En fars dilemma
Hvad gør en far når hans elleveårige datter vil
lege bindeleg? For Mike blev det indledningen til
et liv helt anderledes end noget han tidligere
havde kendt til.
Kapitel 1
"Kirsten, hvad laver du?"
"Binder mig selv. Prøver på det."
Jeg vidste godt at min datter var begyndt at
interessere sig for bindeleg. Det gør de fleste børn på
et eller andet tidspunkt. Første gang jeg opdagede
det, havde hun simpelthen viklet sig ind i reb, rundt
og rundt så godt hun kunne, og det var ikke særlig
godt. Denne gang havde hun fået et par viklinger om
anklerne og nogle om håndleddene. Desuden havde
hun bundet et tørklæde for munden som dog ikke
forhindrede hende i at tale.
Kirsten er en frisk pige på elleve år som bobler af
godt humør. Hun har gode veninder og kan lide alle
slags sportslige aktiviteter, men der var altså denne
særlige ting som, da først tanken havde sat sig på
tværs i hendes kønne hoved, lod til at interessere
hende mere end noget andet.
"Det må du ikke," sagde jeg og fumlede med rebene
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som var løse og rodet anbragt. Kirsten havde stadig
problemer med teknikken.
"Åh, dad! Jeg er ikke færdig.”
"Jo du er, unge dame."
Hun lå stille mens jeg viklede hende fri, og jeg
vidste ikke om jeg var vred eller forskrækket; hun
havde jo ikke gjort noget forkert, det hele virkede
mere patetisk end farligt.
"Vil du godt binde mig, dad? "
"Nej, det er skørt."
"Jeg kan ikke gøre det selv, og jeg ved at du ikke vil
gøre noget forkert ved mig."
"Det er jeg glad for at høre, men svaret er nej."
Et stykke tid surmulede hun uden at sige mere
mens jeg ledte efter en måde at lukke sagen på.
"Okay Kirsten, jeg viser dig noget i morgen som kan
få dig til at ændre mening."

Kapitel 2
På vej hjem fra arbejde fandt jeg en sexbutik. Nå ja,
jeg kendte den i forvejen og handlede der af og til. Jeg
tog et par bondageblade fra hylden. Det er ikke mit
normale stof. Kvinden bag disken så venligt på mig.
"Nye interesser?"
Jeg betalte uden at se op. Da jeg gik, fortrød jeg
min uvenlighed og leverede et kort nik. Hun smilede
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tilbage. Egentlig kan jeg godt lide hende. Hun er en
pæn kvinde med brunt, krøllet hår og omtrent på min
alder, det vil sige omkring fyrre. Hun er heller ikke
outreret klædt som det ellers er almindeligt i den
slags butikker.
Selvfølgelig var det en fejl at vise bondagebladene
til Kirsten, men jeg bildte mig ind at det var en god
plan. Jeg ville vise hende hvor galt det kan gå for små
tøser, der leger med reb, og hvor ubehageligt den
slags er.
"Se," sagde jeg da køkkenet var ryddet op efter
aftensmaden. "Sådan går det unge damer som tror, de
kan lide bindeleg."
Kirstens ansigt lyste da hun åbnede et blad med
den sigende titel 'Teenagers in Ropes'.
Problemet var – blandt andet – at pigerne ikke så
ud som billige tøser. De så heller ikke ulykkelige eller
undertrykte ud. Pigerne var fotograferet i hjemlige
omgivelser; dagligstuer, soveværelser og køkkener
der lignede vores. Hvis jeg havde troet at billedet af
en ung pige bundet til en stol eller hen over en seng
ville frastøde Kirsten, så tog jeg fejl.
"Dad, de billeder er … "
Fortsæt, tænkte jeg. De er ækle, væmmelige,
klamme.
"Fantastiske!"
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Hun vendte siderne med ivrige fingre. En ny verden
havde åbnet sig for hende, og jeg var det stupide fjols
som havde leveret nøglen.
"Kan vi gøre alt det ved mig?" spurgte hun med et
appellerende grin. "Lige som det her. Hun hedder
Kelly. Der står at hun elsker bondage. Hvad er
bondage?"
"Bondage er bindeleg. Det kan være farligt. Ingen
kan lide det. Jeg tror ikke hun hedder Kelly. Hun får
penge for det."
Så snart jeg havde sagt det, vidste jeg at det var en
fejl mere.
"Får de penge for at blive bundet?"
Kirsten fløjtede eftertænksomt. Jeg hev bladet til
mig.
"De er ludere."
"Kelly ligner min lærerinde, miss Marten."
"Vrøvl," sagde jeg og tabte bladet. Det åbnede sig
på siden med Kelly.
"Se, dad, hun ligner miss Marten."
Jeg måtte erkende at ligheden med Kirstens
klasselærerinde var ret god. Kirsten tog bladet og
bladrede hurtigt forbi de voksne kvinder med bryster i
provokerende positurer. Det var billederne af bundne
teenagepiger som interesserede hende.
"Se!"
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En pige havde hænder og ankler bundet sammen
på ryggen. Hun lå på maven på et bord med ansigtet
løftet af et halsbånd. En rød gummibold fyldte hendes
mund og blev holdt på plads med en rem om nakken.
"Dad, lad mig prøve, vil du ikke godt?"
Jeg måtte træde i karakter og vise Kirsten at der
ikke var nogen glæde ved den slags.
"Okay, Kirsten. Men kun en gang så du opdager
hvor ubehageligt, det er."

