Biologi for piger
Richard Foreman troede han skulle være
sæddonor, men han tog fejl. I stedet skulle han
kastreres som led i pigernes biologiundervisning.
Sara Liedmann og Cynthia Pollock småløb ned ad
gangen til skolens biologilokale.
“Jeg spekulerer på hvem miss Simpson har til os i
dag.”
“Ved ikke, men jeg ved hvem jeg godt kunne tænke
mig – Prescote fra sjette A!”
“Prescote? Wauw, det ville være lækkert. Han er en
hingst.”
“Og jeg vil godt se hingsten miste kuglerne!”
“Hvad med Richard Foreman fra afgangsklassen?”
“Umuligt, han skal være sæddonor. Du ved; bringe
samfundet videre, næste generation og alt det der.
Han er en af de heldige.”
“Ikke mere, der har været nogle problemer. Han er
blevet flyttet til pigernes afdeling.”
“Du mener til miss Simpson?”
“Nemlig ja, så måske har miss Simpson en
overraskelse til os.”
“Tror du at miss Simpson vil lade os … du ved?”
“Hurry up! Vi kommer for sent!”
Sara og Cynthia væltede forpustede gennem døren
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til biologilokalet samtidig med lyden af klokken, og
miss Simpson så på dem over kanten af sine
uindfattede briller.
”Godmorgen de damer, vi er meget glade for at I
kunne afse tid til at være med her.”
Bemærkningen affødte fnis i klassen, for ingen af
pigerne ønskede at komme for sent til miss Simpsons
timer.
Da der var ro i klassen, rejste miss Simpson sig,
smilede lidt distræt og indledte:
”Jeg antager I har læst kapitlet om kastration?”
Der fulgte almindelig bekræftende småmumlen.
”Udmærket, for det er dagens emne. Desuden har
ændringer i skolens overordnede ressourcefordeling
givet mig visse ekstra muligheder.”
Cynthia hviskede til Sara. ”Den er god nok, det må
være Richard Foreman.”
Måske hørte miss Simpson det, for hun smilede til
Cynthia samtidig med at døren gik op og en bleg,
meget køn, lyshåret ung mand trådte ind hjulpet på
vej af skolens to kvindelige pedeller. Små gisp mødte
ham fra de forsamlede piger. Sara satte albuen i siden
på Cynthia. Det var Richard Foreman! Alle pigernes
våde drøm. Skønt normalt meget selvsikker var han
tydeligt skræmt. Han var iført drengenes
skoleuniform: hvid skjorte med korte ærmer og
teksten 'I am a girls boy' skrevet på brystet. Dertil
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små shorts, som bulede foran på en inciterende måde,
samtidig med at de fremhævede hans slanke brune
lår.
Sara hviskede til Cynthia: ”Jeg kan næsten ikke tro
det, det er vores heldige dag. Richard skal have
nosserne skåret af!”
Richard var blevet for selvsikker. Han havde længe
troet han skulle være sæddonor og leve en
privilegeret tilværelse. Men nu var han blevet overført
til miss Simpson og skulle kastreres for øjnene af alle
pigerne som led i biologiundervisningen. Pigernes
sexfantasier om Richard stod samtidig over for en
voldsom vitaminindsprøjtning. Forventningerne kunne
næsten høres i lokalet.
Miss Simpson vendte sig mod Richard.
”Stil dig op på forhøjningen og læg hænderne på
hovedet.”
Richard adlød. Miss Simpson gik rundt om Richard,
mens hun tjattede ham på lårene med en pegepind.
Forside, bagside, forside, bagside. Ikke hårdt, men
nok til at det rykkede i ham.
”Stå stille.”
Hun lod pinden glide op langs Richards inderlår.
”Ved du, hvorfor du er her i dag?”
”Nej, doktor Simpson, ikke rigtig.”
”Så lad mig fortælle dig det. Du er her for at jeg
kan vise disse unge damer, hvorledes man kastrerer
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drenge med asociale tilbøjeligheder.
