Taxa med aircondition
Nogle af byens taxaer har indført aircondition.
Det er en helt speciel aircondition som begejstrer
byens unge piger.
Kate havde travlt, og for en sjælden gangs skyld
besluttede hun at hyre en taxa. Egentlig lå det ud
over, hvad hendes budget tillod, for som sekstenårig
gymnasieelev med sparsomme midler fra et fritidsjob
var taxakørsel ikke en luksus hun kunne tillade sig ret
ofte. Men hun var blevet forsinket efter skoletid af et
par drenge. Det var hun vandt til. Alligevel tog det
nogle minutter at slippe af med dem, og derfor kom
hun for sent til bussen. Det var dog ikke hendes
eneste grund til at hyre en taxa. Veninderne havde
nemlig længe talt om et nyt taxaselskab, som gav sine
kunder ekstra god betjening. "De har aircondition,"
sagde de og lo indforstået. Det var den anden grund
til, at Kate ringede efter en bestemt taxa, som
heldigvis var ledig.
Et minut senere svingede en fornem limousine op
ved kantstenen. Den var mørk med tonede ruder.
Døren gik op af sig selv og en behagelig
mandsstemme sagde venligt:
"Goddag frøken, velkommen hos Airtaxa."
Overasket steg Kate ind, og hendes overraskelse
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steg ved synet af chaufføren, som var en nobelt
udseende mand midt i trediverne i perfekt uniform
med guldknapper på skuldrene. Nystrøgede
skjortemanchetter stak frem af uniformsærmerne og
endte ved et par maskuline stærke hænder med
mørke krøllede hår på håndryggene. Ansigtet var lige
så distingveret, nærmest aristokratisk. Et diskret
navneskilt på uniformsreverset oplyste, at manden
hed hr. Paulson med titel af 'Seniordriver'.
Han er flot, tænkte Kate da taxaen svingede ud fra
kantstenen.
"Hvorhen frøken?"
Kate nævnte adressen og fortsatte: "Jeg har hørt,
De har aircondition."
"Det er korrekt, den slags rygtes, ønsker De at
prøve det?"
"Meget gerne."
"Det kræver en smule forberedelse, - tillader De?"
Med undren fulgte Kate, hvorledes hr. Paulson
rakte ind over hende og strammede hendes
sikkerhedsbælte. Dernæst flyttede han hendes
hænder til stolens armlæn og fastgjorde dem med
velcroremme. Han berørte hende let mellem knæene.
"Vær venlig at sprede benene frøken."
Som hypnotiseret adlød Kate. Utroligt, tænkte hun,
- men spændende.
Flere welcroremme lagde sig om hendes lår og
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holdt hendes knæ adskilte - alt sammen klaret af hr.
Paulson med den frie hånd og uden hastværk.
Wauw! tænkte Kate, da sædet vippede bagover så
hendes korte skørt gled op og blottede trusserne.
Dette lod til at være endnu bedre, end hun havde
turdet håbe på. Hun følte kun svag uro over, at bilens
tonede ruder forhindrede, at nogen kunne se ind.
Godt det samme tænkte hun, da ryglænets underste
del bevægede sig og pressede hendes underliv fremad
mod instrumentbrættet.
Hr. Paulson lagde fingrene på Kates kusse uden på
trusserne. Pludselig var trusserne borte, uden at Kate
vidste hvordan det var gået til, og hr. Paulsons fingre
befølte Kates skamlæber på en måde der fik safterne
til at flyde. Kate gav et gisp, da hr. Paulsons fingre
klemte om hendes klitoris.
"Sidder De godt frøken?"
"Li . . . lidt koldt."
"Det ordner sig."
I næste øjeblik ramte en varm strøm af luft Kates
kusse.
"Av!" råbte hun og forsøgte at vride sig. "Det er for
varmt!"
Hr. Paulson hørte tilsyneladende ikke, hvad Kate
sagde, men var pludselig koncentreret om trafikken.
Kate vred underlivet, men strålen af hed luft fulgte
alle hendes bevægelser. Efter nogle sekunder følte
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hun det, som om hendes kusse var ved at blive grillet
eller måske snarere kogt i sin egen saft. Tanken om at
den noble hr. Paulson med de behårede hænder
grillede hendes kusse, producerede yderligere fugt
som straks fordampede.
"Av! hr. Paulson, det er for varmt, sluk den,"
tiggede Kate.
"Naturligvis frøken, som De ønsker."
Heden forsvandt, og Kate slappede af, men kun et
kort øjeblik så afløstes heden af iskold luft der
prikkede, som var den fyldt med iskrystaller. Kulden
greb hendes kusse som en polarstorm. En kort tid var
det en lettelse efter heden, men ikke længe. Det stak
som nåle af is.
"Er det bedre frøken?"
Hr. Paulsons stemme var uforandret dyb og venlig.
"Av! Det stikker!"
Kulden forsvandt og heden kom igen.
Hele vejen til Kates bestemmelsested gik det på
den måde: Varme – kulde, kulde – varme - suppleret
med intimmassage af hr. Paulsons kompetente fingre
som blev besvaret af Kates henrykte vrikken. Hr.
Paulson iagttog stilfærdigt skuespillet uden at miste
koncentrationen om trafikken.
Først ved bestemmelsstedet holdt det op, og sædet
under Kate forvandledes igen til et almindeligt
bilsæde. Kate faldt udmattet sammen.
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"Vi har stadig lidt problemer med teknikken," sagde
hr. Paulson.
"D . . . det er helt i orden, Deres aircondition virker
fint."
"Men så siger Airtaxa tak, fordi De ville køre med
os. Vi håber snart at se Dem igen."
Kate steg ud, ordnede sit tøj og så efter den
elegante bil med dens usædvanlige chauffør, som
hurtigt gled bort i trafikken.
Undervejs de sidste meter til sit hjem gennemgik
Kate i tankerne køreturen og dernæst sin bankkonto.
Hun afgjorde med sig selv, at hun godt kunne køre
med taxa lidt oftere, hvis blot hun sparede lidt på
andre fornøjelser.
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