Massøren
En ældre massør som betjener velhavende kvinder, får
en opringning fra to nye kunder – to meget unge
kunder.
Jeg har et godt job og møder en del mennesker
gennem mit arbejde. De fleste er velhavende modne
kvinder. Men trods mine kunders velbeslåethed er der
ikke de samme penge i at være mandlig intimmassør,
som der er i at være kvindelig ditto. That's life.
Heldigvis har jeg en stabil kundekreds, og mit let
grånende hår – jeg er femoghalvtreds år gammel – har
indtil nu ikke været et problem måske snarere
tværtimod, for kvinderne ved hvad de får; massage,
masturbation, sikkerhed og diskretion. Jeg er ikke et
20årigt sexmonster som raserer deres velhaverhjem,
mens ægtemanden er udenlands.
Den første kontakt med kunderne er normalt
telefonisk, og mit ry har bredt sig gennem mund til
mund metoden – eller måske mund til kussemetoden.
Alligevel var den opringning jeg fik forleden,
usædvanlig; for kvinden – eller pigen – var tydeligvis
ung. Meget ung.
"Er det dig som gør det ved damer?" spurgte hun
straks jeg havde taget telefonen og sagt: "Hej, De
taler med Michael, hvad kan jeg gøre for Dem," med
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min professionelle røst (jeg har en behagelig dyb
stemme som kvinderne kan lide). Pigens sprogbrug
var anderledes end jeg var vant til, så jeg undveg:
"Jeg er ikke sikker på hvad De mener, kan jeg ringe
tilbage til Dem?
Der lød fnis i den anden ende, og jeg kunne høre at
der var mere end en pige. "Tihi, det er altså dig?"
Jeg antog det for at være telefonfis. "Et øjeblik,"
sagde jeg og lagde røret på.
Jeg var i tvivl. Pigerne lavede åbenbart sjov. De
havde fået mit nummer oplyst af en eller anden, og
det kunne godt føre til problemer, på den anden side
ville en enkelt opringning næppe være farlig, så efter
lidt betænkning ringede jeg tilbage.
"Er det Michael?" sagde stemmen straks i den
anden ende fulgt af mere fnis. Jeg var lige ved at
fortryde, for pigerne lod til at være endnu yngre end
jeg først havde antaget.
"Hvad kan jeg gøre for jer?"
Min stemme var stadig professionel.
"Vi har ikke så mange penge! Vil du tage to piger
for samme pris?"
Jeg var ved at tabe røret af grin.
"Hvor har I fået mit nummer fra?"
"Fra min mor … fnis … jeg mener fru Wilkinson."
Jeg kendte godt fru Wilkinson, hun var en god
kunde. Hun havde en datter, men så vidt jeg vidste,
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var datteren kun 11 år gammel. Hvad i alverden
foregik der?
"Hvad hedder du? Er du fru Wilkinsons datter, kan
jeg tale med din mor?"
"Mor er ikke hjemme, jeg hedder Nina, kommer
du?"
"Jeg hedder Sara," fnisede den anden pige i
baggrunden.
"Og hvad er det I gerne vil købe?"
"Massage!" Mere fnis.
"Den slags er ulovligt hvis I er mindreårige."
"Vi siger det ikke til nogen."
"I er sikre på at I er alene hjemme?"
"Ja, kommer du så?"
Det var sgu grotesk, men også morsomt. Jeg ville
godt vide hvad de to tøser havde gang i.
"Okay, om tyve minutter."
Fnis, fnis, fnis inden røret blev lagt på.
Jeg samlede udstyret – sammenklappelig
massagebænk og – af vane – det mere avancerede;
manchetter, silkereb, elektrisk dildo, klemmer og
piske samt læderkostume – alt det sædvanlige – som
jeg dog ikke regnede med at få brug for denne gang.
Tyve minutter senere bankede jeg på hoveddøren
til fru Wilkinsons fornemt tilbagetrukne villa. Jeg
havde parkeret hundrede meter fra adressen og båret
mine pakkenelliker det sidste stykke. Garagen var
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tom. Så langt så godt.
