Bobbys store mund
Hærværk og sjofle tegninger var Bobbys speciale,
men han kunne nemt have klaret frisag hvis blot
han havde forstået at vare sin store mund.
”Hvad sker der? spurgte Larry da han stod foran
rektors dør sammen med sin ven Mike.
”Aner det ikke,” svarede Mike. ”Men så vidt jeg
ved, har vi ikke gjort noget galt.”
Larry og Mike gik i afgangsklassen, begge fik gode
karakterer og havde høj status hos lærere og elever.
De kunne ikke undgå at høre hvorledes rektor i sit
kontor med hævet stemme udtalte sig meget
misbilligende til en elev.
”Mere vrøvl med dig og du kommer til at finde dig
en anden skole, Wilson. Forstået?”
”Ja,” lød det forsigtigt til svar.
”Gå tilbage til klassen.”
Døren gik op, og Bobby Wilson skred selvsikkert ud
med et skævt grin. Så snart han var forsvundet,
vendte rektor sig til Larry og Mike. ”Kom ind drenge,”
sagde han venligt.
Om morgenen da skolens engelsklærerinde, den
ældre frøken Olsson, var trådt ind i klasseværelset,
havde alle eleverne siddet fuldkommen tavse.
Grunden hertil var åbenbar: På tavlen konstaterede
frøken Olsson tilstedeværelsen af flere veludførte
tegninger. I tavlens ene side så man en detaljeret
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tegning af en erigeret penis med tilhørende testikler
og fyldig hårvækst. Penissen pegede tværs over tavlen
og for hver ti centimeter var der hvide kridtmærker
som klart markerede en strøm af sperm. I tavlens
anden side, hvor spermen fandt sit mål, var en
forbløffende vellignende tegning af frøken Olsson set i
profil. Spermen endte i hendes åbne mund. Højst fem
elever i skolen havde det nødvendige talent til at
præstere sådan et værk, og Bobby var en af dem.
Desuden havde han adgang til lokalet. Men trods
bevisets ret åbenlyse stilling ville Bobby have klaret
frisag, havde det ikke været for hans velkendte
åbenmundethed.
”Jeg kan kende personen til venstre,” havde han
sagt og peget på portrættet af engelsklærerinden.
”Men hvem er fyren til højre?”
Den bemærkning havde sendt ham til rektors
kontor som han altså forlod samtidig med, at Larry og
Mike ankom.
”I kender vel Bobby Wilson?” spurgte rektor.
Larry og Mike kendte udmærket Bobby omend kun
på afstand, men når en væg var blevet overmalet eller
toiletterne stoppet med papir, mistænkte de fleste
Bobby for at være involveret. Som regel med god
grund. Juniorskolen som Bobby kom fra, havde
medsendt behørige advarsler vedrørende Bobby, og i
juniorskolen blev alt hurtigt normalt efter at Bobby
var flyttet. Bobbys nuværende skole, seniorskolen, fik
mistanken bekræftet i en uge da Bobby var syg, og
der ikke forekom nogen tilfælde af hærværk hele
ugen.
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”Jo, vi kender ham.” svarede Larry for dem begge.
”Udmærket, jeg har prøvet alt for at få den fyrs
opmærksomhed, men ingenting virker. Jeg har et lille
job til jer. Tag ham et eller andet afsides sted hen og
skræm livet af ham. Hvad siger I? Er det et problem?”
”Øh, nej, men reglerne … ?”
”Der er ingen regler, jeg har ikke talt med jer og vil
ikke høre mere om sagen, i morgen er der møde i
sikkerhedsudvalget, mødet varer hele formiddagen,
og jeg kan bevidne at I begge deltog.”
”Udmærket, sir.” Larry og Mike bukkede og gik.
--”Hvad skal vi gøre? spurgte Mike Larry på vej ned ad
gangen. ”Da vi gik i underskolen, var det nemt at
skræmme en dreng; bare skubbe ham op mod væggen
og stikke ham et par flade. Eller gå ind i
omklædningsrummet når han tog bad og stirre ondt
på ham. Det rystede dem altid, Men den slags virker
ikke mere.
”Tja, ” svarede Larry. ”Hvad kunne virkelig
skræmme dig da du gik i underskolen?”
”Nja, jeg var en sej lille fyr, men vrøvl med den
gamle eller hvis de andre børn lo ad mig, kunne
skræmme mig.”
”Du glemmer det vigtigste.”
”Som er?”
”Sex selvfølgelig. Jeg synes vi skal tage den lille
frækkert med til et passende sted, binde ham og
barbere kønshårene af ham!”
