Lufthuller
Mia er på sin første flyvetur. Der er lufthuller,
men daddy Frank forstår at trøste Mia.
”Daddy, jeg er bange!”
Frank kunne høre på sin datter at hun var skræmt.
”Det er bare lufthuller Mia, der sker ikke noget,
flyvemaskinen hopper lidt, det holder snart op.”
Frank lagde beskyttende armen om sin otteårige
datter så meget han kunne for sikkerhedsselerne. Mia
havde glædet sig til sin første flyvetur, og dette skulle
ikke give skår i glæden.
Men flyet blev ved med at duve uroligt. Kaptajnen
meddelte i højttaleren at de fløj gennem et mindre
uvejr, men snart ville være fremme ved destinationen.
”Jeg er bange,” gentog Mia kun lige højt nok til at
overdøve larmen fra flyets motorer. Frank ville give
hende et knus, men sikkerhedsbælterne forhindrede
det. Hurtigt løsnede han Mias bælte og løftede hende
over på sit skød. Mia trykkede ansigtet mod hans
skjorte.
”Leg med mig, daddy, sådan som du gør når jeg
skal sove.”
”Det kan jeg ikke her i flyvemaskinen, det ved du
godt,” svarede Frank undskyldende og gav Mia endnu
et fortroligt klem. Så tilføjede han i et drilagtigt
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tonefald, ”men jeg kan fortælle dig en historie om,
hvad jeg vil gøre ved dig, når vi kommer til hotellet!”
”Gør det, daddy!”
Frank begyndte at hviske i Mias øre .”Først kysser
jeg dig ganske forsigtigt, – med tungespidsen slikker
jeg dine læber til du åbner munden, og vores tunger
rører ved hinanden.”
Mia lukkede øjnene. ”Oooh,” hviskede hun, da
tanken om daddys kys sendte gysninger ned ad
hendes ryg.
”Så kysser jeg dig på halsen og åbner knapperne i
din bluse,” fortsatte Frank blødt, ”og skubber blusen
til side, så dine brystvorter titter frem. Jeg kysser dem
begge to, først den ene så den anden.”
Mia klemte øjnene sammen til en smilende
grimasse. Når hun gjorde sådan, kunne hun næsten
mærke daddys læber mod sine brystvorter. ”Mmmm!
Daddy, bliv ved!”
”Mens jeg kysser dine brystvorter, åbner jeg dine
jeans og aer dig på maven. Jeg stikker fingrene i dine
trusser. Længere ned, – nærmere – til jeg mærker
din tissekone. Jeg trækker bukserne af dig. Så sætter
jeg mig på knæ og kysser dine tissekone. Op og ned,
op og ned til jeg finder den lille knop og kysser den til
du gisper.”
Mia gispede allerede af daddys historie. Hun
elskede daddy og alt det dejlige han sagde.
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”Så kysser jeg dig hele vejen op igen, på maven, på
brystet, på munden og holder dig i mine arme til du
falder i søvn.”
”Åh, daddy, gør det!”
Mia klemte om Frank og krøb ind til ham, hendes
tissekone kildrede, så hun næsten ikke kunne holde
ud at vente.
”Nu, daddy!”
Flyet sank gennem skyerne, og luften blev rolig.
Kaptajnen meddelte at de ville lande om otte minutter.
Frank lagde sin jakke om Mia med hånden på hendes
lår under jakken. ”Om otte minutter Mia.”
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