Richard havde hørt rygter om drenge som ikke kom
tilbage fra miss Simpsons timer, men han havde aldrig
rigtigt troet på det og slet ikke for ham selv.
”Men doktor Simpson, jeg har ikke … ”
Miss Simpson trykkede pegepinden mod bulen
foran i Richards shorts.
”Jo det har du og endda i dette øjeblik ved at sige
mig imod. Desuden har man har lagt mærke til dig et
stykke tid.”
”Men kastra … betyder at … ?”
”Kastration betyder kastration, unge mand. Det vil
sige at dine parringsorganer, altså din penis og dine
testikler, skal skæres af. Sig mig hvad lærer de jer
egentlig i seksualundervisning ovre i drengeklasserne? Nå lad det ligge. Det varer nogle timer inden vi
kommer så langt. Først skal vi beskæftige os med
drenges seksuelle reaktioner. Det er et fag som jeg
ved, pigerne er meget interesserede i.”
Spændt mumlen fra klassen fulgte miss Simpsons
belæring. Hun fortsatte:
”Piger, I kender alle sammen Richard, I har helt
sikkert gjort jer en del tanker om hvad I kunne tænke
jer at gøre med ham. Lad mig høre nogle forslag.”
En flok fingre røg straks i vejret.
”Han skal have tøjet af.”
”Selvfølgelig skal han have tøjet af. Hvordan skal
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man tage tøjet af en dreng? - Viola?
”Man skal gøre det langsomt.”
”Rigtigt, Viola. Man skal gøre det langsomt så han
for alvor mærker, at han bliver klædt af. Hvad mere?
Skal man bruge magt?”
”Kun hvis det er nødvendigt. Det er bedre hvis man
kan få ham til at samarbejde.”
”Hvordan samarbejde.”
”Hvis man kan få ham til selv at tage tøjet af.”
”Virkeligt godt, Viola, en ydmygende accept er i sig
selv erotisk ophidsende, ikke sandt piger?”
Varme kinder lyste op mod miss Simpson, og det
var ikke generthed, men forventning der fik kinderne
til at blusse. Sara rakte en hånd op.
”Miss Simpson, jeg har en ide, jeg ved ikke om …”
”Sig frem, Sara, her er plads til eksperimenter.”
”Jeg tænkte, altså … æh, drenge er forskellige, og
Richard er jo levende, og han er heller ikke kastreret,
– endnu altså, det kunne være sjovt at få ham til selv
at bede om at blive kastreret. På den måde vil det
være meget sjovere at kastrere ham, det ville lige som
være total ydmygelse. Det er, … jeg mener, … det er
ydmygelsen som er det sjoveste. Det var bare det …
altså, at jeg tænkte.”
Miss Simpson tøvede lidt.
”Men Sara, ingen dreng og slet ikke Richard her
som jo troede han var bestemt for noget større, vil
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bede om at blive kastreret. Vel Richard? Vil du gerne
kastreres?”
Richard rykkede baglæns på podiet og var lige ved
at falde ned.
”Neej! I må ikke gøre mig noget!”
”Der ser du Sara, man er nødt til at bruge magt.”
”Hmm, ved ikke rigtig,” Sara så eftertænksom ud.
”Vi kunne måske overtale ham til at blive kastreret.
Bare for sjov. Det vil nok tage et par timer, men jeg
tror det vil være anstrengelserne værd!”
Der var tavshed et øjeblik indtil de andre piger
begyndte at fatte perspektiverne i Saras ide. Til sidst
talte miss Simpson.
”Sara, jeg tror der er et fritidsjob til dig som
hjælpelærerinde i biologitimerne."
Sara blussede af glæde. Hun vidste, at som hjælpelærerinde hos miss Simpson kunne hun komme til at
kastrere en ny dreng hver eneste måned.
”Hvad siger I andre? Skal vi prøve Saras ide?”
Det var ikke noget spørgsmål, men allerede vedtaget.
