Gyngetur
En lille pige får en helt speciel gyngetur af en ældre mand.
Sådan en yndig lille størrelse – 7 år eller der
omkring. I hvid sommerkjole og bare ben. Hun elsker
gynger, så jeg har lavet en gynge til hende oppe i min
lejlighed.
"Jo," forklarer jeg da vi er kommet derop, "du skal
hænge med hovedet nedad."
"Fint," ler hun, "det vil jeg godt."
Jeg har bløde manchetter som jeg sætter om
hendes ankler. Der er et kraftigt metaløje i hver af
dem. Hun hviner da jeg løfter hende i fødderne og
hægter øjerne fast i de to kroge, der hænger ned fra
mit gyngestativ.
"Juhu, det er skægt," jubler hun. Kjolen er faldet
ned over hendes hoved så jeg kan se hendes slanke
krop i det tynde undertøj.
"Jeg har en overraskelse til dig," siger jeg og
samler kjolen. Det gør jeg sådan at hun har både
hoved og arme er inde i kjolen. Med et stykke snor
lukker jeg kjolen som var det en sæk. Derpå trækker
jeg hendes undertrøje ned og kilder hende på
brystvorterne.
De små trusser dækker næsten ingenting. Jeg kører
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en finger langs trussekanten. Hun er glat og fast og
lækker at røre ved. Jeg trækker kanten til side og
puster kold luft på den lille kusse. Sådan lader jeg
hende hænge et stykke tid inden jeg tager mit eget tøj
af, – pigen kan jo ikke se, hvad jeg laver. Hun
hænger i passende højde til at jeg kan lægge pikken
mod hendes ansigt uden på kjolestoffet. Derpå slikker
og bider jeg i den lille lækre sag foran mig – åbner
hende med tungen og finder hendes lille tap. Så kom
der rigtignok liv i hende! Jeg suger på tappen til hun
skriger inde i kjolestoffet.
Men hun slipper ikke med det.
"Nu skal du høre," siger jeg, "din kusse skal ha'
smæk fordi den er så fræk."
Med en plastiklineal får hun rap efter rap, og jeg
skåner hende ikke. Hun vrider sig for at slippe, men
har ikke en chance. Jeg placerer slagene nøjagtigt
hvor jeg vil. Det er en dejlig følelse at smække en lille
piges kusse med en lineal uden at hun kan gøre
modstand, men bare kan gynge - og gynge - og
gynge.
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