The Culver Street Commanders
Mary er 10 år. Hun vil gerne være commander, og
drengene i The Culver Street Commanders vil
gerne have hende som medlem – efter at hun
har klaret den særlige linealtortur. Uden tøj på
naturligvis.
Da jeg var en lille pige, drømte jeg tit om blive fanget
af soldater som derefter gjorde alle mulige ting ved
mig. Jeg vidste ikke helt hvad det var, de gjorde, men
det var alt det som aldrig rigtigt blev sagt i fjernsynet,
og som man af en eller anden grund heller ikke kunne
spørge sine forældre om. Det prøvede jeg faktisk
engang:
”Mor, hvad gør soldaterne ved små piger når de
fanger dem?”
Mor blev underligt stram i stemmen.
”Det snakker vi ikke om,” svarede hun.
”Er det slemt?” Spurgte jeg.
”Ja, gå nu ud og leg.”
”Slår de dem ihjel?”
”Ja, nu skal du gå ud og lege.”
Selvfølgelig vidste jeg godt at soldater slog
mennesker ihjel, men jeg fik en fornemmelse af at de
også gjorde noget andet, som måtte være meget
slemt, siden mor ikke ville tale om det. Hvad kunne
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det mon være? Nå, som tiden gik lærte jeg frække ord
af de store piger: Voldtage, bolle, stiv pik og den
slags. Og det var det som soldater gjorde ved små
piger: De bollede dem. Men de store piger så slet ikke
kede ud af det når de sagde det, de blev røde i
kinderne og hviskede. De kendte også nogle rigtige
historier, påstod de. For når piger blev taget til fange
af commanders, blev de forhørt under tortur og – aller
værst – uden tøj på! Jeg syntes det lød aller bedst og
kunne godt tænke mig at blive taget til fange af
commanders.
Det dagdrømte jeg så om indtil jeg blev omkring 10
år og for alvor begyndte at interessere mig for
drengene i vores kvarter. Jeg opdagede nemlig at de
også var commanders. De havde klubhus og regler og
legede soldater. De havde rigtigt army stuff, smarte
bælter med dødningehoveder og smarte desert storm
armybukser, som man kan købe i en lille sidegade. Og
våben – legetøj naturligvis, men de så ægte ud. Det
var meget mere spændende end pigelege selvom jeg
naturligvis også var bange for drengene og undgik
dem ligesom de andre pæne børn.
Men så en dag, – og det er først nu min historie
rigtigt begynder. Det havde været en elendig
weekend. Veninderne var på ferie, og jeg havde ikke
nogen at lege med. Jeg var gået over til MaryEllens
hus, men hun var heller ikke hjemme. Derfor daskede
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jeg rundt i kvarteret, og rent tilfældigt skød jeg
genvej langs den nedlagte jernbanelinje. Her var der
små kolonihaver, uordentlige buskadser, overgroede
stier, vandpytter, en lille skov, bunker med gamle
møbler og bilvrag. I kender den slags områder. Det er
steder hvor man kan lege skjul, når blot man ikke
fortæller sine forældre, hvor man har været, og jeg
tænkte slet ikke på at The Culver Street Commanders
havde deres klubhus her. Okay, – selvfølgelig tænkte
jeg på det. Men jeg bildte mig selv ind jeg ikke gjorde.
Derfor gik jeg med høretelefoner og min walkman
skruet højt op og var næsten kommet hen til hvor den
rigtige gade begyndte. Så, tilsyneladende ud af
ingenting, sprang Timmy, Tommy og Barry op bag
mig. Min walkman må have stået så højt at jeg ikke
kunne høre dem komme snigende. De greb mig i hver
sin arm. Barry tog høretelefonerne af mig. Det var
The Culver Street Commanders som havde snuppet
mig.
”Hej Mary, ved du ikke at her er forbudt for
civilister?” sagde Barry. Han var tretten år og ret
stærk. Han var også ret pæn. Især når man var tæt på
ham, men det havde jeg aldrig været før, kun lidt i
skolen når han drillede. Lige nu var han meget tæt på.
”Slip mig,” sagde jeg, ”jeg skal hjem.”
”Ude og lege med de andre civilister?”
