Pigespejdere
Tre drenge leger torturleg med en spejderpige.
Det viste sig at være en dårlig ide.
Tre drenge på 13, 13 og 14 år var taget på telttur. De
vidste nemlig at en gruppe pigespejdere holdt
sommerlejr i den samme skov, derfor havde de
planlagt at udspionere pigernes lejr og fange en af
pigerne.
”Tortur,” sagde Bill. ”Hun skal have tortur.”
Bills ord fik det kilde i drengenes pikke.
”Patterne,” sagde Joe. ”Vi gi'r hende tortur på
patterne.”
Bill og Timm nikkede samtykkende.
Da drengene havde indrettet deres lejrplads, var
det blevet mørkt. De gik tre kilometer ad små stier til
pigernes lejrplads. Pigerne havde rejst telte og
tilberedte aftensmad over bål. De var mange, mindst
tyve piger og tre voksne kvinder. Drengene lå helt
stille i skovbrynet.
”De er sgu små,” hviskede Bill. Ikke mere end 12
år. ”Vi kan sagtens fange en af dem.”
”Hvad med de tre voksne duller?”
”Dumme kællinger. Vi kender skoven bedre end
dem.”
Pigerne sang og dansede omkring bålet. Da bålet
blev slukket, og pigerne kravlede ind i teltene, sneg

drengene sig tilbage deres egen lejr. De var liderlige.
Næste formiddag lagde drengene sig igen på lur i
buskadset ved pigernes lejr. Nogle af pigerne gik ud i
skoven for at samle brænde. Det var lige det Joe, Bill
og Timm havde ventet på. De sneg sig efter en af dem,
og da pigen havde favnen fuld af brænde, trådte de
pludselig frem. Pigen tabte brændet.
”Det er forbudt at samle brænde her,”sagde Joe,
”du skal følge med os.”
Pigen fulgte med drengene. Da de kom til
drengenes lejrplads bandt de hende til et træ.
Bill stillede sig foran pigen og tog sin pik frem. Tim
og Joe gjorde det samme. Alle tre stod foran pigen og
holdt om deres pikke. Pigen begyndte at græde.
”Vi skal se hendes patter, sagde Joe. Han åbnede
pigens spejderbluse. Pigen havde undertrøje på som
han trak op, så de kunne se hendes bryst. Hun var
helt flad, men hendes brystvorter var større end
drengenes. Joe tog en glødende pind fra bålet og holdt
den hen til pigens bryst. De andre grinede mens de
gned deres pikke.
”Også kussen,” sagde Bill.
”Nej,” skreg pigen.
De hørte råb i skoven. ”Helene! Hvor er du!”
”Satans,” sagde Joe, vi bliver nødt til at løbe.”
”Hvad med teltet?”
”Senere, vi har ikke tid nu.”

Hurtigt knappede de deres bukser og løb. Joe løb
lige ind i maven på en af de voksne spejderkvinder,
de to andre kvinder var bagved, fra andre sider kom
der flere spejderpiger. Kvinderne greb Joe og Bill og
de ældste piger greb Timm. Alle pigerne stimlede
sammen om drengene.
”Hvad fanden har I gang i?” råbte den ene kvinde.
”Vi - ikke noget, vi ville bare - , det var ikke med
vilje.”
Helene blev befriet, hun græd mens hun ordnede
sit tøj.
”Helene, er der sket noget? Hvad gjorde de?”
”De – de brændte mig.”
Kvinderne så på Bill, Joe og Timm.
”Frem med hænderne,” sagde lederen. Drengen
rakte hænderne frem og kvinderne bandt deres
håndled.
”Kom med.”
De gik alle sammen tilbage til pigernes lejr.
På lejrpladsen blev drengene sat ved et bord. Nogle
af pigerne gav dem varm te med honning. Det smagte
godt. Imens bandt pigerne tre granrafter sammen
med toppene mod hinanden så det lignede en
pyramide med tre åbne sider. Drengene blev bundet
med hænderne til toppen af pyramiden og benene
bundet til rafterne. Pigerne tændte bål i midten af
pyramiden. De skar drengenes tøj i stykker og rev det
af så drengene var nøgne. De fik tape for munden.

Flammerne fra bålet voksede og brændte drengene
på ryggen, til de vred sig og skubbede maverne frem
så deres pikke hoppede. Spejderpigerne grinede. Bill
og Joe havde hår på pikken. Timm, som var den
mindste, havde ikke fået hår endnu.
Pigerne tog deres spejderbluser af og dansede
rundt om drengene med nøgen overkrop og glødende
grene i hænderne. Nogle af pigerne havde bryster. De
stak Bill og Joe med grenene til der gik ild i deres
kønshår. Begge drengene skreg inde bag tapen, mens
deres kønshår brændte.
”Sladrer de?” spurgte en af pigerne. ”Nej,” svarede
de voksne kvinder. ”Det tør de ikke, det var dem som
begyndte.”
Efter fire timer blev drengen sluppet fri. Grædende
og nøgne løb de tilbage gennem skoven til deres egen
lejr.

