Timmys julegave
Julemanden gennem stuen gik.
Under dynen lå en dreng og spilled' pik.
Det ku' Julemanden ikke li'
og straffed' drengen for hans spilleri.
Timmy har været uartig. Faktisk 1253 gange i år. Den
slags ser Santa Claus meget alvorligt på.
Slæden kom ud under de lave skyer, passerede
Himmelbjerget, strøg over skovens snepudrede træer
og gled ned mod Silkeborgs snedækkede tage. Sneen
faldt tæt, og lyset fra det gamle rensdyrs røde næse
viste vej mellem store, våde snefnug. Slæden lagde an
til landing, men krængede så skarpt til venstre da en
Boeing 767 pludselig dukkede ud af snefoget.
"Fandens! Det var tæt på!"
Den muntre gamle alf der holdt tømmerne i sine
grønne vanter, bandede fornøjet.
"Hvad helvede tænker de på. Det er juleaften.
Ingen fornuftige mennesker laver et fucking take off
sådan en aften."
Det bagerste rensdyr kastede et blik tilbage over
skulderen og fnyste.
"Luk rumpen, Blitz," grinede kusken, "du arbejder
kun en nat om året. Du kommer over det."
Blitz ignorerede ham, slæden dykkede igen og
landede på taget af et stort ejendomskompleks. På et
splitsekund var den tykke, gamle alf i julemandsdress
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forsvundet ned gennem skorstenen og var straks efter
tilbage igen med en tom sæk.
"Ingen held her," smålo han. "Et hus fuld af artige
unger. Ingen uartige! Tro det eller ej."
De syv rensdyr samt deres rødnæsede førerdyr
fnyste. Sneen føg omkring dem og vinden gik en tand
op da slædekusken tog sine briller på og fremtog
listen over uartige børn.
"Hmm, vi er færdige i Silkeborg. Så er det ud på
landet, drenge."
Rensdyrene stampede ivrigt, og omtrent inden
kusken var tilbage i sædet, fløj de opad i et
halsbrækkende tempo og krængede over mod sydvest.
Da sneen aftog en smule, kiggede kusken ned på en
stor, rød bondegård.
"Den første af jer som knalder en uskyldig ko i år,
får nødderne skåret af, når vi kommer hjem. Er det
klar tale?"
Syv rensdyr fnyste af forargelse og et enkelt
udstødte et forsigtigt gisp.
"Der er et sort rensdyr i alle flokke," brummede
kusken.
Slæden udførte et blødt touch down på taget af den
gamle gård, og kusken hoppede ud med sin sæk.
"Ho, ho, ho," lo han sådan som traditionen påbød,
"god ide med listen over uartige drenge! Jeg tror der
er nogen her, som har været MEGET uartige!"
Alle rensdyrene nikkede. Ude i stalden var der en
ko som muede.
"Ikke så meget som tænke på det, Komet," snerrede
kusken.
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Komet sukkede.
Santa Claus, også kaldet for Julemanden, for ham
var det jo, trak igen listen frem. Den foldede sig ud og
løb hen over taget, ned ad muren og halvvejs over
gårdspladsen mens den sendte små skyer af sne op i
luften.
"Jesus Kristus, dreng, hvad har DU taget dig til hele
året!?" udbrød den gamle mand. Han rettede på
brilleglassene og læste. Hans underkæbe faldt halvt
ned.
"Masturbation, ja så, Timmy!" klukkede han og
rakte bagud i slæden. "Ingen legetøj til dig."
Han tog en pakke som var en del længere end den
var bred og gik over til skorstenen. I et glimt var han
borte. Da han slap ud af ildstedet, børstede han soden
af sig og betragtede det høje juletræ midt i stuen. Det
var smukt pyntet med hjerter og glitrende flitterstads.
Gaver til Jimmy fra Mor og Far var stablet under
træet, og der hang strømper på kaminen med navne
på.
"Nå, men her jeg, Timmy!" mumlede han og gik
mod trappen. På kaffebordet stod et glas mælk og et
fad med kager. Santa rystede på hovedet og smuttede
ud i køkkenet. I køleskabet fandt han sixpack med
guldøl. "Det var bedre," brummede og vendte tilbage
til trappen med sixpacken i hånden.
