Den ny dreng
I denne fortælling møder vi:
Alice Collette – Mistress for Sankt Augustine
Pige- og Drengeskole.
Ralph Parker - dreng, femten år gammel.
Grevinde Parker – velhavende grevinde og Ralphs
mor.
Juliette - ung guvernante, femten år gammel og
forrygende smuk.
Første scene
Alle personerne er til stede i Mistress Collettes
kontor. Ralph Parker og hans mor er lige ankommet til
Sankt Augustine. Ralph står foran Collette og
grevinde Parker som sidder i behagelige kurvestole.
Juliette står ved siden af Collette. Hun ser vurderende
op og ned ad Ralph, som er rød i kinderne mens hans
hænder flagrer usikkert.
Grevinden siger: "Ralph bliver nemt ophidset, når
han er sammen med damer. Desuden ved jeg, at han
synder, når han er alene. Jeg har bebrejdet ham hans
opførsel, men straf er vist det eneste, han forstår."
Grevinden udtaler ordene 'synder' og 'straf' med
let eftertryk.
Collette: "Ralph lader til at være en sød ung mand.
Vi er beærede over at få den unge greve som elev."
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Grevinden: "Men jeg ønsker at Ralph straffes for
sin dårlige vane, er Juliette ikke for ung til det? "
Collette: "Slet ikke, Juliette er meget moden, og
med Deres tilladelse vil hun tage alle nødvendige
midler i brug. Lad de to unge være alene lidt. Imens
vil jeg vise Dem Sankt Augustine. Jeg tror Straffesalen
vil interessere Dem.”
Juliette nikker samtykkende. De to ældre kvinder
rejser sig og forlader kontoret.

2

Anden scene
Mistress Collette og grevinde Parker er vendt tilbage
til Collettes kontor og har taget plads i kurvestolene.
Ralph står midt i kontoret med hænderne foldet bag
nakken og let spredte ben. Hans øjne er fugtige og
læberne dirrer. Han har ingen bukser på. Bukserne
ligger pænt lagt sammen på Mistress Collettes
skrivebord. Damerne kan se Ralphs nosser under
skjorten. Juliette står ved siden af Ralph.
Grevinden siger: ”Imponerende. Det lader til at de
unge mennesker kommer godt ud af det med
hinanden, jeg har aldrig kunnet få Ralph til lystre så
nemt."
Collette: "Juliette er en dygtig ung guvernante.
Juliette vil du give grevinde Parker en prøve på dine
færdigheder."
Juliette går om bag Ralph, hun stikker hænderne op
under hans skjorte og tager fat om hans brystvorter.
Ralph giver et overrasket skrig.
”MOR! - hvad gør hun? Sig hun skal lade være!"
Grevinden: "Opfør dig ordentligt over for den unge
dame. Hun gør jo bare sit arbejde."
Juliette giver Ralphs brystvorter et klem. Ralph
hopper så skjorten glider til side, og hans pik vipper
frem til fuld erektion mod de to damer. Han har lyse
krøllede kønshår.
Collette siger smilende: ”Men dog kære
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grevinde, deres søn er jo en rigtig viking. Hvor sødt.”
Grevinden svarer: ”Men se hans tilstand, sådan
opfører han sig altid overfor damer. Det er pinligt.
Hvad kan man gøre ved det?”
Collette: ”Fra nu af vil Juliette straffe Deres søns
organ når det viser tegn på ophidselse. De har set
Straffesalen.”
Grevinden rejser sig og nikker eftertænksomt.
"Jeg tror at Ralph er i gode hænder her. Juliettes
hænder. Kan han ikke lære det, må han betale prisen."
Grevinden går mod døren.
Ralph: ”Mor, du må ikke gå!”
Grevinden vender sig i døren og siger: ”Farvel
Ralph, du må virkelig lære at stå på egne ben.”
Grevinden henvendt til Juliette: ”Og De, unge
dame, vis Ralph hvem der bestemmer. Vis ham
penisguillotinen og brug den hvis han ikke kan lære
det på anden måde. ”
Grevinden forlader kontoret. Der høres
hestevrinsken og knirken af vognhjul da grevindens
vogn forlader gårdspladsen. Ralph ser længselsfuldt
mod vinduet. Juliette står stadig bag Ralph, hun
lægger armene om ham og tager fat om hans pik. Med
kælen stemme siger hun:
”Nå, Ralph, din mor er gået. Skal vi begynde?”
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