Mikes sidste dag som rigtig mand
Mike kan ikke lade være med at masturbere
selvom han kender straffen.
Mike var en smuk ung mand på sytten år, han løftede
vægte og havde faste muskler placeret de rigtige
steder. Han havde også mange seksuelle behov og
elskede at masturbere. Uheldigvis så statens
lovgivning meget alvorligt på masturbation: drenge
som masturberede fik pikken skåret af. For få
måneder siden var Mikes ældre bror, Jim, blevet taget
i at masturbere. Byens Kvinderåd havde straks
indkaldt til Pikfest, og Mikes og Jims to stedsøstre,
Tara og Sandra, havde skåret pikken af Jim. Det vidste
Mike alt om, alligevel kunne han ikke lade være med
at masturbere.
Jim, som Mike holdt meget af, selv om han havde
mistet sin pik til pigerne, advarede Mike om at Sandra
og Tara længe havde talt om at score hans pik. ”Pas
på,” sagde Jim, ”hvis vores stedmoder opdager dig
med bukserne nede, så hvæsser Sandra og Tara deres
knive.” Det vidste Mike godt, for tøserne flirtede med
ham, de kiggede ugenert på bulen i hans bukser, - som
var pænt stor, - og fnisede; ”har du noget du gerne vil
beholde?”, ”er den lige så stor som din brors?”
Alligevel kunne Mike ikke lade være med at
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masturbere. Når han fik lysten, og det gjorde han tit,
gik han til en gammel lade tæt ved byen. Her spillede
han sine ynglings CDer mens han strøg sin
velproportionerede pik. Alt i alt mente han at det var
hans pik, og at han måtte gøre med den, som han
havde lyst til.
En sommeraften skete det uundgåelige.
Stedmoderen og en veninde som hed Debbie, gik
aftentur og hørte musik fra den gamle lade. Gennem
et vindue så de hvorledes Mike legede med sin pik. De
listede ind og tog Mike på fersk gerning. Med et ryk
trak han sine shorts op, men det var naturligvis for
sent.
”Du er advaret Mike. Jeg troede du havde lært
lektien af din bror. Jeg indkalder pigerne til Pikfest.
Debbie bliver her imens.”
Så snart Mikes stedmoder havde forladt laden,
satte Debbie sig på en kasse foran Mike. Hun var 28
år og Mikes foretrukne fantasipige, – med flotte
bryster, brunt hår og en krop der var trænet i det
samme workout-center som Mike trænede i.
”Det er min heldige dag Mike.”
Hun trak Mikes shorts ned.
”Flotte sager, Mike. Synd du ikke kunne holde
fingrene væk.”
Debbie skruede op for musikken som spillede Mikes
favoritCD … ’coo coo ca choo, coo coo ca choo, stroke
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that cock baby, stroke it like you wanna do. Spare me
no mercy, bite my big dick, bite my dick, make it
suffer, lick the prick.”
Debbie gjorde som i sangen, og efter tre minutters
tortur af Debbies hvide tænder gav Mikes pik det
velkendte voldsomme sprøjt. ”Aldrig mere, Mike,”
grinede Debbie.
Snart efter kom Mikes stedmor tilbage til laden.
Sammen med hende var Mikes stedsøstre, Sandra og
Tara, og seks af deres veninder. Pigerne kiggede
grinende på Mike. Det var første gang de så Mike
nøgen. De kunne næsten ikke vendte med at komme i
gang med Pikfesten, men Mikes stedmor meddelte at
Mike først skulle have en retfærdig retssag.
”Mike, du er anklaget for at lege med din pik. Du
ved at det er forbudt. Jeg har personligt set det, og
Debbie er mit vidne. Er der noget du vil sige?”
”Please, ikke ligesom Jim.”
”Det er for sent Mike. Loven er klar. Din pik skal
skæres af.”
Pigerne jublede, og musikken startede igen . . .
’Give me a boy with a big big cock … tie his hands and
make him talk … suck his prick until he screams …
bite his dong until he creams … make the fucker pay
the price … suck his cock and make it rock … make
him suffer like he should … then cut off his cock slow
and good.”
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Pigerne tog deres T-shirts af og viste Mike deres
bryster. Nogle af dem gned sig kælent op ad ham,
mens de andre sang:
"Giv os en dreng med en stor stiv pik. Bind hans pik
og se ham lide. Skær den af og hør ham græde.”
Stedmoderen og Debbie satte Mike på en gammel
savbuk. De bandt hans fødder til savbukkens ben, og
hans pik til toppen af savbukken. Kniven blev lagt
parat lige foran pikken. Pigerne dansede rundt om
Mike indtil stedmoderen bestemte, at det var på tide,
Mike sagde farvel til sin pik.
”Stop! Please, stop!” Skreg Mike. ”Ikke min pik,
ikke lige som Jim.”
Men Tara greb kniven. De andre piger heppede på
Tara; ”skær den af, Tara, tag hans pik. Han skal lide.”
Det tog fem minutters lidelse for Mike og fem
minutters fornøjelse for pigerne at se Mike blive gjort
pikløs. Imens sang de deres sang: "Giv os en dreng
med en stor stiv pik. Bind hans pik og se ham lide.
Skær den af og hør ham græde.”
Sådan endte pigernes Pikfest, i lang tid derefter
græd Mike over sin tabte pik, og i skolen fnisede
pigerne når de mødte ham. ”Hej Mike!” råbte de, ”er
der noget du savner?”
Til sidst forstod Mike at pigerne var de klogeste. De
havde ret til at skære pikken af ham fordi han
masturberede.
4