Ved toppen af trappen drejede han til venstre til
døren med skiltet: 'Dette er mit værelse, min
forretning, mit rod.' Han åbnede døren og smuttede
ind. Stille suk nåede hans ører mens hans øjne
akkommoderede til det svage månelys. Han twistede
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sin næse og straks forsvandt der en sky fra månen.
Det blege sølvlys fyldte rummet, og han så en dreng,
højst tolv eller deromkring, som lå nøgen på sengen
og spillede pik. Hans ene hånd bevægede sig op og
ned ad hans ungdommelige pik mens han brugte den
anden hånd til at lege med sine kugler. Den gamle
mand fnyste. Knægten havde fornylig groet sine første
pubeshår, og nu masturberede han på livet løs.
"Hallo, Timmy!" kaldte Santa, og lyset tændtes af
sig selv. Drengen gispede idet han greb efter tæppet,
men Santa var hurtigt over ham. En stump glitrende
juleflitterstad viste sig i hans hånd og med lynets hast
blev Timmys håndled bundet til hovedgærdet.
"Hvem er du?" spurgte den forskrækkede dreng,
"Tror du ikke på julemanden mere, Timmy?"
"Det her er ikke morsomt, bedstefar!" svarede
Timmy vredt. Den gamle mand rystede på hovedet og
bevægede sig hurtigere, end den overraskede Timmy
kunne se, idet han bandt hans fødder til sengens
nederste stolper. Timmy kæmpede, men julepynten
gav sig ikke.
"Hvad helvede er det her for noget shit?" Timmy
stirrede mere indgående på manden som havde fanget
ham. Santa Claus var reglementeret påklædt i rød
dragt med hvide pelskanter, hans smilehuller var
muntre, og hans pudsige knapnæse var rød som et
kirsebær. Men der var en sær glød i hans øjne.
"Santa?" spurgte Timmy.
"Det er mig i egen runde person."
Timmy skreg.
"Hov, hov, dreng, det kan vi ikke have."
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Den gamle mand greb til sin lomme, og straks sad
en stor klump satinstof i Timmys mund. Timmy sloges
og tårer løb ned ad hans kinder som nu var røde af
ydmygelse. Her lå han juleaften og hyggede sig, og så
havde Julemanden fanget ham midt i en fed gang
masturbation! Værre endnu: Den gamle støder var
sur! Timmy fortsatte sine forgæves anstrengelser,
men den magiske julepynt holdt ham fast. Ydmyget
stoppede han til sidst sin vriden og så på Santa. Santa
smilede.
"Jeg har en gave til dig, Timmy, men først," han
knipsede med fingrene, og i en sky af alfestøv sprang
listen frem i hans hånd. Drengen stirrede på rullen
som, da den foldede sig ud, løb ud under døren og ned
ad trappen. Santa nikkede.
"Ja, Timmy, Det er Listen! DIN liste. Du har været
en meget uartig dreng i år!"
Timmy rystede på hovedet. 'DING' sagde listen og
voksede et lille stykke.
"At lyve står også på listen nu," rapporterede
Santa.
Timmy begyndte at græde igen.
"Så, ikke mere af det. Santa har en gave til dig."
Timmy standsede, hans grådighed fik det bedste
frem i ham da hans blik faldt på den lange pakke, som
Santa havde med. Han kæmpede igen med båndene,
lå derpå stille, forvirret. Hans pik vippede kraftigt.
"Jeg kan se at bindeleg ophidser dig dreng."
Timmy besluttede ikke at risikere noget og nikkede.
Santa smilede.
"Din kammerat, Alex, kan han også lide bindeleg?"
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Timmy nikkede igen, idet han tænkte på Alex, som
bandt ham ude i laden og trak bukserne af ham. Han
vilde gerne holde om sin pik lige nu og gøre det
færdigt som Santa havde afbrudt ham i. Det ville han
gøre så snart drømmen var forbi, og han vågnede.
Han kunne simpelthen ikke tro at dette virkelig fandt
sted.
"Vil du se din gave?"
