En god dreng
En fortælling fra Sankt Augustines Kostskole
Fortælleren lærer gennem læsning af en gammel
dagbog hvorledes hans oldefar i victoriatiden blev
straffet for onani og blev 'en god dreng'.
Jeg er en mand med usædvanlige seksuelle
præferencer. Jeg foretrækker nemlig onaniens
fornøjelige praksis. Det er sandt at onani er
vanedannende, og jeg tilstår at være slave af min
vane. Endog mens jeg skriver disse linjer er mine
bukser trukket ned så jeg kan stryge min pik. I vor
oplyste tid er der ingen straf for den slags, måske
undtagen en hvis skamfølelse i fald vanen skulle blive
kendt af andre.
Men sådan har det ikke altid været. Tidligere blev
onani fordømt på det strengeste, og onanister som var
så uheldige at blive afsløret, blev underkastet strenge
straffe.
Det lærte jeg for alvor da jeg bladrede i en dagbog
som har tilhørt min familie i flere generationer, men
næppe før nu er blevet læst af andre end den
oprindelige skribent. En følge af min hang til onani er
nemlig at jeg samler på tekster som kan inspirere
fantasien. Jeg ser mig selv som en gammeldags
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litterat der bruger en god del af sit liv til at studere
obskure dokumenter (ak! – af alle mine laster er
selvbedraget så vist den sidste jeg giver slip på!).
Dagbogen er skrevet af min oldefar og stammer fra
hans teenageår i en skole ved navn Sankt Augustines
Kostskole. Hans beskrivelse af hvorledes han blev
straffet for sin onani og blev 'en god dreng', fangede
mildest talt min interesse. Her er den:

September 23, 1870, Sankt Augustine Kostskole.
Da jeg trådte ind i mistress Collettes kontor, sad hun
bag sit skrivebord, som altid klædt i højhalset hvid
bluse og sort skørt der nåede hende til anklerne og
næsten dækkede hendes sorte sko. Blusen afslørede
trods sin tilknappethed tilstedeværelsen af et
fuldmodent bryst, som var idelig omtalt blandt skolens
drenge, - næsten lige så meget som vi, omend i mere
hviskende tonefald, talte om de straffe hvormed
mistress Collette håndhævede skolens forbud mod
onani. 'Ungdommens unævnelige synd' kaldte hun
det.
Jeg overrakte en note fra min klasselærerinde som
mistress Collette læste med let løftede øjenbryn.
"Michael, – miss Adams har sendt dig til mig. Hun
skriver at det er nødvendigt med 'speciel disciplin'.
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Lad mig høre med dine egne ord hvad du har gjort.”
"Miss Adams så mig - så at jeg - "
"Hvad så miss Adams?"
"Jeg . . . rørte ved . . . mig selv."
Mistress Collette tog et åndedræt der lød skarpt.
”Ja så, Michael, jeg forstår. Den praksis er mere
skadelig end du forestiller dig.”
Mistress Collette rejste sig og lukkede kontorets
tunge dør bag mig.
"Tag bukserne af, Michael!"
Alle vi drenge ved Sankt Augustines Kostskole
havde prøvet at blive spanket af mistress Collette,
men mest i de små klasser. Spanking blev altid givet
uden på underbukserne. Det vidste jeg, derfor var jeg
ikke overrasket over hendes ordre. Men jeg var
tretten år nu, og meget havde forandret sig siden jeg
sidst var blevet spanket. Det gyste i mig da jeg trak
mine bukser ned. Gyset var ikke udelt ubehageligt.
"Også underbukserne!"
Nogle af drengene havde hvisket om at blive
spanket i den bare. Det var åbenbart det som kaldtes
'speciel disciplin'.
"Hv - hvad vil De, mistress Collette?"
"Gøre dig til en god dreng, Michael. Tag dine
underbukser af."
Usikker løsnede jeg bændelet i livet og lod
underbukserne falde. Jeg havde stadig min halvlange
3

skjorte på. Genert trak jeg ned i den så den dækkede
mig foran. Mistress Collette bemærkede det
tilsyneladende ikke. "Sæt dig," sagde hun.
I rummet stod en træstol jeg ikke tidligere havde
bemærket. Den havde ikke noget sæde, men kun et
smalt bræt på sædets plads. Jeg satte mig.
