Tag dit tøj af dreng
”Tag dit tøj af dreng, – så jeg kan skære pikken af
dig."
Drengen er genert. Den gamle dame ser strengt på
ham.
"Du har stjålet," siger hun. "Du tog slik i min butik."
Drengen nikker.
"Tag dit tøj af,"
Drengen rødmer. Han kan da ikke tage sit tøj af
mens damen kigger. Så kan damen jo se hans pik. Det
går op for ham, at damen ønsker at se hans pik.
”Gør det så,” siger hun. Drengen tager tøjet af. Til
sidst har han kun sine underbukser på. Det kilder i
hans pik som vokser inde i underbukserne.
Damen har sat sig på en stol.
"Hvor er det frække sted på en dreng?" spørger
hun.
Drengen er forvirret. Han kan da ikke sige 'pik' til
den gamle dame.
"Ja, så må jeg jo finde ud af det," siger damen. Hun
lægger en arm om livet på drengen og en hånd på
hans mave. Drengen tør ikke røre sig. Damen kæler
ham på maven. Op og ned. Ned til kanten af underbukserne. Drengens pik stritter, men damen lader som
hun ikke ser det. Hun tager en lille kniv fra bordet og
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siger med alvorlig stemme, "du er slet ikke nogen sød
dreng, du er en lille tyveknægt.
Drengen begynder at græde.
"Fortæl mig så hvad der er det frække sted på en
dreng."
"Det er pikken," siger han.
Damen trækker ud i drengens underbukser.
“Det er rigtigt,”
Derpå trækker hun underbukserne helt ned. Pikken
er kort og tyk. Hvis damen rørte ved den nu, ville den
sprøjte, men hun rører den ikke. Hun bliver ganske
lille og mørk. En heks med krogede fingre.
"Nu skærer jeg din pik af."
Hun griber drengens pik. Drengen venter.
Det, som hun har gjort ved så mange drenge, gør
hun. Hun skærer hans pik af, hun skærer hans nosser
af, hun skærer hans tunge ud. Om aftenen sætter ild
på den lille forretning og forsvinder, hun har aldrig
været der, hun er aldrig blevet set. Men nogle
mån_eder senere i en anden by er der en ny lille butik
med slik og lækkerier. En ældre dame har købt butikken. Hun er venlig, og der kommer mange børn hos
hende. Den gamle dame holder mest af drengene.
Især af dem som stjæler slik.
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