En ganske almindelig mand
En ældre mand leger doktor med en lille pige.

”Hvad gør du?" spørger den lille pige tillidsfuldt.
Ordene får det til at prikke i underlivet hos den pæne
ældre mand der sidder sammen med hende. Det
foregår i mandens lejlighed.
"Vi leger doktor," svarer manden, "man skal
undersøges når man kommer til doktoren."
Det som er mest ophidsende for den ældre mand,
er pigens villighed.
"Lad os lege det rigtigt," siger hun.
"Hvordan," spørger manden.
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"Jo," siger pigen, "jeg sidder i venteværelset, og så
siger du 'den næste værsgo', og så undersøger du
mig."
"Okay," svarer manden,"gå ud i køkkenet, så kalder
jeg på dig."
Pigen løber ud i køkkenet.
Den pæne ældre mand er såmænd en ganske
almindelig mand i et boligkompleks. Lidt alene måske,
men ellers ret normal. En mand med almindelige
normale følelser når han ser de søde småpiger. Ikke
nogen voldelig person. Men tænk hvis man kunne
komme til at røre ved sådan en lille størrelse. De er så
skide levende. Ofte i det lokale supermarked sker det
at sådan en pige står foran ham i køen. Da er han tæt
på at række hånden ud og ae pigens hår. Han har
aldrig gjort det, for han kender konsekvenserne
. . .”mor, manden rørte ved mig.” ”hvad siger du?”
Fulgt af vrede bemærkninger fra de omkringstående;
”din gris, forsvind eller vi ringer efter politiet.”,
”undskyld, jeg ville ikke, jeg mente ikke . . .”
Endnu var det ikke sket, og han vidste det aldrig
ville ske.
Indtil han lærte denne pige at kende. Så var det
alligevel sket.
Men kun her i hans lejlighed.
Manden samler tankerne.
"Værsgo, den næste!"
2

"Goddag, hr. doktor."
"Hvad fejler du så."
"Jeg har ondt i maven, hr. doktor."
"Så skal du tage kjolen af.”
Pigen løfter kjolen over hovedet. Hun er det
sødeste manden har kendt i sit liv. Otte år gammel.
Hun har små hvide trusser på og en undertrøje der
sidder tæt om overkroppen. Hun er en rigtig lille
spirrevip.
Spirrevippen ser forventningsfuldt op på manden.
Hvad mon han nu finder på? Sidst hun var hos den
rigtige læge, og lægen satte det kølige stetoskop mod
hendes bryst, kildede det helt ned i tissekonen. Måske
vil det også kilde når den flinke mand undersøger
hende. Det begynder allerede at kilde.
"Du skal undersøge mig!" siger hun.
"Kom her," siger manden. Han lægger hænderne på
pigens hofter. Pigen skubber på hans hænder.
"Det kilder!"
Manden har et stetoskop. Med højtidelig mine
sætter han det i ørerne og holder tragten mod pigens
mave. Pigen prøver at stå stille, men da manden
skubber trusserne ned med stetoskopet, bukker hun
forover af bare fnis. Men også fordi det kilder så
dejligt i hendes tissekone.
"Vend dig om.”
Pigen vender sig. Med et tag under armene bærer
3

manden hende over til en sofa der står i værelset. Han
lægger pigen på maven og trækker hendes trusser af.
For at gøre det hele tydeligere lægger han en pude
under hendes mave, så han har frit udsyn til kussen
og det lille numsehul. Pigen gør overhovedet ikke
modstand. Det er som om hun godt ved hvad der skal
foregå, men ikke kender ordene for det.
Der skal foregå det sædvanlige: En ældre mand
voldtager en lille pige, men han gør det ganske stille
uden at være voldelig.
"Nu undersøger jeg dig,” siger manden. Han rører
ikke straks pigens kusse, men lader en finger glide
mellem numsehullet og der hvor sprækken begynder.
Det rykker i pigen. Hun anede ikke at noget kunne
være så frækt – og så dejligt!
- Åh nej, han må ikke, han skal holde op, åh jo, han
må godt!
Manden kærtegner pigens hårløse kusse med
cirklende bevægelser. Hun er våd. Han trækker sine
egne bukser ned og styrer forsigtigt sin pik ind i
pigens sprække. Kun lige indenfor, det er jo en lille
pige. Han kommer ganske stille.
I mange dage derefter hører manden ikke noget til
pigen. Først en uge senere banker det på hans dør en
sen eftermiddag. Da han åbner, står pigen udenfor.
Hvad nu? Har pigen sladret? Det tror manden ikke,
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for så ville hun ikke være kommet igen. Men hvad så?
Pigen ser ned for sig.
"Skal vi lege?" spørger hun.
Manden træder til side. Sagte lukker han døren
efter hende.
"Skal vi lege doktorleg? spørger han.
Pigen nikker. "Du må godt voldtage mig!"
"Hvad mener du?"
"Lige som sidst."
"Det kan vi godt," svarer manden, "tag din kjole af."
Pigen tager kjolen af og stiller sig foran manden
som har sat sig på en stol. Manden trækker op i
pigens undertrøje. Pigen hjælper ham. Hun er
fuldstændigt flad på brystet så manden kan se alle
hendes ribben.
"Du skal også tage bukserne af mig,” siger pigen.
Manden gør som pigen forlanger. Derpå holder han
pigen mellem sine knæ og aer hende på brystet.
"Det er nogle søde brystvorter du har."
Han lægger tommelfingrene på de små nipler. Det
lille bryst går ud og ind under hans hænder.
"Er det dejligt?" spørger han, men kender godt
svaret.
”Du skal voldtage mig,” siger pigen.
Manden peger på sofaen. Pigen hopper ivrigt op og
lægger sig på maven. Manden placerer puden under
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hende og spreder hendes ben. Hun forsøger ikke at
samle dem.
Manden kæler hende op ad inderlårene. Da han når
til kussen, mærker han skamlæberne blive faste. Kan
hun få orgasme? Det er jo det manden helst vil;
masturbere en lille pige til hun får orgasme. Han aer
skamlæberne i lang tid, og pigen ryster stille fordi det
er så dejligt det manden gør, og manden er sikker på
at hun får orgasme. Han er selv lige ved at komme
fordi pigen er så sød.
Han vender pigen rundt. For første gang ser hun
mandens pik som tårner sig op over hende. Hendes
små hæle sparker mod hans hofter.
”Voldtag mig!” jubler hun.
Det gør manden. Hele resten af sommeren
voldtager han den lille pige hver gang hun besøger
ham, indtil hun og hendes familie flytter væk fra
kvarteret, og han igen er alene.
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