De ventede bag døren og rev den op ved første
bank. Forrest en køn lille lyshåret pige. For helvede,
hun var ikke en dag over elleve. Bag hende stod en
anden pige på samme alder. Fire kønne barneøjne
stirrede spændte på mig,
"Hej, er du Michael? Jeg hedder Nina. Det er Sara."
Jeg overvejede igen at smutte, inden legen
udviklede sig, men underligt nok gjorde jeg det
modsatte.
"Er I alene hjemme?"
"Ja." Pigerne pegede bagud. "Vi skal ned i
havestuen."
"Jeg kender vejen," svarede jeg, og kunne have bidt
mig tungen for den bemærkning.
Mens vi gik, hørte jeg Sara hviske bag mig; ”han er
flink selvom han er gammel."
Rart at vide, tænkte jeg.
I havestuen, som jeg udmærket kendte, lå der
legetøj på gulvet. Det plejede der ikke, så pigerne var
åbenbart alene. På et bord stod tre glas med sugerør
og en kande lemonade.
Lemonade!
Igen stod grinet på spring for at erobre mine
ansigtsmuskler. Det var ikke just lemonade som fru
Wilkinson plejede at traktere med.
"Vil du have noget at drikke?"
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"Ja tak," svarede jeg.
Der sad vi så og drak lemonade med sugerør og så
hinanden an. En tanke slog ned i mig.
"Er det en slags væddemål?"
Pigerne nikkede ivrigt.
"Og hvad går væddemålet ud på?"
"Mor … fru Wilkinson, siger du er flink. Sara og mig
har væddet om vi tør."
"Tør hvad?"
"Få massage."
"Det er ikke almindelig massage."
"Det ved vi godt."
"Det hedder intimmassage."
"Orgasme!" boblede det ud af Sara. "Alle de andre
piger har prøvet det – siger de."
Hun tøvede med det sidste.
"Måske lyver de," foreslog jeg.
De så begge to lidt tvivlende ud indtil Ninas ansigt
klarede op, og hun udbrød:
"Men hvis de lyver, så kan vi blive de første!"
Den logik måtte jeg lige tygge på. For at vinde lidt
tænketid rejste jeg mig og fumlede med
massagebænken og åbnede min kuffert.
Nina kiggede i kufferten.
"Hvad er det for noget tøj du har?"
Hun løftede mit læderkostume og holdt det op
foran sig. Hun så sød og komisk ud. Sjovt nok følte jeg
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at det komiske blev overført til mig, for det var vel
mig og mine kunder, der var de virkeligt komiske. Alle
os voksne med vores tåbelige drømme.
"Tager du det på så du ligner en sørøver?"
Jeg troede jeg lignede en middelalderlig bøddel, det
var i hvert fald tanken, men i pigernes øjne blev det til
sørøver. Måske skulle jeg give mit udstyr et
realitetscheck når jeg kom hjem.
"Damerne bliver bange for mig når jeg har det på."
"Hvorfor det, du er da ret sød?"
"Damerne lader som om de bliver bange."
"Voldtager du damerne?"
"Nej, det er noget vi leger. Jeg trækker bukserne af
dem og giver dem smæk."
"Trækker du også bukserne af mor?"
Det spørgsmål overhørte jeg.
"Får mor smæk fordi hun er uartig?"
"Nej, hun får smæk fordi hun betaler for det."
"Betaler mor for at få smæk?"
Forundringen lyste ud af de to barneansigter, og en
ny fniseepidemi greb dem, mens jeg prøvede at
forklare sagens sammenhæng.
"Hør her, der er et par ting I ikke ved om voksne
damer. Nogle af dem kan lide at få smæk, og betaler
mig for at give dem smæk – og den slags."
Heldigvis slap jeg for at forklare hvad 'den slags'
dækkede over og hvad mit øvrige udstyr skulle bruges
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til.
Nina rakte to krøllede pengesedler frem mod mig.
