En lille pige skærer pikken af en
ældre mand.
En ældre mand drømte i mange år om at få tortur af
en lille pige. Hans dybeste ønske var at pigen skar
hans pik af. Til sidst tog han mod til sig og spurgte en
pige han kendte, om hun ville hjælpe ham. Det ville
pigen godt. Hun var ni år gammel og syntes det lød
spændende. Derfor tog de en dag ud til et hus som
manden ejede tæt ved byen. Her skulle manden have
pikken skåret af.
Så snart de var kommet ind i huset, sagde pigen:
"Tag dit tøj af, vi begynder med det samme."
Manden adlød straks.
"Jeg er så bange," hviskede han da han stod nøgen
foran pigen.
"Det er fordi din pik skal skæres af," svarede hun.
"Åh, nej, må jeg ikke godt slippe," bad manden.
"Nej," svarede pigen, "det er for sent."
Pigens ord fik pikken til at vokse. Da den var blevet
stiv satte pigen et gummibånd om pikskaftet helt oppe
hvor den var tykkest. Med en kniv skar hun en ridse i
pikken hele vejen rundt tæt ved gummibåndet.
Dybere og dybere skar hun, og det blødte næsten ikke
fordi gummibåndet var meget stramt. Til sidst kom
pikken helt af.
"Så, nu har du ingen pik mere, er du glad nu?"
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Jo, manden var meget glad.
"Hvis du er glad, hvorfor græder du så?"
Det vidste manden ikke.
”Måske dør du,” sagde pigen.
Manden håbede at han snart døde.
"Jeg har altså ikke mere tid, jeg skal være hjemme
inden det bliver mørkt, så kommer jeg i morgen og ser
om du er død."
Næste dag løb pigen igen ud til huset, men der var
en masse fremmede mennesker derude, og hun sagde
ikke noget til dem om at det var hendes ven, som
boede i huset. Hun var lidt ked af at hendes ven var
død, og hun savnede ham lidt, men så tænkte hun at
hun nok snart fik nye venner.
Mange år senere læste pigen i en gammel avis om
sin døde ven, men da var hun selv blevet gammel.
Hun havde haft mange andre venner og vidste meget
mere om menneskesindets krinkelkroge. Men hun
tænkte tit på sin første rigtige ven og syntes på en
måde at han var den bedste.
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