Udtrækning af kønshår
Personer:
Alice Collette – Mistress for af Sankt Augustine Kostskole.
Juliette - ung guvernante, 17 år gammel, ansat hos Collette.
Michael – dreng, 15 år gammel.

Michael har (måske) onaneret.
”Lad os høre, Juliette,” sagde Collette, ”hvad er
problemet med unge Michael?"
"Jeg så ham bag buskene i haven, han havde
trukket bukserne ned og holdt om sin . . . den der."
Juliette nikkede retning af Michaels pik. Michael
stod nøgen foran Collettes skrivebord med hænderne
på hovedet og lårene presset mod bordkanten så hans
pik og nosser lå på bordet.
"Sig ikke mere Juliette, det må have været slemt for
dig."
Juliette grinede.
”Onanerede han?”
”Jeg ved det ikke, måske nåede han det ikke fordi
jeg så ham.”
”Michael, onanerede du?”
”Nej, jeg sværger, jeg ville ikke, jeg ville bare . . .”
”Jeg synes han skal slippe med en advarsel, hvad
mener du Juliette?”
Juliette nikkede samtykkende. Collette tog en lille
tang som lå på bordet – det gjorde den altid, og alle
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drengene, - de der var gamle nok til at have kønshår,
- vidste hvad den skulle bruges til.
Michael følte en slags lettelse. Han havde ikke
onaneret, så Collette ville ikke binde ham til
penisguillotinen og skære pikken af ham, hun ville
bare . . .
Collette rakte frem over bordet og tog fat med
tangen i et hår på Michaels nosser.
”Please Mistress, De må ikke . . .”
”Hvad mener du Michael? Jeg må alt.”
Collette trak håret ud. Michael gav et lille piv.
Collette rakte Juliette tangen.
”Tag ham med og fjern resten, bagefter viser du
han frem for de andre elever.”
Et kvarter senere stod Mike bundet til skamstøtten
i skolens have med de øvrige elever stående rundt om
sig. Han var stadig nøgen, og han havde ingen
kønshår, men små røde prikker hvor kønshårene
havde siddet. Pigerne fniste og drengene gyste, mens
de tænkte på om det var Mistress Collette eller
Juliette som havde trukket dem ud. Pigerne blev våde
i kussen ved tanken og drengene fik erektion.

2

3