Kapitel 3
Vi gik til Kirstens værelse, hun sitrede let da jeg
samlede hendes hænder på ryggen med et stykke
snor. Hun var lidt kold, jeg havde nemlig beordret
hende til at tage jeans og T-shirt af så hun stod i
undertrøje, trusser og hvide ankelsokker. Jeg ville
demonstrere for hende hvor ydmygende det er at
strippe.
Kirsten havde ikke sort silkeundertøj ligesom Kelly.
Hun havde heller ikke bryster, og jeg købte altid
fornuftigt hvidt undertøj til hende.
"Er du okay?"
"Ja dad, fint!"
Jeg gav snoren et ekstra twist. Hun udstødte et
gisp. Godt, tænkte jeg.
" Gør det ondt?"
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"Lidt. Jeg vidste ikke det ville være så dejligt!"
"Det er ikke dejligt," sagde jeg så truende jeg
kunne. Kirsten spurgte:
"Du stopper ikke, vel?"
"Nej."
Jeg følte mig hjælpeløs, men det skulle være
Kirsten som var hjælpeløs – ikke mig. Jeg
gestikulerede i retning af sofabordet.
"Læg dig."
Uden tøven lagde hun sig på maven hen over
sofabordet. Til daglig argumenterede hun om hvad
som helst, men ikke nu. Hun strakte sine bundne
håndled bagud og bøjede fødderne op lige som
kvinden i bladet. Kirsten var slank som en dreng og
betagende yndig.
Betagende yndig? Jeg checkede mig selv. Kirsten
var betagende som min datter, ikke som en tøs i et
bondageblad. Shit, jeg var ved at overtage
tænkningen i disse obskøne hæfter, og besluttede at
løse Kirsten straks, men da jeg rørte hendes hænder,
tøvede jeg. Jeg havde lovet at vise hende hvor forkert
hendes lyst til bindeleg var. Det løfte kunne jeg ikke
svigte, jeg var trods alt hendes far.
Derfor bandt jeg hendes ankler som hos kvinden i
bladet (kvinden havde lange sorte strømper på – ikke
nær så søde som Kirstens hvide sokker) og trak
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anklerne op til håndleddene. Belønningen for mine
anstrengelser var et lille gisp fra Kirsten. Hun skal
nok lære det, tænkte jeg. Før eller siden vil hun tigge:
'Ikke mer, ikke mer.'
Jeg studerede hendes ansigt. Der var kommet et nyt
udtryk til: Undren blandet med - hvad? Jeg kunne ikke
aflæse hvad hun følte.
"Gør det ondt?"
Hun nikkede, men sagde ikke noget.
To følelser steg op i mig: Undren over at Kirsten
ikke tiggede mig om at stoppe og en stigende lyst til
at gøre arbejdet færdigt.
Som vist i bladet lagde jeg et par vindinger om
Kirstens albuer så hendes skuldre blev trukket bagud.
Hendes ansigtsudtryk skiftede igen. Til noget erotisk?
Det kunne ikke passe; hun var kun elleve år.
Jeg havde ingen gag, men lagde en pude under
hendes hage. Derved kom hun til at se endnu mere
henrivende ud, og jeg spurgte ikke mere om det var
for hårdt, for trods alt havde hun selv bedt om det.
Hun kunne passende ligge sådan et stykke tid indtil
hun fortrød. Så ville jeg – måske – slippe hende fri.
Efter en halv time uden flere tegn eller lyde fra
Kirsten gav jeg op og løste hende.
"Tak dad," sagde hun og strakte lemmerne.
"Hvad så? Har du fået nok?"
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Intet svar. Hun kravlede ned i sin seng med
ansigtet mod væggen. Da jeg var på vej mod døren,
hørte jeg dynen bevæge sig.
"Dad?" sagde hun forsigtigt. Jeg smilede ved mig
selv, sejren var måske inden for rækkevidde.
"Nå, du sover ikke. Hvad er der? Ikke mere
bindeleg?"
"Vil du godt købe en rigtig gag til mig? En der er
rød?"

Kapitel 4
Jeg var vred. Kirsten burde ikke behandle mig sådan.
Hun havde sat mig i et alvorligt dilemma; skulle jeg
acceptere hendes lyst til bindeleg eller standse
hende? Jeg stod i sexbutikken og gloede på en
glasmontre med alskens udstyr hvis anvendelse jeg
udmærket kunne gisne om. Der var også en samling
gags - gummibolde med læderremme - nogle endda
formet som penisser. Kvinden med det krøllede hår
stod afventende indtil jeg så direkte på hende.
"Er der noget specielt du ønsker."
Jeg fumle-mumlede: "Sådan en.”
"En gag? Eller en knebel som vi ældre stadig kalder
den."
Jeg nikkede.
"Er den til dig selv?"
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Jeg blev fanden i voldsk og svarede kækt: "Nej den
er til min datter, hun er lige fyldt elleve."
Kvinden løftede et øjenbryn – venligt.
"Nå på den måde, de der er til voksne. Vi har
børnestørrelser herovre!"
I flere sekunder glemte jeg at holde underkæben på
plads inden jeg kunne svare: "Det var en vittighed."
"Det ved jeg, men vi har en del børnefamilier som
kunder."
Jeg traskede målløs efter hende til en anden del af
butikken.
"Sagde du elleve år? Mon ikke en af de her passer
hende?"
Hun tog flere små gags frem fra en skuffe. "Når
børnene bliver omkring fjorten kan de som regel
bruge voksenstørrelse."
"D - den skal være rød."
"Det kan vi også klare. Denne her, - samme
størrelse."
"M - men …"
Kvinden lagde hovedet på skrå.
"Du er ikke så erfaren i børnebondage, vel?"
"Nej, jeg … vil det sige at … ?"
"Børnebondage er ret udbredt, men stadig ikke
lovligt, så vi skilter ikke med at vi har udstyr til den
slags."
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"Udstyr til b – børnebondage?"
"Ja, har du prøvet at binde hende?"
"En gang. Men jeg ved ikke om … jeg er ikke
ekspert."
Nej, jeg var ikke ekspert og fattede ikke at jeg
kunne samtale på den måde med en kvinde, som
solgte perverse genstande i en sexbutik.
"Du behøver ikke være ekspert, I skal bare i gang,
her er en god introduktion."
Hun lagde nogle blade på disken. Det første hed
'Family in Bondage – how to start'.
"Det er familiebondage og kun lidt sex. Far, mor og
naturligvis børn."
Kvinden vendte bladet rundt mod mig.
"De fleste børn kan lide det. Du er sikkert mest til
det hyggelige og hjemlige. Vi har også blade om
børnetortur."
Jeg kastede et usikkert blik på billederne, - stum.
Kvinden opfattede åbenbart min stumhed som accept.
"Hør her, lad os tale rent ud, det kommer man
længst med. Jeg hedder Judith."
"M - Mike."
"Okay Mike, du har en datter på elleve år som er
begyndt at interessere sig for bindeleg, ikke sandt?"
"Jo, men."
"Det er helt normalt. Jeg har en søn på femten, som
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jeg stadigvæk binder. Jeg har bundet ham siden han
var fem."
Forestillingen om den modne krølhårede kvinde
sammen med en bundet teenagedreng fik mig et
øjeblik til at tabe opmærksomheden inden jeg
skævede til de andre blade. De havde sigende titler:
'Children in Bondage' og 'Little Girls in Torture'.
"Måske kan jeg låne … købe … se hvad det er?"
"Det er gamle numre, du kan få dem for halv pris.
Vis dem til din datter, hvad hedder hun? - Kirsten - og
hør om det interesserer hende."