”Okay, Richard, vi bruger altså ikke magt lige med
det samme, så lad mig først spørge; hvad er formålet
med dit liv?”
”Jeg skal … æh … skulle, … sæddonor … lave
børn.”
”Og hvis du ikke skal det, hvad så?”
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”Det … det ved jeg ikke … ingenting?”
”Helt rigtigt, Richard, ingenting. Derfor er du
overført til min afdeling hvor dit eneste formål er at
stå til rådighed for pigerne. Du skal ikke tilbage til din
egen klasse Richard, du kommer til at arbejde resten
af dit liv. Landbrug og den slags, - eller industri, hvad
ved jeg, hvor som helst der ikke er nogen piger, men
kun sådan nogen som dig. Det vil sige drenge uden
kønsorganer. Pigerne har et stykke tid været utilfredse med din selvsikre attitude, så lad mig sige det
sådan: Opfør dig pænt i dag, så kan du beholde dine
kønsdele nogle timer endnu hvis du er heldig. Mere
skal du ikke regne med.”
Mens miss Simpson talte, lod hun pinden vandre
rundt på Richards shorts. Lidt her, lidt der.
”Svirp!” hviskede en pigerne på forreste række, og
de andre grinede. Simpson gav Richard et lille svirp
på bulen, så selv pigerne på bagerste række kunne se
at bulen voksede under miss Simpsons kyndige brug
af pegepinden.
"Stå stille Richard."
Richard anstrengte sig for at stå stille i den korrekte position. Hans øjne var meget store og fugtige.
”Nu håber jeg ikke du begynder at græde,"
bemærkede miss Simpson, "det vil vi godt vente lidt
med. Du skal nok få lejlighed til at græde. Heldigvis
er du en intelligent ung mand, og du har sikkert ikke
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glemt hvad du har lært i seksualundervisning. Lad os
repetere lidt af det. Hvad er meningen med drenge?”
”To … total underkastelse til pigerne, levere sæd til
deres børn."
”Udmærket Richard, bortset fra at det sidste ikke
mere gælder for dig. Hvad med drenge som ikke skal
levere sæd?”
”De, – de skal arbejde.”
”Ja, men først skal de, hvad?”
”Ka – kastreres.”
”Hvad mere?”
”P – pigerne skal læ – lære, hvordan man ka –
kastrerer en dreng.”
”Udmærket, du har jo ikke glemt hvad du har lært.
Hvor gammel er du?
”Femten, miss Simpson.”
”Og hvor gamle er pigerne her i klassen?”
”Tre … tretten.”
”Hvorfor det?”
”F … fordi piger er mere udviklede end drenge, og
fo – fordi det er mest ydmygende at blive kastreret af
små piger.”
”Men hvorfor først nu?”
”D … drenge skal have seksuelle tanker, når de
bliver kastreret, det er sjovest for pigerne.”
”Glimrende, Richard, du har faktisk hørt efter i
timerne. Har du seksuelle tanker?”
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”Nej, ja, jeg … ”
”Lad os høre, Richard.”
”Jeg … det kan ik … ”
”Kom nu Richard, lad pigerne høre hvad du tænker.
Ellers skærer vi dine testikler af med det samme!”
”N – nej, miss Simpson, det … jeg skal nok …
pigerne … de er … kønne.”
”Javist, Richard, de er kønne, og hvad mere?”
”Jeg tænker … hvis de … uden tøj på … vil gerne se
…”
”Meget morsomt, Richard, du vil gerne se pigerne
uden tøj, men i dag er det omvendt, det er pigerne
som skal se dig uden tøj, ikke sandt piger?”
Hele klassen jublede.
”Hvad mere, Richard? Noget seksuelt? Du ved godt
hvad jeg mener. Får du ståpik når du tænker på
pigerne?”
Klassen lo forventningsfuldt.
”Jeg … nej, jeg … ja … min tissemand, det … ”
”Det er ikke en tissemand, Richard, sådan en har
kun små drenge, det du har, hedder en pik, det er
pikken som skal skæres af. Forstået?”
