Tre små godnathistorier
Onkel Niclas fortæller godnathistorier om mænd
og drenge, som får skåret pikken af.

Første historie.
”Jeg er færdig onkel!”
”Har du børstet tænder Jimmy?”
”Ja, kom nu, du skal fortælle godnathistorie.”
Jeg skyndte mig at tage min pyjamas på og hoppe
ned under dynen, da jeg hørte onkel Niclas komme op
ad trappen. Onkel satte sig på sengekanten. ”Nå hvad
vil du høre i aften?”
”Den om piraterne der skærer pikken af de andre
sømænd.”
”Den har jeg jo fortalt mange gange.”
”Igen onkel Niclas. Du ved jeg elsker at høre om
mænd, der får pikken skåret af.”
”Okay Jimmy, her kommer den. Der var engang tyve
piktørstige pirater på en gammel skude. De elskede at
skære pikken af hæderlige søfolk, når de fangede
dem, men i mange måneder havde de ikke kapret et
eneste ordentligt handelsskib. Endelige en dag fik de
øje på et stort skib som kom fra Caribien med guld om
bord. Piraterne tog alle søfolkene til fange. Der var
både sømænd og skibsdrenge ombord. Fireogtyve
gode sømænd og fem skibsdrenge havde overlevet

kampen, og de skulle alle sammen have pikken skåret
af, inden de blev kastet ud til hajerne.
”Brugte de en huggert?”
”Nej, de havde en maskine til at skære pikken af
sømændene.”
”Fortæl om maskinen, onkel.”
”De kaldte den en klikkedi-klak maskine.”
”Hvorfor det?”
”Fordi den sagde klikkedi-klak. Det var sådan et
langt bræt med et ben i hver ende som stod fast i
dækket, så brættet var lige som et smalt bord. De
fangne sømænd stod langs brættet, to og to over for
hinanden, fire på hver side, med deres pikke på
brættet. Sømænd har meget store pikke, og vupti blev
alle pikkene sømmet fast til brættet med nogle solide
søm.”
”Orv, det må gøre ondt.”
”Det kan du regne med. Sømændene skreg, men
det var ingenting imod det, som skulle komme.
”Fortæl om deres skrig onkel.”
”Sømændene var vældig bange, fordi deres pikke
skulle skæres af, så de græd og råbte om nåde, de
hylede og bad til Gud om at måtte beholde deres
pikke. Det hjalp naturligvis ikke.”
”Hvordan skar maskinen deres pikke af, onkel.”
”Maskine havde to runde skiver af stål lige så
skarpe som barberblade, som sad på en aksel og blev
trukket af en snor.”

”Huh?”
”Snoren blev rullet op, og når den slap fri, kørte
skiverne langs brættet, mens de snurrede som
snurretoppe. Tænk ikke så meget på det, det virkede i
hvert fald.”
”Hvad så?”
”Nå, men de små hjul kørte langs siden af brættet
mens de snurrede og sagde klikkedi-klak. Mændene
kunne se at knivene kom nærmere og nærmere til de
første to pikke. Ih, hvor de skreg! Men der var ikke
noget de kunne gøre. Knivene snuppede de første
pikke og derefter kørte de videre indtil alle pikkene
var skåret af. Hele tiden sagde maskinen klikkediklak. Så snart de første otte pikke var skåret af, blev
otte andre sømænd sømmet fast til brættet, og sådan
blev de ved, til alle pikkene var skåret af.
Piraterne havde stillet de fangne skibsdrenge på
dækket, så de kunne se det hele. Sømændene havde
tit voldtaget skibsdrengene, så nu grinede skibsdrengene: 'Oh boy! Piraterne vil virkelig skære pikken
af alle sømændene.'
Piraterne havde sat mændene så dem med de
største pikke stod forrest. Piratkaptajnen råbte, 'lad
os få de pikke skåret af gutter!' Så startede den gode
gamle klikkedi-klak maskine. De to første sømænd
satte i med et frygtelig skrig da knivene gik ind i
deres pikskafter, Blodet flød og knivene snurrede. De
sømænd der stod efter de to første, fik stive pikke som