Kapitel 5
Det interesserede i høj grad Kirsten, som tog bladene
med til sit værelse og nægtede at aflevere dem.
Hendes obsternasige selvtillid havde ikke lidt overlast.
Efter samtalen med Judith, forstod jeg at 'den slags'
var ret udbredt, og at det kun var årene alene med
Kirsten, som havde forhindret mig i at følge med
udviklingen, men nu var jeg indstillet på at indhente
det forsømte.
Først skulle Kirstens nye gag afprøves. Jeg stillede
mig i døren til hendes værelse med gaggen i hånden.
Hun lå på sengen med ryggen til døren og læste.
"Hvad så min tøs? Skal vi bytte?"
"Ikke nu, dad. Jeg læser."
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Hun læste uanfægtet videre uden at se op. Jeg satte
mig på sengekanten og lod gaggen daske hende på
næsen.
"Dad, du gjorde det! Du har købt den!"
Hun greb ud efter gaggen, men jeg rykkede den
hurtigt uden for hendes rækkevidde.
"Næ næ, du skal bindes først. Tag dit tøj af."
Hendes jeans og T-shirt dalede mod gulvet næsten
før jeg havde talt færdigt.
"På maven, tøs."
Utroligt så hurtigt hun adlød.
"Hænderne på ryggen."
Jeg bandt hendes hænder, strakte hende så lang
hun var, og bandt hendes ankler til sengens fodende.
Hovedpuden kom under hagen ligesom sidst. Hun var
yndig. I hvid undertrøje og hvide trusser, ingen sokker
i dag, men bare fødder.
"Dad, gaggen."
"Ved du hvad det betyder, hvis du får gaggen i
munden?"
"Hvad?"
"Så kan jeg gøre alt muligt ved dig. Give dig smæk
og den slags uden du kan sige nej."
"Kom nu dad. Gør det."
Jeg satte gaggen i hendes villige mund.
"Ligger du godt?"
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"Mmm," mumlede hun.
"Godt!" lo jeg. "For du skal ligge der en time."
Jeg trak hendes trusser halvt ned så hun lå med bar
ende. Derpå satte jeg mig til rette med de perverse
blade fast besluttet på at trænge ind i dette sære
univers som tiltrak så mange mennesker.
Jeg bladrede forbi nogle såkaldt 'videnskabelige'
rapporter der 'beviste' at børn har et naturligt behov
for bindeleg, og blev hængende i sektionen med
læsernes kommentarer - frit opfundne naturligvis af
perverse stoddere og arbejdsløse journalister.
En fuldstændig omvendt verden åbenbarede sig for
mig: Der eksisterede klubber som arrangerede
børnebondage, og der var anvisninger på hvorledes
man binder og masturberer børn. Nogle artikler om
sextortur af børn var illustreret med tegninger. En
mødregruppe lavede puslebordsbondage. Unge mødre
fortalte begejstret om det erotiske ved at pusle deres
små babyer når babyerne var bundet. Perverst,
tænkte jeg, - men fascinerende. Andre arrangerede en
slags marked, hvor forældrene byttede børn. Det var
stærk læsning for en pæn mand som mig.
Følelsen af at nyde situationen sammen med
Kirsten forlod mig ikke under læsningen af de
perverse blade, og jeg mærkede en tiltagende erotisk
opstemthed. Det var vel ikke unaturligt, og trods alt
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var det Kirsten som var ansvarlig for tingenes
tilstand. Jeg kunne se at hun havde det ubehageligt,
for hun vrikkede med enden, og et par svedperler
glitrede på hendes pande. Det gjorde hende endnu
smukkere, så min opstemthed blev mere
påtrængende. Helvede, tænkte jeg, tøsen gør mig
liderlig. Hun burde ikke fremvise sig selv så . . .
uanstændigt . . . over for sin egen far.
Jeg løsnede bukselinningen. Det lettede.
Beretningerne om de bundne børn, og Kirstens
hjælpeløse vrik på sengen, fik mig til uvilkårligt at
stryge min pik. Jeg kunne ikke stoppe, og hvorfor
skulle jeg egentlig det? Derfor spillede jeg pik, mens
jeg stirrede på min elleveårige datter der lå med
strakt hals som en kylling på et slagtebord.
"Kirst … ," begyndte jeg og bed mig i læben.
Heldigvis kunne Kirsten ikke se mig.

Kapitel 6
"Hej, Hvordan går det? Interesserede det Kirsten?"
Judith stod bag disken i sexbutikken med et smil på
læberne.
"Nej! … hun har lært lektien. Ikke mere bondage
lige meget hvor meget hun tigger!"
"Hun tigger altså?" Judiths smil blev større. "Hvis
du ikke vil, hvem vil så?"
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"Ingen!" spruttede jeg.
"Jo, hun finder selv en. Måske en pervers stodder
der hænger hende op i sin garage! Det er bedre at du
gør det.
"Jeg er ikke en tvistet pædofil, der bliver ophidset
af at binde sin egen datter!"
"Nej selvfølgelig ikke, Kirsten vil jo selv.”
I dybe tanker forlod jeg sexbutikken. Judith var en
klog kvinde, hun havde næsten overbevist mig; jeg
havde ansvar for Kirsten, derfor var det bedre at jeg
bandt hende end at hun opsøgte fremmede. Jeg indså
at der stadig var meget ved Kirstens opdragelse som
en ansvarlig far burde kere sig om. Ikke mindst
hendes naturlige behov for bindeleg.
Foruden nogle flere bondageblade havde jeg denne
gang købt små forede lædermanchetter – tykke og
bløde – samt en lille pisk.
Kirsten var vild med det! De bløde lædermanchetter
var meget bedre end snorene. ”Lige som i
virkeligheden” kaldte hun det når jeg bandt hende til
sengen med manchetterne.
Det blev en ny behagelig vane for os begge to: en
halv eller hel time før normal sengetid så Kirsten på
mig med et særligt blik som jeg snart lærte at forstå.
Det betød: 'Kom og bind mig dad.' Derpå forsvandt
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hun ind på sit værelse, og jeg ventede nogle minutter
inden jeg fulgte efter hende. Når jeg kom, sad hun på
sengen i undertøj med manchetterne, gaggen og de
perverse blade liggende parat. Kirsten gemte nemlig
bladene og ville kun lade mig læse dem de særlige
aftener.
Når Kirsten var bundet satte jeg mig til rette uden
for hendes synsvidde. Med udsigt til Kirstens
yndigheder - og under indtryk af bladenes
fascinerende historier - gik det mig, som det plejede.
Det skete ikke hver aften – langt fra. Ofte sagde
Kirsten bare godnat, og jeg indrømmer at jeg de
aftener følte et vist savn. Jeg havde heller ikke brugt
den nyindkøbte pisk endnu, men måske ville Kirsten
blive træt af bindeleg inden det blev nødvendigt at
overbevise hende med pisken.

