Gartner
Da jeg var otte år gammel, gik jeg ned til vores
gartner som kælede mig på maven – og på kussen.
En dag da jeg var omkring otte år gammel, gik jeg ned
til vores gartner mens han arbejdede i haven. Han
var en flink ung mand som hed Mike. Han lo altid og
kaldte mig frøken Rosenmund. Mike var atten år, han
studerede om vinteren og arbejdede om sommeren,
og alle de voksne i kvarteret kunne lide ham. Han var
også sødere og sjovere end de rigtige voksne, sådan
nogen som min far og mor der altid talte om at tjene
penge (de havde mange penge, vidste jeg).
Jeg fik lov at sidde ved siden af Mike på plæneklipperen, og da græsset var slået løftede han mig ned.
Da han holdt mig om livet gled min kjole op. "Ups,"
sagde han. Jeg mærkede en særlig spænding imellem
os.
"Prøv igen," sagde jeg.
"Prøv hvad?"
"Hold mig så kjolen glider op."
Han så på mig som om jeg havde sagt noget forkert.
"Mener du . . . sådan . . . op?"
Jeg nikkede, og Mike sagde:
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"Lad os gå ind i redskabshuset."
Inde i huset satte Mike sig på en stol og tog mig
skødet. Han løftede min kjole. "Kan du lide det?"
Spurgte han. Jeg nikkede fordi det kildede på en sjov
måde.
"Mere endnu," sagde jeg.
Mike skubbede kjolen højere op og lagde en hånd
på min mave. Hans hånd var varm og tør.
Mere skete der ikke ud over at Mike kælede mig på
maven indtil han bøjede sig frem og sagde: "Du må
hellere gå hjem nu."
Næste lørdag gik jeg igen ned til Mike fordi jeg håbede, han ville kæle mig på maven. Så snart græsset var
slået, gik vi ind i redskabshuset. Mike tog mig på
skødet og stak hænderne op under min kjole, og denne gang lagde han den ene hånd på min mave og den
anden hånd på min kusse uden på trusserne. Han kælede mig begge steder, men pludselig trak han hænderne til sig og satte mig ned på gulvet.
"Undskyld," sagde han.
Det forstod jeg ikke. Der var ikke noget at undskylde for.
"Du må hellere gå hjem."
Det havde han også sagt sidste uge lige da vores
leg var bedst. Jeg blev lidt sur.
"Okay," sagde jeg, "men du må altså godt kæle
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mig."
Mike så bange ud.
"Men . . . dine forældre . . ."
Nu forstod jeg. Mine forældre havde fortalt mig at
jeg skulle holde mig fra voksne mænd, jeg ikke kendte, fordi de gjorde noget ved små piger. Jeg havde
spurgt hvad de gjorde, men min mor havde svaret at:
"Det taler vi ikke om."
Det var altså det de gjorde. Mændene kælede pigerne på maven og på kussen, men det var da ikke
slemt, desuden var Mike ikke rigtig voksen. Jeg var alligevel ikke sur på Mike, så jeg hoppede op på hans
skød og lagde armene om hans hals. Det havde jeg
haft lyst til hele ugen.
"Gør det," sagde jeg. "Du må godt kæle mig på kussen."
Mike så ud i ansigtet som om han ikke vidste, om
jeg lavede sjov med ham. Det gjorde jeg ikke. Han
stak igen hænderne op under min kjole og jeg spredte
benene så han bedre kunne komme til. Han havde sådan nogle dejlige hænder!
"Lille Rosenmund," hviskede han, mens han kælede
mig. "Du er så sød."
Jeg syntes også at Mike var sød, for det snurrede i
kroppen og helt op i hovedet. Jeg anede ikke hvad det
var. Lidt efter stoppede det.
"Du kom?" sagde Mike som om det var et spørgs3

mål. Jeg vidste ikke hvad han mente, jeg havde jo været der hele tiden.
I løbet af den næste uge var jeg lige ved at fortælle
mine forældre at Mike kælede mig på kussen, så det
snurrede i hele kroppen, men heldigvis gjorde jeg det
ikke. I stedet læste jeg om det på internettet, og forstod at det vist var godt jeg ikke havde nævnt det for
mine forældre. Det hed orgasme og var meget hemmeligt. Det hed også 'at komme'. Nu vidste jeg hvad
Mike havde ment, og jeg vidste mere end det, jeg vidste at mænd kan få orgasme, hvis man kæler deres
pik, og tænkte at hvis jeg kælede Mikes pik, så kunne
han også få orgasme.
Da det blev lørdag igen løb jeg ned til Mike i redskabshuset så snart jeg havde spist morgenmad. Han
var ved at hælde benzin på plæneklipperen.
"Hej Mike," råbte jeg, "det hedder orgasme."
Han så overrasket ud. "Hej Rosenmund, hvad mener du?"
"Da du kælede min kusse fik jeg orgasme. Du kan
også få orgasme hvis man kæler din pik. Skal jeg kæle
din pik?"
Jeg ville meget gerne se Mikes pik og kæle den så
han fik orgasme.
"Men Rosenmund . . ."
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"Kom nu. Tag bukserne af."
Han åbnede sine bukser og trak dem ned. Der var
den!
"Jeg kan ikke . . ." begyndte han, men så satte han
sig, og jeg hoppede op på skødet af ham og tog fat om
pikken. Den var varm! Det havde jeg ikke tænkt på.
Og hård. Den dunkede som om den havde et hjerte. Af
en eller anden grund vidste jeg hvad jeg skulle gøre,
det var nok en slags kvindelig intuition. Jeg holdt om
pikken med begge hænder og gned op og ned. Mike
holdt uden på mine hænder og hjalp mig. "Åh, Rosenmund, jeg elsker dig!" hviskede han. Jeg blev glad.
"Jeg elsker også dig," sagde jeg mens jeg gned på pikken.
Pludselig sprøjtede den! Heldigvis ud til siden og
ud på gulvet. Mike slap mine hænder og trak mig ind
mod sig. "Rosenmund, Rosenmund," blev han ved med
at sige.
”Fik du orgasme?” Spurgte jeg.
Han kyssede mig på panden. Det betød åbenbart ja.
Derefter satte han mig ned og rejste sig. "Græsset!"
råbte han forvirret, "vi skal slå græs!"
Det gjorde vi så, og jeg glemte helt at Mike også
skulle kæle mig så jeg fik orgasme, men det gjorde
ikke så meget, for resten af sommeren slog Mike græs
hver lørdag, og bagefter kælede han mig på kussen,
og jeg kælede ham på pikken så vi begge to fik orgas5

me. Det var en dejlig sommer.
Efter sommerferien rejste Mike tilbage til universitetet, og jeg så ham aldrig mere. I stedet fik vi en ny
havemand, som jeg ikke kunne lide. Heldigvis fik jeg
snart nye venner, men jeg har aldrig glemt Mike som
var min første rigtige elsker.
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