”Lyder godt, men de nye er ikke så bange for sex
som vi var.”
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”Jeg tror ikke de er vant til at få kønshårene
barberet af, desuden kan vi true med at skære
nødderne af ham. Overbevise ham om at det er slut
med at spille pik hvis han ikke begynder at opføre sig
ordentligt. Det burde skræmme hvem som helst.”
--Bobby lå bundet nøgen med spredte ben på en bænk i
kælderen under skolens fyrrum og var virkelig
skræmt. Han havde ikke betænkt sig på at gå ind i
fyrrummet da han opdagede, at døren var ulåst. Det
var jo nærmest en sport for ham at finde ulåste døre.
Han blev alvorligt forskrækket da en stofpose gled
ned over hans hoved og kæmpede voldsomt indtil et
velrettet slag i maven fik ham til at opgive yderligere
modstand. Han blev halvt skubbet halvt båret ned ad
nogle trapper, bukserne blev trukket af ham og han
blev lagt på den omtalte bænk. Hætten blev fjernet
fra hans hoved. I stedet fik han en solid knebel i
munden. Ikke mere snak. Der var halvmørkt i rummet
og alt hvad Bobby kunne se, var to store fyre i
kedeldragter med skihuer trukket ned over
ansigterne. Det var tydeligt at begge fyre stirrede på
hans genitalier. Det i sig selv skræmte Bobby en del.
”Se alle de hår,” sagde den højeste af dem.
”Ja, vi bliver nødt til at barbere ham først af hensyn
til infektioner.”
Bobby mente at han havde hørt stemmerne før, men
kunne ikke placere hvor eller hvornår. Uden mere
snak gik de to i gang med vand, barbersæbe, og kniv.
”Det bliver ikke noget stort tab for ham. Hans
nødder er ikke ret store.”
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Faktisk var det modsatte tilfældet: Bobby havde
pæne, veludviklede testikler og penis. Han havde
såmænd større testikler end Larry og Mike, og han
kæmpede seriøst da Larry lod barberkniven glide
rundt om hans nosser.
”Gror de ud igen? Jeg mener, når kuglerne er væk,
gror hårene så ud igen?”spurgte Mike.
Bobbys øjne blev store af skræk da meningen med
ordene ord gik op for ham.
”Ja, ” svarede Larry. ”Kvinder har kønshår selv om
de ikke har nosser. Han kan måske endda få halvstiv
pik hvis han sutter tilstrækkeligt mange pikke.”
”Hvordan vil du gøre det?” spurgte Mike og
prøvede at lyde seriøs. ”Skære hul i pungen eller
skære det hele af?”
”To huller, et på hver side, til at få kuglerne ud.
Smådrenge som ham her kommer hurtigt over det når
man brænder blodårerne med det samme. Er
loddekolben varm?”
”Yep. ”
Mike løftede loddekolben så Bobby kunne se den,
og stænkede et par dråber vand på den. Det sydede
hørligt.
”Okay, lad os få det overstået.”
Larry trak ud i Bobbys testikler med en behandsket
hånd og satte barberknivens skarpe blad mod siden af
pungen. I det samme vippede Bobbys pik op til fuld
erektion.
”Han er sgu liderlig den lille pikslikker,”
brummede Larry. ”Han bliver liderlig fordi han skal
have nosserne skåret af.”
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Bobby hylede inde i kneblen mens hans pik vippede
ukontrolleret.
”Okay, din lille røvbanan.” Larry trak knebelen ud
af Bobbys mund. ”Du slipper denne gang. Forsvind
herfra og hold din store mund lukket fra nu af.”
Bobby gispede efter luft og råbte så pludseligt: ”Jeg
kender jer, du er Larry, bøsserøven, og du er Dildo
Mike, I sutter den af på hinanden. Vent til jeg
fortæller det her til min far. I er døde.”
Bobbys dumsmarte attitude var vendt tilbage
hurtigere end forventet selvom han stadig var bundet
til bænken. Larry stod tavs i et helt minut. Så rakte
han ud igen og greb Bobbys testikler.
”Motherfucker!” skreg Bobby. ”I får stådreng af at
rage på de små drenge.”
”Yep,” sagde Larry og stoppede knebelen tilbage i
munden på Bobby. Henvendt til Mike: ”Er loddekolben
stadig varm?”
Da Larry og Mike forlod kælderen, var Bobbys
mumlende skrig blevet lavere, men ikke mindre
intense.
”Tror du vi fik fanget hans opmærksomhed denne
gang?” spurgte Mike.
”Det er jeg helt sikker på,” svarede Larry. ”Vi ses i
morgen.”
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