Kapitel 7
"Dad, hvad laver du når jeg er bundet og ikke kan se
dig?"
"Ikke noget. Læser indtil du skal slippes fri."
Kirsten grinede. "Du lyver, dad."
"Hvad mener du?"
"Jeg ved godt hvad du laver."
"Jaså."
"Du spiller pik!"
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"Hvad fanden … "
Hvad bildte hun sig ind? Sådan skulle hun ikke tale
til sin egen far. Kamp eller flugt? Igen blev det Kirsten
som bragte situationen videre.
"Jeg har læst alle bladene. Jeg ved alt om hvad de
voksne gør. Du har også købt en pisk, men du tør ikke
bruge den. Du er en vat … "
Det blev kamp. Jeg ville ikke høre mere. Min hånd
lå over Kirstens mund og kvalte resten af hendes ord.
Det føltes befriende. Jeg er en stærk mand i god form
– især når min hjerne slår fra, som den gjorde nu. Jeg
løftede hende, og hun rasede som en vildkat på vejen
til hendes værelse. Heldigvis behøvede jeg ikke lede
efter udstyret, det hele lå parat – også pisken som hun
åbenbart havde fundet. Jeg smed hende på sengen og
maste et knæ i ryggen på hende. Hun fik mælet igen:
"Av! Det gør ondt!"
Jeg fik også stemmen tilbage.
"Du ved ikke hvad ondt er. Du vil smage pisken? Du
skal få pisk, skal du."
Øvelse gør mester, på sekunder var hun bundet
med hænder og fødder til sengens ender. Jeg strakte
hende ud næsten så hårdt jeg kunne. Med et ryk trak
jeg jeans og trusser ned om anklerne på hende. Jeg
skulle have gjort det her for længst – varmet hendes
lille ende, - men bedre sent end aldrig.
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Pisken lå godt i hånden. Judith havde sagt at en
tynd pisk svider mest, og at dømme efter Kirstens hyl
var det rigtigt. Jeg havde aldrig før hørt hende hyle på
den måde, men havde heller aldrig slået hende før.
De første fem slag efterlod fem røde striber på
hendes endeballer, inden jeg besindede mig. Jeg
forstod at dette måtte gøres ordentligt, hvis vores
forhold skulle genoprettes. Jeg satte mig overskrævs
på ryggen af hende, greb hende i håret og trak hendes
ansigt op. Med den anden hånd greb jeg den røde
gag.
"Åbn munden, tøs. Ellers … "
"Nej dad, ikke mere, please, undskyld."
Der var panik i hendes stemme. Velfortjent. Jeg
pressede gaggen mod hendes læber så hun rykkede
med hovedet, inden hun opgav og skilte læberne til
gaggen gled på plads.
"Tyve," meddelte jeg. "Det du sagde inde stuen
koster tyve slag."
"Mmm, nnno … "
Sådan blev det, og det var det bedste jeg havde
foretaget mig i lang tid, måske bortset fra at spille
pik. Tyve slag leveret i kontrolleret tempo. Efter det
tiende slag var hun desperat. Hendes bagdel og
bagsiden af lårene var rødstribede.

”Elleve,” talte

jeg. I det samme skete der noget uventet. Med en
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kraftanstrengelse fik Kirsten vredet sig rundt så hun
kom til at ligge på ryggen. Hun havde stadig jeans og
trusser nede om anklerne, men hendes T-shirt var
gledet op så hun var fuldstændig nøgen fra navle til
ankler! Det tolvte slag var på vej ned og landede
tværs over hendes underliv fra hofte til hofte hen over
kussen. Jeg burde måske sige 'tissekone', for Kirsten
var ikke udviklet; hun havde ingen kønshår, blot et
glat venusbjerg med en rille. Sådan havde jeg ikke set
hende i flere år. Jeg blev forvirret, men vidste ikke
bedre end at fortsætte med slagene. Kirsten
kæmpede, "nnno … "
"Tyve," nåede jeg til. Kirstens mave, lår og
venusbjerg var røde efter pisken, og jeg indrømmer
det havde været tilsigtet når jeg ramte hendes kusse.
Nu følte jeg mest trang til at kærtegne den, mærke
dens varme blodrige fasthed, lade en finger glide
mellem skamlæberne op til klitten . . . jeg havde ikke
haft en kvinde på den måde i mange år.
I stedet strøg jeg hende usikkert over håret - bange
for hendes reaktion. Jeg løsnede hende. Hun græd da
jeg tog gaggen ud af munden på hende.
"Dad! Du slog alt for hårdt! Jeg hader dig!"
Hun trak dynen over sig: "Av, av, av."
Jeg blev ked af det.
"Undskyld Kirsten. Jeg gør det aldrig mere."
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Hun snøftede. Ulykkelig sad jeg på sengekanten
uden at vide hvad jeg skulle gøre. Først da jeg
opdagede at hun sov, listede jeg ind til mig selv.
Ved morgenbordet surmulede Kirsten og brokkede sig
over de blødkogte æg. Jeg blev glad igen.
"Hvad så?" spurgte jeg opmuntret af hendes pigede
fornærmethed. "Mere bindeleg, eller har frøken
Hancock fået nok?”
Hun vrængede ad mig og rakte tunge.

