Småpiger
En flok småpiger har deres fornøjelse med en
børnelokker.
"God fornøjelse," sagde de to kvindelige betjente inden de gik ud ad døren. Manden de sagde det til, stod
med armene over hovedet og spredte ben midt i lokalet. Solidt bundet og med tape for munden. Han var
en ret flot fyr med hår allevegne. Man kunne se det
fordi han var helt nøgen. Lidt efter lød der stemmer
uden for døren.
"Denne vej, piger."
En flok småpiger kom ind i rummet. De stirrede
betuttet på manden. Nogle af dem grinede. De havde
nemlig fået at vide de skulle se en rigtig nøgen mand.
Pigerne havde deres lærerinde med.
"Ikke mase," sagde hun, "stil jer så I alle sammen
kan se."
Pigerne dannede en cirkel omkring manden, de
skubbede og fnisede. Lærerinden stillede sig i midten,
hun prikkede til manden med en pegepind og løftede
hans pik med pinden.
"Det hedder en penis, og det der hedder testikler."
Hun pegede på mandens kraftige pung, "det er der
de små babyer kommer fra."
"Min mor kalder det for nosser," sagde en lille pige,
"og fars tissemand kalder hun for pik."
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"Nå, nå!" sagde lærerinden og smilede, "det er ikke
så pænt, men I må godt sige pik og nosser."
"Er der kun to babyer?" spurgte en anden pige.
"Nej, nej," forklarede frøkenen, "de to buler hedder
nossekugler, inden i dem er der en hel masse små ting
der hedder sædceller, som bliver til babyer, når de
vokser sig store.
"Hvordan kommer babyerne ud?" spurgte en tredje
pige.
"Det ved jeg godt," sagde en pige der var lidt større
end de andre, "man skal gnide tissemanden, så kommer babyerne ud af tissemanden – pikken altså."
"Hvorfor er manden bundet?"
"Det er fordi han har været slem," svarede den
altforklarende frøken.
"Hvordan det?"
"Han har været slem ved nogle små piger."
"Ligesom os?"
"Hvad gjorde han?"
"Han ville stikke sin pik ind i pigernes tissekone."
"Det hedder bolle siger min mor. Hun siger at voksne mænd godt kan li' at bolle små piger, men det må
de ikke for politiet."
"Min mor siger sådan nogen mænd skal ha' tot …
jeg ved ikke hvad det hedder."
"Det hedder tortur," sagde lærerinden, "vi skal lave
tortur på den slemme mand. Han har været slem ved
små piger, derfor skal han ha' tortur af små piger, det
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er nemlig meget flovt at få tortur af små piger."
"Jeg ved godt hvad det er," sagde en ny pige, "jeg
har set det i fjernsyn når der er krig, min mor siger at
dem som vinder krigen, laver tortur på dem som
taber. De piner pikken på de andre soldater."
"Det er rigtigt," svarede lærerinden, "vi skal pine
pikken. Det er politiet som har givet os lov til det."
"Hvad med de små babyer?" spurgte en af de
mindste piger.
"De kommer ud når man piner pikken, det har jeg
læst i et blad på min storebrors værelse," svarede den
ældste pige.
"Hvordan gør man?"
"Min mor siger de andre soldater sætter en ledning
på pikken, og når man tænder for kontakten, kommer
babyerne ud."
"Mor siger det er bedst, hvis man skærer pikken af
den slags mænd, for så gør de det aldrig mere."
"Må vi godt pine mandens pik?"
"Ja," sagde lærerinden, "se, her er alle de ting vi
skal bruge."
Da pigerne kom tilbage til deres klasseværelse,
spurgte lærerinden hvad de syntes om at pine den
slemme mand. Alle pigerne syntes det havde været
sjovt.
"Det var nu også lidt synd for ham," sagde én, "men
det var jo hans egen skyld."
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"Han græd også."
"Men det var sjovt da alle babyerne kom ud."
"Også det med ledningen. Så hoppede han en hel
masse."
"Jeg kan godt lide at pine pikken," sagde den kønneste af pigerne, "jeg vil være soldat, når jeg bliver
stor, så vil jeg pine pikken på alle de soldater som vi
fanger."
"Osse mig," sagde flere af de andre.
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