Barnepigen
Barnepigen voldtager en lille dreng.

"Susanne," siger drengen en dag, "når jeg bliver stor,
så vil jeg giftes med dig."
Vi har kendt hinanden længe, for jeg passer ham
når hans forældre er på rejse, og nogle dage senere
skal han overnatte hos mig. Jeg foreslår at vi leger
mand og kone.
"Vi skal sove sammen," siger jeg.
Drengen går helt op i legen, og hans kinder blusser.
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"Du skal tage dit tøj af."
Jeg lokker med ham: "Al tøjet, du er jo min mand."
Drengen adlyder, han er utrolig glat og fin. Så
hopper vi hurtigt i seng.
"Vi skal kysse," siger jeg og kysser ham som man
kysser et barn. Drengen kan lide det.
"Nu skal jeg lære dig at kysse rigtigt."
Jeg samler hans hænder over hovedet og lægger
mit ene ben hen over hans. Derpå fletter jeg vores ben
sammen og holder ham fast. Jeg er langt den
stærkeste.
"Hvad vil du nu gøre?" ler jeg.
Drengen venter – han kan jo ikke gøre noget. Jeg
skiller hans læber med tungen og kysser ham som
man kysser en voksen. Jeg spreder hans ben og griber
om hans kønsdele. Drengen spænder imod i lårene,
men det er nemt at holde ham. Hans kønsdele er
bløde, og jeg kan mærke blodet banke i det lille lem.
Jeg lader hans testikler glide forsigtigt mellem
fingrene. Hvis jeg klemmer nu, vil han skrige af
smerte. Det har jeg lyst til; men i stedet skyder jeg mit
andet ben ind under ham, så han ligger med enden på
mit lår. Hans kønsdele er helt frie. Jeg slår ham blidt
til at begynde med.
Inden midnat har jeg gjort alt hvad jeg ville; gnedet
mig til orgasme mod hans bløde lemmer, presset hans
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hoved mod mit underliv til han var næsten kvalt. Hans
testikler har været i min mund, jeg smuttede dem
mellem læberne som bolcher.
Det er daggry. Min bil er pakket, og jeg starter med
retning mod en anden stat. Det hele har været
forberedt længe.
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