Maud skænker te
Tre pæne, ældre damer drikker te sammen med
en nøgen ung mand. Teen er meget varm . . .
I et yndigt lille hus i en yndig lille landsby trippede
Maud ivrigt fra køkken til stue med friskbrygget te og
endnu en skål med sine berømte hjemmebagte
småkager.
”Dejligt,” udbrød Cynthia..
”Mmm,” erklærede Susan med munden fuld af
kage.
De tre damer, alle i halvtredsårsalderen, var i gang
med ugens fornøjelige te-ritual; deres 'kun for os
gamle piger teselskab'. Maud løftede tekanden med
hæklet tevarmer. Det dampede fra tuden.
”Te, kære?”
”Ja tak,” svarede Cynthia, ” kun halvt op og mælk
for resten.”
”Du er for god af dig, Cynthia,” sagde Susan, ”lad
mig få min sort.”
Maud skænkede hver af veninderne en kop te,
Cynthia fik rigeligt med mælk, og Susan fik sin sort
som hun ønskede det.
”Og nu ... ” Damerne så hen på noget som de fleste
ville opfatte som et usædvanligt indslag i dette
landlige arrangement. Mellem Cynthias og Susans
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stole – og med håndleddene bundet til et solidt
hattestativ som var skruet fast i gulvet – stod en
nøgen ung mand. Han var atletisk af bygning og
omkring 18 år gammel, men i forhold til damerne kun
en dreng selvom han fremviste en flot erektion, der
strittede frem over bordet mellem Susan og Cynthia.
”Oh,” sukkede Cynthia idet hun lænede sig frem.
Hun gav drengens stive pik et strøg med sin
behandskede hånd (hun havde aldrig brudt sig om at
berøre dette, som hun kaldte det, 'naturens redskab
for usømmelighed' med bare hænder).
”Beklager unge mand,” smilede hun, mens hun
hældte te over drengens dirrende pik.
”Smukt, kære,” erklærede Maud da drengen
stønnede af smerte på trods af at Cynthias te var halvt
fyldt med mælk.
”Så er det vist min tur.”
Susan lød en anelse utålmodig. Hun tog sin fri hånd
ned i skødet (Cynthia havde altid fundet dette en
smule upassende fordi Susan gjorde det så åbenlyst)
og hældte med den anden hånd dampende te (uden
mælk) over drengens pik. Hun blussede i kinderne
ved at høre drengens skrig da den varme te ramte
hans pik.
Fra køkkenet lød et begyndende fløjt. Kedlen med
frisk vand kogte, og Maud trippede af sted mod
køkkenet. Hun var hurtigt tilbage, men ikke hurtigere
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end at både Susan og Cynthia havde fået krøllet sig op
i deres stole. Susan åbenlyst med hånden mellem
benene, Cynthia mere ærbart skjulende sin
foretagsomhed under bordet.
Maud nærmede sig drengen med tepotten med
spilkogende vand. Selv Maud havde en hånd under
forklædet nu, ”for bedre at holde balancen,” som hun
plejede at sige.
”Nej, nej,” klynkede drengen. Maud begyndte at
hælde. De tre damer oplevede det som i en slags
slowmotion da det kogende vand faldt over drengens
pik, der hoppede hjælpeløst under det dampende
vandfald. Maud råbte; ”skrig, din lille gris, sådan
skolder vi grise her i byen.”
Drengens skrig kom fra dybet af hans lunger, huden
på hans pik løsnede sig og i det samme ejakulerede
han ud over bordet og småkagerne. Synet fik Susan
og Cynthia til at bøje sammen i orgasme. Maud løb
foroverbøjet mod køkkenet stadig med en hånd under
kjolen. Drengen hang halvt besvimet i hattestivet.
Hans pik var ikke mere til nogen gavn for ham.
Lidt efter kom Maud tilbage fra køkkenet.
”Er der nogen der vil have flere småkager?”
”Nej tak, kære, ikke i dag. Nu må vi virkelig se at
komme hjem.”
”Det har været en dejlig dag,” replicerede de
andre.
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De tre veninder glædede sig allerede til at møde
næste uges unge mand – og naturligvis til flere af
Mauds berømte hjemmebagte småkager.

4

