En Dag i Skoven
Otteårige Mary overværer et morsomt optrin i
skoven: En nøgen dreng midt i en ydmygende
omgang spanking.
Lyden af stemmer fik Mary til nysgerrigt at fortsætte
sin vandring. Stien hun gik på, førte langs en lille bæk
med klukkende vand. Hun var godt kendt og vidste at
stien endte ved en åben plads i skoven. Det var derfra
stemmerne kom, men der plejede ikke at være
mennesker på stedet.
Da hun kom nærmere, skilte stemmerne sig ud i en
fast kvindestemme og en lys drengestemme. De to
personer var tydeligt uenige, og Marys nysgerrighed
steg jo mere hun opfattede af samtalen.
”Nej tante! NEJ! Jeg vil hjem. Nogen kan se mig!”
Ordene kom fra en ophidset dreng og blev efterfulgt
af kvindestemmens konsekvente svar.
”Jeg har sagt, hvad der sker hvis du leger i den
snavsede bæk. Og hvad gør du? Du leger i bækken.”
”Nej, tante, vær sød, jeg gør det ikke mere. Jeg
lover!”
”Jeg SAGDE det. Når jeg er færdig med dig, er din
bagdel lige så rød som dine kinder.”
Det afgjorde sagen for Mary, som var otte år
gammel, lo ved en hver lejlighed og bedårede alle
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med sit kønne udseende. Hun vidste PRÆCIST hvad
der foregik, hun MÅTTE se det. Hun listede nærmere
og trippede uforvarende ud i lysningen. Et langt
øjeblik stirrede hun fortryllet på sceneriet der
udspillede sig. En høj kvinde sad på en bænk. Hun
havde et fast greb i en rødkindet dreng som sprællede
hjælpeløst på skødet af hende. Han lå med enden i
vejret og tanten havde fået hans ene arm lagt om på
ryggen, mens han viftede med den anden for at dække
sin ende. Hans sprællen var til ingen nytte for i næste
øjeblik holdt tante begge hans arme og gjorde klar til
at bearbejde hans ende med sin frie hånd. Sprælleriet
havde fået tantens kjole til at glide op, så drengen lå
på hendes lår. Mary bemærkede at tanten havde flotte
ben. Men det allerbedste: Drengen var nøgen! Det
eneste han havde på, var små sokker og sko. Mary
følte at drengen var ekstra nøgen, fordi han stadig
havde sokker og sko på. Det forstod hun ikke helt,
men syntes det var morsomt. Fornøjet så hun hvorledes han kæmpede for at undgå, hvad der lod til at
blive en alvorlig endefuld.
Mary tænkte et sekund på at løbe tilbage ad stien,
men i det samme så kvinden op. Hun forstod straks at
hun havde fået en interesseret tilskuer, og i stedet for
at komme med en skarp bemærkning smilede hun
venligt.
”Hej med dig, lille pige, – vent lidt, du skal ikke
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løbe. Michael har griset sit tøj til. En endefuld er det
eneste der hjælper.”
Tantens ord beroligede Mary, desuden ville hun
gerne se det som tanten ville gøre med Michael. Det
var noget af det mest spændende hun vidste om. Hun
kunne også godt lide at drengen var nøgen. Hun ville
gerne se DET HELE, uden helt at vide hvad det var.
Pludselig kom hun til at fnise:
”Hvorfor er han nøgen?”
Kvinden opfattede at Mary havde en særlig
interesse i situationen.
”Det hjælper ham til at huske bedre."
Det forstod Mary ikke, hun gjorde igen en
bevægelse på vej væk.
”Du må gerne blive og se på. Har du set en dreng få
endefuld?
Mary rystede på hovedet, og kvindens venlighed
afgjorde sagen. Mary opdagede, at hun meget gerne
ville se en nøgen dreng få endefuld.
”Så har du måske heller aldrig set en dreng uden
tøj på?”
Et lille grin kom over Marys læber. En gang havde
hun sneget sig om bag drengenes omklædningsrum i
skolen og kigget ind ad vinduet. Siden da tænkte hun
tit på nøgne drenge. Det var noget af det mest
spændende hun kendte til. Hun fantaserede også
nogen gange om, hvordan det ville være at få
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endefuld. Det ville ikke være til at holde ud. Samtidig
havde hun dirret af spænding ved tanken, og nu
kunne hun opleve det med en anden. Endda en dreng!
