En rig adelsmands skrækkelige
skæbne
Dette er historien om en rig adelsmands
skrækkelige skæbne i hænderne på to små
piratpiger sådan som onkel Timm plejede at
fortælle den til sin niece Eliza.
"Onkel Tiiiiimm! Jeg er fææærdig! Kom og puuut mig!"
"Har du børstet tænder Eliza?" råbte onkel Timm nede fra
stuen.
"Ja, kom nu, du skal læse godnathistorie."
"Put dig under dynen, så kommer jeg."
Eliza hoppede i seng, trak dynen over sig og ventede
utålmodigt på onkel Timm. Onkel Timm rejste sig fra sin plads
ved kaminen. Han tog den læderindbundne eventyrbog og en
stor gåsefjer fra reolen inden han gik op ad trappen.
"Nå, hvad skal jeg så læse for dig i dag?"
"Den om adelsmanden som bliver kildet på pikken!"
"Den har du jo hørt før."
"Ikke det hele, du skal læse hele historien.
"Ja ja, så siger vi det."
Onkel Timm satte sig på sengen og åbnede bogen.
"Altså, der var engang . . ."
"Vent lidt onkel."
"Hvad er der?"
"Du skal tage dine bukser af først!"
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Onkel Timm tog bukserne af, og Eliza krøb ind til ham med
dynen omkring dem begge og en hånd om onkel Timms pik.
Onkel Timm læste:
”Der var engang en adelsmand som var så liderlig at det
halve var for meget. Han var ung og smuk og meget rig, men
liderlig hele tiden. Det fik hans tjenestepiger at mærke hver
eneste dag.
Borgmesteren som styrede byen hvor adelsmanden boede,
var en gammel piratkaptajn. Han holdt meget af de andre
mennesker i byen som alle sammen var pirater. Derfor ville
han straffe den liderlige adelsmand for hans dårlige opførsel.
Først anklagede han adelsmanden for foræderi, derpå
konfiskerede han alle adelsmandens godser og alle hans
penge. Men ikke nok med det for nu kommer det bedste.
Adelsmanden blev ført til domhuset for at høre sin endelige
dom. Alle byens borgere var til stede. De gispede da de hørte
den gamle piratkaptajns ord. Sådan en dom var aldrig før
blevet afsagt.
Piratkaptajnen bestemte nemlig at adelsmanden skulle
klædes nøgen, og derpå bindes til stævnen på et piratskib så
hans stive pik hele tiden viste hvad vej skibet sejlede. Alle
hårene skulle barberes af pikken så folk bedre kunne se den.
Adelsmanden var tæt på at besvime da han hørte dette, men
der var ikke noget han kunne gøre ved det.
Han blev straks klædt af. Da han var nøgen barberede et
par af hans tidligere tjenestepiger hårene af hans pik. De gav
også pikken et ordentligt klem.”
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”Sådan her?”
Eliza gav onkel Tims pik et dejligt klem under dynen.
”Uhhm, meget værre, Eliza. Men nu skal du høre videre.
Stærke pirater løftede den nøgne adelsmand på deres
skuldre og bar ham ud af domhuset. I det klare solskin kom
flere folk til så de dannede en lang procession. Adelsmanden
hylede mer og mer jo nærmere de kom til piratskibet med den
store sorte skibsstævn som skulle være hans nye hjem. Hans
pik havde allerede rejste sig og viste vej til skibet.
"Se! Han kan lide det!” råbte folk.”
”Kan du også lide det onkel Timm?”
”Ja Eliza. Jeg elsker når du klemmer min pik. Du er den
bedste i hele verden til at klemme pik
”Videre, onkel.”
Adelsmandens blev bundet til skibsstævnen.
Skibsstævnens skrå vinkel fik hans krop til at bue så hans pik
strittede fremad. En lille kahytsdreng, som adelsmanden
engang havde pryglet, fik til opgave at kilde adelsmanden på
pikken med en gåsefjer så han hele tiden havde stiv pik.”
”Uhm bare det var mig onkel, jeg ville kilde hans pik til han
døde af kild!”
”Bedre, Eliza. Når skibet anløb en havn stimlede folk
sammen for at se den nøgne adelsmand med den stive pik. I
de varme tropenætter mens andre mennesker svalede sig
under moskitonet blev han stukket af hundredvis af sultne
moskitoer.