Kapitel 8
Vores gamle fardatter forhold var genoprettet. Jeg
havde genvundet min position. Det troede jeg i en hel
uge, for vi opførte os ganske almindeligt over for
hinanden som om intet var hændt.
Men havde jeg virkelig vundet? Det var nok snarere
uafgjort. Jeg opdagede at jeg længtes efter at binde
Kirsten til sengen, trække hendes trusser ned og . . .
om natten kastede jeg mig hvileløs rundt plaget af
synet af Kirstens krop der vred sig under pisken.
Nye fantasier greb mig. Nej, lad mig være ærlig;
nye var de ikke, men jeg havde aldrig tillagt dem
særlig betydning. Fortrængt dem vil de fleste sikkert
kalde det. Det var blot strejf af noget forbudt. Siden
jeg var en ung mand, har jeg af og til tænkt på at have
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sex med en lille pige. Jeg forestiller mig at hun elsker
det. Mine fantasier ligner i virkeligheden det som
omtales i bladene med børnebondage. Jeg følte trang
til at tale med Judith om det og besøgte sexbutikken
flere gange, men hun var der ikke eller havde travlt
med andre kunder.
Uafgjort? Nej ikke engang det. Som dagene gik,
følte jeg mig mer og mer som taberen. Kirsten
grinede, sludrede, passede sin skole og rendte til
alskens aktiviteter mens jeg sad hjemme og lyttede
efter døren. Var hun færdig med bindeleg? Havde jeg
været for hård ved hende?
En aften kunne jeg ikke mere holde det ud.
"Kirsten … øh … vil du ikke bindes mere?"
"Hmm, ved ikke rigtigt."
"Jeg er ked af at jeg slog for hårdt."
"Det er Ok."
Kirsten lod til at være mere optaget af vores TV end
af at diskutere bindeleg. Var det virkelig forbi, sådan
som jeg fra starten havde ønsket?
"Kirsten, . . . altså . . . hvis du har lyst, . . . vil jeg
godt binde dig igen. Jeg slår dig aldrig mere på den
måde."
"Måske. Jeg tænker over det," svarede hun lettere
åndsfraværende.
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Tre dages usikker venten fulgte. Hvad tænkte
Kirsten? Var det hele forbi? Nej det var det heldigvis
ikke.
"Jeg går i seng nu, dad. Kommer du ind og siger
godnat?"
"Naturligvis Kirsten."
"Om to minutter," sagde hun og sendte mig det
særlige blik som jeg havde savnet.
Da jeg kom ind til hende sad hun på sengen i nattøj
– ikke undertøj, men pyjamas. Jeg elskede det dress.
Stoffet var tyndt og blødt, skjorten havde knapper
foran, og bukserne havde elastik i taljen – lige til at
trække ned. Hun havde hektiske røde pletter på
kinderne. Alt udstyret lå parat; manchetter, gag,
pude, de perverse magasiner og endda pisken.
"Kirsten . . . ,” udbrød jeg, ”du er . . . smuk!"
De hektiske pletter på hendes kinder blev større.
"Da – daddy, vil du godt . . ."
For første gang lød Kirsten usikker: "Vil du . . .
ligesom i bladene . . . børnene . . . jeg vil gerne . . ."
Faderstolthed vældede op i mig.
"Men Kirsten, jeg vil aldrig gøre noget forkert ved
dig. Jeg elsker dig. Er du sikker på at . . . ?"
Hun nikkede ivrigt.
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Kapitel 9
I de følgende uger var det mig som førte an, mig som
bestemte og mig som havde check på tingene. Kirsten
opførte sig som det sødeste, mest villige lille
hunkønsvæsen, man kan forestille sig. Jeg åbnede mig
mere for hende og røbede mine tanker om at binde
og masturbere små piger. Hun accepterede det uden
videre som om hun tænkte at sådan er mænd nu
engang. Måske har hun ret. Måske er det ikke kun
mig, men de fleste mænd som har den slags tanker?
Jeg har også indrømmet at jeg spiller pik. - Må jeg
se? Replicerede hun straks. Jeg rystede på hovedet. Vatpik! grinede hun, og denne gang blev jeg ikke
vred. Hun havde jo ret.
Jeg blev dog mere modig, for en aften lagde jeg
hende på maven på sengen med gaggen i munden,
puden under hagen og bind for øjnene. Dernæst tog
jeg mine bukser af og satte mig foran hende og
onanerede. Jeg forestillede mig at bindet faldt af ved
et uheld. Tanken gjorde mig enormt liderlig så jeg
sprøjtede næsten med det samme og ramte stoffet
som dækkede Kirstens øjne.
Vi læste også bondagebladene sammen. Der var
mange gode råd i bladene om hvordan man
masturberer børn. I begyndelsen kostede det mig
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overvindelse at gøre de ting ved min lille datter, men
Kirsten opmuntrede mig, og på grund af bladene var
tingene ikke mere unævnelige.
Det er en dejlig fornemmelse at masturbere
Kirsten, beføle hendes hårløse kusse, mærke blodet
dunke, forsigtigt åbne sprækken og finde klitten.
I går lå Kirsten på ryggen med hænderne bundet til
sengens hovedgærde og den røde gag i munden.
Hendes fødder var frie. Jeg lagde mig ved siden af
hende og spidsede læberne til et lille kys, som jeg
placerede på hendes næsetip.
"Nå tøs,” sagde jeg, mens jeg åbnede knapperne i
hendes pyjamasskjorte en for en. ”Skal du kæles på
patterne?"
For hver knap der gik op, skubbede jeg stoffet til
side indtil hele hendes bryst var frit.
"Nåh nej," sagde jeg påtaget overrasket, "du har jo
ingen patter, det glemte jeg!”
Hendes øjne gnistrede edderspændt rasende.
"Dmm – dad."
Jeg vidste godt hvad hun mente: - Dumme daddy!
"Nå så du synes dad er dum, hvad synes du så om
det her?"
Jeg nappede hende forsigtigt i den ene brystvorte.
Derpå den anden. Hendes brystkasse var helt flad
uden antydning af bryster. Kun brystvorterne strittede
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op, faste og følsomme!
"Er jeg dumme daddy nu?"
Hun rystede på hovedet, jeg kyssede hende igen på
næsen og slap først hendes brystvorter da hun blev
mat i øjnene.
"Mmmmm!"
"Næ næ. Små liderlige piger skal ikke have
orgasme, de skal have kussesmæk."
Kirsten kan godt lide at blive ydmyget. Det er en
interessant modsætning til hendes ellers store
selvsikkerhed. Langsomt kærtegnede jeg hendes
maveskind og lod en finger lege med bukseelastikken,
løftede den og slap den igen. Drillende skubbede jeg
elastikkanten ned og tog mig god tid til at trække
bukserne fri af hendes ben. Derpå greb jeg den lille
pisk og førte spidsen opad mellem hendes knæ. Med
et hvin bag gaggen klemte hun lårene sammen for at
beskytte sin kusse. Jeg tjattede hende på lårene og
sagde med passende officiel stemme: "Vil den unge
dame være så venlig at sprede benene."
Hun adlød. Jeg lagde en pude under hendes ende
og bøjede hendes knæ op til hendes skuldre. Derpå
bandt jeg hendes ankler til hovedgærdet ved siden af
håndleddene, så hendes lår var adskilte, og jeg havde
fri udsigt til kussen, mellemkødet og numsehullet.
For Kirsten er det den ultimative ydmygelse at ligge
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på den måde. Hun var hjælpeløs, og jeg havde hele
aftenen til at se på, beføle, kæle og straffe hendes
yndigheder sådan som vi begge to kunne lide det.
Jeg tog mig tid til at studere detaljerne i Kirstens
anatomi. Lårenes bagside var glatte og spændte, og
kussen bullede frækt op imellem dem som et lille
bjerg med en kløft helt uden bevoksning, for Kirsten
havde stadig ingen kussehår. Kun en svag skygge lige
over venusbjerget viste at hun var gammel nok til at
føle både erotisk ydmygelse og erotisk ophidselse.
Forsigtigt greb jeg om bjerget. Da jeg klemte, åbnede
kløften sig så klitten kom frem. Jeg rørte ikke klitten,
men blev ved at klemme mens jeg lod en negl
kærtegne skamlæberne ned over mellemkødet til det
indbydende lille numsehul. Jeg havde nemlig opdaget
at Kirsten var glad for at blive kildet omkring
numsehullet.
Med den dygtighed som var kommet af øvelse,
skiftevis kildede jeg hendes skamlæber og tildelte
dem små svirp med pisken stadig uden at røre klitoris.
Spidsen af pisken kunne desuden ramme præcist på
numsehullet. Efter den første gang hvor jeg slog alt
for hårdt, har jeg lært at gøre det så det hverken er
for meget eller for lidt.
"Sleeeemme frøken Hancock," sagde jeg med dyb
stemme, mens jeg tildelte hendes kusse små
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svirpende slag indtil hendes øjne igen fik et fjernt
skær som tegn på begyndende orgasme. Så standsede
jeg og gjorde mine til at rejse mig.
”MMMMnnn!” Gispede hun ud gennem gaggen.
”Er der noget i vejen?” Spurgte jeg med rolig
hverdagsstemme. Jeg satte mig til rette igen og lagde
drillende en fingerspids på hendes skamlæber. Hun
var selvfølgelig drivvåd. Jeg fordelte fugtigheden opad
og rundt om klitten, som jeg rørte for første gang.
”Du er jo liderlig.”
”MMMM!”
Man kan roligt sige, at jeg er kommet ud over mine
tidligere forbehold med hensyn til børnebondage. Det
var rigtigt hvad Judith havde sagt, at det er bedre, jeg
selv gør det, end at en pervers stodder hænger
Kirsten op i sin garage. Nu foregår det under hjemlige
og trygge forhold til glæde for både Kirsten og mig.
Judith havde også ret i at en far er den bedste person
til at lære sin datter om bindeleg, - og en datter er
den bedste i verden til at lære sin far hvad små piger
virkelig ønsker sig. Desuden har vi en aftale; jeg
boller ikke Kirsten, hun er min datter, og jeg elsker
hende. Derfor ikke noget med pik i kusse. Men alt
andet får jeg lov til, - og Kirsten fik fire orgasmer.
Fortjent, syntes jeg.
Senere lå vi tæt sammen. "Dumme dad," hviskede
27

hun, "men du er sød. Har du lyst til at blive bundet og
få smæk ligesom mig?"
Det svarede jeg ikke på, men følte et sugende gys
fra brystet til inderlårene.
"Jeg tænker over det," mumlede hun inden hun
faldt i søvn.
Det gjorde hun helt sikkert, foruden over mange
andre ting, så jeg ikke mere vidste hvor alle disse
omvæltninger ville føre hen.