”De er på ferie. Jeg har ikke leget med nogen.”
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”Det var da synd at Mary ikke har nogen at lege
med, og nu er hun kommet ind i en krigszone.”
Timmy vred min arm så det var lige ved at gøre
ondt.
”Vores krigszone,” tilføjede han, ”hun er spion, lad
os forhøre hende.”
Der var ordet. Forhør. De ville forhøre mig. Jeg
vidste jeg var i vanskeligheder, men hvilken slags
vanskeligheder?
”Måske sladrer hun?” sagde Tommy forsigtigt.
”Hvad siger du Mary, går du med frivilligt? Vil du
være med i vores deling og blive commander?”
Det var Barry. Jeg var lige ved at flippe ud af
overraskelse. Timmy og Tommy så også overraskede
ud. Hvorfor ville Barry lade en pige være med?
”Men jeg har ikke noget armytøj,” sagde jeg for at
trække tiden lidt ud mens jeg tænkte.
”No problem,” svarede Barry, ”du behøver ikke
noget armytøj, det er ok med shorts.”
Timmy og Tommy så på Barry og derefter på mig.
De havde fattet et eller andet.
”Ja,” fortsatte Timmy, ”du behøver slet ikke noget
tøj.”
De grinede uden at jeg forstod, hvorfor det var så
morsomt.
”Vil du være med Mary?” gentog Barry, ”men du
må ikke sladre, for så bliver du henrettet som spion!”
4

Jeg begyndte at kunne lide, hvad der foregik.
Commander, spion, forhør, henrettet. Pludselig blev
jeg ret vild for at komme med i The Culver Street
Commanders. Desuden var det tidligt på
eftermiddagen og resten af dagen ville blive lang og
kedelig. Jeg kunne være væk hele aftenen uden at
nogen savnede mig.
”Okay,” sagde jeg, ”I’m in!” Jeg kendte nogle ret
toughe udtryk.
”Hvad skal jeg gøre?”
”Du behøver ikke at gøre noget, du er vores
krigsfange, du skal bare følge med og tie stille indtil
du får tortur!”
Wauw! Nu var jeg med i legen. Lige meget hvad der
skete, så ville jeg i hvert fald ikke sladre. De trak mig
ned ad stien der førte til deres klubhus. Barry havde
taget et fast greb om min nakke og holdt mit hoved
forover mens vi gik. Det var en ny følelse som jeg godt
kunne lide. Vi stoppede bag deres klubhus som jeg
kendte, men kun fra afstand. Det var et gammelt
havehus som Barrys forældre vistnok ejede, hvis ellers
der var nogen, der ejede noget på det her sted.
Forældrene dyrkede grøntsager i en lille køkkenhave.
Bag huset havde drengene slået et telt op, og der stod
et gyngestativ med en gynge lavet af et gammelt
bildæk. Det var et lækkert sted. Drengene hviskede
sammen ligesom når mine veninder fortalte noget
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frækt. Så sagde Barry: ”Gør fangen klar til
blødgøring.”
Hvad pokker betød det?
”Javel Kaptajn,” svarede Timmy og Tommy som er
tvillinger og ligner hinanden, selvom man godt kan se
forskel på dem. De trak mig hen til gyngestativet.
”Læg dig på maven,” sagde Barry. Jeg skyndte mig
at lægge mig på maven hen over bildækket så jeg
havde hænderne på jorden foran og hovedet næsten
nede ved jorden. Jeg kunne kigge bagud under
dækket og se mine ben.
”Hun skal have bare fødder,” sagde Barry.
De trak sko og strømper af mig.
”Bind hende.”
De trak mine fødder ud til siden og bandt dem fast
til gyngestativet. Det var mærkeligt at ligge sådan.
Når jeg kiggede bagud, kunne jeg se Barry og Timmy
og Tommy. Jeg kunne kun se deres kondisko og deres
armybukser. Jeg havde selvfølgelig tit prøvet at ligge
sådan på en gynge, men det var helt anderledes nu.
Jeg havde korte sommershorts på og følte det var
frækt, fordi min ende strittede op i luften.
”Hvad gør I?” spurgte jeg nervøst.
