På forstanderens kontor
Scenen er et gammeldags skolehjem med adskilt
pige – og drengeafdeling. Sådan et sted bliver
drenge og piger tit uartige med hinanden. Det
ved forstanderen.

Tim
Tim er 11 år gammel og står foran forstanderens store
skrivebord.
"Tim, du har været uartig! Du har gjort uartige ting
med Emily."
Tim ser ned på sine fødder.
"Du ved du skal straffes for det."
Tim nikker.
"Tag dit tøj af!"
Tim fumler med knapperne, lidt efter har han kun
sine underbukser på.
"Stå ordentligt på fødderne!"
Tim ranker sig. Hans underbukser buler ud foran.
Han presser lårene mod hinanden og håber
forstanderen ikke ser det. Men det gør han.
"Jeg kan se du tænker på Emily! Tag dem af!"
Tim rødmer, rødmer, rødmer, men gør alligevel som
forstanderen siger. Forstanderen ser nøje på ham.
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"Gå over til bordet. Indtag positionen"
Tim kender proceduren og lægger sig på ryggen på
et lavt bord som står parat til ham.
”Hænderne, Tim”.
Tim lægger hænderne over sit hoved.
”Benene, Tim.”
Tim løfter benene til knæene hviler mod hans bryst,
og han ligger som en baby på et puslebord.
Forstanderen griber sit foretrukne instrument til at
opdrage uartige drenge og piger – den lille vibrator
– og holder den mod Tims nosser, der buler sødt
opad. Tim vrikker, da vibratoren begynder at snurre,
men forstanderen følger alle Tims bevægelser.
Tim tigger: "Ik’ mer, jeg skal nok være sød," men
hans drengepik siger noget andet, den er slet ikke
sød.
"Jeg synes du er meget uartig nu," siger
forstanderen. Tims pik vipper og vipper.
"Ja, ja, så må vi jo til det, Tim,"
Forstanderen drejer på sit instrument så en lille rød
lampe tændes, og vibratorens snurrende lyd bliver
højere
"Du kender reglerne"
Tim ved, hvad der venter.
"Her kommer det, Tim"
"Åh, åh, åh, åh, åh!!!"
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Forstanderen bliver ved: "Reglerne, Tim,
reglerne . . ."
Han holder Tims pik mellem to fingre, mens
spidsen af vibratoren, med den røde lampe tændt,
spadserer rundt på Tims stramme nosser. Rundt og
rundt i små cirkler, ned på den ene side, ned på den
anden side, ned ad mellemkødet til numsehullet og op
igen.
"Tænker du stadig på Emily?"
"NEJ, JA, NEJ, ÅH, IK’ ME’R!!!!"
"Er du sikker?"
"JA, JA!"
"Vi bliver nødt til at gøre det ordentligt denne her
gang Tim, forstår du det?"
"JA, JA, NEJ, JA!"
Forstanderen skifter grebet til han holder om Tims
kugler. Vibratoren glider op ad Tims stive pik.
"ÅH, ÅH, ÅH!!! JEG ER SØD NU!!!"
Et hvidt springvand skyder op og daler ned igen på
Tims bryst.
"Ja," siger forstanderen, "nu tror jeg, du er sød."
"For resten, Tim," siger forstanderen, mens Tim
klæder sig på, "send Emily ned til mit kontor, jeg skal
også snakke lidt med hende."
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Emily
"Okay, Emily, jeg ved hvad du laver sammen med
Tim."
Emily smiler. Hun kan godt lide forstanderen selv
om han er en gammel mand. Forstanderen smiler
tilbage: "jeg vil lære dig noget om den slags ting, tag
din nederdel af!"
Emily rødmer ligesom Tim gjorde for lidt siden,
men straks efter står hun med rank ryg kun iført
Tshirt og pigetrusser. Stoffet er meget tyndt så den
gamle forstander næsten kan se igennem det. Han
kan se Emilys små bryster bag stoffet og hendes
tissekone, der presser sig frem i trusserne. Emily er
10 år gammel.
"Sæt dig på bordet. "
Da Emily sidder på bordet, der hvor Tim lå for lidt
siden presser forstanderen hendes skuldre ned med
en fast bevægelse. Han kan nemt holde hendes arme
med én hånd. Med den anden hånd kradser han
ganske let på de to små knopper i Emilys Tshirt:
"KILDE, KILDE, KILDE!"
Emily blusser og hviner.
"NEJ, DET KILDER!!"
Hun kæmper det bedste, hun kan.
"Du kan jo li’ det!"
Hendes Tshirt glider op, mens hun vrider sig, indtil
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de små bryster er helt frie og uimodståeligt inviterer
til mere kild.
