Drenge
Små tekster om drenge som bliver kastreret
Pee Wee
Uddrag af Pee Wees vidnesbyrd fra retssagen mod
ham i staten Oregon 1942.
…
Dommeren: Hvad skete der efter at De og drengen,
MacKay, var kommet hjem til Deres hytte?
Pee Wee: Jeg sagde til knægten at han skulle stikke
hænderne frem. Jeg gav ham en snor om hvert
håndled, og bandt ham til et vandrør. Så trak jeg
bukserne af ham. Han begyndte at græde, men hans
pik strittede. Så tog jeg min egen pik frem og viste
ham den. Den var meget større end hans. Jeg gned på
den mens han kiggede. Jeg pillede ved hans pik. Han
græd hele tiden. Jeg sagde til ham jeg ville skære
pikken af ham, hvis han ikke holdt op med at hyle,
men han blev ved. Så tog jeg en saks som jeg bruger
til alt muligt. Man kan klippe tykke grene med den.
Jeg holdt om hans pik med saksen og sagde jeg ville
klippe pikken af ham. Han græd helt vildt. Så klippede
jeg hans pik af. Jeg kan ikke huske så meget mere
fordi jeg var fuld.
Kære brevkasse.
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Jeg er en kvinde på 24 år, som er vild med halvstore
drenge. Jeg drømmer tit om hvad jeg kunne gøre med
sådan nogen slanke søde fyre. Jeg har en dejlig
kæreste og et godt liv med ham. Også i sengen. Men
jeg tænker tit på at dominere nogle knægte på 12-14
år rent seksuelt.
De skulle tvinges til sex.
Tænk hvis man kunne binde dem ved siden af
hinanden og så trække bukserne af dem! Så ville jeg
stille mig foran dem og vise dem noget frækt. Vride
mig og trække min bluse op så de kunne se mine
bryster. Når de så fik erektion, ville jeg tage blusen
ned og drille dem ved at sige at de ikke fik mere
alligevel. Jeg ville masturberer dem til de var lige ved
at sprøjte og så holde op. Træde tilbage og se dem
lide.
Jeg lover at hvis jeg får chancen, så vil jeg ikke lade
den gå fra mig!
Skoletandlægen.
Den store, stærke kælling har sat mig i
skoletandlægens stol. Skoletandplejen er et helvede.
Bare lugten er til at blive syg af - og så den
modbydelige boremaskine.
Nu borer hun, og det gør ondt. Jeg klemmer om
armlænet så fing-rene blir hvide. Sådan en lille dreng
- og så i den stol - og den stærke kone med
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tandlægeboret. Det gør ondt, og jeg rykker mig. Hun
bliver irriteret, og pludselig er der stærke hænder
som holder mig. Mit hoved bliver tvunget bagover, hvad gør i ?- det må i ikke, - jeg kan ikke lide det. - De
holder min mund åben og mens hun borer, er der én,
som stikker en hånd op i mine shorts. Hånden
klemmer og trykker så jeg er ved at gå til af
forvirring. Alle er optaget af at holde mit hoved, og de
borer og puster og borer, mens der er én, som i det
skjulte klemmer mine nosser.
Smågrise.
Jeg har set hvordan man kastrerer smågrise: Et
hurtigt greb i den lille fyrs bagben, og så hænger han
over en stålstang med bagdelen i vejret. Der er ikke
noget at gøre. Bondekonen holder fast i bagbenene
med den ene hånd, mens hun fører skalpellen med
den anden, og vupti smutter nossekuglen ud af sit
gem.
Tænk om man kunne placerer en dreng på samme
måde hen over en stålstang, en dreng som villigt bøjer
sig - nysgerrig. Bind ham hurtigt mens du hele tiden
taler til ham. Derpå kan du give dig god tid. Lad ham
stå længe på denne måde så han selv opdager, hvad
der venter. Han får helt bestemt erektion. Fortæl ham
at han skal straffes for sine frække fornemmelser.
Stram så stoffet i hans tynde shorts hen over
3

kønsdelene til han mærker hvorledes stoffet på ingen
måde skjuler, men tværtimod fremhæver de følsomme
områder. Hvis du har anbragt ham rigtigt stritter
pungen op som det mest fremtrædende, og du kan
føle spændtheden gennem stoffet. En negl der kradser
hårdt bag pungen og frem til numsehullet hjælper på
forståelsen. Læg det glatte knivsblad mod huden og
fortæl ham så om de små hangrise.
***
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