”Du er krigsfange,” sagde Barry, ”du må ikke tale,
før du får tortur.”
Der var det igen. Tortur. De ville give mig tortur.
Drengelege er meget sjovere end pigelege.
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”Jeg vil ikke!” gispede jeg. Men jeg ville godt.
”Det er for sent commander Mary.”
Barry kaldte mig allerede commander.
Så startede blødgøringen. Det første smæk var ikke
ret hårdt, men jeg anede ikke at de ville give mig
smæk. Det var ydmygende. Timmy og Tommy svirpede
mig uden på shortsene. De brugte deres skolelinealer
som de bøjede og gav slip på. Jeg vrikkede med enden
for at de skulle holde op, men det var som om de blev
mere ivrige, fordi jeg vrikkede. Jeg prøvede også at få
en hånd om og dække min ende, men Barry satte sig
på hug og holdt begge mine hænder ned mod jorden.
Barry vidste hele tiden hvad der skulle gøres. Timmy
og Tommy fniste, og så begyndte de at svirpe mig på
indersiden af lårene. De ramte mig højere og højere
oppe, og jeg turde næsten ikke tænke på hvis de
ramte mit hemmelige sted. Det ville være alt for
frækt. Jeg lukkede øjnene, men tænkte alligevel på
det. Efter lang tid holdt de op. Hvad nu? Så mærkede
jeg spidserne af deres linealer. Timmy og Tommy
kildede mig på inderlårene helt oppe ved kanten af
shortsene og grinede mens de gjorde det. En ny slags
grin som jeg ikke kendte. Det er først senere jeg har
lært, at det var en særlig slags grin, som drenge kan.
Nemlig sjofle grin.
”Kan du lide det, Mary?”
Det var Tommy.
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”Mnh,”
Jeg rystede på hovedet, men ikke ret meget, jeg
kunne nemlig godt lide det. Det var det mest frække
jeg nogen sinde havde prøvet.
”Er du blødgjort nu, commander Mary?”
Barry huskede at kalde mig commander. Jeg
nikkede ivrigt og følte mig vældig blødgjort. Jeg
elskede allerede at være commander.
”Løs fangen,” sagde Barry. Jeg kom hurtigt op og
stå, lidt forvirret. Mit hår var i pjusk. Drengene så
spændt på mig. De så lige så varme og pjuskede ud
som jeg selv følte mig. De tænkte helt sikkert på om
jeg var vred eller græd eller ville sladre. Det ville jeg
selvfølgelig ikke. Slet ikke. Barry kiggede på mig på
en voksen måde. Han var køn.
”Vil du stadig være commander?” spurgte han. Jeg
nikkede og kunne mærke jeg blev endnu mere varm.
”Okay, du er en fremmed commander som er spion.
Tilstår du?”
Jeg skulle lige til at nikke, men så kom jeg i tanke
om at de først skulle forhøre mig, inden jeg tilstod. I
stedet rystede jeg energisk på hovedet.
”Så skal du forhøres,” sagde Barry.
”Under tortur,” tilføjede Timmy. Nu kom det med
torturen.
”Men I slog mig,” sagde jeg. Jeg sagde ikke noget
om den måde som de havde kildet mig på med
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linealerne, som var det mest spændende.
”Det var ikke tortur,” svarede Barry, ”du blev bare
blødgjort, hvis du modstår torturen, kan du blive
Culver Street Commander, men hvis du tilstår at du er
spion, er vi nødt til at henrette dig!”
Det lød ret vildt. Selvfølgelig vilde de ikke henrette
mig, men jeg besluttede alligevel at jeg ikke ville
tilstå, jeg ville nemlig godt være Culver Street
Commander. Jeg nikkede. Det opfattede de som et
tegn på at jeg godt ville forhøres. Det var det også. Vi
gik ind i teltet. Timmy og Tommy rullede deres
soveposer ud.
”Læg dig ned på ryggen,” sagde Barry. Jeg lagde
mig ned på en sovepose. Straks greb Timmy og
Tommy mine hænder og bandt dem fast til teltpælen i
den anden ende af teltet. Derpå trak de mig nedad i
fødderne og bandt mine ankler.