Imens var drengen, som jo altså hed Michael,
blevet yderligere skamfuld ved den tilsyneladende
forståelse som så hurtigt var opstået mellem pigen og
hans tante. Tante havde vist et uventet talent for at
trække tøjet af ham trods hans ihærdige modstand.
Han anede ikke at tante var så stærk. På få sekunder
havde hun reduceret hans påklædning til absolut
ingenting på nær sko og sokker. Han var chokeret
over så pludseligt at befinde sig i denne ydmygende
situation; nøgen med enden i vejret parat til at få en
endefuld. Nu var der endda kommet en pige mindre
end ham selv som kiggede på ham med store, kønne
øjne. Han var målløs og først da pigen grinede, fik han
stemmen tilbage. Hendes åbenlyse fornøjelse fik ham
til at rette sin vrede mod Mary som nu med tantes
billigelse studerede hans nøgne ydmygelse. Af sine
lungers fulde kraft, – så vidt man altså kan råbe når
man ligger med maven presset ned mod et par stærke
damelår, råbte han:
”Du, Gå hjem! Nu! Gå hjem! DUMME TØS!
Hans udbrud blev afbrudt af et SWAP! Fulgt af et
''AUW'! Dernæst en kort pause inden det næste SWAP
… og det næste … SWAP! …AUW! . . . SWAP!
”Du har fortjent ekstra fordi du er uhøflig over for
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den lille pige.”
”AUW, NEJ! Ikke mere!”
Michael sparkede hjælpeløst i luften med sine
skoklædte fødder. Mary holdt sig for munden, men
hendes øjne strålede. Det her var endnu bedre end
hun havde forestillet sig.
Drengen hoppede mindre for hvert slag, og tante
følte sig i fuld kontrol med situationen.
”Nu er vi venner,” sagde hun til Mary, ”hvad hedder
du? Jeg kan ikke bare kalde dig lille pige.”
”Mary.”
”Hvor gammel er du?”
”Otte.”
”Jeg hedder tante Kelly. Det her er Michael, han er
ti år. Han er lidt for gammel til at få endefuld, men det
er det eneste han forstår.”
Mary syntes ikke at Michael var for gammel til at få
endefuld. Tante holdt inde med slagene, men holdt
stadig Michael fast. Til hans rædsel begyndte hun at
gnide hans ende lidt tilfældigt som om hun tænkte på
noget andet. Endefuld var slemt, men dette var værre,
for tante Kellys berøring forårsagede det som han
frygtede mest skulle ske lige nu. Han fik erektion. Det
skete altid når han fik smæk, og i dag var han tilmed
nøgen. Nu ville han for enhver pris hellere blive
liggende med enden i vejret så pigen ikke kunne se
hans 'drengeting'.
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'Drengetingen' pressede mod tantes lår, men
tilsyneladende bemærkede hun det ikke.
”Ikke mere,” tiggede han. Men han var fanget i en
umulig situation, for hvis han slap fri, ville den
grinende lille pige se hans hemmelighed. Bare hun
dog ville gå. Men Mary havde ingen planer om at gå
foreløbig.
”Tante, jeg … ”
SWAP! Tante svirpede med løs, men sikker hånd.
Michael havde før fået endefuld af tante Kelly og
vidste at tante sjældent slog ham rigtig hårdt. Det var
slet ikke slemt at få endefuld af tante Kelly, og han
havde en fornemmelse af at tanten nogle gange
smækkede ham, fordi hun godt kunne lide det. På en
måde kunne Michael også godt lide det, men det var
aldrig før sket på denne måde. Tante plejede heller
ikke at klæde ham nøgen. Og så lige netop i dag hvor
den kønne lille pige pludselig var dukket op.
”NEJ! Du må ikke. Jeg er for stor. Ikke mens HUN
er her!”
”Hvorfor ikke, Michael? Mary er da vældig sød?”
Uden at tænke over det havde Mary puttet en hånd
under kjolen og ned i sine trusser. Tante Kelly
observerede det. Pigen var tydeligvis et naturtalent.
Mon hun var en 'øverst' eller en 'nederst'? Sub eller
Domina? Nå, det havde Mary et helt liv til selv at finde
ud af.