"Armene bag stolen," kommanderede mistress
Collette.
Undrende gjorde jeg som forlangt. Jeg troede at jeg
skulle spankes, det havde jeg prøvet før, men nu blev
jeg grebet af en ildevarslende følelse.
Mistress Collette gik om bag stolen, hun greb mine
hænder og – overraskelse – bandt dem til stoleryggen.
Derpå spredte hun mine ben og bandt knæene til
stolens sider. Heldigvis hang min skjorte stadig ned
foran.
Mistress Collette greb mig om hagen med sit ansigt
tæt ved mit. Hendes øjne var smukke – som øjnene
hos et rovdyr tænkte jeg. Min pik rejste sig halvt så
den frembragte en bule i skjorten.
Pludselig hviskede hun: "Din lille gris, jeg skal
piske syndigheden ud af dig."
Hun gav mig en svidende lussing så mit hoved blev
kastet til siden. Endnu en lussing ramte min anden
kind.
"Mistress Collette - jeg -"
To lussinger mere fik blodet til løbe fra mine læber.
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Mens jeg chokeret prøvede at samle mig, åbnede
mistress Collette knapperne i min skjorte!
"Mistress Collette, De må ikke - "
Men hun tog intet hensyn. Da knapperne var åbne,
skubbede hun uden videre skjorten til side. Nu forstod
jeg meningen med den underlige stol uden sæde:
Mistress havde fri adgang til mine kønsorganer! Jeg
var tretten år og havde fået pubeshår, mine nosser var
som et kriblende myrebo, og min pik kløede mindst
fem gange om dagen.
"Please mistress Collette, De må ikke - "
Mistress Collette studerede mig koldt.
"Du er en syndig ung mand, Michael. Du skal
spankes der hvor en ung mand er mest modtagelig for
opdragelse."
"Hv - hvad mener De, mistress?" Men jeg vidste det
godt.
Hun strøg mig venligt på kinden som hun for et
øjeblik siden havde slået.
"Det er for din egen skyld, Michael."
Fra bordet tog hun en lille ridepisk. Den som vi
drenge så ofte havde set mistress håndtere når hun
høj, rank og slank red sin faste morgentur i skolens
vidtstrakte park. Jeg bemærkede, nu kun alt for
tydeligt, piskens tynde bøjelige snert. Lige så
spændstig og ildevarslende som mistress Collette selv.
Hun bevægede snerten op langs mit venstre
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inderlår. Den lette berøring fik min pik til sitrende at
rejse sig.
"Michael! Hvad er meningen med denne sjofle
uforskammethed! Fremviser du din liderlighed lige
foran mit ansigt?"
"Undskyld. Jeg kan ikke, når De – ”
"Beskylder du mig for din liderlighed?"
"Nej, mistress, undskyld, jeg - "
Snerten gled helt op i hulningen hvor den ikke
kunne komme længere uden at . . . Åh Gud hvad
skulle der ske? Jeg prøvede at samle lårene, men det
var umuligt, og svaret på mit spørgsmål (eller var det
længsel?) kom hurtigt for mistress Collette leverede
et let pirrende slag på siden af mine hårdt
sammentrukne nosser. Smerten var ubetydelig, men
skammen var uendelig . . . Jeg bøjede hovedet – og så
blot det samme som mistress Collette så: Min
dirrende pik der strittede obskønt genstridigt op mod
mistress’ strenge åsyn.
Mistress Collette gentog manøvren, men holdt så
inde og tog plads på en taburet foran mig. I lang tid
talte hun om de frygtelige følger for sjæl og legeme
som fulgte af hvad jeg havde gjort. Ind imellem
understregede hun sine ord med små slag mod mine
nosser. Hvert slag begyndte med et afmålt vrid af
håndleddet og endte med et lille 'smack'. I pauserne
dirrede jeg af angst. Torturen var både værre og
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bedre end noget jeg kendte. Endog bedre end mine
egne præstationer udi selvtortur. Jeg var ikke mere
overbevist om at mistress Collette behandling af mig
var en straf. For jeg ønskede at lide foran mistress
Collette, ønskede at vride mig i ydmygelse under
hendes strenge blik. Smerten krydsede over og blev
til en slags sødme. I de korte pauser begyndte jeg at
længes efter piskens kalkulerede tortur af mine
følsomme kugler, begyndte at elske at være bundet og
hjælpeløs foran denne vidunderlige kvinde. Ønskede
at overgive min unge manddom til hendes vilje. Jeg
forstod, at alt hvad mistress Collette gjorde var
rigtigt.
