Fars fødselsdag
Vera har en dejlig gave til sin far. Hun vil nemlig
gerne kildes - og meget mere.
”G'morgen, daddy. Det er din fødselsdag.”
John vågnede ved den behagelige lyd af sin datters
stemme. Han løftede søvnigt hovedet fra puden og så
Vera stå i døren til soveværelset. Søde niårige Vera,
frisk og naturlig, med leende øjne i sit fregnede
spilopmageransigt. Hun kom trippende ind i værelset
med forventningsfuld mine og hænderne på ryggen.
”G'morgen, Vera, hvorfor holder du hænderne på
ryggen?”
”Det er din fødselsdag.”
”Har du noget til mig?”
”Mmh.”
Veras øjne glimtede af fornøjelse.
”Hvad er det?”
”Du skal gætte!”
”Er det en bog?”
Vera rystede på hovedet.
”Et fødselsdagskort?”
”Selvfølgelig er det et fødselsdagskort. Og en
overraskelse.”
Vera kunne ikke vente længere med at aflevere
gaven, men hoppede op på sengekanten og vred sig
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rundt. Mellem fingrene holdt hun et fødselsdagskort.
John tog det og fik samtidig øje på overraskelsen.
Veras håndled var nemlig bundet nydeligt sammen
med bæltesnoren fra hendes morgenkåbe.
”Men dog Vera, er det alt sammen til mig?
”Mmmh.”
John tog Vera om armene, trak hende ind til sig og
hviskede hende i øret: ”Slemme pige!”
”Se på kortet.”
John kiggede på fødselsdagskortet. ’Hej Daddy!’
Stod der med Veras først fornylig erhvervede
skoleskrift. Resten af kortet var udfyldt af en tegning
som viste en pige med nøgen overkrop. Hun havde
små trusser på og en masse reb snoet om sig. Nederst
stod der: 'Kild mig'.
”Er det min fødselsdagsgave?”
Ivrig nikken.
”Det er en dejlig fødselsdagsgave, lige det jeg
ønskede mig, men hvordan kunne du vide det?”.
”Læst det på internettet, voksne mænd kan godt
lide at kilde små piger, som er bundet og ikke har
noget tøj på.”
”Det er rigtigt, Vera, du er en vældig klog pige.”
John klemte om Veras skuldre og satte drillende en
finger på hendes næsetip.
”Ved du også hvor mænd kan lide at kilde de små
piger?”
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Vera rødmede. John drejede hendes ansigt op mod
sig. Der var smil i hans øjne og smil i Veras. Han
kildede hende under hagen, så hun fnisende bøjede
hovedet.
”Det kilder!”
”Her måske?” John pillede ved den øverste knap i
Veras natkjole som villigt åbnede sig. Vera fulgte
spændt Johns fingre, mens han åbnede resten af
knapperne. Derpå skubbede han natkjolen til side.
Med nøgne skuldre og nøgent bryst var Vera et
dejligt syn, især fordi hun blev mere og mere rød i
kinderne, men hun forsøgte ikke at slippe fri. John
satte en finger på hendes ene brystvorte.
”Daddy, hvad gør du!?”
”Jeg leder efter de kildne steder. Er det her?”
John kildede begge Veras brystvorter efter tur.
”Daddy?”
”Mmm.”
”Er din tissemand stiv nu?”
”Meget stiv, Vera.
Det var sandt, men John havde formået at bringe
sin stive pik på plads op ad maven inde i pyjamassen.
Han flyttede hånden fra Veras bryst, løftede hende,
trak natkjolen fri under hende og skubbede den op, så
hun sad på hans ene lår. Derpå bøjede han hende
bagover til hendes nakke lå på sengen. Han så hende
i øjnene, mens han skubbede natkjolen op om livet på
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hende. Hun havde små hvide trusser på lige som
pigen på tegningen. John lagde hånden på Veras
maveskind.
”Daddy!” udbrød Vera, men det lød ikke som om
hun havde noget imod det.
”Hvor er du mest kilden, Vera?
John kærtegnede hende omkring navlen.
”Neej! Ikke der!”
”Her måske?” Han førte en finger langs trussernes
overkant.
”Daddy! Det er uartigt!”
”Meget uartigt Vera, det er min fødselsdagsgave.”
John skubbede trussekanten ned til Veras hårløse
kusse viste sig. Han klemte forsigtigt om kussen med
tommelfinger og pegefinger.
”Hvor er små piger mest kildne?”
”Jeg … ved ikke.”
Vera gispede af grin, så hun næsten ikke kunne
tale.
”Er det tissekonen? Må jeg kilde din tissekone?”
”Neej … ja … nej … ja.”
John fugtede sine fingre inden han åbnede Veras
lille spalte, men Vera var allerede fugtig. Lidt efter
kyssede han hendes halvt åbne mund og slap hende
fri. Han hørte hende tumle ned ad trappen fulgt af
lyde fra køkkenet.
John greb om sit stive lem. En tid lå han på sengen,
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indtil Veras stemme nåede op til ham: ”Daddy! Jeg har
lavet morgenmad, skynd dig og kom!”
John konstaterede at dette lod til at blive hans
bedste fødselsdag i mange år.
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