"Ummm – mmh," mumlede Timmy gennem
satinstoffet. Den gamle åbnede pakken og fremtog et
instrument som enhver bondedreng kender.
"Sådan en kender du vist godt, Timmy," lo Santa. I
hånden holdt han en funklende ny elastiktang. Han
fremtog en pakke med 100 grønne gummiringe.
"Ikke meget værd uden dem her, en pakke med
hundrede. Nå, som du ved, behøver vi kun to,"
forklarede Santa.
Timmys øjne stod yderlige frem, og han begyndte at
gøre tyggebevægelser i satinstoffet. Hans skrig om
hjælp forsvandt i det bløde stof. Han stred så det
magiske flitterstads bed i håndled og ankler. Han
kæmpede forgæves da Santa bøjede sig over ham og
befølte hans nosser, idet han rullede kuglerne fra side
til side inden i pungen.
"Lad mig høre, Timmy. Kan du fyre den af, eller er
du ikke gammel nok endnu?"
Timmy vrikkede med en hånd og klarede at gøre
tegnet for 'okay' med tommel og pegefinger.
"Okay? Så kommer du til at savne det."
Santa ladede den forkromede tang med en af de
grønne gummiringe.
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"Tag dig sammen, uartige dreng, det her kommer til
at gøre ondt!"
Santa manipulerede med Timmys stramme, lille
pung og trak nossekuglerne ned gennem ringen.
Derpå udløste han tangen så ringen snappede fast om
pungen helt oppe. Timmy hylede på trods af
satinstoffet der fyldte hans mund, da en intens pine
skød op fra hans nosser. Han stred vildt, men
flitterstadset gav sig ikke. Santa satte en ny
gummiring i tangen og snappede den på plads, mens
Timmy tænkte på de mange gange hvor han selv
havde kastreret dyr på gården med sådan en tang.
Santa knipsede til Timmys kugler neden for de
grønne elastikker. "Så, Timmy, nu bliver du en god
dreng igen."
Timmy hylede stille, mens hans nosser ændrede
farve, – rød, mørkerød, blå, sort på et øjeblik. Der
syntes af være gnister af lys omkring dem. Han
fornemmede at hans nosser var i færd med en hurtig
død. Alt for hurtig. Det plejede at tage uger før
gedebukkene mistede kuglerne.
"De her er MAGISKE, Timmy, forklarede Santa. De
virker i et glimt. Lige som når jeg flyver fra hus til
hus! Hele verden på en nat! Vidste du at jeg altid
gemmer de mest uartige drenge til sidst hvert år?
Timmy rystede på hovedet, villig til at gøre hvad
som helst for den gamle mand, hvis han ville lade ham
slippe inden han blev …
"Kastreret," sagde Santa tankefuldt. Så, som om
han kom i tanker om et eller andet, vendte han sig til
Timmy. Et vildt øjeblik troede Timmy, at Santa ville
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slippe ham fri, men i stedet tog Santa hans pik mellem
fingrene på sin grove vante og begyndte at stryge
den.
"Jeg var lige ved at glemme, hvad du var i gang
med, da jeg forstyrrede dig. Det bliver sidste gang,
ifølge listen har du gjort det 1253 gange sidste år."
Havde det virkelig været så mange gange?
Efter nogle få sekunder vred Timmy sig i orgasme og
et par dråber sprøjtede ud.
"Så er det slut," brummede Santa. Han blev
alligevel ved at gnide, og Timmy opdagede hvor grov
Santas vante var.
"Ikke mere," jamrede han ind i satinstoffet.
"Nu har du vist lært det," sagde Santa. Timmys pik
gjorde ondt. Santa greb hans testikler og havde dem
pludselig frit i hånden. Han viste Timmy dem med et
bredt smil, klappede ham på kinden, stoppede
sengetæppet om ham og kyssede ham på panden.
"Du er fri i morgen tidlig og hvis du kigger i din
strømpe så, måske, får du dine nødder igen, – som et
minde, og nu er det vist på tide jeg besøger din ven
Alex."
Timmy pressede øjnene sammen. Han hørte døren
lukke sig og i næste øjeblik en klingren af bjælder da
slæden med Santa og hans otte rensdyr steg op mod
den nu frostklare nattehimmel.
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