Kapitel 10
"Park Lane er lige i nærheden," sagde Kirsten. Hun lå
på køkkengulvet med et bondageblad, mens jeg
tyggede på det sidste af vores aftensmad.
"Hmm," svarede jeg med mad i munden. "Og hvad
så?"
"Der ligger X-klub."
Jeg var tæt på at hoste maden ud af munden. X-klub
var en af de bondageklubber som reklamerede i
bladene. Forskrækket skubbede jeg stolen tilbage.
"Men Kirsten, det … "
"De åbner klokken otte."
"Man kan ikke … vi har ikke … man skal være
medlem."
Kirsten rejste sig dovent og kom hen til mig. I
hånden holdt hun et lille plastikkort.
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"Læs," sagde hun.
'X-klub, Medlemskort for Kirsten Hancock og Mike
Hancock' læste jeg.
"Hvordan … ? Du kan ikke … du er ikke voksen."
"Jeg kender en i klubben. En som du også kender."
"Kender jeg nogen?"
"Selvfølgelig dad. Det er Judith fra sexbutikken, der
hvor du køber blade!"
Jeg opgav at spørge om mere. Kirsten var under
alle omstændigheder den kvikkeste af os og havde
overlistet mig igen.
Klokken otte stod vi foran en uanseelig dør i Park
Lane. Et ansigt viste sig i en lille rude. Kirsten holdt
medlemskortet op, og straks efter blev døren åbnet.
"Velkommen," sagde en kendt stemme.
"Judith, jeg vil godt forklare . . . vi . . . det er ik . . ."
"Kom nu ind Mike, jeg regnede med I ville dukke op
før eller siden. Kirsten er jo en kvik pige. Kom ind og
se jer omkring."
Det gjorde vi. Stedet var hyggeligt med små borde,
blomster og levende lys, moderne malerier og en bar.
Men det som tiltrak sig min fulde opmærksomhed var
en lille scene hvor fire børn, to drenge og to piger,
stod på linje med front mod publikum. De var på alder
med Kirsten og komplet nøgne. De stod med
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nedslagne øjne, men så ikke ud til at være kede af
situationen, bare generte. Drengene havde erektion.
Da Kirsten så det holdt hun hånden for munden og
fniste.
Judith anviste Kirsten og mig et bord. "Vi har banko
og børnebytning i aften," sagde hun. "I kender
reglerne fra vores medlemsblad. Ikke noget alvorligt,
kun bondage og masturbation."
Jeg følte mig ør, men på en behagelig måde da en
lampe blev tændt over den første pige på scenen, og
Judith, som åbenbart var en slags toastmaster i Xklub, begyndte at råbe numre op. Efter få minutter
råbte to kvinder der sad sammen, ”BANKO!”
De kom op til scenen. Selv for mit uerfarne blik
udgjorde de et lesbisk par. De tog den rødmende pige
ved hænderne og vinkede ud til publikum inden de
med pigen forsvandt bag scenen. Jeg hørte en dør
åbne og lukke.
Det næste barn til udlodning var en af drengene.
Køn, mørkhåret og slank. Han havde en svag skygge
over sine kønsdele der indikerede at han var i den
tidligste pubertet.
Vinderen blev denne gang en pæn, nobel herre iført
et jakkesæt der ville koste mig en halv månedsløn.
Med en gestus samlede han drengens hænder på
ryggen inden han gav ham et lille klask i enden.
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Drengen hoppede overrasket så hans pik vippede. Alt
sammen til publikums moro. De forsvandt samme vej
som det lesbiske ægtepar.
Den anden pige gik ligeledes til en mand. Stor og
stærk. Han lagde hende over skulderen, hun
spjættede med benene mens han bar af sted med
hende.
Den sidste dreng blev vundet af en kvinde. Hun var
lille, med langt sort hår og klædt i overdrevent
motorcykel-outfit. Hun smilede ikke, hvilket tydeligvis
var en del af hendes image. Med en lille pisk i hånden
gik hun rundt om drengen inden hun med et nik lod
som om hun godkendte ham. Så gav hun ham et svirp
og gennede ham om bag scenen. Jeg forstod at ganske
mange rollespil udfoldede sig i X-klub, og at børn og
voksne i lige grad var ivrige deltagere.
Senere sad Judith ved et bord sammen med en
jævnaldrende kvinde. To drenge kom hen til dem. Det
måtte være Judiths søn og sikkert den anden kvindes
søn. De var et par kønne brunhårede knægte på
fjorten år eller deromkring. Alle fire snakkede
sammen indtil Judith fremtog lædermanchetter magen
til Kirstens. Drengene fik manchetterne om
håndleddene, og alle fire gik mod en dør bag i lokalet.
Inden de forsvandt, vendte Judith sig og blinkede til
mig. Tankerne om hvad to modne kvinder kunne gøre
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med to bundne teenagedrenge, tiltalte mig.
Jeg blev revet ud af mine drømme da en fed mand
satte sig ved vores bord. Sammen med ham var en
yndig lille pige. Den fede gloede ugenert på Kirsten.
Gamle gris, tænkte jeg, hvad vil han?
"Hej," læspede manden ud mellem tykke læber.
"Køn tøs, du har. Hvad hedder hun?"
"Jeg hedder Kirsten," svarede Kirsten hurtigt i
stedet for mig. Det lod til hun kunne lide den fede
stodder. Stodderens lille pige stillede sig ved siden af
mig.
"Det er Mira," sagde stodderen. "Min niece. Sød
tøs. Skal vi bytte?"
Et sekund troede jeg det var en vits. "Hvad helvede
mener du…?"
"Hov, hov,” svarede den fede. "Du er ny, hva'?"
Jeg kom i tanke om at det var bytteaften.
"H … hvad vil du?"
"Med Kirsten? Jeg tænker på at lære hende hvad
der sker når små piger indlader sig med perverse
gamle mænd – sådan nogen som mig."
Uvilkårligt rakte jeg efter Kirsten.
"Bare rolig," sagde den fede. "Du får hende igen
uden skrammer og en del klogere."
"Det er i orden dad," sagde Kirsten med iver i
stemmen.
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Lille Mira lagde en hånd på mit lår.
"Mira er seks år," sagde den fede. "Hun er blid og
villig."
"Villig?" mumlede jeg.
Miras hånd krøb op ad mit lår. Jeg ville klemme
benene sammen, men faktisk gjorde jeg det modsatte.
"Nemlig," grinede den fede og rejste sig idet han
vinkede ad Kirsten. Kirsten sprang op, og den fede
lagde en arm om skulderen på hende mens de gik. Det
rykkede i mig for at løbe efter dem, men jeg blev
forhindret af Miras hånd på mit inderlår.
Om natten da Kirsten og mig var kommet hjem, drak
vi en kop te i køkkenet. Jeg havde problemer med at
se Kirsten i øjnene. Kirsten lod ikke til at have
tilsvarende problemer. Jeg turde ikke spørge hvad
hun havde oplevet sammen med den fede mand, men
hun virkede glad på en underfundig måde.
"Hvad så?" spurgte Kirsten. "Var hun villig?"
"Æh, jeg …"
"Kom nu dad. Masturberede du Mira?"
I guder, jeg havde masturberet lille Mira. Jeg havde
taget hende med til et rum beregnet til formålet. Seks
år, lille, rund og glat. Den glatteste hud jeg nogen
sinde har rørt ved. Jeg havde kælet hende til hun
jublede, inden jeg trak bukserne af hende.
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Kirsten blev ved: "hvordan masturberede du
hende?"
Jeg havde løftet Mira i anklerne, kysset hendes
glatte venusbjerg og åbnet hende med tungen.
"Med tungen," mumlede jeg.
"Så er du jo ved at blive voksen, daddy!"
"Var det … Ok? Du er ikke vred?"
Kirsten så skælmsk på mig.
"Godnat dad. Vi ses i morgen. Husk at mit æg skal
være kogt i fem et halvt minut."
Det vidste jeg godt.
I døren vendte hun sig med hånden på
lyskontakten: "Forresten dad, køb lige en ny gag på
vej hjem i morgen. En som er større."
"Større?"
"Ja, en som passer til dig!"
Inden jeg nåede at svare havde hun slukket lyset og
var gået. Forvirret sad jeg tilbage i mørket. En gag
som passede til mig - hvad havde Kirsten i tankerne?

