Kondiløb med søde forhindringer
32årige Mike og 12årige Jessica har en fælles
interesse for kondiløb. Det viser sig at de også
har en fælles interesse for sex. For Mike er vild
med små piger, og Jessicas drøm om sex er at blive klædt af af en voksen mand …

En usædvanlig lørdag morgen
For en del år siden mødtes jeg hver lørdag morgen
med Jessica. I begyndelsen skete det tilfældigt fordi vi
boede i samme kvarter, men snart blev det en behagelig rutine. Vi dyrkede kondiløb, og trods aldersforskellen - jeg var 32, og Jessica var 12 - kom vi godt ud af
det med hinanden.
Jessica var en selvsikker pige, og ofte følte jeg det
som at snakke med en jævnaldrende, men den særlige
morgen jeg vil fortælle om, var skoleferien lige begyndt, og Jessica opførte sig præcist så piget og overstadig som man kan forvente af en 12årig der har hele
sommeren foran sig.
Løbet var som sædvanligt hårdt da Jessica med sine
lange ben var en god løber. Desuden løb hun forrest
og synet af hendes vrikkende bagdel i små shorts distraherede min sportslige præstation.
Jessica var, ud over shortsene af lyst bomuld, klædt
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i gul ærmeløs bluse holdt oppe af smalle sløjfer på
skuldrene. Skuldrene var nøgne og blusens forside
havde en pikant antydning af bryster. Hun havde bare
ben og fødderne stukket i gule sneakers med hvide
kanter.
Efter løbeturen sad vi på en bænk. Det vil sige jeg
sad, og Jessica dansede rundt fuld af energi mens hun
kom med drillende bemærkninger om min kondition.
Bænken stod i et tæt buskads, hvor der sjældent kom
andre end os, og det var Jessica som tidligere havde
valgt stedet – nok ikke ganske tilfældigt skulle det
vise sig. Her havde vi sat vores sportstasker inden løbet. Jeg foregav at surmule fordi Jessica var kommet
først til bænken, da hun pludselig sagde:
"Du er sød! Fang mig!"
Lynhurtigt vendte hun rundt og spænede væk.
I virkeligheden er min kondition fremragende, og
efter tyve meter slog jeg armene om hende. Under
protester - "Slip mig!", "Av!", "Det gør ondt!" - marcherede jeg hende sprællende tilbage til bænken. Da
jeg stillede hende på fødderne, drejede hun ansigtet
op mod mig og udbrød:
"Skal jeg have tøjet af?"
Spørgsmålet må have overrasket hende selv lige så
meget som det overraskede mig, for udtrykket i hendes ansigt skiftede fra skæmt til usikker alvor og derefter til barnlig trods. Du Store, tænkte jeg, hvad fore2

går der?
Vores læber var foruroligende tæt på hinanden,
modvilligt gjorde jeg afstanden større i den hensigt at
afbryde samtalen. Jessica gjorde det modsatte og trådte demonstrativt nærmere. Hun måtte have indset at
hendes impulsive spørgsmål var over stregen, men i
barnlig stædighed ville hun ikke indrømme det og
valgte i stedet at fremture. Vidste hun overhovedet
hvad hun havde gang i? Uforvarende havde hun indledt et spil hun umuligt kunne overskue konsekvenserne af. Og hvad hvis jeg tog udfordringen op? At spille
med på en 12årig piges uskyldige erotiske fantasier
når man selv er 32, er en farlig sport, men jeg har altid haft en svaghed for små piger, og Jessica havde udfordret mig på et svagt punkt. Pludselig føltes mine
egne shorts tre numre for små.
"Jeg kan gøre alt muligt ved dig."
Jessicas læber dirrede, men den henrivende trodsighed i hendes blik forsvandt ikke.
"Du gør ikke noget slemt ved mig vel?"
Hun havde selvfølgelig ret; jeg kunne umuligt gøre
noget slemt ved hende. Den indsigt beroligede mig,
men ville hendes beslutsomhed holde når realiteterne
gik op for hende? Og hvor stædig var hun?
En lille plan tog form i mit hoved.
"Hvad med dine forældre?"
"Jeg sladrer ikke!"
