Kattepoter
En legesyg kattekilling præsenteres for et nyt
legetøj – en pik gnedet med fiskeolie . . .
Som ung pige fantaserede jeg om smerte og tortur.
Som moden domina har jeg levet af det i fyrre år. Jeg
har fundet den indre balance der gør det muligt for
mig at nyde at være den, jeg er. Jeg er omhyggelig
med ikke at overskride grænser som ikke må
overskrides, og har kun sjældent påført nogen smerte
som ikke udtrykkelig har bedt om det og – efter jeg
blev professionel – betalt for det. Men somme
tider . . .
Det var i slutningen af 90erne at denne specielle lady
besøgte mig i det landskab af tornede planter, som jeg
kalder mit hjem. Hun var midt i tresserne, vel
præserveret, med bryster og lår så faste og muskuløse
som mine. Hun var afskyvækkende rig, forfærdelig
fraskilt og kedende sig til døde over sit livs ulidelige
lethed. Hendes perverterede sorte begær strålede fra
hende som mørkt lys.
Martina, det hed hun, var mere end ivrig efter at
bringe sin nyeste anskaffelse, en naiv dreng med
drømme om at blive professionel gigolo, til mit
ydmyge torturkammer, og det tog kun min sadistiske
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sjæl få minutter at begribe kvindens ide.
Martina og David ankom, men jeg ville ikke tillade
hende at deltage som Mistress i torturen. Den glæde
har jeg altid forbeholdt mig selv. Så jeg bandt hende
til et trækors hvorfra hun kunne følge
begivenhederne. Gaggen i hendes mund var ikke til
pynt. Hun betalte, men jeg bestemte.
Aftenens stjerne var David, hendes 19 år gamle
sengekammerat. Var jeg misundelig på hende? Det
tror jeg. Hans krop var sund og velproportioneret,
ligeledes hans genitale udrustning. Heldige kælling,
tænkte jeg mens jeg piskede hans stramme bagdel.
Jeg var i excellent humør og tildelte ham 30 minutters
opvarmning inden jeg bandt ham til pælen. Han havde
ingen forestilling om den syge perversion Martina og
jeg havde udtænkt.
Knægtens pik stod frem foran ham – blodfyldt,
varm og hård. Den gav små ungdommelige hop da jeg
skubbede det tunge egetræsbord hen foran ham og
ind under pikken.
Martina ønskede at ødelægge denne unge
manddom i en enkelt session, høre ham skrige . . .
grufuldt . . . forgæves . . . umenneskeligt . . .
Mine nipler var ved at poppe ud over kanten af min
lædertop af forventning.
Jeg havde trænet Tormenta, min ny fire måneder
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gamle kattekilling til at reagere på objekter i
bevægelse. Nemt nok – det er naturligt for en ung
legesyg killing. Tormentas kløer var skarpe og tynde.
Min første stille orgasme fik jeg da jeg placerede
Tormenta på bordet. Jeg havde bundet knægtens
hofter stramt til bordkanten og gnedet hans pik med
fiskeolie. Men jeg vidste ikke på forhånd hvordan det
ville virke eller om det overhovedet ville virke.
Tormenta kom nærmere til den sårbare manddom,
som lå på bordet, bundet, skinnende og svulmende.
Jeg holdt den ved roden mellem to fingre og vrikkede
den fra side til side i små ryk. Tormenta fulgte
bevægelsen som hypnotiseret.
Jeg daskede pikken mod bordet. Det tog nogle
sekunder inden Tormenta tøvende stak en pote frem.
Men så begyndte det! Det næste poteslag ramte
forhuden og satte spor. Kun rifter, men . . . Ohh det
virkede! Blod piplede frem og mine ovarier sitrede
ved dette syge spil. Knægtens skrig var
beherskede . . . ha ha ha . . . han troede stadig det
var en leg, en prøve på hans udholdenhed.
Næste step var at trække forhuden tilbage og
blotte det purpurfarvede, glatte pikhovede. Hurtige
vrid af pikken udfordrede Tormentas jagtinstinkter.
Dens killingeklør gik dybt i pikhovedet. Flere gange
blev de hængende fast i det seje væv og Tormenta
vred dem fri til næste angreb. Hun blev irriteret og
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urolig, mens kællingen på korset stønnede gennem
gaggen. David skreg sådan som det var planlagt –
grufuldt , forgæves, umenneskeligt.
Jeg slog Tormenta på næsen med den sårede pik.
Det gjorde udslaget. Vred over angrebet satte hun
tænderne dybt i pikhovedet og forkløerne i pikskaftet
som om hun klamrede sig til pikken. Bagpoterne
flænsede i testiklerne.
Med så meget vellugtende råt kød foran sig
begyndte Tormenta at gnave i pikhovedet, rive lunser
af og æde dem.
Martinas position gav mig udsigt til hendes
orgiastiske vridninger og skrig gennem gaggen. Hun
fik hvad hun havde betalt for. Mine egne følelser
overmandede mig, og jeg brugte fingrene til at
frembringe en vild, ond orgasme.
Alt sammen forårsaget af en legesyg kattekilling.
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