Kapitel 11
Da jeg stod i sexbutikken med en voksengag i hånden
og rakte den til Judith, følte jeg mig uden for
umiddelbar fare indtil Judith sagde:
"Den gag er for stor til Kirsten."
"Ja, den . . . jeg . . ."
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Judith så afventende på mig. "Den er da til Kirsten
ikke?"
"Jo, nej, det vil sige . . . den . . ."
"Hvis den ikke er til Kirsten, hvem er den . . . ?" Et
smil bredte sig over Judiths ansigt. "Mike, - sig ikke
den er til dig selv!"
Judith borede videre, det var tydeligt at hun
morede sig.
"Er det Kirsten som har sendt dig i byen efter en
gag til dig selv? Det er helt i orden Mike. Kirsten er en
dejlig pige. Jeg ved hun elsker dig. I er åbenbart på
vej ind i en ny fase af jeres far - datter forhold."
Jeg afleverede gaggen til Kirsten med udefinerbare
anelser.
"Tak dad," sagde hun. Mere skete der ikke.
Efter et par uger havde jeg næsten glemt den nye
gag, mens vi fortsatte vores samliv både hjemme og i
X-klub. Jeg havde også fornøjelsen af at bytte Kirsten
med andre piger end Mira. Tvillingerne Denise og
Dora på tretten år var dejlige begge to! De havde små
bryster og en anelse kønshår, og en tid følte jeg mig
næsten normal ved at masturbere piger som var
næsten voksne, - eller ville være det om nogle år.
Men det var alligevel de mindste piger som tiltrak
mig mest, og sammen med lille Mira turde jeg udfolde
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en perversitet som jeg ikke havde fortalt om til
Kirsten.
"Mira," spurgte jeg en aften i X-klubben' da jeg var
alene med Mira i det rum som blev kaldt
'Børneværelset', "har du lyst til at se mig uden tøj
på?"
"Ja," lo hun.
Det var vanskeligere end jeg havde troet. Jeg er
fyrre år gammel og burde ikke være genert over for
en - ganske vist yndig - seksårig lille engel, som jeg
havde klædt nøgen og masturberet. Men det var jeg.
Mira var i bluse og små shorts - de shorts som jeg
elskede at trække ned. Men i dag skulle det være
anderledes. Tøvende tog jeg tøjet af - det meste mens Mira så på. Måske havde hun aldrig før set en
nøgen mand med veludviklet kønsorgan. Hvordan ville
hun reagere?
"Sådan," sagde jeg, da alt mit tøj var kommet af
undtagen boxer- shortsene, som bulede kraftigt foran.
Jeg var liderlig på en helt særlig måde - sårbar,
nervøs, genert, - og angst for at Mira ikke ville bryde
sig om mig! Usikker stod jeg foran den lille engel.
Hun pegede på mine shorts.
"Tag dem af!"
"Men Mira, jeg …"
"Jeg vil se din tissemand!"
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Jeg tog shortsene af og ventede på hendes dom.
Ville hun blive forskrækket? Nej, hun lo: "Den vipper!"
Jeg blev glad.
"Det er fordi den godt kan lide dig."
For første gang realiserede jeg drømmen om vise
min genitalier til en lille pige. Ikke en bange pige,
men en sjov lille størrelse med smil på læberne.
"Jeg kan også godt lide dig, du er sød selv om du er
dum."
"Hvorfor er jeg dum?"
"Fordi du er bange for små piger!"
Forstod hun instinktivt mine hemmeligste lyster?
Efter alt hvad jeg havde gjort, hvordan kunne hun så
komme på den tanke, at jeg var bange for små piger?
Det passede heller ikke. Vel? Jeg elskede små piger,
bandt dem og tvang dem til orgasme. Jeg var dygtig
og fuldstændig i kontrol.
Senere spurgte jeg Judith til råds. Tøvende og
indirekte.
"Jeg snakker med Kirsten," svarede hun kryptisk.
Jeg burde nok have forudset hvad der var i vente på
grund af den nye gag Kirsten havde bedt mig om at
købe. Den i voksenstørrelse. Det viste sig at hun
virkelig elskede mig.
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Kapitel 12
"Vi har lavet en pigeklub," sagde Kirsten.
"Hvad mener du?"
"Nede i X-klub. En mini X-klub for piger. Jeg talte
med Mira i går."
Noget ukendt sneg sig ind på mig.
"Hun fortalte at du viste hende din pik. Du har
aldrig har vist mig din pik!"
"Kirsten, . . . det, . . . jeg ved ikke hvorfor.
Undskyld. Det var bare noget jeg lige gjorde. Det
betyder ikke noget. Hun er heller ikke så gammel som
dig."
"Så vis mig din pik!"
"Kirsten, det er ikke så godt, måske en anden gang,
altså om et stykke tid."
"Vatpik," svarede hun. - Du er for bange til at vise
mig din pik. Ikke sandt?"
Jeg svarede ikke.
"Dad, har du prøvet være bundet?"
"Nej, det … "
Hverken min tidligere kone, Kirstens mor som
desværre døde da Kirstens var spæd, eller nogen af
mine kærester havde vist interesse for kinky sex. Det
var først med Kirstens interesse for bindeleg at den
slags var kommet ind i mit liv.
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"Hvis du er bundet, kan jeg gøre ting ved dig lige
som du gør ved mig!"
"Kirsten, jeg … kan ikke … tør ikke …"
"Det ved jeg, derfor har jeg bestemt at du kommer
ned i X-klub på fredag og viser din pik til mig og de
andre piger. Jeg har arrangeret det med Judith."
"Men Kirsten . . . ikke med de andre piger."
”Det er straffen for at du ikke frivilligt har vist mig
din pik. Miras onkel ville heller ikke.”
"Hvad har Miras onkel med det her at gøre?"
"Dad, somme tider er du lidt tungnem. Hvad tror du
jeg laver sammen med Miras onkel?"
"Det som han sagde. Du lærer om dirty old men.
Han hænger dig op og den slags."
Kirsten lo stille. "I mænd taler for lidt med
hinanden. Det er mig som hænger ham op!"