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"Heller ikke hvis jeg voldtager dig!?"
Så var det sagt. Jeg havde taget mod udfordringen
og leveret det første slag. Hun anede ikke hvad hun
skulle svare. Hun var på dybt vand, og jeg optrådte
glad i rollen som redningsmand..
"Jeg voldtager dig ikke, men jeg vil godt tage tøjet
af dig."
Læbernes dirren blev mindre. Mit groteske løfte indebar en slags tryghed, en tilbagevenden til spillet
som hun - måske - havde forestillet sig, det skulle
være.
Med alle andre piger end Jessica ville min uhæderlige taktik aldrig være lykkedes, men til min og Jessicas glæde viste hun sig at være en vidunderlig lille
ekshibitionist hvis ønsker fuldstændigt matchede
mine.
Med en alvor der skulle virke voksen, tildelte hun
mig et afmålt accepterende nik og et – "Okay."
Hun poserede ikke, men stod blot ventende med
rank ryg så jeg kunne ane de diminutive bryster gennem blusestoffet. Åbningerne i shortsene var løse omkring hendes slanke lår, og hun havde rigtige pigeben.
Ikke kvindeben, men ben der var lidt for tynde, lidt for
lange og med lidt for store knæ der gav dem et umiskendeligt præg af barnlighed. Jeg tænkte på hvordan
det ville være at lade fingrende glide op langs hendes
inderlår og ind i shortsenes åbninger. Havde hun
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kønshår? Formodentlig ikke.
Sådan tog jeg blusen af Jessica.
Jeg lagde en hånd på Jessicas skulder. Hun bed sig i
underlæben af nervøsitet, men rørte sig ikke. Langsomt trak jeg i sløjfen som gled op så de to ender lå
frit på skulderen. Med en lille bevægelse skubbede
jeg dem bort. Skønt sløjfen næsten ikke havde dækket
noget, virkede skulderen alligevel mere nøgen nu.
Den frigjorte side af blusen gled ned og afslørede et
fremstående nøgleben.
"Vil du stoppe og gå hjem?"
Hun rystede på hovedet. Hun var modig trods sin
nervøsitet, så det i virkeligheden mest var mig som
måtte kæmpe for at opbygge mod, men synet af den
lille engel der ydmygt ventede på at blive klædt af, var
rigelig opmuntring til at fortsætte.
Jeg rakte ud efter den anden skulderstrop. Da sløjfen var løsnet faldt blusen endnu et lille stykke. Jeg
førte de to løse stropper nedad mens jeg fastholdt Jessicas blik - eller rettere - vi fastholdt hinandens blikke.
I mit perifere syn anede jeg hendes brysters opstigen
efterhånden som blusekanten gled ned til hun stod
med nøgen overkrop. Hvis hun havde nogen reservationer mod at jeg nu havde strippet hende til taljen, viste hun det ikke.
Jeg brød øjenkontakten og så på hendes bryster.
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Jessicas bryster
Hun havde faktisk bryster, så ganske små, kun et par
minimale højder hævet en anelse over brystkassens
regelmæssige ribbensmønster. Brystvorterne var
smukt lysebrune, men var de parate til at reagere på
en voksen mands tilnærmelser?
Jeg gled ned på det ene knæ så Jessicas brystkasse
var ud for mine øjne. Med hænderne på hendes hofter
trak jeg hende ind mod mig til mine læber omsluttede
venstre bryst. Forsigtigt nappede jeg den lille nippel
og inkasserede som belønning et udbrud: "Mike,
det . . ."
Hendes brystvorter var helt parate.
Lettere hypnotiseret brugte jeg en del tid på Jessicas bryster, de mindste, mest barnlige bryster jeg
nogens inde havde haft min vilje med. Endnu engang
forbløffede det mig at så små bryster kan være så erotiske. Jessica stod stille mens jeg bevægede tungen
over de vidunderlige små forhøjninger. Instinktivt
holdt hun hænderne på ryggen og skubbede brystkassen frem.
