Fader Harvard
Han hed Harvard og blev tituleret fader Harvard
skønt han aldrig havde sat sine ben i et kloster og
knapt nok i en kirke. Han var åndelig vejleder,
skolemester og hyrde for en flok små syndere
som grundet deres forældres fattigdom havde
fundet asyl i hans lille skole.
Den ærværdige brune munkekutte der i tunge folder
svøbte sig om fader Harvards trinde korpus, kunne
kun delvist kompensere for det overordnede indtryk:
Fader Harvard var 60 år, tyk, skaldet, stædig, dum og
langsom. Han havde desuden meget lille tolerance når
det gjaldt uartighed hos sine elever. Ved det mindste
tegn på uartighed - især ved sengetid når børnene
havde klædt om til nattøj og Harvard inspicerede
sovesalene, blev den skyldige, - eller muligvis ikke
skyldige, trukket til Harvards private kontor for at
blive retledt, det vil sige spanket. Fader Harvard
spankede dog sjældent drenge. Han mente drenge
burde have lidt længere snor, hvorimod piger er
syndere fra naturens hånd så at sige. Liderlige små
synder. Fader Harvard fornemmede de lystne tanker
bag deres sky blikke og var helt liberal hvad angik
pigernes alder. Otte til fjorten år passede ham fint og
var tilfældigvis alderen for børnene i hans varetægt.

Når en pige var bragt til fader Harvards kontor,
blev hun grundigt observeret: Natkjolen, undertøjet,
strømperne, det hele kom af, inden han bøjede den
lille synder over en stol og fæstnede hendes ankler og
håndled til stolens ben. Herefter befølte han med sine
tykke fingre pigens kusse for at fornemme dens
modtagelighed for belæring. Det kunne godt vare et
stykke tid.
Først når pigen havde tilstået sin forbrydelse i alle
detaljer og forstået at straf var til hendes eget bedste,
greb fader Harvard det tynde spanskrør som lå så
godt i hans buttede hånd. Han studerede målet: de
stramme balder og kussen mellem de spredte lår,
hvorefter han meddelte pigen hvilken straf der
ventede. Så og så mange slag.
Fader Harvard havde ikke nogen personlig
interesse i at se de små kusser som rødmede i striber
under processen. Men han udholdt synet. Især de
ældste piger havde behov for at modtage opdragelse
ad denne vej. Det kunne godt støje en del, og alle i
bygningen vidste hvad der foregik i fader Harvards
kontor.