Kapitel 13
Jeg snakkede med Miras onkel. Hans navn var don
Juan – af alle navne - han var ikke nogen lærd mand
og anede ikke hvor skørt det var, at han hed don Juan.
Men han var jævn og direkte.
"Du forstår ikke helt fornøjelsen ved vores særlige
passion. Ikke endnu, men pigerne i klubben ved hvad
de vil, og kender deres værd."
"Hvad laver I når du og Kirsten er sammen?"
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"Har Kirsten ikke fortalt det? Hun hænger mig op
og masturberer mig. Jeg foretrækker den ægte vare,
det gør Kirsten også. Kirsten er god med pisk. "
Senere talte jeg med Judith som bekræftede don
Juans ord. Hun lo ad min langsomme opfattelsesevne.
"Tag dig nu sammen Mike, du har en pragtfuld
datter som elsker dig. Du har lært hende meget fordi
du accepterede hendes ønske om bindeleg, men hun
har udviklet sig og har skabt sig en indflydelsesrig
position i SM-miljøet. Hun er meget efterspurgt. Det
er flere af de andre piger også."
Det var omtrent det samme don Juan havde sagt.
”Efterspurgt?”
”Kirsten har talent. Du aner ikke hvor mange
mænd der drømmer om at blive klædt nøgne og pisket
af Kirsten. Hun er den mest populære teenagedominatrix miljøet har kendt i mange år – faktisk
siden jeg var i hendes alder.”
Judith lo, da hun sagde det sidste.
Jeg tænkte på Kirsten og vores fælles lege. Men
Kirsten havde åbenbart mere avancerede aktiviteter i
gang. Hun var 11 år og piskede nøgne mænd i en
sexklub - den ægte vare som don Juan kaldte det. Men
så længe hun gjorde det frivilligt, var det vel i orden.
Efterhånden havde jeg lært at acceptere alt hvad
Kirsten foretog sig.
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”Judith, kommer du også?”
Judith rystede på hovedet.
"Niks Mike, kun dig og pigerne, du må lære at stå
på egne ben.”
Usikkert mumlede jeg: "Judith, jeg er bange."
"Ja, det ved vi godt, men du kan jo lide at være
bange!
De næste dage var mit hoved fyldt med anelser så
min nervøsitet tiltog fra time til time. Hvad ville
Kirsten? De mest utrolige påfund ræsede gennem min
ophedede hjerne. Men inderst inde troede jeg ikke
helt på hvad Judith havde fortalt om Kirsten og de
andre X-piger.

Kapitel 14
Der var mørkt i X-klub da Kirsten lukkede mig ind.
Kun den lille scene var dæmpet belyst. På scenen stod
en stol af den slags man ser i torturscener i film;
højrygget og ubekvem. Sædet var fjernet så kun
rammen var tilbage.
”Tag tøjet af og sæt dig dad.”
Jeg adlød. Glemte fuldstændigt at det var første
gang jeg var helt nøgen sammen med Kirsten. Kirsten
gebærdede sig med en autoritet som måtte adlydes,
hendes myndighed kunne ikke betvivles. Lidt efter sad
jeg med armene bundet bag stoleryggen, benene
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spredt og knæene bunde til stolens sider. Kirsten
havde ikke mere problemer med teknikken, hun måtte
have foretaget disse handlinger mange gange siden
sine første kluntede forsøg for mindre end 4 måneder
siden.
”Kender du denne her dad?”'
Kirsten svingede med den gag jeg havde købt for
snart et stykke tid siden. Jeg åbnede munden og
straks efter var jeg stum. Kirsten gik. En tid sad jeg
alene med mine tanker indtil jeg hørte stemmer. Lyse
stemmer, pigestemmer! Omsider indså jeg helt hvad
Kirsten havde planlagt. De ville komme om et øjeblik.
Skammen ved at sidde nøgen og bare vente var på en
måde det dejligste jeg nogen sinde havde oplevet.
Fire piger kom ind; Mira, Denise, Dora og Kirsten.
De fnisede og hviskede mens de tilkastede mig
forventningsfulde øjekast med deres dådyrøjne.
Kirsten indledte:
”I kender min far, han er lige som alle andre mænd.
Han drømmer om at få pisk af små piger. Han vil bare
ikke indrømme det – vel Dad?”
Det var altså sandt hvad Judith havde fortalt.
Pigerne fra X-klub var endnu mere erfarne end jeg
havde forestillet mig. De havde en karriere kørende
som professionelle dominaer. Lille Mira havde en pisk
i hånden. Den som jeg selv havde købt for at opdrage
42

Kirsten. Jeg indså at jeg i virkeligheden havde købt
den til mig selv.
Kirsten løftede min pik og viste mine nosser frem.
De andre piger stod rundt om og fulgte med i
skuespillet.
Kirsten fortsatte:
”Er du bange dad? Det har du grund til. Mira er
ikke kun blid og villig, hun kan også bruge en pisk
selv om hun kun er seks år.”
Jo, jeg var bange. Min pik var bange. Mine nosser
var bange.
Angsten og ydmygelsen var total da jeg af mig selv
løftede enden fra stolen og tilbød mine kønsdele til
Mira. Jeg kunne ikke lade være, og Mira brugte
pisken uden hæmninger, mens Kirsten stod med
munden tæt til mit øre.
”Hvordan føles det dad? Slår hun for hårdt?
Jeg vil ikke skrive mere om hvad der videre hændte
den aften, da lille Mira piskede mine kønsdele, mens
Kirsten og de andre piger så til. Det er to år siden, og
meget er sket i den tid. Kirsten passer sin skole, men
ofte er hun borte i flere dage sammen med Judith. Når
hun er hjemme sker det stadig at jeg får lov at
masturbere hende. Eller, hvis hun er i humør til det,
og jeg tigger om det, hænger hun mig op lige som hun
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gør med don Juan og de andre mænd og bruger
pisken på mig. Hun er dygtig. Professionel kan jeg
roligt sige, og mit dilemma med hensyn til Kirstens
lyst til bindeleg har fundet en usædvanlig løsning som
har forandret mit liv.
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