Fødderne, knæene og inderlårene
Jeg tog skoene af Jessica, hun løftede villigt fødderne,
og det var en god følelse at sætte hendes bare fødder
tilbage på den fugtige skovbund. Bare fødder er et
tegn på underkastelse. Jeg er ikke fodfetichist, men
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jeg forstår godt dem som er det: Holde om små fødder
og slikke små tæer på et barn der hviner af fryd. Jo,
jeg forstår dem. Men med Jessica var mine egne interesser dog højere oppe.
Fra Jessicas ankler kørte jeg fingrene op langs læggene til knæene. Knæenes kraftige knogler var en
slags værn, en mur. Jeg overskred muren og tog hendes bløde inderlår i besiddelse. Jessica stod stadig stille. Jeg stak fingrene ind i shortsene og kærtegnede
den pikante lille fortykkelse øverst på inderlåret som
markerer overgangen til lysken. I flere minutter (tror
jeg) udforskede jeg Jessicas lyske uden at røre hendes
kusse.
Jeg vil senere fortælle hvad jeg gjorde med Jessicas
kusse, da jeg kom så langt.
Sådan tog jeg shortsene af Jessica
Jeg indledte med at lægge en hånd på hendes mave
og føre en fingerspids fra hofte til hofte langs overkanten af shortsene. Det fik Jessica til at trække maven ind så der opstod hulninger ved hofterne i begge
sider. Jeg sad stadig på knæ så jeg havde shortsene og
deres indhold af sart underliv og lillepigekusse lige ud
for mine øjne.
Jeg åbnede lynlåsen foran. Ingen trusser. Men det
vidste jeg allerede. Hendes hofter kunne knapt holde
shortsene oppe, og jeg følte en voldsomt trang til at
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rive dem af, kaste Jessica ned på græsset og gennembolle hende, men dels ville det overskride grænserne
for vores aftale, dels fornemmede jeg at projektet med
at klæde hende langsomt af ville give os begge to større glæder.
I stedet skubbede jeg langsomt shortsene ned idet
jeg millimeter for millimeter blottede hendes underliv.
Under maven viste det øverste af kussen sin forjættende bule. Jeg standsede. Shortsene hang lavt på
hendes smalle hofter, tæt på at falde.
Jeg rejste mig og tog plads på bænken.
"Mike hvad gør du?"
"Ser på dig."
Hun rødmede som om hun ikke vidste at jeg hele tiden havde set på hende.
"Mike, du . . .vil du . . ."
Jeg afbrød hende:
"Løft armene."
Lydigt løftede hun hænderne over hovedet.
"Se op." Hun løftede hagen. Brysterne blev næsten
usynlige da hun strakte brystkassen. Kun brystvorterne strittede frem.
"Bliv stående."
Det var i denne stilling hun skulle have shortsene
trukket ned.
Jeg knælede igen foran hende med hænderne på
hendes hofter. Jessica bevægede hofterne som om hun
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ville hjælpe shortsene på vej, eller måske sådan som
hun troede, strippere bevægede sig. Da shortsene
passerede knæene faldt de af sig selv det sidste stykke til de som et tabt redningsbælte lå om hendes fødder sammen med blusen. Jeg lagde to fingre nederst
på hendes mave og kærtegnede venusbjerget der var
glat og hårløst som hos et lille barn.
"D - du driller," hviskede hun .
Jo, jeg drillede, og Jessica accepterede det. Hvorfor
løb hun ikke skrigende sin vej?
Endelig nøgen
Hun var fuldstændigt nøgen, og jeg kunne se på hendes ansigt at hun elskede det. Det var på en måde stadig hendes spil vi spillede. Hun var blevet klædt af
som hun havde drømt om. Hun var en vidunderlig lille
ekshibitionist.
Men kunne der ske mere uden at bryde spillets regler? Det var nu min lille plan skulle stå sin prøve. Hvis
den lykkedes ville mit næste træk gøre Jessica aldeles
rasende.
En skæbne værre end voldtægt
Uro viste sig i hendes ansigt, da jeg vendte mig fra
hende og roligt begyndte at pakke min sportstaske
som tegn på at jeg ville gå.
"Vil du ikke voldtage mig?"

9

Jeg rystede på hovedet.
"Nej, du er for lille! Jeg tager jeg dig hjem til dine
forældre og får dem til at tale alvorligt med dig!"
