Erindringer om en spejderleder
For mange år siden kendte jeg en spejderleder som
jeg holdt meget af. Han hed M. Jeg fandt tit anledning
til at være alene sammen med M.
”Kom her,” sagde M en aften, efter at de andre
drenge var gået hjem. Han havde smil i øjnene.
Jeg hoppede op og satte mig på hans skød med et
knæ på hver side af hans hofter og ansigtet mod hans
bryst.
M lagde hænderne på mine lår, og jeg mærkede at
hans tommelfingre kom op i mine shorts. Han rørte
ved mine nosser! Først tænkte jeg det var et uheld,
men så gjorde han det igen.
”La' vær,” sagde jeg. Men jeg sagde det ikke ret
højt.
M kælede mine nosser på begge sider. Han
skubbede buksebenet til side. Derpå tog han om min
pik Jeg tænkte at det var forbudt, fordi han var
spejderleder, men min pik blev stiv af det.
”Du er jo kilden,” sagde han.
Jeg lagde armene om halsen på ham.
M og mig var på vandretur. Da vi havde spist frokost,
lagde vi os i græsset for at sove middagssøvn. Solen
skinnede. Da jeg vågnede, sov M endnu. Han lå på
ryggen med lukkede øjne. Han var flot. Han havde lyst
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hår og var meget stærk. Han havde spejderuniform på
lige som mig, og hans lår havde mange krøllede hår.
Jeg kildede ham på låret med et græsstrå. M
flyttede sig lidt og viftede med hånden, som om han
viftede en flue væk, men uden at åbne øjnene. Jeg
stak strået op i buksebenet til det ikke kunne komme
længere. M åbnede øjnene. Jeg sprang op og løb ned
ad stien, men M var hurtigere end mig. Han indhentede mig og løftede mig så jeg næsten stod på
tæer. Jeg elskede at M var så stærk. Han lagde mig på
ryggen i græsset og trak shortsene af mig.
”Der er mange fluer her,” sagde M og kildede mig
med et græsstrå. Men så rejste han sig op og tog sine
egne shorts af. Han havde en stor pik og store nosser
og masser af hår. Han satte sig på hug over mit
hovedet og sænkede sig ned, så hans nosser rørte ved
min næse. De var kæmpestore. Jeg slikkede hans
nosser! Nu var det Ms tur til at hoppe! Han gned sin
pik med hånden og bevægede nosserne hen over mit
ansigt. Jeg blev ved med at slikke dem. Han vendte sig
rundt og tog min pik ind i munden mens jeg lå helt
stille og kiggede op på Ms nosser lige over mit ansigt.
Bagefter lå vi ved siden af hinanden indtil vi skulle
hjem.
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