Piet og præfekterne
Piet var chokeret. Aldrig før i sit trettenårige liv
havde han oplevet noget så ydmygende.
Indtil i går havde Piet levet en normal tilværelse.
Hans far var ganske vist død, men havde efterladt
Piets mor som en velhavende enke. Ikke at penge
betød noget særligt for dem, men de er rare at have.
Da Piet fornylig fyldte tretten år, var hun derfor i
stand til at sende ham til en eksklusiv privat
kostskole. Moderen var tiltrukket af skolens faste
holdning til drengeopdragelse, og af lederen, Mistress
Collettes, gode rygte som en myndig kvinde. Hun
vidste også at præfekterne – det vil sige de betroede
elever med særligt ansvar - alle sammen var piger fra
skolens ældste klasser. Piets mor var meget frisindet
og var sikker på at Piet ville have godt af det selskab.
Piets var som sagt chokeret og hans kinder
brændte, da den ældre pigen gennede ham ind i
rækken ved siden af fire andre drenge på alder med
ham selv. Det foregik i en hyggelig opholdstue i
pigernes fløj. Det var Piets første skoledag. Straks
efter undervisningen havde Mistress Collette beordret
de ny drenge, - der var fem, - til at gå med klassens
piger til 'introduktion' som Collette kaldte det.

Pigerne havde grinet, og nu forstod Piet hvorfor det
havde været så morsomt. I pigernes opholdstue
oplæste en pige de chokerende regler for husorden
som gjaldt på skolen. Aldrig i sin vildeste fantasi
havde Piet forestillet sig noget lignende. Ifølge
reglerne havde skolens piger alle slags rettigheder
over drengene. Enhver pige kunne anmelde enhver
forseelse til præfekten, som idømte en straf. En
læderbetrukket springbuk stod midt i rummet, og det
slidte læder viste at den ikke var til pynt. Dens ben
var savet korte så også de mindste blandt drengene
kunne bøje sig over den med hoved og skuldre
hængende ned på den ene side og håndled og ankler
bundet til springbukkens ben. Læderremme sad parat
til at fiksere en dreng så han havde enden i vejret
parat til hvad som helst pigerne havde lyst til.
Klassens præfekt, Hillary, var den lækreste drøm af
en syttenårig gudinde som Piet kunne forestille sig.
Hun så på de nye drenge og sagde ganske nøgternt:
”Tag tøjet af drenge!” Efter et halvt minut stod alle
fem nøgne og blev beskuet af de fnisende piger. Piet
som den sidste. Hillary gik langs med dem. Ingen af
drengene havde hår andre steder end på hovedet.
Nonchalant stillede hun sig foran en slank lyshåret
dreng og løftede hans pik med spidsen af en lille
bambusstav som alle præfekterne gik med som tegn
på deres autoritet. Staven løftede pikken så den stod

vandret ud i luften. Drengens kinder brændte, men
han turde ikke bevæge sig. Han havde været på
skolen i en uge og vidste hvad der skete med ulydige
drenge. Som sagt: Springbukken var ikke til pynt.
”Nå, Gerald, gør det dig flov at skulle ejakulere
foran alle de små piger i tredje klasse?”
Hun vippede med bambusstokken, så Gerald tog
hånden foran sig.
”Flyt hånden.”
Gerald adlød. Hillary trak bambusstokken bort, og
Geralds pik blev ved at stritte lige frem.
”Det der bliver de små piger glade for, Gerald.”
Det var ikke et uheld at Gerald fik erektion, for
Hillary var ekspert i at gøre drengene liderlige. I en
alder af femten havde hun været en mester i at
håndtere drengenes genitalier, og nu i en alder af
sytten havde hun også sproget i sin magt så hun
kunne tale enhver dreng til kanten af ejakulation. En
anden vigtig ingrediens i hendes og de andre
præfekters magt var desuden deres gode udseende og
sociale status. De kom alle fra velhavende
overklassehjem.
Hillary var i sin skoleuniform; hvid bluse og
skoleslips samt navyblå kort nederdel der viste det
meste af hendes slanke ben. Hendes ansigt var som
en engelsk ladys.
”Oohhh,” gispede Gerald da spidsen af Hillarys stav

raspede på siden af hans testikler, mens hun
betragtede hans blussende ansigt.
”Hænderne på hovedet, benene ud til siden.”
Gerald adlød.
”Også jer andre.”
Langsomt gik hun rundt mellem de rødmende
drenge til hun stod bag Piet. Hun lod bambuspinden
glide bagfra op ad hans inderlår.
”Ny dreng, hvad er det nu du hedder, jeg har glemt
det?”
”P-Piet.”
”Nå, ja, Piet.”
Hillary lagde en arm rundt om Piet og tog fat om
hans pik.
”Sød lille sag, du har her. Kan du bruge den til
noget?”
Hun bevægede hånden og Piets pik blev hård
mellem hendes fingre. De andre piger fnisede
henrykte.
”Stå stille.”
Aldrig før i sit trettenårige liv havde han oplevet
noget så ydmygende.
”Minsandten, Piet, En rigtig lille stiverik. Den bliver
offentlig ejendom så snart de små piger får fat i den.”
Hun så med tilfredshed at de andre drenges pikke
også rørte på sig. Drenge er bare så nemme, tænkte
hun. Hun gned lidt mere til Piets pik var oppe med

fuld erektion, inden hun gav slip.
Jo, - Piet var chokeret. Hans ufrivillige erektion
foran alle pigerne havde ydmyget ham mere end
noget andet. Et øjeblik berørte Hillary igen pikken
med stokken. ”Se mig i øjnene, Piet, hvad synes du?
Kan du lide det? ”
Piet rystede svagt på hovedet. SMACK. Staven
svirpede Piets pik så tårer sprang frem i hans
øjenkroge.
”Det kommer du til Piet. Om en måned vil du elske
det.”
Piet så op på Hillarys strenge engleansigt idet hun
vendte sig væk og rettede opmærksomheden mod en
anden nytilkommen. Han fornemmede at Hillary talte
sandt: Om en måned ville han elske det.