”Ja, miss Simpson.”
”Du får altså stiv pik når du tænker på pigerne. Er
der nogen bestemt pige du tænker på?”
”Nej, jeg … ”
”Nu lyver du, hvem er det, Richard? Er det en her
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fra klassen?”
”Nej, … det.”
Richard så sig fortvivlet omkring til hans blik nåede
Sara. Så slog han øjnene ned, men alle bemærkede
det.
”Det er altså Sara?”
”Ja, miss Simpson.” Mikes stemme var meget lav.
”Du er måske ligefrem forelsket i Sara?”
Richard nikkede en anelse med bøjet hoved. Alle
pigerne fnisede, og nu var det Saras tur til at rødme;
Richard, den lille slavedreng, var forelsket i hende.
Det skulle han få betalt inden dagen var gået!
”Lad mig lige forstå det her rigtigt, Richard. Når du
tænker på Sara, så tænker du at hun ikke har tøj på,
og så får du stiv pik, er det korrekt opfattet?”
Richards nik var næsten usynligt.
”Praler du ikke lidt nu? Har du overhovedet fået
hår på pikken?”
”Jeg, ja, jeg … ”
”Så måske, unge mand, du vil være så venlig at vise
os andre det, hvis det ikke er til for megen
ulejlighed!”
Richard blev blodrød i kinderne.
”Miss Simpson, jeg kan ikke … ”
”Nå ikke. Så kan du måske heller ikke vise os din
stive pik? Nu skal du høre. Først tager du bukserne af,
og så kigger du på Sara indtil pikken bliver stiv, så vi
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kan se om du taler sandt. Har du ikke lært at drenge
altid skal tale sandt?”
”Jo, miss Simpson, men … ”
”Altid betyder altid.”
”Miss Simpson, behøver jeg … ?”
”Kom nu, Richard, dette er ikke det rigtige tidspunkt til at være genert, det er sidste gang du har
mulighed for at fornøje tolv piger på den måde – nå ja,
tretten faktisk, mig selv iberegnet.”
Grin hele vejen rundt fulgte miss Simpsons sidste
bemærkning. Strikse miss Simpson var åbenbart også
et menneske, og hun var virkelig god i dag. Richard
begyndte at trække ned i sine shorts. Pigerne kom
med tilråb, "vis os den", "skal vi hjælpe dig?,” og den
slags.
”Så, så, piger,” afbrød miss Simpson, ”der er ingen
grund til at være grove over for stakkels Richard.”
Det tog Richard en del tid at få shortsene ned og en
del mere inden underbukserne også var kommet af, så
pigerne havde frit udsyn.
"Kom ned fra podiet Richard, og gå langs bordene
så pigerne bedre kan se dine kønsdele."
Med nedslagne øjne trådte Richard ned fra podiet.
”Som I kan se, svinger drenges kønsdele når de går.
Gå hen til Sara, Richard, og lad os se om du talte
sandt før.”
Dybt rødmende standsede Richard ud for Saras og
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Cynthias plads. Sara var også rød i kinderne, men det
var mest af iver. Cynthia hviskede til Sara. ”Nå hvad
synes du?
Sara svarede ikke, men studerede Richards
udrustning. Hun havde lige som de andre piger gjort
sig en del tanker om hvad Ricard holdt skjult for dem.
Her var det altså, nydeligt måtte hun indrømme, og
meget ophidsende. Hårene var lyse. Nosserne var
pænt fyldige. Richard havde også en dejlig flad mave
og flotte lår. Pikken vippede mens Richards hænder
flagrede foran.
”Næ, næ Richard, lad nu pigerne se hvordan det
foregår. Det er derfor du er her.”
Richard flyttede hænderne.
”Fødderne fra hinanden og hænderne på hovedet
Richard.”
Richard stillede sig i den befalede positur. Han var
kun iført den hvide skjorte med teksten 'I am a girls
boy', som nåede ham til midt på maven.
