Anders And
Da jeg var ni år, læste jeg Anders And hos den
gamle bladhandler. Men det bedste var når han
gav mig kildetortur.
Da jeg var 9 år gammel, besøgte jeg tit den gamle
bladhandler som havde en lille forretning med brugte
bøger og tegneserier i vores kvarter. Jeg læste mest
Anders And, men senere fik jeg lov at komme ind i
mandens rum bag ved og læse alt muligt.
En dag spurgte han om jeg ville se nogle billeder,
som voksne kan lide at kigge på. Først blev jeg lidt
bange, men jeg ville gerne. Manden viste mig nogle
billeder med nøgne damer. Jeg blev rød i hovedet og
sagde jeg skulle hjem. Det var ok, sagde manden, jeg
kunne bare komme igen når jeg havde lyst. Han sagde
at jeg måtte læse alle de tegneserier, jeg havde lyst
til, og at han havde flere billeder for voksne, som jeg
godt måtte se. Jeg skulle bare ikke sige det til nogen.
Jeg kiggede tit billeder i hans butik. Det var nogen
meget frække billeder. Der var mænd med store
pikke. Der var også billeder af børn som ikke havde
tøj på, og der var en mand som trak bukserne ned på
en dreng. Jeg ku' godt li' de billeder hvor drengen
ikke havde bukser på.
En nat sov jeg hjemme hos bladhandleren fordi
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mine forældre skulle til konferens. Jeg vidste ikke
hvad det var, men bladhandleren sagde at jeg godt
måtte sove hos ham. Det synes mine forældre, var en
god ide. De havde meget travlt og kunne godt lide den
gamle bladhandler. Jeg havde heller ikke fortalt dem
om billederne.
Da vi havde spist min livret, som var spaghetti og
kødsovs, sagde bladhandleren at det var bedst, hvis vi
tog nattøj på, så kunne vi se nogle billeder, inden vi
skulle sove.
Da vi havde fået nattøj på, sad jeg på skødet af
bladhandleren og kiggede på de nye billeder. Det var
mest drenge som ikke havde bukser på.
Bladhandleren forklarede det hele. Han havde en rar
stemme. Nogen gange pustede han mig i øret. Jeg
tænkte at jeg også godt ville have bukserne af. Jeg var
lidt genert til at sige det, men så spurgte
bladhandleren om jeg havde lyst til at få kildetortur.
Jeg sad helt stille. Han knappede min pyjamasskjorte
op og rørte mig på brystet.
"Du er en sød dreng," sagde han. Han åbnede mine
pyjamasbukser. Jeg blev flov fordi han kunne se min
pik, som strittede lige ud i luften. Det plejede den
ikke.
Da vi havde siddet sådan et stykke tid gik vi gik ind
i soveværelset. Jeg lå oven på ham i sengen. Han var
meget stærk, der var en masse hår på hans bryst som
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jeg lagde hovedet på. Han holdt fast om mig. Jeg
kunne også mærke hans pik som var kæmpestor. Han
snakkede venligt til mig og kælede mig på ryggen.
"Kan du lide kildetortur?"
Jeg svarede ikke, men jeg kunne godt lide det.
Så skubbede han sine ben op mellem mine. Jeg
gjorde ikke modstand fordi han var så stærk. Han
holdt mig på enden, og pludselig rørte han ved mine
nosser. Min pyjamas var meget tynd.
"Du skal ha' bukserne af," sagde han.
Han trak pyjamasbukserne af mig. Da han havde
gjort det holdt han igen om min ende. Det kildede i
min pik, som lå på hans mave.
"Nå," sagde han, "nu bliver du jo uartig, jeg kan
mærke noget frækt. Hvad mon det kan være?"
Jeg var helt varm i hovedet, for jeg vidste godt at
det var min pik, som han kunne mærke. Han lagde sig
ved siden af mig og skubbede et ben ind under mig så
min mave buede op. Min pik strittede lige op i luften.
Så kyssede han mig. Da han havde kysset mig,
kiggede han på min pik.
"Du er ved at blive en stor dreng," sagde han, "jeg
synes din pik er meget større nu."
Han tog mig lige på pikken og klemte den. Jeg ville
at han skulle holde op, men så ville jeg alligevel godt
at han gjorde det.
"Dikkedik," sagde han.
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Han kildede også mine nosser og kaldte dem "løg".
"Du er jo en liderlig knægt," sagde han, "ved du
hvad man gør med liderlige små knægte? De skal ha'
kildetortur.”
Han kildede mig på pikken, så det føltes som om
jeg skulle tisse, bare bedre.
Senere sov vi til det blev morgen. Da vi havde spist
morgenmad, skulle jeg hjem. Bladhandleren gav mig
et nyt Anders And blad og sagde at jeg godt måtte
sove hos ham hver tirsdag, så ville han give mig det
nye Anders And blad (Anders And kommer hver
tirsdag).
I lang tid derefter glædede jeg mig hver uge til det
blev tirsdag. Ikke fordi jeg fik det nye Anders And,
men fordi jeg glædede mig til at få kildetortur.
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