”Vi ved du er spion,” sagde Barry, ”tilstår du?”
Jeg rystede på hovedet.
”Hvad skal vi gøre?” Spurgte Tommy.
”Fødderne,” sagde Barry. Pludselig prikkede det
under mine fødder. Jeg er meget kilden under
fødderne.
”Hold op! Det kilder!”
”Tilstår du?”
”Mnnn, nej, jeg er ikke spion.”
De kildede mine storetæer. Det er det værste jeg
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ved.
”Slip! Hold op.”
Jeg hoppede og vrikkede.
”Er du spion?”
”Nej, ja, hold op.”
”Hun tilstod,” sagde Tommy.
”Øv,” sagde Timmy, ”hun er svag, hun tilstod alt for
hurtigt. Vi har jo slet ikke gjort det rigtigt.”
Jeg blev ked af det. Nu ville jeg ikke blive
commander selv om jeg selvfølgelig heller ikke troede
på, at de ville henrette mig.
”Vent lidt,” sagde Barry, ”lad os give hende en
chance til.”
Hvad mente han? Jeg ville ikke at legen skulle
holde op. Jeg kunne bare ikke holde ud at de kildede
mig mellem tæerne.
”I må ikke kilde mine tæer,” hviskede jeg.
”Det er i orden, vi kender andre slags tortur.”
”Gør vi?” Spurgte Tommy.
”Ja,” svarede Barry, ”linealtortur!”
De ville bruge linealerne igen!
”Hvis du tilstår, er vi nødt til at henrette dig!”
”Og kilde dine tæer!” tilføjede Timmy.
”Vil du have en chance til?”
Jeg nikkede ivrigt. Så bøjede de linealerne og
begyndte at svirpe mig på maven og på lårene.
”Av!” skreg jeg, ”det gør ondt.”
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Men det passede ikke.
”Ikke så hårdt,” sagde Barry.
”Vi kan binde hende for munden,” foreslog Timmy.
Wauw! De ville binde mig for munden. Det ville
være lige som i virkeligheden.
”Skal vi binde dig for munden?”
”Det må ikke gøre ondt når I slår mig.”
”Det er i orden. Vi lover det ikke gør ondt. Men så
har vi ret til at gøre det allevegne.”
Jeg vidste ikke helt hvad Barry mente med
’allevegne’, men jeg ville gerne bindes for munden.
”Okay,” sagde jeg, ”I’m in!”
Lige meget hvad de gjorde, så ville jeg ikke tilstå.
Nu var jeg forberedt. Barry puttede noget tøj i
munden på mig.
”Mnn, Mnn,” vrøvlede jeg og opdagede jeg kun
kunne lave boblelyde. Så svirpede de mig på maven
lige over mit hemmelige sted.
”Mnn, Mnn,” sagde jeg så meget jeg kunne.
”Giv mig linealen,” sagde Barry. Men han svirpede
ikke. I stedet stak han linealen ned mellem mine lår.
Derpå skubbede han den opad. Linealen kildede
højere og højere oppe, indtil den rørte ved mit
hemmelige sted.
”Tilstår du?”
”Mnn, Mnn.”
Jeg rystede på hovedet og lavede boblelyde. Det var
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dejligt det som Barry gjorde. Især fordi jeg slet ikke
kunne gøre modstand og ingenting sige. Barry
pressede hårdere med kanten af linealen. Åh, hvor det
kildede!
”Tilstår du?” gentog han. Jeg rystede på hovedet.
”Tag hendes ben ud til siden, sagde Barry. Timmy
og Tommy løste straks mine ankler og trak ud. De var
superivrige.
”Helt ud,” sagde Barry.
De trak mine ben helt ud til siderne af teltet. Nu
ville Barry måske gøre noget ved mit hemmelige sted
lige som før. Men der skete ikke noget. Timmy og
Tommy begyndte at fnise.
”Gør det,” hviskede Timmy.
Hvad var det Barry skulle gøre? Så gjorde han det.
SVIRP. Han havde bøjet linealen og svirpet mig.
”Wauw,” hviskede Tommy, ”lige på kussen!”
