Spejderpige
En ældre herre betaler en spejderpige penge for
at få sex. Det kommer han til at fortryde.
En ældre mand (eller, som han ynder at kalde sig selv:
Ældre herre) forfølger gennem længere tid en køn,
fjortenårig spejderpige med tilbud om penge til gengæld for sex. Til hans overraskelse siger pigen en dag
ja, for selv om hun kun er fjorten år gammel, er hun
en moderne pige som kender til den slags. De aftaler
at mødes sent på dagen ved en gammel grusgrav uden
for byen hvor der sjældent kommer mennesker, og
hvor der er et lille skur som egner sig til formålet.
Da manden (den pæne ældre herre) kommer ud til
grusgraven, står pigen i døren og venter på ham; hun
har glat, lyst hår og et frejdigt ansigt, hendes spejderuniform er nystrøget. I bæltet, der sidder perfekt om
hendes talje, har hun sin spejderkniv.
”Goddag," siger manden, "er det her man kan få sex
med en spejderpige?”
”Ja, hvis du har penge med,” svarer pigen. Manden
giver hende de aftalte penge.
” Det er i orden, værs'go at gå ind.”
Indenfor er alt gjort klar. Pigen har ryddet op i
skuret, og i loftet har hun fastgjort solide reb.
”Tag dit tøj af,” siger hun, ”vi begynder med det
samme, du skal hænges op i rebene.”
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Manden tager hurtigt tøjet af, og lidt efter hænger
han med hovedet nedad og hænderne bundet på
ryggen.
”Det er nemmere på den her måde," siger pigen,
"det er også sjovere.”
Manden indser at 'den her måde' er mere avanceret
og mindre sjov, end han havde tænkt sig. Han siger
han ikke vil alligevel, og at pigen godt må beholde
pengene hvis hun slipper ham fri, men pigen svarer at
manden skal have, hvad han har betalt for.
”Hvad vil du gøre?” spørger han nervøst.
”Først skal du ydmyges, så får du tortur. Derefter
skærer jeg pikken af dig!”
Med spejderkniven, som er skarp og velholdt, går
hun til angreb på mandens buskede kønshår. Først
fjerner hun hårene på nosserne dernæst omkring
pikken og på maven.
Pigen tager fat omkring pikken. Hendes skarpe
negle glider langs skaftet; op ned, op ned. Hun tager
pikhovedet i munden og driller det med tungen, drille,
drille, drille. Manden blir fuldstændig vild, for hun gør
det på en måde så det er umuligt for ham at sprøjte.
” Åh, det kilder forfærdeligt, vil du ikke nok holde
op,” tigger han.
"Nej,” svarer pigen, ”du skal være liderlig hele
tiden, indtil jeg skærer pikken af dig,”
Pigen tager sit spejderbælte af, og manden får rap
på rap. Hun er god til at ramme både pikken og nos-
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serne så de danser. - Højre venstre – højre venstre.
”AV, AV, må jeg ikke godt slippe.”
”Nej, du er en uartig lille dreng.”
”AV, AV, AV, jeg er sød nu,”
Manden har tårer i øjnene fordi det er ret
ydmygende at være en pæn ældre herre, som får
smæk på pikken af en køn pige i spejderuniform.
Pigen standser, og manden får nogle minutters
pause, inden hun siger:
“Jeg har plukket blomster!” Hun holder et bundt
brændenælder ned til mandens næse, “det er så
romantisk med blomster, synes du ikke?”
Hun gnider mandens pik med de hotte planter til
den er lige så rød som hans nosser (og hans kinder;
hvilket kan skyldes, at han hænger med hovedet
nedad, men nok mest kan tilskrives de usædvanlige
omstændigheder hvor under han gør det).
Manden hyler højt:
”Åh, det brænder, det brænder, jeg kan ikke holde
det ud.”
”Det bli'r du nødt til,” siger pigen, “du har betalt
for det."
Hun fortsætter, “det går heller ikke du er så
højrøstet, for nu er vi nået til sidste del.”
Med et hurtigt tag giver hun manden en knebel i
munden. Hun griber sin kniv og holder den mod
mandens pik.
“Jeg skal hjem nu, men om et øjeblik ved du hvad
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spejderpiger gør med liderlige gamle mænd, de
skærer pikken af dem.”
Da pigen næste dag cykler forbi grusgraven på vej til
skole, er der biler og mennesker omkring skuret.
Manden står med et tæppe om skuldrene omgivet af
personer der holder mikrofoner op foran ham. Det
lader ikke til han har særlig lyst til at tale, men han
ser rask ud, og det virker ikke som om han mangler
vitale legemsdele. Han kom også i avisen, og siden
den begivenhed er der ingen af byens spejderpiger
som er blevet generet af tilnærmelser fra den pæne
ældre herre.
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