Men den største ydmygelse skete hver gang skibet vendte
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hjem til adelsmandens egen by. Så snart skibet havde lagt til
kaj, stod den lille kahytsdreng parat under skibets stævn med
gåsefjeren og kildede adelsmanden på pikken så han var
liderlig hele tiden. Flere folk kom til indtil hele byen stod på
kajen.
"Ret som du har fortjent!” råbte de.
Pigerne viste deres bryster frem og råbte: "Her er noget du
aldrig får. Elsk fjeren, det er alt hvad du får!"
Selv i sin dybe skam kunne adelsmanden ikke lade være
med række efter fjeren med sin pik i håb om udløsning.
Ved disse festlige lejligheder plejede den gamle piratkaptajn
at bringe sin hustru og sine to døtre ned til havnen. De bredte
en dug ud som de dækkede med de lækreste retter.”
”Hvor gamle var de onkel Timm, døtrene? Sig det. Jeg
elsker når du siger det.”
”De var otte år lige som dig Eliza.”
”Videre onkel.”
”De spiste velfornøjede mens de blev underholdt af den
nøgne adelsmand som hele tiden prøvede at nå fjeren med
pikken fordi han var så liderlig. Alle lo af hans anstrengelser,
især piratkaptajnens to døtre.
Om efteråret kom piratskibet tilbage fra endnu et godt togt.
Skibets lastrum bugnede af skatte, og adelsmandens nosser
bugnede af sæd. Ikke en eneste orgasme havde han fået,
men masser af lige-ved-og-næsten så enkelte dråber sæd var
undsluppet hans kåde pik og blandet med havets salte bølger,
Efter losning af skibets mange kostbarheder, begyndte den
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sædvanlige fest. Men denne gang fik den gamle piratkaptajn
en ny ide.
”Vi løser en af hans hænder, så han kan underholde os
med at spille pik.”
"Please, daddy," sagde piratdøtrene. " Gør det, vi vil se
det!"
Adelsmanden fik den ene hånd fri og et reb bundet om
håndleddet. Straks greb han om sin pik, men hver gang han
var lige ved at få udløsning trak de to piratdøtre, som havde fat
i rebets anden ende, hans hånd væk. Et dusin gange eller
mere bragte han sig selv til kanten af udløsning, men hver
gang skete det samme: Piratpigerne trak hans hånd væk i
sidste sekund.
Men den sidste gang gjorde de ikke noget! Adelsmanden
gned alt hvad han kunne og omsider fik han orgasme efter de
mange måneder på havet. Han hvinede som en lille gris mens
hans pik udsendte sprøjt efter sprøjt af tyk sæd. Et halvt dusin
sprøjt som landede på kajen foran piratkaptajnens døtre.
"Aaadd, han er ulækker!" jublede de.
Adelsmandens arm faldt udmattet ned. Det samme gjorde
hans pik. Hans bryst hævede og sænkede sig, mens han
snøftede af skam over det han havde gjort lige for øjnene af
de to små piger. Piratkaptajnen og hans kone kunne næsten
ikke tale så meget grinede de.
Adelsmanden blev igen bundet. Den lille kahytsdreng
brugte igen gåsefjeren, og snart var adelsmanden lige så
liderlig som før.
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Næste morgen stævnede skibet igen ud på et langt togt til
fremmede lande, og adelsmanden vidste der ville gå mange
måneder, før han igen kunne gnide sin pik - måske - hvis
piratpigerne gav ham lov.”
Onkel Timm lukkede den store bog.
"Wauw!" grinede Eliza, der havde puttet sig mer og mer op
ad onkel Timm, mens han læste. Hun klemte hans pik som måske - var lige så stor og lige så stiv som den stakkels
adelsmands.
"Nu har du hørt hele historien, Eliza, det er mange år siden.
Men historien er sand, for jeg var den lille kahytsdreng som
kildede adelsmanden på pikken. Se jeg har stadig gåsefjeren."
"Du har også stiv pik onkel Timm. Giv mig fjeren så skal jeg
kilde din pik, til du tigger lige som adelsmanden!"
"Eliza, du er den dejligste pige jeg kender."
Onkel Timm rakte Eliza den store gåsefjer og ganske rigtigt;
lidt efter tiggede onkel Timm.
”Åh, Eliza, bliv ved, hårdere . . . ”
Men det er en anden historie.
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