Der gik et øjeblik inden hun helt forstod rækkevidden af mine ord. For lille? I hendes bevidsthed var det
den ultimative ydmygelse. Hun var ikke for lille, hun
var kvinde. Hun kunne voldtages. Jeg måtte ikke behandle hende som et barn. For Jessica fandtes der en
skæbne som var værre end at blive voldtaget - ikke at
blive det.
Først meldte skuffelsen sig, dernæst skammen og
til sidst, som jeg havde håbet, vreden da hun forstod,
hvad jeg insinuerede. For lille! Jeg havde ramt hendes
blødeste punkt.
"Jeg er ikke for lille!" råbte hun.
"Du er for lille til at blive voldtaget!"
"Nej! Man kan godt voldtage små piger. Jeg er 12
år. Du skal!"
Der stod hun nøgen og ydmyget, men med en erotisk udstråling der kunne smelte nordpolen og krævede at blive voldtaget! For første gang havde hun tårer
i øjnene. Hun havde udvist et heltemod som en græsk
gudinde, en kort tid havde hun været voksen, og nu
degraderede jeg hende uden videre til barn igen. Rasende for hun frem mod mig - og faldt så lang hun
var! Shortsene om hendes fødder havde forrådt hende
og sendt hende til tælling i græsset foran mig. Lyn10

hurtigt var jeg over hende, løftede hende ved hofterne
og returnerede til bænken. Jessica kom over knæet.
Jessicas første orgasme – eller rettere tre første
Hendes ende! Den vidunderlige rumpe vred sig på mit
skød da jeg gav hende det første rap, - det var ikke ret
hårdt. Hendes ene hånd kom rundt og jeg greb den,
derefter den anden. Med begge hænder fikseret modtog hun det næste rap - og det næste. Åh hvor hun
vred sig skønt jeg ikke slog hårdt. Enden dirrede under hvert slag og benene sparkede. Hun hylede, og
hylene var som et ekko fra da jeg første gang havde
grebet hende. "Av!", "Det gør ondt!", "Slip mig!"
Jeg skubbede hendes lår fra hinanden, heldigt nok
gled hendes ene ben ned fra mine knæ så der skabtes
fri adgang bagfra til hendes kusse. Og heldigt nok forsøgte hun ikke at få benet på plads for at beskytte
sine yndigheder. Heller ikke da jeg overlegent knipsede hende direkte på kussen. Det gav blot et ryk i hende. Heller ikke da jeg lagde hånden på samme intime
område med et fast tryk og kærtegnede skamlæberne.
Heller ikke da jeg skilte skamlæberne med langfingeren. Kun hylene fortsatte ufortrødent. Men da jeg
fandt klitoris med fingerspidsen og indledte en forsigtig massage, ændrede de klang. Blev mere gispende
og iblandet nye ord: ”Mike! Hvad gør du!” Men hun
forsøgte stadig ikke at samle lårene. I stedet fik hun
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tre orgasmer i hurtig rækkefølge inden jeg stillede
hende tilbage på fødderne og pegede på hendes tøj.
Med vrede sideblikke til mig trak hun i shorts, bluse
og sko. Hun slyngede arrigt sin sportstaske over skulderen og begyndte at gå – ikke løbe.
Vores første kys - med lovning på flere
Uden ord gik vi ved siden af hinanden mod parkens
åbne områder. Lidt efter mærkede jeg Jessicas hånd
søge ind i min. Sådan gik vi det sidste stykke gennem
parken. Ved parkens udgang omfavnede vi hinanden,
jeg bøjede mig ned mod hende, og hun rakte munden
op til at langt uforbeholdent kys.
"Du siger ikke noget til mine forældre vel?"
Jeg lo. "Hvad tror du?"
Hun lo også.
"Så siger jeg heller ikke noget!"
Vel hjemme slog det mig at Jessica måske alligevel
havde scoret flest point på den løbetur. Jeg havde ganske vist klædt hende af som jeg ønskede og altid havde drømt om, men det havde også været Jessicas ønske, og i bonus havde hun fået tre orgasmer. Det havde jeg ikke. Uvilkårligt slog jeg en skrallende latter
op. Alt var faldet på plads, og vi stod lige – i det mindste indtil næste lørdag.
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