Undskyld mor
Billy Jones sad ved bordet i sit værelse med en
matematikbog foran sig. Billy var lige fyldt sytten.
Døren gik op, og Billys mor trådte ind.
”Hej Billy,” sagde hun blødt,” har du været en sød
dreng i dag?”
”J- ja mor.”
(Billy vidste hvad der ville ske når hans mor talte
med den stemme.)
Mor lagde en hånd på Billys hoved og purrede op i
hans hår.
”Har du været uartig?”
”N – nej mor.”
Mor satte sig på Billys seng.
”Kom her og lad mig se.”
”Please mor, det er så . . . ”
”Stop det pjat Billy.”
Billy stillede sig rødmende foran sin mor.
”Hænderne på hovedet Billy.”
Billy foldede sitrende hænderne bag nakken. Mor
åbnede skødesløst hans bukser og trak dem ned.
”Billy!” udbrød hun. ”Hvad er det? Den er jo helt
stiv. Så snart jeg vender ryggen til, er du uartig!”
”U – undskyld mor,” pep Billy.
”Du skal skamme dig. Vise dig på den måde for din
mor.”
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Mor skubbede Billys skjorte til side.
”U – undskyld mor!” hviskede Billy og flagrede med
hænderne.
”Hænderne på plads, Billy.”
”Ja mor!”
”Du er en uartig dreng.”
”Undskyld mor, ” hviskede Billy igen.
”Sæt dig i stolen og spred benene. Armene bag
stolen.”
Billy adlød.
”Helt ud, så mor kan se hvor uartig du er:”
Billy skubbede enden frem på kanten af stolen og
spredte benene. Skjorten gled til side så han var
komplet nøgen fra brystet og ned. Selv om Billy var en
slank ung mand, manglede hans kønsorganer ikke
noget i størrelse eller udvikling. Billys så kort sagt ud
som enhver anden normal syttenårig dreng ville se ud
i den situation. Det eneste usædvanlige var at han
ikke havde et eneste kønshår, men var glat som en
lille dreng. Også nosserne var helt glatte. Mor havde
nemlig barberet Billys kønsdele. Hun gjorde det altid
langsomt og metodisk og sluttede først når Billys
ungdommelige safter sprøjtede ud mellem hendes
fingre. Mor blev lige overrasket hver gang og skændte
mildt på Billy som med blussende kinder og stiv pik
hviskede; ” Undskyld mor.”
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