begyndte at sprøjte sæd. Hver gang et par pikke var
skåret af blev de pikløse sømænd smidt ud til hajerne,
som svømmede efter skibet.
Skibsdrengene blev liderlige lige som piraterne og
stillede sig så tæt på klikkedi-klak maskinen som de
kunne komme. En af dem råbte: 'Sig farvel til jeres
dumme pikke, dumme sømænd'. Klikkedi-klak,
Klikkedi-klak, klikkedi-klak!”
Hver gang onkel Niclas sagde 'klikkedi-klak', gav
han min pik et klem. Og så råbte han, 'Klikkedi-klak,
skær pikken af! Hummmmmm. EEEEEEHHHHH,
AAAAAVVVVV!!! Giv den gode gamle klikkedi-klak
maskine jeres pikke!'
Onkel fortsatte.
”Klikkedi-klak maskinen satte farten ned, for den
var lige som et ur, der er trukket op, og den stoppede
midt i de to sidste pikke. De to sømænd skreg så
tungen var ved at hoppe ud af munden på dem, fordi
deres pikke kun var skåret halvt af, og knivene sad
fast midt i, så piraterne måtte trække maskinen op
igen, inden den kunne skære de to sidste pikke helt
af.”
”Onkel Niclas, det sidste var det bedste.”
”Næ det bedste kommer nu, for alle skibsdrengene
morede sig så godt at de helt glemte piraterne. Men
nu så de, at piraterne havde smidt bukserne, og deres
pikke var endnu større end sømændenes og meget
stive.”

”Hvad så onkel Niclas, hvad skete der.”
”Oh, du kan forestille dig, hvilken fest piraterne
holdt med alle de små kønne skibsdrenge.”
”Tog de bukserne af dem.”
”Det kan du lige regne med de gjorde.”
”Hvordan tog de bukserne af dem? Spurgte jeg, for
jeg vidste, at nu kom det allerbedste ved historien.
”Sådan her,” sagde Onkel Niclas mens han trak
mine pyjamasbukser ned, så min pik strittede lige op.
”Neeej! Du må ikke!”
Men onkel greb mig om livet og løftede mig, så min
pik var lige ud for hans mund. Han pustede på den og
sagde: ”Hver eneste skibsdreng fik en piratpik op i
numsen. Piraterne bollede dem, og da piraterne ikke
gad mere, så kan du jo nok tænke dig til hvad de
gjorde med alle de små drengepikke.”
”Åh, onkel, sig det.”
”De skar dem af.”
Onkel klemte min pik mellem læberne til jeg var
ved at dåne af liderlighed.
Da onkel Niclas var gået, drømte jeg, at han var en
rigtig pirat, som skar pikken af mig, men jeg ved at
onkel Niclas i virkeligheden er en pæn mand, som er
kirkebetjent og synger i kirkekoret.

Anden historie
Jeg hoppede ned mellem lagnerne, straks jeg hørte
onkel komme op ad trappen.

”Er du parat til en godnathistorie?”
”Ja, onkel Niclas.”
”Okay Jimmy.”
Onkel Niclas trak lagenet af mig så jeg lå i bar
pyjamas.
”Nu begynder historien Jimmy. Det var i en af de
her sydamerikanske stater hvor der er en diktator
som bestemmer al ting. Ti store drenge på et kollegie
lavede oprør, så diktatoren sendte soldater til
kollegiet for at fange dem. Men drengene stak af og
gemte sig skoven. Soldaterne sendte hunde efter dem.
Da de havde fanget alle ti drenge bandt de dem til
nogle træer.”
”Uh, hvad gjorde de ved dem?”
”Straffen for at lave oprør var at de alle sammen
skulle have pikken skåret af. Drengene begyndte at
græde og tigge. Alle drengene var meget kønne med
glatte kroppe og faste maver lige som dig.”
Onkel trak min pyjamasjakke op så jeg havde bar
mave.
”Først trak de bukserne ned på alle drengene,
sådan her.”
Onkel trak ud i mine pyjamasbukser og skubbede
dem ned så min pik strittede op i luften.
”Fortæl mere onkel, var drengene sexede?”
”Det kan du tro. De store drenge havde tykke pikke
og pikhovederne var superhårde. Og de små drenges
pikke var lige så hårde, selv om nogle af dem ikke

