Bibeltime
Pigen hedder Libby. Hun er ti år gammel. Fader
Andrew har bundet Libby over en stol med
hænderne til de forreste stoleben og anklerne til
stolens to bagerste ben. Desuden har han løftet
Libbys skørt samt trukket hendes trusser ned.
Libby kan ikke samle benene, og hendes kusse
stritter frem mellem lårene lige så synlig som
hendes numsehul.
Fader Andrew lægger en hånd på Libbys inderlår.
”Har du øvet dig på fadervor?”
”Nej, ja, nej.”
”Beslut dig mit barn, ja eller nej?”
Fader Andrew flytter hånden fra Libbys inderlår til
kussen. Han kæler de hårløse skamlæber.
”Åh, åh.”
Fader Andrew tager sin pik frem. Med den ene
hånd holder han om pikken, med den anden griber
han en lille pisk.
”Lad mig høre Fadervor.”
”Fader vor, du som er i himlen . . .”
Pisken kærtegner Libbys inderlår. ”Videre mit
barn.”
”. . . helligt være dit navn . . .”
Kærtegnet bliver til et forsigtigt rap.
” . . . komme dit rige . . .”
Pisken rammer kussen.
” . . .ske din vilje . . . i himlen og på jorden . . .”
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Kussen igen. Libby giver et lille skrig af lyst som
hun altid gør når Fader Andrew pisker hendes kusse.
”. . . og forlad os vor skyld som også vi . . .”
Fader Andrew trykker sit pikhoved mod Libbys
skamlæber. Op og ned gnider han og fordeler Libbys
fugtighed mellem kussen og numsehullet.
”Videre Libby.”
” . . . led os ikke i fristelse, . . .”
Fader Andrew tøver et øjeblik inden han beslutter
sig for hvilket af Libbys to huller, han er mest fristet
af.
” . . . fri os fra det onde . . .”
Han vælger numsehullet.
”. . . Ske din vilje . . .”
”. . .”
” . . . Amen . . .”
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