"Vi har to hundrede kroner, kan vi få orgasme for
det?"
To hundrede kroner! Det var jeg trods aldrig før
blevet budt. Jeg kunne næsten ikke holde grinet
tilbage, men fik det dog forvandlet til en grimasse af
seriøsitet. Som tegn på at jeg accepterede tilbuddet,
foldede jeg med overdrevne bevægelser
pengesedlerne sammen og lagde dem i klemme under
kanden med lemonade.
"Det er jo første gang, så I kan få et
introduktionstilbud, – jeg plejer også at give
ungdomsrabat!"
De nikkede alvorligt forstående.
"Vil du godt tage sørøvertøjet på?"
Et øjeblik vendte jeg blikket mod loftet i en slags
opgivende resignation og var lige ved at svare at den
slags kostede ekstra, men indså at det ville føre for
vidt. I stedet vendte jeg ryggen til pigerne mens jeg
klædte om. Jeg var genert! Og da jeg vendte front
mod dem igen, blev jeg endnu mere genert. For
pokker, det åndssvage læderkostume fik de to nymfer
til at le, og jeg forstod dem! Latterlige metalnitter på
en alt for lille lædervest der var begyndt at stramme
over maven, samt et par stramme læderbukser med
en bule foran der skulle demonstrere bødlens – eller
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sørøverens eller hvad det nu var – potente mandighed.
Men over for de to lolitaer føltes det rent til grin.
"Vi vil ikke ha' smæk, kun orgasme!" sagde Sara.
"I bestemmer," svarede jeg. ”Det er jer som er
kunder."
Goddag mand økseskaft, hvad fanden skulle jeg
sige? Situationen havde nærmest udviklet sig til en
skoletime i seksualundervisning.
"Ved I slet ikke noget? Hvis jeg skal give jer
orgasme, skal I have tøjet af."
De fnisede og nikkede.
"Alt tøjet," fortsatte jeg.
"Det ved vi godt. Det er derfor vi har vædet om
hvem af os som tør tage tøjet af og få orgasme."
"Kom, stil jer her."
Jeg gjorde tegn til at de skulle stille sig foran mig.
"Tag jeres bluser af."
Begge piger smøg sig ud af deres Tshirt og stod i
tynde undertrøjer og jeans. De var var utroligt søde!
Glat glat hud, smalle skuldre og aldeles fladbrystede.
"Nærmere, jeg er nødt til at åbne jeres jeans."
De fulgte interesseret med mens jeg satte mig på
hug og forsigtigt trak lynlåsene ned.
Når en lille pige udsættes for den slags, vil hun
normalt løbe skrigende bort og have taget skade for
livet som man siger, men fordi de var to veninder, og
fordi det i virkeligheden var dem som havde
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initiativet, og fordi de var megastolte over hvad de var
i gang med, så var det alle tiders oplevelse – for dem
og for mig: To små sylfider på elleve år ventede
utålmodigt på at jeg, en halvgammel gigolo, trak
bukserne af dem og masturberede dem til orgasme.
Livet er fuldt af overraskelser.
Da lynlåsene var åbne, smed pigerne selv jeansene
hurtigere end jeg kunne tælle til tre, og stod i små
hvide trusser og undertrøjer. Det gjorde mig
simpelthen hamrende liderlig. For helvede, man er vel
kun et menneske, og det her var langt uden for mit
vanlige arbejdsområde. De havde mig saksen.
Pludselig måtte jeg have trusserne af dem. De havde
for længst forført mig, kunne jeg også forføre dem?
I min usikkerhed slog jeg ud med armene og råbte:
"Af med trusserne, så vi kan komme i gang!"
Trods alt var de lidt lige som voksne kvinder; de
adlød, – ikke fordi de skulle, men fordi de havde
fundet en ny leg som hed: Stor farlig sørøver trækker
trusserne af små piger, åh hvor er vi bange!
Den leg ville jeg godt lege trods risikoen.
"Væk med hænderne!"