”Mnn, Mnn, Mnn.” Jeg gav et hop. SVIRP. ”Mnn,
Mnn”
Hop, hop. Vride, vride. Det betød hold op. Men
Barry blev ved. Lige på kussen. Vride, vride, vride.
”Se, hun boller,” sagde Timmy.
”Det er hun for lille til,” sagde Barry, ”det ser bare
sådan ud. Bliver du liderlig af at få tortur, Mary?”
Jeg vidste ikke helt hvad ’liderlig’ betød, men jeg
vidste hvad ’boller’ betød. Jeg bollede med Barry. Det
var dejligt at bolle. Og det var dejligt at blive svirpet
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på kussen.
”Tilstår du?”
”Mnn, Mnn.”
Jeg rystede energisk på hovedet.
”Hun er alligevel sej,” mumlede Tommy.
”Det er fordi vi ikke gør det rigtigt,” sagde Timmy.
Tommy: ”Hvad mener du?”
Timmy: ”Når man får rigtig tortur, må man ikke
have tøj på!”
”Det er rigtigt,” sagde Barry, ”vi har ret til at
forhøre hende uden tøj på.”
”Mnn, Mnn.”
Nej. Det måtte de ikke. Jeg boblede gennem
tørklædet og rystede voldsomt på hovedet.
Men de gjorde det alligevel.
”Træk hendes bluse op.”
De trak min bluse op. Helt op over mit ansigt.
”Mnn, Mnn, Mnn.”
Timmy hviskede, ”slå hende på patterne!”
Men jeg havde jo ikke nogen patter, jeg var helt flad
foran. Det var også alt for frækt at sige ’patter’, man
skulle siger bryster. Men det var vildt spændende, så
jeg lå stille, mens Barry svirpede mig på mine ’patter’.
”Kan du lide at få tortur?” Det var Barry. Jeg kunne
godt lide at få tortur af Barry. Jeg ville ryste på
hovedet, men så kom jeg til at nikke i stedet for.
”Tag bukserne af hende,” sagde Barry.
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Åh, åh, det var lige som i virkeligheden. De trak
shortsene af mig. Ingen drenge havde nogen sinde før
set mig helt uden tøj på.
”Orv,” sagde Tommy, ”hun er pæn.”
”Slå hende,” sagde Timmy.
Så slog Barry mig med linealen. Han gjorde det
ikke ret hårdt. Men jeg vred mig alligevel, og jo mere
jeg vred mig, jo mere kildede det i min kusse. Barry
svirpede min kusse, svirp, svirp, svirp. Pludselig
kildede det helt fantastisk i hele kroppen og i min
hjerne. Jeg anede ikke, hvad det var.
”MNN, MNN, MNN,” boblede jeg ud gennem
tørklædet. Så holdt det op. Barry holdt også op.
”Hvad var det?” spurgte Timmy.
”Hun fik orgasme,” sagde Barry.
”Hvad er det?”
”Det er noget piger får når man giver dem tortur.”
”Det så lækkert ud,” sagde Timmy, ”skal vi gøre det
igen?”
”Ikke nu, Mary kan godt være med Culver Street
Commanders, så kan hun få mere tortur en anden
dag. Slip hende fri.”
De slap mig fri og så spændte på mig. Næsten som
om de var bange for mig.
”Vil du være med i vores deling?”
Jeg sagde ikke noget, men skyndte mig at tage
mine shorts på. Jeg var sindssygt flov over det med
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orgasme. Det var bare så lækkert. Så løb jeg ud af
teltet og op ad stien med sko og sokker i hånden.
Drengene lod mig løbe mens de kiggede efter mig. Da
jeg var kommet et lille stykke væk, standsede jeg og
vendte mig om. Nu vidste jeg hvad jeg ville. Jeg
vinkede til dem. ”Okay,” råbte jeg, ”I’m in!”
Det blev begyndelsen til en lang sommer sammen med
The Culver Street Commanders, og de andre piger
kiggede misundeligt efter os. Desuden var Timmy,
Tommy og Barry utroligt søde over for mig. Jeg fik
både tortur og orgasme mange gange og kom til at
kunne lide dem alle tre. Vi kendte hinanden i flere år,
indtil vi alle sammen flyttede bort fra byen.
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