"NEJ, NEJ, IKKE MERE," men hendes bryster
hvisker uskyldigt: "KILD MIG!" Og den gamle
forstander er en erfaren lærer, som forstår at lytte til
sine elever. Desuden er han en langsom lærer som
kilder Emilys pigelige attributter på en langsom måde.
"Er det sådan Tim gør ved dig?
"Nej, nej, hold op, det kilder!"
Det som forstanderen gør ved Emilys brystvorter, er
så utroligt uartigt, og Emily er så flov over det. Men
de små bryster er ikke flove, de stritter lige op, og
forstanderen kan vældig godt lide, hvad han ser.
"Så må det jo være noget andet," siger han.
Med bred hånd skubber han Emilys trusser en lille
smule ned, så Emily er nøgen fra halsen og ned til,
hvor tissekonen begynder. Forstanderen kan se de
ganske små dun, som højst kan være nogle måneder
gamle. Han holder stadig Emilys arme med et sikkert
greb. Emily spræller med benene.
"Lad mig nu se," siger Forstanderen, "er det her
Tim kilder dig?”
Han rører Emily ved taljen, der hvor hun er
smallest. Han er meget omhyggelig med ikke at røre
Emilys tissekone. Emily trækker benene op til maven,
og hikster af kild.
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"NEJ, NEJ, NEJ!"
"Nå, men så er det måske her?" Han kilder hende
på hofterne, så Emily kaster sine ben ud til hver side.
Men nu er hendes ben helt spredte, og hendes
tissekone er helt fri, kun halvt dækket af stof.
"Har Tim kildet dig her?" Han rører Emily på
inderlåret. Emily hviner og slår benene sammen for at
forsvare det, som ikke kan forsvares.
Sådan bliver Forstanderen ved længe, mens Emily
spræller. Derpå starter han en ny leg: "Vi må virkelig
se at finde ud af hvor sådan en sød lille pige kan blive
kildet."
Han presser Emilys knæ ned så hun ligger fuldt
udstrakt mellem hans to stærke hænder.
"Jeg kan ikke komme i tanker om flere steder, hvor
Tim kan kilde dig, kan du? Vent lidt. Jeg har en ide,
jeg trækker dine trusser ned, og ser om der er flere
steder."
"NEJ, NEJ, JEG SKAL NOK VÆRE SØD, JEG LEGER
IKKE MED TIM!"
"Skidt med Tim, nu leger du med mig!"
Han trækker Emilys trusser af hende med et rask
tag. Så starter det hele igen: "KILDE, KILDE,
KILDE!!"
Han kilder Emily overalt undtagen på tissekonen.
Det er som om, han slet ikke kan se den. Han kilder
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hendes talje – benene ryger op, han kilder hofterne –
benene bliver vidtspredte, han kilder inderlårene –
benene ryger sammen igen. Det er et smukt syn for
den gamle skolemester.
Til sidst stopper han. Emily hikster af kild.
Forstanderen har aldrig før behandlet hende på den
måde.
"Nu har jeg kun én ide til at finde det hemmelige
sted på en uartig lille pige"
Han griber om begge Emilys ankler med én hånd,
og løfter hendes fødder, han bøjer hendes ben, så
fødderne kommer helt op til hendes hænder. Han kan
nemt holde både Emilys hænder og fødder med én
hånd. Forstanderen er en meget stærk mand.
"Aha!" Forstanderen lyder overrasket, "nu tror jeg,
jeg kan gætte hvor det hemmelige sted er!"
Bagsiden af Emilys lår vender opad, og hendes
tissekone stritter op mellem lårene.
"Har Tim kildet dig på tissekonen?"
"NEJ, NEJ!!"
"Måske skal jeg kalde på Tim?”
"NEJ, NEJ, IKKE TIM!!"
"Så vil jeg gøre det"
"NEJ, NEJ, JO, NEJ, JO!!"
Forstanderen tager sit lille instrument, det samme
som han brugte på Tim og sætter det til at snurre.
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Han tegner små cirkler med spidsen på bagsiden af
Emilys lår, og – omsider – lige på toppen af Emilys
tissekone.
"Sikke et fint lille bjerg."
Han bestiger bjerget med spidsen af snurrebassen.
Op ad bakke, ned ad bakke, helt ned til numsehullet,
lige som han gjorde på Tim. Så op igen til Emilys
tissekone.
"Jeg tror, det er her!"
"NEJ, NEJ, JO!"
Forstanderen tænder den røde lampe og finder den
lille knop i Tinas tissekone. Det er det bedste han ved:
at tænde den røde lampe og kilde en lille piges knop:
"JA, JA, JA!!!"
Fra den dag bliver Emily tit kaldt ned til
forstanderen som har stor fornøjelse, når han kilder
hendes knop.
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