”Som i kan se piger, kan Richard ikke kontrollere
sine følelser for Sara. Sådan er drenge. Bemærk også
den måde Richard står på med spredte ben og
hænderne på hovedet. Sådan skal en dreng eller en
mand stå, når I taler til dem. Det giver godt overblik
over hvad de tænker. Man skal nemlig ikke tale til en
drengs hjerne, der er ikke så meget at tale til, men til
hans pik. Der kan man altid se hvad en dreng virkelig
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tænker. Richard er kønsmoden, han har faktisk fået
hår, og nosserne er store, lad os se om han også er
kønsmoden rent psykologisk. Richard hvad var det du
sagde om Sara, du er forelsket i hende ikke?”
Endnu et svagt nik kom fra Richards bøjede hoved.
”Ikke godt nok Richard, du skal tale ordentligt til
Sara, hvis du skal have nogen chancer hos hende. Se
Sara i øjnene og sig, 'Sara jeg elsker dig, vil du godt
kastrere mig?'”
Et sus gik gennem forsamlingen.
”Jeg det … Sara jeg … ”
Richard prøvede så godt han kunne, at sige
sætningen.
”En gang til Richard, du kan godt hvis du vil.”
”Jeg … Sara, jeg elsker dig, vi du godt ka …
kastrere mig?”
Richards stemme skurrede, men samtidig vippede
hans pik helt op og strittede lige mod Sara og
Cynthia. Cynthia fnisede. ”Jeg tror han mener det,
Sara.”
”Rigtigt Cynthia, Det lader faktisk til at Richard er
forelsket i Sara. Ikke fordi han siger det, men fordi,
som I kan se, 'en stiv pik lyver aldrig'. Det er et af de
tiltalende træk ved drenge. Man ved altid om de taler
sandt, man skal bare se på deres pikke. Sara, læg
mærke til at Richard på en måde har friet til dig, og
som du kan se, mener han det ærligt. Har du lyst til at
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tage imod hans frieri?”
Sara tænkte lidt, og Cynthia gav hende en albue i
siden,
”Kom nu Sara, det er da et tilbud man ikke kan sige
nej til.”
”Måske,” sagde Sara, ”jeg har i hvert fald lyst til at
skære pikken af ham! Så kan Cynthia få lov at snuppe
resten!”
”Veninder!” lo miss Simpson, ”hvad siger I andre?
”Buuh!,” råbte flere piger, ”hvad med os?”
”Okay piger, det er for tidligt at kastrere Richard.
Jeg foreslår at vi først gennemgår forskellige seksuelle ydmygelser, mens Richard stadig er intakt. Så
kastrerer vi ham senere. I der sidder forrest, vil I
skubbe jeres borde sammen og gøre plads til
Richard.”
Der blev en del uro mens pigerne stillede borde
sammen midt i lokalet.
”Værsgo Richard, læg dig på ryggen.”
”Miss Simpson, jeg vil ikke... ”
”Hjælp ham piger, så vi kan komme i gang.”
Med masser af grin løftede pigerne Richard op på
de sammenstillede borde.
”Læg hænderne bag hovedet og spred benene
Richard, så længe du samarbejder behøver vi ikke
binde dig.”
Richard samarbejdede.
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”Lad os først studere anatomien lidt, jeg holder
pikken, og så kan I alle sammen prøve at føle på
Richards testikler.”
Miss Simpson holdt Richards pik fast med pegepinden mens pigerne skiftedes til at beføle Richards
nosser.
”Efter frokost tager vi dem ud så I kan studere dem
under mikroskop. Men lad os begynde med lidt
almindelig sexkontrol, som enhver pige bør kende til.”
Stakkels Richards pik var i mellemtiden faldet lidt
ned.
”Alle drenge masturberer,” belærte miss Simpson,
”nu vil Richard vise jeg hvordan. Tag fat Richard, lad
os se din teknik.”
