Livia og slaven Marcus
Livia Claudius er otte år. Marcus, som er Livias
husslave, står til Livias fulde disposition.
Livia lå på maven med albuerne plantet i det tykke
skind på sovebriksen. Hun var optaget af et stykke
pergament dækket af skrifttegn, mens jeg, Marcus –
aldrende husslave og huslærer for Livia, – var mere
interesseret i Livias otteårige ben som stak ud under
hendes korte tunika.
Stille satte jeg mig på briksen uimodståeligt tiltrukket af den lille krop. Livia tog ingen notits af mig.
Først da jeg lænede mig frem og stak næsen i hendes
mørke hår, fnisede hun og bøjede hovedet på en måde
som gav mig mulighed for at placere små kys ned ad
hendes nakke.
Livias far, den ansete centurion Caius Claudius,
købte mig på slavemarkedet da vi begge var unge, og
da Livia kom til verden for otte år siden, – og hendes
mor sørgeligt døde – udnævnte Claudius mig til Livias personlige slave. Trods min alder – jeg er fyrre år
gammel nu – er jeg stadig Livias husslave og står
inde for hende med mit liv sådan som det påhviler en
betroet husslave i en velhavende romersk familie.
”Jeg elsker dig, Livia” hviskede jeg mellem to kys.
Det var sandt, jeg har elsket Livia fra den første dag
hun eksisterede.
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”Jeg elsker også dig, Marcus,” svarede hun åndsfraværende mens hun fulgte skrifttegnene med en finger.
Jeg placerede en hånd på Livias ryg hvor den var
smallest. Da jeg hurtigt trak hende til mig, hvinede
hun af overraskelse, snoede sig rundt og slog armene
om mig. Jeg trykkede hende mod mit bryst. Hendes
trutmund kildede min hals indtil hun drejede ansigtet
op. ”Aah,” gispede hun da min tunge skilte hendes læber til et langt passioneret kys. Jeg fangede hendes
underlæbe mellem mine egne læber. Mund mod mund
krammede vi hinanden til hun begyndte at sprælle, og
vore læber igen skiltes. Hun lod tungen løbe over sin
underlæbe.
”Oh.” Hendes øjne lyste af fornøjelse, ”du bed mig!”
Et sødt gys løb langs min ryg.
”Har du lyst til at straffe mig?”
”Om lidt. Kæl med mig.”
Jeg tog fat i Livias tunika. Livia lettede enden så jeg
kunne trække tunikaen fri under hende og skubbe den
op til hendes hals. Hun var nøgen under tunikaen.
Hvilket syn! Hun var helt flad på brystet, og niplerne
var ganske små. Jeg løftede hende og sugede på dem
skiftevis. Da jeg lagde en hånd nederst på hendes
mave, lukkede hun øjnene og bøjede nakken tilbage.
”Må jeg?” Hviskede jeg. Livia svarede ikke, men
spredte benene nok til at jeg kunne lægge hånden om
hendes kusse. Hun var fuldstændig glat. Jeg brugte
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langfingeren til at åbne skamlæberne og masturbere
hende til orgasme.
”Må jeg elske med dig?” hviskede jeg. Jeg ville aldrig kunne tage Livia med magt.
”Nej, du bed mig!”
Livia hoppede ned fra mit skød. Hendes tunika faldt
på plads så hun igen var fuldt påklædt. Hun stillede
sig foran mig
”Lad mig se,” sagde hun.
Lydigt løftede jeg op i min egen tunika og afslørede
mine kønsdele. Min pik var stiv, og mine nosser var
stramme af opsparet energi. Livia kiggede ugenert
som hun plejede.
”Læg dig.”
Jeg lagde mig bagover på briksen med tunikaen op
over maven. Livia satte sig mellem mine lår. Jeg mærkede hendes læber om pikhovedet. Derefter hendes
tænder. Hun nappede og sugede til jeg var hård som
granit og varm som lava.
”Er det sådan man gør?” spurgte hun påtaget
uskyldigt.
”Åh Livia, bliv ved.”
”Nej,” grinede hun, ”du bed mig!”
Hun hoppede op og satte sig overskrævs på mit
bryst. Derefter skubbede hun sig frem til hendes tunika dækkede mit ansigt så jeg så op i det dæmpede lys
gennem stoffet. Hendes lår klemte om mine kinder.
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”Slik mig!”
Jeg strakte hals, men Livia løftede sig drillende
uden for min rækkevidde, samtidig flyttede hun hænderne bagud til mit bryst.
”Fy, Marcus, du skal gøre hvad jeg siger. Måske
skal jeg få min far til at hænge dig op i tungen så den
bliver længere!”
”Åh Livia, jeg skal nok … .”
Livia klemte mine brystvorter, men sænkede sig nådigt ned så jeg kunne nå hendes kusse med tungen.
Jeg slikkede til hun kom for anden gang.
Lidt efter skubbede hun sig bagud til hendes ende
stødte mod min pik. Hun løftede enden og styrede pikhovedet ind mellem sine små skamlæber. Kun pikhovedet. Det var sådan hun bedst kunne lide det. Hun
var jo kun otte år. Hun lagde sig frem på mit bryst
med enden løftet i vejret mens hun bevægede underlivet. Jeg lå ganske stille til jeg ikke kunne holde det ud
længere, men slog armene om hende og sprøjtede
hele min opsparede ladning op i hende. Vi kom begge
to, Livia for tredje gang og mig for første gang. Vi
klamrede os til hinanden, mens vi kyssede og nussede.
Bagefter lå vi tæt sammen dækket af bløde skind.
”Jeg elsker dig, Livia.”
”Jeg elsker også dig, Marcus. Du er min bedste husslave selv om du er gammel.”
Livia lå op mod min mave med ryggen til mig. Min
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pik lå mellem hendes lår. Hun havde puttet en tommelfinger i munden, mens hendes anden hånd holdt
om min pik. I halvsøvne trykkede hun den mod sin
kusse. Det var hendes foretrukne sovestilling.
”Marcus?”
”Ja Livia.”
”Jeg tror alligevel ikke du skal hænges op i tungen.”
”Tak Livia, det gør mig glad.”
”Jeg har nemlig tænkt på noget andet.”
Mit hjerte sitrede.
”Du kan blive hængt op i pikken.”
”Men Livia, så kan jeg jo ikke mere elske dig.”
”Du kan godt slikke mig selv om du ikke har nogen
pik.”
”Det gør meget ondt at blive hængt op pikken.”
”Hm, ved ikke rigtig. Jeg skal tænke over det.”
Lidt efter sov hun. Forsigtigt klemte jeg hendes
hånd som holdt min pik. Bevægede den uden at forstyrre.
Bagefter kunne jeg ikke sove. Livia var ved at blive
voksen, og måske – snart - havde jeg betjent min elskede for sidste gang.
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