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Mary var fortryllet ved synet af den nøgne dreng
som vred sig under tantes faste hånd. Hun faldt hen i
en dejlig følelse med hånden trykket mod sin kusse.
”IK' MER, IK' MER!”
Mary ønskede mere selv om drengen vist nok havde
ægte tårer i øjnene. Hun ønskede tanten skulle blive
ved indtil … hun vidste ikke helt indtil hvad.
Tante Kelly så på Mary med et udtryk af fornøjelse.
”Mary, har du lyst til at sige goddag til Michael?”
Mary kunne vældig godt lide tante Kelly selvom hun
lige havde mødt hende. Det var som om de havde
noget til fælles.
”JA!” udbrød hun og kunne dårligt tro på sit gode
held.
”Ok, Michael, op at stå. Vis Mary at du er en rigtig
dreng!”
Med et raskt tag løftede tante Kelly Michael og
stillede ham på jorden. Han var kobberrød i kinderne
og holdt hænderne foran sig. Mary blev også rød i
kinderne, men det var af iver. Hun syntes Michael så
sød ud. Nøgen og kun iført sko.
”Stå pænt, Michael, hænderne langs siden. Du
behøver ikke være genert over for Mary.”
Det rykkede i Michaels hænder.
”Kom så Michael, ellers vanker der mere endefuld.”
Omsider kom hænderne væk, og Michael kiggede
ned i jorden. Det gjorde Mary ikke. Hendes øjne
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glimtede af fornøjelse, hun stirrede betaget på
Michaels mandlige udrustning. 'Lige som i skolen,'
tænkte hun. Bortset fra at Michaels pik strittede ud i
luften. Det måtte betyde et eller andet.
”Gå hen og hils på Mary, hun er vores gæst i dag.”
Michael gik tøvende hen mod Mary, hænderne kom
igen frem foran.
”Væk med hænderne, Michael.”
Michael adlyd.
”Giv hånd.”
Michael rakte usikkert en hånd frem. Han var
højere end Mary som kiggede ugenert på ham. Hun
kunne slet ikke tage øjnene fra hans 'drengeting'.
”Tante Kelly,” spurgte hun efter en kort pause,
”hvorfor er den stiv?”
Tante Kelly lo. Mary var en pige af den helt rigtige
slags selv om hun kun var otte år.
”Det er fordi den godt kan lide dig!”
Uden at tænke over det, rakte Mary hånden frem
og rørte ved Michaels pik. Michael gav et hop.
”Tante! Hun må ikke! Sig hun skal gå hjem.”
Men tante Kelly havde andre planer.
”Så er det nok Michael, Mary er bare nysgerrig, og
du har godt af at lære lidt respekt for piger.”
Michael vendte sig halvt om mod sin tante. ”Tante
Kelly, må jeg godt få bukser på nu?”
Der kom et udtryk af fornøjelse i tantes øjne.
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”Det ved jeg ikke, Michael, lad os spørge Mary!
Hvad synes du, Mary, må Michael tage sine bukser
på?”
Mary var lige så kvik som tante. Hun rystede på
hovedet og fornemmede den magt som tante lige nu
gav hende. Ikke blot kunne hun se en dreng uden
bukser på, hun kunne endda BESTEMME at han ikke
måtte have bukser på. Det var simpelthen det bedste
hun nogen sinde havde oplevet. Michael så på Mary
med bedende øjne som blot fik hende til endnu
engang at ryste på hovedet.
”Sådan er det Michael. Mary bestemmer. Nu kan du
lege med Mary så længe Mary har lyst. Jeg sidder her
og holder øje med jer imens.”
”Mit tøj?” mumlede Michael.
”Ingen tøj Michael. Mary vil kun lege med dig når
du ikke har tøj på. Ikke sandt Mary?”
Mary nikkede ivrigt.
Resten af eftermiddagen legede hun med Michael –
alle de lege som hun kendte. De var alle sammen
doktorlege som gik ud på at Michael skulle vise Mary
sin 'drengeting'. Da de skulle hjem, fik Michael sit tøj.
Tante Kelly sagde at hvis Mary havde lyst, kunne hun
lege med Michael igen i morgen. Det lovede Mary.
Der var ingen som spurgte Michael.

9