Igen adlød Richard. Med lukkede øjne tog han fat
om sin pik. På et øjeblik var pikken igen stor og stiv.
Pigerne studerede Richards teknik.
”Det har han øvet sig på!” sagde miss Simpson,
”mon ikke han tænker på Sara!”
”Miss Simpson!” udbrød Sara, men hun lo også.
”Hans nosser har trukket sig sammen som tegn på
at han nærmer sig klimaks, men han må naturligvis
ikke få lov at sprøjte, det er her I skal være hurtige
piger. Han skal holdes liderlig indtil han skal kastreres, men uden at han ejakulerer. Det mest ydmygende for en dreng er, når pikken stritter uden at han
kan sprøjte. Ikke sandt Richard?”
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Richard svarede ikke, men hans pik svarede for
ham.Den vippede og vippede uden at sprøjte, sådan
som miss Simpson havde sagt.
”Udmærket piger, Richard er meget liderlig nu,
men ude af stand til at bringe det til en afslutning. Nu
kan vi gå videre til næste trin hvor der er flere muligheder. Man kan starte med at barbere hårene af.
Richard slipper imidlertid ikke så nemt. Sara, du har
sikkert en bedre ide?”
”Denne her,” svarede Sara og tog en lille tang fra
miss Simpsons bord.
”Nå, du har gættet det, Sara. Hvad skal man så?”
”Man skal trække hårene ud et ad gangen.”
”Rigtigt, kom i gang piger. Værsågod Richard du
må godt græde nu.”
Richard græd den næste halve time, mens pigerne
trak alle hans kønshår ud et ad gangen. Især dem på
nosserne gjorde ondt, men hans pik blev ved med at
være stiv. Jo mere pigerne gjorde, jo mere liderlig blev
stakkels Richard. Han kunne ikke holde ud at være så
liderlig uden at kunne sprøjte.
”Hvordan går det Richard er du ved at være
moden, vil du gerne kastreres, så du slipper for al den
væmmelige liderlighed?”
Richard var så liderlig at han begyndte at tro det
måske alligevel var det bedste, hvis pigerne kastrerede ham i en fart.
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”Please, miss Simpson, jeg kan ikke holde det ud
mere.”
”Hvad mener du Richard, vil du godt kastreres?”
”Ja, miss Simpson.”
”Du er forelsket i Sara, derfor synes jeg, det skal
være Sara som kastrerer dig.”
Cynthia lænede sig mod Sara og hviskede, ”heldige
asen!”
Alle pigerne vred sig på stolene. En høj pige med
veludviklede bryster spurgte:
”Miss Simpson, må vi masturbere, mens Sara
kastrerer Richard?”
”Naturligvis Linda. For at få optimalt udbytte, gør
vi det i to omgange, først pikken, derefter testiklerne.”
Alle pigerne tog hænderne ned i trusserne, mens
miss Simpson viste Sara hvad hun skulle gøre.
”Vi bruger moderne teknologi nu om stunder,”
forklarede miss Simpson. ”Ikke noget med blod og
knive, vi er jo ikke barbarer! Og drenge skal behandles humant. Laserkniven sørger for at Richard næsten
ikke mærker noget.”
”Skær den af!” tiggede Richard.
Senere sad Sara og Cynthia i laboratoriet og kiggede i
hvert sit mikroskop. Cynthia fulgte interesseret med i
hvorledes tusinder af små sædceller – Richards
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naturligvis – flimrede rundt under mikroskopets
stærke lys. ”De er lige så forvirrede som Richard,”
kommenterede hun. ”Det var ellers ret lækkert med
Richard. Han bad selv om at blive kastreret. På en
måde var det lidt synd for ham.”
”Lidt måske,” svarede Sara uden at løfte øjnene fra
sit eget mikroskop. Hun studerede noget der lå mellem to stykker glas. Richards pik var blevet skåret i
tynde skiver og farvet så pigerne kunne studere
detaljerne, ”men jeg tror han var for utilpasset til at
kunne bruges som sæddonor.”
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