Mistress Collette holdt inde. Var det forbi? Nej
langt fra. Hun pegede på min pik som for en kort
stund havde sænket sig halvt.
"Nu skal vi koncentrere os om din pik, Michael."
"J - ja, mistress. Vil De - slå mig - min - ?"
Det ville hun. Slagene havde den samme let
stingende stimulerende virkning som havde fået mine
nosser til at gløde af længsel. Min pik der ikke var
uden træning i at modtage straf som resultat af min
egen regelmæssige behandling, rejste sig igen
rebelsk.
"U - undskyld," hviskede jeg.
"Michael, vil du forklare det der for mig?"
"U - undskyld, mistress."
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"Michael, det organ er årsagen til unge mænds
ulykke. Det rejser sig ulydigt og tvinger sin ejer til
underkastelse. Se hvordan den liderligt strækker sig
mod pisken."
"Ja, mistress, jeg prøver - få den - ned, den vil ikke.
Please hjælp mig."
Mistress Collette fortsatte med at lade pisken
svirpe over min pik.
"Djævlen er i den, Michael, vi er nødt til at piske
djævelen ud."
Jeg vidste ikke hvad hun talte om. Jeg vidste kun at
jeg ønskede, at den vidunderlige pisk i mistress
Collette hånd ville blive ved med at bide mit liderlige
organ. Skamløst buede jeg hofterne op for at møde
pisken.
"Please, pisk den, jeg elsker Dem! Jeg - oh!"
Hun piskede min pik, indtil den første dråbe sprang
frem fra spidsen, så holdt hun op. Jeg sprællede i
mine bånd og prøvede at gnide pikken mod et eller
andet. Der var intet.
"Please, mistress, Please! Pisk den! Pisk den!"
tiggede jeg.
Men mistress så bare på mig.
"Nej, Michael, ikke mere pisk."
Mistress Collettes ord var en tortur bedre end
nogen pisk. Min pik tiggede om mere, men intet skete.
Mistress Collette sad rolig og betragtede mine forsøg
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på at skubbe pikken frem mod hende. Jeg indså at
mistress ikke var ond, men en engel, hun pinte jo min
pik blot ved se på den og lade den stritte ensomt frem
i det tomme rum. Det var tortur netop fordi hun ikke
gjorde, hvad jeg så inderligt ønskede.
Langsomt aftog mine følelsers intensitet. Først da
jeg sad i eftergløden og troede sceancen var forbi
rørte mistress Collette igen på sig. Fra skrivebordet
tog hun en lille kniv med elfenbensskaft. Den havde et
tyndt blad der krummede som en halvmåne. Lyset
glimtede i bladets inderste kurve. Hun bøjede sig frem
så hendes brysters hvælv viste sit ypperste. Med
tommel og pegefinger greb hun om mine nosser, blødt
følende efter de kostbare juveler. Hendes anden hånd
holdt knivens kurvede blad mod nossernes krøllede
hud.
"Dette er løsningen Michael. Jeg vil høste din
mandoms frugter og gøre dig til en god dreng."
Jeg tvivlede ikke på hendes ærlighed.
"Please, please, mistress Collette! Jeg er en god
dreng!"
"Nej Michael, ikke endnu."
Hun trak kniven blødt hen over mine nosser, den
lette skraben sendte en ny springflod af liderlighed
op gennem pikskaftet. I det øjeblik eksploderede jeg i
en vild udløsning ud over mistress Collettes hvide
blusebryst.
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Derefter gjorde mistress Collette mig til en god
dreng.
Her slutter optegnelsen for september 23. 1870, og et
spørgsmål trænger sig på: Hvis min oldefar virkelig
blev kastreret af mistress Collette som trettenårig,
hvorledes kan det da gå til at jeg sidder her i dag? En
mulighed er selvfølgelig at min oldefar var lige så
meget onanist og drømmer som mig og derfor har
opdigtet historien til glæde for både sig selv
fremtidige onanister – hvem ved?
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