De adlød sgu igen og flyttede hænderne, så jeg
kunne beskue deres hemmeligheder som bestod i to
glatte tissekoner med en kløft under koket rundede
maver. Pigerne var vanvittigt søde og vanvittigt
sexede, så jeg havde svært ved at bevare den
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professionelle attitude.
Jeg pegede på massagebænken, de hoppede lydigt
op og lagde sig på maven. Jeg rørte forsigtigt ved
dem; ryg, hals skuldre, lænd. Jeg har store hænder og
kunne massere begge piger samtidig. Ret skal være
ret; jeg er faktisk en dygtig massør og fornemmede at
pigerne blev bløde og eftergivende. I deres alder lider
man heller ikke af myoser, så jeg tror de halvdrømte
da jeg skiftede nedad og adresserede deres små
baller.
"En pude," sagde jeg. "I skal have en pude under
maven."
Det fik de, de havde tydeligvis overgivet sig til mine
påfund og til velbehaget ved min trods alt
veludviklede fingerspidsfornemmelse for kvinders
erotiske behov – og åbenbart også for små pigers,
skønt jeg ikke havde erfaring med at masturbere
elleveårige piger. Bestemt ikke. Men dejlige var de.
Faste og glatte. Jeg indrømmer at lysten til at give de
to små tøser en kærlig endefuld som de lå der og
promoverede deres baller, var tæt på at overmande
mig. Men jeg tog mig sammen og nøjedes med at
sprede deres lår tilstrækkeligt til at give fri adgang til
deres tissekoner. Jeg fandt deres klitorisser. Det var
nyt både for dem og for mig. Jeg er ikke vant til at
arbejde med så små størrelser! Pigerne var lige ved at
springe op, men jeg holdt dem nede med fast faderlig
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hånd – først den ene så den anden – og mærkede –
igen på grund af erfaring – da orgasmen nærmede sig.
Omsider var det mig som var på hjemmebane og ikke
de to frække nysgerrige nymfer med deres væddemål
og pinlige spørgelyst.
Naturligvis fik de orgasme, og jeg lod dem ligge et
øjeblik, inden jeg satte dem på sofaen. De havde
stadig kun undertrøje på, så jeg lagde et tæppe om
dem.
"Hvad så? Var det godt?"
"Var DET orgasme?" spurgte Sara.
"Wauw," sagde Nina, hun lød imponeret. Var det
mon mine talenter som imponerede hende? Det
håbede jeg.
"Vil du gøre det igen?"
Jeg ville af sted hurtigst muligt. "Nej," sagde jeg,
"ikke for to hundrede kroner, så må I lære at gøre det
selv!"
Jeg var lige kommet hjem og sad med en sjus – ikke
lemonade – og fordøjede eftermiddagens
begivenheder da telefonen ringede. Jeg så på
nummerviseren: Det var dem!
Nervøst løftede jeg røret: "Ja?"
"Hej, det er Nina, du glemte pengene!"
Skakmat. Der var stilhed flere sekunder inden jeg
fremmumlede: "Æh … nå … helt i orden … betyder
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ikke noget … ungdomsrabat."
"Michael?"
"Ja?"
"Det der med ungdomsrabat, det passer slet ikke
vel? Du er bare pædofil, ik'?"
"D … det tror jeg … nok … ikke … måske … lidt."
"Kommer du i næste uge, mor spiller bridge om
torsdagen?"
"Er I sikre på at …"
Så opgav jeg at sige mere ævl om at være alene
hjemme, mindreårig og den slags, og genfandt min
professionelle stemme – (den bløde, dybe røst som
kvinderne altid faldt for):
"Det glæder jeg mig til frøken Wilkinson, skal vi
sige klokken fjorten lige som i dag? "
"Okay."
Jeg noterede aftalen i min kalender, men regnede
ikke med at glemme den, for som sagt; min forretning
hører ikke til de givtige, så nye kunder er altid
velkomne – og to hundrede kroner er vel også en slags
penge.
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