havde fået hår på endnu. Lige som dig.”
Onkel klemte om mit pikhoved. Han trak pyjamasbukserne helt af mig og skubbede skjorten op så jeg lå
nøgen på sengen.
”Drengene elskede at spille pik, men det skulle de
aldrig mere.”
”Jeg håber soldaterne skar deres pikke af langsomt.”
”Oh, de gjorde mere end det. De startede med de to
ældste som var fodboldspillere. Det tog flere timer før
soldaterne var færdige. Forstår du, der var kommet
en hel flok mennesker som råbte at soldaterne skulle
lave tortur på alle pikkene, inden de skar dem af.
Soldaterne havde gaslightere som de tændte og
brugte til brænde pikkene på undersiden. Frem og
tilbage, frem og tilbage.”
Jeg var stenhård og tænkte på, hvordan det måtte
være for drengene at få pikken brændt.
”Skreg de, onkel? Fortæl om de skreg.”
”De skreg meget meget længe. Deres skrig blev
højere og højere så de til sidst lød som kvinder. Imens
begyndte deres pikke at syde og boble.”
”Det lyder som den bedste grillpølse jeg kender.”
”Man kunne lugte dem. En af soldaterne tog sin
kniv frem, og da drengene så kniven skreg de, ”Skær
den af! Please skær min pik af.”
Jeg lo så min mave rystede. Onkel bøjede sig frem
og tog min pik i munden.

”Soldaterne skruede op for lighterne så flammerne
brændte dybere. 'Skær den af, please,' skreg den ene
dreng, 'Gør det, gør det,' græd de andre. 'Min først.'
”Åh onkel, hvilken af pikkene blev skåret af først?”
”Ingen af dem, det var alt for morsomt at se dem
blive ristet og høre drengene skrige.
Jeg skreg også, ”her kommer det onkel,” og skød en
ladning lige ind i onkels mund. Onkel lo.
”Til sidst fik en af drengene en kniv i hånden. Han
skyndte sig at skære sin pik af.
”Hvad med de andre drenge?”
Jeg rystede af min orgasme, mens jeg spurgte.
”Da de andre drenge så det, tiggede de om at måtte
låne kniven. Det fik de lov til, og alle drengene skar
pikken af sig selv, og nu skal du sove, du skal op og i
skole i morgen.”
Da onkel var gået, tænkte jeg på kollegiedrengene
og syntes det var en lækker straf, de havde fået. Men
jeg håbede alligevel ikke at det ville ske for mig, når
jeg kom på kollegium.

Tredje historie
”En kort historie Jimmy, vi skal tidligt op i morgen.”
”Okay onkel.”
”Nu skal du høre,” begyndte onkel, ” det var i
Kirgisistan, en af de der gamle sovjetrepublikker,
hæren indkaldte nye rekrutter, men nogen af de nye
var rene nuller, så de blev sendt til en straffebataljon.

Det særlige var at hver morgen, når rekrutterne blev
kaldt ud fik en af dem pikken skåret af.”
”Wauw, onkel. Hver morgen?”
”Hver eneste morgen. Alle de unge fyre stod nøgne
i ti rækker med bare fødder i sneen med seks mænd i
hver række. Sergenten trak et nummer og den mand
som havde nummeret fik pikken skåret af lige på
stedet.”
”Hvordan blev de skåret af?”
”Med en gartnersaks – sådan en lige som denne
her.”
Onkel viste mig saksen fra haveskuret, som er
sådan en med krumme kæber, lige til at sætte om en
gren eller en pik og så – klip.
”De klippede den kun halvt af først.”
”Skreg mændene meget onkel?”
”De skreg som bjergspøgelser. Deres skrig var
sexede, og alle de andre mænd fik stiv pik af at høre
på det.
”Jeg ville ønske jeg kunne høre det.”
”Du kan forestille dig det. Tres nøgne unge fyre
med kolde fødder og stive pikke som venter på at en
af pikkene skal skæres af.”
Onkel holdt grensaksen omkring min pik.
”Neeej, onkel, du må ikke klippe min pik af, jeg vil
så gerne beholde den.”
Onkel blev ved at holde grensaksen om min pik.
”Naaah, ved ikke rigtig, måske skal jeg alligevel

klippe den af!”
”Neeej, jeg kan bare godt lide, at du fortæller om
mænd, som får pikken skåret af.”
”Okay, ham som havde fået pikken klippet halvvejs
af stod og skreg mens de andre gned deres pikke til
de sprøjtede. Når de alle sammen var færdige
klippede sergenten pikken helt af. ”
Onkel holdt om mit pikhoved med den ene hånd og
saksen med den. ”Hmm. Måske skal jeg alligevel
klippe den af, så kan jeg have hele tiden.”
”Neej! Du kan have den hele tiden, hvis du vil.”
”Så siger vi det, men hver nat lå fyrene og tænkte
på hvem der skulle have pikken skåret af den næste
dag. Det kan du også ligge og tænke på. For i morgen
når jeg vækker på dig, så … !
Jeg tænkte på det mens jeg onanerede, og forestillede mig at onkel Niclas ville skære pikken af mig i
morgen når jeg vågnede.

