia niečím teplým, z kútikov úst mi vyteká jeho 
semeno. Vtom sa otvárajú dvere a v  ;nich domáci pán. A to čo tu robíte? Vy 
zajebaný   buzeranti. A ty, ukazuje na mňa, nie že to z úst vypľuješ. S námahou 
prehĺtam semeno. A čo je to na zemi?   Čie je to semeno? Moje, potichu šepnem. 
Čo? Cítim pánovu ruku na líci. Dávaj sa na kolena a dosucha to zlížeš. Nohy sa mi 
podlamujú, už som na štyroch a jazykom lížem naťahujúce semeno...fuj aké je to 
odporné.  
Je čas večere, oznamuje pán, keď je už podlaha bez semena. Vo vedľajšej 
miestnosti rozvoniava praženica, už pociťujem hlad, na jazyku sa zbiehajú slinky, 
veľmi   sa teším na jedlo. Ty si už mal večeru, nakŕmil ťa kamarát, ukazuje na mňa, 
preto vyklopíš obsah misky na zem. Plním jeho nariadenie a je mi veľmi smutno. Aby 
ste mali rovnakú večeru, ty si kľakni predo mňa, ukazujúc na Peťa. Pán sedí 
v širokom kresle s roztiahnutými nohami, červenajúci   Peťo si kľaká pred neho. Pán 
z nohavíc vyberá poriadnu kladu. Daj si to do úst, nariaďuje Peťovi.  
Ten opatrne berie pánov penis do pusy, no pán ho zdrapne za uši a vsúva penis 
hlboko do úst. Peťa nadrapuje na dávenie, je až červený. No pán mu dáva len malé 
pauzy na nadýchnutie. Peťovi v kútikoch úst sa objavuje pánove   biele semeno. 
Zožer to. S ťažkosťami Peťo prehĺta obsah plných úst. No a pooblizuj ešte čo ostalo 
a ukazuje na špičku žaluďa. Tak a aj ty si už večeral, preto vykydni obsah misky na 
zem. Obaja si kľaknite na zem meter os svojich kôpok, predpažte ruky, na ruky dáva 
hrubú dosku, je poriadne ťažká. Ruky ma bolia a oči stále sledujú kôpku praženice 
na zemi. Prvému spadla doska mne no o pár sekúnd padla i Peťovi. Daj ruky na zem 
a zadok zdvihni nahor.  
Pán má v ruke drevený lopár   široký asi 10 cm, a už dosadá lopár na môj zadok, je 
to neznesiteľná bolesť a je sa už váľam na zemi. Zdvihni ten zadok a ďalšia rana. 
Dostávam ešte štyri rany.....potom nasleduje Peťo, ten dostal len tri. No čo vy 
skurvenci, ste hladný? Obaja nesmelo prikyvujeme hlavami. Nepočujem.......kričí už 
pán. Áno pane, som hladný, obaja jednohlasne hovoríme.......nepočujem, znova, 
ešte hlasnejšie zreve pán. Z celého hrdla kričíme, áno pane, sme hladný.  
Ku mne, nariadi pán, sediaci v kresle. Obaja bežíme k pánovi. No a teraz sa jazykom 
postaráte o moje gumáky. Pozriem na Peťa, no ten sa už skláňa, chytá pánovu nohu 
a začína lízať smerom zdola na hor. I ja sa snažím robiť to isté. Keď sú gumáky 
riadne pooblizované, pán si ich vyzúva, dáva si dole prepotené ponožky a pchá nám 
pred ústa riadne spotené nohy. Pokračujte.....fuj je to odporné, cítim sa i riadne 



ponížený, no strach mi nedovoľuje odporovať, veď zadok ma riadne bolí a bojím sa 
ďalšej bitky. A riadne i pomedzi prsty, nariaďuje pán.......zrazu nás oboch odkopne 
ako špinavú handru. Ruky za chrbát, znova zreve pán. Máte na to minútu aby ste 
zožrali ako psy večeru čo ste si vykydli na zem. Nerozmýšľam nad tým že jem zo 
zeme ako zviera, myslím na to aby som čím viac zjedol v priebehu minúty. Pán sa 
zľutoval a necháva nás dojesť celé kôp ky praženice, je nepohodlné jesť zo zeme 
a s rukami za chrbtom, no hlavne že je plné bruško....  
Tak, hovorí pán, pripravili ste sa o časť spánku, za 10 minút začíname s trestaním za 
zlé vysvedčenia.  
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